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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي اعتبار ،روايي و ساختار عاملي تأييدي نسخه فارسي پرسشنامه
فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت بود .نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت
و فراشناختهاي مثبت با استفاده از تکنيک ترجمه مضاعف ،رفع مشکلات احتمالي و مطالعه
مقدماتي تدوين شد و وارسي خصوصيات روانسنجي آن توسط سه مطالعه مستقل (،N1=274
 N2=08و  )N3=018صورت پذيرفت .در دو مطالعه اول اعتبار پرسشنامه بر اساس روشهاي
همساني دروني ،همبستگيهاي مجموعه ماده و بازآزمايي و روايي آن با استفاده از تحليل عاملي
اکتشافي ،همبستگي بين خرده مقياسها و روايي ملاکي مورد بررسي قرار گرفت .در مطالعه سوم
ساختار عاملي تأييدي پرسشنامه بررسي شد .ضرايب آلفاي کرونباخ سه خردهمقياس (،8/04
 8/00و  )8/08نشان داد که پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت از همساني
دروني مطلوبي برخوردار است .نمرههاي ماده و نمرههاي کلي خردهمقياسهاي مطابق،
همبستگي معناداري با يکديگر داشتند ( r=8/11تا  ) r=8/ 00و ارزش ضرايب بازآزمايي (،8/71
 8/06و  )8/74بيانگر ثبات مقياس بود .تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي از الگوي  1عاملي اصلي
پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت حمايت کرد .همبستگي بين خرده
پژوهش حاضر با حمايت مالي دانشگاه خوارزمي از محل اعتبار پژوهشي اساتيد انجام شده است.
1ـ دانشيار گروه روانشناسي باليني دانشگاه خوارزمي ،تهران (نويسنده مسئول)
Email:hasanimehr57@yahoo.com
2ـ کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه خوارزمي ،تهران
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مقياسها نسبتاً بالا بود .سرانجام ،وجود الگوهاي خاص ضرايب همبستگي بين خردهمقياسهاي
پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت با باورهاي فراشناختي حاکي از روايي
ملاکي خوب مقياس بود .يافتههاي پژوهش نشان ميدهند که پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت
و فراشناختهاي مثبت ،خصوصيات روانسنجي رضايتبخشي در جامعه ايران دارد.
واژگان کليدي :تجارب هيجاني؛ باورهاي فراشناختي؛ فراهيجانهاي مثبت؛ فراشناختهاي مثبت

مقدمه

فراشناخت 1يکي از رشتههاي اصلي پژوهش در روانشناسي شناختي و آموزشي از ميانه
دهه  1678بوده است .اصطلاح فراشناخت ابتدا توسط فلاول )1671( 4معرفي گرديد و به-
طور کلي ،تحت عنوان تفکر درباره تفکر ،دانش درباره دانش يا شناخت درباره شناخت
توصيف ميشود (نگاه کنيد به نلسون .)4884 ،4888 ،1در تعريف گستردهتر ،فراشناخت
دربرگيرنده دانش و کنترل فرايندهاي شناختي خود است (براون1607 ،2؛ فلاول1676 ،؛
اسکراو 8و اسپرلينگ/دنيسون1662 ،0؛ اسکراو .)1660 ،در گستره کنوني متون روانشناختي،
ولز )4888( 7فراشناخت را بهعنوان يک مفهوم چندبعدي مورد فرمولبندي قرار داده
است و آن را تحت عنوان دانش (باورها) ،فرايندها و راهبردهايي که شناخت را ارزيابي،
پايش و کنترل ميکنند ،تعريف نموده است .علاوه بر اين ،در متون روانشناختي ،چندين
اصطلاح فراشناختي بهصورت عادي با زمينههاي پژوهشي فراشناخت مرتبط است:
باورهاي فراشناختي ،0آگاهي فراشناختي ،6تجارب فراشناختي ،18دانش فراشناختي،11
احـساس دانش ( ،14)FOKقـضاوت يادگـيري ( ، 11)JOLنـظريه ذهن ،12فـراحافـظه،18
2- Flavell
4- Brown
6- Sperling –Dennsion
8- Metacognitive beliefs
10- Metacognitive experiences
12- Feeling of knowing
14- Theory of mind



1- Metacognition
3- Nelson
5- Schraw
7- Wells
9- Metacognitive awareness
11- Metacognitive knowledge
13- Judgment of learning
15- Metamemory
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مهارتهاي فراشناختي ،1مهارتهاي اجرايي ،4مهارتهاي سطح بالاتر ،1فرامولفهها،2
نظارت ادراکي ،8راهبردهاي يادگيري ،0راهبردهاي اکتشافي 7و خودنظمجويي( 0وينرت،6
کليو1607 ،18؛ ولترز1607 ،11؛ هارتمن1660 ،14؛ گئورگيادس4882 ،11؛ ونمن ،12ون
هوت -ولتر 18و آفلرباچ.)4880 ،10
(10)S-REF

ولز و ماتيوس )1660 ،1662( 17با تدوين الگوي کنش اجرايي خود نظمجو
در پي تبيين اين نکته برآمدند که چگونه باورها درباره شناخت ،رفتار و هيجانها ممکن
است شروع و نگهداشت اختلالهاي رواني را راهاندازي نمايند .در نظريه بدکارکردي
روانشناختي ولز و ماتيوس ( )1662باورهاي فراشناختي در قالب اطلاعات درباره شناخت
خود و حالتهاي دروني و راهبردهاي مقابلهاي در نظر گرفته ميشود که ميتواند هر دو
مؤلفه را تحت تأثير قرار دهد .بر اساس اين ديدگاه اختلال رواني از طريق الف) تفکر
درجامانده16؛ ب) استفاده سازشنايافته از توجه و ج) مقابله سازشنايافته حفظ ميشود ،و
تـلفيق آنها سـندرم شنـاختي /توجهي (48)CASرا بـهوجود ميآورد (ولز.)4888 ،
فراشناختهاي سازشنايافته براي نگه داشتن سندرم شناختي/توجهي ( )CASتدوين
ميشوند و هر زمان که فرد با موقعيت دشوار مواجه شود ،فعال ميگردند.
بر اساس نظريه ولز و ماتيوز ( )1662هنگام مواجهه با يک موقعيت مشکلزا ،فرد
ميتواند به دو شيوه مجزاي عيني 41و فراشناختي 44عمل کند .در شيوه عيني ،فرد افکار
خود را بهعنوان واقعيتها تفسير ميکند ،درحاليکه در شيوه فراشناختي فرد افکار خود را
بهعنوان نشانههايي که بايد بعداً مورد ارزشيابي قرار خواهند گرفت ،تفسير ميکند .به اعتقاد
2- Executive skills
4- Metacomponents
6- Learning strategies
8- Self-regulation
10- Kluwe
12- Hartman
14- Veenman
16- Afflerbach
)18- Self regulatory executive function (S-REF
20- Cognitive-attentional syndrome
22- Metacognitive

1- Metacognitive skills
3- Higher-order skills
5- Comprehension monitoring
7- Heuristic strategies
9- Weinert
11- Wolters
13- Georghiades
15- Van Hout-Wolters
17- Matthews
19- Perseverative thinking
21- Object
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آنها،حالت عيني فقط در موقعيت هاي تهديدکننده واقعي کارآيي دارد و در مواقع ديگر
بدکارکرد ميباشد زيرا موجب تقويت تفکر درجامانده و در نتيجه مقابله سازشنايافته
مي شود .در مجموع شيوه فراشناختي در گستره وسيعي کارکرد دارد چرا که شواهد مبتني
بر بسط عقايد و در نتيجه مقابله سازشيافته را افزايش ميدهد .پيشبيني کليدي اين
نظريه اين است افرادي که نمره پائين در رگههاي فراشناختي سازشنايافته دارند در
مقايسه با افرادي که نمره بالا در رگههاي فراشناختي سازشنايافته دارند ،احتمال بيشتري
دارد که هنگام مواجهه با يک وضعيت مشکل از شيوه فراشناختي بهره بگيرند.
با در نظر گرفتن موارد فوق اين سوال مطرح ميشود که آيا فقدان فراشناختهاي
سازش نايافته براي تغيير از شيوه عيني به الگوي فراشناختي عملکرد و حل موفقيتآميز
مشکل کفايت ميکند؟ بهنظر ميرسد که پاسخ سوال منفي است و ديدگاه ولز و ماتيوس
قادر به تبيين دقيق برخي از پديدههاي آسيبشناختي رواني نيست .بهخصوص در اين
ديدگاه نقش و اهميت فرايندهاي هيجاني و شناختي سازشيافته مورد غفلت واقع شده
است .در اين راستا ،به اعتقاد بير 1و مونتا )4818( 4موفقيت در موقعيتهاي چالشانگيز
علاوه بر سطوح پايين فراشناخت سازشنايافته ،نياز به سطح بالايي از فراهيجانها و
فراشناختهاي سازشيافته نقش محوري در فرايندهاي مختلف دارند .به اعتقاد آنها ،هر
دو شيوه عيني و فراشناختي مي تواند به حل موفق کمک کند .اگر هريک از آنها در
بافت مناسب فعال شده و در نظم متوالي راهبردي قرار گيرند منجر به تبديل موانع به
فرصتها براي رسيدن به موفقيت ميشوند .علاوه بر اين ،ميتوان گفت که باورهاي
فراشناختي مستلزم فراهيجان علاقه و کنجکاوي (ميتمانسگروبر ،1بک ،2هوفر ،8شوبلل،0
 )4886در پاسخ هيجاني اوليه به چالشها هستند.
از سوي ديگر ،مطالعه فراشناخت شديداً به توسعه ابزارهاي اندازهگيري معتبر (به
خصوص آزمايههاي مناسب) براي سـنجش توانايي فراشـناختي وابسته است .پيـچيدگي
2- Moneta
4- Beck
6- Schüßler



1- Beer
3- Mitmansgruber
5- Höfer
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اين آزمايه از دو منبع ناشي ميشود )1 :فقدان مفهومسازي عمومي پذيرفته شده از
چيزي که واقعاً ابزارها اندازهگيري ميکنند و  )4اين حقيقت که فراشناخت يک فرايند يا
آگاهي دروني است تا رفتار آشکار .در نتيجه افراد اغلب درباره اين فرايندها آگاهي ندارند
(گئورگيادس .)4882 ،علي رغم انتظار فلاول ( )1607روشهايي اندازهگيري و ارزيابي
تجارب فراشناختي خيلي زود گسترش يافت .هريک از روشهاي ارزيابي که تاکنون
پيشنهاد شده است داراي نقاط قوت و ضعف متفاوتي هستند.
بير و مونتا ( )4811با اتخاذ رويکرد مبتني بر روششناختي آميخته ،1مدنظر قرار دادن
چارچوب انتقادي و با تأکيد بر اهميت فراهيجانها و فراشناختها (مخصوصاً جنبه
سازشيافتگي آنها) ابزار جديدي را تحت عنوان پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و
فراشناختهاي مثبت ( 4)PMCEQتوسعه دادند .اين پرسشنامه باورهاي فراشناختي
سازشيافته را مورد اندازهگيري قرار ميدهد که افراد در فرايندهاي شناختي و هيجاني
خويش هنگام مواجه با شرايط چالش برانگيز استفاده ميکنند .آنها مصاحبههاي نيمه
ساختاريافته با  11نفر که داراي خصوصيات بالاي تابآوري و خودنظمجويي بودند ،انجام
دادند .هدف آنها شناسايي باورهاي فراشناختي سازشيافتهاي بود که شيوه فراشناختي
عملکرد و حل مساله موفق در مواقع چالشبرانگيز را تقويت ميکنند .از شرکتکنندهها
خواسته شد تا پروژههاي حرفهاي يا شخصي را که با مشکلات عميق آغاز نمودهاند و با
موفقيت به پايان رساندهاند ،يادآوري نمايند .در مراحل اوليه کوشش ،به نظر ميرسيد که
همه شرکتکنندهها بر اساس مدل عيني عمل ميکنند ،که از طريق نظارت بيش از حد
تهديد ،تفکر درجامانده و پاسخ جنگ /ستيز مشخص ميشود .تجزيه و تحليل موضوعي1
نشان داد سه مؤلفه فراشناختي اصلي وجود دارد که آنها را براي عمل و مقابله موفق با
چالشها کمک مـيکند .اولاً ،شرکتکـنندهها اطمينان در فرونشاني هـيجانها و افـکار
درجامانده گزارش نمودند .همچنين بر اساس گزارش آنها ،اين کار منابع توجهشان را
آزاد ميکرد و باعث تجربه هيـجانهاي مثبت ميشد .دوماً ،شـرکتکنـندهها اطمينان در
2- Positive Metacognitions and Positive
)Meta-Emotions Questionnaire (PMCEQ

1- Mixed
3- thematic analysis
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تفسير هيجانها بهعنوان سرنخها ،صرفنظر کردن از تکانشگري 1و واکنشهاي بالقوه
ناکارآمد زماني که دچار هيجانهاي منفي ميشوند ،و آمادهسازي ذهن 4براي حل مسئله
گزارش نمودند .در نهايت ،آنها اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطافپذير و عملي
اهداف گزارش نمودند و آگاه بودند که با انجام اين کار ميتوانند در نهايت (به خصوص
در کوششهاي بلندمدت) موفق شوند.
بعد از تجزيه و تحليل موضوعي بير و منتا ( )4811با طراحي دو مطالعه مستقل
پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQرا تدوين نمودند.
در مطالعه اول ( )N=111ابتدا  26عبارت تدوين شد و بعد از انجام تحليل عاملي و
محاسبه ضرايب اعتبار ،مادههاي ضعيف حذف شدند .در نهايت  10ماده باقي ماند .در
مطالعه دوم ( )N=278ساختار عاملي تأييدي ،روايي سازه مقياس  10سوال مورد تاييد قرار
گرفت .نسخه نهايي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت ()PMCEQ
داراي سه خردهمقياس "اطمينان در فرونشاني هيجانها و افکار درجامانده"" ،1اطمينان
در تفسير هيجانها به عنوان سرنخها ،جلوگيري از واکنش فوري و آمادهسازي ذهن
براي حل مساله" 2و "اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطافپذير و عملي اهداف"8
است که به ترتيب با  PMCEQ2 ،PMCEQ1و  PMCEQ3مشخص ميشوند خرده
مقياس نخست بيانگر سازه اصلي نظريه ولز و ماتيوز ( )1662بهصورت صفت فراشناختي
سازشنايافته معکوس است .خردهمقياس دوم بهنظر ميرسد تسخير فراشناختهاي باشد
که منجر به پرورش هوش هيجاني 0ميشود .چيزي که به اعتقاد گلمن )27 :1660( 7به
شيوه طبيعي که خود انعکاسي را حتي در خلال هيجانهاي آشفته» حفظ ميکند .خرده
مقياس سوم بهنظر ميرسد شناسايي فراشناختهايي است که نوعي خودتنظيمي را
پشتيباني مـيکند .اين مؤلفه توسـط زيمرمن )4888( 0بهعنـوان تلاشهاي منظم جهت
2- Mind setting
4- Confidence in interpreting own emotions
as cues, restraining from immediate reaction
and mind setting for problem solving
6- Emotional intelligence
8- Zimmerman



1- Impulsive
3- Confidence in extinguishing perseveration
thoughts and emotions
5- Confidence in setting flexible and feasible
hierarchies of goals
7- Goleman
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هدايت شناختها ،هيجانها و رفتارها به دستيابي هدف توصيف شده است .مولفه سوم
بهطور تلفيقي بهنظر ميرسد توصيفگر سبک خود نظمجويي فراشناختي 1است که رفتار
تابآورانه و انعطافپذير را حمايت ميکند.
در متون پژوهشي هنوز پرسشنامهاي براي اندازهگيري صفات فراشناختي سازشيافته
ايجاد نشده است .پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQاولين
تلاش در اين زمينه است که علاوه بر فراشناختهاي مثبت بر فراهيجانهاي منفي هم
پرداخته است .تدوين اين مقياس ،از اين فرض رايج در روانشناسي مثبتنگر نشأت
ميگيرد (بهعنوان مثال ،رايت و لوپز )4884 ،که سازگاري روانشناختي صرفاً عدم وجود
گرايشها و تمايلات ناهنجار نيست بلکه تقويت و پرورش گرايشهاي سازشيافته است.
اين ابزار مقياس خوبي براي پژوهشگران حوزههاي شخصيت و روانشناسي مثبتنگر
است تا به بررسي اين نکته بپردازند که آيا رگههاي فراشناختي سازشيافته فرآيندهاي
مربوط به خوشي و لذت را تبيين ميکنند و پيامدهاي رگههاي فراشناختي سازشنايافته
را کنترل مينمايند .بنابراين با توجه به اهميت فراشناخت و فراهيجان در طيف وسيعي از
کارکردهاي روانشناختي بهنجار و مرضي ،نقش مهم فراشناخت و فراهيجان مثبت در
سازگاري افراد ،بديع بودن پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت
( )PMCEQو عد م بررسي اعتبار و روايي اين ابزار در فرهنگ ايراني ،بررسي
خصوصيات روان سنجي و ساختار عاملي با توجه به جامعه ايراني ،ضروري مينمايد.
بر همين اساس ،پژوهش حاضر با هدف تهيه نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت
و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQو بررسي خصوصيات روانسنجي آن انجام شده است.
مواد و روشها

پژوهش حاضر با توجه به بررسي خصوصيات روانسنجي يک ابزار و شيـوه گردآوري
دادهها ،به طرحهاي همبستگي تـعلق دارد .اين پژوهش شـامل سه مطالعه جداگانه است
که جامعه آماري هر سه مطالعه کليه دانشجويان دانشگاه خوارزمي تهران در سال تحصيلي
1- Metacognitive self-regulatory style
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 61-64بودند .شرکتکنندههاي مطالعه اول پژوهش  274نفر از دانشجويان مذکور بودند
که به شيوه نمونهبرداري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .در فرايند نمونهبرداري
ابتدا بهصورت تصادفي از بين دانشکدههاي دانشگاه خوارزمي تهران سه دانشکده به
صورت تصادفي انتخاب شدند .در مرحله دوم از بين دانشکدههاي انتخاب شده سه کلاس
بهصورت تصادفي انتخاب شد و دادههاي پژوهش از دانشجويان حاضر در اين کلاسها
جمعآوري گرديد 71 .نفر ( )%18از شرکت کنندهها متاهل بودند .از نظر سطح تحصيلات
 478نفر ( )%80کارشناسي 124 ،نفر ( )%18کارشناسي ارشد و  88نفر ( )%14داراي
تحصيلات دکتري بودند .در مطالعه دوم 08 ،نفر ( 88نفر دختر) از شرکت کنندهها به
شيوه نمونهبرداري در دسترس انتخاب شدند و در يک بازه زماني سه هفتهاي دوبار نسخه
فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت را تکميل نمودند .تمام اين
شرکتکنندهها از مقطع کارشناسي انتخاب شدند .شرکتکنندههاي مطالعه سوم هم 018
نفر از دانشجويان بودند که به شيوهي نمونهبرداري تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي
انتخاب شدند 06 .نفر ( )%18از شرکتکنندهها متأهل بودند .از نظر سطح تحصيلات 114
نفر ( )%82کارشناسي 106 ،نفر ( )%11کارشناسي ارشد و  06نفر ( )%18داراي تحصيلات
دکتري بودند .ساير خصوصيات شرکتکنندههاي پژوهش در جدول ( )1آورده شده است.
ابزارهاي پژوهش

پرسشنامه باورهاي فراشناختي :پرسشنامه فراشناختي يک مقياس  18گويهاي است
که توسط ولز و کارترايت /هاتن ( )4882براي سنجش باورهاي مثبت و منفي افراد در
مورد نگراني و افکار مزاحم طراحي و تدوين شده است .اين پرسشنامه داراي  8خرده
مقياس است )1 :باورهاي مثبت در مورد نگراني؛  )4باورهاي منفي درباره کنترلناپذيري
و خطرناک بودن نگراني؛  )1باورهاي فراشناختي در مورد اطمينان شناختي؛  )2باورهايي
درباره نياز به کنترل افکار و  )8خودآگاهي شناختي .نتايج پژوهش ولز و کارترايت /هاتن
( )4882نشان داد که اين پرسشنامه ثبات دروني بالايي دارد .آنها ضرايب آلفاي
کرونباخ را  ./74تا  8/61و اعتبار بازآزمايي اين مقياس را در طي  2ماه ( ./71تا )./07
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گزارش کردهاند .در ايران شيرينزاده دستگيري ( )1108ضريب همساني دروني را با
استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ( ./71تا  )./07و اعتبار بازآزمايي اين آزمون را در فاصله
 2هفته ( ./86تا  )./01گزارش کرده است.
جدول ( )1خصوصيات توصيفي و جمعيتشناختي شرکتکنندههاي پژوهش
مطالعه گروه تعداد

دختر 418
مطالعه
پسر 417
1
کل 274

دختر 20
مطالعه
پسر 12
4
کل 08

دختر 460
مطالعه
پسر 112
1
کل 018

سن

تحصيلات

)SD( M

)SD( M

42/80
()2/07
41/00
()2/16
42/14
()2/01
41/20
()4/40
48/06
()4/18
41/10
()4/48
41/72
()8/14
42/18
()2/08
41/62
()2/60

10/70
()1/00
10/42
()1/80
10/81
()1/74
12/00
()4/48
11/68
()4/78
12/18
()4/88
18/04
()8/40
10/08
()8/10
10/41
()8/41

هدف

ابزارهاي پژوهش

 )1تجزيه و تحليل
ماده
 )1پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و
 )4تعيين همساني
فراشناختهاي مثبت
دروني
 )4پرسشنامه باورهاي فراشناختي
 )1تعيين روايي سازه
و ملاکي

 )1پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و
تعيين اعتبار بازآزمايي
فراشناختهاي مثبت

بررسي ساختار عاملي  )4پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و
فراشناختهاي مثبت
تاييدي

نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت :پرسشنامه
فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت توسط بير و مونتا ( )4818بر مبناي روش
شناختي آميخته تدوين شده است .نسخه اوليه و ابتدايي بر مبناي تحليل موضوعي



فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي

سال يازدهم شماره  34پاييز 5431

پاسخهاي  11نفر از افراد تابآور و داراي توانمندي مطلوب خودنظمجويي بر اساس
مصاحبه نيمهساختاريافته در قالب  26ماده تدوين شده است .در نهايت ،بعد از بررسي در
مطالعات مختلف و حذف مادههاي ضعيف تعداد مادهها به 10سوال و  1خرده مقياس
کاهش يافته است .سوالات اين پرسشنامه باورهاي فراشناختي درباره فرايندهاي
شـناختي و هيجاني را در زمان مواجهه با موقعيتهاي چالشانـگيز مورد بررسـي قرار
ميدهند .پاسخهاي افراد در يک طيف ليکرت  2درجهاي از ( 1موافق نيستم)( 4 ،کمي
موافقم)( 1 ،تا حدودي موافقم) تا ( 2کاملاً موافقم) ارائه ميشوند.
بهمنظور تهيه و آمادهسازي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و
فراشناختهاي مثبت از تکنيک ترجمهمضاعف 1استفاده شد .ابتدا پرسشنامه توسط
پژوهشگر و يکي از دانشجويان دکتري ادبيات زبان انگليسي به صورت مستقل به فارسي
ترجمه شد .دو ترجمه پس از نشست مشترک و رفع چالشها به فرم واحد تبديل شد و
سپس توسط يک نفر متخصص ادبيات زبان فارسي ،يک نفر متخصص زبان انگليسي و
دو نفر از متخصصان روانشناسي مورد بازبيني قرار گرفت و ايرادهاي احتمالي رفع شد.
در مرحله بعد ،نسخه ترجمه شده توسط يکي از دانشجويان دکتري ادبيات زبان انگليسي
بهصورت مجدد به انگليسي برگردانده شد .پس از مطابقت نسخه ترجمه شده و نسخه
اصلي اشکالات موجود رفع و پرسشنامه آماده بهرهبرداري گرديد .قبل از اجراي اصلي
نسخه آماده شده در قالب يک مطالعه مقدماتي 4بر روي  78نفر از دانشجويان که به
صورت نمونهبـرداري در دسترس انتخاب شـده بودند ،اجرا شـد .هدف مطالعه مقدماتـي،
گرفتن بازخورد از شرکتکنندهها درباره دستورالعمل پرسشنامه ،درک محتواي سوالها و
رفع ايرادهاي احتمالي در گويهها بود.
شيوه گردآوري و تجزيه و تحليل دادهها

پس از کسب رضايت و توضيح فرآيند پژوهش به شرکتکنندهها ،ابزارهاي پژوهش بين
2- Pilot study
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آنها توزيع ميشد .در طول مدت پاسخدهي شرکتکنندهها ،پژوهشگران حضور فعال
داشتند تا از بروز پاسخهاي تصادفي (پاسخدهي سريع و بدون تمرکز ،اتمام زوردتر از
موعد مقرر) جلوگيري نمايد و در صورت لزوم به پرسشهاي آنها پاسخ دهد .پس از
جمعآوري اطلاعات ،دادهها توسط برنامههاي  SPSS-16و LISREL 8.54
(جورسکوگ 1و سوربوم )4881 ،4مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها
الف) تجزيه و تحليل ماده و اعتباريابي

قبل از اعتباريابي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت،
ابتدا تجزيه و تحليل ماده 1انجام شد .براي اين منظور مشخصههاي آماري مقياس شامل
ميانگين و انحراف استاندارد هر ماده ،ضريب تشخيص مادهها (ضريب همبستگي هر
ماده با نمره کل مجموعه 10سوالي) و ضريب آلفاي کرونباخ در صورت حذف هر ماده
محاسبه شد .ضريب اعتبار (آلفاي کرونباخ) مقياس  8/00بود .ضرايب تشخيص مادهها
نشان داد که تمام مادهها همبستگي قابل قبولي با نمره کل مقياس دارند و نياز به حذف
هيچ يک از مادهها نيست.
براي بررسي اعتبار نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي
مثبت از سه روش همساني دروني ،2ثبات 8و همبستگيهاي مجموعه ماده 0استفاده شد.
در بررسي همساني دروني پرسشنامه ،آلفاي کرونباخ به صورت جداگانه براي مردان،
زنان و کل آزمودنـيها محاسبه شـد .بـراي بررسـي ثبات پرسشنامه از روش بازآزمايي7
استفاده شد .بدين منظور  08نفر از شرکتکنندهها در يک بازه زماني  2هفتهاي مجدداً به
پرسشنامه پاسخ دادند و ضريب همبستگي پيرسون بين نمرات حاصل از دوبار اجـراي
پرسشنامه محاسبه شد.
2- Sörbom
4- Internal consistency
6- Item rest correlations

1- Jöreskog
3- Item analysis
5- Stability
7- Test/ retest
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همچنين براي بررسي اين نکته که کدام ماده با کدام خرده مقياس برازش خوبي
دارد ،همبستگيهاي مجموعه ماده (همبستگي يک ماده با نمره کل مقياس مربوط بدون
اضافه کردن ماده) محاسبه گرديد .نتايج حاصل در جدول ( )4مشاهده ميشود.
جدول ( )2ضرايب آلفاي کرونباخ ،بازآزمايي و دامنه همبستگيهاي مجموعه ماده خردهمقياس-
هاي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت ()n =272
آلفاي کرونباخ
خردهمقياس )SD( M

مرد زن کل

دامنهارزشهاي همبستگيمجموعهماده
مرد

زن

کل

-8/21
8/01 -8/16 8/87 -8/24 8/04 8/04 8/77 )4/74( 18/16 PMCEQ-1
8/00
-8/24
8/04 -8/21 8/88 -8/18 8/00 8/01 8/08 )1/84( 18/88 PMCEQ-2
8/04
8/08 8/00 8/00 )1/26( 10/47 PMCEQ-3

8/08-8/12

8/87 -8/18

-8/10
8/80

ضرايب
بازآزمايي

()n =08

8/71

***

8/06

***

***

8/74

***= P< 0/001

اطمينان در فرونشاني هيجانها و افکار درجامانده= PMCEQ1
اطمينان در تفسير هيجانها بهعنوان سرنخها ،جلوگيري از واکنش فوري و آمادهسازي ذهن براي حل مساله=
PMCEQ2
اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف پذير و عملي اهداف= PMCEQ3

نتايج جدول ( )4نشان ميدهد که ضرايب آلفاي کرونباخ بـهدست آمده از نـظر
روانسنجي براي تمام خردهمقياسها رضايتبخش است .همچنين ،دادههاي جـدول ()4
نشان ميدهد که تمام ضرايب بازآزمايي معنادار و مطلوب هستند .علاوه بر اين ،دامنه
اکثر همبستگيهاي مجموعه ماده بيشتر از  8/2ميباشد .بنابراين ،ميتوان گفت که
خردهمقياسهاي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت
از همساني دروني مطلوبي برخوردارند.
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ب) رواسازي

روايي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت با سه روش
روايي ملاکي (اجراي همزمان با پرسشنامه باورهاي فراشناختي) ،همبستگي بين خرده
مقياسها و روايي سازه مورد بررسي قرار گرفت .در جدول ( )1ضرايب همبستگي بين
خردهمقياسهاي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت
و همبستگي آنها با باورهاي فراشناختي درج شده است.
جدول ( )3ضرايب همبستگي بين خردهمقياسهاي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي
مثبت و فراشناختهاي مثبت و همبستگي آنها با باورهاي فراشناختي
خرده مقياس 1

2

3

- - - PMCEQ-1
- - 8/81 PMCEQ-2
- 8/07 8/88 PMCEQ-3

باورهاي مثبت
درباره نگراني
***

-8/27

باورهاي منفي در
باره کنترلناپذيري
و خطر افکار
***

-8/78

-8/86

***

-8/80

***

-8/46
-8/12

اطمينان
شناختي
***

-8/16

-8/87
***

-8/48

باورهايي
درباره نياز به
کنترل افکار
***

-8/20

-8/82
-8/80

وقف
شناختي
***

-8/11

***

-8/47

***

-8/24

***= P< 0/001

اطمينان در فرونشاني هيجانها و افکار درجامانده= PMCEQ1
اطمينان در تفسير هيجانها به عنوان سرنخها،جلوگيري از واکنش فوري و آمادهسازي ذهن براي حل مساله=
PMCEQ2
اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف پذير و عملي اهداف= PMCEQ3

الگوي ضرايب همبستگي بين خردهمقياسها در جدول ( )1نشان ميدهد که روابط
دروني خوبي بين خردهمقياسها وجود دارد .همچنين الگوي ضرايب همبستگي خرده
مقياسها با باورهاي فراشناختي بيانگر روايي ملاکي همزمان مطلوب نسخه فارسي
پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت است.
بهمنظور بررسي روايي سازه پرسشنامه با توجه به وجود همبستگي بالا بين خرده
مقياسهاي پرسشنامه و زيربناي نظري مقياس از تحليل عامل اکتشافي 1به روش
تحليل مؤلفه اصلي 4با چرخش مايل پرومکس در سطح ماده انجام شد .نـتايج آزمونهاي
2- Principal Component Analysis

1- Exploratory factor analysis
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ميزان کفايت نمونهبرداري کيسر /ميير /الکين ( )8/00( 1)KMOو آزمون کرويت
بارتلتp<8/881( 4؛  )Chi-Square )181(=1407/72حاکي از مطلوب بودن حجم نمونه
و توانايي عامل شدن مادههاي مقياس بود.

شکل ( )1نمودار شيب دامنه عوامل (اسکري پلات)

با توجه به نمودار شيب دامنه عوامل (اسکري پلات) 1که در شکل ( )1مشاهده ميشود و
مقادير ارزشهاي ويژه بالاتر از يک ميتوان گفت که  1عامل قابل استخراج است .دامنه
ارزش اشتراکات  8/21تا  8/77بود .در مجموع  1عامل مذکور  88/20درصد واريانس را
تبيين ميکرد .در جدول ( )2ماتريس بارهاي عاملي ،ارزش ويژه ،درصد تبيين واريانس و
مادههاي مرتبط با هريک از عاملها درج شده است.

1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 2- Bartlett's Test of Sphericity
3- Scree plot
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جدول ( )2ماتريس بارهاي عاملي ،ارزش ويژه و درصد تبيين واريانس عاملها بعد از چرخش
مايل پروماکس ،ضرايب استاندارد و شاخص Tتحليل عاملي تأييدي
تحليل عاملي تاييدي

عامل

ماده

)SD( M

1
2
7
18
11
10

)1/11( 4/12
)1/80( 4/01
)1/12( 4/61
)1/16( 4/00
)8/60( 4/80
)8/06( 4/78

8/00
8/78
8/84
8/81
8/82
8/72

4
8
0
11
12
17

)8/08( 4/04
)8/64( 1/81
)1/14( 4/06
)8/06( 4/68
)1/88( 1/84
)8/67( 4/06

8/10
8/12
8/10
8/80
8/88
8/11

8/04
8/01
8/72
8/08
8/71
8/07

1
0
6
14
18
10

)1/818( 1/41
)8/60( 4/00
)1/81( 4/00
)8/08( 4/78
)8/00( 4/61
)8/76( 4/72

8/18
8/14
8/880
8/17
8/80
8/86

8/80
8/11
8/11
8/44
8/18
8/87

8/80
8/01
8/00
8/87
8/04
8/87

2/87
48/28

1/81
10/01

4/10
11/48

ارزش ويژه
درصد واريانس

1

2

3

ضرايب استاندارد

 Tشاخص

8/12
8/80
8/11
8/10
8/14
8/86

8/88
8/86
8/16
8/11
8/14
8/88

8/81
8/72
8/80
8/87
8/80
8/01

14/10
17/12
11/02
11/11
11/02
18/08

8/12
8/10
8/10
8/10
8/18
8/81

8/04
8/81
8/02
8/07
8/87
8/08

18/14
11/80
17/07
10/87
12/66
18/71

8/82
8/88
8/87
8/81
8/84
8/20

12/04
12/17
18/80
18/21
11/08
14/18

اطمينان در فرونشاني هيجانها و افکار درجامانده= PMCEQ1
اطمينان در تفسير هيجانها بهعنوان سرنخها،جلوگيري از واکنش فوري و آمادهسازي ذهن براي حل مساله=
PMCEQ2
اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف پذير و عملي اهداف= PMCEQ3
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دادههاي جدول ( )2نشان ميدهند که تمام بارهاي عاملي استخراج شده بالاتر از
 8/28هستند و توزيع مادهها در عاملها با زيربناي نظري مقياس و ساختار اصلي
پرسشنامه مطابقت دارد و همپوشاني زيادي بين عاملها در مادهها وجود ندارد.
ج) ساختار عاملي تأييدي

بـهمنظور بـررسي ميزان بـرازش ساخـتار  1عاملي نسخه فارسـي پرسشنامه
فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت با مقياس اصلي از تحليل عاملي تأييدي 1با
روش حداکثر درستنمايي 4در سطح ماتريس واريانس کواريانس استفاده شد (نگاه کنيد
به جورسکوگ و سوربوم .)4881 ،قبل از بررسي برازش مدل ،ابتدا چولکي و کجي نمرات
مورد بررسي قرار گرفت و دادههاي پرت حذف شدند و دادهها مورد هنجارسازي قرار
گرفتند .بهمنظور برازش کامل مدل با دادهها سعي شد با آزاد کردن برخي پارامترها بر
اساس شاخصهاي تعديل ،مدل بهبود يابد .بدين منظور ،بر مبناي شاخصهاي پيشنهادي
مدل ،زيربناي نظري پرسشنامه راهبردهاي فرآيندي تنظيم هيجان ،نتايج تحليل عاملي
اکتشافي مبتني بر چرخش واريماکس و در نظر گرفتن همبستگي بين عاملهاي بهدست
آمده ،پارامترهاي متعددي آزاد شد .نمودار مسير تحليل عاملي تأييدي بعد از آزاد شدن اين
پارامترها همراه با ضرايب مسير و شاخصهاي برازش اوليه در شکل  4ملاحظه ميشود.
همچنين ،ضرايب استاندارد و شاخص  Tدر جدول ( )2ملاحظه ميشود.

2- Maximum likelihood method



1- Confirmatory factor analysis
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شکل ( )2نمودار ضرايب مسير ساختار عاملي تأييدي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي
مثبت و فراشناختهاي مثبت

در مرحله بعد ،برازندگي الگو بر اساس شاخص مجذور خي ،شاخص برازندگي
تطبيقي ،)CFI( 1شاخص هنجارشده برازندگي ،)NFI( 4شاخص برازندگي نسبي،)RFI( 1
ريشه استاندارد باقيمانده مجذور ميانگين ،)SRMR( 2ريشه خطاي ميانگين مجذورات
تقريب ،)RMSEA( 8شاخص نيکويي برازش )GFI( 0و ملاک اطلاعات آکايکي)AIC( 7
مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آنها در جدول ( )8مشاهده ميشود.
)2- Normed Fit Index (NFI
4- Standardized Root Mean Square Residual
)(SRMR
)6- Goodness of Fit Index (GFI

)1- Comparative Fit Index (CFI
)3- Relative Fit Index (RFI
5- Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
)7- Akaike Information Criterion (AIC
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جدول ( )5شاخصهاي برازش تحليل عامل تأييدي پرسشنامه راهبردهاي فرآيندي تنظيم
هيجان
مجذور خي

107/06

CFI

NFI

RFI

GFI

SRMR

REMSEA

AIC

Df

8/00 114

8/68

8/02

8/61

8/82

8/80

4880/08

شاخصهاي برازندگي تطبيقي ( ،)CFIبرازندگي هنجارشده ( ،)NFIبرازندگي نسبي
( ،)RFIو نيکويي برازش ( )GFIهر چقدر نزديک به يک باشد بيانگر برازش مطلوب
الگو است .هرچند براي بررسي نيکويي برازش معمولاً از شاخص مجذور خي استفاده
ميشود ولي مجذور خي با افزايش حجم نمونه و درجه آزادي افزايش مييابد .به همين
خاطر هو 1و بنتلر )1666( 4استفاده از دو شاخص برازندگي ريشه استاندارد باقيمانده
مجذور ميانگين ( )SRMRو ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب ( )RMSEAرا
توصيه نمودهاند .به اعتقاد شرميله /انگل 1و همکاران ( )4881مقادير ريشهي استاندارد
باقيمانده مجذور ميانگين ( )SRMRبين  8تا  8/88بيانگر برازش خوب و  8/88تا 8/18
بيانگر برازش قابل قبول مدل ميباشد .همچنين مقادير ريشه خطاي ميانگين مجذورات
تقريب ( )RMSEAبين  8تا  8/88بيانگر برازش خوب و  8/88تا  8/80بيانگر برازش
قابل قبول است .بنابراين ،با توجه به اعداد جدول  8و ضرايب استاندارد شده و شاخص T
ميتوان گفت که مدل تأييدي از برازش قابل قبولي برخوردار است.
بحث و نتيجهگيري

هـ دف پژوهش حاضر تـهيه نسخه فارسـي پـرسشنامه فراهيـجانهاي مثبت و فرا
شناختهاي مثبت ( )PMCEQو بررسي اعتبار و روايي آن در جامعه ايران بود .يافتهها
حاکي از آن بود که نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي
مثبت ( )PMCEQداراي اعتبار مناسبي است .دامنه ضرايب آلفاي کرونباخ بيانگر
همساني دروني مطلوب خردهمقياسهاي نسخه فارسي پرسشنامه فـراهيجانهاي
مثبت و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQبود .علاوه بر اين ،نتايج ضرايب بازآزمايي و
2- Hu



1- Schermelleh-Engel
3- Bentler
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همبستگي هاي مجموع ماده بيانگر اين بود که پرسشنامه داراي ثبات خوبي است .اين
نتايج با نتايج مقياس اصلي (بير و مونتا )4811 ،4818 ،همسو است.
در اين مطالعه ،براي بررسي ساختار عاملي و روايي سازه نسخه فارسي پرسشنامه
فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQاز روش تحليل عاملي و
همبستگي بين خرده مقياس ها استفاده شد .نتيجه بررسي ها نشان داد که اين مقياس
از  1عامل همبسته تشکيل شده است و توزيع مادهها با مقي اس اصلي مطابقت
داشت .براي بررسي روايي ملاکي پرسش نامه ،از روش روايي همزمان استفاده شده
است .نتاي ج نشان داد که خردهمقياس اطمينان در فرونشاني هيجانها و افکار درجامانده
با هر  8خردهمقياس باورهاي مثبت در مورد نگراني ،باورهاي منفي درباره کنترلناپذيري
و خطرناک بودن نگراني ،باورهاي فراشناختي در مورد اطمينان شناختي ،باورهايي درباره
نياز به کنترل افکار و خودآگاهي شناختي باورهاي فراشناختي همبستگي منفي دارد.
خردهمقياس اطمينان در تفسير هيجانها بهعنوان سرنخها ،جلوگيري از واکنش فوري و
آمادهسازي ذهن براي حل مساله با خردهمقياسهاي باورهاي منفي درباره کنترلناپذيري
و خطرناک بودن نگراني و خودآگاهي شناختي همبستگي منفي داشت و خردهمقياس
اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطافپذير و عملي اهداف با باورهاي منفي درباره
کنترلناپذيري و خطرناک بودن نگراني ،باورهاي فراشناختي در مورد اطمينان شـناختي
و خودآگاهي شناختي رابـطه منفي داشت .بر اساس اين الگوي همبستگي ميتوان
گفت که پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQبـرخلاف
پرسشنامه فراشناخت باورهاي فـراشناختي سازشيافته را مورد بررسـي قرار ميدهد.
پرسشنامه فراشناخت (ولز و کارترايت/هاتن )4882 ،باورهاي فراشناختي سازش نايافته
دخيل در انتخاب راهبردهاي مقابلهاي ناسازگارانه و نگهداشت بدکارکردهاي روانشناختي
را اندازهگيري ميکند .به عبارت ديگر ،فراشناخت سازشنايافته با استفاده از اندازهگيري
پنج صفت مرتبط با هم مورد بررسي قرار ميگيرد (ولز و کارترايت  -هاتن)1 :)4882 ،
باورهاي مثبت درباره نگراني (تا چه حد يک فرد معتقد است که نگران بودن مفيد است)؛
 )4باورهاي منفي درباره نگراني و کنترلناپذيري و خطرناک بودن نگراني (تا چه حد يک
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فرد معتقد است که نگراني غيرقابل کنترل و خطرناک است؛  )1اطمينان شناختي (تا چه
حد يک فرد فاقد اطمينان به توجه و حافظه خود است)؛  )2باورهايي درباره نياز به کنترل
افکار (تا چه حد است که يک فرد معتقد است که افکار نگرانکننده بايد سرکوب شود) و
 )8خودآگاهي شناختي (ميزان توجه فرد بر درون بهمنظور نظارت بر افکار خود چقدر
است) (بير و مونتا .)4811،بنابراين ،ميتوان اذعان داشت که پرسشنامه فراهيجانهاي
مثبت و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQابزار مناسبي براي اندازهگيري جنبههاي مثبت
فراشناخت و فراهيجان است.
در کل ،اعتبار و روايي مناسب نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و
فراشناختهاي مثبت ( ،)PMCEQکوتاه بودن و سهولت اجرا ،بررسي جنبههاي سازش
يافتگي فراشناخت و فراهيجان ،شرايط استفاده در موقعيتها و گروههاي مختلف ،اين
امکان را فراهم ميسازد تا استفاده وسيعي از اين مقياس ،در گسترههاي مختلف پژوهشي و
باليني روانشناسي ،صورت گيرد .بايد توجه داشت که پژوهش حاضر با برخي محدوديتها
مواجه بوده است .اولاً شرکتکنندهها از سطح دانشگاه انتخاب شدهاند و ممکن است
معرف جمعيت عمومي نباشد .بر همين اساس ،توصيه ميشود پژوهشهاي بعدي با
نمونههاي معرف جمعيت عمومي ايران و حتي با جمعيتهاي باليني براي بررسي روايي
تفکيکي انجام شود .ثانياً ،روايي ملاکي نسخه فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و
فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQدر پژوهش حاضر فقط بر اساس يک مقياس مورد
بررسي قرار گرفته است .بنابراين ،بهتر است پژوهشهاي بعدي روايي ملاکي نسخه
فارسي پرسشنامه فراهيجانهاي مثبت و فراشناختهاي مثبت ( )PMCEQرا با ساير
ابزارها و روشهاي اندازهگيري نظير مصاحبههاي باليني ساختاريافته ،درجهبندي توسط
همسالان و خانواده يا سنجش رفتاري مورد بررسي قرار دهند.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:
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