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چکیده

Abstract
The present study aimed at examining the validity, reliability, and the factor structure of the Profile
of Emotional Competence (PEC) among Iranian students. To this end, 518 high school female students
were selected in the 2019 academic year using cluster
sampling method, and they completed the Profile of
Emotional Competence (Brasseur, Grégoire, Bourdu,
& Mikolajczak, 2013), Cultural Competence Questionnaire (Central Vancouver Island Multicultural
Society, 2007), and Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). To investigate the validity, the confirmatory factor analysis, and
the convergent validity were used. The findings of
confirmatory factor analysis confirmed a two-factor
structure of the questionnaire and yielded two factors
named as intra emotional competence and inter emotional competence. The correlation coefficients of the
questionnaire scores with life satisfaction and cultural
competence were 0.30 and 0.52 respectively. These
results showed the convergent validity of the scale. To
assess the reliability of the questionnaire, Cronbach’s
alpha was used. The Cronbach’s alpha coefficient was
in satisfactory level for each factor (α = 0.78 for intra
emotional competence, and α = 0.80 for inter emotional competence), and the total score of the scale (α
= 0.92). The findings suggest that the profile of emotional competence is a reliable and valid instrument
for assessing emotional competence for Iranian high
school students and can be used as a suitable instrument in psychological research.
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 روایی و ساختار،پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار
،عاملی نیمرخ شایستگی هیجانی (براسور و همکاران
 با این هدف.) در دانش آموزان ایرانی انجام شد2013
 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی518
 به صورت نمونهگیری خوشهای انتخاب1398-1397
،شدند و نیمرخ شایستگی هیجانی (براسور و همکاران
 پرسشنامه شایستگی فرهنگی (جامعه چندفرهنگی،)2013
 و مقیاس رضایت از،)2007 ،جزیره مرکزی ونکور کانادا
) را تکمیل1985 ، الرسن و گریفین، ایمونز،زندگی (داینر
 برای بررسی روایی از روش تحلیل عامل تأییدی.کردند
 نتایج تحلیل عاملی تأییدی.و روایی همگرا استفاده شد
ساختار دو عاملی پرسشنامه را تایید کرد و دو عامل با
نامهای شایستگی هیجانی فردی و شایستگی هیجانی بین
 همبستگی نمره های پرسشنامه با.فردی حاصل گردید
 و0/30 رضایت از زندگی و شایستگی فرهنگی به ترتیب
 برای. بود و روایی همگرای پرسشنامه را نشان داد0/52
سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
 ضرایب آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه (شایستگی.شد
، و شایستگی هیجانی بینفردی0/78 ،هیجانی فردی
) در حد مطلوب0/92( ) و نمرۀ کل پرسشنامه0/80
 بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت.به دست آمد
که پرسشنامة نیمرخ شایستگی هیجانی برای سنجش
شایستگی هیجانی دانش آموزان ایرانی ابزاری معتبر است
.و می توان از آن در پژوهش های روانشناختی استفاده کرد

، اعتبار، ساختار عاملی، شایستگی هیجانی:کلیدواژهها
روایی
1398/5/13 : تصویب نهایی1398/3/11 : دریافت مقالهo
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
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 lمقدمه
در طول دو دهه گذشته« ،شایستگی هیجانی» 1از دو منظر عموم و جامعة علمی مورد

توجه قرار گرفته است (براسور ،گریگور ،بوردو و میکالیچک .)2013 ،شایستگی هیجانی

به چگونگی برخورد افراد با اطالعات هیجانی بین فردی و درون فردی اشاره دارد ،به همین
علت در بعضی متون ،شایستگی هیجانی به عنوان «هوش هیجانی» 2شناخته میشود .به
عبارت دیگر ،شایستگی هیجانی به معنی شناسایی ،بیان ،درک ،تنظیم و استفاده از هیجانهای

خود و یا دیگران است (براسور و همکاران .)2013 ،در این پژوهش تأکید بر واژۀ «شایستگی
هیجانی» است و این واژه نسبت به واژۀ «هوش هیجانی» ترجیح داده شده است ،چرا که نتایج
پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که شایستگیها (برخالف هوش) قابل آموزش و یادگیری

هستند (کوتسو ،نلیس،گریگور و میکالیچک2011 ،؛ نلیس و همکاران.)2011 ،

در زمینۀ هیجانها و هوش هیجانی به عنوان توانایی« ،خصیصه»( 3صفت) و یا ترکیبی

از هر دو ،مفهومسازیهای مختلف ارائه شده است (بارآن2006 ،؛ پترایدز و فارنهام)2001 ،

و این مسئله باعث به وجود آمدن پژوهشهای زیادی شده است که تعدادی از آنها هوش
هیجانی را به عنوان توانایی و تعدادی به عنوان خصیصه (که اغلب از طریق آزمونهای

شخصیت سنجیده میشوند) در نظر میگیرند .بحثهای پیرامون مفهوم هوش هیجانی

بهعنوان خصیصۀ شخصیتی و یا توانایی منجر به پیشنهاد یک مدل سه سطحی (دانش،
توانایی و صفات) شده است (میکالیچک .)2009 ،سطح دانش ،اشاره به دانستههای فرد در

مورد هیجان دارد .سطح توانایی ،متمرکز بر کارهایی است که فرد میتواند انجام دهد و به

توانایی فرد در کاربرد دانش در موقعیتهای واقعی اشاره دارد .به عنوان مثال ،با اینکه افراد
میدانند که یک راه مؤثر در کاهش اضطراب« ،پذیرش» 4است ولی تعداد زیادی از آنها

توانایی مشاهده و پذیرش هیجانهایشان در زمان اضطراب را ندارند .سطح صفات اشاره

به گرایش فرد به رفتار کردن به شیوهای معین در شرایط هیجانی دارد .در اینجا تمرکز روی
دانستهها و تواناییها نیست بلکه بر آنچه که فرد به صورت دائم انجام میدهد (یعنی عملکرد
معمول) است .به عنوان مثال ،ممکن است بعضی از افراد اگر به صراحت از آنها خواسته
شود« ،پذیرش» را بهکار ببرند اما در زندگی عادی و معمولی آن را اعمال نمیکنند .به طور

خالصه ،دانش همیشه به توانایی نمیانجامد و همچنین همیشه به خصیصههای شخصیتی
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تبدیل نمیشود (براسور و همکاران.)2013 ،
«شایستگی هیجانی» که بر اساس «دانش هیجانی» و «تنظیم هیجانی» تعریف شده

است ،میتواند رفتارهای آشکار خودتنظیم شده را تقویت کند و رفتارهای سازش نایافته
را کاهش دهد (ایزارد و همکاران .)2008 ،پژوهشهای زیادی اهمیت شایستگی هیجانی
را نشان دادهاند :در واقع به نظر میرسد که شایستگی هیجانی بر بسیاری از جنبههای

مهم زندگی مانند سالمت جسمانی ،بهزیستی روانی ،روابط اجتماعی و موفقیت حرفهای

تأثیر میگذارد .در سطح روانشناختی ،پژوهشها نشان دادهاند که شایستگی هیجانی باال با
بهزیستی ،اعتماد به نفس بیشتر ،رضایت از زندگی و کاهش اختالل های روانی ارتباط دارد
(بادری ،لیلورین ،ماهیوکس و کریستوف2017 ،؛ شرر .)201 ،در سطح جسمانی ،شایستگی
هیجانی با سالمت جسمانی همبستگی مثبت دارد (شرر ،)2018 ،و این به علت کاهش

بازدهی «نوروآندوکرین»( 5غدد عصبی درونریز) به تنیدگی است ،که احتمال انجام رفتارهای

مضر مثل مصرف سیگار ،نوشیدن الکل و رانندگی بیپروا را کاهش میدهد (براکت و مایر،
2003؛ ترینیداد و جوهانسون .)2002 ،در سطح اجتماعی ،شایستگی هیجانی باالتر ،باعث

روابط اجتماعی بهتر میشود (دنهام و همکاران .)2003 ،عالوه بر این ،شایستگی هیجانی باال
پیش بینی کنندۀ موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی مناسب نیز است (پترایدز ،فردریکسون و
فارنهام2004 ،؛ لیروی ،گریگور ،مگان ،گراس و میکالیچک.)2012 ،

بنابراین با توجه به اهمیت سازۀ شایستگی هیجانی ،وجود یک ابزار کارآمد و معتبر برای

سنجش آن ،بدیهی است .چندین ابزار اندازه گیری شایستگی هیجانی مورد اعتبارسنجی جامع

و کامل قرار گرفتهاند (به عنوان مثال آستین ،ساکلوفسکی ،هوانگ و مککنی2004 ،؛ سالووی،

مایر ،گلدمن ،توروی و پالفای1995 ،؛ میکالیچک ،لومینت ،لیروی و روی .)2007 ،با وجود
این ،با افزایش رشد توجه به این سازه در سالهای اخیر ،اهمیت بررسی و سنجش مؤلفه های

شایستگی هیجانی بیشتر به چشم می آید .نقطه ضعف تمامی پرسشنامه های مذکور این است

که مؤلفه های شایستگی هیجانی را در فرد و دیگران مورد سنجش و بررسی قرار نمی دهند.

بنابراین ،براسور و همکاران ( ،)2013با مرتفع ساختن نقاط ضعف ابزارهای پیشین برای

سنجش شایستگی هیجانی ،دو بُعد اصلی را مشخص کردند« :شایستگی هیجانی بین فردی»

6

و «شایستگی هیجانی فردی» .7بُعد اول شامل پنج زیرمقیاس «شناسایی هیجان بین فردی»،8
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«ابراز هیجان بین فردی»« ،9ادراک هیجان بین فردی»« ،10تنظیم هیجان بین فردی»

11

و

«بهکارگیری هیجان بین فردی» 12است .بُعد شایستگی هیجانی فردی نیز شامل پنج زیر مقیاس
شناسایی هیجان فردی ،ابراز هیجان فردی ،ادراک هیجان فردی ،تنظیم هیجان فردی و به
کارگیری هیجان فردی است.

براسور و همکاران ( )2013ضریب آلفای کرونباخ را برای زیر مقیاس های شناسایی

هیجان بین فردی  0/72و فردی  ،0/83ابراز هیجان بین فردی  0/73و فردی  ،0/79ادراک

هیجان بین فردی  0/79و فردی  ،0/77تنظیم هیجان بین فردی  0/79و فردی  ،0/77به
کارگیری هیجان بین فردی  0/79و فردی  0/81و برای بُعد شایستگی هیجانی بین فردی
 ،0/90بُعد شایستگی هیجانی فردی  0/90و نمرۀ کل شایستگی هیجانی  0/93گزارش کردند

که ضرایب مطلوبی است .در همین پژوهش ضرایب همبستگی با نمرۀ کل را برای شایستگی
هیجانی بین فردی از  0/61تا  0/79و برای شایستگی هیجانی فردی از  0/60تا  0/78به دست
آوردند .میکالیچک و همکاران ( ،)2015ضریب آلفای کرونباخ نمرۀ کل شایستگی هیجانی

را  0/89به دست آوردند .همچنین ،در پژوهش میکالیچک ،براسور و فنتینی-هاول ()2014

ضریب آلفای کرونباخ برای بعد شایستگی هیجانی بین فردی  ،0/86شایستگی هیجانی فردی
 0/89و نمرۀ کل شایستگی هیجانی  0/92گزارش شده است .در مجموع پژوهشگران پیشین
شاخصهای روانسنجی مناسبی برای این پرسشنامه ذکر کرده اند.

بنابراین ،با توجه به مطالب مذکور مبنی بر ضرورت وجود ابزاری معتبر برای سنجش

شایستگی هیجانی ،این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال که آیا نسخۀ فارسی پرسشنامه
شایستگی هیجانی براسور و همکاران ( )2013روایی و اعتبار مناسب در نمونۀ دانش آموزان
دارد یا نه ،انجام شد.

 lروش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظرطرح پژوهش از نوع طرحهای همبستگی

است« .جامعة آماری» پژوهش ،دانش آموزان دختر پایة دهم شهرهای شیراز و کرمان در سال

تحصیلی  1397-98بودند .حجم نمونه بر اساس نظر کالین ( )2016که تعداد افراد نمونه

باید حداقل  10تا  20نفر به ازای هر متغیر در نظر گرفته شود 518 ،نفر از دانشآموزان دختر
پایه دهم شهرهای شیراز ( 269نفر) و کرمان ( 249نفر) بودند که در مدارس دولتی مشغول
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به تحصیل بودند و به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .بنابراین 280 ،پرسشنامه در
شهر شیراز و  270پرسشنامه در شهر کرمان توزیع گردید تا با احتساب ریزش احتمالی نمونه،
حدود  500پرسشنامه در مجموع برای محاسبات وجود داشته باشد .در نهایت  11پرسشنامه

در شهر شیراز و  22پرسشنامه در شهر کرمان به علت ناقص بودن پاسخ ها کنار گذاشته

شدند؛ بنابراین ،در مجموع  518پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در جدول 1

توزیع گروه نمونه بر حسب شهر و رشته تحصیلی آمده است.

جدول  .1توزیع گروه نمونه بر حسب شهر و رشته تحصیلی
شهر

ریاضی

شیراز

78

کرمان

72

کل

150

تجربی

علوم انسانی

کل

درصد

114

76

269

51/9

108

69

249

48/1

222

145

518

100

برای تهیۀ نسخه فارسی پرسشنامه شایستگی هیجانی ،ابتدا فرم اصلی ابزار توسط

پژوهشگر به فارسی ترجمه و سپس از یک متخصص زبان انگلیسی خواسته شد که آن را

به انگلیسی برگرداند .تفاوت موجود بین نسخه های انگلیسی و فارسی ارزیابی شد .از طریق
فرایند مرور مکرر ،این تفاوت ها به حداقل ممکن کاهش یافت .برای تعیین روایی محتوا،

پرسشنامه توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مورد

بررسی قرار گرفت ،پس از بررسی ،مشکالت مربوط به گویه ها رفع شد و واژگان مبهم با
نزدیک ترین واژه معادل سازی شدند و نسخۀ نهایی تهیه شد .در آخر ،روایی محتوایی نسخۀ
نهایی پرسشنامه شایستگی هیجانی مورد تأیید قرار گرفت .جهت بررسی روایی محتوا ،از
روایی محتوای کیفی استفاده شد .به این صورت که پرسشنامة شایستگی هیجانی در اختیار
یکی از اعضای هیئت علمی بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز قرار گرفت و وی

ضمن تایید اینکه محتوای سواالت در راستای تعریف نظری سازة شایستگی هیجانی است،
پیشنهادهای خود را برای تطابق بیشتر پرسشنامه فارسی با جامعه دانشآموزان ایرانی ارائه
کرد و روایی محتوای کیفی تأیید گردید.

 lابزار
در این پژوهش از ابزارهایی استفاده شد که عبارتند از:
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□ الف :پرسشنامه نیمرخ شایستگی هیجانی :13این ابزار توسط براسور و همکاران

( )2013به منظور سنجش میزان شایستگی هیجانی افراد ساخته شده است .پرسشنامه
شایستگی هیجانی  50ماده دارد که دارای  10خرده مقیاس شناسایی هیجان فردی ( 5ماده)

و بین فردی ( 5ماده) ،درک هیجانی فردی ( 5ماده) و بین فردی ( 5ماده) ،بیان هیجانی
فردی ( 5ماده) و بین فردی ( 5ماده) ،به کارگیری هیجان فردی ( 5ماده) و بین فردی (5
ماده) و تنظیم هیجان فردی ( 5ماده) و بین فردی ( 5ماده) است .از جمع خرده مقیاس های
فردی ،مؤلفۀ شایستگی هیجانی فردی ،از مجموع خرده مقیاس های بین فردی ،مؤلفه

شایستگی هیجانی بین فردی و از مجموع این دو مؤلفه نمرۀ کل شایستگی هیجانی حاصل

میشود .براسور و همکاران ( ،)2013در بررسی روایی نیمرخ شایستگی هیجانی ،با استفاده از

روس تحلیل عاملی روایی ابزار را مورد تأیید قرار دادند .همچنین در همین پژوهش ،ضریب
آلفای کرونباخ برای شایستگی هیجانی فردی ( )0/90و شایستگی هیجانی بین فردی ()0/90

و برای کل مقیاس ( )0/93گزارش کردند.

□ ب :پرسشنامه شایستگی فرهنگی :14یک ابزار خودگزارشی است که توسط جامعه

چند فرهنگی جزیرة مرکزی ونکور کانادا )2007( 15ساخته شده است تا میزان شایستگی

افراد را در حوزۀ فرهنگ بسنجد .این پرسشنامه دارای سه مؤلفۀ آگاهی ،دانش و مهارت
است و برای هر مؤلفه  10سؤال طراحی شده است .در پژوهش بخشی و یوسفی (،)1397
پس از ترجمة پرسشنامه ،به پیشنهاد متخصصین روانشناس با توجه به بافت فرهنگی ایران،

دو سؤال در حیطة دانش حذف گردید و در نهایت «پرسشنامة شایستگی فرهنگی» با 28

سؤال مورد استفاده قرار گرفت .همچنین در همین پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ برای هر

مؤلفه (آگاهی ،0/71 ،دانش 0/79 ،و مهارت )0/79 ،و نمرۀ کل پرسشنامه ( )0/89در حد

مطلوب به دست آمد و نتایج تحلیل عاملی تأییدی ساختار سه عاملی آگاهی ،دانش و مهارت
را تأیید کرد .در این پژوهش جهت بررسی روایی همگرا از این پرسشنامه استفاده شد زیرا با

توجه به ادبیات پژوهش فرض بر این بود که شناسایی و مدیریت هیجانها ،ارتباط نزدیکی با
شایستگی فرهنگی دارد .چرا که ،فرد با شایستگی هیجانی باال ،توانایی کنار آمدن با دیگرانی

که با خود متفاوت هستند را دارد .مؤلفههای شایستگی هیجانی از آنجا که اساس تعامل
سازندۀ افراد با فرهنگ های متفاوت هستند ،ارتباط نزدیکی با شایستگی فرهنگی دارند .افزون
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بر این ،شایستگی هیجانی یک توانایی قابل یادگیری است که میتواند به تعامالت بینفرهنگی
کمک کند .از آنجا که شایستگی فرهنگی به فرد توانایی شناسایی و مدیریت هیجانات خود
و دیگران را میدهد ،این توانایی در برقراری تعامل با افراد در زمینههای مختلف فرهنگی

تأثیرگذار است (بویاتزیس ،گلمن و ری .)2000 ،به طور خاص ،شایستگی هیجانی بینفردی
که متمرکز بر دیگران است ،نقش مهمی در تعامالت بینفرهنگی دارد (بویاتزیس و همکاران،
 .)2000همچنین ،جنبههای مختلف شایستگی هیجانی از جمله توانایی آگاهی از نیازها و

هیجانات دیگران با تأکید بر ایجاد رابطه ،مستلزم برخی از مهارتهای شایستگی فرهنگی

است ،چرا که ،بیان احساسات و هیجانات تحت تاثیر دستورالعملهای بهنجار فرهنگی

هستند (مون.)2010 ،

□ ج :مقیاس رضایت از زندگی :16این مقیاس توسط داینر ،ایمونز ،الرسن و گریفین

در سال  1985ساخته شده و شامل  5ماده است که مؤلفه شناختی بهزیستی فاعلی را
اندازه گیری می کند .مقیاس رضایت از زندگی نشان می دهد که افراد تا چه اندازه از زندگی

خود راضی اند و تا چه اندازه زندگی خود را به زندگی آرمانی نزدیک می دانند .داینر و
همکاران ( )1985در پژوهش خود ،ضریب همبستگی بازآزمایی نمرهها پس از دو ماه اجرا
 0/82و ضریب آلفای کرونباخ را  0/87گزارش کرده اند .بیانی ،کوچکی و گودرزی ()1386
اعتبار این مقیاس را با روش های آلفای کرونباخ ،دونیمه کردن و بازآزمایی با فاصله یک ماه

مورد بررسی قرار دادند و به ترتیب ضرایب  0/75 ،0/83و  0/69را گزارش نمودند .جهت

بررسی روایی همگرای مقیاس شایستگی هیجانی از این ابزار استفاده شد ،چرا که با توجه به

پیشینه پژوهشی ،در این پژوهش فرض بر این بود که افرادی که به لحاظ هیجانی شایستهتر
هستند ،در ادراک و فهم هیجانهای خود و دیگران عملکرد بهتری دارند و در راستای رسیدن

به نتایج دلخواه از این درک و فهم استفاده میکنند .بنابراین آنها در مواجه با هیجانهای خود
و دیگران توانایی بیشتری دارند و به طور کلی در زندگی شادتر هستند و احساس رضایت

بیشتری می کنند.
 lیافته ها

به منظور بررسی روایی سازۀ این پرسشنامه در راستای پاسخ به این سؤال که آیا ساختار

دو عاملی در نظر گرفته شده در پرسشنامه اصلی تأیید می شود یا نه ،از روش تحلیل عامل

مجله روانشناسی / 94بررسی ویژگی های روان سنجی ...

157 / 157 /

تأییدی استفاده شد .روایی واگرای پرسشنامه نیز با استفاده از همبستگی آن با پرسشنامه
شایستگی فرهنگی و مقیاس رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفت .اعتبار نیمرخ
شایستگی هیجانی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.

در تحلیل عامل تأییدی ،مؤلفه های قابل استخراج به تعداد معین و نیز الگوهایی خاص

از روابط میان متغیرهای اندازه گیری شده و عامل های مشترک به گونۀ پیش تجربی شده،
تعیین می گردد (هومن و عسگری .)1384 ،بنابراین ،از آنجا که سازندگان نیمرخ شایستگی
هیجانی مؤلفه های این ابزار را مشخص کرده اند ،در این پژوهش ساختار عاملی با تحلیل
عاملی تأییدی بررسی شد .دامنۀ بار عاملی زیرمقیاس ها در تحلیل عاملی تأییدی برای مؤلفه

شایستگی هیجانی فردی بین  0/41تا  0/62و برای مؤلفه شایستگی هیجانی بینفردی 0/31
تا  0/73بهدست آمد.

شاخص های مورد استفاده برای برازش مدل با توجه به مالک کالین ( )2016عبارت

بودند از :شاخص های برازش مطلق شامل ،شاخص نیکویی برازش مدل ( )GFIو نسبت
کای دو به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشاخصهای برازش تطبیقی شامل ،شاخص برازندگی

مقایس های ( )CFIو شاخص برازش افزایشی ( ،)IFIو شاخصهای برازش مقتصد شامل

شاخص ریشه دوم واریانس خطای تقریب ( )RMSEAو شاخص برازش مقتصد هنجارشده

( .)PNFIجدول  2شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه شایستگی هیجانی را
نشان میدهد .با توجه به اینکه اطالعات جدول  2برازش مطلوب مدل را نشان می دهد ،می

توان نتیجه گرفت که آمارههای برازش مدل بیان کنندۀ ساختار نظری مناسب پرسشنامه است.
جدول  .2شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه شایستگی هیجانی
شاخصهای برازش

χ2/df

مقدار قابل قبول

>3

مقدار برازش مدل

1/09

GFI

IFI

0/93

0/99

<0/9

<0/9

CFI
0/99
<0/9

PNFI
0/56
<0/5

RMSEA

PCLOSE

0/04

0/60

>0/08

<0/05

در جدول  3زیرمقیاس ها ،مؤلفه ها ،بار عاملی ،مقدار  ،tخطای معیار و سطح معنی داری

دیده می شود.

نتایج تحلیل عامل تأییدی پرسشنامة شایستگی هیجانی همراه با بار عاملی زیرمقیاس ها

در شکل  1آورده شده است .این نتایج نشان دهندة وجود ساختار عاملی مناسب و در نتیجه
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روایی سازة مناسب این پرسشنامه است.
جدول  .3زیرمقیاس ها ،مؤلفه ها ،بار عاملی ،مقدار  ،tخطای معیار و سطح معنی داری
مؤلفه ها
شایستگی هیجانی فردی شایستگی هیجانی بین فردی

زیر مقیاس ها
شناسایی هیجان
درک هیجان
بیان هیجان
به کارگیری هیجان
تنظیم هیجان
شناسایی هیجان
درک هیجان
بیان هیجان
به کارگیری هیجان
تنظیم هیجان

0/62
0/44
0/47
0/62
0/41

0/72
0/73
0/56
0/31
0/65

SE

t

>p

0/18
0/26
0/21
0/20
0/21
0/20
0/18
0/20
0/17
0/25

5/86
3/37
3/71
4/21
3/82
5/89
5/89
4/50
2/52
4/73

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/01
0/001

0/28
0/08

0/49

0/27

0/57

0/52

0/35

0/17

0/22

0/18

0/39

تنظیم

بکارگیری

بیان

درک

شناسایی

تنظیم

بکارگیری

بیان

درک

شناسایی

0/65

0/56 0/31

0/73

0/72

0/41

شایستگی هیجانی
بین فردی

0/47 0/62

0/44

0/62

شایستگی هیجانی
فردی
0/43

0/52

شایستگی هیجانی

شکل  .1نتایج تحلیل عامل تأییدی نیمرخ شایستگی هیجانی

در این پژوهش عالوه بر روایی سازه نیمرخ شایستگی هیجانی با استفاده از روش

تحلیل عاملی تأییدی ،روایی همگرای پرسشنامه نیز از طریق محاسبه همبستگی پیرسون
میان نمره شایستگی هیجانی با شایستگی فرهنگی و رضایت از زندگی محاسبه شد .بدین

ترتیب ،ضریب همبستگی بین شایستگی هیجانی فردی با شایستگی فرهنگی (،p>0/001
 ،)r=0/49شایستگی هیجانی بین فردی با شایستگی فرهنگی ( ،)r=0/45 ،p>0/001و نمرۀ

کل شایستگی هیجانی با شایستگی فرهنگی ( ،)r=0/52 ،p>0/001بهدست آمد که نشان
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می دهد بین پرسشنامه شایستگی هیجانی با شایستگی فرهنگی ،رابطة مثبت و معنیدار وجود
دارد .همچنین ،همبستگی بین پرسشنامه شایستگی هیجانی و پرسشنامه رضایت از زندگی

نیز محاسبه و مشخص گردید این همبستگی نیز مثبت و از لحاظ آماری معنیدار است
( .)r=0/30 ،p>0/001در جدول  4نتایج این همبستگیها گزارش شده است.

جدول  .4همبستگی بین مقیاس های شایستگی هیجانی ،شایستگی فرهنگی و رضایت از زندگی
مقیاس
 -1شایستگی هیجانی فردی
 -2شایستگی هیجانی بین فردی
 -3نمره کل شایستگی هیجانی
 -4آگاهی
 -5دانش
 -6مهارت
 -7نمره کل شایستگی فرهنگی
 -8رضایت از زندگی

1
**0/61
**0/89
**0/29
**0/50
**0/47
**0/49
**0/31

2

3

**0/91
**0/35
**0/43
**0/38
**0/45
*0/24

**0/52
**0/47
**0/47
**0/52
**0/30

4

5

6

7

**0/86
**0/86** 0/76
**0/85** 0/88** 0/86
0/23* 0/16 0/26** 0/17
**
= p<0/001

p<0/05 ،

*

جهت بررسی اعتبار پرسشنامه شایستگی هیجانی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

در جدول  5ضرایب آلفای کرونباخ و نیز همبستگی هر ماده با نمرة کل شایستگی هیجانی

آورده شده است .مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای نمرۀ کل شایستگی هیجانی  0/90به
دست آمد اما چنانکه در جدول مشاهده میشود ،با حذف مادة  9ضریب آلفای کرونباخ
شایستگی هیجانی از  0/90به  0/92افزایش یافت.

عالوه بر این ،ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های شناسایی هیجان بین فردی 0/72

و فردی  ،0/86ابراز هیجان بین فردی  0/87و فردی  ،0/87ادراک هیجان بین فردی  0/86و
فردی  ،0/88تنظیم هیجان بین فردی  0/86و فردی  ،0/87به کارگیری هیجان بین فردی 0/87

و فردی  ،0/85شایستگی هیجانی فردی  0/78و شایستگی هیجانی بین فردی  0/80نشان
میدهد پرسشنامه از همسانی درونی مطلوب برخوردار است .همچنین بین همۀ زیرمقیاسهای

پرسشنامه با یکدیگر و با نمرۀ کل شایستگی هیجانی ضرایب همبستگی معنیدار مشاهده

گردید .در جدول  6میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین زیرمقیاسها،
مؤلفهها و نمرة کل پرسشنامة شایستگی هیجانی آورده شده است .بر روی قطر این ماتریس
نیز ضرائب آلفای کرونباخ نشان داده شده است.
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جدول .5ضرایب همبستگی ماده ها با نمره کل شایستگی هیجانی و آلفای کرونباخ در صورت حذف ماده
ماده

ضریب همبستگی

آلفای کرونباخ

گویه

ضریب همبستگی

آلفای کرونباخ

2

0/48

0/89

27

0/66

0/89

0/90

29

0/89

31

0/89

33

0/89

35

0/89

37

0/89

39

0/89

41

0/89

43

0/89

45

0/89

47

0/89

49

1
3
4
5
6
7
8
9

0/89

26

0/44

0/89

28

0/89

30

0/89

32

-0/15

0/92

34

0/51

0/89

36

0/89

38

0/89

40

0/89

42

0/89

44

0/89

46

0/89

48

0/90

50

0/40
0/20
0/54
0/54
0/44
0/55

10

0/44

12

0/60

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0/52
0/48
0/35
0/51
0/40
0/47
0/62
0/44
0/33
0/41
0/35
0/40
0/31

0/32
0/44
0/56
0/56
0/44
0/41
0/29
0/51
0/40
0/30
0/22
0/25
0/39
0/30
0/67
0/46
0/43
0/46
0/48
0/46
0/68
0/54
0/36
0/78

0/90
0/89
0/89
0/89
0/89
0/89
0/90
0/89
0/89
0/90
0/90
0/90
0/89
0/90
0/89
0/89
0/89
0/89
0/89
0/89
0/88
0/89
0/89
0/89

در نهایت به منظور پی بردن به تأثیرپذیری احتمالی مؤلفههای شایستگی هیجانی از

زمینههای خانوادگی ،اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان ،از آزمون  tمستقل همراه با تصحیح

بونفرونی برای مقایسۀ دو گروه (شیراز و کرمان) در شایستگی هیجانی و مؤلفههای آن
استفاده شد و نتایج تفاوت معنیداری را بین دو گروه نشان ندادند .جدول  7یافتههای حاصل

از این مقایسه را نشان میدهد.
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جدول  .6میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی و آلفای کرونباخ زیرمقیاس ها ،مؤلفهها و نمرة کل شایستگی هیجانی
زیرمقیاس

SD

M

1

2

3

.1شایستگی هیجانی فردی

2/10 16/37

0/78

 .2شناسایی هیجان

3/25 17/16

0/79

0/86

 .3درک هیجان

3/93 15/51

0/63

0/35

0/88

4

5

6

 .4بیان هیجان

3/24 16/25

0/59

0/36

0/28

0/87

 .5به کارگیری هیجان

2/75 16/81

0/37

0/28

0/50

0/60

0/85

 .6تنظیم هیجان

2/75 16/81

0/64

0/45

0/20

0/14

0/14

0/87

.7شایستگیهیجانیبینفردی 2/28 17/07

0/58

0/48

0/19

0/37

7

8

9

0/52

0/38

0/80

 .8شناسایی هیجان

2/92 16/78

0/61

0/48

0/39

0/36

0/40

0/26

0/66

0/72

 .9درک هیجان

3/06 15/86

0/56

0/50

0/24

0/31

0/37

0/34

0/78

0/54

0/86

10

11

12

 .10بیان هیجان

3/38 17/83

0/37

0/13

0/50

0/22

0/32

0/25

0/68

0/31

0/50

0/87

 .11به کارگیری هیجان

2/98 17/05

0/23

0/35

0/38

0/50

0/30

0/16

0/58

0/23

0/28

0/13

0/87

 .12تنظیم هیجان

3/86 17/86

0/39

0/13

0/40

0/35

0/43

0/31

0/78

0/32

0/44

0/41

0/44

0/86

 .13نمره کل

1/97 16/72

0/89

0/70

0/44

0/53

0/50

0/56

0/90

0/71

0/75

0/59

0/46

0/66

13

0/92

* همة ضرائب همبستگی در سطح  p > 0/05معنیدارند.
اعداد نوشته شده بر روی قطر ماتریس همبستگی نشان دهندة ضرائب آلفای کرونباخ هستند.

جدول  .7مقایسة نمرات مؤلفه های شایستگی هیجانی در دو گروه
مؤلفه ها
شایستگی هیجانی فردی
شایستگی هیجانی بین فردی
نمره کل شایستگی هیجانی

گروه
شیراز
کرمان
شیراز
کرمان
شیراز
کرمان

میانگین
16/36
16/26
17/17
17/07
16/76
16/67

انحراف معیار
2/15
2/24
2/29
2/43
2/02
2/13

مقدار t
0/49

درجه آزادی معناداری
516
0/62

0/49

516

0/62

0/50

516

0/61

 lبحث و نتیجه گیری
« oشایستگی هیجانی» به دلیل پیوند مجموعه ای از عناصر هیجانی ،شناختی و رفتاری،

مهارت هایی را برای فرد فراهم می کند که برای رشد و بهبود توانایی های اجتماعی ،تنظیم
روابط اجتماعی و هیجانی ضروری هستند .داشتن شایستگی هیجانی نقش مهم و اساسی در
تعامالت اجتماعی و کارکردهایی در حوزه های مختلف هیجانی و رفتاری افراد دارد و نقص
در شایستگی هیجانی با پیامدهای منفی همچون ضعف در تعامالت بین فردی ،آسیب در

حوزه های تحصیلی و شغلی افراد همراه است (عباس تباربزرودي ،هاشمي رزيني و عبدالهي،
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 .)1396با توجه به اهمیت شایستگی هیجانی و افزایش برنامه های آموزشی جهت ارتقا این

شایستگی ،روانسنجی یک پرسشنامه جهت بررسی این سازه از اهمیت ویژه ای برخوردار

است .بر این اساس در پژوهش حاضر ،پرسشنامه نیمرخ شایستگی هیجانی با  50ماده در دو
بُعد به زبان فارسی ترجمه و سپس ویژگی های روانسنجی آن تعیین شد .کاربرد پرسشنامه

مذکور به سادگی امکان پذیر است و می تواند توسط دانش آموزان دبیرستانی طی  15تا 20
دقیقه تکمیل گردد.

 oبه منظور بررسی روایی سازة پرسشنامه ،با توجه به اینکه تعداد مؤلفه ها و رابطۀ
متغیرهای اندازه گیری شده و عامل های مشترک را از قبل پژوهشگران تعیین کرده بودند ،از

تحلیل عامل تأییدی استفاده شد .نتایج شاخص های برازش مطلق ،مقتصد و تطبیقی نشان
دادند که ماده های پرسشنامه با مؤلفه های مربوط برازش مناسب دارند .همچنین ضرایب

همبستگی بین ماده ها با نمره کل بررسی شد و نتایج مبین آن بود که ماده ها با نمره کل

شایستگی هیجانی ضریب همبستگی رضایتبخش دارند و فقط ضریب همبستگی مادۀ  9در

مولفة شایستگی هیجانی فردی با نمرة کل به صورت منفی و پایین بود و با حذف آن ،مقدار
آلفای کرونباخ نمره کل پرسشنامه افزایش یافت .علت ضریب همبستگی منفی و پایین ماده

 9را می توان اینگونه تبیین کرد که محتوای ماده (من هرگز بر اساس هیجاناتم انتخابهای
اساسی زندگیام را انجام نمیدهم) با ویژگی دورۀ نوجوانی در تضاد است .به عبارت دیگر،

نوجواني ،دورهاي است که حيات انفعالي (هیجانی) ميدان وسيع تري براي عمل پیدا می کند
و نوجوان از اين حيث آمادۀ بروز عکسالعمل هاي هيجاني شديد است.

 oبرای بررسی روایی همگرای پرسشنامه ،از همبستگی آن با مقیاس رضایت از زندگی

و پرسشنامه شایستگی فرهنگی استفاده شد .ضرایب مثبت و معنیدار میان این پرسشنامه ها
روایی همگرای نیمرخ شایستگی هیجانی را نشان می دهد .این یافته به این معنا است که هر

چه نمرة شایستگی هیجانی فرد بیشتر باشد فرد در شایستگی فرهنگی و رضایت از زندگی

نمرات باالتری کسب می کند .این یافته منطبق با یافته های پژوهش کانگ ،گانگ ،سجاد،
یانگ و ژو ( ،)2019لین ،چن و سانگ ( ،)2012مون ( )2010و نلیس و همکاران ()2011
است.

 oدر واقع ،شناسایی هیجانها در خود و دیگران و مدیریت آنها (فردی و بین فردی)
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مهارت هایی هستند که ارتباط نزدیکی با شایستگی فرهنگی دارند .زیرا که ،شایستگی هیجانی

(به خصوص مؤلفه های شناسایی هیجانی و مدیریت هیجان ها) منعکس کنندۀ توانایی فرد
جهت کنار آمدن با دیگران است ،این عناصر شایستگی هیجانی از این جهت که زیربنای تعامل
سازندۀ افراد با فرهنگ های متفاوت هستند ،ارتباط نزدیکی با شایستگی فرهنگی دارد .افرادی

که شایستگی فرهنگی باالتری دارند دارای این توانایی هستند که در تعامل با فرهنگ های
مختلف انطباقی بوده و مناسب با آن فرهنگ برخورد کنند و همینطور افراد با شایستگی
هیجانی باال توانایی شناسایی و مدیریت هیجانهای خود در مقابل دیگران را دارند.

 oاز سوی دیگر« ،رضایت از زندگی» ،یکی از ویژگی های مهم روانشناختی است که
فرد واجد سالمت باید آن را داشته باشد .رضایت از زندگی مفهومی پایدار و فراگیر است

که احساس و نظر فرد را دربارة جهانی که در آن زندگی می کند ،منعکس می سازد .فردی

که به لحاظ هیجانی شایسته است در هر حیطه از زندگی متمایز عمل می کند ،سرزندگی و
کارآیی بیشتری دارد .این افراد با محیط خود سازگاری بیشتری دارند؛ علت این امر آن است

که افراد با شایستگی هیجانی باال ،قادر به درک هیجانهای خود و دیگران هستند و می توانند

این ادراک را در رفتارها و نگرش ها جهت رسیدن به نتایج مثبت و و دلخواه به کار گیرند.
بنابراین ،آنها در برخورد با هیجانهای خود توانایی بیشتری دارند و به طور کلی در زندگی

شادتر هستند و احساس رضایت بیشتری می کنند (کانگ و همکاران.)2019 ،

 oدر این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه شایستگی هیجانی فردی ( ،)0/80مؤلفه

شایستگی هیجانی بین فردی ( )0/78و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ( )0/92بود ،بنابراین

مشخص شد که نسخة فارسی پرسشنامه ثبات درونی رضایت بخش برای دانش آموزان ایرانی
دارد .عالوهبر این ضرایب همبستگی بین زیر مقیاس ها با هم و همچنین با نمرۀ کل بررسی

شد .ضرایب همبستگی نشان دهندة رابطة مثبت و معنیدار زیرمقیاس ها و تأییدکنندۀ دو

عاملی بودن پرسشنامه است .به طور کلی با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه

شایستگی هیجانی از دو عامل «شایستگی هیجانی فردی» و «شایستگی هیجانی بین فردی» و
ده زیر مقیاس تشکیل شده و در سنجش سازة کلی شایستگی هیجانی روایی مطلوب دارد.
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یادداشت ها

1. emotional competence
2. emotional intelligence
3. trait
4. acceptance
5. neuroendocrine
6. interpersonal emotional competence
7. intrapersonal emotional competence
8. interpersonal identification
9. interpersonal expression
10. interpersonal comprehension
11. interpersonal regulation
12. interpersonal utilization
13. The Profile of Emotional Competence (PEC) 14. Cultural Competence Questionnaire
15. Central Vancouver Island Multicultural Society 16. Satisfaction with Life Scale
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