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بررسی ویژگی هاي روان سنجی( پایایی، اعتبار و ساختار عاملی) مقیاس 

 هوش هیجانی مارك دانیل
 2امین شایان جهرمی شاپورامیر و  2جاویديحجت اله  ،*1ایمان دارمریم 

  6/9/95تاریخ پذیرش:    5/7/95تاریخ دریافت:

 

 چکیده

اعتبار و ساختار عاملی مقیاس هوش هیجانی اي روان سنجی، پایایی،  مطالعه با هدف بررسی ویژگیاین     

مارك دانیل انجام شده است. نسخه فارسی این مقیاس به روش ترجمه (مستقیم و بالعکس) تهیه شد. این 

عامل (سواد هیجانی، خود آگاهی، درون گرایی و برون گرایی، استقالل،  8گویه و  96مقیاس، شامل 

نفر از معلمان  536ریت ارتباط) است. نمونه مورد مطالعه مسئولیت پذیري، رهبري، مدیریت زمان، مدی

از تحلیل  ها دادهاي انتخاب شدند. براي تحلیل  گیري تصادفی خوشه شهر شیراز هستند که به روش نمونه

عاملی اکتشافی و تاییدي و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل 

گویه در  49 ،و در نهایت شدندحذف  ،ه همبستگی معناداري با نمره کل نداشتندگویه ک 47عاملی تعداد 

مناسب نشان داد.  یعاملی، برازش 3عامل دسته بندي شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدي براي الگوي  3

. نتایج حاکی است که این مقیاس از پایایی بود 70/0عامل  3ضرایب پایایی(آلفاي کرونباخ) براي این 

براي سنجش اعتبار همگرا و آتی مناسب است.  پژوهشگرانبتا باالیی برخوردار است که براي استفاده نس

واگرا نیز از مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام و مقیاس به زیستی روان شناختی ریف استفاده شد. 

  اعتبار واگرا نیز می باشد. بیانگرنتایج ضمن تایید اعتبار همگرا 

  

  .هوش هیجانی، روان سنجی، پایایی، اعتبار، ساختار عاملیلیدي: ک هاي واژه

 
 
 
 
  

  

                                                           
  گاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.شناسی دانش گروه روانکارشناسی ارشد،  - 1
  شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، مرودشت، ایران. ، گروه رواناستادیار - 2

  imandarmaryam@gmail.comنویسنده مسئول مقاله:  -*
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  پیشگفتار

ایم که هنگام تصمیم گرفتن و عمل کردن، احساساتمان به همان اندازه  همه ما به تجربه دریافته    

 1970از سال  1یابند. با طرح مفهوم هوش هیجانی مان، اهمیت میها اندیشهتر از  و گاه بیش

در این زمینه آغاز شد. این اصطالح براي نخستین بار در سلسله مقاله هاي  گسترده اییه پژوهش

) با انتشار کتاب 1995( 3دانیل گلمن سپس) مطرح شد. 1990-1994( 2علمی جان مایر و سالووي

دانیل  به پا کرد. گسترده یجنجال ،تر از هوش عمومی است هوش هیجانی: چرا هوش هیجانی مهم

راستین باید بیانگر هوش هیجانی » اي منحنی زنگوله«، در هر جامعه مردم ساالر، )1393( گلمن

هاي اصلی بشر، همچون خودآگاهی، خویشتن داري و همدلی  است که صالحیت بر این باورباشد. او 

منظم آموزش داده شوند و در محیط  اي گونهو هنرهاي شنیدن، حل تعارضات و همکاري باید به 

ها از قبیل  توانمنديبارزتر در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر  یی نقشکار، هوش هیجان

  کند. هاي فنی ایفا می هوش شناختی یا مهارت

هوش هیجانی نه  که است بر این باور) نیز به پیروي از نظریه دانیل گلمن 2000( 4مارك دانیل    

سزا دارد و براي فهم ب يیط کار تاثیرمح ویژههاي اجتماعی ب هاي فردي بلکه در زمینه تنها در زمینه

است که گلمن به  بر این باورهوش هیجانی افراد باید عوامل متعددي را مورد توجه قرار داد. وي 

مقیاسی را براي  بارههاي هوش هیجانی توجه نکرده است. مارك دانیل در این  همه جنبه

مولفه را  8ی است و پرسش 96 . این مقیاسکردگیري هوش هیجانی در محیط کار طراحی  اندازه

 - 4، 7درون گرایی و برون گرایی - 3، 6خودانگاره- 5،2سواد هیجانی -1سنجد که عبارتند از:  می

  .12مدیریت ارتباط- 8 11مدیریت زمان - 7، 10رهبري - 6، 9مسئولیت پذیري -5، 8استقالل

                                                           
1 - Emotion Intelligence 
2 - Mayer & Salovey 
3 - Daniel Goleman 
4 - MarkDaniel 
5 - Emotionally literate 
6 - Self image 
7 - Extrovert or Introvert 
8 - Independent 
9 - Responsibility9 
10 - Leadership 
11 - Time management 
12 - Relationship management 
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اما  ،بود، صحبت از هوش شناختی و چگونگی سنجش آن مورد توجه متخصصان پیشسال ها     

 پژوهشگران تر بیشهوش هیجانی پارادایم فکري  بویژههاي کاري  در دهه کنونی، در تمامی محیط

  است. شدهمنابع انسانی 

کنید،  اش صحبت می اگر بتوانید آنچه را که درباره«اي مطرح کرده است:  در جمله1لرد کلوین    

ید مدعی باشید که درباره آن چیزي توان می اندازه بگیرید و آن را به صورت کمی بیان کنید،

گفته کلوین بیانگر یک واقعیت علمی ». دانید وگرنه دانش شما درباره آن اندك و نارساست می

ها را  که این تفاوت شخصیت و رفتار تفاوت دارند و این این واقعیت که افراد از نظر استعداد، است.

بتداي تاریخ مکتوب زندگی انسان مورد توجه از ا زیاد، احتمالبه  توان مورد سنجش قرار داد، می

  ).1390بوده است (پاشا شریفی، 

اي قابل درك براي دیگران ابراز  هاي خود را به شیوه است هنگامی که ما هیجان روشنبسیار     

را درست  دیگرانهاي هیجانی  هنگامی که پاسخ گذاریم و ها می آن کنیم، تاثیر نیرومندي بر می

است که  بر این باور) 1997آن (- بارهیم. د میها پاسخ  به شیوه مناسب به آن کنیم، ادراك می

هم درون فرهنگی و هم برون  هاي پژوهشهاي هیجانی با بافت فرهنگی پیوند دارد و ما به  توانایی

هاي هیجانی را  امروزه، خط مشی کلی بسیاري از سازمان ها واقعیتداریم. نیاز تري  فرهنگی بیش

کند، گویی اصال مهم نیستند.  راند و توجه ما را از این بی تحرکی هیجانی منحرف می یبه حاشیه م

این چشم بستن ها مشکالت بی پایانی پدید می آورد: منحرف شدن تصمیم ها، اشکال در مدیریت 

تصمیم گیري ها؛ نادیده گرفتن ارزش حیاتی مهارت هاي اجتماعی؛ ناتوانی  ،چنین و خالقیت و هم

گیختن، الهام بخشی که جاي خود دارد؛ شرح وظایف سازمانی پوچ و طرح شعارهاي توخالی در بر ان

باب روز؛ رهبري از روي کتاب، تهی بودن از انرژي یا جاذبه، کار سخت به جاي خود انگیختگی، 

  فقدان روحیه گروهی و ایجاد گروه هاي ناکارآمد.

ط کار، از بسیاري مشکالت نظیر از پا هاي هوش هیجانی در محی بهره مند بودن از مهارت    

کاهد. بنابر آنچه گفته شد،  درآمدن، از رمق افتادن، بی حالی، سستی و رخوت متصدي شغل می

کار، فی نفسه مهلک است. امروزه افزایش مشکالت کارکنان از نظر  احساس درماندگی ناشی از فشار

وند، نشانگر اهمیت هوش هیجانی در ش یمهوش هیجانی؛ بویژه در کسانی که تازه وارد بازار کار 

  بروز رفتارهاي سالم می باشد.

هاي شغلی  هوش هیجانی بر موفقیت تاثیر مورد )، در بحث مفصلی در2005( 2برادبري و گریوز     

ما هوش هیجانی «ود: ش میکنند که به دلیل اهمیت موضوع، دقیقا نقل قول  مهمی را ذکر مینکات 

                                                           
1 - Lord kelvin 
2 - Bradberry & Greaves 
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 تر بیشفتارشغلی مهم آزمایش کردیم و متوجه شدیم که هوش هیجانی، را در کنار سی و سه ر

جمله مدیریت زمان، انگیزه،  کند، از هد و جزیی از خودش مید میها را در درون خود جاي  آن

از هوش هیجانی، براي بهبود عملکرد شغلی،  گوناگونهاي  توانید به شیوه بینش و ارتباط. شما می

درصد عملکرد در همه انواع  60ی آنقدر براي موفقیت ضروري است کهاستفاده کنید. هوش هیجان

ترین عامل براي پیش بینی عملکرد فرد در  ود. هوش هیجانی به تنهایی بزرگش میها را شامل  شغل

  ).1389(به نقل از محمد خانی، » محیط کار و قوي ترین نیرو براي رهبري و موفقیت است

هاي نوین،  افراد نیز باید متعالی شود. چالش هاي ویژگیار کار، هم پاي تغییر باز بنابراین،    

طلبد. در دنیاي کار، هرکاري که باشد، داشتن هوش هیجانی نوعی مایه کوبی  استعداد نوین می

(واکسیناسیون)، حافظ سالمت شرکت یا سازمان و تقویت کننده رشد آن تلقی می گردد. شرکتی 

هاي نشات گرفته از خودآگاهی، خودگردانی،  صالحیت مانند ،که واجد این صالحیت هاست

هاي رهبري و ارتباط باز، در مقابل هر حادثه اي در آینده انعطاف پذیرتر  انگیزش، همدلی، مهارت

امروزه تسلط داشتن بر مهارت هاي عاطفی در سرلوحه طیف مهارت هاي الزم براي کند.  عمل می

از بروز تغیراتی چشم گیر در محیط کار حکایت دارد.  کار و تجارت قرار گرفته است که این امر

گشاید تا بتوانیم  هاي هوش هیجانی در مقابل هریک از ما راهی می توانمندياست که  روشنبسیار 

کنیم، در کمال انسانیت و سالمت عقل به حیات خود ادامه دهیم. با تغییر یافتن  هر کجا که کار می

فقط در رقابت کردن بلکه در پروراندن قابلیت کسب رضایت و حتی هاي انسانی نه  کار، این قابلیت

بر این اساس، انجام این پژوهش براي ساختن مقیاس  تابد.ش میلذت بردن از کار نیز به یاریمان 

 اي هاي فرهنگی جامعه ایرانی، سبب ایجاد انگیزه دقیق و مناسب هوش هیجانی با توجه به ویژگی

فراهم  ،چنین ت که در این زمینه قصد مطالعه و پژوهش دارند. هماس پژوهشگرانیتر براي  بیش

تري از هوش هیجانی را در محیط کار  آوردن یک مقیاس عملی هوش هیجانی معتبر که ابعاد بیش

واند در مراکز مشاوره و راهنمایی کاربرد سودمندي داشته باشد و مورد استفاده ت بسنجد، می

و استخدام نیروي کار الیق و شایسته براي هر حرفه اي بکار  کارشناسان قرار گیرد و در گزینش

با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع قابلیت اعتماد  رود و بهره وري سازمانی و تجاري را ارتقا بخشد.

هاي روان سنجی  هستیم تا با بررسی ویژگی پی آنو اعتبار درامر پژوهش، در این پژوهش در 

در محیط کار، به کشف عوامل اساسی این مقیاس در جامعه  مقیاس هوش هیجانی مارك دانیل

و  پژوهشایرانی بپردازیم و با استاندارد ساختن آن زمینه مناسبی را براي پژوهشگرانی که قصد 

تري از هوش  فراهم کنیم. این ابزار ابعاد بیش ،تفحص در زمینه هوش هیجانی در محیط کار دارند

به هد که پس از ترجمه و انطباق با فرهنگ ایران د میقرار  هیجانی را در محیط کارمورد توجه

هاي روان سنجی آن  متخصصان و صاحب نظران این حوزه، به بررسی عملی بودن و ویژگی وسیله
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هاي الزم  ، استاندارد کردن و دست یابی به نورمپژوهشاین خواهیم پرداخت. در این راستا، هدف 

و تعیین عوامل تشکیل دهنده آن با توجه به فرهنگ ایرانی براي آزمون هوش هیجانی مارك دانیل 

  در بین معلمان است. این ابزار تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است.

  

  روش پژوهش

هاي روش شناسی است. طرح پژوهش به لحاظ  ، تحلیل عاملی و از نوع پژوهشروش پژوهش    

هاي توصیفی (غیر  ها از نوع پژوهش آوري دادهگرده هدف از نوع پژوهش و توسعه و از لحاظ شیو

  آزمایشی) است. 

تعداد  مورددر  هند.د میمعلمان شهر شیراز، تشکیل  تمامیجامعه آماري این پژوهش را     

ها بر اساس تعداد متغیرها (گویه ها)  در روش تحلیل عاملی، تعداد نمونه پژوهشهاي آماري  نمونه

نفر می باشد و از روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي استفاده شده  536حجم نمونه تعیین شد. 

  است.

  

  ابزار پژوهش

مقیاس هوش هیجانی مارك دانیل (در محیط کار)، که در این پژوهش به عنوان مقیاس هدف،     

مولفه یا حوزه را می سنجد. براي هر مولفه  8است که  پرسش 96داراي  نامه پرسشاین : می باشد

وجود دارد. هشت مولفه اي که مقیاس هوش هیجانی دانیل در محیط کار   پرسش 12 در مقیاس،

گرایی، استقالل،  می سنجد عبارتند از: سواد عاطفی، خودآگاهی مثبت و منفی، درون گرایی و برون

مسئولیت پذیري، رهبربودن و پیرو بودن، مدیریت زمان، مدیریت ارتباط . نسخه اصلی این 

و دریافت نظرات افراد  دوبارهمحقق و ترجمه  به وسیلهپس از ترجمه ی است که انگلیس نامه پرسش

متخصص و تطبیق آن با نسخه انگلیسی و انطباق فرهنگی، در این پژوهش مورد استفاده قرار 

گیرد و شیوه نمره گزاري آن به  بار در ایران مورد استفاده قرار می نخستین نامه پرسشگرفت. این 

بمنظور بررسی اعتبار همگرا و واگرا، دو آزمون دیگر نیز  می باشد. 3تا  1ي صورت امتیازبند

  استفاده شده است:

. فرم اصلی و سنجی است -یک مقیاس خود 1رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام نامه پرسش

از چهار عامل درك و ارزیابی عواطف خود و زیر مقیاس است و 15ماده و  144نخستین آن داراي 

فرم کوتاه این  هاي اجتماعی تشکیل شده است. ن، خوش بینی، خودآگاهی و مهارتدیگرا

                                                           
1 - Petrides & Furnham 
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در یک مقیاس هفت درجه اي از کامال  پرسشماده تشکیل شده است که به هر  30از  نامه پرسش

است.  76/0آلفاي کرونباخ و بازآزمایی  روشود. اعتبار آن از ش میموافقم تا کامال مخالفم نمره داده 

اي است. گویه هایی که معکوس نمره گذاري  درجه 7براساس طیف لیکرت  نامه پرسشي نمره گذار

(ازغندي و  28و  26و  25و  22و  18و  16و  14و  13و  12و  10و  8و  7و  5و  4و  2وند: ش می

  بدست آمد. 53/0). در این پژوهش مقدار پایایی براي متغیر هوش هیجانی پترایدز 1385همکاران، 

طراحی نمود (ریف،  1980این مقیاس را ریف در سال  :1شناختی به زیستی روان هنام پرسش

 84هاي بعدي فرم هاي کوتاه تر  ولی در بررسی ،بود پرسش120). فرم اصلی داراي 1995

آن  پرسشی 18نیز پیشنهاد گردید. در این پژوهش از فرم  پرسشی 18و  پرسشی 54،پرسشی

ماده است و شش بعد بهزیستی روان شناختی شامل  18ل بر این مقیاس مشتماستفاده شده است. 

خودپیروي، سلطه بر محیط، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندي در زندگی و پذیرش 

هاي  سنجد. در پژوهش می» کامال موافق«تا » کامال مخالف«اي از  درجه 7خود را در یک طیف 

هاي این  ایی نسبتا مناسبی را براي خرده مقیاسپای 60/0تا  43/0داخلی ضریب آلفاي کرونباخ 

). در این پژوهش مقدار پایایی براي متغیر به 1385مقیاس نشان داده است (جوشن لو و همکاران، 

  بدست آمد. 92/0زیستی روان شناختی 

  

  هاي آماري روش

اییدي و روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاین پژوهش، از  هاي دادهبراي تحلیل     

با استفاده از آلفاي کرونباخ  نامه پرسشهمسانی درونی ود. ش میضریب همبستگی پیرسون استفاده 

استفاده شده  Amosو  Spssبراي انجام عملیات آماري در این پژوهش، نرم افزار گردد.  تعیین می

  است.

  

  ها یافته

استفاده شد. این  بمنظور سنجش متغیر هوش هیجانی، از مقیاس هوش هیجانی دانیل    

عامل (سواد هیجانی، خود آگاهی،درون گرایی و برون گرایی،  8گویه و  96مقیاس، شامل 

باشد. بمنظور تعیین  استقالل، مسئولیت پذیري، رهبري، مدیریت زمان، مدیریت ارتباط) می

عداد در نمونه مورد بررسی ابتدا با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ت نامه پرسشعوامل این 

هاي برازش مدل مورد بررسی قرار  ها تعیین سپس با استفاده از تحلیل عامل تاییدي شاخص عامل

                                                           
1 - PWB 
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گویه که همبستگی  47گرفتند. براساس نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل اکتشافی تعداد 

عامل دسته بندي شد.  3گویه در  49 ،حذف گردیدند و در نهایت ،معناداري با نمره کل نداشتند

نتایج حاکی از آن است که  ،چنین همبود. 70/0عامل  3ضرایب پایایی( آلفاي کرونباخ) براي این 

اي گزینه 3ها به صورت طیف  پرسشاین مقیاس از پایایی نسبتا باالیی برخوردار می باشد.

  باشند. می

    

  .هوش هیجانی مارك دانیل عوامل و گویه هاي تشکیل دهنده ي مقیاس - 1جدول

  گویه ها  عامل ها  مقیاس

  

هوش 

  هیجانی

-6-7- 10-18 - 19-23-27-37- 44-49-51- 59- 61-62-66- 73-90-96  1عامل

4-1  

-32- 35- 40-45-48- 50-64-65-77-78- 80-82-84-86- 89- 92-94 2عامل

26-21-5  

  11- 25-39-41-46-47- 76- 85-91  3عامل

  

 بررسی ویژگی هاي روان سنجی 

  

 
  .هوش هیجانی مارك دانیل هاي روان سنجی مقیاس هاي توصیفی و ویژگی شاخص – 2دول ج

 3ترین مقدار، میانگین و انحراف معیار  ترین و بیش صیفی شامل کم، شاخص هاي تو2جدول    

  هد.د میعامل مقیاس هوش هیجانی را نشان 

  

 تحلیل عاملی اکتشافی

هاي متغیر هوش  ها و تلخیص مجموعه اي از شاخص هاي زیر بنایی سازهمنظور شناسایی متغیرب    

مقیاس هوش هیجانی مورد تحلیل  گویه 96ه هیجانی، روش تحلیل عاملی بکار گرفته شد. هم

ترین  بیش  ترین مقدار کم ها عامل

  مقدار

  تعداد گویه  انحراف معیار  میانگین

  20  41/1  98/1  50/2  60/1  1عامل

  20  18/0  08/2  60/2  55/1  2عامل

  9  22/0  97/1  56/2  33/1  3عامل
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که واریانس کل متغیرهاي مشاهده شده را محاسبه  1هاي اصلی عاملی اکتشافی، به روش مولفه

براي بررسی کفایت نمونه  KMO 2چنین، آزمون کند و روش چرخش واریماکس قرار گرفت. هم می

بمنظور بررسی  3بارتلتآوري شده، براي تحلیل عاملی است و آزمون گردو مناسب بودن داده هاي 

، نتایج 3باشد. بر اساس جدول  ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها در جامعه می

پذیر بودن انجام تحلیل عوامل روي ماتریس  و آزمون کرویت بارتلت نشان از توجیه KMOشاخص

  همبستگی داشت. 

  

  .لو آزمون بارتلت مقیاس هوش هیجانی مارك دانی KMOنتایج شاخص  -3جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  آزمون بارتلت  KMO  مقیاس

  000/0  4560  87/6938  58/0     هوش هیجانی

  

  .عوامل استخراج شده ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده بر اساس -4جدول 

  3عامل  2عامل  1عامل  آماره

  24/2  31/3  96/3  ارزش ویژه

  33/2  45/3  12/4  درصد واریانس تبیین شده

  91/9  58/7  12/4  تراکمی واریانسدرصد 

عامل تبیین  3 به وسیلهواریانس  91/9، نشان داده شده است مجموع 4که در جدول  گونه همان    

  ود.ش می

عامل شد که با توجه  3گیري  تحلیل عاملی اکتشافی، پس از چرخش واریماکس، موجب شکل    

  صورت نام گذاري شده اند: عامل به این 3به محتواي گویه ها و نظر متخصصان این 

  (خود نظارتی).3(آگاهی از موقعیت) عامل شماره 2(ادراك هیجانی) عامل شماره  1عامل شماره     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Principal Components 
2 - Kisser-meyer-olkin and bartlett’s test 
3 - Bartlett's Test 
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عوامل استخراج شده مقیاس هوش هیجانی مارك دانیل به شیوه  تحلیل عاملی چرخش  -  5جدول

  یافته (واریماکس)

  3عامل  2عامل  1عامل  گویه  ردیف

1  1  21/0      

2  4  38/0      

3  5    16/0    

4  6  20/0      

5  7  16/0      

6  10  18/0      

7  11      21/0  

8  18  38/0      

9  19  43/0      

10  21    26/0    

11  23  33/0      

12  25      21/0  

13  26    29/0    

14  27  29/0      

15  32    27/0    

16  35    17/0    

17  37  23/0      

18  39     37/0  

19  40    24/0    

20  41      28/0  

21  44  23/0      

22  45    32/0    

23  46      31/0  

24  47      21/0  

25  48    26/0    

26  49  22/0      

27  50    27/0    

28  51  37/0      
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29  59  28/0      

30  61  26/0      

31  62  50/0      

32  64    23/0    

33  65    44/0    

34  66  23/0      

35  73  38/0      

36  76      19/0  

37  77    31/0    

38  78    32/0    

39  80    30/0    

40  82    36/0    

41  84    26/0    

42  85      25/0  

43  86    24/0    

44  89    22/0    

45  90  29/0      

46  91      46/0  

47  92    46/0    

48  94    17/0    

49  96  21/0      
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  .عامل هاي پرسش نامه هوش هیجانی مارك دانیل screeنمودار  - 1شکل

  

به بعد نقاط  4بر روي هم عمود هستند و از عامل عامل  3هد که نسبتا د مینشان  1شکل     

  تقریبا موازي هستند. Xمربوط به عامل ها با محور 

  

  تحلیل عاملی تاییدي

تحلیل عاملی  مقیاس هوش هیجانی پس ازتحلیل عوامل اکتشافی، از هبراي بررسی روایی ساز    

ترین احتمال  لی و با روش بیشتأییدي استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدي، براي بررسی ساختار عام

عاملی مقیاس هوش  3مدل  ،کوواریانس بکار گرفته شد. به این منظور -بر اساس ماتریس واریانس

  ترسیم گردید و مورد آزمون قرار گرفت.  Amosر هیجانی به همراه متغیرهاي پنهان با نرم افزا

ی را به همراه بارهاي عاملی عاملی مقیاس هوش هیجان 3، ساختار عاملی تاییدي مدل 1نمودار 

  ، آورده شده است.6هاي برازندگی در جدول دامنه شاخص چنین، هد. همد مینشان 
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  .)1388هاي عاملی تاییدي (قاسمی،  هاي برازش مدل دامنه شاخص - 6جدول

  شاخص  نوع شاخص

  دامنه  معادل  عالمت اختصاري  

  90/0 – 1  شاخص برازش تطبیقی  CFI  تطبیقی

  50/0 – 1 شاخص برازش تطبیقی مقتصد  PCFI  مقتصد

RMSEA   شاخص ریشه دوم میانگین مربعات

 خطاي برآورد

08/0  - 0  

  

  مطلق

X2  وابسته به حجم نمونه مقدار کاي اسکوئر  

P - VALUE  وابسته به حجم نمونه سطح معناداري  

  1 -  5 کاي اسکوئر نسبی مدل  X2 /df  نسبی

  

  .عاملی هوش هیجانی مارك دانیل 3هاي برازندگی مدل مقدار شاخص  -  7جدول 

 χ2 ،df  ،CFI ،PCFI،  RMSEAشاخص هاي ود مقدار ش می، مشاهده 7گونه که در جدول  همان    

لی با مالك هاي مطرح شده براي مقادیر مناسب عام 3بدست آمده در این پژوهش براي الگوي 

  شاخص هاي برازندگی همخوانی دارند.

  

هاي  شاخص

  آماري

χ 2  
  

Df  χ2/df  CFI  PCFI  RMSEA  

860/1522  

  

1124  35/1  637/0  609/0  026/0  
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 نخست.عاملی مرتبه  3ساختار عاملی تاییدي مدل  -2نمودار 

  

  اعتبار همگرا و اعتبار واگرا

محاسبه همبستگی پیرسون بین  راههوش هیجانی دانیل از  نامه پرسشبررسی اعتبار همگراي     

از مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام و بررسی  ناشیهاي  با نمره نامه پرسشن هاي ای نمره

با  نامه پرسشمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین نمره هاي این  راهاعتبار واگراي آن از 

  گرفت.  انجاماز مقیاس  به زیستی روان شناختی ریف  ناشیهاي  نمره

نمره کل که دهد  نشان می 8مگرا و واگرا بر اساس جدول یافته هاي مربوط به محاسبه اعتبار ه    

هاي مثبت و معنی داري وجود  با مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام همبستگی نامه پرسشاین 

دارد و بین دو مقیاس هوش هیجانی دانیل و به زیستی روان شناختی ریف همبستگی معنی دار 

 بیانگر، نامه پرسشهمگرا براي هر دو مقیاس این دو  مشاهده نشد. این نتایج ضمن تایید اعتبار

  باشد. اعتبار واگرا نیز می

  

هوش هیجانی مارك دانیل و هوش هیجانی پترایدز و هاي  محاسبه ضرایب همبستگی بین مقیاس - 8جدول

  .فارنهام و مقیاس به زیستی روان شناختی ریف

  sig  پیرسون rمقدار  ها مقیاس

  000/0  16/0 جانی پترایدز و فارنهامهوش هی- هوش هیجانی دانیل

  997/0  0000/0  به زیستی روان شناختی  ریف - هوش هیجانی دانیل
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  بحث و نتیجه گیري

هاي روان سنجی مقیاس هوش هیجانی مارك دانیل  مطالعه تالش کرد تا با بررسی ویژگیاین     

ر محیط کار، به زبان فارسی در محیط کار، یک ابزار پایا و روا براي اندازه گیري هوش هیجانی د

هاي روان سنجی، پایایی، اعتبار و ساختار عاملی  بررسی ویژگی«فراهم کند. هدف اصلی پژوهش 

  بود.» مقیاس هوش هیجانی مارك دانیل در محیط کار در جامعه ایرانی

 هاي حاصل از این مقیاس در جامعه پژوهش، قابلیت بررسی ساختار عاملی نشان داد که داده    

جایی که متغیرهاي فرهنگی در  رسد از آن عاملی مارك دانیل را ندارد. به نظر می 8تایید مدل 

هاي  توان انتظار داشت ویژگی د، مینباش ها و برداشت از عواطف دخیل می ابراز هیجان چگونگی

در در شکل مرسوم  ها موارد ابراز هیجان برخیساختار هوش هیجانی نیز متفاوت باشد. چرا که در 

تواند نشانگر اساعه ادب و یا خود محوري تلقی و یا در برخی موارد اجتناب  جامعه غربی در ایران می

از تحلیل عاملی اکتشافی  ناشیهاي  از ابراز عواطف، نشانگر حلم و بردباري و ارزش تلقی شود. یافته

رد مطالعه، داراي در فرهنگ ما و در نمونه مو» مقیاس هوش هیجانی مارك دانیل«که  ندنشان داد

حذف گردیدند و  ،گویه که همبستگی معناداري با نمره کل نداشتند 47 عاملی است و 3ساختاري 

عاملی  3عامل دسته بندي شدند. بررسی تحلیل عاملی تاییدي براي مدل  3گویه در  49 ،در نهایت

برخوردار بود. با مناسب  یمقیاس هوش هیجانی مارك دانیل به همراه متغیرهاي پنهان، از برازش

گذاري شدند: عامل شماره  عامل به این صورت نام 3ها و نظر متخصصان، این  توجه به محتواي گویه

(خود نظارتی). در مدل  3(آگاهی از موقعیت عامل)عامل شماره  2(ادراك هیجانی)، عامل شماره 1

 ،چنین تري دارند. هم یشندي بنهاي قرار گرفته در هر عامل به لحاظ محتوایی هما عاملی، گویه 3

هاي استخراج شده متعامد هستند. ضرایب پایایی (آلفاي  هاي این پژوهش، عامل بر اساس یافته

نتایج حاکی از آن است که این مقیاس از پایایی نسبتا  بود و 70/0عامل  3کرونباخ) براي این 

  8اگرا بر اساس جدول شماره هاي مربوط به محاسبه اعتبار همگرا و و یافته. استباالیی برخوردار 

با مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام  نامه پرسشهد بین نمره کل این د مینشان 

هاي مثبت و معنی داري وجود دارد و بین دو مقیاس هوش هیجانی دانیل و به زیستی  همبستگی

همگرا براي هر  روان شناختی ریف همبستگی معنی دار مشاهده نشد. این نتایج ضمن تایید اعتبار

اعتبار واگرا  براي دو مقیاس ( مارك دانیل و  بهزیستی  بیانگر، دو مقیاس (مارك دانیل و فارنهام)

در جمع بندي نهایی باید بیان کرد که ضرایب پایایی و روایی باشد.  روان شناختی ریف ) نیز می

را از این  پژوهشگران ستردهگسازه مناسب این مقیاس، کوتاه بودن و سهولت اجرا، شرایط استفاده 

در محیط کار فراهم می آورد و کاربرد سودمندي در گزینش نیروي انسانی الیق در  نامه پرسش

ها و در  در نمونه نامه پرسشآینده، این  هاي پژوهشود در ش میمحیط کار خواهد داشت. پیشنهاد 
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ا گردد. با توجه به تغییرات هاي دیگر محیط کار براي اطمینان از روایی و پایایی آن اجر حوزه

، توجهی از گزینه ها حذف شد) شایان( تعداد  انجام گرفتچشمگیري که در نتایج این پژوهش 

هاي فرهنگی توجه شود و  در صورتی که قرار است از ابزارهاي خارجی استفاده  الزم است به تفاوت

ستفاده قرار گیرد. از جمله شود ابتدا هنجاریابی گردد و سپس به عنوان ابزار پژوهشی مورد ا

اي کامل نیست. در  هایی که باید در نظر داشت این است که هیچ مقیاس ارزیابی محدودیت

هنگامی ها، به لحاظ خواست افراد به خوب جلوه کردن خطر تحریف واقعیت وجود دارد.  خودسنجی

توان  که آیا میود ش میمطرح  پرسشآید، این  صحبت از سنجش صالحیت هیجانی به میان می که

به شخصی که خودآگاهی ضعیفی دارد اطمینان کرد که به درستی نقاط قوت و ضعف خود را 

گیرد،  می انجامهایی که به روش خود ارزیابی  پژوهش سایرهمانند  ،کند. بنابراین ارزیابی می

بار  نخستینبراي این ابزار در ایران  زیرااشکاالت شیوه خودارزیابی در این پژوهش نیز اثر گذار است 

هاي  از معلمان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، تعمیم نتایج آن به جمعیت گروهی در موردو 

  گیرد. انجامدیگر باید با احتیاط 
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