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   دهیچک

تاکید نموده اند. در واقع، نقش آگاهی هیجانی نه  آگاهی هیجانی اهمیت بر سال هاست که پژوهشگران در حوزه ي هیجان،
، نظریه سطوح آگاهی 1987لین و شوارتز در سال . تنها در مشکالت روانی بلکه در مشکالت جسمانی نیز محرز شده است

 1ح آگاهی هیجانیومقیاس سط 1990هیجان را منتشر کردند و در سال 
)LEAS نخستین بار توسط لین و همکاران معرفی (

اي نیز صورت گرفته هنگی عدیدهها بوده است و پژوهش هاي بین فر ، محور بسیاري از پژوهشآزموناین  از آن پس گردید.
ار نگرفته این تست در فرهنگ ایرانی مورد بررسی قر هاي چشمگیر در این حوزه،این در حالی است که به رغم پژوهشاست. 

ي پیش رو، معرفی این مهم و مروري بر هدف مقالهاز این رو، خورد. چشم میي پژوهشی ایران به است و خال آن در حوزه
  است. مقیاسي پژوهشی این ادبیات نظري و پیشینه

 آگاهی هیجانیسطوح گذاري مقیاس خصوصیات روانسنجی، نمره آگاهی هیجانی،سطوح  مقیاس کلیدي: کلمات

   . مقدمه1

 دهند و راهنمایی مفید براي رفتار انطباقی مامان در اختیار ما قرار میتعامالت ما با محیطباره روابط و اطالعات مهمی را در ،هیجانات

که چنین حالتی  بدون آگاهی هشیارانه پردازش شوندتوانند می _چنین استطور که اغلب  همان_ در زندگی روزمره هستند. هیجانات
ین وجود، از به دلیل آنکه ماهیتا از نظر زمانی مقرون به صرفه است، براي موقعیت هاي تهدیدکننده زندگی؛ انطباقی خواهد بود. با ا

2گران، پردازش هشیارانه هیجانات در زندگی اجتماعی امروز، امري انطباقی تر است. براي مثال، داماسیونظر بسیاري از پژوهش
 

بیند، چرا که توانایی تلفیق اطالعات هیجانی با فرآیندهاي شناختی، موجب آگاه بودن هشیارانه از هیجانات را سودمند می )1994(
هاي فراخوان هیجان می شود. آگاهی هیجانی براي ارزیابی (ارادي) ما براي پاسخ به موقعیت انعطاف پذیري و کنترل داوطلبانه

3بوده، که این امر در آزمایشات انجام شده توسط مورفی و زایونکتر محرك هیجانی نیز ضروري خالص
) نشان داده شده است. 1993( 

4لین
الت هیجانی خود اند که پتانسیل انطباق موفق، با افزایش میزان اطالعاتی که ما از حا) بیان کرده2000، 1987و همکارانش ( 

 يهتوانند تجربه هیجانی پیچیدر میکه آگاهی هیجانی باالتري دارند، بیشت اند افراديیابد. ایشان پیشنهاد دادهداریم، افزایش می
 يه واکنش تکانشی داشته، و کارنامهتوانند با دیگران همدلی کنند، تمایل کمتري بمیدرك کرده و توصیف نمایند، بهتر خویش را 

  تر است. به موقعیت هاي اجتماعی ایشان غنیپاسخ 

 هــايتواند یک عامل خطر براي بیماريانجامد، و میمکن است به رفتاري غیرانطباقی بیغیرهشیار هیجانات ماز سوي دیگر، پردازش 

5ورانا-روانی یا امراض جسمانی باشد (سابیک
بر بهزیســتی و  ايعمده تواند تاثیریدر پردازش هیجانی م اختالل ).2014و همکاران،  
اجعه افراد به متخصصین مربوطه است. در واقع، اهمیت هیجانات در روان درمان بیش از کارکرد روزانه فرد بگذارد، که دلیل شایع مر

                                                
مقیاس  بررسی ویژگی هاي روانسنجی "برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد الهه خلیلی، نویسنده مسئول، تحت عنوان این مقاله، 

  .است ")در دانشجویانLEASسطوح آگاهی هیجانی(
1 Levels of Emotional Awareness Scale 
2 Damasio 
3 Murphy and Zajonc 
4 Lane 
5 Subic-Wrana 
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شود تا فنون یها، موجب مهاي منحصر به فرد در پردازش آنتآن است که بتوان بر آن تاکید داشت. پیشرفت در فهم هیجانات و تفاو
تري در جهت کمک به بیماران براي فهم و تحمل حاالت ه بخشو تمرکز درمان به صورت نتیجتري مورد استفاده قرار گرفته بمناس

  هیجانی خود، هدایت شود.

  تعریف آگاهی هیجانی

 یبیان دقیق مهم است که گوییم،جا که رویکردهاي مختلف متعددي وجود دارند، زمانی که از آگاهی هیجانی سخن می، از آننخست
برخی نویسندگان، آگاهی هیجانی را می تواند به دو مولفهء متمایز تقسیم نمود: اول، میزانی که یک  به زعم. منظورمان دشته باشیم

فرد یک تجربه هیجانی را مورد توجه قرار داده و بدان ارزش می دهد، دوم، میزانی که یک فرد هیجانات را تشخیص داده و توصیف می 
  ). 2009، 1کند (مون و برنباوم

2زلین و شوارت
) آگاهی هیجانی را به عنوان یک توانایی براي بازشناسی و توصیف هیجانات در خود و دیگران تعریف نمودند. 8719( 

است، تا بر » آگاهی«به صورت جایگزین استفاده کرده، اما ترجیح ایشان بر استفاده از » تجربه«و » آگاهی«نویسندگان از اصطالح 
  ). 1998، 3کرده باشند (لین، سشرست و رایدلاهمیت شناخت هشیارانه در طی تجربه تاکید 

پژوهشگران دیگر از اصطالحات متفاوتی براي تعریف مفاهیمی استفاده می کنند، که ممکن است به طور دقیق همسان نباشند، اما به 
خاص، تعریف  نظر همپوش می رسند؛ مانند وضوح هیجانی که به عنوان یک توانایی در تشخیص، متمایز ساختن، و توصیف هیجانات

5سازي هیجانی)؛ مهارت همسان2000، 4شده است (گام و کلور
، 6شود (سیاروچی و هونکه موجب تشخیص و توصیف هیجانات می 

) از اصطالح فراهیجان براي بیان سطح تمایز قائل شدن میان انواع هیجانات مجزا از هم، بهره بردند 1996)؛ گاتن و همکاران (2007
8گی هیجانیدانه)؛ دانه2001، 7نسن، و بنونوتو(برت، گروس، کریست

که به توانایی توصیف کالمی مشخصات تجربیات هیجانی اشاره  
ایم که به توانایی توجه و تامل هشیارانه بر هیجانات، هاصطالح آگاهی هیجانی استفاده کرد). در این متن، ما از 2004دارد (برت، 

  د. ها اشاره می کنتشخیص و کالمی سازي آن

  )LEA( یجانیه یمدل سطوح آگاه

اند که آگاهی هیجانی یک مهارت شناختی است و تحت یک فرآیند رشدي قرار دارد، که با آنچه ه) پیشنهاد داد1987لین و شوارتز (
شامل را » سطح آگاهی هیجانی«بندي کرده اند که پنج پیاژه براي کلیت شناخت تشریح کرده، مشابه است. ایشان مدلی را طرح

هاي شود، و این مدل بر سازمان ساختاري و پیچیدگی بازنمودهاي هیجانی متمرکز است. بنابر نظر نویسندگان این مدل، تفاوتمی
هایی است که به منظور پردازش گوناگونی در میزان تمایزیافتگی و یکپارچگی طرحواره يي در آگاهی هیجانی، بازتاب دهندهفرد

گیرند؛ خواه این اطالعات از جهان بیرونی و به شکل داده هاي حسی برآمده، یا اینکه از جهان تفاده قرار میاطالعات هیجانی مورد اس
اهی از تجربه گن هر سطح از سازمان را از لحاظ آ). نویسندگا2000درونی و به شکل انگیختگی هیجانی حاصل شده باشند (لین، 

ایی ابراز (بیان) هیجانات و توصیف کردن آن، مشخص ساخته اند (لین و شوارتز، هیجانی خود فرد، آگاهی از هیجان دیگري، و توان
1987 .(  

  بدنی (حسی حرکتی بازتابی) : آگاهی از حس1سطح 

هاي جسمی است. کند که در تمامیت فرد جاي گرفته و فقط متشکل از حسیک فرد در این سطح، یک انگیختگی کلی را تجربه می
یا اصال وجود ندارد. زمانی که از افراد پرسیده می شود تا احساسات خود را توصیف کنند،  دیگر، یا حداقلی استهیجانات فرد آگاهی از 

                                                
1 Moon & Berenbaum 
2 Schwartz 
3 Sechrest, & Riedel 
4 Gohm & Clore 
5 emotion identification 
6 Ciarrochi & Heaven 
7 Barrett, Gross, Christensen, & Benvenuto 
8 emotional granularity 
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احساس «کنند؛ براي مثال، ییا تنها حس بدنی خود را گزارش مافرادي که در این سطح عملکرد دارند، یا هیچ گزارشی نمی دهند 
  شوند.اي فرد به بیرون منتقل میطریق بیانگري چهره در این سطح، هیجانات از». مورمور شدن دارم

1ورزي: آگاهی از بدن در عمل (حرکت2سطح 
  حسی حرکتی) 

شود، اما توانایی تجربه کردن هیجان به عنوان یک در این سطح، هیجان به عنوان یک گرایش عمل و/یا انگیختگی کلی تجربه می
ها به حداکثر رساندن طلبانه کلی مبتنی بوده و هدف آنشات عمل بر حالت لذتحالت هشیار احساسی هنوز رشد نیافته است. گرای

یا یک حالت لذت ») شومانگار دارم به دیوار کوبیده می«لذت و به حداقل رساندن پریشانی است. فرد گرایش عمل را (براي مثال، 
دیگري به عنوان یک موجود مجزا هنوز در کمترین کند. در این سطح، آگاهی از توصیف می») احساس خوبی دارم(«طلبانه کلی را 

، تشخیص 2تواند ماهیت تجربه هیجانی را بر اساس ارادي یا غیرارادي بودن رفتارهاي حرکتیحد قرار دارد. یک مشاهده گر بیرونی می
 دهد. 

  : آگاهی از احساسات فردي (پیش عملیاتی)3سطح 

که اضافه بر تجربه اي تنی، به تجربه اي روانشناختی نیز تبدیل می شود. با این کیفیت هیجان در این سطح به شکلی تغییر می کند 
اطالعات هیجانی منتقل شده به جهان بیرون، محدود است. از آنجایی که  3وجود، محدوده هیجانات تجربه شده و نیز ظرفیت تنظیم

» این یا آن«ظرفیت تجربهء چندین هیجان به عنوان بخشی از یک واکنش هیجانی ساده هنوز رشد نیافته، حاالت هیجانی کیفیت 

ز یک جنبهء خاص رفتار فرد دیگر آگاه فرد قادر است تا فقط ا»). من غمگین هستم«یا » من خوشحال هستم«دارند (براي مثال، یا 
شود، نه از جوانب متعدد رفتار وي. افراد دیگر، به جاي ویژگی هاي درونی شان مانند احساسات، ارزش ها و باورهاي شان؛ بر اساس 

  مشخصات بیرونی، مانند قد، نژاد، و جنسیت شان؛ به عنوان افرادي متفاوت ادارك می شوند. 

  طی از احساسات (عملیات عینی): آگاهی از مخلو4سطح 

یک فرد در این سطح بهتر می تواند بفهمد که تجربیات هیجانی به چه صورتی در طول زمان تغییر یافته و به جاي آن که جایگزین 
من «ثال، هم شوند، یکدیگر را تکمیل می کنند. فرد بدین توانایی رسیده تا حاالت هیجانی پیچیده و تمایزیافته را توصیف کند، براي م

ورزي هیجانات به سوي بیرون حرکت». خشمگینم اما هنوز عاشق او هستم« ، »همزمان احساس خوشحالی و احساس گناه می کنم
تواند پیش بینی کند که دیگران ممکن است به چه شکلی به یک رفتار معین پاسخ دهند. شود، چرا که فرد اکنون میتر میانتخابی

شخصات بیرونی، بر اساس مشخصات درونی نیز به عنوان افرادي متفاوت شناخته می شوند، اما آگاهی از اگرچه دیگران عالوه بر م
  تجربه هیجانی دیگري در نسبت با آگاهی از تجربه خود فرد، هنوز هم به نسبت نامتمایزیافته می باشد.

  : آگاهی از مخلوطی از مخلوط احساسات (عملیات صوري)5سطح 

سطح این است که تمایزیافتگی و یکپارچگی در آگاهی فرد از تجربه دیگران، نه تنها تحت سوگیري حالت  پیشرفت اصلی در این
من این جایزه را دوست دارم، اما اگر دوست من برنده شود، براي او («گیرد، بلکه بیشتر هم می شود هیجانی خود فرد قرار نمی

تواند همچنین فرد می»). اهد داشت و به بیرون رفته و جشن خواهد گرفتخوشحال خواهم شد. او احساس قدردانی بسیار زیادي خو
هاي هیجانی، تمایزي ظریف قائل شود و بتواند احساساتی را که کیفیت و شدت متنوعی دارند، در الگوهایی جدید با هم میان لحن

  شده باشد. مخلوط کند، حتی اگر چنین الگوهایی هرگز بواسطهء دیگران نه الگوسازي، و نه توصیف

 

 

 

  

                                                
1 Enactive =  این مفهوم معادل «حرکتی» بکار می رود، اما براي عدم تداخل با معناي موتور، حرکتورزي جایگزین شد. انتخاب اصطالح معادل
از عهده بنده خارج است. از این مقاله می توانید رابطه این دو مفهوم را بررسی کرده معادل مناسب آن را تعیین نمایید: 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13164-015-0269-9 
2 motor behavior 
3 modulate 



 

 4

  »مدل آگاهی هیجانی«پنج سطح آگاهی هیجانی مطابق با سطوح  ف. توصی1جدول 

 مثال آگاهی مرحله سطح

  دیگري خود  

انگیختگی کلی،  حسی حرکتی بازتابی 1
هاي حس

  جسمی

 

وجود ندارند، حداقلی 
 هستند

 احساس مورمور شدن دارم

حالت لذت طبی  ورزيحسی حرکتی حرکت 2
گرایش کلی، 

 عمل

حس خوبی دارم. انگار می خواهم یکی را  حداقلی
 با مشت بزنم.

تجربه  پیش عملیاتی 3
روانشناختی 

اضافه بر تجربه 
  تنی

کیفیت یا این/یا 
  آن

 

جنبه خاصی از رفتار 
 دیگري

 من خوشحال هستم. من غمگین هستم.

حاالت هیجانی  عملیات عینی 4
پیچیده و 

  تمایزیافته

 

هم بر اساس  ،دیگران
مشخصات درونی و هم 
بیرونی به عنوان افرادي 

  متفاوت شناخته می شوند.

 

من خوشحالم اما همزمان احساس گناه می 
 کنم. خشمگینم اما هنوز عاشق او هستم.

تمایزیافتگی و یکپارچگی بیشتر در آگاهی فرد  عملیات صوري 5
از تجربه دیگري، به طوري که تحت سوگیري 

  خود فرد قرار نداردحالت هیجانی 

 

  

من این جایزه را دوست دارم، اما اگر دوست 
من برنده شود، براي او خوشحال خواهم 
شد. او احساس قدردانی بسیار زیادي 
خواهد داشت و به بیرون رفته و جشن 

 خواهد گرفت

  

پردازش در دو سطح اول به صورت ضمنی روي می دهد، در حالی که سطوح باالتر پردازش آشکار را بازتاب می دهند. انگیختگی 
) مرتبط با هیجان، بدین معنی ضمنی هستند که به صورتی خودکار رخ 2) و گرایشات عمل (سطح 1روانشناختی (سطح - پیرامونی

، متشکل از تجربیات هیجانی هشیار در سطوح 5، و 4، 3تا به صورت موثري اجرا شوند. سطح  داده و به پردازش هشیارانه نیاز ندارند
  ). 2008متفاوتی از پیچیدگی است که بنابر تعریف، آشکار هستند (لین، 

آن این پنج سطح به صورتی متحدالمرکز سازمان گرفته اند و این بدین معنی است که هر سطح جدید مشتمل بر سطوح قبلی است و 
)، معموال با بازنمودهاي تمایزیافته 2)، در مقایسه با گرایشات عمل (سطح 4ها را تعدیل می کند؛ براي مثال مخلوط هیجانی (سطح 

تواند توسط هر ). از این گذشته، هر تجربه هیجانی معین، می1987)، همراه است (لین و شوارتز، 1هاي جسمانی (سطح تري از حس
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، و لین، 1ورانا، بوتل، گارفیلد-، بازنمایی شود، تا جایی که آخرین سطح کسب شده را نیز شامل گردد (سوبیکیک از این سطوح آگاهی
شود که یک فرد معین به ). بدین ترتیب می توان آگاهی هیجانی را اینطور فهمید که صفتی است که توسط سطحی تعریف می2011

 ).2008شکل معمول در آن عملکرد دارد (لین، 

یافتن به سطحی تمایزیافته تر از آگاهی هیجانی، از طریق تعامل با مراقبینی رخ می دهد که اطالعات جدیدي در اختیار می تحول 
، تمایزیافته تر و 2گذارند که بدین صورت تجربه هیجانی و طرحواره مربوط به آن تجربه تعدیل می شود. طرحواره ها بواسطهء ترادیسی

د براي اخذ میزان بیشتري از اطالعات جاري در حالت انگیختگی، افزایش یافته، و عالوه بر آن توانایی یکپارچه تر شده و ظرفیت فر
). این ترادیسی موجب می شود تا پاسخ 1987شود (لین و شواترز، هاي نامحسوس تجربیات هیجانی نیز بیشتر میمجزا کردن لحن

). نویسندگان چنین فرضی دارند که میزان 2011، بوتل، گارفیلد و لین، وارنا-هاي هیجانی منعطف تر و انطباقی تر شوند (سوبیک
سازمان یافتگی تجربه هیجانی، بازتابی از ساختار بازنمودهاي کالمی هیجان است. زبان نه تنها یک ابزار براي بازنمایی تجربه است، 

3بازتوصیف بازنمودي«بلکه به عنوان ابزار ترادیسی تجربه نیز عمل می کند. مشابه با فرآیندي که 
- نامیده می شود (کارمیلوف» 

)، که در حوزه هاي متفاوت دانش در مورد رشد شناختی تشریح شده است، ترادیسی دانش مربوط به تجربه هیجانی، 1995، 4اسمیت
مایی رخ می دهد از شکل ضمنی (رویه اي، حسی حرکتی) به شکل آشکار (هشیار)، از طریق استفاده از زبان یا دیگر روش هاي بازن

  ).1998(لین، سشرست و رایدل، 

که در طی آن مداخالت مناسب بر مبناي سطح  در درمان پیشنهاد دادند LEA) کاربردي را از مدل 1992همچنین، لین و شوارتز (
اهد بود؛ عمل می کنند، سودمند خو 1شوند: دارو یا تمرین آرمیدگی براي افرادي که در سطح آگاهی هیجانی فرد انتخاب می

اثرگذار خواهد بود؛ و روان درمانی هاي بینش مدار  3مناسب است؛ درمان شناختی رفتاري براي سطح  2مداخالت رفتاري براي سطح 
) به منظور اندازه گیري تفاوت هاي فردي در ظرفیت آگاه شدن از هیجانات، 1990لین و همکاران ( مناسبت دارند. 5و  4براي سطوح 

5کنش یک روش مبتنی بر
  ) طراحی کردند. LEASرا به نام مقیاس سطوح آگاهی هیجانی ( 

  گاهی هیجانی و نقش آن در اختالالتآ ضرورت. 2

با انواع گسترده اي از عوامل مرتبط هستند. برخی از این عوامل عبارتند از کنترل تکانهء خودگزارشی،  LEASنمرات باال بر روي 
گشودگی بیشتر به احساسات، توانایی بازشناسی هیجانی بیشتر، توانایی همدلی بیشتر، گرایش بیشتر به کمک طلبی براي مشکالت 

؛ لین، سشرست، رایدل، شاپیور، و 1990؛ لین و همکاران، 2000ر (لین، هیجانی، میزان واقعی دسترسی به حمایت اجتماعی بیشت
ها در پژوهش هاي حیطه روان تنی و روان درمانی بکار برده شده، و یافته LEAS  ).2004، 7؛ بارچارد و هکستیان2000، 6کازنیاك

8دهند که افراد داراي اختالل خوردن (بیدلووفسکینشان می
)، 2010، 9تگی به الکل (بوچاند و ناندرینو)، وابس2005و همکاران،  

) 2010، 11)، و فشار خون (کونسولی، لموگنی، راك، لورنت و پلوئین2010و لین، 10وارنا، بوتل، کنبل -(سوبیک اختالالت شبه جسمی

12دیگران، دارند (دانگسسطوح پایین تري از آگاهی هیجانی دارند، و افراد داراي افسردگی، سطوح پایین تري از آگاهی هیجانی از 
و  

بیماران مبتال به اختالل شخصیّت مرزي در مقایسه با آزمون دهندگانی که از نظر سنی همتا شایان ذکر اینکه،  ).2005همکاران، 
). در مطالعه اي که در 1997شده بودند، در مقیاس سطوح آگاهی هیجان، نمره پایین تري کسب کرده اند (لوین و همکاران، 

بیمار روان تنی بستري انجام شده است، بیماران با اختالل جسمانی شکل در مقایسه با بیماران ذهنی  250انی در آلمان روي  بیمارست
                                                
1 .Beutel, Garfield 
2 transformation 
3 representational redescription 
4 Karmiloff-Smith 
5 performance-based 
6 Shapiro, Kaszniak 
7 Barchard & Hakstian 
8 Bydlowski 
9 Bochand & Nandrino 
10 Subic-Wrana, Beutel, Knebel 
11Consoli, Lemogne, Roc, Laurent, & Plouin 
12 Donges 
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(مانند افسردگی، اضطراب و ...) نمره کمتري در مقیاس سطوح آگاهی هیجان کسب کردند .پس از سه ماه انجام چند نوع درمان روان 
اهی هیجان  بیماران جسمانی شکل و نه گروه بیماران دیگر، به طور معناداري افزایش یافت (سوبیک پویایی ، نمره مقیاس سطوح آگ

  .)2005ورنا و همکاران، 

مرتبط هستند. افراد داراي فشار خون اساسی در نسبت با افرادي که فشار  دیگر نیز با چندین عارضه بالینی LEAS، نمرات همچنین
). در 2007، 13کسب می کنند (کونسولی، راش و پلوئین LEASخون ایشان ناشی از دیگر عوارض طبی است، نمرات پایینی در 

؛ کنسولی، 2005، 14و همکاران پایین تري بدست آمده است (بیدلوفسکی LEAS، و چاقی مرضی، نمرات PTSDبیماران مبتال به 
). جالب توجه اینکه، نشان داده شده افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر در نسبت با کنترل هاي جفت شده، نمرات باالیی در 2005

LEAS ي یافته). این یافته متضمن این است که سطوح اوج2005، 15کسب می کنند (نوویکالین، تورك، منین، هویت، و گاالگر 
   آگاهی هیجانی براي افراد خاصی ممکن است بواقع مضر باشد.

باشد. بر مبناي مشاهدات بالینی به کار بست، اسکیزوفرنیا می توان این رویکرد را در مورد آنآخرین طبقه اختالالت روانپزشکی که می
16سمراد

17سازيي شکست در درونیگسیختگی اسکیزوفرنیک در نتیجهکه بر طبق آن، از هم 
18و ساز سوخت«یا  

برانگیختگی » 
اي ارائه داد که سطح آگاهی هیجانی در میان بیماران اسکیزوفرنیک، توان چنین فرضیهکند، میناخوشایند هیجانی بروز می

سازي ایشان است و چنانچه در سطح هشیاري هیجانی این بیماران ناهمگونی وجود داشته باشد، دهنده کمبود ظرفیت درونیبازتاب
19توان پیامد بالینیمی

20جانسون و کوئینلن بینی کرد. اگرچه آزمایش مستقیم این فرضیه هنوز انجام نگرفته، اما یافتهآن را پیش 
که  

تري در تظاهرات بر طبق آن بیماران اسکیزوفرنیک غیرپارانوئیدي به نسبت بیماران اسکیزوفرنیک پارانوئیدي، مرزهاي سیال
دهد که سطح آگاهی هیجانی در بیماران پارانوئیدي ممکن است از بیماران اي انسانی دارند؛ نشان میههاي) خصیصه(بازنمایی

تواند به توضیح این مشاهده کمک کند که هر دوي پیامدهاي کوتاه مدت و بلند مدت غیرپارانوئید باالتر باشد. این نیز به نوبه خود می
تواند چهارچوبی رشدي معتبر باشد، می- رانوئید بوده است. چنانچه کاربرد این مدل شناختیدر بیماران پارانوئید بهتر از بیماران غیرپا

هاي جدا از هم مربوط به رابطه میان هیجان و پیامد بالینی را در اسکیزوفرنیا توضیح دهیم؛ مانند این جدید فراهم سازد، تا دیگر یافته
هاي بیماران گون، پیامد بالینی بهتري دارند، و بیان هیجانی شدید در خانوادهردههاي افسیافته که بیماران اسکیزوفرنیک داراي نشانه

  .بیماران) رابطه دارد (همان منبع)) ، با پیامد بالینی کمتر (در این 21درگیري عاطفیاسکیزوفرنیک (انتقاد صریح، خصومت، و بیش

  مطالعات تصویر برداري مغزي. 3

با سطوح فعالیت در نواحی بخصوصی از مغز مرتبط می باشد. دو مطالعه  LEASند که نمرات پژوهش هاي تصویربرداري نشان می ده
) rCBFبا جریان خون در نواحی مغز پیشین ( LEAS) دریافته که نمرات PETنگاري با گسیل پوزیترون (با استفاده از برش

اولین مطالعه از این دو، شامل فیلم برداري و بازخوانی همبستگی دارد، که عقیده بر این است بازتابی از سطوح فعالیت مغزي است. 
). در طی هر دو شرایط یک خوشه فعالیت در قشر 1998، 22هیجان القائی در زنان بود (لین، ریمن، آکسلرود، یان، هولمز، و شوارتز

بدست آمد. جهت این همبستگی معناداري  LEASو نمرات  rCBF) دیده شد. بین میزان dACCراست فوقانی سینگولیت قدامی (
 dACCدر  rCBFکسب می کنند، سطوح بیشتري از  LEASهمبستگی مثبت بود، که بیان می دارد افرادي که نمره باالتري در 

  راست نشان می دهند. 

                                                
13 Consoli, Roch, & Plouin 
14 Bydlowski 
15 NovickKline, Turk, Mennin, Hoyt, & Gallagher 
16 Semrad 
17 assimilate 
18 metabolize 
19 Outcome 
20 Johnson and Quinlan 
21 affective overinvolvement 
22Reiman, Axelrod, Yun, Holmes & Schwartz 
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، 23رت) استفاده کرد (لنگ، برندلی، کاتبIAPSاي (مطالعه دوم متشکل از زنان و مردان بود و از سیستم بین المللی تصاویر عاطفه
). میان 2008، 24) تا در شرکت کنندگان هیجانات خوشایند، ناخوشایند و خنثی القاء شود (مک ري، رایمن، فورت، چن، و لین2001
در شرایط داراي انگیختگی پایین،  rCBFدر شرایط داراي انگیختگی باال و  dACCدر ناحیهء  rCBFبا تفاوت بین  LEASنمرات 

در شرایط داراي انگیختگی باال در برابر شرایط داراي  rCBFدر اصل، بر اساس مقایسهء میزان  همبستگی معناداري بدست آمد.
توانست میزان تغییرات بیشتري را در فعالیت مغز پیش بینی کند. در آزمایشات متعددي نشان داده  LEASانگیختگی پایین، نمرات 

رد. با این وجود، به مطالعات بیشتري براي بررسی عوامل روان با انواع سازه هاي مرتبط با هیجانی ارتباط دا LEASشده که 
  نیاز است. LEASفیزیولوژیک مرتبط با 

  مقیاس سطوح آگاهی هیجانی خصوصیات روانسنجی. 4

از پژوهشگران را در تمام جهان به خود جلب نموده و مقاالت  ياریتاکنون توجه بس 1990از سال  یجانیه یسطوح آگاه اسیمق
 یابیرا در ژاپن اعتبار یجانیه یسطوح آگاه اسیمق 2011وهمکاران در سال  یگاراشیصورت گرفته است. ا نهیزم نیدر ا ياریبس

، -TAS) 20(تورنتو یمیتا یالکس اسیاعتبار سازه از مق یبررس يکردند. برا یرا بررس انیونفر نمونه از دانشج 344کردند. آنها 
 نیب يو معنادار یمنف یاستفاده نمودند و همبستگ (NEO-FFI) نئو یپرسشنامه پنج عاملو  (IRI) يفرد نیشاخص واکنش ب

 یچشم انداز و نگران ،يبا فانتز LEAS مثبت یهمبستگ نیشد همچن دهید-TAS 20 گرا در یبا نمرات تفکر خارج LEAS نمرات
 یبه طور کل اسیمق نیکرونباخ ا ي.آلفاافتندی NEO-FFI باز بودن نسبت به تجارب و توافق در ،ییو با برونگرا IRI همدالنه در

 يطور معنادار هباشد. زنان ب یم LEAS-J خوب ییایاعتبار و پا یها گواه افتهیاست.  0.83 گرانید يو برا 0.77خود  ي، برا0.82
  .نسبت به مردان کسب نمودند ينمرات باالتر

25نویناندر
 نیپرداختند. در ا یجانیحاالت ه زیتما ییبر توانا التیسن، جنس و سطح تحص ریتاث یبه بررس 2013و همکاران در سال  

و سه درجه  یکردند. نمونه شامل پنج گروه سن لیرا تکم LEAS مرد) از سه منطقه فرانسه 244زن و  506داوطلب ( 750مطالعه 
 یسن يدر گروه ها یجانیه یآگاه استفاده شد. سطوح باالتر (MANOVA) يریچند متغ انسیوار لی. از تحلشدیم یلیتحص ي

مرتبط  ینسل نیب یاجتماع يو آموزه ها یبه بافت فرهنگ یجانیه یمطلب است که آگاه نیا يکه نشان دهنده  شدیم دهیجوانتر د
ر د یجانیه یسطوح آگاه نینسبت به مردان نشان دادند. همچن يباالتر یجانیه یدر افراد کم سواد، زنان آگاه نیاست. عالوه بر ا

  .کرده بود لیاز افراد تحص نترییپا يبه طور معنادار پلمید ریافراد ز

نفر گروه کنترل صورت گرفت نشان  30) و مارستانیدر ب ي(بستر يساز یفرد مبتال به اختالالت جسمان 30 يکه رو يمطالعه ا در
 یکه آگاه ياست که افراد نیا انگریها ب افتهی نیدارد. ا یهمبستگ یجانیه یبا کاهش آگاه ماران،یدر ب يساز یداده شد که جسمان

را به صورت  یجانیه یشانیآن پر يو به جا خورندی(احساسات) شکست م یعاطف یختگیانگ يدارند معموال در تجربه  ینییپا یجانیه
مطالعه  نیشود. ا يریجلوگ يریهمتا شدند تا از سوگ التیسن، جنس و سطح تحص ریدو گروه از نظر متغ نی. اکنندیتجربه م یجسمان

  .)2010ورنا و همکاران،  کیباشد (ساب يساز یجسمان تساز اختالال نهیزم تواندیم یجانیه ینشان داد نقص در آگاه

سوال است.  10 ياست که هر کدام دارا LEAS-B و LEAS-A يدو فرم مواز ي) دارایسوال 20( یاصل یجانیه یآگاه اسیمق
مختلف انجام شد  یکردند. سه بررس یرا در پرتغال بررس LEAS-A و LEAS یروانسنج يها یژگی)و2013( نیو ل نینیتورادو، آک

) انجام ينفر 41(نمونه  یعموم تیمورد در جمع کی) و ينفر 50و نمونه  يفرن 176(نمونه  انیدانشجو تیکه دو مورد در جمع
در طول زمان  يریاندازه گ يبرا یخوب یاییتست پا نیاو نشان داد )ρ p<= 0.795,   0.001( بازآزمون گرفته شد -آزمون ییایگرفت. پا
استفاده شد. نسخه  (HADS) یمارستانیو اضطراب ب یافسردگ اسیمقو  تورنتو یمیتا یاعتبار از پرسشنامه الکس یبررس يدارد. برا

بود و با  یمستقل از عاطفه منف LEAS-A نشان داد. نمرات یخوب اریو اعتبار همزمان بس یاعتبار افتراق ،ییایپا LEAS یپرتغال ي
r(داشتمعنادار  یمنف یهمبستگ یمیتا یمرتبط با الکس يگرا یتفکر خارج  = - p<0.318,   0.05 .(LEAS-A و LEAS-B  به طور

                                                
23 Lang, Bradley & Cuthbert 
24 McRae, Reiman, Fort, Chen, & Lane 
25 Nandrino 
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rمعناداري با مقیاس اصلی همبستگی داشتند ( p < ; r p < = 0.943,   0.01 دو نسخه را نشان  نیشباهت ا جینتا ).0.01   ,0.929 =  
 اخکرونب يبا روش آلفا زین LEAS-A یدرون ی. همسانکندیم دیتاک یدو نسخه در مطالعات طول نیاستفاده از ا لیو بر پتانس دهدیم

  .را نشان داد یخوب اریآزمون بس یدرون یهمگون که) α= 0.79( شد يریاندازه گ

از اختالل  یامر احتماال ناش نینظارت کنند که ا دهندیکه انجام م يبر رفتار توانندینم (CUD) نیمبتال به اختالل مصرف کوکائ افراد
 فرد مبتال به 33) 2014هستند. در پژوهش مولر و همکاران ( یو خودآگاه نشیب ياز مغز است که واسطه  یدر عملکرد مناطق

CUD  يعملکرد یسینس مغناطرزونا يبردار ریقرار گرفتند: تصو یمورد بررس ریز يهافرد سالم با روش  20و (FMRI) ،
با  سهیدر مقا  CUDمختل افراد نشیپژوهش نشان داد که ب جیمصرف مواد. نتا يرهایو متغ  LEAS،26بر وکسل یمبتن يمورفومتر

مرتبط  نیمصرف کوکائ شتریکه با دفعات ب (rACC)  یقدام يکمتر قشر کمربند تیلافراد گروه کنترل با چند مورد همبود است: فعا
مختل در  نشینشان داد که ب جی. نتایجانیه یسطوح آگاه اسیدر مق نترییو نمرات پا rACC در يخاکستر ياست، کاهش ماده 

  .کسب کردند LEAS در يرنمرات کمت ،يبه طرز معنادار CUD دارد و افراد یهمبستگ rACC با اختالل CUD افراد

شده است.  یوابسته به مواد بررس مارانیدر ب یجانیه یو سطح آگاه یحافظه سرگذشت یکاهش اختصاص نیب يرابطه  یپژوهش در
نفر  31ترك) و  لیدر اوا ماریب 20نگهدارنده متادون،  يدر مرحله  ماریب 23مصرف کننده فعال مواد،  30وابسته (شامل  مارینفر ب 73

وابسته به مواد  مارانیآزموده شدند. بHADS و LEAS، (AMT) و اسکات امیلیو یسرگذشت حافظهسالم در گروه کنترل با تست 
حاالت  زیتما ییآوردند و در تمام افراد نمونه (وابسته و سالم) فقط توانا ادینسبت به افراد گروه کنترل به  يکمتر یخاطرات اختصاص

مانع از  نییپا یجانیه یگفت سطوح آگاه توانیم جهیکند. در نت ینیب شیشدن حافظه را پ یتوانست سطح اختصاص یجانیه
  ).2013شود (گاندولف  و همکاران،  یم یعموم تیهم در جمع مارانیهم در ب یبه خاطرات اختصاص یدسترس

قرار  یمورد بررس یجانیافراد از تجربه ه يها ییبازنما زیو تما یدگیچیدر پ یتیجنس ي) تفاوتها2000پژوهش بارت  و همکاران ( در
و فرهنگ  ياقتصاد -یاجتماع تیوضع ،یلیت نمونه مختلف بودند که از نظر سن، عملکرد تحصگرفت. شرکت کنندگان شامل هف

و  یدگیچینسبت به مردان گرفتند. زنان نسبت به مردان به طور مداوم پ یجانیه یدر آگاه يباالترشده بودند. زنان نمرات  يطبقه بند
وجود داشت.  شدیکنترل م یهوش کالم ریکه تاث یزمان یتفاوت حت نیخود داشتند و ا یجانیه اتیتجرب انیدر طرز ب يشتریب زیتما

  .است میو قابل تعم داریپا اریبس یجانیه یدر نشان دادن آگاه یجنس يتفاوت ها جهیدر نت

  )LEASمقیاس سطوح آگاهی هیجانی (نمره گذاري . 5

 5سناریو است که هر کدام در دو الی چهار جمله نوشته شده است و بر اساس مقیاسی  20 شامل مقیاس سطوح آگاهی هیجانی

را حاصل نمایند. هر  100شوند تا بیشترین نمره کلی ممکن تا بندي میشود. این نمرات جمعگذاري و ارزیابی میاي نمرهدرجه
نباط چهار نوع هیجان (خشم، ترس، شادي و غم) طراحی ها براي استسناریو شامل دو شخص (خود و دیگري) می باشد. این صحنه

شما چه احساسی خواهید "شود و در ادامه ي هر صحنه دو سوال پرسیده می شود: شده اند. هر صحنه در یک صفحه جداگانه ارائه می
  ."آن شخص دیگر چه احساسی خواهد داشت؟"و  "داشت؟

نیز به طور  "دیگري"و  "خود"می شود. هر پاسخ براي هیجانات منسوب به پاسخ ها براي هر صحنه به طور جداگانه نمره گذاري 
بیشتر  "احساس") براي پاسخ هاي غیرهیجانی است، در این نوع پاسخها کلمه 0جداگانه نمره گذاري می شود. کمترین نمره (سطح 

من "انه هاي فیزیولوژیکی است براي مثال بازتابی از هشیاري نسبت به نش 1براي توصیف تفکر استفاده شده است تا احساسات. سطح 
. سطح "من حس بدي دارم "شامل کلماتی است که هیجانات کلی و نامتمایز را بیان میکند مثل  2. سطح "احساس خستگی میکنم

راهنماي نمره  دوشامل کلماتی است که هیجانات خاص و متمایز را مطرح میکند (مثل شادي، غم، خشم). براي نمره گذاري  3
وجود دارد که در فهرست لغات تمامی سطوح ذکر شده به صورت طبقه بندي شده موجود هستند.  فهرست لغاتو یک  گذاري

دو نمره » درد«براي مثال، کلمه گاهی کلمات بیشتر از یک نمره ي احتمالی دارند چون در معانی متفاوتی به کار برده می شوند 
کند. اما گیرند چرا که یک حس جسمانی را توصیف مینمره می 1» درد«کلمه » د گرفتدستم در«. در جملهء 3و  1احتمالی دارد: 

                                                
26 voxel-based morphometry 
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و  سناریوکند. با استفاده از گیرد چرا که دارد یک واکنش هیجانی را توصیف میمی 3نمره » او قلبم را به درد آورد«در جمله 
اي را که باید به آن اختصاص دهید تعیین خص کرده و نمرهترین تفسیر از کلمه و عبارت را مشمناسب متوانیمانده پاسخ میباقی
  نمرات باالتر باید توجیه داشته باشند. داده میشود زیراتر نمره پایین اطمینان حاصل نشد،. چنانچه به هر شکل منمایی

و  "خود"گذاري براي نمرهلی. ) ک3) دیگران 2) خود 1در مجموع سه ارزیابی جداگانه وجود دارد که باید براي هر سناریو انجام شود: 
باالترین  4مشخص می شود که  4تا  0 از صورت می گیرد: توصیف هیجان براي هر فرد با سطح امتیاز شیوهدقیقاً به یک  "دیگري"

ارد. به هر وجود د براي هر سناریو 4تا  0از  "دیگري"و یک امتیاز  4تا  0از  "خود"بنابراین، یک امتیاز  سطح براي این آیتم می باشد.
باید به صراحت  فهرست لغات را نمره داد. در این نمره گذاري ها، معیار "دیگري"و  "خود" براي می توان سناریو احساس ذکر شده در

   دنبال کرد. 

ه گویــاي خواند تا کلمــات و عبــاراتی را کــگذار پاسخ هر فرد را میها از سه مرحله تشکیل شده است. در ابتدا، نمرهگذاري گویهنمره
گذار نمره هیجانات منتســب بــه کند. دوم، نمرههاي هیجانی هستند، تشخیص دهد و نمرات هر کلمه و عبارت را محاسبه میواکنش

شــود. در نماید. به این نمرات، نمرات خود و دیگري اطالق میرا محاسبه می سناریوخود و نمره هیجانات منتسب به فرد دیگر درون 
27؛ بارچارد1991(لین،  کندهاي خود و دیگري محاسبه مینمره کل هر گویه را بر مبناي نمرهگذار نهایت، نمره

  . )2011و همکاران،  

 LEAS سواالت. یک نمونه از 6

اي براي بهترین کارمند سال در نظر گرفته شده است. کنید. ساالنه جایزهشما و دوست صمیمی تان در یک محل کار می: 20سناریو 
چه احساسی خواهید شما  .شودنید. یک شب نام دوستتان برنده اعالم مید ککنید تا جایزه را از آن خوسخت کار می هر دوي شما

  ؟داشت؟ دوست شما چه احساسی خواهد داشت

  گیرينتیجه. 7

مهر تایید می  روي هم رفته، بایستی اذعان شود که نه تنها پژوهش هاي روزافزونی بر ویژگی هاي روانسنجی آزمون آگاهی هیجانی
زنند بلکه حاکی از اهمیت آن در اختالالت عدیده اي هستند. از دیگر سو، خال بررسی در این حوزه در ایران مشاهده می شود و نیاز 

  است که در این زمینه بررسی هاي بیشتري صورت گیرد.
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