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Abstract
The aim of this research was to develop, validate, and
standardize the Rationality-Emotionality Test and
studying its relationship with decision-making ability
in Maskan Bank staff. At first, a list of appropriate
behaviors to measure the desired characteristics were
prepared. After confirming the content validity, in
order to aware and inhibit the probable problems, 50
people completed the questionnaire and highlighted
unclear phrases and words. Then, some of the items
were deleted or modified and the final test was
prepared. 1024 persons of Maskan Bank staff answered
Rationality-Emotionality Test and Decision-Making
Scale. The data analyzed by Lisrel software, and
descriptive analysis, Pearson correlation, and
exploratory factor analysis were calculated. The
findings showed that the developed test measures four
factors called: personal control, affective impression,
patience, and neuroticism. By Cronbach's alpha, the
reliability of the whole test was 0.86 and for personal
control, affective impression, patience, and neuroticism
was 0.78, 0.69, 0.65 and 0.63 respectively. The mean
and standard deviation of the test were 67.002 and
12.63 respectively. According to the reliability and
validity, it can be said that the Rationality-Emotionality
Test is an appropriate tool for measuring the level of
rationality or emotionality of individuals.
Keywords: rationality/emotionality, decision-making,
factor analysis, maskan bank staff
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چکیده
 اعتباریابی و هنجاریابی آزمون،این پژوهش با هدف ساخت
 احساسی بودن و بررسی رابطۀ آن با توانایی/منطقی بودن
، نخست.تصمیمگیری در کارکنان بانک مسکن انجام شد
فهرستی از رفتارهای مناسب برای اندازهگیری ویژگی مورد نظر
 برای آگاهی از، پس از تأیید روایی محتوایی.فراهم شد
 نفر پرسشنامه را50 ،مشکالت احتمالی و برطرف نمودن آنها
 سپس.تکمیل و عبارتها و واژههای نامفهوم را مشخص کردند
.برخی از گویهها حذف یا اصالح و آزمون نهایی آماده شد
/ نفر از کارکنان بانک مسکن به آزمون منطقی بودن1024
 دادهها.احساسی بودن و آزمون توانایی تصمیمگیری پاسخ دادند
 همبستگی،به کمک نرمافزار لیزرل و با روشهای توصیفی
 یافتهها نشان.پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد
، تأثر عاطفی،داد آزمون ساخته شده چهار عامل کنترل شخصی
 پایایی کل آزمون با روش. و نوروزگرایی را میسنجد،بردباری
 تأثر، عامل کنترل شخصی4  و برای0/86 آلفای کرونباخ
 و0/65 ،0/69 ،0/78  و نوروزگرایی به ترتیب، بردباری،عاطفی
 به دست آمد و میانگین و انحراف معیار آزمون ساخته شده0/63
، با توجه به میزان پایایی و روایی. بود12/63  و67/002 به ترتیب
 ابزار، احساسی بودن/میتوان گفت که پرسشنامۀ منطقی بودن
مناسبی برای اندازهگیری میزان منطقی بودن یا احساسی بودن
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مقدمه

احساس امنیت تنها در بین بیماران بستری در بیمارستانهای

آگاهی از مقدار منطقی یا احساسی بودن افراد از دیرباز مورد

مازندران طراحی و اعتباریابی شده و بارهای عاملی گزارش

توجه بوده است .فالسفه در این حوزه بیشتر هوادار منطقی

شده برای گویهها نیز در این ابزار پایین بوده است .برای

بودن انسانند و حتی مغالطه کردن را نوعی منطق دانستهاند.

برطرف نمودن این ایرادها به ابزاری نیاز است که نه تنها هر

پژوهش ،سنجش و اندازهگیری دربارۀ احساس یا منطق و

دو جنبۀ احساسی و منطقی را با هم بسنجد بلکه از نظر

تواناییهای احساسی و شناختی افراد کاری است که اغلب

شاخصهای روانسنجی قابلیت اعتماد بیشتری داشته و

مورد توجه روانشناسان بوده است برای نمونه فروید ( Freud,

دادههای آن از یک نمونۀ آماری از سراسر کشور به دست آمده

 ،)1912بک ( )Beck, 1970و سلیگمن ( )Seligman, 2006به

باشد .در حوزۀ آزمونسازی و روانسنجی آدلر و همکاران

بررسی این موارد پرداختند .ساخت ابزار برای سنجش میزان

( )Adler et. al., 2016آزمونی را در زمینۀ راهبردهای

احساسی یا منطقی بودن انسانها کاری دشوار است زیرا

متقاعدسازی احساسی و منطقی بررسی و اعتباریابی نمودند و

احساسات انسان ناپایدارند و از موقعیتی به موقعیت دیگر

دریافتند که برای متقاعدسازی افراد ،راهبردهای احساسی

( & Rashidi

مثبت از راهبردهای منطقی کارآمدتر است پس این دو مفهوم

 )Alavi, 2005به بررسی رفتار منطقی دانشجویان پرداختند اما

بهتر است با هم بررسی شود .برخی رفتارها منطقی هستند ،اما

از نظر وجود ابزاری که بتواند منطقی بودن را در برابر احساسی

نه فقط به خاطر اینکه از نظر منطقی سازگارند و یا در خدمت

بودن بسنجد ،در ایران خأل وجود دارد .اغلب ابزارهای موجود

عالئق شخصی فرد قرار میگیرند ،بلکه به خاطر تکامل اهداف

به بررسی بخشی از احساسات یا تواناییهای منطقی و یا

اجتماعی گستردهتر ،برآوردن استانداردهای اخالقی سطح باال

شناختی میپردازند برای نمونه اژهای و همکاران

( Ezheei et

و یا اهداف تکاملی واالتر ( .)Famm, 2007احساسی یا منطقی

غربت،

رحیمزاده

بودن سالها ذهن انسان را به خود مشغول کرده است؛

( )Rahimzadeh, 2018پرسشنامۀ احساس تنهایی و نادی و

عواطف ،عموماً دربرگیرندۀ ارزیابیهاییاند که سود یا زیان

همکاران ( )Nadi et. al., 2016پرسشنامۀ احساس امنیت را

آنها روشن است ( )Sorabji, 2006و به حاالت پیچیدهای از

تدوین و اعتباریابی کردهاند .ضعف اساسی این ابزارها توجه

ارگانیسم گفته میشود که با تغییر در برانگیختگی سیستم

به جنبۀ محدودی از احساس است .نشاطدوست و همکاران

عصبی خودمختار همراه با حاالت فیزیولوژیک مشخص،

( )NeshatDoost et. al., 2005پرسشنامۀ خلق و احساس را

گرایشهای عملی ویژه و تجارب احساسیای با دامنهای ویژه

در بین دانشآموزان هنجاریابی نمودند؛ این ابزار نیز از جنبۀ

پدید میآورد ( .)Strongman, 2012هنگام بررسی اثر

منطقی بودن انسان غفلت کرده است .کیوانآرا و همکاران

احساسات بر ارزیابی ،تصمیمگیری و رفتار باید دو گونه از

( )KeivanAra et. al., 2015رابطۀ رضایت شغلی کارکنان

پدیدههای احساسی از یکدیگر تفکیک شوند :حاالت احساسی

علوم پزشکی اصفهان را با کار احساسی آنان بررسی نموده و

جزئی و واکنشهای احساسی کامل (.)Bodenhausen, 2013

دریافتند که بین این دو ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد؛

حاالت احساسی جزئی منابعی هستند که به هدف ارزیابی یا

این پژوهش نیز ایراد ابزارهای پیشین را دارد بنابراین با توجه

تصمیمگیری مربوط نمیشوند؛ این حاالت دربرگیرندۀ برخی

به پیشینۀ پژوهشی میتوان گفت خأل ابزاری برای سنجش

عواطف جاریاند که به وسیلۀ موضوع هدف ،حاالت خلقی

احساسی بودن /منطقی بودن در ایران وجود دارد .ایرادهای

پیشین و گرایشهای احساسی پایدار مانند اضطراب مزمن به

دیگری که به ابزارهای موجود وارد شده این است که این

وجود میآیند .واکنشهای احساسی کامل در ارتباط با هدف،

ابزارها از نظر اعتبار و قابلیت تعمیم دچار مشکلند برای نمونه

ارزیابی یا تصمیمگیری تجربه میشوند

( & Cohen, Pham,

پرسشنامۀ احساس غربت تنها در یک دانشگاه و آن هم صرفاً

)Andrade, 2007؛ پس در کنار منطقی بودن ،حاالت احساسی

با بررسی  360آزمودنی اعتباریابی شده است؛ پرسشنامۀ

نیز میتوانند فرآیند استدالل و تصمیمگیری افراد را تحت تأثیر

دگرگون میشوند .در ایران رشیدی و علوی

)al., 2008

پرسشنامۀ

احساس
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قرار دهند .همۀ حاالت احساسی شدید (بجز غم) با سطح

فرهنگ و مانند آن در زایش و پرورش یک تصمیم نقش دارند

باالی برانگیختگی سیستم عصبی خودمختار همراهند که

( .)Eskandari & Movahedi, 2006در فرآیند تصمیمگیری،

ظرفیت و کارکرد حافظۀ فعال افراد را مختل میکنند ( Darke,

میتوان سطوح گوناگونی از منطقی بودن را دید .منطقی بودن

)1998; Humphreys & Revelle, 1984؛ این اختالل در

کامل به معنای تصمیمگیری آزاد و پرقدرت ،منطقی بودن

توانایی پردازش افراد ،پیامدهای گوناگونی دارد که یکی از

محدود نشانۀ تصمیمگیری همراه با درگیری با منطق سیستم و

آنها این است که به نظر میرسد به استدالل شنوایی آسیب

بازیگران پیرامون خود و منطقی نبودن بدین معناست که

بزند برای نمونه ،در یک آزمایش شرکتکنندگان مضطرب در

تصمیمگیرنده ،آزادی و قدرت ندارد (.)Vahid, 2001

مقایسه با شرکتکنندگان غیرمضطرب ،توانایی کمتری در

پژوهشگران

ارزیابی

یادآوری و سازماندهی اطالعات در حافظه نشان دادند

مصرفکنندگان از بستۀ اکولوژیک دربارۀ رویکردهای منطقی

()Mueller, 1977; 1978؛ پس میتوان گفت که حاالت

و احساسی دریافتند که تصمیمگیری برای خرید ،به طور قابل

احساسی شدید مانند اضطراب و نیز حاالت فعالیت ضعیف

توجهی تحت تأثیر نگرش کلی محیطی است ،اما به ارزیابی

مانند افسردگی ( ،)Famm, 2007سبب اختالل در توانایی

منطقی از مزایا ارتباطی ندارد .ارزیابیهای منطقی بر احساسات

استدالل و رفتار منطقی افراد میشوند.

مثبت و منفی اثر متفاوتی دارد .همچنین هر دو احساس مثبت و

(2014

)Koenig-Lewis,

با

توانایی تصمیمگیری به عنوان یک فرآیند منطقی -عقالنی

منفی ،تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیری برای خرید دارند.

دیده میشود که در آن سعی میشود با توجه به شواهد موجود،

ایمونتیت و همکاران ( )Eimontaite et. al., 2018با در نظر

بهترین روش برای رسیدن به اهداف فراهم گردد .پژوهشگران

گرفتن قشر پیشپیشانی برای منطقی بودن به بررسی نقشهای

رشتههای گوناگونِ علوم شناختی نشان دادهاند که تصمیمها و

متفاوت قشر پیشپیشانی و قشر گیجگاهی در استدالل منطقی با

رفتارهای فرد تحت تأثیر واکنشهای عاطفی قرار میگیرند،

محتوای هیجانی خنثی و منفی پرداختند و به این نتیجه رسیدند

درحالی که تصمیمگیری از دیدگاه افالطون فرآیندی منطقی

که قشر پیشپیشانی در استدالل منطقی با محتوای هیجانی خنثی

است؛ به بیان دیگر ،با اینکه نقش عواطف در تنظیم اهداف و

و قشر گیجگاهی در استدالل منطقی با محتوای هیجانی منفی

انگیزشدهی اساسی است اما در گرفتن تصمیمات کاربردی،

نقش برجستهتری دارند .کاتو و همکاران ()Kato et. al., 2015

منطق و احساس نقطۀ مقابل یکدیگرند و با نگاهی به عصر

نیز بر این باورند که در بیماران دچار آلزایمر ،قضاوت منطقی

روشنگری و خردگرایی متوجه میشویم که تأکید اصلی بر

آسیبدیده با قضاوت احساسی و رفتاری ارتباط دارد.

منطق است .ما باید در انجام اعمال خود توجه کاملی به منطق

با توجه به اهمیت منطقی بودن فرد تصمیمگیرنده در

داشته باشیم و در گرفتن تصمیمات اساسی باید احساسات را

فرآیند تصمیمگیری ،بررسی وضعیت مدیران و کارکنان بانک

نادیده بگیریم بنابراین ،میتوان گفت که در حوزۀ رفتار منطقی

مسکن از نظر میزان منطقی بودن یا احساسی بودن و نیز رابطۀ

انسان برای تصمیمگیری ،خودکنترلی ،آگاهی و منطق در یک

آن با توانایی تصمیمگیری آنان ضروری به نظر میرسد

سو و نبود خودکنترلی ،تکانشگری و احساسی بودن در سوی

بنابراین ،هدف این پژوهش ساخت ،اعتباریابی و هنجاریابی

دیگرند (.)Markič, 2009

آزمون منطقی بودن /احساسی بودن و بررسی رابطۀ آن با

تصمیمگیری را میتوان فرآیندی شناختی برای انتخاب

توانایی تصمیمگیری کارکنان بانک مسکن بود و در این راستا

روشی ویژه از میان حاالت گوناگون دانست .هر فرآیند

پرسشهای زیر مطرح گردید:

تصمیمگیری منجر به یک انتخاب میشود که میتواند یک

 .1آیا بین منطقی بودن با توانایی تصمیمگیری رابطهای وجود

عمل یا نظر باشد .تصمیمگیری فرآیندی مرکب از شبکۀ

دارد؟

پیچیدۀ تصمیمهای پیشین است؛ عناصر گوناگونی همانند

 .2آیا بین احساسی بودن با توانایی تصمیمگیری رابطهای

تجربههای پیشین فرد ،احساسات ،شخصیت ،شرایط محیطی،

وجود دارد؟
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 .3آیا بین مؤلفههای آزمون منطقی بودن /احساسی بودن با

همانند آزمون منطقی بودن /احساسی بودن است .رشید

توانایی تصمیمگیری رابطهای وجود دارد؟

( )Rashid, 2012در بررسی خود نشان داد که این ابزار و
عاملهای سهگانۀ آن یعنی استقالل در تصمیمگیری،

روش

ریسکپذیری و سرعت در تصمیمگیری از روایی و پایایی

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :جامعۀ آماری شامل

مناسبی برخوردارند( .گویه :وقتی بر سر دوراهی گیر میافتم،

کلیۀ کارکنان ستادی و صف بانک مسکن ایران بود که 1024

میتوانم تصمیم قاطعانهای بگیرم) .پایایی کل این ابزار با روش

نفر از آنان به صورت خوشهای چندمرحلهای و با توجه به

ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/86به دست آمد.

نسبت پراکندگی آنها در سراسر کشور ،انتخاب شدند.

روش اجرا و تحلیل دادهها :پس از انتخاب نمونۀ پژوهش

آزمودنیها پرسشنامههای منطقی بودن /احساسی بودن و

از استانهای تهران ،خراسان رضوی ،گیالن ،لرستان ،آذربایجان

توانایی تصمیمگیری را تکمیل کردند (سرپرستی کل کشور:

شرقی ،مرکزی ،قم ،یزد ،بوشهر و چهارمحال و بختیاری( ،به

 45نفر ،شمال شرق تهران 61 :نفر ،جنوب شرق تهران80 :

کمک دستیاران آموزشدیده) ،ابتدا توضیحاتی در مورد نحوۀ

نفر ،خراسان رضوی 220 :نفر ،گیالن 209 :نفر ،لرستان50 :

تکمیل کردن پرسشنامهها به شرکتکنندگان در پژوهش داده

نفر ،آذربایجان شرقی 175 :نفر ،مرکزی 67 :نفر ،قم 27 :نفر،

شد؛ آنها میتوانستند هر ابهام یا سؤالی داشتند ،از پژوهشگر

یزد 46 :نفر ،بوشهر 39 :نفر و چهارمحال و بختیاری 5 :نفر؛

بپرسند .پس از دریافت پرسشنامهها ،دادهها به کمک نرمافزار

کل .)1024 :در این پژوهش مالحظات اخالقی مانند رضایت

لیزرل و با روشهای توصیفی ،همبستگی پیرسون و تحلیل

آگاهانه ،محرمانه بودن و کمترین احتمال آسیب رعایت شد.

عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد.

ابزار سنجش

یافتهها

آزمون منطقی بودن /احساسی بودن :این آزمون ابزاری

روایی با روشهای روایی «محتوایی»« ،مالکی» و «سازه»

پژوهشگرساخته است که برای ساخت آن به مبانی نظری

محاسبه شد .روایی محتوایی گویهها با ارائۀ پرسشنامه به 8

موجود مراجعه و با توجه به شاخصهای بررسی شده ،طراحی

نفر از متخصصان روانشناسی به دست آمد .پرسشنامۀ

شد .در آغاز پرسشنامه با  22گویه بر پایۀ مقیاس  6درجهای با

سنجش اعتبار محتوا به صورت حضوری در اختیار استادان

گزینههای کامالً موافق ،تا حد زیادی موافق ،کمی موافق ،کمی

قرار گرفت و نتایج نشان داد که یک گویه نامناسب است و

مخالف ،تا حد زیادی مخالف و کامالً مخالف آماده شد .پس

باید حذف شود .پس از انجام کارهای مربوط به روایی

از نظرخواهی از گروهی از متخصصان ،گویۀ  17آزمون به

محتوایی و با پیشنهادهای متخصصان ،اصالحات الزم انجام

خاطر مبهم بودن ،ضعیف تشخیص داده شد و حذف شد

شد و  50نفر از کارکنان بانک مسکن تهران به فرم مقدماتی

(گویه :هر کسی در زندگی خود کارهایی کرده که وقتی فکر

پرسشنامه پاسخ دادند .از آنان خواسته شد تا گویهها را به

میکند ،میبیند درست نبوده است) .پس از گردآوری دادهها و

دقت بخوانند و در ستون مقابل آنها کلمات و یا عبارات مبهم

بررسی روایی سازه ،گویۀ  20نیز به دلیل بار عاملی پایین حذف

را مشخص کنند؛ بدین ترتیب نکات مورد نظر آنان شناسایی

شد و پرسشنامۀ پایانی  20گویهای به دست آمد .ضریب آلفای

و در نسخۀ نهایی پرسشنامه اعمال شد.

کرونباخ این آزمون به همراه دیگر شاخصهای اعتبار آن در
این پژوهش بررسی شده است.

برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شد؛ این تحلیل با  21گویه صورت گرفت .نتایج اولیۀ تحلیل

مقیاس توانایی تصمیمگیری :رشید ( )Rashid, 2012این

مؤلفههای اصلی دربارۀ ابزار پژوهش نشان داد که یکی از

ابزار  19گویهای را برای اندازهگیری میزان توانایی تصمیمگیری

گویهها (گویۀ  )22دارای بار عاملی کمتر از  0/30بوده و باید

افراد ساخت؛ این مقیاس دارای طیف شش درجهای لیکرت

از پرسشنامه حذف شود .پس از حذف این گویه و اجرای
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مجدد تحلیل عاملی ،مقدار کفایت نمونهگیری کایر -مایر-

ماتریس واحد باشد .منظور از ماتریس واحد ،ماتریسی است

الکین ( ،KMO= 0/875 ،)Kaiser-Meyer-Olkinو آزمون

که کلیۀ ارائههای آن صفر و عناصر قطری آن یک باشد .میزان

کرویت بارتلت (5243/464 ،)Bartlet’s Test of Sphericity

دترمینانت ( )Determinantمحاسبه شده ( )0/007برای ورود

به دست آمد که در سطح  ،0/001معنادار بود بنابراین ،با توجه

به تحلیل عاملی مناسب است چون مقدار آن بیشتر از 0/0001

به باال بودن مقدار  KMOو معنادار بودن آزمون کرویت

است .هرگاه دترمینانت برابر با صفر باشد ،راه حل تحلیل

بارتلت ،ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی مناسب است.

عاملی را نمیتوان به دست آورد زیرا نیاز به تقسیم بر صفر

مقادیر کوچک  KMOبیانگر این است که همبستگی بین زوج

دارد ( .)Yousefi et. al., 2008برای تحلیل عاملی از روش

متغیرها را نمیتوان به وسیلۀ دیگر متغیرها تبیین کرد .هدف

تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش متعامد از نوع واریماکس

از آزمون بارتلت این است که ماتریس همبستگی نباید

استفاده شد.

جدول  .1شاخص واریانس تبیین شده
گویه

مقادیر ویژۀ اولیه

گویه

مقادیر ویژۀ اولیه
كل

درصد واریانس

درصد تجمعی

كل

درصد واریانس

درصد تجمعی

0/698

3/572

77/070

1

3/241

14/985

14/174

11

3/379

80/449

2

1/537

9/894

24/879

12

0/642

83/786

3

1/469

8/637

33/516

13

0/590

3/337

4

1/207

8/387

41/903

14

0/547

3/309

87/095

5

0/993

7/972

49/875

15

0/509

2/847

89/942

6

0/924

6/546

56/421

16

0/483

2/679

92/621

7

0/895

4/840

61/261

17

0/421

2/314

94/935

8

0/804

4/463

65/724

18

0/406

2/004

96/939

9

0/796

4/112

69/836

19

0/391

1/673

98/612

10

0/752

3/662

73/498

20

0/357

1/388

100

مشخصههای آماری اولیه که با اجرای تحلیل مؤلفههای

نمودار آزمون اسکری (نمودار  )1نشان میدهد که  4عامل

اصلی به دست آمد نشان داد که ارزش ویژۀ  4عامل بزرگتر از

اصلی دارای مقادیر ویژۀ بیش از  1هستند که برپایۀ مفاهیم

 1است و این چهار عامل حدود  68درصد واریانس کل را

نظری و نیز پیشینۀ پژوهشی به ترتیب کنترل شخصی ،تأثر

تبیین میکنند (جدول .)1

عاطفی ،بردباری و نوروزگرایی نامگذاری و تحلیل براساس
این  4عامل انجام شد.

ساخت ،اعتباریابی و هنجاریابی آزمون منطقی بودن /احساسی بودن و بررسی رابطۀ آن با توانایی تصمیمگیري141 / ...

نمودار  .1آزمون اسکري براي انتخاب تعداد مناسب عاملها در تحلیل عاملی اكتشافی از روي مقادیر ویژه
جدول  .2ماتریس همبستگی چرخشیافته
گویهها /عاملها

1

20

0/725

16

0/704

6

0/611

18

0/590

11

0/524

3

0/491

14

0/406

2

0/351
0/338

15

0/718

19

0/665

13

0/605

17

0/496

12

0/341

3

0/408

8

0/761

7

0/725

4

0/594

5

0/391

9

0/650

1
10

4

0/596

0/322

0/545

0/352

0/492

2
ارزش ویژه

5/613

1/710

1/307

1/084

واریانس

28/063

8/552

6/537

4/729
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برپایۀ ماتریس همبستگی چرخشیافته که پس از 5
چرخش به دست آمد ،تعداد گویههای مربوط به هر یک از

چهار عامل مشخص شد .همچنین ارزش ویژه و واریانس 4
عامل اصلی آزمون به دست آمد (جدول .)2

نمودار  .2مقادیر  t-valueمحاسبه شده با لیزرل

همانطور که نمودار  2نشان میدهد ،با توجه به اینکه همۀ
مقادیر  t-valueبه دست آمدۀ مربوط به هر یک از گویهها باالتر

با توجه به نتایج تحلیل عاملی 4 ،عامل به دست آمد و
بارهای عاملی هر کدام از آنها به شرح زیر محاسبه شد.

از  1/96است ،پس کلیۀ گویهها اجازۀ حضور در پرسشنامه را
دارند.
جدول  .3بارعاملی گویهها در  4عامل پرسشنامۀ منطقی /احساسی بودن (مقادیر گرد شده)
كنترل شخصی

بار عاملی

تأثر عاطفی

بار عاملی

بردباري

بار عاملی

نوروزگرایی

بار عاملی

گویۀ 3

0/491

گویۀ 12

0/408

گویۀ 4

0/594

گویۀ 1

0/596

گویۀ 6

0/611

گویۀ 13

0/605

گویۀ 5

0/391

گویۀ 2

0/492

گویۀ 11

0/524

گویۀ 15

0/718

گویۀ 7

0/725

گویۀ 9

0/650

گویۀ 14

0/406

گویۀ 17

0/496

گویۀ 8

0/761

گویۀ 10

0/545

گویۀ 16

0/704

گویۀ 19

0/665

گویۀ 18

0/590

گویۀ 20

0/725

آلفای کرونباخ برای کل آزمون و چهار عامل آن محاسبه

با  0/63و برای کل آزمون  0/86بود .برای محاسبۀ ضریب

شد؛ میزان این ضریب برای عامل کنترل شخصی (با  7گویه)

پایایی با استفاده از روش دونیمه کردن ،همبستگی نمرههای

 ،0/78برای عامل تأثر عاطفی (با  5گویه)  ،0/69برای عامل

گویههای زوج آزمون با گویههای فرد محاسبه شد .میزان این

بردباری (با  4گویه)  ،0/65برای عامل نوروزگرایی (با  4گویه)

ضریب برای کنترل شخصی  ،0/71برای تأثر عاطفی ،0/70

ساخت ،اعتباریابی و هنجاریابی آزمون منطقی بودن /احساسی بودن و بررسی رابطۀ آن با توانایی تصمیمگیري143 / ...

برای بردباری  ،0/58برای نوروزگرایی  0/51و برای کل آزمون

همبستگی بین منطقی بودن /احساسی بودن با کنترل شخصی

 0/84بود .ضرایب همبستگی بین عوامل شناخته شده و منطقی

 ،0/86با تأثر عاطفی  ،0/76با بردباری  0/68و با نوروزگرایی

بودن /احساسی بودن با محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون،

 0/77به دست آمد.
257.5
257
256.5
256
255.5
255

254.5
254

عامل 4

عامل 3

عامل 1

عامل 2

نمودار  .3نمودار ستونی توزیع نمرات در  4عامل

نمودار  3توزیع نمرات  4عامل را نشان میدهد .کنترل
شخصی بیشترین و نوروزگرایی کمترین فراوانی را دارند.

محاسبهۀ روایی همزمان 200 ،نفر فرم نهایی آزمون را با
پرسشنامۀ توانایی تصمیمگیری تکمیل کردند .همبستگی بین

برای تعیین روایی مالکی از روایی همزمان استفاده شد.

این دو ابزار و عوامل آنها محاسبه شد (جدول  .)4نتایج

ضریب اعتبار همزمان همبستگی بین نمرههای آزمون

جدول  4نشان میدهد که بین مؤلفههای منطقی بودن/

پژوهشگرساخته با آزمون مالك در شرایطی است که هر دو

احساسی بودن با مؤلفههای توانایی تصمیمگیری همبستگی

اندازه در یک زمان به دست آمده باشند (دالور .)1394 ،برای

معناداری وجود دارد (.)P > 0/05

جدول  .4همبستگی نمرات آزمون پژوهشگرساخته و آزمون توانایی تصمیمگیري
مؤلفهها

استقالل در تصمیمگیري

ریسکپذیري

سرعت در تصمیمگیري

توانایی تصمیمگیري

کنترل شخصی

*0/59

*0/36

*0/40

*0/60

تأثر عاطفی

*0/44

*0/35

*0/41

*0/50

بردباری

*0/32

*0/32

*0/36

*0/39

نوروزگرایی

*0/45

*0/31

*0/31

*0/49

منطقی بودن /احساسی بودن

*0/60

*0/44

*0/51

*0/66

*در سطح  0/05معنادار است

هنجار تهیه شده برای این آزمون ،مقیاس  Tبا میانگین 50
و انحراف معیار  10بود که با فرمول زیر به دست آمد .در این

فرمول T ،نمرۀ تراز شده و  Zنمرهای است که از جدول توزیع
نرمال استخراج شد (جدول .)5
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جدول  .5هنجار آزمون منطقی بودن /احساسی بودن بر پایۀ نمرات  Tو Z
نمرۀ
خام

Z

T

نمرۀ
خام

Z

T

نمرۀ

Z

خام

T

نمرۀ

Z

خام

T

نمرۀ
خام

Z

T

33

27/67 -2/232

48

37/49 -1/250

63

47/31 -0/269

80

58/44 0/843

95

68/25 1/825

34

28/33 -2/162

49

38/15 -1/185

64

47/96 -0/203

81

59/09 0/909

96

68/91 1/890

35

28/98 -2/101

50

-1/119

38/8

65

48/62 -0/138

82

59/75 0/974

97

69/56 1/956

36

29/64 -2/036

51

39/46 -1/054

66

49/27 -0/072

83

1/040

60/4

98

70/22 2/021

37

30/29 -1/970

52

40/11 -0/989

67

49/93 -0/007

84

61/05 1/105

99

70/87 2/087

38

30/95 -1/905

53

40/76 -0/923

68

0/058

50/58

85

61/71 1/170

100

71/53 2/152

39

-1/839

31/6

54

41/42 -0/858

69

0/123

51/24

86

62/36 1/236

101

72/18 2/218

40

32/26 -1/774

55

42/07 -0/792

70

0/189

51/89

87

63/02 1/301

102

72/84 2/283

41

32/91 -1/709

56

42/73 -0/727

71

0/254

52/55

88

63/67 1/367

103

73/49 2/349

42

33/56 -1/643

57

43/38 -0/661

73

0/385

53/85

89

64/33 1/432

104

74/15 2/414

43

34/22 -1/578

58

44/04 -0/596

75

0/516

55/16

90

64/98 1/498

105

2/480

74/8

44

34/87 -1/512

59

44/69 -0/530

76

0/581

55/82

91

65/64 1/563

106

75/45 2/545

45

35/53 -1/447

60

45/35 -0/465

77

0/647

56/47

92

66/29 1/629

109

77/42 2/741

46

36/18 -1/381

61

-0/399

78

0/712

57/13

93

66/95 1/694

118

83/31 3/330

47

36/84 -1/316

62

46/66 -0/334

79

0/778

57/78

94

67/6

120

84/62 3/461

46

میانگین و انحراف معیار به ترتیب برای هر یک از عوامل
کنترل شخصی « 6/687و  ،»25/67تأثر عاطفی « 4/868و

1/760

طبق مقیاس پرسشنامۀ منطقی بودن /احساسی بودن گروه
ضعیف نامیده شدند.

 ،»16/56بردباری « 3/689و  »10/66و نوروزگرایی « 4/406و
 »14/23به دست آمد .برای تعیین وضعیت منطقی /احساسی

بحث و نتیجهگیری

بودن فرد برپایۀ نمرۀ او ،نقاط برش تعیین شد؛ بدین منظور

هدف این پژوهش ساخت ،اعتباریابی و هنجاریابی مقیاسی

T

معتبر و قابل اعتماد برای سنجش ابعاد مختلف ویژگی

نمرات T

شخصیتی منطقی بودن در برابر احساسی بودن بود .در این

باالتر از  77بودند و بر طبق مقیاس منطقی بودن /احساسی

پژوهش مفاهیم نظری مربوط به منطقی بودن /احساسی بودن

بودن ،افراد بسیار قوی نامیده شدند .گروه دوم نمرات  Tدر

به خوبی بررسی شد و در طراحی مناسب پرسشنامه به کار

دامنهی  69 -77را کسب کرده و این نشان از سطح خوب

رفت .رشیدی و علوی ( )Rashidi & Alavi, 2005برای

منطقی بودن آنها بود .بر مبنای مقیاس ارزیابی منطقی بودن/

بررسی میزان منطقی بودن دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

احساسی بودن ،این افراد گروه قوی نامیده شدند .گروه سوم

کرمان از پرسشنامۀ  37سؤالی رفتار منطقی شرکی و وایتمن

افراد دارای نمرات  Tدر دامنهی  58 -68بودند که از نظر

( )Shorkey & Whiteman, 2001استفاده کردند .این

منطقی بودن در سطح متوسطی بوده و بر مبنای مقیاس

پرسشنامه طیف لیکرت  5درجهای (کامالً موافق تا کامالً

اندازهگیری منطقی بودن /احساسی بودن ،گروه متوسط نامیده

مخالف) دارد و روایی صوری آن را  4استاد روش تحقیق تأیید

شدند .گروه چهارم دارای نمرات  Tپایینتر از  35بودند و بر

(Grossarth-

چهار گروه از افراد براساس محاسبۀ چاركهای نمرات
مشخص شدند؛ گروه اول افرادی بودند که دارای

کردند .گروسارث -ماتیسک و همکاران

ساخت ،اعتباریابی و هنجاریابی آزمون منطقی بودن /احساسی بودن و بررسی رابطۀ آن با توانایی تصمیمگیري145 / ...

 )Maticek et. al., 1985این پرسشنامه را با  11گویه ،دارای

بودن /احساسی بودن با مؤلفههای مقیاس توانایی تصمیمگیری

 2طیف با مقیاس اندازهگیری (موافق و مخالف) ساختند .میزان

ارتباط معناداری به دست آمد .این یافته نشان میدهد که کنترل

آلفای کرونباخ به دست آمده برای مردان  0/72و برای زنان

شخصی ،تأثر عاطفی ،بردباری و نوروزگرایی به عنوان برخی

 0/71بود ( .)Quoted by Rashidi & Alavi, 2005بررسیهای

از ویژگیهای شخصیتی میتوانند تحت تأثیر توانایی

پژوهشگران نشان داد که هیچ یک از مقیاسهای موجود در

تصمیمگیری و مؤلفههای آن (استقالل در تصمیمگیری،

ایران که برای سنجش منطقی بودن /احساسی بودن به کار

ریسکپذیری و سرعت در تصمیمگیری) قرار گیرند و

میروند ،تنوع قومی و فرهنگی ایران را در نظر نگرفتهاند و

برعکس.

همگی یا نسخههای ترجمه شده و یا هنجاریابی شدۀ

بررسیهای انجام شده با تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد

آزمونهای خارجیاند و یا در گسترهای محدود و در یک

که آزمون کفایت نمونهگیری  KMOبرابر با  0/88و در سطح

منطقه یا استان خاص انجام شدهاند بنابراین این پرسشنامه با

مطلوب بود .این آزمون نشان دهندۀ این است که همبستگی

تأکید بر پرسش مستقیم دربارۀ میزان منطقی بودن /احساسی

موجود میان گویهها برای تحلیل دادهها مناسب است .آزمون

بودن ،با یک دامنۀ نمونهگیری گسترده ،اطالعات دقیقتری

کرویت بارتلت در سطح  0/001از نظر آماری معنادار بود.

فراهم میکند.

میزان دترمینانت  0/006بود و با توجه به اینکه این مقدار از

پس از اینکه گویههای مناسب و مرتبط تهیه و تدوین شد،

 0/ 001بزرگتر است ،مجوز انجام تحلیل عاملی صادر شد.

روایی محتوایی از راه بررسی ادبیات پژوهش ،نظرخواهی از

آزمون اسکری نشان داد که  4عامل اصلی مقادیر ویژهای باالتر

کارکنان ،بررسی پرسشنامه توسط متخصصان روانشناسی و

از یک دارند و روی هم رفته  49درصد واریانس کل را تبیین

محاسبهی ضریب  CVRصورت گرفت که موجب حذف این

میکنند بنابراین با توجه به تعداد گویهها ،چهار عامل که

گویه شد که« :هر کسی در زندگیاش کارهایی کرده است که

بیشترین مقدار واریانس متغیر مورد نظر را تبیین میکردند ،به

وقتی فکر میکند ،میبیند درست نبوده است» .برای محاسبۀ

عنوان عوامل تشکیل دهندۀ مقیاس منطقی بودن /احساسی

روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .روایی مالکی

بودن انتخاب شدند .در این مرحله نیز گویۀ زیر به دلیل بار

آزمون

عاملی ضعیف ،از پرسشنامه حذف شد« :بیش از آنکه به عقلم

از

طریق

محاسبۀ

ضریب

همبستگی

بین

پژوهشگرساخته با آزمون توانایی تصمیمگیری 0/66 ،

نگاه کنم ،به قلبم نگاه میکنم».

محاسبه شد .با توجه به تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش،

برای تهیۀ نمرات هنجار از تبدیل نمرههای خام به

 4عامل کنترل شخصی ،تأثر عاطفی ،بردباری و نوروزگرایی بر

استاندارد و هنجار شدۀ  Zو  Tاستفاده شد .نقاط برش نیز

پایۀ نظر متخصصان ،پیشینۀ پژوهشی و مفاهیم نظری برای

برپایۀ محاسبۀ چاركهای نمرات  Tبه دست آمد .نتایج آزمون

آزمون منطفی بودن /احساسی بودن به دست آمده و نامگذاری

 tمستقل برای بررسی تفاوت کارکنان مرد و زن در مقیاس

شدند .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون و چهار

منطقی /احساسی بودن و خردهمقیاسهای تشکیلدهندۀ آن

خردهمقیاس آن محاسبه شد .میزان این ضریب برای عامل

نشان داد که در مقیاس کلی منطقی /احساسی بودن و هر سه

کنترل شخصی (با  7گویه) ،برابر  ،0/78برای عامل تأثر عاطفی

خردهمقیاس دیگر ،تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه مورد

(با  5گویه) برابر  ،0/69برای عامل بردباری (با  4گویه) برابر

مطالعه وجود ندارد پس میتوان گفت که ساختار عاملی

 ،0/65برای عامل نوروزگرایی (با  4گویه) برابر با  0/63و برای

پرسشنامۀ این پژوهش که به روش تحلیل عاملی اکتشافی

کل آزمون  0/86بود .میزان ضریب پایایی محاسبه شده به

بررسی شد ،میتواند جایگزین مناسبی برای نمونههای خارجی

روش دونیمهسازی برای عامل کنترل شخصی  ،0/71تأثر

و داخلی باشد .ضریب آلفای کرونباخ  0/82نشانۀ پایایی

عاطفی  ،0/70عامل بردباری  ،0/58عامل نوروزگرایی  0/51و

مطلوب مقیاس مورد بررسی بود و خردهمقیاسها نیز ضریب

کل آزمون  0/84بود .همچنین بین مؤلفههای مقیاس منطقی

پایایی خوبی داشتند .در پایان میتوان گفت که این مقیاس
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