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مطالعات روانشناسی ورزشی

ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة هوش هیجانی در
مصرفکنندگان ورزش همگانی
فرهاد ثنائیفر ،1شهزاد طهماسبی بروجنی ،2و زهرا ثنائیفر
تاریخ دریافت1395/08/21 :
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تاریخ پذیرش1396/03/21 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة هوش هیجانی در
مصرفکنندگان ورزش همگانی انجام شد .تعداد  380زن و مرد پرسشنامه را تکمیل کردند .بعد از
اجرای تکنیک ترجمه -بازترجمه و اینکه هفت متخصص روایی صوری پرسشنامه را تأیید کردند،
بررسی مقدماتی اولیة پرسشنامه برای رفع اشکالت جزئی انجام شد .برای تعیین روایی سازة پرسشنامه
از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری ،برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی آن از ضریب همبستگی درونطبقهای با استفاده از
آزمون– آزمون مجدد استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل با شش عامل تأیید شد .همچنین ،پرسشنامه
از شاخص برازندگی مطلق ،همسانی درونی و پایایی زمانی قابلقبولی برخوردار شد که بیانگر روایی و
پایایی مطلوب نسخة فارسی پرسشنامه با  33سؤال است؛ درنتیجه ،پیشنهاد میشود که از نسخة فارسی
پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش برای سنجش هوش هیجانی در ورزشکاران ورزش همگانی استفاده
شود.
کلیدواژهها :هوش هیجانی ،روایی ،پایایی ،ورزش همگانی

 .1کارشناسیارشد رفتار حرکتی ،دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)
 .2دانشیار رفتار حرکتی ،دانشگاه تهران
 .3کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی

Email: f.sanaeifar@ut.ac.ir

72

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،32بهار 7231

مقدمه

گولمـن ( )1221هـوش هیجـانی را بـهعنوان یکـی
از توانمندیهـایی توصی کرد کـه بـا موفقیـت در
زنـدگی مرتب است .وی عناصـر هـوش هیجانی را
به دو طبقة عناصر اجتماعی و فردی تقسیم کـرد؛
برایناساس ،عناصــر اجتمـاعی شامل همدلی و
مهارتهای اجتماعی و عناصر فردی شــامل
خودآگاهی ،خودتنظیمی و خود انگیختگی است.
بار -اُن و پارکر ( )2333معتقد بود که هـوش هیجانی
توانـایی درك احساسات و چگـونگی تـأثیر آنهـا در
رواب بینفردی است .افزونبراین ،بــار -اُن ()2332
مفهــوم هـوش هیجـانی را مجموعـهای از صــفات
شخصـــیتی و تواناییهایی مـیدانـد کـه سـازگاری
اجتماعی و عـاطفی را در محی پیشبینی میکنند.
خودآگاهی بهمعنـای آگـاهبـودن از حـالات درونی
خود و نیـز تفکـر دربـارة آن حالات اسـت.
خـودکنترلی بـهمعنای تنظیم احساسات فردی اسـت.
خـودانگیختگی یعنـی اینکه درجهت دستیابی به
اهداف خود ،عمیقترین علایق و ارزشهای خـویش
را مخاطـب قـرار دهیم و از آنهـا اسـتفاده کنیم تا
عملکرد خود را بهبود دهیم و درمقــابل مشـــکلات
مقاوم باشیم (واینبرگ و گولد .)2311 ،1در بعـد
اجتمـاعی ،همـدلی نـوعی تـوانمنـدی است که
برمبنای خودآگاهی بنـا مـیشـود .همـدلی؛ یعنـی
توانایی گذاشتن خود بهجای دیگران برای تشخیص
آنچـه دیگران احساس میکننـد؛ بـدون اینکـه
چیـزی بـه دیگـری بگویند .مهارتهای اجتماعی به
مهارت در مدیریت رواب و ساختن شبکه برای
بهدستآوردن نتایج و اهـداف مـوردنظر و
توانایییافتن در زمینههای مشـترك و داشتن توافـق
با دیگران است .هوش هیجانی بهمثابة سازههای
کلیدی دربین پژوهشگران علوم اجتماعی جایگاهی
ویژه و رشد سریعی در حـوزة روانشناسـی ورزشـی

تاریخچة هوش هیجـانی از مفهـوم هـوش اجتمـاعی
نشـأت گرفتـه اســت .ثورانــدیک ( )1223مطــر
کـرد کـه هــوش هیجـــانی ریشـــه در مفهـــوم
هــوش اجتمـــاعی دارد و بیـــانگر توانـایی درك و
شناخت احساسات دیگران و عمل معقولانـه در روابـ
انسانی است (به نقل از گولمن .)1228 ،1نخستین بـار
سالووی و میر )1223( 2هـوش هیجـانی را توصــی
کردنـــد .آنهـــا هــوش هیجــانی را بــهمثابــة
زیرمجموعهای از هـوش اجتمـاعی میدانند که شامل
توانـایی نظارت بر احساسات و عواط خود و دیگران
است که به نحوة اسـتفاده از اطلاعـات بهدسـتآمـده
برای هدایت تفکر شخص و تعریـ اقـدامات جدیـد
منجر مـیشـود .در سـال  ،1281تفکـر احساسـی در
عرصة هـوش مـوردتوجه پژوهشـگران قـرار گرفـت.
تازمانیکـه نظریـة ثورانـدیک در آثار گـاردنر دوبـاره
متولـد شــد (گـولمن ،)1228 ،تلـاش جـدی در ایـن
زمینه تـا اواســ دهــة  1283انجـام نگرفتـه بـود.
هاوارد گاردنر ( )1280هشت نـو مختلـ هـوش را
مطر کرد کـه یکی از آنها هـوش فــردی اســت
کـه راه را بـرای گسـترش هـوش هیجانی بـهوجـود
آورده است .سپس ،در ســال  ،1223سـالووی و میـر
براسـاس نظریـة گـاردنر و تأکیـد بـــر تفـاوتهـای
فردی ،مدل و تعری کاملی از هوش هیجـانی مطر
کردند (بار -اُن و پارکر .)2333 ،0بعدها بار -اُن مطر
کـرد که هـوش هیجـانی سازة مهمی در نشـاندادن
و پـیشبینی موفقیــت در زنـدگی فـردی اســـت و
برای اندازهگیری ،عملیاتیکردن و تعیین کمیـت ایـن
مفهـوم نیـاز ضـروری وجود دارد (بار -اُن.)2332 ،
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2. Salvy & Meir
3. Bar-On & Parker
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داشـته اسـت (تننباوم و آکلند .)2312 ،1علاوهبراین،
نتــایج فراتحلیــل هوش هیجانی نشــان داد که
بــین هــوش هیجــانی و متغیرهـای مربـوط بـه
سـلامتی و عملکرد ،رابطة مثبتی وجود دارد .بسیاری
از پژوهشگران معتقدند که هوش هیجانی بالا با
عملکرد بهتر در زمینههای خودتنظیمی ،استقلال ،ابراز
وجود ،همدردی با دیگران ،کنترل ،خوشبینی و
خودکارآمدی رابطه دارد (لوی و همکاران.)2332 ،2
تاکنون پژوهشهای اندکی بـه بررسی سـازة هوش
هیجانی در محی ورزش پرداختهاند؛ برای مثال ،ززی
 ،دینر و هیرشورن )2330( 0به این نتیجه رسیدند که
هـوش هیجـانی رابطة مثبت و معناداری با عملکـرد
ورزشـی دارد .همچنین ،تلــول ،لان ،وستون و
گرینلس )2338( 1نشان دادند که بــین هــوش
هیجانی با اثربخشی مربیان رابطه وجود دارد .باوجود
افزایش تمایل دربین روانشناسان ورزشی به بررسی
آثار هوش هیجانی ،هنوز ابزارهای معتبر و پایـایی
بــرای ســنجش این سـازه در ورزش معرفـی نشده
اسـت (تننباوم و آکلند .)2312 ،در این رابطـه ،شـوتز1
( )1221بیان میکند که تعیین پایایی و روایی ابـزار
مـورداسـتفاده بـرای بررسی یک موضو  ،اولـین
گـام در فراینـد پژوهش اسـت؛ بنابراین ،تاکنون
احتمالاً پژوهشی وجود ندارد که به بررسی پایایی
ابــزار هــوش هیجـانی در حـوزة ورزش در کشـور
پرداخته باشد؛ اما در حـوزههـای دیگـر پژوهشهای
مختلفـی انجام شدهاند.
بـا توجـه بـه پژوهشهای انجـامشـده درزمینـة
هـوش هیجــانی و بررســی پیشینة نظری این
سازه ،یکی از پرسشنامههای رایج خودسنجی هوش

هیجانی ،ابـزار هـوش هیجانی در ورزش است که
برمبنای پژوهشهای شـاته ،مالوف ،هال
وهاگرتی،کوپر ،گولدن و دورنهیم )1228( 2و آسـتین،
ساکلوسکه ،هانگ و مک کنی )2331( 7آماده شده
بود .این پرسشنامه شامل  00گویه اسـت که برای
انـدازهگیـری ادراکات افـراد درمورد شناسایی ،درك،
کنترل و تنظیم هیجانها و عواطـ در خـود و
دیگران اسـتفاده میشـود .شـاته و همکـاران
( )1228ایـن پرسشنامة  22سؤالی را برمبنای مدلی
که سـالووی و همکـاران ( )1223ارائه داده بودند،
استخراج کردند .این پژوهشگران پس از بازبینی
مجـدد دادههـا و حـذف  22سؤال که بار عاملی
پایینی داشـتند ،درنهایـت پرسشنامة  00سؤالی را
معرفی کردند .شـاته و همکاران ( )1228ثبـات
درونی و پایایی مجدد آزمون را مناسب گزارش کردند.
در پژوهش بعدی انجامشده برمبنای این پرسشنامه،
پتردیس و فارانهام )2333( 8چهار عامل خوشبینی،
ارزیابی هیجانها ،مهارتهای اجتماعی و کاربرد
عواط و خوشبینی را در مطالعة خـود اعلام کردند.
همچنین ،ساکلوفسکی ،اوستین و مینسکی ()2330
بـا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برازش مناسـب
مـدل چهـار عاملی هـوش هیجـانی شـاته و
همکـاران را ارائه کردند .افزونبراین ،بشارت ()2337
ایـن مـدل چهـار عـاملی را بـا افزودن چند سؤال ،با
 11سـؤال دربـین دانشـجویان ایرانـی بررســی
کــرد .درمقابل ،جیگناس ،پارمر ،مانوچا و استو2
( )2331مدلهای مختلفی را برای این پرسشنامه
اجـرا کردند و بـه حمایت از مدلی چهار عاملی ،به
تشریح ارزیابی احساسات در خود و دیگران ،تنظیم

1. Tenenbaom & Akland
2. Loay
3. Zizzi, Deaner & Hirschhorn
4. Thelwell, Lane, Weston & Greenlees
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6. Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden
& Dornheim
7. Austin, Saklofske, Huang & McKenney

8. Petrides & Furnham
9. Gignac, Palmer, Manocha & Stough
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احساسات خـود و اسـتفاده از احساسات و عواط در
حل مشکلات پرداختند.
لان و همکاران ( )2332بـا اسـتفاده از تحلیـل
عـاملی تأییـدی بـه بررسـی و ارزیابی سـاختار
عـاملی ایـن ابزار دربـین دانشجویان ورزشکار
پرداختنـد .نتـایج تأییدکننـدة سـاختار پنجعـاملی این
پرسشنامه مشـتمل بـر ارزیـابی احساسات دیگران،
ارزیابی احساسات خود ،مهارتهـای اجتماعی،
خودتنظیمی ،بهکـارگیری عواطـ و خـوشبینـی
بود.
بهطورکلی ،هوش هیجانی بهمثابـة سازهای معتبـر و
اثربخش در مدیریت و روانشناسـی سـازمانی اسـت.
پژوهشگران حوزة ورزش ،بهویژه روانشناسی ورزش
و مدیریت ورزشی نیـز بـا اسـتفاده از این سازه
توانستهاند تحولی را درزمینة روابـ فردی و
بـینفردی مربیان ،ورزشکاران ،داوران و مدیران
ورزشی ایجاد کنند (واینبرگ و گولد  .)2311 ،با توجه
به اینکه برای استفاده از ابزار پرسشنامه باید
جنبههای بومی-فرهنگی هر کشور که قصد استفاده
از آن را دارند ،درنظر گرفته شود (همبلتون ،سایرسی و
روبین )1222،1و همچنین ،برای پیشگیری از
سوءتعبیرهایی که هنگام استفاده از پرسشنامههای
روانشناختی روی میدهد ،باید روایی 2و پایایی 0آنها
کاملاً روشن باشد؛ زیرا ،داشتن دانش کافی دربارة
مفاهیم آماری و درك مفهوم روایی و پایایی در
تصمیمگیری دربارة نتایج ضروری است (تننباوم و
همکاران .)2312 ،ازآنجاییکه اساس و مبنای انجام
هر پژوهشی استفاده از ابزارهای اندازهگیری روا و پایا
است و توضیح و تفسیر نتایج پژوهش به روایی ابزار
بهکارگرفتهشده بستگی دارد ،پژوهشگر باید از روایی
پرسشنامهای که از آن استفاده میکند ،مطمئن باشد.

پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش یکی از ابزارهای
معتبری است که درزمینة ورزش ساخته شده است و
میتواند بهصورت دقیق ابعاد گوناگون هوش هیجانی
ورزشکاران را ارزیابی کند .ازآنجاییکه این پرسشنامه
مبتنی بر سؤالهای کوتاه است ،میتواند پاسخ افراد را
تسهیل کند و ارزیابی بهتری از ورزشکاران داشته
باشد .همچنین ،برای مطالعه و مداخلههای مؤثر در
این افراد این پرسشنامه مناسب بهنظر میرسد .با
توجه به آنچه بیان شد ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی پرسش-
نامة هوش هیجانی در مصرفکنندگان ورزش
همگانی انجام شد و درپی پاسخ به این سؤال برآمد
که آیا ترجمة فارسی پرسشنامه دربین ورزشکاران
ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است یا خیر.

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

روششناسي پژوهش
شرکتکنندگان
همة شرکتکنندگان زن و مرد بین  18-23سال با
سابقة حداقل شش ماه فعالیت بدنی منظم و با رویکرد
سلامتی (فعالیت بدنی بین  03-11دقیقه و هفتهای
حداقل یک بار) شهر تهران ،جامعة آماری پژوهش
حاضر را تشکیل دادند .ازمیان این افراد083 ،
ورزشکار ( 11/0درصد مرد و  18/7درصد زن با
میانگین سنی  22/20سال) بهعنوان نمونة آماری
انتخاب شدند .انتخاب حجم نمونه بهدلیل نبود اطلا
از حجم دقیق جامعه برحسب هدف پژوهش و
پیشنهادهای مطالعات تحلیل عاملی انجام شد
(کلاین.)2311 ،1

ابزار و شیوه گردآوری دادهها
برای جمعآوری اطلاعات جمعیتشناختی از فرمی که
دربرگیرندة سه سؤال باز-پاسخ (شامل سن ،رشتة
ورزشی و وضعیت تحصیلی) وسه سؤال بسته-پاسخ

4. Kline
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(شامل جنسیت ،میزان فعالیت جسمانی ،ساعات
فعالیت در هفته) بود ،استفاده شد.
ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،پرسشنامة هـوش
هیجـانی در ورزش لان و همکـاران ( )2332بـود.
ایـن پرسشنامه مشتمل بـر  00گویـه و شـش عامل
است .شـش عامـل ایـن پرسشنامه شامل ارزیابی
احساسات دیگـران ،ارزیابی احساسات خود،
خودتنظیمی ،مهارتهای اجتماعی ،بهکارگیری
عواط و خوشبینی است .پاسخ به هر گویـه
براسـاس مقیـاس پنجدرجهای لیکرت از کاملاً مخالفم
(یک) تا کـاملاً مـوافقم (پنج) نمرهگذاری شده است.
نمرات کل برای هر مؤلفه از مجمو نمرات
سؤالهای مربوط به هر خردهمقیاس بهدست میآید.

ترجمة معکوس با نسخة اصلی مطابقت داده شد و از
درستی برگردان فارسی اطمینان حاصل شد .برای
سنجش روایی محتوایی ،این نسخه به هفت
متخصص حوزة مدیریت ورزشی ،روانشناسی ورزش،
روانشناسی و علوم ورزشی داده شد و روایی محتوایی
نیز با ارائة برخی پیشنهادها و اصلاحات جزئی تأیید
گردید .مطالعهای مقدماتی برای بررسی درك و
مفهوم سؤالهای پرسشنامه برای پاسخدهندگان در
یک جامعة کوچک ( 13نفر مرد 13-نفر زن) اجرا شد.
ترجمة فارسی پرسشنامه دربین افراد توزیع شد و با
مشاهدهنشدن مشکلات مرتب با فهم گویهها ،نسخة
نهایی برای توزیع آماده شد و درنهایت ،با
درنظرگرفتن ظاهر پرسشنامة اصلی ،نسخة نهایی
تدوین گردید.

فرایند ترجمه

روش پژوهش

پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

برای اجراییکردن پژوهش حاضر ،ابتدا طی مکاتباتی
با گروه پژوهشی سازندة پرسشنامه زمینة تهیه و
اجرای پژوهش فراهم شد .پرسشنامة حاضر با
استفاده از روش ترجمه-بازترجمه به زبان فارسی
برگردان شد .ترجمه براساس مطالعات قبلی و
توصیههای مطر شده در این زمینه انجام گرفت
(همبلتون و همکاران .)1222 ،بدینمنظور ،پرسشنامة
موردنظر توس پژوهشگر اول این پژوهش و دو
متخصص زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد.
سپس در یک جلسة هماهنگی ،ترجمهها مطابقت داده
شدند تا نسخة اولیه تدوین گردد .پس از تهیة نسخة
فارسی ،پرسشنامه دراختیار سه متخصص زبان
انگلیسی قرار گرفت تا فرایند ترجمة معکوس انجام
شود و به زبان انگلیسی برگردانده شود .در مرحلة بعد،

ابتدا مجوزهای لازم برای توزیع ،تکمیل و جمعآوری
پرسشنامهها از مسئولان مربوط دریافت شد .در
مرحلة بعد ،برای گردآوری دادهها ،از گروه همکاران
پژوهش برای یکسانسازی اجرا در جامعة هدف
(توزیع و جمعآوری پرسشنامه) دعوت شد و موارد
مهم در اجرای طر مرور گردید .مشارکت افراد
بهصورت داوطلبانه بود .همچنین ،به پاسخدهندگان
اطمینان داده شد که پاسخهای آنها محرمانه خواهد
بود و تنها برای اهداف پژوهشی از آنها استفاده
خواهد شد .در این پژوهش ،برای بهدستآوردن
شرای مناسب در فرایند توزیع و تکمیل پرسشنامهها
سعی شد پاسخدهندگان پرسشنامه را در محل و
شرای مناسبی تکمیل کنند.
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جدول  .7میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای پرسشنامه
پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش
ارزیابی احساسات دیگران
ارزیابی احساسات خود
خودتنظیمی
مهارت اجتماعی
عواط
خوشبینی

آمار توصیفی
تعداد سؤال
7
1
1
1
7
1

میانگین
1/12
1/1
0/71
1/21
1/23
0/11

انحراف معیار
2/0
2/2
½
2/2
0/1
2/2

روش پردازش دادهها

توصیف نمرات پرسشنامة هوش هیجانی

روشهای آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر
شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی بودند .از آمار
توصیفی برای محاسبة شاخصهای مرکزی و
پراکندگی و ترسیم جداول استفاده شد .سپس ،از
تحلیل عامل تأییدی 1برای برازش مدل اندازهگیری
2
سازة پرسشنامه استفاده گردید .همسانی درونی
مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0محاسبه
شد .علاوهبراین ،پایایی زمانی سؤالها بهوسیلة ضریب
همبستگی درونطبقهای 1با استفاده از روش آزمون–
آزمون مجدد 1تعیین شد .عملیات آماری با استفاده از
نرمافزار اس.پی.اس.اس 2نسخة  18و لیزرل 7ویرایش
 8/8انجام شد (جورسگوك و سربوم.)2332 ،8

جدول یک نتایج آمار توصیفی هریک از عاملهای
پرسشنامه را نشان میدهد .عامل عواط نسبت به
دیگر عوامل میانگین امتیازی بیشتری را بهخود
اختصاص داده است و مؤلفة خودتنظیمی کمترین
میانگین را دارد .همچنین ،عامل ارزیابی احساسات
دیگران و عواط بیشترین تعداد سؤال و مؤلفه خوش-
بینی با چهار تا ،کمترین تعداد سؤال را دارد.

یافتهها
پس از جمعآوری پرسشنامهها و استخراج دادهها،
درمجمو تعداد  021پرسشنامه قابلقبول شناخته شد
که برای تجزیهوتحلیل از آنها استفاده گردید.

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

تحلیل عاملی تأییدی

برازش مدل نسخة فارسی پرسشنامة هوش هیجانی
در ورزش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در شش
مؤلفه ارزیابی شد .ذکر این نکته لازم است که ازبین
شاخصهای برازندگی ،شاخصهای نسبت خیدو به
درجة آزادی ،2شاخص ریشة میانگین مجذور برآورد
تقریب ،13شاخص ریشة میانگین مجذور باقیمانده،11
شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر -بونت ،12شاخص
برازندگی مقایسهای 10و شاخص نیکویی برازش11
استفاده شدند .جدول دو نتایج تحلیل عاملی تأییدی را
نشان میدهد.

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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جدول  .3شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی
شاخصهای برازش
خی دو
نسبت خی دو به درجة آزادی
سطح معناداری
شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر بونت
شاخص برازندگی مقایسهای
شاخص نیکویی برازش
شاخص ریشة میانگین مجذور برآورد
تقریب
شاخص ریشة میانگین مجذور باقیمانده

متخصصان برای شاخصهای برازندگی ملاكهای
برش متفاوتی را ارائه کردهاند؛ برای مثال ،در
شاخصهای شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر بونت،
شاخص نیکویی برازش و شاخص برازندگی مقایسهای
که دامنة تغییرات آنها بین صفر و یک است ،مقادیر
بیشتر از  3/81نشاندهندة برازش نسبی مدل و
مقادیر بیشتر از  3/23نشاندهندة برازندگی خوب
مدل هستند (هو و بنتلر .)1222 ،1برای شاخص ریشة
میانگین مجذور برآورد تقریب ،مقادیر کمتر از 3/38
نشاندهندة قابلقبول و معقولبودن مدل و مقادیر
کمتر از  3/32نشاندهندة یک مدل مناسب هستند.
(هو و بنتلر .)1222 ،درمورد شاخص خی دو توافقی
دربارة مقادیر قابلقبول وجود ندارد .برخی از
پژوهشگران مقادیر کمتر از سه را برای آن مناسب
میدانند (هو و بنتلر .)1222 ،همانگونهکه در جدول

1. Hu & Bentler

مقادیر قابلقبول
وابسته به حجم

مدل اندازهگیری
617/28

نمونه
کمتر از 0
بیشتر از 3/23
بیشتر از 3/23
بیشتر از 3/23

2/28
3/331
3/22
3/22
3/21

کمتر از 3/38

3/372

کمتر از 3/31

3/307

دو مشاهده میشود ،شاخصهای شاخص برازندگی
مقایسهای ،شاخص نیکویی برازش و شاخص
برازندگی غیرهنجار بنتلر بونت بیشتر از  3/23و
شاخص ریشة میانگین مجذور باقیمانده کمتر از
 3/38هستند که نشانگر قابلقبولبودن شاخصهای
برازندگی و درنتیجه ،برازش مناسب مدل تحلیل
عاملی تأییدی با دادهها است .همچنین ،شاخص ریشة
میانگین مجذور باقیمانده نشان میدهد که خطای
مدل بسیار ناچیز و برازش انجامشده قابلقبول است.
یک مدل براساس مدل لان و همکاران ( )2332شکل
داده شد (شکل یک) که از شش عامل و  00سؤال
شکل گرفته است .شکل یک عوامل و سؤالهای این
پرسشنامه را نشان میدهد.
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شکل  .7شاخصهای تخمین استاندارد مدل اندازهگیری پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

علاوهبراین ،برای ارزیابی مدل لازم بود از درستی مدل
اندازهگیری متغیرهای مشاهدهشده (برونزا) ومکنون
(درونزا) اطمینان حاصل شود که برای این منظور از
مدل مسیر در حالت معناداری استفاده شد( .جدول

سه) .در معناداری مدل ،اگر قدرمطلق عدد معناداری
تی کمتر از  1/22باشد ،رابطه یا اثر معنادار نیست
(کلاین.)2311 ،

11

ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة ...
جدول  .2نتایج بارهای عاملی و شاخص تی حاصل از مدل مسیر
سؤالها
ارزیابی احساسات دیگران
با مشاهدة حالات چهره و بدن دیگران ،هیجانات و عواط آنها را تشخیص میدهم.
وقتی دیگران درمورد اتفاقات و حوادث مهم زندگیشان با من صحبت میکنند ،اغلب احساس میکنم این
اتفاقات برای خود من هم رخ داده و اتفاق افتاده است.
تنها با نگاهکردن به دیگران میتوانم هیجانات و عواط آنها را بهدرستی درك کنم.
گاهی برایم خیلی مشکل است که احساسات دیگران و نحوة ابراز آن را درك کنم.
باگوشدادن به تن صدای افراد ،میتوانم احساسات و عواط افراد را تشخیص دهم.
فهم پیامهای غیرکلامی افراد برایم مشکل است.
تشخیص و فهم مناسبی از پیامهای غیرکلامی (مثل حالات چهره) افراد دارم.
ارزیابی احساسات خود
احساسات خود را بهخوبی میشناسم و آنها را بهصورت شخصی تجربه کردهام.
درمورد تغییراتی که در عواط و هیجاناتم ایجاد میشود ،آگاهی لازم را دارم.
بهآسانی میتوانم عواط و هیجاناتی را که تجربه کردهام ،شناسایی و درك کنم.
از پیامهای غیرکلامی (حالات صورت و بدن) که برای دیگران میفرستم ،آگاهی کافی دارم.
وقتی با موانع و مشکلات جدیدی مواجه میشوم ،زمانهایی را بهخاطر میآورم که با مشکلاتی مشابه با این
مواجه بودهام و آنها را حل کردهام .
خود تنظیمی
بر عواط و هیجاناتم کنترل دارم.
بهدنبال فعالیتهایی هستم که همیشه باعث شادی و خوشحالیام میشوند.
برخی حوادث مهم زندگی باعث هدایت من به ارزیابی مجدد این موضو میشود که کدامیک مهماند و
کدامیک مهم نیستند.
ازطریق تصویرسازی نتایج مثبت وظایفی که بر عهده دارم ،خودم را برمیانگیزانم.
همیشه درمورد اینکه چه زمانی باید مشکلات شخصیام را با دیگران مطر و مشاوره بگیرم ،آگاهی لازم دارم.
مهارتهای اجتماعی
من دوست دارم عواط و احساساتم را با دیگران بهاشتراك بگذارم.
علاقهمندم محیطی را ایجاد کنم که دیگران از آن لذت کافی ببرند.
وقتی دیگران غمگین و ناراحتاند ،با آنها همدردی میکنم که احساسات بهتری داشته باشند.
اغلب اوقات دیگران بهآسانی به من اعتماد میکنند و مسائل و مشکلات خود را با من درمیان میگذراند.
وقتی دیگران کار خوبی انجام میدهند ،آنها را تشویق و ستایش میکنم.
عواط
وقتی خلق وخوی من عوض میشود ،رفتارهای جدیدی از خودم مشاهده میکنم.
وقتی احساسات مثبتی را تجربه میکنم ،میدانم چطور آنها را ادامه دهم و پایدار کنم.
وقتی خلق وخوی من مثبت و شاداب است ،حل مشکلات برایم خیلی آسان خواهد بود.
وقتی خلق وخوی من مثبت و شاداب است ،قادرم ایدههای جدید و خلاقانهای را مطر کنم.
وقتی تغییراتی را در هیجانات و عواطفم احساس میکنم ،تمایل به طر ایدههای جدید دارم.
درهنگام مواجه بامشکلات ،سعی میکنم ازخلق وخوی و رفتار مثبت برای حل آن کمک بگیرم.
تصور میکنم رفتار و شیوة برخورد من بتواند اثر مثبتی بر دیگران دارد.
خوش بینی
هیجانات یکی از چیزهایی است که می تواند به زندگی من ارزش دهد.
وقتی با چالشهایی روبهرو میشوم ،به این دلیل که معتقدم در حل آن شکست خواهم خورد ،آن را رها میکنم.
انتظار دارم در بیشتر فعالیتهایی که برای آن تلاش میکنم ،موفق شوم.
انتظار دارم اتفاقات خوشایندی برایم اتفاق بیفتد.

شاخصها
مقدار
بار
تی
عاملی
3/12

2/22

3/20

0/12

3/21
3/23
3/11
3/12
3/23

1/33
0/81
1/13
1/31
1/31

3/22
3/17
3/11
3/22

1/12
0/21
0/72
1/72

3/18

1/31

3/71
3/10

1/21
2/11

3/11

2/10

3/23
3/11

0/21
2/83

3/73
3/21
3/28
3/18
3/23

1/13
1/12
1/31
1/10
1/22

3/11
3/10
3/12
3/12
3/12
3/10
3/11

0/83
0/21
0/20
1/10
0/22
0/12
1/32

3/73
3/10
3/21
3/17

1/32
0/21
1/20
1/28
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بنابراین ،فرض برابربودن ضرایب رگرسیونی رد شد و
همة مسیرها مؤثر در متغیر پاسخ بودند؛ برایناساس،
با توجه به شاخصهای برازش مدل و مدل مسیر در
حالت معناداری میتوان اظهار کرد که مدل از برازش
قابلقبولی برخوردار است
پایایی نسخة فارسی
برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش محاسبة
همسانی درونی (روش آلفای کرونباخ) استفاده شد.
همانطورکه در جدول چهار مشاهده میشود ،نتیجة
محاسبات انجامشده برای برآورد پایایی عاملهای
پرسشنامه نشان داد که مقدار ضریب آلفا برای

خردهمقیاسهای ارزیابی احساسات دیگران ،ارزیابی
احساسات خود ،خودتنظیمی ،مهارت اجتماعی،
عواط و خوشبینی بهترتیب برابر با ،3/70 ،3/83
 3/72 ،3/72 ،3/71و  3/71است .با توجه به اینکه
ضرایب همسانی درونی مؤلفههای تشکیلدهندة
پرسشنامه معقول و مناسب است؛ بنابراین ،پایایی
این پرسشنامه تأیید میشود .همانگونهکه در جدول
سه مشاهده میشود ،مقدار ارزش تی در همة سؤالها
بیشتر از عدد دو بود که این مورد حاکی از وجود رابطة
معنادار بین سؤالها و عاملهای مربوط است.

جدول  .6نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درونگروهی نسخة فارسی
ضرایب
پایایی پرسشنامه
همبستگی درونگروهی
ضریب آلفا
3/71
3/83
ارزیابی احساسات دیگران
3/70
3/70
ارزیابی احساسات خود
3/72
3/71
خودتنظیمی
3/71
3/72
مهارت اجتماعی
3/71
3/72
عواط
3/70
3/71
خوشبینی

برای بررسی پایایی زمانی ،آزمون مجدد پس از دو
هفته اجرا شد 12 .نفر (شامل  23نفر مرد و  22نفر
زن) پرسشنامه را بار دیگر تکمیل کردند .نتایج
آزمون مجدد نشان داد که ضریب همبستگی
درونگروهی 1خردهمقیاسها از  3/71تا  3/71متفاوت
است (جدول چهار).

بحث و نتیجهگیری
پرسشنامههای روانشناسی در پژوهشهای رفتاری
اصولاً چند عملکرد دارند .این پرسشنامهها برای
آزمون نظریهها ،درك و تعری بهتر سازهها ،بیان
احساسات و نگرشهای افراد و مرتب کردن

1. Interclass Correlation Coefficient

فرایندهای شناختی غیرقابلمشاهده به رفتار بیرونی
قابلمشاهده بهکار میروند (تننباوم و همکاران،
 .)2312امروزه ،مفهوم هوش هیجانی تأثیر
قابلتوجهی درحوزة ورزش دارد و دراینراستا ،وجود
یک ابزار اندازهگیری استاندارد که بهلحاظ فرهنگی و
اجتماعی بتواند مورداستفادة پژوهشگران کشور باشد،
بیشازگذشته احساس میشود.
با توجه به اهمیت این پرسشنامه در اندازهگیری
هوش هیجانی در حوزة ورزش و جایگاه ویژة آن
دربین ابزارهای موجود ،برای استفاده از این
پرسشنامه در ایران باید ویژگیهای روانسنجی آن
آزمایش میشد .بههمیندلیل ،در این پژوهش به
بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة
هوش هیجانی در مصرفکنندگان ورزش همگانی
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پرداخته شد .برای ارزیابی اعتبار عاملی از تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج آن حاکی از تأیید
شش عامل و تکرار ساختار اصلی بود .این یافته با
نتایج مطالعة ساخت پرسشنامه که لان و همکاران
( )2332انجام دادند ،همسو است .آنها نتیجه گرفتند
که پرسشنامه از شش عامل و  00سؤال تشکیل شده
است .بهطور دقیقتر ،آنها با استفاده از تحلیل عامل
تأییدی نشان دادند که شاخصهای برازش مناسبی
برای این پرسشنامه وجود دارد که این یافتهها با
نتایج این پژوهش همسو است .در پژوهش حاضر
نشان داده شد که شاخصهای  NNFI ،CFIو
 GFIبیشتر از  3/23بود و شاخصهای RMSEA
و  RMRکمتر از  3/38بود؛ اما شاخصهای
بهدستآمده در پژوهش لان و همکاران ( )2332از
مقدار شاخصهای بهدستآمده در این پژوهش بیشتر
و
NNFI=3/21
(،CFI=3/21
است
)RMSEA=3/30؛ البته باید خاطرنشان کرد که
نتایج هر دو پژوهش از نقطة برش موردتأیید برای
شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی بیشتر هستند که
بهطورکلی روایی سازة آنها تأیید میشود.
همچنین ،نتایج نشان داد که بار عاملی و مقدار
شاخص تی در همة سؤالها مناسب است و همة
سؤالها قابلیت ماندن در خردهمقیاس خود را نشان
میدهند .بهطور دقیقتر ،بار عاملی سؤالهای این
پژوهش از  3/10تا  3/71متغیر است که این
شاخصها به شاخصهای مطالعة لان و همکاران
( )2332نزدیک هستند .آنها در مطالعة خود بار
عاملی سؤالها را از دامنة  3/12 -3/23بهدست
آوردند.
تجزیهوتحلیل پایایی نشان داد که عاملهای
پرسشنامه سطح خوبی از همسانی درونی را (ضریب
آلفای کرونباخ) بهدست آوردهاند و مقادیر آلفا در همة
عوامل از نقطة برش پذیرفتهشده  3/7بیشتر است .با

توجه به این شواهد ،این امکان وجود دارد که مقادیر
بالای همسانی درونی در همة ابعاد مربوط به ارزیابی
فردی در پاسخها و ترجمة مناسب پرسشنامه باشد
(همبلتون و همکاران .)1222 ،این نتایج نشان میدهد
که نسخة فارسی با شش عامل و  00سؤال ،تجانس
درونی بالایی دارد و این پرسشنامه در
مصرفکنندگان ورزش همگانی پایایی مناسبی دارد.
در بخش دیگری از پژوهش به بررسی پایایی زمانی
پرسشنامه پرداخته شد .براساس نتایج جدول سه،
مقادیر ضرایب همبستگی درونگروهی خردهمقیاس-
های نسخة فارسی حاصل از آزمون مجدد با دو هفته
فاصله ،در دامنهای از  3/71تا  3/71متغیر است و
مقادیر تمامی خردهمقیاسها بیشتر از مقدار قابلقبول
( )3/73است که نشاندهندة قابلقبولبودن پایایی
زمانی یا قابلیت تکرارپذیری است (تننباوم و همکاران،
.)2312
باید درنظر داشت که در این پژوهش صرفاً به بررسی
ویژگیهای روایی و پایایی پرسشنامة هوش هیجانی
در مصرفکنندگان ورزش همگانی شهر تهران
پرداخته شده است و تعمیم نتایج آن به جوامع،
استانها و قومیتهای دیگر به تأمل نیاز دارد و باید
احتیاط صورت گیرد .علاوهبراین ،تحلیل عاملی یکی از
بهترین روشها در بررسی روایی سازة پرسشنامههای
روانشناختی محسوب میشود (کلاین)2311 ،؛ اما
بررسی روایی واگرا 1و همزمان 2پرسشنامه با استفاده
از سایر مقیاس و ابزارهای معتبر نیز ضروری بهنظر
میرسد؛ ازاینرو ،برای تکمیل روایی پرسشنامة
حاضر ،مطالعات بعدی را میتوان با استفاده از این
روشهای تحلیلی انجام داد .مشکلات و محدودیت-
های جمعآوری اطلاعات روانشناختی به شیوة سنتی
1. Divergent Validity
2. Concurrent Validity
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سؤالات
با مشاهدة حالات چهره و بدن دیگران ،هیجانات و عواط آنها را تشخیص میدهم.
وقتی دیگران درمورد اتفاقات و حوادث مهم زندگیشان با من صحبت میکنند ،اغلب
احساس میکنم این اتفاقات برای خود من هم رخ داده است.
تنها با نگاهکردن به دیگران میتوانم هیجانات و عواط آنها را بهدرستی درك کنم.
گاهی برایم خیلی مشکل است که احساسات دیگران و نحوة ابراز آن را درك کنم.
با گوشدادن به تن صدای افراد ،میتوانم احساسات و عواط افراد را تشخیص دهم.
فهم پیامهای غیرکلامی افراد برایم مشکل است.
تشخیص و فهم مناسبی از پیامهای غیرکلامی (مثل حالات چهره) افراد دارم.
احساسات خود را بهخوبی میشناسم و آنها را به صورت شخصی تجربه کردهام.
درمورد تغییراتی که در عواط و هیجاناتم ایجاد میشود ،آگاهی لازم را دارم.
بهآسانی میتوانم عواط و هیجاناتی را که تجربه کردهام ،شناسایی و درك کنم.
از پیامهای غیرکلامی (حالات صورت و بدن) که برای دیگران میفرستم ،آگاهی کافی
دارم.
وقتی با موانع و مشکلات جدیدی مواجه میشوم ،زمانهایی را بهخاطر میآورم که با
مشکلاتی مشابه با این مواجه بودهام و آنها را حل کردهام.
بر عواط و هیجاناتم کنترل دارم.
بهدنبال فعالیتهایی هستم که همیشه باعث شادی و خوشحالیام میشوند.
برخی حوادث مهم زندگی باعث هدایت من به ارزیابی مجدداین موضو میشوند که
کدامیک مهماند و کدامیک مهم نیستند.
ازطریق تصویرسازی نتایج مثبت وظایفی که برعهده دارم ،خودم را برمیانگیزانم.
همیشه درمورد اینکه چه زمانی باید مشکلات شخصیام را با دیگران مطر و مشاوره
بگیرم ،آگاهی لازم دارم.
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من دوست دارم عواط و احساساتم را با دیگران به اشتراك بگذارم.
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علاقهمندم محیطی را ایجاد کنم که دیگران از آن لذت کافی ببرند.
وقتی دیگران غمگین و ناراحتند ،با آنها همدردی میکنم که احساسات بهتری داشته
باشند.
اغلب اوقات دیگران بهآسانی به من اعتماد میکنند و مسائل و مشکلات خود را با من
درمیان میگذراند.
وقتی دیگران کار خوبی انجام میدهند ،آنها را تشویق و ستایش میکنم.
وقتی خلقوخوی من عوض میشود ،رفتارهای جدیدی از خودم مشاهده میکنم.
وقتی احساسات مثبتی را تجربه میکنم ،میدانم چطور آنها را ادامه دهم و پایدار کنم.
وقتی خلق وخوی من مثبت و شاداب است ،حل مشکلات برایم خیلی آسان خواهد بود.
وقتی خلقوخوی من مثبت و شاداب است ،قادرم ایدههای جدید و خلاقانهای را مطر کنم.
وقتی تغییراتی را در هیجانات و عواطفم احساس میکنم ،تمایل به طر ایدههای جدید
دارم.
درهنگام مواجهه بامشکلات ،سعی میکنم از خلقوخو و رفتار مثبت برای حل آن کمک
بگیرم.
تصور میکنم رفتار و شیوة برخورد من بتواند اثر مثبتی بر دیگران داشته باشد.
هیجانات یکی از چیزهایی است که میتواند به زندگی من ارزش دهد.
وقتی با چالشهایی روبهرو میشوم ،به این دلیل که معتقدم در حل آنها شکست خواهم
خورد ،آنها را رها میکنم.
انتظار دارم در بیشتر فعالیتهایی که برای آن تلاش میکنم ،موفق شوم.
انتظار دارم اتفاقات خوشایندی برایم اتفاق بیفتد.
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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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