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1 تاریخ دریافت: 93/8/15 
تاریخ پذیرش: 94/4/28

ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژۀ نوجوانان

احمد به پژوه
محسن شکوهی یکتا
فرزانه معتمدی شارک
غالمعلی افروز
باقر غباری بناب

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین روایی، قابلیت اعتماد و ســاختار عاملی پرسشــنامۀ هوشــبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژة 
نوجوانان انجام شــده اســت. حجم نمونه شامل 298 دانش آموز )158پســر و140 دختر( در دامنۀ سنی 12تا 15 سال 
بودند که از طریق نمونه گیری خوشــه ای مرحله ای از بین دانش آموزان دورة اول متوســطه مدارس شــهر تهران انتخاب 
و با پرسشــنامۀ هوشــبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ برای 
کل مقیاس در نمونۀ حاضر در دامنۀ 0/80 تا 0/92 و ضریب اســپیرمن براون مقیاس مذکور در دامنۀ 0/74 تا 0/92 به 
دســت آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی موید این است که ساختار پرسشنامۀ مذکور، برازش قابل قبولی با داده ها دارد و 
همبســتگی بین سوال ها و مؤلفه ها دلیلی بر تایید مدل بوده و سه شاخص نیکویی برازش مدل را تایید می کند. با توجه 
به ویژگی های روان ســنجی مطلوب این پرسشــنامه، میتوان با اطمینان از این ابزار برای ارزیابی هوش هیجانی نوجوانان 

استفاده کرد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، روایی، قابلیت اعتماد، ساختار عاملی

* استاد دانشگاه تهران
** دانشیار دانشگاه تهران

*** دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران
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مقدمه

ثورندایک1 در ســال 1920، در دانشــگاه کلمبیا، هوش اجتماعی را برای مهارت فهم و ادارة 
ســایر افراد به کار برد )ثورندایک، 1920(. در ســال 1975، گاردنر2 ایدة هوش چندگانه 3را 
معرفی کرد )گاردنر، 1983(. گفتنی است که گاردنر از نخستین نظریه پردازانی بود که هوش 
و عامل هــای هوش اختصاصی را به نه حیطۀ کالمی-زبانی، بصری- فضایی، منطقی-ریاضی، 
موسیقیایی-ریتمیک، جنبشــی-بدنی، درون فردی، میان فردی، هوش طبیعت گرا و هوش 
وجود گرا گسترش داد. اگرچه گاردنر از اصطالح هوش هیجانی استفاده نکرد، اما دریافتی که 
او از هوش درون فــردی و میان فردی ارائه کرد، مبنایی برای الگوهای بعدی هوش هیجانی 
فراهم ســاخت. از نظر او هوش درون فردی، توانایی شــناختن هیجانات خود و هوش میان 
فردی، یعنی فهم هیجانات و مقاصد دیگران است. مفهوم هوش هیجانی در سال 1985توسط 
پین4 مطرح شــد و توسط گلمن5 در سال 1995 مورد توجه قرار گرفت. بیشترین پژوهش ها 
در این زمینه توسط مایر و سالووی6 در دهۀ 1990 صورت گرفته است )سیاروچی، فورگاس 

و مایر7، 2006(. 
نخستین نظریۀ منسجم در زمینۀ هوش هیجانی توسط سالووي و مایر )1990( مطرح شد 
و آنان براي اولین بار تعریف مناســبی از هوش هیجانی ارائه دادند و چهارچوب مشــخصی را 
بــراي آن بیان کردند. پس از آن نظریه هاي گوناگونی در این حوزه مطرح شــد. به طور کلی 
ســه الگوي نظري مهم در حوزة هوش هیجانی مطرح اســت: الف( الگوي هوش هیجانی مایر 
و ســالووي )1997( که هوش هیجانی را به عنــوان توانایی درک و فهم هیجانات، مدیریت و 
اســتفاده از هیجانات برای تســهیل اعمال و افکار تعریف کرده اند و به وسیلۀ ابزارهایی که بر 

1. Thorndike 
2. Gardner
3. Multiple intelligence
4. Pin 
5. Goleman 
6. Mayer & Salovey
7. Ciarrochi, Forgas & Mayer 
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اساس توانایی طراحی شده اند، اندازه گیري می شود. ب( الگوي هوش هیجانی گلمن )2001( 
مجموعــه اي از توانایي ها ماننــد خودآگاهي1، همدلي2، خود نظم بخشــي3، انگیزش خود4 و 
مهارت هاي اجتماعي5 می باشد و به وسیلۀ ابزارهاي درجه بندي شده اندازه گیري می شود. پ( 
الگوي هوش هیجانی بار-آن6 )2010( که هوش هیجاني را به عنوان مجموعه اي از ظرفیت ها، 
قابلیت ها و مهارت هاي غیرشــناختی مي داند که توانایي هاي فرد را در برخورد موفقیت آمیز با 
مقتضیات و فشارهاي محیطي افزایش می دهد و به وسیلۀ ابزارهاي خود گزارش دهی ارزیابی 
می شــود. هوش هیجانی در مدل بار-آن پنج مقولۀ کلی دارد که شامل توانمندی های مرتبط 

به هم هستند و در مقایسه با سایر مدل های هوش هیجانی گسترده تر و جامع تر است:
مهارت های درون فردی7: توانایی آگاهی و درک هیجان های خود و شــامل زیر مؤلفه های 

احترام به خود، جرات ورزی، خود شکوفایی، استقالل و خود آگاهی هیجانی می باشد.
مهارت هــای بین فردی8: توانایی آگاهی و درک هیجان های دیگران؛ دربرگیرنده مؤلفه های 

همدلی و مسوولیت پذیری اجتماعی است.
توان سازگاری9: توانایی تغییر احساسات با توجه به موقعیت و شامل مؤلفه های حل مسأله 

و واقعیت آزمایی و انعطاف پذیری است.
مدیریت استرس10: توانایی مقابله با استرس و کنترل هیجان ها و مؤلفه های کنترل تکانه ها 

و تحمل استرس را در بر می گیرد.

1. Self awareness
2. Empathy
3. Self discipline
4. Self motivation
5. Social skill 
6. Bar-on
7. Intrapersonal skills
8. Interpersonal skills
9. Adaptability
10. Stress management
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خلق عمومی1: به احســاس و ابراز هیجان های مثبت و خوش بینی اشــاره دارد و شــامل 
مؤلفه های شادکامی و خوش بینی می شود )بار-آن، 2010؛ گایتری و میناکشی2، 2013(.

بار-آن )2010( بر این باور است که ظرفیت و قابلیت های افراد با ظرفیت و قابلیت های افراد 
برای عملکرد و موفقیت، نه با عملکرد موفقیت آمیز آنان، همبستگی دارد و این نظریه به جای 
نتیجه محور بودن رویکردی فرایند محور اســت. یعنی بیش از آن که به نتیجه توجه داشته 
باشد به عملیات و فرایند رسیدن به نتیجه توجه دارد. این الگو شامل دسته ای از توانایی های 
گوناگون هیجانی و اجتماعی است: توانایی درک و فهم و بیان هیجان های خود، توانایی درک 
و فهم و ارتباط با دیگران، توانایی کنار آمدن با هیجان های نیرومند و سازگاری با آنها، تغییر 

و حل مسائل اجتماعی یا شخصی است. 
با گسترش مفهوم هوش هیجانی و ارائه مدل های گوناگون، متخصصان به بررسی و مطالعۀ 
آزمون هــای هوش هیجانی پرداخته اند تا رویکردی صحیح از آنچه که باید در هوش هیجانی 
مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو، در سالهای اخیر مقیاس ها و آزمون هایی تحت عنوان آزمون 

هوش هیجانی به سرعت وارد بازار شده اند. 
برای نمونه، مایر و ســالووی در سال )1990( و مدل چهار مؤلفه ای هوش هیجانی را ارائه 
کرده اند و ســپس مایر و سالووی و کاروســو3 )1999( مقیاس چهار مؤلفه ای هوش هیجانی 
مایر، ســالووی و کاروســو 4را بر اســاس مدل خود طراحی کردند )مایر و همکاران، 2004(. 
گلمن )1995( مدل خود را در پرسشنامه کفایت هیجانی5 عملی کرد، این پرسشنامه عملکرد 
برجســته را در محیط کار و داد و ســتدهای تجارتی ارزیابی می کند. مقیاس سطوح آگاهی 
هیجانی6 بر اساس نظریۀ طرح پنجگانه آگاهی هیجانی7 توسط الن8 و همکاران تهیه شد که 

1. General mood
2. Gayathri & Meenakshi
3. Caruso 
4. Mayer-Salovey -Caruso Emotional Intelligence Test(MSCEIT)
5. Emotional Competency Inventory
6. Levels of Emotional Awareness Scale(LEAS)
7. Theory of five levels of emotional awareness 
8. Lane
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این مقیاس در برگیرنده بیســت داستان یا سناریوی کوتاه برای بررسی وضعیت های هیجانی 
مختلف اســت )الن و همکاران، 1998(. پرسشنامۀ خود سنجی شوت1 )1998( نیز بر اساس 
نظریۀ جدید مایر و همکارانش ساخته شده است )شوت و همکاران، 1998(. بار-آن در سال 
1997 پرسشــنامه ای برای ارزیابی هوش هیجانی ارائه و ســپس نســخه های مختلفی برای 
بزرگســاالن، نوجوانان و کودکان تهیه کرد. او مدل هوش هیجانی خود را بر پایه پرسشــنامۀ 
هوشــبهر هیجانی تدوین نموده اســت که برای ارزیابی حوزه های مختلف این سازه طراحی 
کرده بود. این پرسشــنامه یک ابزار خودسنجی اســت که امکان ارزیابی از هوش هیجانی و 
اجتماعی را فراهم می کند. پرسشنامه هوشــبهر هیجانی بار-آن به عنوان یکی از جامع ترین 
آزمون های خودسنجی هوش هیجانی توانایی فرد را برای برخورد موفقیت آمیز با درخواست ها 
و فشــارهای محیطی ارزیابی می کند و تقریباً همه خرده مقیاس نظریه هوش هیجانی بار-آن 

و دو شاخص ادراک مثبت و تناقض گویی را در بر می گیرد.
تاکنون تحقیقات مختلفــی توانایی مدل هوش هیجانی بار-آن را در پیش بینی جنبه های 
مختلف عملکرد افراد از جمله؛ تعامالت اجتماعی )بار-آن، 2000(؛ عملکرد در مدرسه )پارکر 
و همــکاران، 2004(؛ عملکرد در محیط کار )بار-آن، 2005(؛ و بهزیســتی )بار-آن، 2005( 
تایید نموده اند. یافته های ارائه شده نشان می دهد که مدل بار-آن در مقایسه با سایر مدل های 
موجود پیش بینی کننده بهتری از عملکرد انســان اســت )ماتیو، زیدنر و روبرتس2، 2002( و 
مفاهیم به کار رفته در این مدل قابل آموزش و یادگیری است. مفاهیم گسترده در این مدل و 
همپوشانی آن با ویژگی های شخصیتی از جمله جرات ورزی، همدلی، اعتماد، خودنظم بخشی 
موجب شــده است تا توافق زیادی در مورد توان این مدل در پیش بینی موفقیت و سازگاری 

شکل بگیرد )استرنبرگ،2000(.
با توجه به جامع بودن مدل هوش هیجانی و اجتماعی بار-آن، پرسشــنامه وی نیز می تواند 
ابزاری کارا برای اهداف پژوهشــی و به ویژه بالینی باشــد. لذا این پژوهش با هدف بررســی 

1. Schutte Self report Inventory(SSRI)
2. Matthews, Zeidner & Roberts
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ساختار عاملی، روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند نوجوانان1 
انجام شده است.

روش پژوهش
روش پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش آموزان 
پایه های دوره اول متوســطه ســال تحصیلــی 92-1393و حجم نمونه 298 )158پســر و 
140دختــر( نفر بود. نمونۀ پژوهــش از طریق روش نمونه گیری خوشــه ای چند مرحله ای2 
انتخاب شــد. در نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای، افراد جامعه به طور تصادفی با توجه به 

سلسله مراتبی )از واحدهای بزرگتر به کوچکتر( از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند.
به دلیل وجود شــاخص تناقض3 در پرسشنامه، میانگین شاخص تناقض پرسشنامه ها برای 
نمونۀ حاضر نیز محاســبه و برابر با 3/04 برآورد گردید، بر اساس نظر مؤلفان پرسشنامه، اگر 
این مقدار شاخص بیش از 10 باشد، صحت اطالعات گردآوری شده زیر سوال خواهد بود، لذا 
با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گیری کرد که دقت جمع آوری اطالعات در سطح قابل 
قبولی اســت. این شاخص تناقض برای کلیه آزمودنی ها استخراج گردید و پرسشنامه هایی که 
شــاخص تناقض آن برابر با 10یا بیشتر بودند، از مجموعه پرسشنامه های مورد تحلیل حذف 

گردید که در این پژوهش 3 پرسشنامه با توجه به این شاخص حذف شدند.

ابزار پژوهش
تاریخچه و ســاختار پرسشــنامه: ابزار اندازه گیــری هوش هیجانی بار-آن یــک ابزار خود 
گزارش دهی اســت که امکان ارزیابی از هوش هیجانی- اجتماعــی را فراهم می کند. بار-آن 
)1997( پرسشــنامۀ هوش هیجانی خود را اولین ابزار از این نوع می داند که به وسیلۀ طراح 
آزمون های روان شناختی ساخته شده است )بار-آن،2000(. پرسشنامۀ هوشبهر هیجانی بار-

آن برای سنجش هوش هیجانی بر اساس مدل بار-آن و برای افراد 7 تا 18 سال ساخته شده 

1. Emotional Quotient Inventory-Youth version (EQ-i: YV)
2. Multi-stage cluster sampling
3. Inconsistency index
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اســت و شــامل دو فرم کوتاه و بلند است که فرم کوتاه شامل 30 سوال و فرم بلند شامل 60 
سوال در مقیاس 4 درجه ای لیکرت از بسیار کم تا همیشه درجه بندی شده است. این آزمون 
محدودیت زمانی ندارد؛ اما به طور معمول برای پاسخ گویی به فرم بلند بین 20تا 25 دقیقه 
و فرم کوتــاه آن حدود 10 دقیقه زمان می طلبد )بار-آن و پارکر، 2000(. در این پژوهش از 

فرم بلند استفاده شده است.
روایی1 و قابلیت اعتماد2 پرسشــنامه: بار-آن و پارکر )2000( قابلیت اعتماد خرده مقیاس ها 
و کل پرسشــنامه را از 0/65 تــا 0/90 برای دختران از طریــق دو نیمه کردن آزمون، گزارش 
کرده انــد. ضریب قابلیت اعتماد آن از طریق بازآزمایی بــا فاصلۀ 3 هفته میان پیش آزمون و 
پس آزمون از 0/77 تا 0/89 گزارش شــده اســت. روایی سازه با بررسی همبستگی میان این 
پرسشنامه )نوجوانان( و پرسشنامه هوشبهر هیجانی بزرگساالن ارزیابی شده است، همبستگی 
بــاال و معنــادار از 0/56 برای زیر مقیاس روابط درون فردی تــا 0/88 برای زیر مقیاس خلق 
عمومی گزارش شــده است. آل سید3 و همکارانش )2013( با بررسی ویژگی های روان سنجی 
پرسشنامه هوشبهر هیجانی- فرم کوتاه نوجوانان اعالم کردند که این پرسشنامه برای کودکان 
عمانــی از روایی و قابلیت اعتماد قابل قبولی برخوردار اســت. شــولر4 )2004( نیز با اجرای 
پرسشنامه هوشبهر هیجانی- فرم بلند نوجوانان روی 143 نوجوان، رابطۀ معناداری بین خرده 
مقیاس های این پرسشنامه و هوش شناختی و خودسنجی شخصیت گزارش کرده است. نتیجه 
مهم این پژوهش این بود که این پرسشــنامه توانایی پیش بینی آشفتگی های هیجانی را دارد. 
در بررسی آل قفاس5 )2007( آلفای کرونباخ این مقیاس بین 0/38 تا 0/63 و همبستگی هر 
سوال با نمره کل 0/01 بود. امروزه پرسشنامۀ هوشبهر هیجانی بار-آن ابزاری پرکاربرد است و 
به طور گسترده در حوزه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر مشخصات 

روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی–فرم بلند نوجوانان برآورد می گردد.

1. Validity 
2. Reliability
3. Al Said
4. Shuler 
5. Al Qafass
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شیوه اجرا: این پرسشنامه به صورت خود سنجی - فردی و گروهی- تکمیل می شود.
نمره گذاری: نمره های این آزمون شــامل یک نمرة کلــی هوش هیجانی و پنج زیر مقیاس 
شــامل درون فردی، بین فردی، ســازگاری، مدیریت استرس و خلق عمومی است و دو نمره 
شامل مثبت نمایی و شاخص تناقض می باشد که از 1 تا 4 نمره گذاری شده و سواالت ،6،15

21،26،37،28،35،39،46،49،54،58 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند و می توان آنها 
را به نمرات استاندارد با میانگین 100 و انحراف معیار 15 تبدیل نمود. 

یافته ها

جهت برآورد قابلیت اعتماد آزمون از روش همســانی درونی و ضریب دو نیمه سازی آزمون 
برای کل مقیاس و هر یک از خرده مقیاس ها استفاده شد. محاسبۀ همسانی درونی پرسشنامۀ 

هوشبهر هیجانی بار-آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ صورت گرفت. 

d جدول 1. برآورد قابلیت اعتماد پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن

ضریب اسپیرمن براونآلفای نیمه دومآلفای نیمه اولآلفای کرونباخ

0/900/820/860/92قابلیت اعتماد کل مقیاس

d جدول 2. برآورد قابلیت اعتماد خرده مقیاس های پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن

ضریب اسپیرمن براونآلفای کرونباخخرده مقیاس ها

0/850/85درون فردی

0/830/80بین فردی

0/920/93مدیریت استرس

0/800/74سازگاری

0/850/86خلق عمومی

0/860/89اثرمثبت
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ضریــب آلفای کرونباخ بــرای کل مقیاس و هر یک از خرده مقیاس ها در دامنه ای از 0/80 
تا 0/92قرار دارد. شــاخصی دیگری که برآورد گردید، ضریب اســپیرمن براون است. ضریب 
دو نیمۀ آزمون با یک اصالح آماری به ضریب اســپیرمن براون و شــاخص معتبری از قابلیت 
اعتماد آزمون تبدیل می گردد. ضریب اسپیرمن براون برای مقیاس مذکور در نمونه حاضر در 

دامنه ای از 0/74 تا 0/92 قرار دارد.
جهت برآورد روایی آزمون از روش های روایی صوری1 و روایی ســازه2 استفاده گردید. برای 
روایی صوری، فرم ترجمه شده پرسشــنامۀ هوشبهر هیجانی بار-آن پس از ترجمۀ دقیق در 
اختیــار 5 تــن از متخصصان حوزة علوم رفتاری مربوط به کــودک و نوجوان قرار گرفته و از 
ایشــان خواسته شــد در خصوص تایید هدف مورد سنجش توسط ســواالت، نظر خود را به 
صورت موافق، مخالف یا مطرح کردن این موضوع که ســوال نیــاز به اصالح یا بازبینی دارد 
بیان کنند، نتایج حاصل نشان دهندة اتفاق نظر کامل متخصصان در خصوص سنجش هوش 
هیجانی نوجوانان توسط این پرسشنامه است. ترجمه پرسشنامه نیز از نظر متخصصان بررسی 
و تناســب گویه های انتخاب شده با مفهوم مطرح شــده در پرسشنامه اصلی مورد تایید واقع 
گردید. به منظور بررسي روایی سازه پرسشنامۀ هوشبهر هیجانی بار-آن، روش تحلیل عاملی 
تأییدی3 با استفاده از نرم  افزارAmos-20، بکار برده شد. اجرای این تحلیل مستلزم ساختن 
مدل بر مبنای روابط مورد انتظار بین متغیرهاست، این برآوردها با روش بیشینه درست نمایی 
محاسبه می گردد. بیشینه درست نمایی سعی می کند اندازه پارامترها را به گونه ای برآورد کند 
که با بیشترین احتمال منجر به برازش داده های واقعی با مدل پیشنهاد شده گردد. مدل پایه 
در اینجــا مؤلفه های مقیاس هوش هیجانی بار-آن اســت. مقیاس هوش هیجانی بار-آن از 6 
سازه مکنون و زیربنایي شامل سازه های درون فردی، بین فردی، سازگاری، مدیریت استرس، 
خلق عمومی و اثر مثبت تشــکیل شــده اســت که خرده مقیاس درون فردی شامل 6 ماده، 
بین فردی شــامل12 ماده، مدیریت استرس شامل 12 ماده، سازگاری شامل 10 ماده، خلق 

1. Face validity
2. Construct validity
3. Confirmatory Factor Analysis (CFA)
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عمومی شــامل 14 ماده و اثر مثبت نیز شــامل 6 ماده است، هدف این است که ساختار فوق 
توســط داده های حاضر تایید می گردد یا خیر؟ نمودار زیر ساختار عاملی متغیرهای مکنون و 
همبستگی آنها با یکدیگر را بر حسب وزن های استاندارد نشان می دهد. ضرایب فوق به صورت 

استاندارد در جدول شماره 3 نیز ارائه می گردد.

d نمودار 1- ضرایب استاندارد سوال ها در مولفه های پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن
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d جدول3. وزن های عاملی استاندارد پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن

مهارت های بین مدیریت استرس
مهارت های سازگاریخلق عمومیفردی

اثر مثبتدرون فردی

شماره 
سوال

وزن 
استاندارد

شماره 
سوال

وزن 
استاندارد

شماره 
سوال

وزن 
استاندارد

شماره 
سوال

وزن 
استاندارد

شماره 
سوال

وزن 
استاندارد

شماره 
سوال

وزن 
استاندارد

390/56820/298500/486120/532530/66580/070

580/62050/344470/583160/461430/674180/964

540/955100/301400/652220/543310/805270/947

490/802140/931370/516250/233280/564330/575

460/695200/883320/483340/661170/803420/984

350/797360/286290/449380/59870/653520/847

260/577410/544230/429440/645

210/618450/955190/463480/640

150/629510/273130/459570/462

110/581550/56990/500300/591

60/697590/64740/757

30/743240/21610/439

560/756

600/503

کلیه ماده ها در مجموعه عاملی خویش از وزن های استاندارد شدة قابل قبول و درخور توجهی 
برخوردارند. همبســتگی بین ســوال ها و مؤلفه ها دلیلی بر تایید مدل اســت؛ ولیکن بیش از 

بیست شاخص برازش در این زمینه وجود دارد، که مهمترین آنها آزمون مجذور کای است.
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d جدول 4. بررسی برازش مدل مشاهده شده و مدل پیش بینی شده

مقدار قابل انتظارمقدار مشاهده شدهشاخص های برازش

4686/937p<0/05 و p>0/05کای دو

CMIN/DF2/7653 کمتر از

GIF0/670/90 بیشتر از

RMR0/060/05 کمتر از

RMSEA0/070/10 کمتر از

CFI0/710/95 بیشتر از

NFI0/610/90 بیشتر از

IFI0/710/90 بیشتر از

RFI0/600/90 بیشتر از

PNFI0/580/50 بیشتر از

PCFI0/680/50 بیشتر از

آمــاره مجذور کای معنادار بوده و نشــان دهندة تفاوت بین مدل مشــاهده شــده و مدل 
پیش بینی شده است، البته توصیه می شود که صرفاً از آماره مجذور کای برای قضاوت درباره 
برازش کلی مدل استفاده نشود، چرا که مجذور کای به حجم نمونه حساس است و هر اندازه 
حجــم نمونه افزایش یابد توان آزمون باال رفته و موجب می گردد حتی تفاوت های جزئی بین 
کوواریانس پیش بینی شده و مشاهده شده تشخیص داده شده و در نتیجه مدل تایید نگردد، 
از این رو دیگر شــاخص های برازش نیز مورد بررســی قرار می گیرند. همان طور که مشاهده 
می گردد، مدل از نظر ســه شاخص مورد تایید و از نظر ســایر شاخص ها مورد تایید نیست. 
 GIF، CFI، مقادیر مورد انتظار، مقادیر ایده آل مدنظر هستند. در خصوص شاخص هایی مانند
NFI، IFI، RFI، PNFI و PCFI هرچه مقدار مشاهده شده به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده 

مطابقت بیشــتر نتایج مشاهده شده و نتایج تایید شده است، که دو مورد آخر، برازش ایده آل 
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و ســایر شاخص های نامبرده برازش متوسط یا ضعیفی را نشان می دهند. مقدار GFI در اینجا 
نشــان دهنده سهمی از واریانس موجود در ماتریس کوواریانس/همبستگی است که به وسیله 
داده های موجود تبیین می شــود، که بین صفر تا یک قرار می گیرد، که در اینجا مقدار 0/70 

را نشان می دهد.
همبستگی بین عامل ها و نمره کل مقیاس: در بررسی رابطه بین مؤلفه ها و رابطه هر مؤلفه 
بــا کل مقیاس، بیــن کلیه خرده مقیاس های هوش هیجانی و نمره کل مقیاس همبســتگی 
مثبت و معناداری مشاهده می شــود، این موضوع درباره همبستگی بین خرده مقیاس ها نیز 

صادق است، که شواهدی از روایی آزمون هستند.

d جدول 5. بررسی همبستگی بین عامل ها و نمره کل مقیاس

مدیریت بین فردیدرون فردی
کلاثر مثبتخلق عمومیسازگاریاسترس

**0/59**0/32**0/17**0/10/25**10/62درون فردی

**0/70**0/41**0/24**10/080/36بین فردی

**0/44**0/21**0/30**10/32مدیریت استرس

**0/76**0/46**10/55سازگاری

**0/68**10/50خلق عمومی

**10/75اثر مثبت

1کل

*p> 0/05 ** p> 0/01
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نتیجه گیری

در سال های اخیر هوش هیجانی به عنوان شاخصی برای پیش بینی متغیرهای مختلف از جمله 
پیش بینی سالمت روان )مارتینز، رومالو و رومین1، 2010، داویس و همفری2، 2012؛ آرندت 
و فیوجیور3، 2014( مطرح شده است و بیشتر مطالعات در این حوزه، توانایی شناسایی، درک 
و تنظیم هیجان ها، تعامل با افراد دیگر و مدیریت روابط را با سالمت روان و سازگاری مرتبط 
دانســته اند )چن، لین و تئو4، 2006؛ جدای تاوی، ایســاک و مصطفی5، 2011؛ لوپز، مستر، 

جیلو، کرمنیتزر و سالووی6، 2012(.
هوش هیجانی آمیزه ای از شایســتگی ها، مهارت ها و تســهیل کننده هایی است که رفتار را 
تحــت تأثیر قرار می دهد. از نظر بار-آن )2006( هــوش هیجانی در برگیرنده ابعاد هیجانی، 
شــخصی و اجتماعی هوش اســت و افراد هوشــمند هیجانی در درک خود و دیگران کارآمد 
بوده و با دیگران ارتباط مناســب برقرار نموده و قادر به ســازگاری و مقابله مناسب با محیط 
خود هســتند. از نظر او کارکردهای هیجانی و اجتماعی نحوه برقراری ارتباط ما با دیگران و 
نحوه مقابله با مســائل و الزامات زندگی روزمره را تعیین می کند و در نهایت باید به احساس 
بهزیســتی و رفاه بینجامد که یکی از پیش نیازهای اصلی آن سازگار شدن بسنده با جامعه و 
محیط است به گونه ای که فرد در عین حفظ استقالل و فردیت خود با مقتضیات و هنجارهای 

مورد نظر آن سازش یابد )بار-آن، 2006(. 
بر اســاس اهمیت موضوع هوش هیجانی، پژوهش حاضر ویژگی های روان ســنجی از جمله 
قابلیت اعتماد، روایی و ســاختار عاملی پرسشنامۀ هوشــبهر هیجانی- فرم بلند نوجوانان را 
که توســط بار-آن و پارکر )2000( طراحی و ســاخته شده اســت، مطالعه می کند. با توجه 
به نتایج مشــاهده شــده در خصوص روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامۀ هوشبهر هیجانی بار-

1. Martins, Ramalho & Morin
2. Davis & Humphrey
3. Arndt & Fujiwara
4. Chen, Lin & Tu
5. Jdaitawi, Ishak, & Mustafa
6. Lopes, Mestre, Guil, Kremenitzer& Salovey
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آن، نتایج اجرای اول این مقیاس مشــوقی جهت اجراهای بیشتر در نمونه های متنوع تری از 
آزمودنی هاست. بار-آن و پارکر )2000( برخی ویژگی های روان سنجی این ابزار را که نمایانگر 
معتبر بودن مقیاس است، گزارش کرده اند. در پژوهش های مختلف دیگری مانند گزارش هایی 
از تحلیل عاملی تأییدی )پارکر و همکاران، 2005؛ روناک1، 2007(، همسانی درونی، ساختار 
عاملی و اعتبار بازآزمایی )هاســن و صدر2، 2005( نیز ارائه شــده است که حاکی از مناسب 

بودن ابزار است.
در این پژوهش ابتدا قابلیت اعتماد پرسشنامۀ هوشبهر هیجانی بر اساس روش های همسانی 
درونی و ضریب دو نیمه آزمون برای کل مقیاس و هر یک از خرده مقیاس ها محاســبه شــد. 
همســانی درونی آزمون هوش هیجانی بار-آن با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ و محاسبه 
ضریب اســپیرمن براون صورت گرفت که نتایج نشان می دهند مقیاس هوشبهر هیجانی بار-

آن از قابلیت اعتماد قابل قبول و کافی برخوردار اســت و شــواهد مناسبی در خصوص تایید 
قابلیــت اعتماد با ضرایب 0/80تا 0/92 به روش آلفــای کرونباخ و ضرایب 0/74 تا 0/92 به 
روش اســپیرمن براون حاصل گردید؛ در مجموع این یافته ها با نتایج پژوهشی پارکر و بار-آن 

)2000( قابل قیاس است.
به منظور بررســی روایی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن از روایی صوری و روایی سازه 
اســتفاده شــد. نتایج نشــان دهنده اتفاق نظر کامل متخصصان در خصوص سنجش هوش 
هیجانی نوجوانان توســط این پرسشنامه و روایی صوری مطلوب است. روایی صوری علیرغم 
دوری از روش هــای پیچیده آماری همچنان به عنوان یکی از روش های متداول تعیین روایی 
توصیه می گردد، که روایی مقیاس با این روش مورد تایید اســت. شواهد مناسبی برای روایی 
سازه به روش همبستگی بین عامل ها حاصل گردید که ضرایب مشاهده شده نیز در دامنه ای 
از 0/56 تا 0/76 قرار دارد، در شــواهد مربوط به روایی سازه به روش تحلیل عاملی تأییدی؛ 
همســو با نتایــج پژوهش های پارکر و بــار-آن )2005( و روناک )2007( و هاســن و صدر 
)2005(، نکتــۀ مثبت و درخور توجــه وزن های عاملی باال بین آیتم ها و مؤلفه هاســت، در 

1. Rovnak
2. Hassan & Sader
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خصوص شــاخص های برازش نیز مشاهده گردید که برخی شــاخص ها نشان دهنده تطبیق 
مدل و برخی شواهد نشان دهنده عدم تطبیق مدل با داده ها است، که پژوهش های بیشتری 

در این زمینه نیاز است. 
در مجمــوع یافته های پژوهش حاکی از آن اســت که ضرایب قابلیــت اعتماد و روایی این 
پرسشــنامه مناسب بوده و به دلیل کوتاه بودن، سهولت در اجرا و نمره گذاری، این پرسشنامه 
که هوش هیجانی نوجوانان را به خوبی مورد ســنجش قرار می دهد، در موقعیت های تربیتی 
و پژوهشی قابل استفاده بوده و می تواند زمینه ساز پژوهش های مختلف در قلمرو روانشناسی 
تربیتی باشد. هر چند به دلیل محدود بودن حجم نمونه به گروه سنی 12 تا 15 سال، ضروری 

است در تعمیم و کاربرد یافته ها در سایر جوامع احتیاط کرد.
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