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  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  زمستان۲۰جم شماره سال پن
 

 

 :مقياس هوش اجتماعي ترومسو

  ی دانشجوياننسخه فارسي مقياس در جامعهساختار عاملي و پايايي 
 

  تبريز مرکز نور پيام دانشگاه استاديارـ  دکتر اکبر رضائي

 

  چکيده
مقياس هوش اجتماعي و پايايي نسخه فارسي پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي هدف 

 دوباره یپس از ترجمه.  به زبان فارسي برگردانده شداسمقيدر ابتدا اين  .بود) TSIS(ترومسو 
هاي موجود در ترجمه شناسايي و اصالح  اصلي، شکافینسخهبه زبان انگليسي و مطابقت با 

 نهايي بر دانشجويان گروه یدر نهايت پس از اجراي مقدماتي و رفع اشکاالت، پرسشنامه. شدند
از دانشجويان علوم انساني دانشگاه پيام نور ) د مر١٠٩ زن و ٣٠٤( نفر ۴۱۳ نمونه که شامل

براي بررسي ساختار عاملي، تحليل عاملي اکتشافي در اين پژوهش  .، اجرا شدبودندمرکز تبريز 
)EFA (ال ؤ س۲۱ چرخش واريماکس بر روي و ي اصلهايلفهؤبا استفاده از روش مTSIS  اجرا

 اصلي یهاي نسخهمقياس مانند خرده.ن دادحل سه عاملي را نشابررسي نمودار اسکري، راه. شد
هاي اجتماعي و مهارت) SA( ، آگاهي اجتماعي)SIP(اين عوامل پردازش اطالعات اجتماعي 

)SS (هاي بازآزمايي و  از روش با استفادهپايايي مقياس هوش اجتماعي ترومسو. نامگذاري شدند
 ٧٥/٠ آلفاي کرانباخ براي کل مقياس ضريب پايايي.  شدمحاسبه )آلفاي کرانباخ(همساني دروني 
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هاي اجتماعي و آگاهي اجتماعي به مقياس پردازش اطالعات اجتماعي، مهارت خردهو براي
همچنين ضريب پايايي بازآزمايي براي کل  . به دست آمد٦٤/٠ و ٦٦/٠، ٧٣/٠ترتيب برابر 

 و اي اجتماعيههاي پردازش اطالعات اجتماعي، مهارتمقياس و براي خرده٨١/٠مقياس 
ضريب آلفاي کرانباخ و بازآزمايي نشان . بود ٦٦/٠و  ٨٦/٠، ٧٦/٠ به ترتيب برابر آگاهي اجتماعي

  .باشدها در سطح قابل قبول ميداد که پايايي هر يک از عامل

  .ش اجتماعي، ساختار عاملي، پاياييهو :واژگان کليدي
  

  مقدمه

هاي فردي در ادبيات اين تفاوت. کنندهاي اجتماعي يکسان عمل نميافراد در موقعيت
 هوش اجتماعي براي نخستين بار زماني که . اشاره دارد۱هوش اجتماعي به سيروانشنا

 به عنوان هوش اجتماعي، مکانيکي و انتزاعي تعريف ۱۹۲۰هوش را در سال ۲ثرندايک
ز اگرچه ا). ۲۰۰۹، ۴ و چتين۳به نقل دوقان(کرد به صورت جدي مورد بحث قرار گرفت 

با اين حال، اين . آن زمان به بعد مطالعات زيادي در اين زمينه انجام گرفته است
ی هوش يکي از مشکالت اصلي در مطالعه. اندها همواره با مشکالتي همراه بودهپژوهش

هاي ها به شيوهاجتماعي اين واقعيت است که پژوهشگران، اين سازه را در طول سال
؛ ۱۹۸۳، ۸ و تيساک۷؛ فورد۱۹۸۹، ۶ و استرنبرگ۵راي مثال، بارنزب(اند متفاوتي تعريف کرده

 به عبارت ديگر بر  ياهاي شناختيلفهؤبرخي از اين تعاريف بر م). ۱۹۷۸، ۹کيتينگ
و ، )۱۹۸۹براي مثال بارنز و استرنبرگ،  (کنند تأکيد ميتوانايي درک و فهم افراد ديگر

 نظير توانايي تعامل موفق با افراد ديگر هاي رفتاريلفهؤ بر مپژوهشگرانبرخي ديگر از 
  د و ـکننکيد ميأنيز بر بنيادهاي روانسنجي ت يـبرخ). ۱۹۸۳فورد و تيساک، (د ـاشاره دارن

  
  

2- Thorndike 
4- Çetin 
6- Sternberg 
8- Tisak 

1- Social Intelligence 
3- Dogan 
5- Barnes 
7- Ford 
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هاي هايي که مهارت آزموندرمل کردن خوب هوش اجتماعي را در راستاي توانايي ع
  ). ۱۹۷۸کيتينگ،  (دهندقرار ميکند گيري مياجتماعي را اندازه

). ۲۰۰۶، ۱گلمن(شود هاي مختلف هوش اجتماعي مربوط ميدومين مشکل به جنبه
 شناختي و یعليرغم اين واقعيت که در تحقيقات اوليه، هوش اجتماعي بر مبناي دو جنبه

فشارند که رد تحليل قرار گرفته بود، در تحقيقات بعدي بر اين واقعيت پاي ميرفتاري مو
هاي مختلف آن  جنبهیبا اين حال، درباره. هوش اجتماعي ساختار چند بعدي دارد

اجتماعي  هوش مدل در )۱۹۸۶( ۲مارلو مثال، براي .است شده مطرح متفاوتي پيشنهادهاي
خودبسندگي ) ب(عالقه اجتماعي، ) الف: (دکنخود ساختار چهار بعدي را مطرح مي

، و )توانايي درک ديگران به صورت شناختي و هيجاني(هاي همدلي مهارت) ج(اجتماعي، 
 و ۳کوزميتزکي). رفتارهاي اجتماعي قابل مشاهده(هاي عملکرد اجتماعي مهارت) د(

) الف: (اند که هوش اجتماعي از هفت مؤلفه تشکيل شده استبيان کرده) ۱۹۹۳( ۴جان
توانايي کلي براي کنار ) ب (،هاي دروني افراد ديگرگيري خلق و خو و حالت ديدگاه

بينش و ) د (، قوانين اجتماعي و زندگي اجتماعيیدانش درباره) ج (،آمدن با افراد ديگر
هاي اجتماعي براي استفاده از تکنيک) ـه (،هاي اجتماعي پيچيدهحساسيت در موقعيت

 و ۶، استرمن۵بوجورکويست. سازگاري اجتماعي) ز(و ، ديدگاه گيري) و (،نفوذ در ديگران
 -ادراکي، شناختي: داردلفه ؤ م۳ که هوش اجتماعي بر اين باورندنيز ) ۲۰۰۰ (۷کاوکيانن

هوش اجتماعي و صفات فردي که هوش اجتماعي ) ۲۰۰۰ (۸سيلبرمن. تحليلي و رفتاري
) ب(درک و فهم ديگران، ) الف: ( است مبناي هشت جنبه بررسي کردهبرسازند را مي

 دريافتارائه و ) د(بيان نيازهاي خود شخص، ) ج(هاي شخصي، بيان احساسات و ايده

 ديگران، ترغيب و برانگيختن دادن، قرار تأثير تحت )هـ( مورد تماس، از شخص /بازخورد به
  مشارکتين به صورت کار کرد) ز(هاي پيچيده، هاي نوآورانه به موقعيتحلی راهارائه) و(

  

  

  

2- Marlowe 
4- John 
6- Osterman 
8- Silberman 

1- Goleman 
3- Kosmitzki 
5- Bjorkqvist 
7- Kaukiainen 
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اتخاذ نگرش مناسب در ) ح(به جاي انفرادي کار کردن، عضو خوب تيم بودن، و 
اعي از هوش اجتم) ۲۰۰۲( ۱براساس نظر بوزان. رسندبست ميرويدادهايي که بـه بن

خواندن ذهن شخص، درک و فهم افراد از طريق ) الف: (هشت عامل تشکيل شده است
هاي مـهارت) ب(هاي ارتباطي غيرکالمي، کالمي و عالئم بدنـي آنها، استفاده از داده

فعال بودن ) هـ(تحت تأثير قرار دادن ديگران، ) د(پذيري، اجتماع) ج(گوش دادن فـعال، 
ترغيب و اقناع، ) ز(مذاکره، گفتگو و حل مسائل اجتماعي، ) و(ي، هاي اجتماعدر رسانه

  .هاي اجتماعيداشتن رفتار مطلوب در موقعيت) ح(

. باشدگيري ساختار آن ميمشکل نهايي در مطالعات هوش اجتماعي مربوط به اندازه
. گيري هوش اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته استهاي مختلفي براي اندازهمقياس

هايي براساس بعدها مقياس. هاي شناختي آن متمرکز شده بودندهاي اوليه بر جنبهياسمق
هاي ها و فيلم، تفسير عکس) مادر و ديگران-معلم، پدر(هاي ديگران ارزيابي و قضاوت

 متأسفانه به دليل عدم توافق در  ).۲۰۰۹دوقان و چتين، (اند توسعه يافته... ويديويي و 
ها همبستگي بااليي بين نمرات ي و امکان سوداري در گزارشتعريف هوش اجتماع

ها مضاف بر اين که برخي از اين روش. شودهاي مختلف مشاهده نميحاصل از مقياس
 ۴ و داهل۳، مارتين يوسن۲سيلورابه همين داليل . گير هستندبراي اجرا دشوار و وقت

 جديدي براي هوش ها، مقياس خودگزارشيبراي غلبه بر اين محدوديت )۲۰۰۱(
گيري ی مختلف هوش اجتماعي را اندازهاين مقياس سه جنبه. انداجتماعي تهيه کرده

و  (SS) ۶هاي اجتماعيمهارت) ب(، )SIP( ۵پردازش اطالعات اجتماعي) الف: (کندمي
 لي آسان است،ـبه اين واقعيت که آن براي اجرا خي توجه با. (SA) ۷اجتماعي آگاهي) ج(

 بررسي دانشجويان ايراني یدر جامعه  گرفت ساختار عاملي و پايايي آن رامحقق تصميم

  
  

2- Silvera 
4- Dahl 
6- Social Skills (SS) 

1- Buzan 
3-  Martinussen 
5- Social Information Processing (SIP) 
7- Social Awareness (SA) 
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هاي بعدي يا در وهشکند تا در صورت داشتن ويژگي روانسنجي مطلوب بتوان در پژ
در کل پژوهش حاضر در پي . ها از آن استفاده کرد و يا ساير موقعيتبالينیهاي موقعيت

  :دستيابي به سواالت زير بود

 ـ مقياس هوش اجتماعي ترومسو از چند عامل تشکيل شده است؟١

دهند هاي مختلف هوش اجتماعي را تشکيل ميـ آيا مجموعه سواالتي که مؤلفه٢
 بااليي دارند؟) پايايي(ي دروني همسان

  روش
  گيریی روشنمونهجامعه و 

از دانشجويان علوم انساني دانشگاه )  مرد١٠٩ زن و ٣٠٤( نفر ۴۱۳در اين پژوهش تعداد 
پيام نور مرکز تبريز از جمله دانشجويان روانشناسي، مشاوره، علوم اجتماعي، مديريت و 

 ١٣٨٨ -٨٩ن و ادبيات فارسي در سال تحصيلي ريزي آموزشي، اقتصاد، حقوق، زبابرنامه
 ماه و با انحراف معيار ۲ سال و ۲۵ميانگين سني گروه نمونه (مورد مطالعه قرار گرفتند 

 تصادفي یهاي به شيوگيري خوشه آماري از روش نمونهیهراي انتخاب نمونب). ۷۱/۵
 .استفاده شد

 گيريابزار اندازه

) TSIS( ١العات از مقياس هوش اجتماعي ترومسوآوري اطدر اين پژوهش براي جمع
اين پرسشنامه را براي سنجش هوش ) ۲۰۰۱(سيلورا، مارتين يوسن و داهل . استفاده شد

يک ابزار خودگزارشي است که   هوش اجتماعي ترومسو،مقياس. انداجتماعي تهيه کرده
گيري اندازه مقياسخرده سه براساس را اجتماعي هوش مقياس اين .است سوال ۲۱ شامل

  بر توانايـي درک و فهم مقياسخرده اين ):SIP( يـاجتماع پردازش اطالعات) ۱: (کندمي
  

  

 1-  Tromsø Social Intelligence Scale (TSIS) 
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هاي کالمي و  پيام توانايي فهمکند وبيني رفتار و احساسات ديگران تأکيد ميو پيش
هاي آشکار را مورد هاي پنهاني و همچنين پيامغيرکالمي در روابط انساني، درک پيام

بيني توانم رفتار اشخاص ديگر را پيشمي: ۱براي نمونه سوال (دهد سنجش قرار مي
 قبيلهاي رفتاري از  بر جنبهمقياساين خرده: (SS)هاي اجتماعي مهارت) ۲(؛ )کنم

 و کندکيد ميأتهاي اجتماعي جديد و سازگاري اجتماعي  در موقعيتوارد شدنتوانايي 
 همچنين  وهاي ارتباطي بنيادي نظير گوش دادن فعال، عمل کردن جسورانهمهارت

در : ۱۰براي نمونه سوال ( .کندگيري ميبرقراري، نگهداري و شکستن رابطه را اندازه
: (SA)آگاهي اجتماعي ) ۳ (؛)هاي جديد و مالقات با افراد احساس خوبي دارمموقعيت

هاي رويدادها در موقعيتنسبت به زدگي آگاهي يا شگفترايش به بي گمقياساين خرده
دهد و توانايي فعاالنه رفتار کردن مطابق با موقعيت، زمان  مورد تأکيد قرار مياجتماعي را

اغلب از واکنش افراد : ۲۱براي نمونه سوال (دهد قرار مي اندازه گيري و مکان را مورد
خواسته  دهندگانپاسخ از پرسشنامه اين در ؛)شوممي زدهتشگف خودم اقدامات برابر در ديگر
اي  درجه٧شود تا عقايد خودشان دربارة هر سؤال يا ماده را بر روي يک مقياس مي

 ۲۰، ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۱،۱۲، ۸، ۵، ۴، ۲هاي سوال(، يازده سوال اين مقياس مشخص کنند
ها کدگذاري مجدد تحليل دادهاند و الزم است قبل از به صورت منفي نوشته شده) ۲۱و 

هاي مقياسضرايب پايايي آلفا براي خرده) ۲۰۰۱(سيلورا، مارتين يوسن و داهل . شوند
، ٨١/٠هاي اجتماعي و آگاهي اجتماعي به ترتيب  پردازش اطالعات اجتماعي، مهارت

 .اندگزارش کرده ٧٩/٠ و ٨٦/٠

  روش اجرا
 یهتوسط دو نفر از همکاران در حوز مسودر اين پژوهش ابتدا مقياس هوش اجتماعي ترو

براي هر سوال، بياناتي . ها مورد مقايسه قرار گرفتند ترجمهسپس . شدترجمه روانشناسي
سپس از يک نفر مترجم  .کرد انتخاب شدکه به بهترين صورت آن سوال را بازنمايي مي

  زبان انگليسيهاي برگردانده شده به فارسي را بهزبان انگليسي خواسته شد تا سوال
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سپس  .گرديد اصالح ترجمه دو تطابق در موجود هايشکاف آنگاه .نمايند ترجمه
بليت فهم اقو شد به صورت آزمايشي اجرا دانشجوي دانشگاه  ۲۵ بر روي پرسشنامه

ی نسخه با پرسشنامه فارسي یترازي نسخهنهايت هم در. سواالت مورد بررسي قرار گرفت
 ،گيريبعد از نمونه. ی نهايي جهت اجرا آماده شد گرفت و نسخهاصلي مورد پذيرش قرار

هاي مربوطه بر دانشجويان گروه بر اساس دستورالعمل مقياس هوش اجتماعي ترومسو
   . کشيد دقيقه طول مي١٠ تا ٨ اجراي اين پرسشنامه .نمونه در شرايط يکسان اجرا شد

  هاافتهي

  تحليل عاملي اکتشافي

هاي اصلي و با استفاده از تحليل مؤلفه) EFA (۱يل عاملي اکتشافيدر اين مطالعه تحل
چرخش واريماکس به منظور بررسي ساختار عاملي مقياس هوش اجتماعي ترومسو 

)TSIS ( مناسب  جهت ارزيابيهاي مقدماتي ابتدا آزمون.  سوال پرسشنامه اجرا شد۲۱بر
 آزمون کرويت بارتلتو گيري بودن نمونه براي تحليل عاملي، کفايت يا بسندگي نمونه

 برابر )KMO (٢ اولکين- ماير- آزمون کايزرگيري ضريب بسندگي نمونه.انجام شد
اين نتايج نشان . بود  P>۰۰۰۱/۰ و ۵۷۷/۱۵۲۵برابر  ۳كرويت بارتلت χ2آزمون   و۷۴۳/۰

  .ها براي تحليل عاملي مناسب هستندداد که داده
 نشان داد، اما ۱ با ارزش ويژه باالي  راعاملج ـتايج تحليل عاملي اکتشافي پنـن

.  عاملي خيلي مناسب است۳حل حاکي از آن بود که راه) ۱شکل  (۴نمودار اسکريبررسي 
مانند . کردها را تبيين ميدر مجموعه اصلي سوال درصد واريانس ۵۹/۳۶ حلاين راه

 ؛ ارزشSIP(اعي ی اصلي اين عـوامل پـردازش اطالعات اجـتمهاي نـسخهمقياسخرده
 ؛ ارزش ويژهSS(هاي اجتماعي و مهارت) ۵۲۱/۲؛ ارزش ويژه SA(ويژه آگاهي اجتماعي 

  دربود،  ۳۰/۰کمتر از ۱۸ و ۳ هايدر اين تحليل بار عاملي سوال. نامگذاري شدند) ۵۶۸/۱
  

  

2- Kaiser - Mayer - Olkin (KMO) 
4- Scree  

1- Exploratory Factor Analysis (EFA)  
3- Bartletts Test of Sphericity 
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 یهاي اين مقياس مشابه نمونهی سوالبقيه. نتيجه اين دو سوال از مقياس حذف شدند
  . هاي مربوطه بار داشتنداصلي در عامل

  نمودار اسکري نتايج تحليل عاملي مقياس هوش اجتماعي ترومسو) ١(شکل 
  

مقياس پردازش اطالعات اجتماعي بين هاي خردهي سوالنتايج نشان داد بارهاي عامل
از طرف . کندواريانس را تبيين مي% ۹۳/۱۲مقياس  متغير بود و اين خرده۶۸/۰ تا ۴۹/۰
ود و اين ـ ب۷۰/۰ تا ۳۲/۰ي بين ـمقياس آگاهي اجتماعلي خردهـگر، بارهاي عامـدي

هاي مقياس مهارتلي خردهبارهاي عام. کردواريانس را تبيين مي% ۳۹/۱۲مقياس خرده
واريانس را تبيين % ۲۷/۱۱مقياس  متغير بود و اين خرده۷۷/۰ تا ۳۵/۰اجتماعي نيز بين 

  .  نشان داده شده است۱ماتريس عاملي اين تحليل در جدول . کندمي

  پايايي

هاي به دست آمده از تحليل عاملي و براي بررسي پايايي عامل :ضريب آلفاي کرانباخ
ايايي کل پرسشنامه از ضريب پايايي همساني دروني آلفاي کرانباخ استفاده همچنين پ
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ضريب پايايي .  بود٧٥/٠ ضريب آلفا براي کل مقياس برابر ،براساس نتايج حاصله. شد
 ٦ براي ٣/٠ به دليل بار عاملي کمتر از ٣ و ١٨آلفاي کرانباخ پس از حذف سوال هاي 

 ٦ و همچنين براي ٧٣/٠طالعات اجتماعي برابر مقياس پردازش امانده خردهسوال باقي
مقياس آگاهي در خرده.  به دست آمد٦٦/٠هاي اجتماعي برابر مقياس مهارتسوال خرده

اين ضريب بعد از .  به دست آمد٥٦/٠ سوال برابر ٧اجتماعي ضريب آلفاي کرانباخ براي 
اي افزايش پايايي و بنابراين تصميم گرفته شد بر.  افزايش يافت٦٤/٠ به ١٦حذف سوال 

 نيز از ١٦ها سوال مقياسها در هر يک از خردههمچنين يکسان شدن تعداد سوال
  . مقياس آگاهي اجتماعي حذف شودهاي خردهمجموعه سوال

 نفر از ٧٤اي دوباره بر روي  دو هفتهیهمقياس هوش اجتماعي ترومسو با فاصل :بازآزمايي
تگي بين نمرات حاصل از دوبار اجرا به عنوان سپس ضريب همبس. دانشجويان اجرا شد

براساس نتايج به دست آمده ضريب . شاخص ضريب پايايي مقياس در نظر گرفته شد
هاي پردازش اطالعات مقياس و براي خرده٨١/٠پايايي بازآزمايي براي کل مقياس برابر 

 ٦٦/٠و  ٨٦/٠، ٧٦/٠هاي اجتماعي و آگاهي اجتماعي به ترتيب برابر اجتماعي، مهارت
  .   به طور قابل قبولي پاياست TSISاين نتايج حاکي از آن است که . بود

 

   پس از چرخش واريماکسمقياس هوش اجتماعي ترومسوهاي بارهاي عاملي سوال) ۱(جدول 

هاعامل    
پردازش  هاسوال

اطالعات 
  اجتماعي

آگاهي 
  اجتماعي

 هايمهارت
  اجتماعي

     )SIP(مقياس پردازش اطالعات اجتماعي خرده
   ٦٧٦/٠  .بيني کنمتوانم رفتار اشخاص ديگر را پيشمي  .١
کنند چه کاري انجام دهند بدون فهمم که ديگران سعي مياغلب مي  .١٤

  .اينکه الزم باشد با آنها صحبت کنم
٦٧٥/٠   

   ٦٧٢/٠  .فهممآرزوهاي ديگران را مي  .٩
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   ٦٧٢/٠  .فهممديگر را مياحساسات اشخاص   .٦
بيني کنم چطور ديگران به رفتار من واکنش نشان توانم پيشمي  .١٧

  . خواهند داد
٥٨١/٠   

توانم آنچه را که ديگران در نظر دارند از طريق بيان و يا اغلب مي  .١٩
  .حرکات و رفتارشان بيان کنند را متوجه شوم

٤٩٨/٠   

   ٢٩٥/٠  .کنمن آنها استفاده ميأاتي در شدر ارتباط با ديگران از کلم  .١٨
العمل ديگران نسبت به من بازتابي از رفتارهاي من دانم عکسمي  .٣

  .است
١٨٧/٠   

     )SA(مقياس آگاهي اجتماعي خرده
  ٦٩٨/٠   )م(.شوممي زدهخودم شگفت اقدامات برابر در افراد ديگر واکنش از اغلب  .٢١
  ٦٧١/٠   )م(. کنندمي دهند مرا متعجبکه انجام ميافراد اغلب با کارهايي   .٥
افراد ديگر از دست من بدون اينکه من بتوانم علت آن را توضيح   .٨

  )م(.شونددهم عصباني مي
 ٦٤٧/٠  

  ٤٨٠/٠   )م.(دانمبيني ميافراد را غيرقابل پيش  .١٣
رسد دليل اينکه اغلب افرادي که از دست من عصباني و نظر ميبه   .١١

  )م.(آگاهي آنان از تفکرات و عملکرد من استشوند عدمخشمگين مي
 ٤٧٩/٠  

هاي ديگران براي من کار کنم که فهميدن انتخاباغلب احساس مي  .٢
  )م.(مشکلي است

 ٣٦٨/٠  

  ٣٢١/٠   )م.(رسانماغلب بدون اينکه بدانم به ديگران آزار مي  .١٦
     )SS(هاي اجتماعي مقياس مهارتخرده

 ٧٦٨/٠    .هاي جديد و مالقات با افراد احساس خوبي دارمدر موقعيت  .١٠
 ٧٤٧/٠    .شومهاي اجتماعي سازگار ميبه آساني در موقعيت  .٧
 ٥٥٩/٠    )م.(براي وفق دادن خود با ديگران زمان زيادي نياز دارم  .١٢
 ٥٥٩/٠    )م.(کنممي اعتمادياز بودن افراد ناشناس در کنارم احساس بي  .٤
 ٤١٢/٠    )م(.اي خوب مشکل دارمغالباً در يافتن موضوعات مکالمه  .۲۰
 ٣٥١/٠    )م(.کشد تا ديگران را خوب بشناسممدت زمان زيادي طول مي  .۱۵

  گذاري معکوس نمره)م (-
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 براي افزايش پايايي ١٦ و همچنين سوال ٣/٠ به دليل بار عاملي کمتر از ٣ و ١٨هاي  سوال-
 .هاي مقياس حذف شدندهاي بعدي از مجموعه سوالوطه در تحليلمقياس مربخرده

  ها با يکديگر و سن دانشجويان مقياسهمبستگي نمرات خرده

ها با يکديگر و سن مقياسدر اين پژوهش براي محاسبه همبستگي نمرات خرده
-نتايج همبستگي بين خرده. دانشجويان از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

 ٢همانطور که در جدول .  خالصه شده است٢ها و همچنين با سن در جدول اسمقي
داري با همديگر همبسته هاي هوش اجتماعي به طور معنيمقياسشود خردهمشاهده مي

؛ به ٤٤/٠ تا ١١/٠(ها در سطح ضعيف و متوسط بودند با اين حال اين همبستگي. هستند
هاي هاي پردازش اطالعات اجتماعي و مهارتمقياسسن با خرده).  مراجعه کنيد٢جدول 

مقياس آگاهي اجتماعي اما با نمرات خرده. داري نداشتی معنياجتماعي رابطه
  ).>٠٥/٠p ، r=١٢/٠(شود داري مشاهده ميهمبستگي ضعيف و معني

  هاي مقياس هوش اجتماعي ترومسومقياسهمبستگي خرده) ٢(جدول 
  مهارت هاي اجتماعي  گاهي اجتماعيآ  پردازش اطالعات اجتماعي  

      ١١/٠∗  آگاهي اجتماعي
   ٤٤/٠∗∗  ١٩/٠∗∗  مهارت هاي اجتماعي

 ٠٨/٠ ١٢/٠∗ ٠١/٠  سن

٠١/٠p< ** ٠٥/٠ و* p<) آزمون دو دامنه(  

 ها مقياسهاي جنسيتي در نمرات خردهتفاوت

هوش  مقياسهاي جنسيتي در نمرات خردهتفاوتهاي مربوط به  براي تحليل آماري داده
در ابتدا  .انجام شد (MANOVA) تحليل واريانس چندمتغيري اجتماعي ترومسو،

متغيري و چندمتغيري، هاي پرت تکهايي نظير نرمال بودن، خطي بودن، دادهمفروضه
پس از  .خطي مورد بررسي گرفتکوواريانس و چند هم-يکساني ماتريس واريانس

به عنوان هاي مختلف مقياسخردهنمرات ا، هاطمينان از عدم تخطي از اين مفروضه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

Archvie of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


  
 
  ...ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس   |
    دکتر اکبر رضایی   |

  

 

 
 

76 

 مربوطه را  چندمتغيريهاي نتايج آزمون۳ جدول .متغيرهاي وابسته وارد تحليل شدند
  .دهدنشان مي

 براساس هاي هوش اجتماعي ترومسومقياسخردهچندمتغيري هاي آزموننتايج ) ۳(جدول 
  )زن و مرد(جنسيت 

 فرض F d.fمقدار  ارزش نام آزمون
 شده

d.fسطح   خطا  
 داريمعني

مجذور اتاي 
 تفکيکي

 ۰۱۶/۰ ۱۱۶/۰ ۳۷۶ ۳ ۹۸۵/۱ ۰۱۶/۰ اثر پياليي
 ۰۱۶/۰ ۱۱۶/۰ ۳۷۶ ۳ ۹۸۵/۱ ۹۸۴/۰ المبداي ويلکز
 ۰۱۶/۰ ۱۱۶/۰ ۳۷۶ ۳ ۹۸۵/۱ ٠١٦/٠ اثر هتلينگ

 ۰۱۶/۰ ۱۱۶/۰ ۳۷۶ ۳ ۹۸۵/۱ ٠١٦/٠ ترين ريشة رويبزرگ
  

داري بين دانشجويان زن و مرد در   تفاوت معنيشود مشاهده مي٣همانطور که در جدول 
 و F)٣ و٣٧٦(=٩٨٥/١ و =١١٦/٠P( وجود ندارد هاي هوش اجتماعي ترومسومقياسخرده
٩٨٤/٠=λميانگين و انحراف معيار و خطاي (هاي توصيفي  شاخص). المبداي ويلکز

ی ظاهري در جه به جنسيت جهت مقايسهبا تو TSISمقياس براي سه خرده) استاندارد
  . نشان داده شده است٤جدول 
هاي مقياس هوش اجتماعي ترومسو به تفکيک جنسيت  هاي توصيفي نمرهشاخص) ٤(جدول 

 دانشجويان

  مرد زن
N M SD SE N M SD SE 

 ۵۴۳/۰ ۵۹۹/۵ ۹۸/۲۹ ۱۰۶ ۲۹۶/۰ ۱۱۷/۵ ۵۲/۳۱ ۲۹۷ پردازش اطالعات اجتماعي
 ۶۴۴/۰ ۶۲۸/۶ ۳۲/۲۳ ۱۰۶ ۳۴۸/۰ ۹۱۶/۵ ۴۶/۲۲ ۲۸۹ آگاهي اجتماعي

 ۶۱۴/۰ ۳۵۴/۶ ۶۰/۲۷ ۱۰۷ ۳۶۵/۰ ۲۹۷/۶ ۵۸/۲۷ ۲۹۷ هاي اجتماعيمهارت
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  گيريبحث و نتيجه
که توسط ) TSIS(در اين مطالعه ساختار عاملي و پايايي مقياس هوش اجتماعي ترومسو 

ی دانشجويان ايراني عه تهيه شده بود در جام)٢٠٠١(سيلورا، مارتين يوسن و داهل 
 براي بررسي روايي سازه و ساختار عاملي مقياس از تحليل عاملي اکتشافي. بررسي شد

)EFA(مقياس نتايج تحليل عاملي اکتشافي ساختار سه عاملي مشابه با .  استفاده شد
هاي پردازش اطالعات اجتماعي، آگاهي اجتماعي و مهارت: اصلي را شناسايي کرد

 ۱۸به غير از سوال . کردند درصد واريانس کل را تبيين مي۵۹/۳۶ها  عاملاين. اجتماعي
مقياس پردازش اطالعات اجتماعي بار عاملي هاي اجتماعي در خردهکه به جاي مهارت

در . وطه بار داشتندـهاي مربلـرم اصلي بر عامـها مشابه با فوالـ سیيهـداشت، بق
 ۳/۰ به دليل بار عاملي کمتر از ۳ و ۱۸وال مقياس پردازش اطالعات اجتماعي سخرده

 ۶۸/۰ تا ۴۹/۰مقياس بين  سوال باقي مانده در اين خرده۶بارهاي عاملي . حذف شدند
از طرف ديگر، بارهاي . کردواريانس را تبيين مي% ۹۳/۱۲مقياس متغير بود و اين خرده

% ۳۹/۱۲مقياس ده بود و اين خر۷۰/۰ تا ۳۲/۰مقياس آگاهي اجتماعي بين عاملي خرده
 ۳۵/۰هاي اجتماعي نيز بين مقياس مهارتبارهاي عاملي خرده. کردواريانس را تبيين مي

) ۲۰۰۶( ۱گيني. کردواريانس را تبيين مي% ۲۷/۱۱مقياس  متغير بود و اين خرده۷۷/۰تا 
 نوجوان ینيز همسو با پژوهش حاضر به ساختار عاملي مشابه با مقياس اصلي در جامعه

نيز بر روي دانشجويان ) ۲۰۰۹(در پژوهش دوقان و چتين . اليايي دست يافته استايت
در پژوهش دوقان و چتين به جز سوال . ترکيه ساختار عاملي مشابهي به وجود آمده بود

 یه مقياس در جامع۱۵سوال . ها در مقياس مربوطه بار داشتند سوالیه بقي۱۵
مقياس پردازش هاي اجتماعي در خردهارتمقياس مهدانشجويان ترکيه به جاي خرده

   . اطالعات اجتماعي بار عاملي داشت

  هاي بازآزمايـي و همسانياجتماعـي ترومسو از روش هوش مقياس بررسي پايايي براي
  

  

 1- Gini 
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کل براي ) آلفاي کرانباخ(ضريب پايايي همساني دروني . دروني آلفاي کرانباخ استفاده شد
 مقياس پـردازش ضريب پاياي آلفاي کرانباخ براي شش سوال خرده. بود٧٥/٠مقياس 

 و ٦٦/٠، ٧٣/٠هاي اجتماعي و آگاهي اجتماعي به ترتيب برابر اطالعات اجتماعي، مهارت
 و براي ٨١/٠همچنين ضريب پايايي بازآزمايي براي کل مقياس .  به دست آمد٦٤/٠

ي اجتماعي و آگاهي اجتماعي به هاهاي پردازش اطالعات اجتماعي، مهارتمقياسخرده
ضرايب ) ۲۰۰۱(سيلورا و همکاران در پژوهش .  بود٦٦/٠ و ٨٦/٠، ٧٦/٠ترتيب برابر 

هاي اجتماعي و هاي پردازش اطالعات اجتماعي، مهارتمقياسپايايي آلفا براي خرده
ی براي جامعه) ٢٠٠٦(گيني .  بود٧٩/٠ و ٨٦/٠، ٨١/٠ آگاهي اجتماعي به ترتيب

هاي فوق به ترتيب مقياسان ايتاليا، ضرايب پايايي آلفاي کرانباخ را براي خردهنوجوان
نيز براي دانشجويان ترکيه ضرايب پايايي ) ٢٠٠٩( و دوقان و چتين ٧٩/٠ و ٧٠/٠، ٨٠/٠

 و ضرايب پايايي ٦٧/٠ و ٨٤/٠، ٧٧/٠ها به ترتيب مقياسآلفاي کرانباخ را براي اين خرده
. دـانزارش کردهـ گ٩٥/٠ و ٨١/٠، ٦٨/٠ها به ترتيب مقياس خردهبازآزمايي را براي اين

ها را مقياس سطح قابل قبول پايايي خرده،هاي قبلي همسو با پژوهشاين پژوهشنتايج 
توان به توان گفت که مقياس هوش اجتماعي ترومسو را ميدر نتيجه مي. کندتأييد مي

  .ر بردصورت پايايي با دانشجويان ايراني نيز به کا

داري بين دانشجويان زن و مرد در  نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معني
 سيلورا و همکاران در پژوهش. هاي هوش اجتماعي ترومسو وجود نداردمقياسخرده

 در ارتباط با .ها وجود نداشتمقياسداري در خردههاي جنسيتي معنينيز تفاوت) ۲۰۰۱(
مقياس آگاهي اجتماعي ايين فقط با نمرات خردهسن در پژوهش حاضر همبستگي پ

هاي پردازش اطالعات اجتماعي و مقياسبا اين حال بين سن و خرده. مشاهده شد
 سيلورا و با اين حال، در پژوهش. داري وجود نداشتی معنيهاي اجتماعي رابطهمهارت

طالعات داري بين سن و نمرات پردازش اهمبستگي پايين و معني) ۲۰۰۱(همکاران 
داري وجود ی معنيمقياس ديگر و سن رابطهاجتماعي مشاهده شده بود ولي بين دو خرده
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براساس دو متغير  TSISهاي مقياسدهند که خردهنتايج در کل نشان مي .نداشت
 .باشندجنسيت و سن تا حدودي غيرسودار مي

به عنوان ) TSIS(ساختار سه عاملي به دست آمده از مقياس هوش اجتماعي ترومسو 
شود و نمرات هر مقياس به صورت جداگانه سه مقياس مختلف در نظر گرفته مي

ی کل مقياس را به دست افزون بر اين، اين امکان وجود دارد که نمره. گرددمحاسبه مي
ها حاکي از مقياسهاي خردههاي باالتر هم در کل مقياس و هم در نمرهنمره. بياوريم

هاي شناختي پژوهشگراني که عالقمند به جنبه. باشداعي ميسطح باالتر هوش اجتم
هاي پردازش اطالعات اجتماعي و آگاهي مقياستوانند بر خردههوش اجتماعي هستند مي

هاي رفتاري عالقمند هستند ممکن است اجتماعي تأکيد کنند و آنهايي که خيلي به جنبه
اين حال اين واقعيت که اين سه با . هاي اجتماعي تأکيد کنندمقياس مهارتبر خرده

 متمايز هوش اجتماعي در يک ابزار واحدي معرفي شده است امکان مقايسه یجنبه
. آوردهاي مختلف آن را در ابعاد مختلف رفتار اجتماعي فراهم مياهميت نسبي جنبه

افزون بر آن، شواهد تجربي کافي در اين باره هم اکنون براي حمايت روايي و اهميت 
 . هاي مختلف در هوش اجتماعي وجود داردهمؤلف

ي نيبالهاي هاي هوش اجتماعي هم در موقعيتاند که اندازهها نشان دادهپژوهش
 و ٦ و گريسو٥، دان٤رايت ؛ سي١٩٩٤، ٣ وکالريج٢، ويليامز١براي مثال، مارکس(

، ٩والش  و٨براي مثال، اسيپاو(هاي انتخاب کارکنان و هم در موقعيت) ١٩٨٩، ٧مارگوليس
هاي هوش اجتماعي به دليل عدم متأسفانه اندازه. کاربردهاي سودمندي دارد) ١٩٧٣

گيرد، اگرچه سودمندي آن قابل دسترسي به ابزارهاي معتبر کمتر مورد استفاده قرار مي
  پژوهشگران به ترومسو اجتماعي هوش مقياس چندعاملي ساختار حال، اين با .است قبول
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دهد به مشکل تعاريف مختلف هوش اجتماعي به کار برده شده در اين امکان را مي
هاي مختلف ادبيات پژوهشي توسط نويسندگان مختلف چيره شوند و اهميت نسبي مؤلفه

جه به اينکه پژوهش  با تو.تماعي مختلف مقايسه کنندهاي اجاين توانايي را در موقعيت
رو الزم است جهت افزايش قابليت حاضر بر روي دانشجويان انجام گرفته است، از اين

. ها انجام شودهاي مشابهي بر روي کودکان، نوجوانان و ديگر نمونهوهشژتعميم نتايج، پ
ي ديگري نظير همدردي، هوش اجتماعي با متغيرهاعالوه بر اين بهتر است ارتباط 

هوش هيجاني، هوش تحصيلي، مقبوليت اجتماعي پاسخدهي، صفات شخصيتي پنج 
  .نفس بررسي شودعاملي، کارآمدي شخصي و عزت
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