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نامة هوش هیجانی در سنجی نسخة فارسی پرسشهای روانویژگی

 همگانی کنندگان ورزشمصرف
 

  3فریئزهرا ثناو ، 2، شهزاد طهماسبی بروجنی1فریئفرهاد ثنا
 

 21/03/1396پذیرش: تاریخ                 21/08/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

در نامة هوش هیجانی پرسشنسخة فارسی پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی 
 . بعد ازرا تکمیل کردند نامهپرسشزن و مرد  380 انجام شد. تعداد کنندگان ورزش همگانیمصرف
، را تأیید کردند نامهروایی صوری پرسشاینکه هفت متخصص بازترجمه و  -تکنیک ترجمه اجرای

نامه پرسش شکالت جزئی انجام شد. برای تعیین روایی سازةارفع  نامه برایپرسش اولیة بررسی مقدماتی
نامه از همسانی درونی پرسشبرای تعیین بر مدل معادالت ساختاری، ی مبتنی تأییداز تحلیل عاملی 

ای با استفاده از طبقهمبستگی درونی زمانی آن از ضریب هپایایبرای تعیین ضریب آلفای کرونباخ و 
نامه . همچنین، پرسششد تأییدنشان داد که مدل با شش عامل آزمون مجدد استفاده شد. نتایج  –آزمون

قبولی برخوردار شد که بیانگر روایی و مسانی درونی و پایایی زمانی قابلاز شاخص برازندگی مطلق، ه
شود که از نسخة فارسی ، پیشنهاد میدرنتیجه ال است؛ؤس 33نامه با فارسی پرسش ةپایایی مطلوب نسخ

استفاده  هوش هیجانی در ورزشکاران ورزش همگانیبرای سنجش  هوش هیجانی در ورزش نامةپرسش
 .شود
 

 هوش هیجانی، روایی، پایایی، ورزش همگانیها: کلیدواژه
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 مقدمه
تاریخچة هوش هیجـانی از مفهـوم هـوش اجتمـاعی 

مطــر  ( 1223)ثورانــدیک  .گرفتـه اســت نشـأت
 مفهـــوم در ریشـــه هیجـــانی کـرد کـه هــوش

 و درك توانـایی بیـــانگر و دارد اجتمـــاعی هــوش
 روابـ  در معقولانـه عمل و دیگران احساسات شناخت
(. نخستین بـار 1228، 1گولمن از لنق به) است انسانی
توصــی  را هـوش هیجـانی ( 1223) 2میرو  سالووی
ــوش  هـــاآن .کردنـــد مثابــة هیجــانی را بــهه

 شامل که دانندمی اجتمـاعی هـوش از ایزیرمجموعه
واط  خود و دیگران نظارت بر احساسات و ع توانـایی

آمـده دسـتاست که به نحوة اسـتفاده از اطلاعـات به
برای هدایت تفکر شخص و تعریـ  اقـدامات جدیـد 

تفکـر احساسـی در  ،1281در سـال  .شـودمنجر مـی
 .گرفـت قـرار پژوهشـگران توجهعرصة هـوش مـورد

آثار گـاردنر دوبـاره  رکـه نظریـة ثورانـدیک دتازمانی
تلـاش جـدی در ایـن (، 1228)گـولمن،  شــد متولـد
 .انجـام نگرفتـه بـود 1283 اواســ  دهــة زمینه تـا
هشت نـو  مختلـ  هـوش را ( 1280)گاردنر هاوارد 

ها هـوش فــردی اســت یکی از آن مطر  کرد کـه
ود جـوانی بـههـوش هیج را بـرای گسـترشکـه راه 
 میـرو الووی سـ، 1223پس، در ســال س .است آورده

ی اهـتفـاوت د بـــرة گـاردنر و تأکیـیـبراسـاس نظر
مطر   وش هیجـانیاملی از هکفردی، مدل و تعری  

اُن مطر   -بعدها بار(. 2333، 0و پارکر ناُ -)بار کردند
دادن در نشـان میمه ةازهـوش هیجـانی سکه  کـرد

ردی اســـت و فـدگی نـموفقیــت در ز یبینو پـیش
ن یـت ایـین کمیردن و تعکعملیاتی ری،گیبرای اندازه

 (. 2332ن، اُ -وجود دارد )بار مفهـوم نیـاز ضـروری

                                                           
1. Golman 
2. Salvy & Meir 
3. Bar-On & Parker 

یکـی  عنوانهـوش هیجـانی را بـه( 1221) لمـنوگ
کـه بـا موفقیـت در  توصی  کردهـایی توانمندی از

هیجانی را  . وی عناصـر هـوشمرتب  است زنـدگی
رد؛ فردی تقسیم کـ به دو طبقة عناصر اجتماعی و

شامل همدلی و  اجتمـاعی اس، عناصــراسبراین
فردی شــامل  و عناصر های اجتماعیمهارت
 .ی استخودتنظیمی و خود انگیختگ اهی،خودآگ
انی هـوش هیجکه معتقد بود  (2333) پارکر و ناُ -بار

هـا در احساسات و چگـونگی تـأثیر آن توانـایی درك
( 2332)اُن  -بــار براین،افزون .فردی استرواب  بین
ـفات ای از صـهعـمجمو را هـوش هیجـانی مفهــوم

دانـد کـه سـازگاری هایی مـیتوانایی شخصـــیتی و
 .کنندبینی میپیش محی  اجتماعی و عـاطفی را در

 درونیبـودن از حـالات معنـای آگـاهخودآگاهی به

اسـت.  حالاتو نیـز تفکـر دربـارة آن خود 
احساسات فردی اسـت. معنای تنظیم خـودکنترلی بـه
جهت دستیابی به اینکه در یعنـی خـودانگیختگی

خـویش ای هارزشو علایق ترین اهداف خود، عمیق
 کنیم تا هـا اسـتفادهدهیم و از آن را مخاطـب قـرار

 کلاتــابل مشـــمقو در دهیمعملکرد خود را بهبود 

(. در بعـد 2311 ،1گولد و نبرگیوا) مقاوم باشیم 
است که  اجتمـاعی، همـدلی نـوعی تـوانمنـدی

 یعنـی ؛شـود. همـدلیمبنای خودآگاهی بنـا مـیبر
برای تشخیص  جای دیگرانخود بهتوانایی گذاشتن 

بـدون اینکـه  ؛کننـددیگران احساس می آنچـه
به  های اجتماعیبگویند. مهارت چیـزی بـه دیگـری

و ساختن شبکه برای  مهارت در مدیریت رواب 
ایج و اهـداف مـوردنظر و آوردن نتدستبه

توافـق داشتن های مشـترك و یافتن در زمینهتوانایی
های همثابة سازی بههوش هیجان. با دیگران است

وم اجتماعی جایگاهی علپژوهشگران  بینکلیدی در
شناسـی ورزشـی در حـوزة روان یسریع ویژه و رشد

                                                           
4. Weinberg & Gold 
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 براین،(. علاوه2312، 1)تننباوم و آکلند داشـته اسـت
که نشــان داد  هوش هیجانی نتــایج فراتحلیــل

متغیرهـای مربـوط بـه  بــین هــوش هیجــانی و
وجود دارد. بسیاری  مثبتی ، رابطةو عملکرد سـلامتی
بالا با  هوش هیجانی که معتقدند پژوهشگراناز 

ابراز  ،تقلالاسهای خودتنظیمی، عملکرد بهتر در زمینه
ی و بینوشرل، ختدردی با دیگران، کنهم ود،وج

 (. 2332، 2)لوی و همکاران خودکارآمدی رابطه دارد
ش وی سـازة هسدکی بـه برران هایپژوهش کنونتا

 زیز برای مثال،اند؛ ههیجانی در محی  ورزش پرداخت
ه به این نتیجه رسیدند ک (2330) 0، دینر و هیرشورن
معناداری با عملکـرد رابطة مثبت و  هـوش هیجـانی
، لان، وستون و تلــول ،همچنین .ورزشـی دارد

 بــین هــوش نشان دادند که( 2338) 1گرینلس

 باوجود .هیجانی با اثربخشی مربیان رابطه وجود دارد
به بررسی  یشناسان ورزشبین روانافزایش تمایل در

 آثار هوش هیجانی، هنوز ابزارهای معتبر و پایـایی

نجش این سـازه در ورزش معرفـی نشده ـبــرای سـ
 1ن رابطـه، شـوتزدر ای(. 2312، آکلند)تننباوم و  ـتاس
یین پایایی و روایی ابـزار کند که تعمی انبی (1221)

بررسی یک موضو ، اولـین  اسـتفاده بـرایمـورد
بنابراین، تاکنون  ؛تاسـ پژوهشگـام در فراینـد 

 اییپای احتمالاً پژوهشی وجود ندارد که به بررسی
 ورابــزار هــوش هیجـانی در حـوزة ورزش در کشـ

 هایپژوهشهـای دیگـر اما در حـوزه ؛پرداخته باشد
 اند.انجام شده مختلفـی

زمینـة شـده درانجـامهای پژوهشبـا توجـه بـه 
نظری این  ةینبررســی پیشهیجــانی و  هـوش
خودسنجی هوش  های رایجنامهپرسش ی ازسازه، یک

                                                           
1. Tenenbaom & Akland 
2. Loay 
3. Zizzi, Deaner & Hirschhorn 
4. Thelwell, Lane, Weston & Greenlees 
5. Schutz 

است که  هیجانی در ورزش هیجانی، ابـزار هـوش
مالوف، هال  ،شـاته هایپژوهش مبنایبر

، آسـتینو  (1228) 2وهاگرتی،کوپر، گولدن و دورنهیم
شده  آماده( 2331) 7ساکلوسکه، هانگ و مک کنی

که برای  گویه اسـت 00نامه شامل این پرسش. بود
درك،  ایی،مورد شناسافـراد درات گیـری ادراکانـدازه

 ود وـ  در خـو عواط هایم هیجانکنترل و تنظ

 همکـاران و شـاته .دشـویدیگران اسـتفاده م
ی دلم ایمبنرب را سؤالی 22 نامةپرسش ایـن( 1228)
 ،ارائه داده بودند (1223) همکـاران و یوسـالو که
 بازبینی از پس پژوهشگران نیا .دکردن خراجستا

 عاملی بار که سؤال 22 حـذف و هـاداده مجـدد
 را ؤالیس 00 نامةپرسش درنهایـت داشـتند، پایینی
 ثبـات( 1228) ارانهمک و شـاته .دکردن یمعرف

 .گزارش کردند مناسب را ونآزم ددجم اییپای و یدرون
 نامه،پرسش این برمبنایشده انجام بعدی پژوهش در

 ی،بینخوش عامل چهار (2333) 8نهاماو فار پتردیس
 کاربرد و اجتماعی های، مهارتهاهیجان ابیارزی

. کردند خـود اعلام مطالعة در را بینیو خوش عواط 
 (2330) ، اوستین و مینسکیساکلوفسکی همچنین،
 مناسـب برازش تأییدی عاملی تحلیل از بـا استفاده

 و شـاته هیجـانی هـوش چهـار عاملی مـدل
 (2337بشارت )براین، افزون .ارائه کردند را همکـاران

افزودن چند سؤال، با  ایـن مـدل چهـار عـاملی را بـا
بررســی  بـین دانشـجویان ایرانـیسـؤال در 11

 2، پارمر، مانوچا و استواسمقابل، جیگنکــرد. در
نامه ن پرسشهای مختلفی را برای ایدلم (2331)

ر عاملی، به حمایت از مدلی چها د و بـهاجـرا کردن
در خود و دیگران، تنظیم  اتتشریح ارزیابی احساس

                                                           
6. Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden 
& Dornheim 
7.  Austin, Saklofske, Huang & McKenney 
8. Petrides & Furnham 
9. Gignac, Palmer, Manocha & Stough 
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عواط  در و احساسات  ات خـود و اسـتفاده ازاحساس
 .حل مشکلات پرداختند
بـا اسـتفاده از تحلیـل  (2332لان و همکاران )

سـاختار  و ارزیابی بررسـیتأییـدی بـه  عـاملی
دانشجویان ورزشکار  بـیندرابزار عـاملی ایـن 

این عـاملی پنجسـاختار  پرداختنـد. نتـایج تأییدکننـدة
دیگران،  اتارزیـابی احساس مشـتمل بـرنامه پرسش

 ،اجتماعی هـایمهارتارزیابی احساسات خود، 
 بینـیخـوشکـارگیری عواطـ  و به، خودتنظیمی

 بود. 
 ای معتبـر وازهمثابـة سطورکلی، هوش هیجانی بهبه

. شناسـی سـازمانی اسـتدیریت و روانبخش در ماثر
 شناسی ورزشویژه روانحوزة ورزش، به پژوهشگران

این سازه  نیـز بـا اسـتفاده از و مدیریت ورزشی
فردی و  زمینة روابـ تحولی را در اندتوانسته
 دیرانمو  کاران، داورانمربیان، ورزشفردی بـین

با توجه . (2311گولد ، اینبرگ و و) دنورزشی ایجاد کن
باید نامه پرسشابزار برای استفاده از به اینکه 

که قصد استفاده  هر کشورفرهنگی -های بومیجنبه
و  )همبلتون، سایرسینظر گرفته شود ند، دررا دار از آن
برای پیشگیری از  ،همچنین و (1،2122روبین
های نامهتعبیرهایی که هنگام استفاده از پرسشءسو
 هاآن 0و پایایی 2دهد، باید رواییمی شناختی رویروان

 ، داشتن دانش کافی دربارةزیرا کاملاً روشن باشد؛
مفاهیم آماری و درك مفهوم روایی و پایایی در 

و  )تننباومنتایج ضروری است  گیری دربارةتصمیم
اساس و مبنای انجام  کهییازآنجا (.2312همکاران، 

 گیری روا و پایاهر پژوهشی استفاده از ابزارهای اندازه
ر نتایج پژوهش به روایی ابزار ست و توضیح و تفسیا
بستگی دارد، پژوهشگر باید از روایی  شدهگرفتهکاربه

کند، مطمئن باشد. ای که از آن استفاده مینامهپرسش

                                                           
1. Hambleton, Sireci & Robin 
2. Validity 
3  . Reliability  

هوش هیجانی در ورزش یکی از ابزارهای  امةنپرسش
 است و شده ساختهینة ورزش درزممعتبری است که 

دقیق ابعاد گوناگون هوش هیجانی  صورتتواند بهمی
نامه که این پرسشییآنجاکند. ازورزشکاران را ارزیابی 

تواند پاسخ افراد را می ،است های کوتاهسؤال مبتنی بر
هتری از ورزشکاران داشته و ارزیابی ب تسهیل کند

مؤثر در  های، برای مطالعه و مداخلهباشد. همچنین
رسد. با نظر مینامه مناسب بهاین افراد این پرسش

توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با هدف 
-سنجی نسخة فارسی پرسشهای روانبررسی ویژگی

کنندگان ورزش هوش هیجانی در مصرف نامة
پاسخ به این سؤال برآمد  پیدرهمگانی انجام شد و 

بین ورزشکاران نامه درفارسی پرسش که آیا ترجمة
 یایی مناسبی برخوردار است یا خیر.ایرانی از روایی و پا

 

 پژوهش شناسيروش
 کنندگان شرکت

سال با  18-23کنندگان زن و مرد بین همة شرکت
ماه فعالیت بدنی منظم و با رویکرد سابقة حداقل شش 

ای دقیقه و هفته 03-11)فعالیت بدنی بین سلامتی 
جامعة آماری پژوهش  ،حداقل یک بار( شهر تهران

 083میان این افراد، ازتشکیل دادند. را  حاضر
درصد زن با  7/18 درصد مرد و 0/11ورزشکار )

آماری  ةعنوان نمونسال( به 20/22میانگین سنی 
ا  اطلنبود  دلیلتخاب شدند. انتخاب حجم نمونه بهان

 و پژوهش برحسب هدف هاز حجم دقیق جامع
پیشنهادهای مطالعات تحلیل عاملی انجام شد 

 (. 2311 ،1)کلاین

 هاو شیوه گردآوری دادهابزار 
که  یفرمشناختی از آوری اطلاعات جمعیتبرای جمع
ن، رشتة پاسخ )شامل س-سؤال بازسه دربرگیرندة 

پاسخ -سؤال بستهورزشی و وضعیت تحصیلی( وسه 

                                                           
4. Kline  
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 نسیت، میزان فعالیت جسمانی، ساعات)شامل ج
 .استفاده شدفعالیت در هفته( بود، 

 هوش هیجانی در ورزش نامةپرسش

 نامة هـوشاستفاده در این پژوهش، پرسشابزار مورد

 .بـود (2332هیجـانی در ورزش لان و همکـاران )
عامل  گویـه و شـش 00نامه مشتمل بـر پرسش ایـن
نامه شامل ارزیابی پرسش ایـنشـش عامـل . است

، ارزیابی احساسات خود، احساسات دیگـران
کارگیری به ،های اجتماعیمهارت، خودتنظیمی

است. پاسخ به هر گویـه  بینیعواط  و خوش
ای لیکرت از کاملاً مخالفم درجهپنج براسـاس مقیـاس

 .گذاری شده استنمره ()پنج تا کـاملاً مـوافقم( یک)
ی هر مؤلفه از مجمو  نمرات برانمرات کل 

  آید.دست میمقیاس بهخردهبه هر مربوط  هایسؤال
 یند ترجمهفرا

کردن پژوهش حاضر، ابتدا طی مکاتباتی اجرایی رایب
تهیه و  ةزمین نامهپرسشبا گروه پژوهشی سازندة 

با حاضر  نامةپرسشاجرای پژوهش فراهم شد. 
مه به زبان فارسی ترجباز-استفاده از روش ترجمه

. ترجمه براساس مطالعات قبلی و شدبرگردان 
در این زمینه انجام گرفت  شدهمطر های توصیه

 نامةپرسشمنظور، (. بدین1222، و همکاران )همبلتون
و دو  پژوهشنظر توس  پژوهشگر اول این مورد

متخصص زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد. 
ها مطابقت داده ترجمههماهنگی،  ةدر یک جلس سپس
 ةنسخ ةاولیه تدوین گردد. پس از تهی ةتا نسخ ندشد

صص زبان اختیار سه متخدر نامهپرسشفارسی، 
انجام معکوس  ةیند ترجماانگلیسی قرار گرفت تا فر

بعد،  ةانگلیسی برگردانده شود. در مرحل و به زبانشود 

سخة اصلی مطابقت داده شد و از معکوس با ن ةترجم
حاصل شد. برای  ینانبرگردان فارسی اطم درستی

وایی، این نسخه به هفت سنجش روایی محت
شناسی ورزش، روانمدیریت ورزشی،  ةمتخصص حوز

شد و روایی محتوایی  شناسی و علوم ورزشی دادهروان
 تأیید و اصلاحات جزئی هابرخی پیشنهاد ةنیز با ارائ

بررسی درك و  برایمقدماتی  ایهگردید. مطالع
دهندگان در نامه برای پاسخپرسش هایهوم سؤالمف

نفر زن( اجرا شد.  13-نفر مرد 13کوچک ) ةیک جامع
و با شد بین افراد توزیع در نامهپرسشفارسی  ةترجم

 ةها، نسخشکلات مرتب  با فهم گویهنشدن ممشاهده
با  ،نهایتنهایی برای توزیع آماده شد و در

نهایی  ةنسخاصلی،  نامةپرسشگرفتن ظاهر درنظر
 تدوین گردید.

 روش پژوهش
آوری جمع توزیع، تکمیل و رایابتدا مجوزهای لازم ب

شد. در دریافت ن مربوط اها از مسئولنامهپرسش
ز گروه همکاران ها، اگردآوری داده رایب ،بعد ةمرحل

هدف  ةدر جامعسازی اجرا پژوهش برای یکسان
موارد و دعوت شد نامه( آوری پرسش)توزیع و جمع

 افراد. مشارکت گردید مهم در اجرای طر  مرور
دهندگان به پاسخ ،صورت داوطلبانه بود. همچنینبه

نه خواهد ها محرماآن هایاطمینان داده شد که پاسخ
استفاده  هاآناهداف پژوهشی از و تنها برای  بود

آوردن دستبرای به ،در این پژوهش .خواهد شد
ها نامهتوزیع و تکمیل پرسشیند ادر فر شرای  مناسب
را در محل و  نامهپرسشدهندگان سعی شد پاسخ

 تکمیل کنند.  مناسبیشرای  
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 نامهپرسش یهالفهؤم استاندارد انحراف و نیانگیم .7 جدول

 در ورزشنامة هوش هیجانی پرسش
 آمار توصیفی

 انحراف معیار میانگین  تعداد سؤال
 0/2 12/1 7 ارزیابی احساسات دیگران
 2/2 1/1 1 ارزیابی احساسات خود

 ½ 71/0 1 خودتنظیمی
 2/2 21/1 1 مهارت اجتماعی

 1/0 23/1 7 عواط 
 2/2 11/0 1 بینیخوش

 
 هاروش پردازش داده

آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر  هایروش
. از آمار ندهای آمار توصیفی و استنباطی بودشاخص

های مرکزی و شاخص ةتوصیفی برای محاسب
 از ،سپس ترسیم جداول استفاده شد.پراکندگی و 
گیری برای برازش مدل اندازه 1یتأییدتحلیل عامل 

 2نامه استفاده گردید. همسانی درونیپرسش سازة

محاسبه  0مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
وسیلة ضریب ها بهبراین، پایایی زمانی سؤالشد. علاوه
–روش آزمون با استفاده از 1ایطبقهدرونهمبستگی 

عملیات آماری با استفاده از  تعیین شد. 1آزمون مجدد
ویرایش  7لیزرلو  18نسخة  2اس.اس.پی.اسافزار نرم
 (.2332، 8)جورسگوك و سربوم انجام شد 8/8
 

 هایافته
ها، و استخراج داده هانامهآوری پرسشپس از جمع

قبول شناخته شد لقاب هنامرسشپ 021مجمو  تعداد در
 . گردید ها استفادهوتحلیل از آنبرای تجزیه که
 

 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis 
2. Internal Consistency 
3. Cronbach's Alpha 
4. Interclass Correlation Coefficient   
5. Test-Retest 
6. SPSS  
7. Lisrel 
8. Jöreskog & Sörbom 

 هوش هیجانی نامةتوصیف نمرات پرسش

های نتایج آمار توصیفی هریک از عاملیک  جدول
نسبت به  عواط دهد. عامل نشان مینامه را پرسش
خود را به یشتریگر عوامل میانگین امتیازی بدی

ترین کم خودتنظیمیو مؤلفة اختصاص داده است 
 همچنین، عامل ارزیابی احساسات .داردمیانگین را 

-لفه خوشدیگران و عواط  بیشترین تعداد سؤال و مؤ

 را دارد.سؤال کمترین تعداد  بینی با چهار تا،

 یتأییدتحلیل عاملی 
هوش هیجانی  نامةپرسشبرازش مدل نسخة فارسی 

 ششی در تأییدبا استفاده از تحلیل عاملی  در ورزش
 نیبازذکر این نکته لازم است که . شد ارزیابی همؤلف

دو به ینسبت خ یهاشاخص ،یبرازندگ یهاشاخص
مجذور برآورد  نیانگیم ةشی، شاخص ر2یآزاد ةدرج
، 11ماندهیمجذور باق نیانگیم ةشیشاخص ر ،13بیتقر

، شاخص 12بونت -بنتلر رهنجاریغ یشاخص برازندگ
 11برازش ییکویو شاخص ن 10یاسهیمقا یبرازندگ

 را یتأیید یعامل لیتحل جینتا دو. جدول استفاده شدند
 دهد.یم نشان

                                                           
9.  Chi- Square /Degree of Free 
10. Root Mean Square Error of  
Approximation  
11.  Root mean Square Residual 
12. Non-normed Fit Index 
13. Comparative Fit Index 
14. Goodness Fit Index 
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یتأیید یعامل لیتحل برازش یهاشاخص .3 دولج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ی هاهای برازندگی ملاكمتخصصان برای شاخص
در  ،برای مثال اند؛کرده برش متفاوتی را ارائه

، شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر بونتهای شاخص
ای شاخص برازندگی مقایسهو شاخص نیکویی برازش 
ت، مقادیر ها بین صفر و یک اسکه دامنة تغییرات آن

 و دة برازش نسبی مدلدهننشان 81/3از  یشترب
هندة برازندگی خوب دنشان 23/3از  یشترمقادیر ب
ریشة (. برای شاخص 1222، 1)هو و بنتلر هستندمدل 

 38/3مقادیر کمتر از  ،میانگین مجذور برآورد تقریب
مقادیر  بودن مدل ومعقولقبول و دهندة قابلنشان

  . هستنددهندة یک مدل مناسب نشان 32/3کمتر از 
توافقی  خی دو مورد شاخص(. در1222)هو و بنتلر، 

قبول وجود ندارد. برخی از مقادیر قابل ةدربار
پژوهشگران مقادیر کمتر از سه را برای آن مناسب 

  که در جدولگونه(. همان1222ند )هو و بنتلر، ندامی

                                                           
1. Hu & Bentler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شاخص برازندگی های شاخص ،شودمشاهده میدو 
شاخص و شاخص نیکویی برازش  ،ایمقایسه

و  23/3از  یشتربهنجار بنتلر بونت برازندگی غیر
کمتر از مانده ریشة میانگین مجذور باقی شاخص
های بودن شاخصقبولکه نشانگر قابل هستند 38/3

 برازش مناسب مدل تحلیل  ،نتیجهبرازندگی و در
ریشة شاخص  ،ها است. همچنینی با دادهتأییدعاملی 

 دهد که خطاینشان میمانده میانگین مجذور باقی
 قبول است.شده قابلبسیار ناچیز و برازش انجام مدل

( شکل 2332مکاران )و ه لان مدل براساس مدل کی
ال ؤس 00عامل و شش ( که از یکداده شد )شکل 

 نیا هایؤالس و عواملیک  گرفته است. شکلشکل 
  .دهدیم نشان را نامهپرسش

 گیریاندازهمدل  قبولمقادیر قابل های برازششاخص

 خی دو
وابسته به حجم 

 نمونه
28/617 

 28/2 0کمتر از  آزادی ةبه درج خی دونسبت 
 331/3 - داریاسطح معن
 22/3 23/3از  بیشتر هنجار بنتلر بونت برازندگی غیرشاخص 

 22/3 23/3از  یشترب ای شاخص برازندگی مقایسه
 21/3 23/3از  یشترب شاخص نیکویی برازش

شاخص ریشة میانگین مجذور برآورد 
 تقریب

 372/3 38/3از  رکمت

 307/3 31/3کمتر از  ماندهشاخص ریشة میانگین مجذور باقی
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 ورزش در یجانیه هوش ةنامپرسش یریگاندازه مدل استاندارد نیتخم یهاشاخص .7 شکل

 

 مدل درستی از بود لازم مدل یابیارز رایب ،نیبراعلاوه
 ومکنون( زابرون) شدهمشاهده یرهایمتغ یریگاندازه
 از منظور نیا یبرا که شود حاصل نانیاطم( زادرون)

 جدول) .شد استفاده یدارامعن حالت در ریمس مدل

 یدارامعن عدد قدرمطلق اگر مدل، یدارامعن در (.سه
 ستین دارامعن اثر ای رابطه باشد، 22/1 از مترک یت
 (.2311 ن،یکلا)
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 حاصل از مدل مسیر تینتایج بارهای عاملی و شاخص  .2 جدول

 هاسؤال
 هاشاخص

بار 
 عاملی

مقدار 
 تی

   ارزیابی احساسات دیگران
 22/2 12/3 .دهممی ها را تشخیصعواط  آنو  اتهیجاندیگران،  و بدن هت چهربا مشاهدة حالا

کنم این احساس می کنند، اغلبشان با من صحبت میمهم زندگیو حوادث مورد اتفاقات وقتی دیگران در
 .افتاده استو اتفاق  رخ دادهبرای خود من هم  اتفاقات

20/3 12/0 

 33/1 21/3 .درك کنم درستیبه ها راتوانم هیجانات و عواط  آنمی کردن به دیگرانتنها با نگاه
 81/0 23/3 .برایم خیلی مشکل است که احساسات دیگران و نحوة ابراز آن را درك کنم گاهی
 13/1 11/3 .توانم احساسات و عواط  افراد را تشخیص دهمدادن به تن صدای افراد، میباگوش
 31/1 12/3 .های غیرکلامی افراد برایم مشکل استپیام فهم

 31/1 23/3  .افراد دارم (چهرهحالات مثل )های غیرکلامی پیاممناسبی از  فهمتشخیص و 
   خود ارزیابی احساسات 

 12/1 22/3 .امتجربه کرده شخصی صورتبهها را شناسم و آنخوبی میاحساسات خود را به
 21/0 17/3 .شود، آگاهی لازم را دارممورد تغییراتی که در عواط  و هیجاناتم ایجاد میدر
 72/0 11/3 .ام، شناسایی و درك کنمتوانم عواط  و هیجاناتی را که تجربه کردهآسانی میبه

 72/1 22/3 .کافی دارم آگاهی ،فرستمکه برای دیگران می (حالات صورت و بدن)های غیرکلامی از پیام
مشکلاتی مشابه با این با  آورم کهخاطر مییی را بههاشوم، زمانوقتی با موانع و مشکلات جدیدی مواجه می

 . امها را حل کردهام و آنمواجه بوده
18/3 31/1 

   خود تنظیمی
 21/1 71/3 .بر عواط  و هیجاناتم کنترل دارم

 11/2 10/3 .شوندام میباعث شادی و خوشحالیهمیشه هایی هستم که دنبال فعالیتبه
اند و یک مهمکه کدام شوداین موضو  میبرخی حوادث مهم زندگی باعث هدایت من به ارزیابی مجدد 

 .یک مهم نیستندکدام
11/3 10/2 

 21/0 23/3 .انگیزانمطریق تصویرسازی نتایج مثبت وظایفی که بر عهده دارم، خودم را برمیزا
 83/2 11/3 .بگیرم، آگاهی لازم دارم ام را با دیگران مطر  و مشاورهمورد اینکه چه زمانی باید مشکلات شخصیدرهمیشه 
   های اجتماعیمهارت
 13/1 73/3 .اشتراك بگذارمرا با دیگران به و احساساتم دوست دارم عواط من 
 12/1 21/3 .ببرند کافی مندم محیطی را ایجاد کنم که دیگران از آن لذتعلاقه

 31/1 28/3 .باشندداشته  کنم که احساسات بهتریدردی میها هماند، با آنوقتی دیگران غمگین و ناراحت
 10/1 18/3  .راندگذمی میانمسائل و مشکلات خود را با من در کنند وآسانی به من اعتماد میدیگران بهاغلب اوقات 

.کنمها را تشویق و ستایش میدهند، آنوقتی دیگران کار خوبی انجام می  23/3 22/1 
   عواط 

 83/0 11/3 .کنماز خودم مشاهده می شود، رفتارهای جدیدیوخوی من عوض می وقتی خلق
 21/0 10/3 .دهم و پایدار کنم ها را ادامهندانم چطور آکنم، میوقتی احساسات مثبتی را تجربه می

 20/0 12/3 .آسان خواهد بود خیلی وخوی من مثبت و شاداب است، حل مشکلات برایم وقتی خلق
 10/1 12/3 .را مطر  کنم یاو خلاقانه جدید هایایدهوخوی من مثبت و شاداب است، قادرم  وقتی خلق

 22/0 12/3 .های جدید دارمبه طر  ایده تمایلکنم، عواطفم احساس میهیجانات و وقتی تغییراتی را در 
 12/0 10/3 .گیرمب کمک آن حل برای مثبت رفتار و وخوی ازخلقکنم سعی می بامشکلات، مواجه درهنگام
 32/1 11/3 .اثر مثبتی بر دیگران دارد بتواند و شیوة برخورد منکنم رفتار تصور می
   خوش بینی

 32/1 73/3 .دهدبه زندگی من ارزش  می تواند هیجانات یکی از چیزهایی است که
 21/0 10/3 .کنمخواهم خورد، آن را رها می شوم، به این دلیل که معتقدم در حل آن شکسترو میهایی روبهوقتی با چالش

 20/1 21/3 .موفق شوم ،کنمهایی که برای آن تلاش میانتظار دارم در بیشتر فعالیت
 28/1 17/3 .خوشایندی برایم اتفاق بیفتد اتفاقاتانتظار دارم 
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بنابراین، فرض برابربودن ضرایب رگرسیونی رد شد و 
اساس، براینبودند؛ ر متغیر پاسخ مؤثر دمسیرها  همة

های برازش مدل و مدل مسیر در با توجه به شاخص
اظهار کرد که مدل از برازش  توانداری میامعنحالت 
 است برخوردارقبولی قابل

 فارسی  پایایی نسخة
 ةاز روش محاسبنامه پرسشبرای برآورد پایایی 

ی کرونباخ( استفاده شد. همسانی درونی )روش آلفا
شود، نتیجة هده میمشاچهار که در جدول طورهمان

های شده برای برآورد پایایی عاملمحاسبات انجام
ی نشان داد که مقدار ضریب آلفا برا نامهپرسش

ارزیابی احساسات دیگران، ارزیابی های مقیاسخرده
خودتنظیمی، مهارت اجتماعی، احساسات خود، 

، 70/3، 83/3ترتیب برابر با به بینیو خوش عواط 
است. با توجه به اینکه  71/3و  72/3، 72/3، 71/3
 ةدهندهای تشکیلیب همسانی درونی مؤلفهضرا

پایایی  ،بنابراین ؛معقول و مناسب است نامهپرسش
 که در جدولگونههمان .شودمیتأیید  نامهپرسشاین 
ها ، مقدار ارزش تی در همة سؤالشودشاهده میسه م

از وجود رابطة حاکی این مورد که  بود عدد دوبیشتر از 
 های مربوط است.و عامل هامعنادار بین سؤال

 

 یفارس ةنسخ یگروهدرون یهمبستگ بیضر و کرونباخ یآلفا بیضر جینتا .6 جدول

 نامه پایایی پرسش
 ضرایب

 گروهی همبستگی درون ضریب آلفا
 71/3 83/3 ارزیابی احساسات دیگران
 70/3 70/3 ارزیابی احساسات خود

 72/3 71/3 خودتنظیمی
 71/3 72/3 مهارت اجتماعی

 71/3 72/3 عواط 
 70/3 71/3 بینیخوش

 

 دوبررسی پایایی زمانی، آزمون مجدد پس از  رایب
نفر  22و  مردنفر  23)شامل  نفر 12هفته اجرا شد. 

بار دیگر تکمیل کردند. نتایج را نامه پرسش( زن
د نشان داد که ضریب همبستگی آزمون مجد

متفاوت  71/3تا  71/3ها از مقیاسخرده 1گروهیدرون
 . (چهار جدول) است

 

 گیریبحث و نتیجه
های رفتاری شناسی در پژوهشهای رواننامهپرسش
ها برای نامهعملکرد دارند. این پرسش ولاً چنداص

ها، بیان درك و تعری  بهتر سازه ها،آزمون نظریه
 کردن های افراد و مرتب حساسات و نگرشا
 

                                                           
1. Interclass Correlation Coefficient 

 
مشاهده به رفتار بیرونی یرقابلغیندهای شناختی افر
روند )تننباوم و همکاران، کار میمشاهده بهقابل
تأثیر  هوش هیجانیمفهوم  ،(. امروزه2312
وجود  ،راستاورزش دارد و دراین ةتوجهی درحوزقابل
لحاظ فرهنگی و گیری استاندارد که بهزار اندازهیک اب

کشور باشد،  پژوهشگران ةبتواند مورداستفاداجتماعی 
 شود. گذشته احساس میازبیش

گیری در اندازه نامهپرسشبا توجه به اهمیت این 
آن  ةورزش و جایگاه ویژ ةدر حوز هوش هیجانی

این  ازه های موجود، برای استفادین ابزاربدر
آن سنجی های رواندر ایران باید ویژگینامه پرسش

وهش به در این پژ دلیل،نهمی. بهشدمیآزمایش 
 نامةپرسشفارسی  ةبررسی روایی و پایایی نسخ

 کنندگان ورزش همگانیمصرفدر هوش هیجانی 
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 لیاز تحل یعامل اعتبار یابیارز یبراپرداخته شد. 
 تأییداز  یآن حاک جیاستفاده شد که نتا یتأیید یعامل
 با افتهی نیابود.  یو تکرار ساختار اصل عامل شش
که لان و همکاران  نامهپرسش ساخت ةمطالع جینتا
گرفتند  جهینت هاآنهمسو است.  دادند،( انجام 2332)

شده  لیال تشکؤس 00عامل و شش امه از نکه پرسش
 عامل لیتحل از استفاده با هاآن ،ترقیدق طوراست. به
 یمناسب برازش یهاشاخص که دادند نشان یتأیید
با  هاافتهی نیا که دارد وجود نامهپرسش نیا یبرا
حاضر پژوهش همسو است. در پژوهش  نیا جینتا

 وCFI،  NNFI یهاشاخصنشان داده شد که 
GFI  یهاشاخص و بود 23/3 ازبیشتر RMSEA 
 یهاشاخص اما ؛بود 38/3از کمتر  RMRو 
 از( 2332) همکاران و لان پژوهش در آمدهدستبه

 شتریبپژوهش  نیا درآمده دستبه یهاشاخص مقدار
 و =21/3CFI=، 21/3NNFI) است
30/3RMSEA=) که  خاطرنشان کرد دیبا؛ البته
 یبرا تأییدمورد برش ةنقط از پژوهش دو هر جینتا

 که هستند یشترب یتأیید یعامل لیتحل یهاشاخص
  .شودیم تأیید هاآن ةساز ییروا یطورکلبه

و مقدار  یعامل ربا که داد نشان جینتا ،نیهمچن
 ةمناسب است و هم هاالؤس ةدر هم یشاخص ت

خود را نشان  اسیمقماندن در خرده تیقابل هاؤالس
 نیا هایسؤال یبار عامل ،ترقیطور دقبه. دهندیم

 نیکه ا است ریمتغ 71/3 تا 10/3پژوهش از 
لان و همکاران  ةمطالع هایبه شاخص هاشاخص

بار در مطالعة خود  هاآن. هستند کی( نزد2332)
 دستبه 12/3 -23/3 ةاز دامن را هاالؤس یعامل
 .آوردند
های وتحلیل پایایی نشان داد که عاملیهتجز

را )ضریب  سطح خوبی از همسانی درونی نامهپرسش

ة همدر اند و مقادیر آلفا آورده دستبهآلفای کرونباخ( 

بیشتر است. با  7/3شده یرفتهپذبرش  عوامل از نقطة

امکان وجود دارد که مقادیر  به این شواهد، این توجه

ارزیابی  مربوط بهابعاد  بالای همسانی درونی در همة

باشد  پرسشنامهمناسب  و ترجمة هافردی در پاسخ

 دهدنشان مینتایج (. این 1222)همبلتون و همکاران، 

تجانس  ،سؤال 00با شش عامل و  فارسیکه نسخة 

در  نامهپرسشو این  رددا بالاییدرونی 

  .مناسبی داردپایایی  کنندگان ورزش همگانیمصرف

 یزمان ییایپا یبررس به پژوهش از یگرید بخش در

 ،سه جدول نتایج براساس. شد پرداخته نامهپرسش

-اسیمقخرده یگروهدرون یهمبستگ بیضرا ریمقاد

 هفته دو با مجدد آزمون از حاصل یفارس ةنسخ یها

 و است ریمتغ 71/3 تا 71/3 از یادامنه در فاصله،

 قبولقابل مقدار ازبیشتر  هااسیمقخرده یتمام ریمقاد

 ییایپا بودنقبولقابل ةدهندنشان که است( 73/3)

 همکاران، و نباومنت) است یریتکرارپذ تیقابل ای یزمان

2312.)  

در این پژوهش صرفاً به بررسی نظر داشت که باید در

هوش هیجانی  نامةپرسشهای روایی و پایایی ویژگی

شهر تهران کنندگان ورزش همگانی در مصرف

 جوامع،پرداخته شده است و تعمیم نتایج آن به 

یاز دارد و باید های دیگر به تأمل نها و قومیتاستان

تحلیل عاملی یکی از براین، . علاوهصورت گیرداحتیاط 

های نامها در بررسی روایی سازة پرسشهبهترین روش

اما  ؛(2311شود )کلاین، شناختی محسوب میروان

با استفاده  نامهپرسش 2زمانو هم 1بررسی روایی واگرا

نظر های معتبر نیز ضروری بهو ابزار مقیاساز سایر 

 ةنامرو، برای تکمیل روایی پرسشنایاز ؛رسدمی

توان با استفاده از این حاضر، مطالعات بعدی را می

-های تحلیلی انجام داد. مشکلات و محدودیتروش

سنتی  ةشناختی به شیوآوری اطلاعات روانهای جمع

                                                           
1. Divergent Validity 
2. Concurrent Validity 
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های توان با شیوهرا نیز می 1کاغذیو مانند روش مداد 

کامپیوتری و های برنامه 2های وبجدید مانند درگاه

-پیشنهاد می ،. همچنینکرد یلحدودی تعداینترنت تا

نامه، هوش پرسششود با استفاده از نسخة فارسی 

با توجه به جنس، سن، قومیت،  ورزشکارانهیجانی 

 و سطح رقابت مقایسه گردد. یورزش ةرشت

های یجه گرفت که تلاشتوان نتمی درنهایت

سنجی های روانبررسی ویژگی ینةدرزم شدهانجام

 بخشیجهنتگیری آن اندازه فارسی و مدل نامةپرسش

، با توجه به شیوة اجرا و نامهپرسشو این  بوده است

آن  ترین جنبة عملیگذاری که مهمسهولت نمره

هوش تواند که می است است، ابزار مفید و معتبری

را ارزیابی کند؛ ورزشکاران ورزش همگانی  هیجانی

 ابزارعنوان توان از آن بهکه مییاگونهبه

 ةهای ورزشی مرتب  با حوزر پژوهشد ییناناطمقابل

  .شناسی ورزش استفاده کردروانمدیریت ورزش و 
 

 تشکر و قدرداني 
ورزشی دانشگاه  از اساتید محترم تربیت بدنی و علوم

نین از ورزشکاران محترم برای صبر و مچو ه تهران

صمیمانه  نامهپرسشگویی به حوصله در پاسخ

  اسگزاریم.سپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Paper and Pencil Method 
2. Web Portal 
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 همگانی کنندگان ورزشنامة هوش هیجانی در مصرفپرسش -پیوست الف

 سؤالات ردیف
کاملاً 
 مخالفم

 مخالفم
نظری 
 ندارم

 موافقم
کـاملاً 
 موافقم

 .دهمها را تشخیص میو عواط  آن با مشاهدة حالات چهره و بدن دیگران، هیجانات 1
     

2 
کنند، اغلب صحبت میشان با من وقتی دیگران درمورد اتفاقات و حوادث مهم زندگی

      .استات برای خود من هم رخ داده کنم این اتفاقاحساس می
 .درستی درك کنمها را بهو عواط  آن توانم هیجاناتکردن به دیگران میتنها با نگاه 0

     
 .برایم خیلی مشکل است که احساسات دیگران و نحوة ابراز آن را درك کنم گاهی 1

     
 .توانم احساسات و عواط  افراد را تشخیص دهمدادن به تن صدای افراد، میگوش با 1

     
 های غیرکلامی افراد برایم مشکل است.فهم پیام 2

     
 .های غیرکلامی )مثل حالات چهره( افراد دارمتشخیص و فهم مناسبی از پیام 7

     
 .امتجربه کردهشخصی ها را به صورت شناسم و آنخوبی میاحساسات خود را به 8

     
 .شود، آگاهی لازم را دارمکه در عواط  و هیجاناتم ایجاد میمورد تغییراتی در 2

     
 .ام، شناسایی و درك کنمرا که تجربه کرده توانم عواط  و هیجاناتیآسانی میبه 13

     
11 

آگاهی کافی  ،فرستمهای غیرکلامی )حالات صورت و بدن( که برای دیگران میاز پیام
      دارم.

12 
آورم که با خاطر میهایی را بهشوم، زمانی مواجه میوقتی با موانع و مشکلات جدید

      ام.ها را حل کردهام و آنمشکلاتی مشابه با این مواجه بوده
 بر عواط  و هیجاناتم کنترل دارم. 10

     
 شوند.ام میباعث شادی و خوشحالیهایی هستم که همیشه دنبال فعالیتبه 11

     
11 

د که نشواین موضو  میی باعث هدایت من به ارزیابی مجددبرخی حوادث مهم زندگ
      یک مهم نیستند.اند و کدامیک مهمکدام

 انگیزانم.عهده دارم، خودم را برمیویرسازی نتایج مثبت وظایفی که برطریق تصاز 12
     

17 
ام را با دیگران مطر  و مشاوره اینکه چه زمانی باید مشکلات شخصیمورد همیشه در

      بگیرم، آگاهی لازم دارم.

 .من دوست دارم عواط  و احساساتم را با دیگران به اشتراك بگذارم 18
     

 مندم محیطی را ایجاد کنم که دیگران از آن لذت کافی ببرند.علاقه 12
     

23 
کنم که احساسات بهتری داشته دردی میها همند، با آنناراحتوقتی دیگران غمگین و 

      باشند.

21 
مسائل و مشکلات خود را با من  کنند وآسانی به من اعتماد میاغلب اوقات دیگران به

      گذراند.درمیان می
 کنم.ها را تشویق و ستایش میدهند، آنوقتی دیگران کار خوبی انجام می 22

     
 کنم.شود، رفتارهای جدیدی از خودم مشاهده میوخوی من عوض میوقتی خلق 20

     
 ها را ادامه دهم و پایدار کنم.دانم چطور آنکنم، میوقتی احساسات مثبتی را تجربه می 21

     
 وخوی من مثبت و شاداب است، حل مشکلات برایم خیلی آسان خواهد بود.وقتی خلق 21

     
 ی را مطر  کنم.او خلاقانهجدید های من مثبت و شاداب است، قادرم ایدهوخوی وقتی خلق 22

     
27 

های جدید کنم، تمایل به طر  ایدهرا در هیجانات و عواطفم احساس میوقتی تغییراتی 
      دارم.

28 
وخو و رفتار مثبت برای حل آن کمک خلق کنم ازهه بامشکلات، سعی میدرهنگام مواج

      گیرم.ب
 بتواند اثر مثبتی بر دیگران داشته باشد.کنم رفتار و شیوة برخورد من تصور می 22

     
 دهد.تواند به زندگی من ارزش یجانات یکی از چیزهایی است که میه 03

     

01 
شکست خواهم  هاشوم، به این دلیل که معتقدم در حل آنرو میهایی روبهوقتی با چالش
      کنم.را رها می هاخورد، آن

 موفق شوم. ،کنمهایی که برای آن تلاش میانتظار دارم در بیشتر فعالیت 02
     

 انتظار دارم اتفاقات خوشایندی برایم اتفاق بیفتد. 00
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Abstract 
The aim of this study was to examine the validity and reliability of Persian 

version of emotional intelligence questionnaire in consumers sport for all. 

For this purpose, 380 males and females completed the questionnaire. After 

applying the translate-retranslate technique, face validity confirmed by 7 

experts. For determining the construct validity, confirmatory factor analysis 

(CFA) based on structural equations was used. Internal consistency of 

questionnaire obtained by Cronach's alpha and interclass coefficient and the 

reliability evaluated by Pearson correlation coefficient under test-retest 

method. The Results showed that the model with six factors confirmed. In 

addition, the questionnaire had absolute fit index, internal consistency and 

acceptable reliability that represent acceptable validity and reliability of 

Persian version questionnaire with 33 items. In conclusion, Persian version 

of emotional intelligence questionnaire in consumers sport for all 

recommended to measure athlete's emotional intelligence. 
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