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 چکیده

فرم کودکان،  –پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی  سنجی روان های پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی

 های پژوهش آزمون برای  سازی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده عاملی تحلیل و روایی ,شامل پایایی

نمونه گیری   روش با که دانش آموز ابتدایی پسر بود 000 این پژوهش نمونه حجم .تربیتی انجام شده است

 هوش نامۀ پرسش با و مدارس دولتی شهر تهران  و مشهد انتخاب شدند از بین خوشه ای چند مرحله ای

 بر اکتشافی با روش مولفه های اصلی، عالوه لیعام تحلیل نتایج قرار گرفتند. آزمون صفتی مورد هیجانی

، نه عامل)انطباق پذیری، آمادگی عاطفی، ابرازهیجانی، تنظیم هیجانی، تکانشی پایین، ارتباط با  کلی عامل

 مقیاس پایایی .کرد صفتی تایید هیجانی هوش نامۀ پرسش برای را همساالن، عزت نفس و خودانگیختگی(

محاسبه  نمونه گروه مورد ( در53/3تا  03/3) ترتیبی ( و تتای85/3تا  95/3خ)آلفای کرانبا ضرایب حسب بر

 و روایی ضرایب و فرهنگ اصلی در گرفته انجام تحقیقات مشابه عاملی، تحلیل هایشد.  یافته و تایید

 پژوهش ابزار مطلوب، روانسنجی به خصوصیات توجه با بود. نزدیک پیشین تحقیقات نتایج به نیز پایایی

 رود.  صفتی در کودکان به کار هیجانی به هوش مربوط در پژوهشهای می تواند اضرح

 ، ساختار عاملی، پایایی، رواییفرم کودکان-صفتی هیجانی هوش :واژگان کلیدی

                                                           
 ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران کارشناس .5

 استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران .0

0. استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، mehdi_arabzadeh@hotmail.com 
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 مقدمه

محیط مدرسه، محیطی بسیار هیجانی، هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان است )شهنی، 

های اجتماعی و هیجانی بر موفقیت تحصیلی یکی شایستگی(. تأثیر 5055مجیدی، حقیقی، 

ها، مفهوم هوش هیجانی های نوین پژوهش است. منشأ نظری این دسته از پژوهشاز زمینه

هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان  (. 5557، 5است )مایر و سالووی

از سوی سالووی و مایر به عنوان  5553تفکر و هیجان است. این اصطالح اولین بار در سال 

شکلی از هوش اجتماعی مطرح شد که شامل توانایی ادراک هیجان در خود و دیگران، فهم 

و ادارۀ هیجان است. هوش هیجانی از سوی برخی از محققان شامل متغیرهای  هاجانیاین ه

و خوش  0، ابراز وجود0بین موقعیتی رفتار نظیر همدلی یهاشخصیتی است که با شاخص

امروزه هوش هیجانی به عنوان یک  .(5557 ،0ان -، بار5559 ،9ارتباط دارد )گلمن 0بینی

موضوع جدید در حوزۀ روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه 

وجود دارد همه دربردارندۀ این پیام است که هوش هیجانی پیش بینی کنندۀ مطمئنی برای 

 (.5080در جنبه های مختلف زندگی است )ثمری و طهماسبی،  موفقیت فرد

با توجه به قدرت پیش بینی کنندۀ هوش هیجانی برای موفقیت زندگی، مفاهیم جدیدی 

هوش  است. 8و توانشی 7دو مفهوم هوش هیجانی، صفتی به هوش هیجانی افزوده شده است.

ازش و ها، به بازشناسی، پردهیجانی صفتی، آمادگی رفتاری و تمایالت فرد است که با آن

ها و ابزار های پردازد که این نوع هوش به کمک پرسشنامهسازماندهی اطالعات هیجان می

( این نوع هوش هیجانی را خود 0330، 5)پترایدز و فارنهام شودخودسنجی ارزیابی می

                                                           
1. Mayer & Salovey 

2. Empathy 

3. Assertiveness 

4. Optimism 

5. Golman 

6. Bar _ on 

7. Trait 

8. Ability 

9. Petrides & Furnham 
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ارنهام و پترایدز، سنگاریسو، ف ؛0330، نیز نامیدند )پترایدز و فارنهام 5کارآمدی هیجان

(. خود کارآمدی هیجانی، ریشه در مفاهیمی چون هوش اجتماعی 0330 ،0فردریکسون

( دارد. هوش هیجانی توانشی، به 5580) 0( و هوش درون فردی گاردنر5503) 0ثرندایک

ها در زندگی اشاره دارد و توانایی دریافت، کارگیری آنهای هیجانی و بهیادگیری توانایی

های عملکرد ها را  دارد. این نوع هوش هیجانی به کمک آزمونیت هیجانفهم و مدیر ابراز،

 در آن نقش و هیجانی هوش (.5558و موفقیت عینی قابل ارزیابی است )مایر و سالووی، 

 دهه های در دیگر با موضوعات مقایسه در که است مواردی جمله از تحصیلی پیشرفت

 است. هوش اختصاص داده خود به ت راتحقیقا از گسترۀ محدودتری و کمتر حجم اخیر،

 بدیهی دیگر امروزه .است اجتماعی کنش وری با مرتبط و جدید نسبتاً هیجانی سازه ای

 دانش آموزان و عملکرد ارتباط در که هیجانی -اجتماعی هایچالش به پرداختن که است

بی  ضایتی،انضباط، نار نظیر هاییمقوله است. الزامی کنند،می ایجاد تداخل مدرسه در

 محدود را مدرسه در موفقیت اغلب تحصیل ترک و خود بیگانگی از دلسردی، مسئولیتی،

سازمان یافته،  و علمی داده های انبوه بر تکیه با امروزه .سازندمی مواجه شکست با یا و

 آموزشگاهی زمینه های در به ویژه فرد هایموفقیت که پیش بینی نیست باقی شبه هیچ جای

 دست دیگ، به عبارت است. ممکن پیوسته عوامل پیچیده ای از ترکیب به توسل با تنها

 رشد طریق از دانش آموزان در شناختی هایمهارت از قبولی قابل و باال سطح به یافتن

 به است. امکان پذیر اخالقی و روان شناختی، اجتماعی کالمی، شناختی، جسمانی، موزون

 بود، مگر نخواهند درسی موضوعات به یادگیری قادر احتماالً دانش آموزان که معنی این

 یک به مدارس تغییر هدف، این به راه رسیدن و باشند شده متحول ابعاد همه در اینکه

 و هیجانی هایقابلیت تقویت که داده است نشان تحقیق و تجربه .است یادگیری اجتماع

 بهبود جهت در الشزنجیرۀ ت در ما نوجوانان، حلقۀ گمشده و کودکان در اجتماعی

 به مدارس اجتماعی، فرایندهای و روابط بر تاکید با است. تربیت و تعلیم وضعیت

                                                           
1. Emotional self efficacy 

2. Petrides., Sangareau, Furnham & Frederickson 

3. Thorendik 

4. Gardner 
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 زندگی از مهمی بخش به عنوان را یادگیری توانندمی که شد خواهند تبدیل هاییمحیط

 یاد دادن امتحان به دلیل صرفاً دانش آموزان حالتی چنین در و درآورند  آموزاندانش

فردی،  هایموفقیت بینی پیش در تنیده درهم عوامل از ترکیبی سهم امروزه، گیرند.نمی

 را برای موثر و سودمند ابزاری هیجانی هوش مفهوم و است مسلم و شده پذیرفته امری

است. در یک نتیجه گیری  آورده فراهم عوامل این از بخشی پیچیدۀ بندی شکل توصیف

تداخل  ها، به جایاند که هیجاناز محققان پذیرفتهکلی از آن چه گذشته، امروزه عدۀ کثیری 

دهند. این اتفاق نظر، با ظهور دیدگاه های ها را افزایش میهای شناختی، آنبا سایر ظرفیت

گشای هوش هیجانی جدید در حوزۀ رابطه هیجان و شناخت و از طریق معرفی مفهوم راه

به وجود آمده است. انسان عمالً نه ( 5557 آن،-؛ بار5559گلمن،  ؛5553 )سالووی و مایر،

به صورت تفوق جویانه موجودی عقالنی است و نه هیجانی، بلکه به شکل وحدت جویانه 

توان با این اظهارنظر )مایر، سالووی،کاروسو؛ هر دو این ویژگی را دارا است. بنابراین می

 ان؛ و عاطفه بدونسازد استدالل بدون عاطفه، ناتو( هم عقیده بود که خاطر نشان می0333

تواند ضمن فراهم آوردن درک بهتری از استدالل، نابینا خواهد بود. نتایج این پژوهش می

ی های تربیتهای یادگیرندگان، معلمان و مدیران را در طراحی و ارزیابی موقعیتتوانایی

 اثربخش، یاری رساند و موجب بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان گردد.

 ملیعا ساختار و سنجیروان هایویژگی بررسی و معرفی به حاضر شبنابراین پژوه

 با که شودیم ناشی مسئله ازآنجا این پردازدکودکان می فرم-صفتی هیجانی هوش پرسشنامۀ

 اینامهپرسش ما کشور در حالتابه موجود، اطالعاتی هایبانک در نگارنده بررسی به توجه

 ترجمه و تدوین خاص طوربه آن ابعاد دکان وکو صفتی هیجانی هوش سنجش جهت معتبر،

 نقیصه این عرف به کمک تواندمی ای معتبرارائه پرسشنامه رواز این.است نشده یابی اعتبار و

 بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سوال است  که آیا ساختار نه عاملی هوش.باشد

 ؟ و آیا تحلیل عاملرار می شودایرانی تککودکان در دانش آموزان  فرم-صفتی هیجانی

ایید می ایرانی ت تاییدی، ساختار به دست آمده از تحلیل عامل اکتشافی را در دانش آموزان 

 ؟ کند
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 روش

 رسشنامۀعاملی پ ساختار و سنجیروان هایویژگی بررسی که حاضر مطالعۀ ماهیت به توجه با

 گردآوری نحوۀ لحاظ از  حاضر پژوهش روش .کودکان است فرم-صفتی هیجانی هوش

 پژوهش یجامعه .کاربردی است هدف لحاظ از و همبستگی نوع از توصیفی اطالعات

 تعداد( 5088) هومن نظر طبق. حاضر، دبستان های پسرانۀ تهران و مشهد بودند

 که است این بهینه تحال باشد، بنابراین سؤاالت تعداد برابر بیست تاپنج باید کنندگانشرکت

نفر از دانش آموزان پسر دورۀ  000بر این اساس . باشد داشته وجود کننده تشرک نفر 033

 ابتدایی، به عنوان گروه نمونه، به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. سپس

 Rفزارانرم از استفاده با پرسشنامه ها از حاصل هایداده. گردید آوریجمع و اجرا هاپرسشنامه

 حاضر از قرار زیر است: پژوهش ابزار .شد تحلیل لیزرل و

 5دهاین پرسشنامه توسط ماورولی، پترایدز، شو و وایت. کودکان فرم-صفتی هیجانی هوش

( ساخته شده 0335( و با اقتباس از پرسشنامۀ هوش هیجانی صفتی پترایدز و فارنهام )0338)

است که شامل  50تا  8فرم کودکان، برای کودکان -است. پرسشنامۀ هوش هیجانی صفتی 

ت( کنم آسان اسجمله کوتاه )به عنوان مثال؛ برای من نشان دادن اینکه چطور احساس می 79

 5سطحی لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق رتبه بندی شده است و از  9و در مقیاس 

 خرده آزمون شامل؛ انطباق پذیری، آمادگی عاطفی، ابراز هیجانی، تنظیم هیجانی، تکانشی

پایین، ارتباط با همساالن، عزت نفس و خودانگیختگی ساخته شده است و توانایی آزمودنی 

سنجد. این پرسش نامه به صورت خود گزارش دهی و مداد های مختلف میرا در موقعیت

وح فرم کودکان، سط -و کاغذی است. نسخۀ انگلیسی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی

ونی را نشان داده است. این پرسش نامه بر اساس پرسش رضایت بخشی از ثبات درونی و بیر

( تهیه شده است. هوش هیجانی صفتی 0335نامۀ هوش هیجانی صفت پترایدز و فارنهام )

درجه ای لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً  7آیتم به صورت  590پترایدز و فارنهام شامل 

فاکتور  0انگلیسی و بر اساس موافق است و نمره گذاری آن بر اساس نمونه های افراد 

                                                           
1. Mavroveli, Petrides, Shove & Whitehead 
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 -0 0احساسی -0 0خود کنترلی -0 5به زیستی -5سراسری هیجان عمومی است که شامل 

 هستند.  0جامعه پذیری

شود هر یک از سؤاالت آزمون را کننده خواسته میدر اجرای این پرسشنامه،  از شرکت

زینه آن موقعیت یکی از گ با دقت بخواند و مطابق نظر خود نسبت به توانایی خود در انجام

های های از کامالً مخالف تا کامالً موافق را انتخاب نماید سپس با جمع نمودن ارزش انتخاب

)به راحتی  9گردد که عبارتند از: نمرۀ سازگاریهر ماده برای هر آزمودنی نه نمره محاسبه می

لی شادی هستم(، )بچۀ خی 0می توانم به چیزهای جدید عادت کنم(، نمرۀ آمادگی عاطفی

)بدون  8)به راحتی می توانم احساساتم را نشان دهم(، نمرۀ ادراک هیجانی 7نمرۀ ابراز هیجانی

)وقتی غمگین هستم، سعی می کنم  5دلیل خاصی عصبانی می شوم(، نمرۀ تنظیم هیجانی

ی )قبل از انجام هرکار، به دقت دربارۀ آن فکر م 53خودم را مشغول کنم(، نمرۀ تکانش پایین

)دوست ندارم با بچه هایی که نمی شناسم حرف بزنم(، نمرۀ  55کنم(، نمرۀ ارتباط با همساالن

)دوست  50)احساس بسیار خوبی نسبت به خودم دارم(، نمرۀ خودانگیختگی 50عزت نفس

 ندارم خیلی درس بخوانم(.

فرم کودکان نشان از سطح رضایت بخشی از  _نسخۀ انگلیسی هوش هیجانی صفتی

گزارش شده است )ماورولی و  =r 75/3ماهه 0و پایایی در یک دوره  75/3وندرهمسانی 

( و پایایی در 70/3<(. و نیز سطح رضایت بخشی از همسانی درونی )آلفا0338همکاران، 

 (0355 روز،-( گزارش شده است)ماورولی و سانچز=75/3rیک فاصلۀ زمانی سه ماهه )

                                                           
1. Well- being 

2. Self-control 

3. Emotionality 

4. Sociability 

5. Adaptability 

6. Affective disposition 

7. Emotion expression 

8. Emotion perception 

9. Emotion regulation 

10. Low impulsivity 

11. Peer relation 

12. Self steem 

13. Self motivation 
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 (2002،و همکاران ) ماورولی در کودکاننمونه گیری هوش هیجانی صفت  . حوزه1 جدول

 مثال توصیف مختصر جنبه ها

 سازگاری
خودادراکی های کودک از اینکه می تواند با موقعیت 

 های جدید سازگار شود.

شروع سال تحصیلی جدید برایم 

 سخت است.

 آمادگی عاطفی
خودادراکی های کودک از فراوانی و شدت تجربه 

 هیجانی
 بچه بسیار شادی هستم

 ابراز هیجانی
خودادراکی های کودک از این که چقدر می تواند 

 به طور موثر هیجاناتش را بیان کند.

من همیشه کلماتی را برای بیان 

 احساسم می یابم

 ادراک هیجانی
ادراکی های کودک از این که چقدر هیجانات  خود

 خود و دیگران را  صحیح تشخیص می دهد.

م ایفهم آن که چه احساسی دارم بر

 آسان است.

 تنظیم هیجان
خودادراکی های کودک از این که چقدر خوب می 

 تواند هیجانات خود را کنترل کند.
 می توانم  خشمم را کنترل کنم

 تکانش پایین
خودادراکی های کودک از این که چقدر موثر می 

 تواند خود را کنترل کند.

دوست ندارم منتظر آن چه می 

 خواهم بمانم.

 همساالنروابط با 
خودادراکی های کودک از چگونگی روابطش با هم 

 کالسی هایش

من به مشکالت سایر کودکان 

 گوش می دهم

 خودادراکی های کودک از ارزش خود عزت نفس
من دربارۀ خودم احساس خوبی 

 دارم.

 خودادراکی های کودک از انگیزش و نیاز خود خودانگیختگی
همیشه سعی می کنم که در مدرسه 

 ن باشم.بهتری

 نتایج

ز تحلیل کودکان در ابتدا ا فرم-صفتی هیجانی هوش نامۀ برای بررسی ساختار عاملی پرسش

عاملی اکتشافی استفاده شد؛در ابتدا با توجه به اصول تحلیل عاملی اکتشافی بررسی ساختار 

عاملی  53و  5، 8های صورت مدل کودکان به فرم-صفتی هیجانی هوش نامۀ عاملی پرسش

عامل  5 نامه در فرهنگ اصلی ازسی شد چراکه مدل مفروض شده توسط طراحان پرسشبرر

عاملی بر اساس نتایج بدست آمده مورد تایید  53و  8مکنون برخوردار بود. در مجموع مدل 

 قرار نگرفت.
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ول نامه هوش هیجانی صفت،در جدعاملی پرسش 5های مربوط به مدل نتایج تحلیل داده

 شده است.هنشان داد 0شماره 

 عامل 9کودکان با  فرم-صفتی هیجانی هوش نامۀ تحلیل عاملی اکتشافی پرسش .2جدول 

ل 
عام

5
 

مل
عا

8
 

مل
عا

7
 

مل
عا

0
 

مل
عا

9
 

ل 
عام

0
 

مل
عا

0
 

مل
عا

0
 

مل
عا

5
 

 

    705/3     

.وقتی غمگین هســتم، ســعی 5

ــغول   مـی کنم خودم را مشـ

 کنم.

      905/3   
ــم   0 ــوان ــی مــی ت ــه راحــت . ب

 شان دهم.احساساتم را ن

     907/3    
. بدون دلیل خاصی عصبانی 0

 می شوم.

      005/3   
ــبانی  0 ــی مرا عصـ . اگر کسـ

 کند، به او می گویم.

    005/3     

 . اگر از کسی ناراحت شوم،9

فقط سعی می کنم درباره اش 

 فکر نکنم.

937/3         
ــت ندارم خیلی درس 0 . دوس

  .بخوانم

000/3         
میشــه ســعی می کنم در  . ه7

 مدرسه بهتر باشم. 

 058/3        

ــد کـاری را   8 . اگر قرار بـاشـ

انجــام دهم، می دانم کــه می 

توانم خیلی خوب آن را انجام 

 دهم.

005/3         

ــه خوبی  5 . اگـر کــاری را ب

ــت ندارم    انجـام نـدهم، دوسـ

 دوباره آن را انجام دهم.

 758/3        
ــیــار خوبی  53 ــاس بسـ . احسـ

 سبت به خودم دارم.ن

   950/3      
. قبـل از انجـام هرکـار، به    55

 دقت دربارۀ آن فکر می کنم.

   907/3      
. هـر چیزی کــه بخواهم،  50

 همین االن می خواهم.
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5
 

 

        095/3 

ــت، اگر 50 . برایم مهم نیســ

مجبور شـوم یک شب را دور  

 از خانه بمانم.

  070/3       
 یدا. خیلی راحت دوست پ50

 می کنم. 

  007/3       
. دوست ندارم با بچه هایی 59

 که نمی شناسم حرف بزنم.

        097/3 
ــه 50 ــه راحتی می توانم ب . ب

 چیزهای جدید عادت کنم.

  955/3       
ــت دارم افراد جدید 57 . دوس

 را ببینم.

        905/3 

ــال 58 . عــادت کردن بــه ســ

تحصـیلی جدید، برایم دشوار  

 است.

 . بچۀ خیلی شادی هستم.55  078/3       

000/3  005/3       
ــکالت . به03 ــتانم مشـ  دوسـ

 .دهممی اهمیت

       080/3  
ــات دلخور   05 ــتـر اوق . بـیشـ

 هستم.

       000/3  
ــبت به  00 ــتر اوقات نسـ . بیشـ

 آینده، احساس بد دارم.

 . دوستان بسیاری دارم.00       000/3  

  090/3       
دوســت ندارم به دیگران   .00

 کمک کنم.

700/3         
ــه،   09 . در امتحــانـات مـدرسـ

 بیشترین تالشم را می کنم.

078/3         
ــرای  00 ــدارم ب . دوســـــت ن

 چیزی، سخت تالش کنم.

    030/3     
. همیشه سعی دارم، بهترین 07

 اخالق را داشته باشم.

      800/3   

ــه راحــتــی مــی تــوانــم 08 . ب

م را به دیگران نشان احسـاسات 

 دهم.
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  005/3  003/3     
. نمی توانم خشم خودم را 05

 کنترل کنم.

     055/3    
ــتــانم 03 . وقتی یکی از دوسـ

 ناراحت است، می فهمم.

     057/3    
. بیشـــتر اوقات، نمی فهمم 05

 چه احساسی دارم.

 977/3        
ــت  00 ــتر افراد ،مرا دوس . بیش

 دارند.

005/3         
. تکالیفم را به خوبی انجام 00

 می دهم.

   705/3      
. دوست ندارم برای چیزی 00

 که می خواهم منتظر بمانم.

 . آدم شادی هستم.09  085/3       

  800/3       
ــت دارم بـا دیگران  00 . دوسـ

 باشم.

 . اغلب غمگین هستم.07  908/3       

     795/3    
کــه چــه . دقیقــا می دانم 08

 احساسی دارم.

703/3         
. می خواهم هر کاری را به 05

 خوبی انجام دهم.

 007/3        
. خودم را خیلی دوســــت 03

 دارم.

   057/3      

ــت 05 . هر کاری را که دوسـ

دارم، انجــام می دهم؛ بــدون 

این کـه زیـاد درباره اش فکر   

 کنم.

   003/3      

ــازی هــا و 00 . خودم را از ب

الیـت هـای خطرناک دور   فعـ 

 نگه می دارم.

 900/3        
ــتر کــارهــا را خوب 00 . بیشـ

 انجام می دهم.

   975/3      
. معموال از چیزهــایی کــه 00

 می گویم منظوری ندارم.
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        005/3 

ــد  09 . وقتی در محــل جــدی

هستم، به سرعت به آن عادت 

 می کنم.

 . با همه کنار می آیم.00       095/3  

  008/3  055/3     
. اغلب با دیگران دعوا می 07

 کنم.

      053/3   

. می دانم چطور به دیگران 08

نشان بدهم که چقدر به آن ها 

 اهمیت می دهم.

     003/3    
ــات دیگران را  05 ــاسـ . احسـ

 خوب می فهمم.

    790/3     
. وقتی ناراحتم، چهره ام را 93

 شاد نگه می دارم.

 . اغلب خیلی شاد نیستم.95        000/3 

059/3    050/3     

. اگـر در امـتحــانی موفق   90

نشوم، در امتحان بعدی سخت 

 تر تالش می کنم.

     070/3    
. درک احساسات دیگران 90

 برایم دشوار است.

    730/3     

ــعی می 90 . وقتی ناراحتم، سـ

کنم کــاری کنم کــه حــالم  

 عوض شود.

      008/3   
ــی  99 ــی راضـ . اگر از کسـ

 هستم، به او می گویم.

        075/3 
. دوســت ندارم به کارهای 90

 جدید دست بزنم.

  755/3       
. همکالسی های من، بازی 97

 کردن با من را دوست دارند.

 . از ظاهرم راضی هستم.98        000/3 

    070/3     
. خیلی راحت عصبانی می 95

 شوم.

        705/3 
. خیلی سریع به افراد جدید 03

 عادت می کنم.
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    038/3     
. در کنترل احســــاســــاتم 05

 موفق نیستم.

   005/3  080/3    
ــانیــت دیگری را  00 ــب . عصـ

 تشخیص می دهم.

 . معموال اخالق بدی دارم.00  085/3       

     803/3    
ــه  00 . احســــاس خودم را ب

 سادگی درک می کنم.

      987/3   
ــطــور     09 ــم چ ــمــی دان . ن

 احساساتم را بیان کنم.

  730/3       
ــا دیگران بگو  00 . مـعموال ب

 مگو نمی کنم.

         
. دوســت ندارم به جاهایی  07

 بروم که تا به حال نرفته ام.

        008/3 
. اغلب احســاس عصبانیت 08

 دارم.

       703/3  
. مـعـمـوال قبــل از حرف    05

 ی کنم.زدن، به دقت فکر م

   935/3      
. دوست دارم با همکالسی 73

 هایم همکاری کنم.

  058/3       

. فکر می کنم ممکن است 75

وقتی بزرگ شــــدم، غمگین 

 شوم.

       070/3  

. خیلی وقــت هــا قبــل از 70

انجـام دادن کـارها، فکر نمی   

 کنم.

   050/3      
. خـیلی راحــت در مورد  70

 احساساتم حرف می زنم.

      053/3  058/3 

. نــمــی تــوانــم کــلــمــات  70

درسـتی، برای بیان احساساتم  

 پیدا کنم.

        000/3 
ــه را  79 ــودن از خــان . دور ب

 دوست ندارم.

 



 77/ ...  :دکانکو فرم -صفت هیجانی هوش مقیاس سنجی روان هایویژگی

( روی عامل اول 79، 70، 08، 03، 90، 09، 58، 50، 50بر اساس جدول فوق سواالت )

 قیاس سازگاری هستند؛ و سواالتبار عاملی معناداری داشتند.این سواالت، مربوط به خرده م

( روی عامل دوم بار عاملی معناداری داشتند این سواالت، 70، 05، 00، 07، 09، 00، 05، 55)

( روی 70، 09، 99، 08، 08، 0، 0مربوط به خرده مقیاس آمادگی عاطفی هستند  و سواالت )

انی رده مقیاس ابراز هیجعامل سوم  بار عاملی معناداری داشتند. این سواالت، نیز مربوط به خ

( روی عامل چهارم بار عاملی معناداری 00، 00، 05،90، 08، 05، 03، 0می باشند و سواالت )

، 9، 5داشتند. این سواالت، نیز مربوط به خرده مقیاس ادراک هیجانی می باشند و سواالت )

تند. این سواالت، ( روی عامل پنجم بار عاملی معناداری داش05، 95، 90، 90، 93، 07، 05، 07

، 00، 00، 05، 00، 50، 55نیز مربوط به خرده مقیاس تنظیم هیجانی می باشند و سواالت )

( روی عامل ششم بار عاملی معناداری داشتند. این سواالت، نیز مربوط به خرده 70، 73، 00

، 97، 07، 00، 00، 05، 00، 00، 03، 57، 59، 50مقیاس تکانش پایین می باشند و سواالت )

عامل هفتم بار عاملی معناداری داشتند. این سواالت، نیز مربوط به خرده مقیاس ( روی 75، 00

( روی عامل هشتم بار 98، 95، 00، 03، 00، 53، 8روابط با همساالن می باشند و سواالت )

عاملی معناداری داشتند. این سواالت، نیز مربوط به خرده مقیاس عزت نفس می باشند و 

(  روی عامل نهم بار عاملی معناداری داشتند. 90، 05، 00، 00، 09، 03، 5، 7، 0سواالت )

 این سواالت، نیز مربوط به خرده مقیاس خودانگیختگی می باشند.

دهد که تمام سؤاالت تقریباً روی عامل مربوط به خودشان نتایج بارهای عاملی نشان می

، 90، 07، 05، 03تنها استثنا مربوط به سؤال  دار و باالیی هستند. شایددارای بار عاملی معنی

ده شباشد که روی بیش از یک عامل بار عاملی معنی داری دارند.نه عامل استخراج 70، 00

 ها را تبیین می کنند.از واریانس داده 09/ 50درمجموع در حدود

شوند هایی که بر اساس نظریه خاصی ساخته میمعموالً برای بررسی ساختار عاملی آزمون

و دارای پیشینه نظری قدرتمندی هستند بهترین روش استفاده تحلیل عاملی تأییدی است. در 

عاملی تأییدی برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش هیجانی این قسمت از روش تحلیل 

افزار لیزرل صفتی استفاده شد. کلیه محاسبات مربوط به تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم
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. قابل ذکر است که قبل از بررسی تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی باید از صورت گرفت

 گزارش شده است. 0ها اطمینان حاصل کرد. نتایج در جدول شماره برازش مدل با داده

 هاهای برازش مدل نه عاملی با دادهشاخص .3جدول 

 قبولمقدار قابل آمدهدستمقدار به شاخص برازش

RMSEA 380/3  39/3از  ترکوچک 

AGFI 55/3 3/ 53 باالی 

NFI 53/3  53/3باالی 

NNFI 55/3  53/3باالی 

CFI 85/3  53/3باالی 

IFI 50/3  53/3باالی 

های برازش مشخص است که کلیه شاخص 0شده در جدول با توجه به نتایج نشان داده

هش های پژواملی با دادهها از مقادیر قابل قبولی برخوردار هستند.چون مدل سه عمدل با داده

توان نتایج حاصل از ضرایب عاملی مربوط سؤاالت را مورد بررسی برازش دارد بنابراین می

دهد که تمام سؤاالت تقریباً روی عامل مربوط به قرارداد.نتایج بارهای عاملی نشان می

 دار و باالیی هستند. خودشان دارای بار عاملی معنی

 ها با استفاده از روش آلفای کرانباخ و تتایل و خرده مقیاسضریب پایایی ک 0در جدول 

  شده است.ترتیبی نشان داده

 خالصۀ آلفای کرانباخ و تتای ترتیبی کل و  .4جدول 

 کودکان فرم-صفتی هیجانی هوش نامۀ های پرسشخرده مقیاس

 آلفای کرانباخ تتای ترتیبی مقیاس

 95/3 03/3 انطباق پذیری

 80/3 89/3 آمادگی عاطفی

 00/3 09/3 ابراز هیجانی

 08/3 05/3 ادراک هیجانی

 95/3 05/3 تنظیم هیجانی 

 00/3 07/3 تکانش پایین

 08/3 08/3 ارتباط با همساالن
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 آلفای کرانباخ تتای ترتیبی مقیاس

 75/3 70/3 عزت نفس

 08/3 75/3 خودانگیختگی

 85/3 53/3 کل پرسشنامه

ی مربوط به تتای ترتیب با توجه به این جدول  مشخص است که باالترین آلفای کرانباخ و

مربوط  ترین آلفای کرانباخ و تتای ترتیبیخرده مقیاس آمادگی عاطفی و عزت نفس؛ و پایین

 به خرده مقیاس انطباق پذیری و تنظیم هیجانی است.

 بحث

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت جایگاه هوش هیجانی و به منظور پر کردن جای خالی 

صفتی در کودکان صورت گرفت تا موقعیت مناسبی برای ابزاری در زمینه هوش هیجانی 

پژوهش، تشخیص، و ارزیابی بهتر فراهم شود. هوش هیجانی صفتی در کودکان سازه ای 

است که برای یادگیری بسیار حیاتی می باشد تا جایی که از آن به عنوان یک منادی مهم 

ند هوش هیجانی بر میزان یادگیری یاد می شود. همچنین،  پژوهش های مختلف نشان داده ا

انگیزه افراد در یادگیری، نیز اثر گذار است. در پژوهش حاضر، پس از آنکه از راه تحلیل 

صفتی در نمونه ی دانش آموزان ایرانی مشخص  هیجانی عامل اکتشافی، عامل های هوش

تشافی کشد، تحلیل عامل تاییدی به منظور تایید ساختار عاملی به دست آمده از تحلیل عامل ا

انجام شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی در این پژوهش با چارچوب نظری فرم اصلی 

( ، ماورولی و 0335مقیاس و عوامل استخراج شده از سوی پترایدز و همکاران)

( همخوانی دارد. در واقع نتایج به دست امده در دانش آموزان  ایرانی با نمونۀ 0338همکاران)

مسان است. در بررسی روایی عاملی نه عامل از نتایج پژوهش استخراج شد نسخۀ انگلیسی ه

  70، 00، 90، 07، 05، 03و با نتایج فرم اصلی همخوانی داشت، با این تفاوت که  سواالت

داشتند حذف شدند. نتایج تحلیل عامل تاییدی  داری معنی عاملی بار عامل یک از بیش روی

بسیار باال و مطلوبی تایید کرد. همچنین پایایی مقیاس های شناسایی شده را در حد عامل

هوش هیجانی صفتی براساس آلفای کرانباخ و تتای ترتیبی محاسبه شد و نتایج نشان داد که 

مقیاس مورد نظر از پایایی مناسبی برخوردار است . بیشتر پژوهشگران دیگر نیز در مطالعات 



 1396، بهار 27گیری تربیتی، سال هفتم، شمارة / فصلنامة اندازه 82

قیاس، از پایایی باالی آن خبر داده اند خود در مورد بررسی خصوصیات روان سنجی این م

-؛ ماورولی و سانچز0338)ماورولی و همکاران، که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد 

 .( 0355روز،

در مجموع ضرایب پایایی و روایی این پرسشنامه، سهولت اجرا، شرایط استفاده وسیع 

شنامه که هوش هیجانی صفتی محققان را از این ابزار فراهم می آورد. بنابراین این پرس

کودکان را با زیر مقیاس های آن به خوبی مورد سنجش قرار می دهد، در نمونه ی ایرانی 

نیز قابلیت اجرا را دارد. و می تواند در موقعیت های تربیتی و پژوهشی مورد استفاده قرار 

 ی پژوهش های متعددی را در روانشناسی پدید آورد.گیرد و زمینه
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