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سنجش ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه  153سوالی «هوش هیجانی» در
بین دانشآموزان مدرسه عادی و تیزهوش استان تهران
الهام عباسی عهدیه ،1مهناز
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كارشناسی ارشد روانسنجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزي ،تهران ،ایران.
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استادیار گروه روانشناسی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران.

تاریخ دریافت1399/10/30 :

عسکریان*،2

تاریخ پذیرش1400/06/10 :

چکیده
مقدمه و هدف :هوش هیجانی صفت در واقع آمادگی رفتاري و تمایالت فرد است كه با آنها ،به بازشناسی ،پردازش و سازماندهی اطالعات
هیجان میپردازد .این نوع هوش هیجانی را خودكارآمدي هیجانی نیز مینامند .در پژوهش حاضر ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامه هوش
هیجانی صفت بهعنوان یکی از مهمترین ابزارها جهت اندازهگیري میزان هوش هیجانی صفت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش کار :در این پژوهش ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامه هوش هیجانی صفت به روش پیمایشی روي  494نفر از دانشآموزان مقطع
متوسطه اول استان تهران بررسی شده است .پرسشنامه شامل  153سوال و  15خرده مقیاس بوده و طبق طیف لیکرت هفت درجهاي
نمرهگذاري شده بود .تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها با نرمافزارهاي آماري  lisrel ،SPSSو  AIMOSانجام شد.
یافتهها :بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مؤلفههاي پرسشنامه اصلی نشان داد 15 ،عامل استخراج شده  65/52كل واریانس متغیرها
را تبیین میكند .پرسشنامه اصلی در پژوهش ما تبدیل به  122سوال و  14خرده مقیاس شد (یک خرده مقیاس و  31سوال به دلیل
منفیبودن و عدم وجود در عامل مناسب حذف شدند) 14 .عامل شامل مدیریت احساسات ،كنترل احساسات ،ادراک احساسات ،خوشبینی
و خوشبختی ،آگاهی اجتماعی ،بیان احساسات ،كنترل استرس ،خودانگیزشی ،همدلی ،روابط ،قاطعیت ،عزت نفس ،تحریکپذیري و
تطبیقپذیري بود .در پژوهش حاضر ضریب آلفاي كرونباخ براي هر یک از عاملهاي موجود در پرسشنامه بین  0/48تا  0/98بهدست آمد.
نتیجه گیری :ضریب آلفاي كرونباخ بهدست آمده براي هر یک از عاملهاي موجود ،نشاندهنده این بود كه پرسشنامه  122سوالی در بین
دانشآموزان مقطع متوسطه اول استان تهران داراي اعتبار و روایی ایرانی میباشد .همچنین در طی پژوهش مشخص شد كه هوش هیجانی
در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول استان تهران در مدارس عادي بیشتر از مدارس تیزهوشان است.
کلمات کلیدی :روانسنجی ،هوش هیجانی ،پرسشنامه ،دانشآموزان

* نویسنده مسئول :مهناز عسکریان ،استادیار گروه روانشناسی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران .تلفن09123858581 :؛
ایمیلaskarian.mahnaz@gmail.com:

سنجش ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه  153سوالی «هوش هیجانی»

مقدمه
با توجه به اینکه دوره نوجوانی و جوانی با تغییرات شدید

میباشد .همچنین هوش هیجانی در زندگی شاد و موفقیت-

جسمانی و روانی ،افزایش تعاملهاي اجتماعی با همساالن و

آمیز افراد ،عامل موفقیت كسانی بوده كه از تحصیالت عالی

نیز تمایل به برقراري روابط صمیمانه همراه است؛ بهنظر می-

برخوردار نیستند ولی به دلیل هوش هیجانی باال به این

رسد كه افراد در این مرحله از زندگی با مشکالت و چالش-

خوشبختی دست یافتهاند ( .)7میتوان گفت با وجود اینکه

هاي بسیاري مواجه میشوند .در سالهاي اخیر ،هوش

نیروي محركه تحوالت قرن بیستم هوش عقلی یا منطقی

هیجانی بهعنوان یک مهارت اساسی براي متخصصان

بوده است ،اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بیست و یکم،

مراقبتهاي بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است (.)1

هوش هیجانی موجب تحوالت خواهد بود (.)8

هوش هیجانی بهعنوان نوعی می تواند شامل توانایی ،ظرفیت

با توجه به قدرت پیشبینیكنندگی هوش هیجانی براي

ادراک ،ابزار شناخت ،كاربرد و اداره هیجانهاي خود و

موفقیت در زندگی ،مفاهیم جدیدي به هوش هیجانی افزوده

 Bar-onو Alexander

شده است كه این دو مفهوم هوش هیجانی صفتی و توانشی

 Parkerمجموعه تواناییهاي غیرشناختی ،توانشها و

میباشند .هوش هیجانی صفتی به ادراک خود هیجانی اشاره

مهارتهایی است كه بر توانایی رویارویی موفقیتآمیز با

دارد كه در سطوح پایین سلسله مراتب شخصیت قرار دارد و

خواستهها ،مقتضیات و فشارهاي محیطی تأثیر میگذارد (.)3

جنبههاي عاطفی شخصیت را ادغام میكند ( .)9هوش

ویژگیهاي آن شامل شناخت احساسات خویشتن ،استفاده

هیجانی صفتی در واقع آمادگی رفتاري و تمایالت فرد است

براي تصمیمهاي مناسب در زندگی ،توانایی اداره مطلوب

كه با آنها ،به بازشناسی ،پردازش و سازماندهی اطالعات

خلقوخو و كاربرد و مدیریت هیجانهاي خود و دیگران (،)4

هیجان میپردازد؛ این نوع هوش هیجانی را خودكارآمدي

برخورداري از شادي ،نشاط و سرزندگی ،استقالل و عملکرد

هیجانی نیز مینامند .تأثیر شایستگیهاي اجتماعی و

بهتر در كارها و برخورداري از موفقیت و پیشرفت بیشتر در

هیجانی بر موفقیت تحصیلی یکی از زمینههاي نوین پژوهش

زندگی است ( Goleman .)5دو بعد فردي و سازمانی را

است .منشأ نظري این دسته از پژوهشها ،مفهوم هوش

براي هوش هیجانی معرفی میكند؛ در بعد فردي به

هیجانی است ( .)10هوش هیجانی جدیدترین تحول در

خودارزیابی و خودآگاهی ,شناخت نقاط قوت و حوزههاي

زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان است .این اصطالح

پیشرفت ،افزایش قابلیتها و توانمنديهاي اجتماعی،

اولین بار در سال  1990توسط سالووي و مایر بهعنوان شکلی

اعتمادبهنفس و انگیزش باال منجر میشود و در بعد سازمانی

از هوش اجتماعی مطرح شد كه شامل توانایی ادارک هیجان

به سطوح باالتر یادگیري ،كار گروهی و انگیزش بیشتر،

در خود و دیگران ،فهم این هیجانها و اداره هیجان است.

نارضایتی و مشکالت اخالقی كمتر ،افزایش خالقیت و نوآوري

هوش هیجانی از سوي برخی از محققان شامل متغیرهاي

و بازدهی و عملکرد بهتر میانجامد (.)6

شخصیتی است كه با شاخصهاي بین موقعیتی رفتار مانند

دیگران باشد ( .)2از نظر

در واقع هوش هیجانی در حل مسائل ،كاستن از میزان

همدلی ،ابراز وجود و خوشبینی ارتباط دارد (.)11

تعارضات بین آنچه كه انسان احساس میكند یا آنچه كه فکر

هوش هیجانی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی از جمله

میكند یا همان تقابل قدیمی عقل و دل عامل بسیار مهمی

مواردي است كه در مقایسه با موضوعات دیگر حجم كمتري
از تحقیقات را به خود اختصاص داده است .مقولههایی نظیر
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انضباط ،نارضایتی ،بیمسئولیتی ،دلسردي ،ازخودبیگانگی و

پرسشنامه توسط پترایدرز در سال  2001با  4مقیاس و

ترک تحصیل اغلب موفقیت در مدرسه را محدود و یا با

15خرده مقیاس ارایه شده و بهصورت طیف  7درجهاي

شکست مواجه میسازد.

ال موافق است كه آلفاي كرونباخ
لیکرت از كامالً مخالف تا كام ً

شناختن نقاط ضعف و قدرت دانش آموزان در هوش

را بین  0/54تا 0/79گزارش كرد و همچنین در سال 2009

هیجانی ،درک بهتري از توانایی دانش آموزان به ما میدهد

مجددا روانسنجی انجام و ثبات زمانی آن تایید شد .هر سوال

كه میتواند در طراحی و ارزیابی موقعیتهاي تربیتی اثر-

پرسشنامه ،داراي  7گزینه شامل كامالً موافقم ،موافقم،

بخش یاري رساند و موجب بهبود عملکرد تحصیلی

تاحدودي موافقم ،متوسط ،تا حدودي مخالفم ،مخالفم و

یادگیرندگان گردد .پرسشنامه اصلی هوش هیجانی صفت

ال مخالفم است و آزمودنی باید وقت زیادي صرف معنی
كام ً

داراي  153سوال و براي گروه سنی  7تا  17سال توسط

دقیق سواالت نکند و بهسرعت ولی به درستی به سواالت

پترایس در سال  2001طراحی شده است كه در ایران هیچ-

پاسخ دهد .روش نمرهگذاري به شیوه لیکرت و از  1تا  7می-

گونه تحقیقی بر روي پرسشنامه كامل انجام نشده و از

باشد .این پرسشنامه داراي  15خرده مقیاس و  4عامل می-

پرسشنامههاي كوتاه شده آن ( 75سوالی) و ( 30سوالی)

باشد.

استفاده شده است .از آنجایی كه سازنده خود این پرسشنامه

در تحلیل دادهها عالوهبر محاسبه شاخصهاي توصیفی

اعتقاد دارد كه براي سنجش واقعی هوش هیجانی بهتر است

(جداول توزیع فراوانی ،درصدها و شاخصهاي گرایش

از كلیه عاملها و سوالها استفاده شود ما بر آن شدیم كه

مركزي و پراكندگی نظیر میانگین و واریانس) به محاسبه

این پرسشنامه را ترجمه و مورد سنجش قرار دهیم.

شاخصهاي استنباطی پرداخته شد .جهت تجزیه و تحلیل
استنباطی دادهها از نرمافزارهاي آماري )،SPSS (22

مواد و روشها

) LISREL (8.7و  AIMOSو بهمنظور تجزیه و تحلیل

روش پژوهش ،پیمایشی از نوع آزمونسازي و علی

مقیاس موردنظر و سواالت آن و همچنین براي شناسایی

مقایسهاي است .از لحاظ شیوه گردآوري دادهها از نوع

ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی اكتشافی و تاییدي

پژوهشهاي توصیفی است .جامعه آماري این پژوهش را

(بهمنظور ارزیابی ساختار عاملی و روایی سازه) استفاه شد و

دانشآموزان مقطع اول متوسطه استان تهران تشکیل دادند.

براي تفاوت بین گروهها از آزمون  Tاستفاده كردیم.

نمونه 520نفري به روش دردسترس انتخاب شدند .تعداد 26
پرسشنامه به دلیل عدم پاسخگویی آزمودنیها از تحلیل كنار

یافتهها

گذاشته شد و در نهایت نمونهاي با حجم  494نفر مورد

یکی از روشهاي بررسی پایایی استفاده از ضرایبی است

بررسی قرار گرفت .در تحلیل عاملی ،یک سوال بسیار مهم

كه همسانی درونی آزمون را محاسبه كند .جدول  1ضریب

حجم نمونه است .بهطور كلی میتوان گفت كه در تحلیل

همسانی درونی مولفهها و همچنین كل پرسشنامه هوش

عاملی ،هرچه گروه بزرگتر باشد ،بهتر است .مطالعات زیادي

هیجانی صفت را به تفکیک نشان میدهد .بهمنظور بررسی

نشان داده است كه همبستگی بین متغیرها از یک نمونه به

پایایی پرسشنامه هوش هیجانی صفت از شاخص آلفاي

نمونه دیگر براي گروههاي كوچک بیش از گروههاي بزرگ

كرونباخ استفاده شد.

در نوسان است.
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جدول  :1ضریب آلفاي كرونباخ براي مقیاس  153سوالی هوش هیجانی صفت
تعداد سوالها

تیزهوش

عادی

کل

خرده مقیاس ها
مدیریت احساسات
كنترل احساسات
ادراک احساسات
خوشبینی و خوشبختی
آگاهی اجتماعی
بیان احساسات
استرس
خودانگیزشی
همدلی
روابط
قاطعیت
عزت نفس
تحریکپذیري
تطبیقپذیري

15
23
9
24
3
12
7
9
6
9
18
4
9
5

0/98
0/95
0/90
0/37
0/72
0/41
0/31
0/90
0/80
0/75
0/92
0/80
0/70
0/80

0/97
0/95
0/89
0/35
0/76
0/50
0/41
0/92
0/71
0/74
0/95
0/76
0/70
0/86

0/98
0/95
0/90
0/36
0/73
0/31
0/36
0/91
0/77
0/75
0/93
0/78
0/70
0/83

کل

153

0/91

0/87

0/90

در جدول  2شاخصهاي توصیفی سواالت ،شامل
همبستگی سوال با كل خرده مقیاسها و ضرایب پایایی

سواالت با حذف هر سوال آورده شده است كه همگی حاكی
از مطلوبیت نسبی ضرایب سواالت این پرسشنامه میباشد.

جدول  :2شاخصهاي مربوط به اعتبار به تفکیک هر سوال
همبستگی سوال با نمره زیرمقیاس (به ترتیب از راست به چپ)

آلفا در صورت حذف سوال

1-19-46-48-52-72
86-92-93-107-122-135
152-45-63-25-134
68-44-50-67-130
145 -80 69 -51

0/0-443/0-478/0-459/0-487/0-469/471
0/0-468/0-475/0-458/0-457/0-473/477
0/0-342/322 -0/405 -0/0-374/435
0/0-337/0-348/0-349/345 -0/330
0/359 -0/332 -0/361 -0/375

سواالت (به ترتیب از راست به چپ)

0/898

18-60-16-137-2-7
17-23-49-95-103-5
116-66-89-11 -6-83
30-37-62-64-124-139
24-42-57-71 15-85
141-47-120-132-20-22
59-74-106--55 43
34-109-111-113-118-144
153-79-99-110-29- 151

0/0-313/0-305/0-262/0-278/0-315/300
0/0-228/0-317/0-291/0-325/0-299/294
0/0-298/0-218/0-311/0-219/0-182/297
0/0-277/0-317/0-268/0-287/0-264/290
0/0-259/0-295/0-290/0-284/0-154/238
0/0-241/0-259/0-271/0-317/0-177/295
0/0-248/0-314/0-297/0-224/0-228/180
0/0-222/0-304/0-249/0-284/0-193/245
0/0-236/0-216/0-229/0-228/0-220/229

56-65-102-123-150-70

0/0-236/0-295/0-309/0-222/0-173/217

3-9-26-32-39-76
84-90-91-96-100-112
114-117-136-143

0/0-561/0-563/0-566/0-565/0-559/563
0/0-556/0-551/0-561/0-556/0-564/555
0/0-561/0-552/0-548/567
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سواالت (به ترتیب از راست به چپ)
36-140-4-8-31-87
98-101-104-128-131-14
33-97-133-12-61-148-54-121
126-138-38-94-21-28-41-58
77-10-81-108-27-82-105-149
53-35-73-129-142-146-147-13
125-115-119-127-88-40-78

همبستگی سوال با نمره زیرمقیاس (به ترتیب از راست به چپ)

آلفا در صورت حذف سوال

()-0/171(,)-0/143( )-0/136( ,)-0/143( ,)-0/109( ,)-0/085
()-0/036(,)-0/106( )-0/148( ,)-0/167( ,)-0/100( ,)-0/135
()-0/055( ,)-0/020( ,)-0/078( ,)-0/054
()-0/098(,)-0/078(,)-0/067(,)-0/066

0/901

()0/087( ,)0/071( ,)0/101( ,)-0/052
()-0/042(,)0/142(,)-0/19(,)-0/052
()0/016( ,)-0/007( ,)0/016( ,)0/026
()0/023(,)0/005(,)0/013(,)-0/142
()0/143( ,)0/139( ,)0/143( ,)0/143
()0/133(,)-0/018(,)0/139(,)0/134
()0/115( ,)0/090( ,)-0/010( ,)0/077
()-0/098(,)-0/047(,)0/046(,)-0/053
()-0/212

75

0/900

0/902

براي بررسی سواالت ،ابتدا ضریب پایایی كلیه سواالت و

آزمون  KMOبراي تعیین كفایت حجم نمونه در تحلیل

میزان پایایی تکتک سواالت تعیین گردیده است .همانطور

عاملی مورد استفاده قرار گرفت .در این پژوهش مقدار شاخص

كه در جدول  2مشاهده میشود در صورت حذف هر یک از

 0/89 KMOبهدستآمده بین  0/8تا  0/9قرار دارد كه

سوالها ضریب پایایی كم میشود؛ لذا نیازي به حذف هیچیک

نشاندهنده آن است كه میتوان از تحلیل عاملی براي كشف

از سواالت پرسشنامه نیست.

سواالت استفاده كرد.

نمودار  :1نمودار سنگریزهاي براي مشخصكردن تعداد عاملها

نمودار سنگریزهاي كتل نشان داد كه  15عامل از این
پرسشنامه قابل استخراج است.
براي استخراج عاملها از ماتریس همبستگی با چرخش

استخراجشده را نشان میدهد (در تحلیل عاملی اكتشافی به
ما  14عامل داد كه خوشبینی و خوشبختی در جامعه ایرانی
در یک عامل مشترک قرار گرفته است و ما كار را با همین

واریمکس استفاده شد .جدول زیر وضعیت عاملهاي

 14عامل ادامه دادیم).
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جدول  :3شاخصهاي آماري اولیه با استفاده از روش چرخش واریمکس
عامل

ارزش ویژه اولیه
جمع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30/226
12/629
11/173
7/745
7/024
5/447
4/536
3/913
3/402
3/324
3/183
2/858
2/475
2/317

استخراج مجموع مربعات بارها

درصد

درصد

واریانس

تراکمی

19/755
8/254
7/303
5/062
4/591
3/560
2/965
2/557
2/224
2/172
2/080
1/868
1/618
1/514

19/7577
28/009
35/312
40/374
44/965
48/525
51/490
54/047
56/271
58/443
60/523
62/391
64/009
65/523

جمع
30/226
12/629
11/173
7/745
7/024
5/447
4/536
3/913
3/402
3/324
3/183
2/858
2/475
2/317

درصد

درصد

واریانس

تراکمی

19/755
8/254
7/303
5/062
4/591
3/560
2/965
2/557
2/224
2/172
2/080
1/868
1/618
1/514

19/755
28/009
35/312
40/374
44/965
48/525
51/490
54/047
56/271
51/443
60/523
62/391
64/009
65/523

چرخش مجموع مربعات بارها
جمع
16/955
13/565
11/425
10/719
7/252
6/808
4/924
4/750
4/560
4/491
4/434
3/722
3/413
3/233

درصد

درصد

واریانس

تراکمی

11/081
8/866
7/467
7/006
4/740
4/449
3/218
3/105
2/981
2/935
2/898
2/433
2/231
2/113

11/081
19/947
27/415
34/420
39/160
43/610
46/828
49/932
52/913
55/848
58/746
61/179
63/410
65/523

در جدول  3نشان داد بار عاملی باالتر از  0/3و داشتن

سوال براي عامل خوش بینی و خوش بختی ،تعداد  7سوال

دستكم دو گویه در یک عامل ،پرسشنامه از  14عامل اشباع

براي عامل ادراک احساسات ،تعداد  12سوال براي عامل بیان

شده است .ارزش ویژه اولیه براي عامل اول  ،30/22عامل دوم

احساسات ،تعداد  7سوال براي عامل خودانگیزشی ،تعداد 5

 ،12/62عامل سوم  ،11/17عامل چهارم  ،7/74عامل پنجم

سوال براي عامل كنترل استرس ،تعداد  3سوال براي عامل

 ،7/02عامل ششم  ،5/44عامل هفتم  ،4/53عامل هشتم

عزت نفس ،تعداد  3سوال براي عامل آگاهی اجتماعی و تعداد

 ،3/91عامل نهم  ،3/40عامل دهم  ،3/32عامل یازدهم ،3/18

 4سوال براي عامل تطبیقپذیري شناسایی گردید .تعداد 14

عامل دوازدهم  ،2/85عامل سیزدهم  ،2/47عامل چهاردهم

سوال بهدلیل اینکه بار عاملی كمتر از  0/3را از مجموع

 2/31میباشد كه این  14عامل بر رويهم در حدود 65/52

سواالت كسب كردهاند و تعداد  31سوال بهدلیل اینکه در

درصد واریانس را تبیین میكنند.

عامل دیگر قرار گرفتهاند و منفی بودند حذف شدند (سواالت

با توجه به بار عاملی بهدست آمده سواالت تعداد  5سوال

شماره ،115 ،106 ،120 ،147 ،58 ،140 ،126 ،36 ،15

براي عامل تحریک پذیري ،تعداد  5سوال براي عامل روابط،

،149 ،66 ،5 ،94 ،38 ،137 ،16 ،60 ،121 ،78 ،40 ،119

تعداد  5سوال براي عامل همدلی ،تعداد  17سوال براي عامل

 )12 ،80 ،127 ،125 ،47 ،13و در بخش تحلیل اكتشافی

كنترل احساسات ،تعداد  14سوال براي عامل مدیریت

فرم  153سوالی به فرم  122سوالی تبدیل گردید.

احساسات ،تعداد  14سوال براي عامل قاطعیت ،تعداد 21
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جدول  :4سوالهاي مربوط به هر زیرمقیاس
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سواالت هر عامل

تعداد

نام عامل

152 ،135 ،122 ،107 ،93 ،92 ،86 ،72 ،52 ،48 ،46 ،19 ،18 ،1
143 ،136 ،117 ،114 ،112 ،100 ،96 ،91 ،90 ،84 ،76 ،45 ،39 ،32 ،26 ،9 ،3
103 ،95 ،49 ،23 ،17 ،7 ،2
134 ،131 ،128 ،104 ،89 ،77 ،75 ،25 ،116 ،101 ،98 ،87 ،83 ،63 ،41 ،31 ،28 ،21 ،8 ،6 ،4
108 ،81 ،10
133 ،124 ،97 ،68 ،64 ،62 ،37 ،33 ،30 ،27، 14 ،11
148 ،139 ،105 ،82 ،61
142 ،146 ،129 ،85 ،73 ،53 ،35
150 ،141 ،71 ،57 ،24
132 ،130 ،67 ،50 ،44
153 ،151 ،144 ،118 ،113 ،111 ،109 ،74 ،59 ،55 ،43 ،34 ،22 ،20
110 ،99 ،79
123 ،102 ،65 ،56 ،29
145 ،70 ،69 ،51

14
17
7
21
3
12
5
7
5
5
14
3
5
4

مدیریت احساسات
كنترل احساسات
ادراک احساسات
خوشبینی و خوشبختی
آگاهی اجتماعی
بیان احساسات
كنترل استرس
خودانگیزشی
همدلی
روابط
قاطعیت
عزت نفس
تحریکپذیري
تطبیقپذیري

بارعاملی استاندارد و غیراستاندارد و شاخصهاي برازش مدل

براي دستیابی به روایی سازه موردنظر در این پژوهش ،از

اندازهگیري در ادامه آمده است.

تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول استفاده شده است كه با
استفاده از نرمافزار لیزرل انجام شده است .پارامترهاي

جدول  :5شاخصهاي برازش تحلیل عاملی تاییدي ()n=494
نماد

شاخصهای آماری برازندگی

𝟐

𝒙
RMSEA
NFI
GFI
AGFI

خیدو با درجه آزادي
ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب
شاخص برازش نرمشده
شاخص برازندگی
شاخص برازندگی تعدیلشده

براساس مقدار خی دو كه گزارش شده است؛ مدل با

1/431
0/08
0/94
0/85
0/81

سایر شاخصها نیز نشاندهنده برازش مناسب میباشد.

دادهها برازش نسبتاً مناسبی دارد.
جدول  :6سوالهاي مربوط به هر زیرمقیاس
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ردیف

آلفاي كرونباخ

تعداد

نام عامل

1
2
3
4
5
6
7
8

0/90
0/88
0/91
0/55
0/74
0/60
0/48
0/98

14
17
7
21
3
12
5
7

مدیریت احساسات
كنترل احساسات
ادراک احساسات
خوشبینی و خوشبختی
آگاهی اجتماعی
بیان احساسات
كنترل استرس
خودانگیزشی
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آلفاي كرونباخ
0/87
0/89
0/97
0/95
0/93
0/83
0/90

ردیف
9
10
11
12
13
14

نام عامل
همدلی
روابط
قاطعیت
عزت نفس
تحریکپذیري
تطبیقپذیري
كلی  122سوالی

تعداد
5
5
14
3
5
4

جدول  :7آزمون  Tجهت مقایسه هوش هیجانی دو گروه
گروه

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

معنی داری

df

عادي
تیزهوش

273
221

485/35±70/79
466/10±52/03

>0/0001

272
220

95% Confidence Interval of the Difference
باال
پایین
476/91
459/21

493/78
473/00

بحث
نتایج حاصل از بررسی پایایی (اعتبار) پرسشنامه با

واریانس  )14( Aluja ،0/66در كشور بریتانیا با آلفاي

استفاده از شاخص آلفاي كرونباخ نشان داد كه ضریب آلفاي

كرونباخ  )15( Martskvishvili ،0/95با آلفاي كرونباخ

كرونباخ محاسبهشده براي فرم  153سوالی  0/90است؛ ولی

 0/60تا  )2( Petrides ،0/81با آلفاي كرونباخ  0/60تا

در تحلیل عاملی اكتشافی  31سوال بهدلیل منفیبودن و عدم

 0/80و  )17( Freudenthalerبا آلفاي كرونباخ  0/68تا

تطبیق با عامل موردنظر حذف شدند و پرسشنامه تبدیل به

 0 /92همسو و همراستا بود.

 122سوالی شد كه پایایی كلی آن  0/91بهدست آمد .پایایی

ساختار  15عاملی  TEIQueهمانندسازي شد و بدین

خرده مقیاسها براي عامل مدیریت احساسات  ،0/90كنترل

ترتیب در لیست فزایندهاي از كشورها (از جمله بلژیک ،كانادا،

احساسات  ،0/88ادراک احساسات  ،0/91خوشبینی و

چین ،یونان ،اسپانیا ،نروژ ،كرواسی ،استرالیا و انگلیس) ایران

خوشبختی  ،0/55آگاهی اجتماعی  ،0/74بیان احساسات

هم اضافه شد كه در ایران داراي  14عامل میباشد (.)18

 ،0/60كنترل استرس  ،0/48خودانگیزشی  ،0/98همدلی
 ،0/88روابط  ،0/89قاطعیت  ،0/97عزت نفس ،0/95
تحریکپذیري  0/93و تطبیقپذیري  0/83بهدست آمد.

نتیجه گیری
در پرسشنامه اصلی ،این پرسشنامه  15خرده مقیاس

در انتها پرسشنامه به  122سوال و  14خرده مقیاس

دارد ولی در جامعه ایرانی تبدیل به  14خرده مقیاس شد؛ زیرا

تبدیل شد .كه این  14خرده مقیاس  65/52درصد واریانس

عامل خوشبینی و خوشبختی براي جامعه ایرانی در یک

را تبیین میكنند.

عامل قرار گرفت و تفاوتی بین این دو مشاهده نشد و میتوان

نتایج این تحقیق با پژوهشهاي )12( Chirumbolo
در كشور ایتالیا با آلفاي كرونباخ بین  0/6تا Ulutas ،0/8

گفت كه در جامعه ایرانی بین خوشبینی و خوشبختی تفاوتی
قائل نیستند.

( )13در كشور تركیه با آلفاي كرونباخ  0/58تا  0/83و با
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طبق بررسی مشخص شد هوش هیجانی صفت در دانش-
آموزان مدارس عادي بیشتر از دانشآموزان در مدارس
تیزهوش میباشد.
در این پژوهش شواهد قطعی وجود دارد كه نشان میدهد
هوش هیجانی صفت یک عامل معتبر براي اندازهگیري جامع

تشکر و قدردانی
از خانمها مریم ملکزاده و فاطمه عباسی مدیریت و معاونت
محترم دبیرستان تیزهوشان حضرت زینب بهدلیل یاريها و
راهنماییهاي بیچشمداشت ایشان كه بسیاري از سختیها
را آسان نمودند ،تشکر مینمایم.

احساسات هیجانی است .ساختار خودپندارههاي مربوط به
احساسات ،در دادههاي كشورهایی از سراسر جهان ،تقریب ًا

حمایت مالی

یکسان است .بهطور گستردهتر ،این دادهها شواهدي در

پژوهش حاضر به صورت انفرادي و با برداشت از پایاننامه

حمایت از نظر هانس آیزنک در مورد كلیبودن شخصیت ارائه

كارشناسی ارشد تهیه گردیده و به سفارش هیچ نهاد یا

میدهند .البته محدود كردن ابزار جمعآوري اطالعات به

سازمانی نوشته نشده و از حمایت مالی هیچ نهادي نیز

پرسشنامه و عدم استفاده از روشهایی مثل مصاحبه و

برخوردار نگردیده است.

مشاهده ،محدود كردن این تحقیق به دانش آموزان مقطع
متوسطه استان تهران ،عدم همکاري مدارس براي اجراي

مالحظات اخالقی

پژوهش ،ندادن وقت كافی به دانش آموزان جهت پاسخدهی

این مقاله برگرفته از پایاننامه مصوب در دانشگاه آزاد

و زیادبودن گویههاي پرسشنامه باعث گردید برخی از دانش-

اسالمی واحد تهران مركزي میباشد .در طول فرایند پژوهش

آموزان تمایل به پر كردن پرسشنامه از خود نشان ندهند و یا

سیاستهاي اخالقی دانشگاه مطابق با اصول اخالقی از جمله

بدون دقت به سواالت پاسخ دهند .در نتیجه پیشنهاد میگردد

اخذ رضایت آگاهانه از شركتكنندگان و آزادبودن آنها جهت

جامعه مورد پژوهش در طیفی گستردهتر از دانشآموزان

شركت در پژوهش رعایت شد.

مقطع متوسطه استان تهران جهت تعیین ویژگیهاي روان-
سنجی این پرسشنامه در نظر گرفته شود.

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Emotional intelligence is an attribute of behavioral readiness and desires of the
individual with which he recognizes, processes, and organizes emotional information. This type of
emotional intelligence is also called emotional efficiency. In the present study, the psychometric
properties of the trait emotional intelligence questionnaire as one of the most important tools to assess
the level of trait emotional intelligence have been evaluated.
Method: In this study, the psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire
were surveyed by 494 high school students in Tehran province. The questionnaire consisted of 153
questions and 15 subscales and was graded according to the Likert scale of seven points. Inferential
analysis of data was performed with SPSS, LISREL and AIMOS statistical software.
Results: Examination of the construct validity through the analysis of the components of the main
questionnaire shows that the 15 factors extracted explain 65/65 the total variance of the variables. The
main questionnaire in our study became 122 questions and 14 subscales. (One subscale and 31
questions were omitted due to negativity and lack of appropriate factors.) 14 factors include emotion
management, emotion control, emotion perception, Optimism and happiness, social awareness,
emotion expression, stress management, self-motivation, empathy, relationships, assertiveness, selfesteem, irritability, and adaptability. As a result of the present study, Cronbach's alpha coefficient for
each of the factors in the questionnaire was between 0.48 and 0.98.
conclusion: The Cronbach's alpha coefficient obtained for each of the available factors showed that
the 122-item questionnaire was valid and valid among Iranian high school students. Also, during the
study, it was found that intelligence Excitement among female high school students in Tehran province
is higher in regular schools than in gifted schools.
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