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  چکیده
 هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ یسنجروان آزمون هدف با حاضر پژوهش
 سانگاریو، تریدس،پ ،TEI-ASF( نوجوانان براي محورصفت هیجانی
 یرانیا سرآمد نوجوانان از گروهی بین در )2006 فردریکسون، و فرنهام
 و سرپ 148( سرآمد نوجوان 347 حاضر، همبستگی مطالعۀ در شد. انجام
 براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ به دختر) 199

 و انیکوک ناکایا، اُشیو، ،ARS( نوجوان يآورتاب مقیاس و نوجوانان
 کوتاه ۀنسخ عاملی روایی تعیین منظور به دادند. پاسخ )2002 ناگامنی،
 آماري  شرو از نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 از نامهپرسش درونی همسانی بررسی منظور به و تأییدي عاملی تحلیل
 سازة واییر مطالعۀ منظور به همچنین، شد. استفاده کرونباخ آلفاي ضرایب
 ضرایب وانان،نوج براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ

 یهیجان هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ اصلی عوامل بین همبستگی
 نوجوانان شناختی روان يآورتاب مختلف ابعاد با نوجوانان براي محورصفت
 نشان AMOS افزارنرم پایۀ بر تاییدي عاملی تحلیل نتایج شد. گزارش

 شامل محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش عاملی چهار نسخۀ که داد
 برازشها داده با بودن، احساساتی و خودکنترلی بودن، اجتماعی بهزیستی،
 با یهیجان هوشهاي عامل بین همبستگی به مربوط نتایج داشت. مطلوبی
 یبخشمنظ نوجویی، شامل نوجوانان شناختی روان يآورتابهاي مؤلفه

 سازة واییر از تجربی طور به آینده، به نسبت مثبت يگیرجهت و هیجانی
 حمایت واناننوج براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ
 ودن،ب اجتماعی بهزیستی،هاي عامل درونی همسانی ضرایب مقادیر کرد.

 و 73/0 ،73/0 ،82/0 با برابر ترتیب به بودن احساساتی و خودکنترلی
 سخۀن که داد نشان حاضر مطالعۀ نتایج مجموع، در آمد. دست به 70/0
 هوش ةساز سنجش براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه

  است. پایا و وار ابزاري ایرانی سرآمد نوجوانان بین در محورصفت هیجانی
  

  کلیدي گانواژ
 نسخۀ ـ محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش تاییدي، عاملی تحلیل
 .شناختی روان يآورتاب نوجوان، کوتاه

 

Abstract 
The main purpose of the present study was to inves-
tigate psychometric properties of the Trait Emotion-
al Intelligence- Adolescent Short Form (TEI-ASF, 
Petrides, Sangareau, Furnham & Frederickson, 
2006) among Iranian gifted adolescents. In this cor-
relational study, 347 gifted adolescents (148 male 
and 199 female) completed the Trait Emotional 
Intelligence- Adolescent Short Form (TEI-ASF) and 
the Adolescent Resilience Scale (ARS, Oshio, Na-
kaya, Kaneko & Nagamine, 2002). The confirmato-
ry factor analysis method and internal consistency 
were used to determine the TEI-ASF's factorial va-
lidity and reliability, respectively. Also, in order to 
examine the construct validity of the TEI-ASF, cor-
relations between different dimensions of TEI-ASF 
with scales of adolescent’s resilience was calculat-
ed. The results of confirmatory factor analysis based 
on AMOS software showed that 4-factor structure 
of the well-being, sociability, self-control and emo-
tionality in the Iranian sample had good fit with 
data. Correlational analyses between different di-
mensions of TEI-ASF with scales of adolescent’s 
resilience provided initial evidence for the TEI-ASF 
convergent validity. Internal consistency for the 
well-being, sociability, self-control and emotionality 
subscales was 0/82, 0/73, 0/73 & 0/70 respectively. 
In sum, these findings provide evidence for the va-
lidity and reliability of the TEI-ASF as an instru-
ment for measuring Trait Emotional Intelligence 
among Iranian gifted adolescents. 
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  مقدمه
 مثابۀ به هیجانی هوش مطالعۀ گذشته،هاي سال خالل در
 افراد فرديهاي تفاوت کنندةتصریح اهمیتِ با سازة یک
 یبخشنظم و فهم و درك چگونگی مطالعاتی بافت در

 توجه کانون در دیگران و خویشتن هیجانی تجارب
 با همسو ).2019 (نوزاکی، است بوده مختلف محققان
 هوش رابطۀ بر تاکید سوي، یک از موجود، تجربی شواهد
 کفایت هیجانی/جسمانی، سالمت با هیجانی

 و (باریرو افراداي حرفه موفقیت و فردي/اجتماعی
 از و )2019 سامارا، و خداري ـ ایل ؛2020 تریگالون،

 آموزش خطیر ایدة از دفاع در شواهدي وجود سوي، دیگر
 مطالعۀ که است شده سبب افراد هیجانی بهرة ارتقاي و

 ترینمهم از یکی به هموارة مطالعاتی قلمرو این
 شود تبدیل مختلف محققان پژوهشیهاي دغدغه

 ).2011 اسچلینگر، و تیلور دیمینیکی، ویسبرگ، (دارالك،
 دهدمی نشان مختلف مطالعات نتایج مرور ویژه، طور به
 ینیپای سطوح باال هیجانی هوش با جوانان و نوجوانان که
 از کمی میزان اضطراب، و افسردگیهاي نشانه از

 و توجه نقص اختالل شناسی نشانه و مخرب رفتارهاي
 و دلگادو ـ لوپز رویز، ـ رودریگو (سیجادو، فعالی بیش

 ریمانکاست کیفر، تیلور، پارکر، کریستنسن، ؛2018 السادا،
 رد موفقیت احتمال افزایش البته و )2014 سامرفیلد، و

 ايرفتاره نمایش و )2013 دیجیاکما، و (پریرا امتحانات
 فورد، کارتی،(مک اندداشته را آورانهتاب و مثبت اجتماعی
    ).2020 استاگ، و لوماس
 عناصر بر تاکید با و شیوه دو به سازه این کلی، طور به
ی ت یا 201توانای  رویکرد در شود.می يگیراندازه 202صف
 وجه مثابۀ به هیجانی هوش توانایی، بر متمرکز مفهومی
 هیجان دربارة کردن استدالل براي که هوش از متمایزي

هاي توانش ازاي مجموعه دربردارندة رود،می کار به
 هیجانی اطالعات پردازش منظور به که است شناختی
 و رابرتس (میر، گیردمی قرار استفاده مورد پیچیده

هاي مهارت شامل کهها مهارت این ).2008 بارسادي،
 همچون است، هیجان مدیریت و فهم استفاده، درك،
 طریق از سنتی شیوة به شناختیهاي توانش سنجش

                                                 
201. Ability 
202. Trait 

ه عملکردهاي آزمون  در شود.می يگیراندازه ،203بیشین
 وري، کنش به هیجانی هوش دربارة صفتی رویکرد مقابل،
 مربوطاي شده خودادراك هیجانیهاي کیفیت وها اولویت
 همدلی، مانند هایی ویژگی در اساس در که شوندمی

 یابند.می نمود ي،ورزجرأت و هیجانی بیانگري سازگاري،
 گروه که شدند یادآور )2005( فرنهام و پتریدس پرز،

 هوش سنجش ابزارهاي و مفهومیهاي مدل از وسیعی
 محورصفت رویکرد فکري منطق بر تاکید با هیجانی
 در که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور اند.یافته توسعه
 مطالعۀ هدف با مختلف محققان گذشته،هاي سال خالل
 اندکرده استفاده متفاوتی سنجش ابزاهاي از هیجانی هوش
 عرب اورك، جمشیدي فراهانی، اشقلی کلیشمی، (غفرانی
 مطالعۀ در ).1395 سیدفاطمی، و هاشمی بنی عامري،
 ازاي مجموعه مثابۀ به هیجانی هوش مفهوم بر حاضر،
 و شخصیت زیرین سطوح در گرفته قرار هیجانی ادراکات
 هوش نامۀپرسش ـ سازه این سنجش ابزار فنی مختصات
 است شده تاکید ـ، 204نوجوان نسخه ـ محورصفت هیجانی
 ؛2007 کاکیناکی، و پیتا پتریدس، ؛2010 پتریدس، و (کوپر

 پتریدس، 2007 فرنهام، و گُنزالز ـ پریز پتریدس،
 ـ پریز و فرنهام رویز، ـ سانچز ماورولی، میکاالزاك،

  ).2016 گُنزالز،
 هوش نامۀپرسش مختلف زبانیهاي نسخه توسعۀ
 لهستانی زبانیهاي نسخه شامل محورصفت هیجانی

 کانادایی )،2015 ویتیکوسکا، و جاسیلسکا (سیزیگیل،
 )،2015 ساکلوفسکی، و پتریدس ویسلی، (سیگلینگ،
 الهایی، و کایدي المینت، اتینی، (استاسارت، فرانسوي

 (بانجاك، صربستانی )،2015 (پررا، استرالیایی )،2017
 بلنچ (آلوجا، کاتالونیایی )،2016 ماورولی، و پتریدس هال،
 گالن، و آلن (البوردي، اسپانیایی )،2016 پتریدس، و

 پریزراکراس، و گاالنیس (استاماتوپوال، یونانی )،2016
 و پتریدس تزاوال، گاالنیس، استاماتوپوال، ؛2016

 ساکلوفسکی، یان، (فیهر، چینی )،2018 پریزراکراس،
 تامااُکا، ساکلوفسکی، (فوکادا، ژاپنی )،2019 گوا، و پالفی
 (مارتسکویشویلی، گرجستانی )،2011 کیاما، و میاکا فانگ،

                                                 
203. Maximum performance 
204. Trait Emotional Intelligence Questionnaire-
Adolescent Short Form 
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 و اُزر (دنیز، ايترکیه )،2013 میستویرشویلی، و آرتینو
 ترامبانی، مانسینی، (آندري، ایتالیایی و )2013 ایسیک،
 و بالدارا سارسینیلی، اسمیت، آندري، ؛2014 راسو، و بالدارا

 و بالدارو آلوي، سیگلینگ، آندري، ؛2016 سافلوفسکی،
 ؛2019 پتریدس، و مارلی پیکانی، چیرامبولو، ؛2016پتریدس،
 که دهدمی نشان )2016 تریبالي، و ساکلوفسکی دیفابیو،

 پیشینۀ بر سنجش ابزار این گذشته، سال پانزده طول در
 و چشمگیر تاثیري هیجانی هوش سازة بر متمرکز پژوهشی
 هیجانی هوش نامۀپرسش اصلی نسخۀ است. داشته شگرف
 افراد از بزرگی نمونۀ از استفاده با بار نخستین محورصفت

 چهار و وجه پانزده ماده، 153 با و انگلیسی سال 77 تا 15
 بر متمرکز تحلیل یافت. توسعه زیربنایی، مفهومیِ قلمرو
 عامل شامل زیربنایی عامل چهار اکتشافی، عاملِ ساختارِ

 ،2هیجانی درك مانند ابعادي شمول با 1بودن احساساتی
ی همدلی ن بیانگري ،3صفت ط و 4هیجا  عامل ،5رواب

 ،7هیجانی یبخشنظم مانند ابعادي شمول با 6خودکنترلی
ی مدیریت ه کنترل ،8تنیدگ ي ،9تکان  و 10سازگار

 ابعادي شمول با 12بودن اجتماعی عامل ،11خودانگیختگی
ن مدیریت ،13يورزجرأت مانند  آگاهی ،14هیجا

 ابعادي شمول با 16بهزیستی عامل نهایت، در و 15اجتماعی
 عزت و 18صفتی بینی خوش ،17صفتی شادکامی مانند
  داد. نشان را 19نفس
 با که )2007( همکاران و میکوالوزاك مطالعۀ در
 بلژیکی نسخۀ سنجیروانهاي مشخصه تحلیل هدف
 نتایج شد، انجام محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش

                                                 
1. Emotionality 
2. Emotion Perception 
3. Trait Empathy 
4. Emotion Expression 
5. Relationships 
6. Self.Control 
7. Emotion Control 
8. Stress Management 
9. Impulse Control 
10. Adaptability 
11. Self.Motivation 
12. Sociability 
13. Assertiveness 
14. Emotion Management 
15. Social Awareness 
16. Well.Being 
17. Trait Happiness 
18. Trait Optimism 
19. Self.Esteem 

 چرخش روش از استفاده با 20اصلیهاي مؤلفه تحلیل
ن  عاملی چهار ساختار از تجربی طور به 21اُبلیمی
 کرد. حمایت محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 در 23الگو ماتریس در عاملی ساختار 22همگراییِ ضرایب
 دست به 99/0 تا 96/0 بین انگلیسی و بلژیکیهاي نمونه
 24عاملی ارزي هم از دفاع در استواري شواهد که آمد

 این کرد. فراهم محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 هنگ و گرجستانیهاي نمونه در اکتشافی عامل ساختار
 و ماورولی فرنهام، (گاکن، شد تایید و تکرار نیز کنگی

 گابلر، نیوبوئر، فریدنتالر، مطالعۀ در ).2014 پتریدس،
 تاییدي عاملی تحلیل نتایج )2008( ریندرمن و اسچلر
 ساختار که داد نشان محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 از پس محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش عاملی چهار
 وجوة زوج براي خطاهاي باقیمانده بین کواریانس ایجاد

 ـ يورزجرأت روابط، ـ شادکامی بینی، خوش ـ شادکامی
 ـ يورزجرأت و اجتماعی آگاهی ـ يورزجرأت همدلی،
 مطالعۀ در داد. نشان قبولی قابل برازشها داده با روابط،
 عاملی تحلیل نتایج نیز )2015( زیمرمن و سیم جاکوب،
 نسخۀ 25باالتر مرتبۀ عاملی ساختار که داد نشان تاییدي
 ایجاد از پس محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه

 شادکامی وجوة زوج براي خطاهاي باقیمانده بین کواریانس
ها داده با اجتماعی، آگاهی ـ نفس عزت و بینیخوش ـ

 و مارجانویک مطالعۀ در داشت. قبولی قابل برازش
 تاییدي عاملی تحلیل نتایج نیز )2014( دیمیتریجویک

 محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش صربستانی نسخۀ
 زوج براي خطاهاي باقیمانده بین کواریانس ایجاد از پس
 آگاهی ـ هیجانی بیانگري بینی،خوش ـ شادکامی وجوة

 نسخۀ که داد نشان ي،ورزجرأت ـ همدلی و اجتماعی
 با محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش عاملی چهار
 و آلوجا مطالعۀ در داشت. قبولی قابل برازشها داده

 نسخۀ سنجیروان تحلیل هدف با که )2016( همکاران
 انجام محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کاتالونیایی

 و تاییدي عاملی تحلیل آماريهاي روش نتایج شد،
                                                 
20. Central Parameters 
21. Oblimin Rotation 
22. Convergence Factors 
23. Pattern Matrix 
24. Factor Equivalence 
25. Higher.Order Factor Structure 
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 عاملی ساختار تئوریک زیربناي تشابه از اکتشافی
 پانزده بر تاکید با محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 و کاتالونیاییهاي نمونه در اساسی عامل چهار و وجه

 مطالعه، این در کرد. حمایت تجربی طور به انگلیسی
 کاتالونیاییهاي نمونه در عاملی حل راه گراییهم ضرایب

 این، بر افزون آمد. دست به 98/0 از باالتر انگلیسی و
 هیجانی هوش نامۀپرسش گروهی بینهاي تحلیل نتایج
 طور به انگلیسی و کاتالونیایی هاينمونه در محورصفت
 نهایت، در کرد. حمایت ابزار 1فرهنگی بین ثبات از تجربی
هاي عامل بین روابط نمونه دو در که داد نشان نتایج
 آنها وجوه و محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش اساسی
  بودند. مشابه

 یشناسروان مطالعاتی قلمرو در تجربی شواهد مرور
 به رو و انکار غیرقابل واقعیت که دهدمی نشان 2تیزهوشی

 سرآمدان یا غیرموفق سرآمدان گروه در عضویت رشد
 توان نابسندگی پیش از بیش تصریح ضمن 3خاموش
 مطالبه با مواجهۀ در شناختی صرفهاي ظرفیت تفسیري
 بر تاکید ضرورت پیشرفت،هاي موقعیتهاي گري
 تکمیلی وجۀ یک مثابۀ به را هیجانی/اجتماعیهاي توانش
 تحقق به کمک منظور به شناختی هايتوانش براي

 گریزناپذیر فراگیران این در شگرف پیشرفت تجارب
 ؛2007 بارآن، ؛2017 کیفر، و ساکلوفسکی (پارکر، کندمی
 علوي، رضوي ؛2009 دیویدسون، ،2009 ماري، و بارآن
 پورشهریار، و شکري پاسبانی، ؛1396 پورشهریار، و شکري
 و جبلی ملکیان ؛1394 شکري، و فیروزمنش ؛1394
 نشان تحقیق پیشینۀ مرور بین، این در ).1391 شکري،

 ـ هیجانی تیزهوشی ایدة بروز و ظهور که دهدمی
 ؛1397 قنبري، و آباديفتح شکري، (صوفی، 4اجتماعی
 آفرینی نقش برجستۀ مصداق )،1398 همکاران، و صوفی
 تحقق براي بسترآفرینی در هیجانی/اجتماعیهاي توانش
 با بنابراین، است؛ سرآمد فراگیران بین در پیشرفت تجارب
 در هیجانی/اجتماعیهاي توانش کنندةتعیین نقش به توجه
 کوشیدند حاضر مطالعۀ در محققان سرآمد، فراگیران بین

 ـ هیجانی هوش نامۀپرسش یسنجروانهاي مشخصه
                                                 
1. Cross.Cultura 
2. Psychology of Giftedness 
3. Unsuccessful Gifted 
4. Socio.Emotional Giftedness 

 سرآمد انآموزدانش از گروهی بین در را نوجوان نسخۀ
  کنند. آزمون

  
  روش
 سماتری بر که بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر مطالعۀ

 شامل حاضر پژوهش آماري جامعۀ است. مبتنی کواریانس
 تا هفتمهاي پایه پسر و دختر تیزهوش نوجوانان تمامی
 در ودند.ب 96-97 تحصیلی سال در اردبیل شهرستان یازدهم
 پسر و دختر آموزدانش 347 شامل نمونه گروه مطالعه، این

 انحراف( سال 82/14 سنی میانگین با پسر آموزدانش 148[
 میانگین با دختر آموزدانش 199 و )13-17 ،24/1معیار=
 در ])13-17 ،43/1معیار= (انحراف سال 11/15 سنی
 در بردارينمونه روش با که بودند هشتم تا هفتم هايپایه

 آموزدانش 78 منتخب، نمونۀ در شدند. انتخاب دسترس
 در درصد) 3/21( آموزدانش 74 هفتم، پایۀ در درصد) 5/22(

 68 هم،ن پایۀ در درصد) 9/21( آموزدانش 76 هشتم، پایۀ
 آموزانشد 51 نهایت، در و دهم پایۀ در )6/19( آموزدانش

 گاهدید طبق داشتند. عضویت یازدهم، پایه در درصد) 7/14(
 ساختار تحلیل هدف با که مطالعاتی در )2005( کالین
 تا 5 حداقل بین شوند،می انجام سنجش ابزارهاي عاملی
 باید آزمون ماده هر ازاي به کننده مشارکت 20 حداکثر
 يپیشنهاد منطق اساس بر حاضر، مطالعۀ در شوند. انتخاب
 اب البته، شد. استفاده 1 به 10 قاعدة از )2005( کالین
 دودح کنندگان، مشارکت از برخی احتمالی ریزش یبینپیش

 کالین، پیشنهادي قاعدة اساس بر آنچه از درصد 10
  شدند. انتخاب بیشتر شد، پیشنهاد

  
  سنجش ابزارهاي
 کانیکو ناکایا، اشیو، ،ARS( 5نوجوان يآورتاب مقیاس

 مقیاس )2002( همکاران و اُشیو ).2002 ناگامنی، و
 شناختیروان کیفیت سنجش هدف با را نوجوان يآورتاب
 21 شامل مقیاس این دادند. توسعه نوجوانان در يآورتاب
 هفت طیف یک روي بر مقیاس هر به نوجوان و است گویه
 (کامالً  7 تا کند)نمی صدق وجه هیچ (به 1 ازاي درجه
 از نوجوان يآورتاب مقیاس دهند.می پاسخ کند)می صدق

                                                 
5. Adolescent Resilience Scale (Ars)  
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 مثبت يگیرجهت و 2هیجانی یبخشنظم ،1نوجویی بُعد سه
 و اُشیو مطالعۀ در است. شده تشکیل 3آینده به نسبت

هاي زیرمقیاس درونی همسانی ضرایب )2002( همکاران
 به نسبت مثبت يگیرجهت و هیجانی یبخشنظم نوجویی،
 و 81/0 ،77/0 ،79/0 ترتیب به يآورتاب کلی نمرة و آینده

 )2002( همکاران و اُشیو مطالعۀ در آمد. دست به 85/0
 يآورتابهاي زیرمقیاس بین مشترك پراکندگی الگوي
 روایی از عمومی، سالمت نامۀپرسش کلی نمرة با نوجوان
 کرد. حمایت تجربی طور به نوجوان يآورتاب مقیاس سازة
 درونی همسانی ضرایب مطالعه، این در این، بر افزون

 يگیرجهت و هیجانی یبخشنظم نوجویی،هاي زیرمقیاس
 ،71/0 ترتیب به يآورتاب کلی نمرة و آینده به نسبت مثبت

 آمد. دست به 86/0 و 91/0 ،75/0
 نسخۀ ـمحورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش

 و فرنهام سانگاریو، پتریدس، ،TEI-ASF( نوجوان
 با )2006( همکاران و پتریدس ).2006 فردریکسون،

 نامۀپرسش اصلی نسخۀ زیربنایی تئوریک منطق از پیروي
 ساقۀ سازيساده بر تاکید با و محورصفت هیجانی هوش
 هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ اصلی، نسخههاي ماده

 این دادند. توسعه را نوجوان براي محورصفت هیجانی
 هر به نوجوانان که است ماده 30 بر مشتمل نامهپرسش
 )1( مخالف کامالً ازاي درجه هفت طیف یک روي بر ماده
 سنجش، ابزار این در دهند.می پاسخ )7( موافق کامالً تا

 ،25 ،22 ،18 ،16 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2هاي ماده
 مطالعۀ در شود.می گذاري نمره معکوس صورت به 28 و 26

 ساختار تحلیل به مربوط نتایج )،2006( همکاران و پتریدس
 هیجانی هوش نامۀپرسش اصلی نسخۀ با همسو اکتشافی
 احساساتی عامل شامل زیربنایی عامل چهار از ،محورصفت
 صفتی، همدلی هیجانی، درك مانند ابعادي شمول با بودن

 ابعادي شمول با خودکنترلی عامل روابط، و هیجان بیانگري
 تکانه، کنترل تنیدگی، مدیریت هیجانی، یبخشنظم مانند

 شمول با بودن اجتماعی عامل خودانگیختگی، و سازگاري
 اجتماعی آگاهی هیجان، مدیریت ي،ورزجرأت مانند ابعادي

 ابعادي شمول با بهزیستی عامل نهایت، در و نفس عزت و

                                                 
1. Novelty Seeking  
2. Emotional Regulation   
3. Positive Future Orientation  

 به نفس عزت و صفتی بینیخوش صفتی، شادکامی مانند
 از متفاوتی مطالعات نتایج کرد. حمایت تجربی طور

 نامۀپرسش کوتاه نسخۀ پایایی و روایی فنیهاي مشخصه
 حمایت تجربی طور به نوجوانان براي هیجانی هوش
 همکاران، و پتریدس ؛2015 همکاران، و (جاکوب اندکرده

هاي عامل درونی همسانی ضرایب حاضر مطالعۀ در ).2006
 محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ زیربنایی
 احساساتی و خودکنترلی بودن، اجتماعی بهزیستی، شامل
 دست به 70/0 و 73/0 ،73/0 ،82/0 با برابر ترتیب به بودن
  آمد.

 کوتاه نسخۀ سازيآماره براي مطالعه، این در
 ایرانی نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش

 منظور به بنابراین، شد؛ استفاده 4مجدد ترجمه روش از
 هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ از استفاده
 براي آن انگلیسی نسخۀ ایرانی، نوجوانان براي محورصفت
 این براي شد. ترجمه فارسی زبان به ایرانی نوجوانان نمونه
 نسخۀ مفهومی، و زبانی ارزي هم حفظ هدف با منظور،
 انگلیسی به دیگر زبانه دو فرد یک کمک به فارسی

 دو ادامه، در ).1995 لئونگ، و (مارسال شدند برگردانده
 بحث انگلیسی هاينسخه بین موجود تفاوت دربارة مترجم
 بهها تفاوت این »5مکرر مرور فرایند« طریق از و کردند
 معنایی ترادف اساس، این بر یافت. کاهش ممکن حداقل
 در شد. بررسی دقت به اصلی نسخۀ با شده ترجمه نسخۀ
 محتوا روایی دانشگاه، علمی هیئت اعضاي از نفر سه نهایت،

   کردند. تایید و مطالعه را نامهپرسش این فرهنگی تطابق و
 برها داده تحلیل مطالعه، این در ها.داده تحلیل منطق

 مواد حذف یا ابقا شد. انجام تست کالسیک نظریۀ پایۀ
 براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ

 عاملی تحلیل آماريهاي مشخصه اتکاي به ایرانی نوجوانان
 عامل تحلیل از استفاده براي مطالعه این در گرفت. صورت
 و مدل، برآورد براي 6نماییدرست بیشینۀ روش از تأییدي
 منظور به )2013( گارینو و گامست میرز، پیشنهاد با همسو
 خی مجذور شاخص از الگو برازش از جامع ارزیابی یک ارائه

)χ2(، آزادي درجه بر خی مجذور شاخص )df/χ2(، شاخص   

                                                 
4. Back Translation 
5. Iterative Review Process  
6. Maximum Likelihood 
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 2برازش نیکویی شاخص ،)CFI( 1ايمقایسه برازش
)GFI(، 3انطباقی برازش نیکویی شاخص )AGFI( و 

 استفاده )RMSEA( 4تقریب میانگین مجذور ریشه خطاي
 و )2015( همکاران و جاکوب مطالعات نتایج با همسو شد.

                                                 
1. Comparative Fit Index (Cfi)  
2. Goodness of Fit Index (Gfi)  
3. Adjusted Goodness of Fit Index (Agfi)  
4. Root Mean Square Error of Approximation 
(Rmsea)  

 الگوي نیز مطالعه این در )،2016( همکاران و آلوجا
 شمول با زیربنایی نظري عامل چهار بر مشتمل گیرياندازه

 آزمون و انتخاب ارجح مفروض الگوي عنوان به را وجه 15
  شد.

  
  هایافته
 و معیار انحراف و میانگین توصیفیهاي اندازه 1 جدول

 مقیاسهاي ماده کشیدگی و چولگیهاي شاخص
  دهد.می نشان نوجوانان نمونه در را تحصیلی کاريفریب

  TEIQue-SF ها ماده کشیدگی و چولگی هايشاخص و معیار انحراف و میانگین توصیفیهاي اندازه .1جدول 
  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانگین  هاماده  
  - 41/0  - 67/0  72/1  86/4  .کنم صحبت دیگران با احساساتم دربارة توانممی راحتی به  1
  - 89/0  - 44/0  77/1  75/4  .ببینم را مسائل دیگران نگاه از توانمنمی معموالً  2
  51/0  - 99/0  54/1  45/5  .هستم باانگیزه بسیار  3
  - 68/0  - 32/0  89/1  57/4  .کنم کنترل را احساساتم توانمنمی  4
  - 40/0  - 90/0  92/1  30/5  .ندارم بخشی لذت زندگی  5
  16/0  36/0  54/1  73/5  .است خوب هایمهمکالسی با امرابطه  6
  - 93/0  - 15/0  76/1  27/4  .دهممی تغییر را نظراتم زیاد  7
  11/0  16/0  92/1  36/4  .دارم حسی چه دقیقا که بفهمم توانم نمی اغلب  8
  - 22/0  - 86/0  85/1  15/5  .آیدمی خوشم خودم ظاهري قیافه از  9

  - 34/0  - 90/0  78/1  33/5  .کنم دفاع خودم حق از توانمنمی  10
  59/0  38/0  50/1  73/5  .شود خوب شانحال دیگران که کنم کاري توانممی بخواهم وقتی  11
  - 41/0  - 90/0  91/1  31/5  .در تمام طول زندگی بدبخت خواهم بود کنممی فکر گاهی  12
  - 55/0  06/0  87/1  22/4  .کنمرفتاري می بدها آن با من گویندمی دیگران گاهی 13
  - 37/0  - 65/0  67/1  03/5  .کنم سازگار آیدمی وجود به ام زندگی در که تغییراتی با را خودم توانم نمی  14
  - 81/0  - 55/0  87/1  86/4  .کنم کنترل را هایماسترس توانممی  15
  - 40/0  - 25/0  89/1  52/4  . دهم نشان نزدیکانم و دوستان به را توانم محبتممی چطور دانمنمی  16
  35/0  - 98/0  59/1  38/5  .کنم درك را آنها احساسات و بگذارم دیگران جاي را خودم توانممی  17
  - 94/0  - 53/0  92/1  91/4  .دهممی دست از را امانگیزه راحتی به  18
  - 39/0  - 78/0  85/1  07/5  .کنم کنترل را عصبانیتم توانممی بخواهم وقتی  19
  37/0  - 69/0  70/1  46/5  .هستم خوشحال و راضی خود زندگی از  20
  02/0  - 87/0  54/1  46/5  .کنم گفتگو و مذاکره دیگران با توانممی خوبی به  21
  57/0  - 58/0  83/1  22/3  .شوم آن خالص شر خواهد ازبعد از مدتی دلم می که شوممی کارهایی درگیر گاهی  22
  - 31/0  - 59/0  69/1  96/4  .کنممی توجه احساساتم به خیلی  23
  95/0  - 19/0  55/1  61/5 دربارة خودم احساس خوبی دارم.  24
  - 30/0  - 90/0  81/1  39/5  .است من با حق بدانم اگر حتی شوم،می تسلیم معموالً  25
  - 76/0  - 26/0  73/1  43/4  .دهم تغییر را دیگران احساسات توانمنمی  26
  - 03/0  - 69/0  58/1  96/4  .رفت خواهد پیش خوب همیشه کارهایم کنممی فکر  27
  38/0  - 15/0  29/1  29/4  .داشتم مادرم و پدر با بهتري رابطه کاشاي  کنم،می آرزو گاهی  28
  - 27/0  - 84/0  72/1  33/5  .ندارم مشکلی جدیدهاي محیط به شدن وارد با  29
  - 34/0  - 69/0  70/1  06/5  .نشوم نگران زیادي و کنم کنترل را افکارم توانممی  30
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 روش کمک بهها داده تحلیل از قبل حاضر، مطالعۀ در
 کالین پیشنهاد با همسو تاییدي، عاملی تحلیل آماري

هاي مفروضه )2013( گارینو و گامست میرز، و )2005(
 و 2چولگی مقادیر برآورد کمک به ـ 1متغیري تک بهنجاري
 از ـ پرت مقادیر و 4چندمتغیري بهنجاري ـ، 3کشیدگی

 به ـ گمشدههاي داده و 5ماهاالنوبیس فاصلۀ روش طریق
 بر افزون شدند. تایید و آزمون ـ 6انتظار بیشینه روش کمک
 بین مشترك پراکندگی به مربوط نتایج مطالعه، این در این،

هاي مفروضه که دهدمی نشان شده، مشاهده متغیرهاي
 در است. شده رعایت 8چندگانه خطی هم و 7بودن خطی
 با )،2015( همکاران و جاکوب مطالعات با همسو ادامه،
 چهار بر مشتمل گیرياندازه الگوي برازندگی آزمون هدف
 مشاهدههاي داده با وجه 15 شمول با زیربنایی نظري عامل
 عاملی تحلیل آماري روش از سرآمد، نوجوانان نمونه در

 کمک به مطالعه، این در دیگر، بیان به شد. استفاده تاییدي
 نسخه آموس افزارنرم از استفاده با و تأییدي عاملی تحلیل

 زیربنایی نظري عامل چهار بر مشتمل گیرياندازه مدل ،18
 هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ وجه 15 شمول با

 در این، بر افزون شد. آزمون نوجوانان براي محورصفت
 بیشینۀ روش از گیرياندازه مدل برآورد براي حاضر مطالعۀ
   شد. استفاده نیز نمایی درست

 گیرياندازه مدل برازشهاي شاخص به مربوط نتایج
 وجه 15 شمول با زیربنایی نظري عامل چهار بر مشتمل

 براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ

                                                 
1. Univariate Normality  
2. Skewness  
3. Kurtosis  
4. Multivariate Normality  
5. Mahalanobis Distance  
6. Expectation Maximization   
7. Linearity  
8. Multicolliniearity  

 و میرز پیشنهاديهاي شاخص از یک هر براي نوجوانان
 شاخص ،)χ2( خی مجذور شاخص شامل )2013( همکاران
 مقایسه برازش شاخص ،)df/χ2( آزادي درجه بر خی مجذور
 شاخص ،(GFI) برازش نیکویی شاخص ،(CFI) اي

 مجذور ریشه خطاي و (AGFI) انطباقی برازش نیکویی
 ،64/208 با برابر ترتیب به (RMSEA) تقریب میانگین

 ).1 (شکل آمد دست به 065/0 و 89/0 ،93/0 ،93/0 ،48/2
 بر برازش نیکوییهاي اندازه مقداري واحد که، آن وجود با

 بر )2013( همکاران و میرز پیشنهادي منطق اساس
 مشتمل گیرياندازه (مدل پیشنهادي مدل برازندگی مقبولیت

 نسخۀ وجه 15 شمول با زیربنایی نظري عامل چهار بر
 نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه

 با همسو اما دارد، داللت شده آوريجمعهاي داده با ایرانی)
 و مارجانویک و )2015( همکاران و جاکوب مطالعات نتایج

 نیز مطالعۀ این در که آنجا از )،2014( دیمیتریجویک
 بین کواریانس ایجاد چندطریق از مدل اصالح گام انتخاب
 کوتاه نسخۀ چندگانۀ وجوة زوج براي خطا هايباقیمانده
 به نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 شود،می منجرها داده با پیشنهادي مدل برازندگی بهبود

 انتخاب کنندة توجیه تئوریک مالحظات رعایت با محققان
 بین کواریانس ایجاد بر تاکید با مدل، اصالح گام

 اصالح را مدل آن پیشنهادي، مدل براي خطا هايباقیمانده
 براي که دهدمی نشان بخش این در نتایج ).2 (شکل کردند

 طریق از بودن احساساتی و بهزیستی مکنون متغیرهاي
 وجوه زوج براي خطاهاي باقیمانده بین کواریانس ایجاد

 مکنون متغیرهاي براي ،»هیجان بیانگري و نفس عزت«
 خطا کواریانس ایجاد طریق از خودکنترلی و بودن اجتماعی
 متغیر براي ،»سازگاري و اجتماعی آگاهی« وجوه زوج براي
 زوج براي خطا کواریانس ایجاد طریق از خودکنترلی مکنون
 نهایت، در و »استرس مدیریت و هیجانی یبخشنظم« وجوه
 از بودن احساساتی و خودکنترلی مکنون متغیرهاي براي

 TEI-ASF گیري مفروضهاي نیکویی برازش الگوي اندازهشاخص. 2جدول 
 χ2 df df/χ2 GFI AGFI CFI RMSEA 

 065/0 93/0 89/0 93/0 48/2 84 64/208  اصالح از قبل مدل

 046/0 97/0 92/0 95/0 73/1 80 53/138  اصالح از بعد مدل
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 مدیریت« وجوه زوج براي خطا کواریانس ایجاد طریق
 در کاهش واحد 4 مجموع، در و »هیجان بیانگري و استرس
 یافت کاهش مجذورخی از واحد 11/70 مقدار آزادي، درجه
    ).2 (جدول

  
 رگرسیونیهاي وزن به مربوط نتایج 2 و 1هاي شکل
 کوتاه نسخۀ يگیراندازه مدل عاملی چهار ساختار
 سرآمد نوجوان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 دهد.می نشان پیشنهادي مدل اصالح از بعد و قبل را ایرانی

 جمیع زیربنایی، عامل چهار هر براي که دهدمی نشان نتایج
 ).P>001/0( معنادارند آماري لحاظ از رگرسیونیهاي وزن
 74/0 بهزیستی عامل براي رگرسیونی ضرایب ،2 شکل در
 بین بودن اجتماعی عامل براي رگرسیونی ضرایب ،75/0 تا

 خودکنترلی عامل براي رگرسیونی ضرایب ،69/0 تا 65/0
 براي رگرسیونی ضرایب نهایت، در و 79/0 تا 70/0 بین
 آمد. دست به 78/0 تا 69/0 بین بودن احساساتی عامل
 جاکوبهاي یافته با همسو حاضر، مطالعۀ در این، بر افزون

 الگوي )،2016( همکاران و آلوجا و )،2015( همکاران و

61/0  

65/0  

71/0  

68/0  

77/0  

72/0  

71/0  

e1 

e2 

e3 

74/0  

76/0  

75/0  
 عزت نفس

 شادکامی بهزیستی

بینی خوش  

71/0  

71/0  

79/0  

78/0  

75/0  

 خودکنترلی

e8 

e9 

 

 
e10 

e11 

بخشی هیجان نظم  e7 

 مدیریت استرس

 تکانشگري

 سازگاري

 خودانگیختگی

e4 

e5 

e6 

67/0  

66/0  

69/0  
ورزي جرات  

 مدیریت هیجان اجتماعی بودن

 آگاهی اجتماعی

e12 

e13 

e14 

77/0  

78/0  

69/0  درك هیجانی 

 احساساتی بودن
 همدلی صفتی

 روابط

 بیانگري هیجان

e15 

 قبل از اصالحمحور براي نوجوانان سرآمد تحلیل تاییدي ساختار چهار بُعدي نسخۀ کوتاه هوش هیجانی صفت .1شکل 
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 کوتاه نسخۀ زیربناییهاي عامل بین مشترك پراکندگی
 سرآمد نوجوان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 این بُعدي چهار ساختار از دفاع در شواهدي ایرانی،
 بین همبستگی حاضر، مطالعۀ در آورد. فراهم نامهپرسش
 هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ وجوه زوج تمامی
 و بهزیستی شامل ایرانی سرآمد نوجوان براي محورصفت

 و بودن اجتماعی )،001/0p< ,61/0=r( بودن اجتماعی
 احساساتی و خودکنترلی )،001/0p< ,65/0=r( خودکنترلی

 خودکنترلی و بهزیستی )،001/0p< ,71/0=r( بودن
)001/0p< ,68/0=r،( بودن احساساتی و بودن اجتماعی 
)001/0p< ,77/0=r( احساساتی و بهزیستی نهایت، در و 

 و مثبت غیرمجازهاي کمک و ادبی سرقت زیرمقیاس بودن
  ).001/0p<  ,72/0=r( بود معنادار

 هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ سازة روایی
 این در نهایت، در نوجوانان. براي محورصفت هیجانی
 کوتاه نسخۀ سازة روایی بررسی منظور به ،مطالعه
 ،نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش

 نامۀپرسش کوتاه نسخۀ در زیربنایی عوامل بین همبستگی
 بهریستی، شامل نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش

هاي مؤلفه با بودن احساساتی و خودکنترلی بودن، اجتماعی
 یبخشنظم نوجویی، شامل نوجوانان شناختی روان يآورتاب

 در شد. گزارش آینده به نسبت مثبت يگیرجهت و هیجانی

٢٥/٠  

٢٥/٠  

٢٦/٠  

٢٩/٠  

٦١/٠  

٦٥/٠  

٧١/٠  

٦٨/٠  

٧٧/٠  

٧٢/٠  

٧١/٠  

e١ 

e٢ 

e٣ 

٧٤/٠  

٧٦/٠  

٧٥/٠  
 عزت نفس

 شادکامی بھزیستی

بینی خوش  

٧١/٠  

٧٠/٠  

٧٩/٠  

٧٨/٠  

٧٥/٠  

 خودکنترلی

e٨ 

e٩ 

 

 
e١٠ 

e١١ 

بخشی هیجان نظم  e٧ 

 مدیریت استرس

 تکانشگري

 سازگاري

 خودانگیختگی

e۴ 

e٥ 

e٦ 

٦٥/٠  

٦٦/٠  

٦٩/٠  
ورزي جرات  

 مدیریت هیجان اجتماعی بودن

 آگاهی اجتماعی

e١٢ 

e١٣ 

e١٤ 

٧٧/٠  

٧٨/٠  

٦٩/٠  درك هیجانی 

 احساساتی بودن
 همدلی صفتی

 روابط

 بیانگري هیجان

e١٥ 

 پس از اصالحمحور براي نوجوانان سرآمد تحلیل تاییدي ساختار چهار بُعدي نسخه کوتاه هوش هیجانی صفت. 2شکل 
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 عوامل از یک هر معنادار و مثبت همبستگی ،3 جدول
 محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه نسخۀ زیربنایی
 خودکنترلی بودن، اجتماعی بهریستی، شامل نوجوانان براي
 شناختی روان يآورتابهاي مؤلفه با بودن احساساتی و

 يگیرجهت و هیجانی یبخشنظم نوجویی، شامل نوجوانان
 نسخۀ سازة روایی از تجربی طور به آینده، به نسبت مثبت
 نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش کوتاه
   کرد. حمایت

  

  و بحث گیرينتیجه
 یسنجروانهاي ویژگی آزمون هدف با حاضر مطالعۀ
 کوتاه نسخۀ ـ محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 ایرانی سرآمد پسر و دختر نوجوانان از گروهی در نوجوان
 عاملی تحلیل روش نتایج حاضر مطالعۀ در شد. انجام
 همکاران و جاکوب مطالعات نتایج با همسو تاییدي

 همکاران و سیجادو )،2016( همکاران و آلوجا )،2015(
 چهار بر مشتمل يگیراندازه الگوي برازندگی از )2018(

هاي داده با وجه 15 شمول با زیربنایی نظري عامل
 تجربی طور به سرآمد نوجوانان نمونۀ در شده مشاهده
 پراکندگی کیفی الگوي این، بر افزون کرد. حمایت
 هوش نامۀپرسش زیربنایی نظري عامل چهار بین مشترك
هاي مؤلفه با نوجوان کوتاه نسخۀ ـ محورصفت هیجانی
 یبخشنظم نوجویی، شامل شناختی روان يآورتاب

 طور به آینده، به نسبت مثبت يگیرجهت و هیجانی
 هیجانی هوش نامۀپرسش سازه روایی از تجربی
 سرآمد نوجوانان در نوجوان کوتاه نسخۀ ـ محورصفت
 ارزش حاضر، مطالعۀ در نهایت، در کرد. حمایت ایرانی
 بهزیستی،هاي عامل براي درونی همسانی ضرایب عددي

 داد نشان بودن احساساتی و خودکنترلی بودن، اجتماعی
 کوتاه نسخۀ ـ محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش که

  است. برخوردار الزم پایایی از نوجوان
 از آمده دست بههاي یافته با حاضر مطالعۀ نتایج تشابۀ
 هیجانی هوش نامۀپرسش عاملی ساختار تحلیل
 و )2015( همکاران و جاکوب مطالعات در محورصفت
 يگیراندازه الگوي بر تاکید با )2016( همکاران و آلوجا
 وجه 15 شمول با و زیربنایی نظري عامل چهار بر مبتنی

 نفس، عزت وجوه شوندگی شمول با بهزیستی عامل شامل
 شمول با بودن اجتماعی عامل بینی، خوش و شادکامی
 هیجانی، آگاهی و هیجان مدیریت ورزي،جرأت وجوه
 مدیریت هیجان، یبخشنظم شمول با خودکنترلی عامل

 در و خودانگیختگی و سازگاري گري،تکانش استرس،
 درك وجوه شمول با بودن احساساتی عامل نهایت،
 نشان روابط، و هیجان بیانگري صفتی، همدلی هیجانی،

 زیربنایی نظري منطق تفسیري توان که دهدمی
 به است. فرابافتاري ،محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش
 نامۀپرسش فارسی نسخۀ عاملی ساختار تشابۀ دیگر، بیان
هاي نسخۀ با نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش
 و (سیگلینگ کانادایی نسخۀ شامل مختلف زبانی

 )،2015 همکاران، و (سیزیگیل لهستانی )،2015 همکاران،
 آلمانی )،2017 همکاران، و (استاسارت فرانسوي
 و (بانجاك صربستانی )،2008 همکاران، و (فریدنتهالر
 )،2016 همکاران، و (آلوجا کاتالونیایی )،2016 همکاران،
 همکاران، و (استاماتوپوال یونانی )،2015 (پررا، استرالیایی

 (آندري ایتالیایی و )2019 همکاران، و (فیهر چینی )،2018

با  محور براي نوجواناننامۀ هوش هیجانی صفتکوتاه پرسشماتریس همبستگی عوامل زیربنایی نسخۀ  .3جدول 
  شناختی نوجوانانآوري روانتابهاي مؤلفه

  آینده به نسبت مثبت يگیرجهت  هیجانی یبخشنظم  نوجویی 
  60/0**  52/0**  49/0**  بهزیستی
  40/0**  55/0**  53/0**  بودن اجتماعی

  48/0**  69/0**  43/0**  خودکنترلی
  46/0**  53/0**  42/0**  بودن احساساتی

01/0**P<  
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 و دیفابیو ؛2019 همکاران، و چیرامبولو ؛2016 همکاران، و
 کاربردپذیري قابلیت بر تاکید ضمن )،2016 همکاران،

 هیجانی هوش نامۀپرسش زیربنایی نظري منطق
 مختلف، نمونۀهاي گروه در نوجوانان براي محورصفت
 سازوکارهاي و اصلی زیربنایی ساختار که دهدمی نشان
ی  ،محورصفت هیجانی هوش سازة کنندة تبیین نظري علّ
 دیگر، بیان به کند.می پیروي ايمتشابه کلی اصول از

 ساختاري، لحاظ از که کندمی تاکید حاضر پژوهش نتایج
 توان از مختلفهاي زیرگروه بین در پیشنهادي الگوي
 هوش سازة انکار غیرقابل نقش تبیین و توصیف براي الزم

  است. برخوردار نوجوانان براي محورصفت هیجانی
 همبستگی تاکید با حاضر مطالعۀ نتایج این، بر افزون

 هیجانی هوش سازة چندگانۀهاي عامل بین مثبت
 شناختی روان يآورتاب مختلف ابعاد با محورصفت

 مثبت يگیرجهت هیجانی، بخشینظم مانند نوجوانان
 هوش نامۀپرسش سازة روایی از نوجویی، و آینده به نسبت
 تجربی طور به نوجوان، کوتاه نسخۀ ـ محورصفت هیجانی
 همکاران و سیجادو مطالعات نتایج اساس بر کرد. حمایت

 تصریح در کننده تعیین مفهومی مسیرهاي از یکی )2018(
 هیجانی هوش مفهومی دوایر بین مشترك پراکندگی
هاي ظرفیت بر شناختی روان يآورتاب و محورصفت
 این بر است. متمرکز افراد شناختی تفاسیر الگوي تبیینی
 چندگانۀهاي عامل در باال نمرة که شودمی فرض اساس،
 خزانۀ بر تاکید ضمن محورصفت هیجانی هوش سازة

 رشديهاي گري مطالبه با مواجهۀ در افراد مهارتی
 تفاسیر کاربست به التزام آن تبع به و نوجوانان در چندگانه
 شناختی تفاسیر با مقایسه در 1خودتوانمندساز شناختی
زخودناتوان  تجارب به رویارویی بافت در آنها در 2سا
 مبتنیهاي گزینه انتخاب احتمال ،انگیزچالش و انگیزاننده

 یا اولیه وريکنش سطح به زودهنگام بازگشت بر
 بر مبتنیهاي انتخاب حتی و انهآورتابهاي انتخاب
 جاي به کننده ناکام تجارب با مواجهۀ در را بالندگی
اي مالحظه قابل طور به رسانخودآسیب رفتاريهاي گزینه

                                                 
1. Self.Empowering 
2. Self.Disempowering 

 این ازها یافته بخش، این در این، بر افزون بخشد.می قوت
 درك افزایش با هیجانی هوش که کنندمی حمایت نیز ایده

 یبینپیش همچنین، و دیگران و خویشتن از هیجانی
 از استفاده اي، مقابلههاي تالش متعاقب نتایج پذیري
 با مقابله سازندة و رویارویانه فعاالنه،هاي شیوه

 دیگر، بیان به شود.می سبب را انگیزچالشهاي موقعیت
 بهتر چه هر درك به کمک طریق از هیجانی هوش

 رابطۀهاي مهارت از استفاده و دیگران هیجانی مختصات
 اجتماعی تعامالت تسهیل ضمن انطباقی، فردي بین

 يگیرجهت باالتر، سطح اجتماعی وريکنش و خوشایند
 انگیزچالش تجارب آیندة تبعات به نسبت افراد در را مثبتی
 همسو دست این از نتایجی همچنین، شود.می موجب فعلی
 3مثبت هیجانات بسط و ساخت نظریۀ منديدغدغه با

 باال هیجانی هوش که دهدمی نشان )2013 (فردریکسون،
 در مثبت هیجانی تجارب شدت و بسامد بر بخشی فزون با

 با رویارویی در افراداي مقابله منابع یافتگی بسط و ساخت
   است. برخوردار انکاري غیرقابل نقش از فراروي مطالبات

 مطالعۀ نمونۀ اول، دارد. محدودیت چند حاضر مطالعۀ
 منظور به بنابراین، شد؛ سرآمد نوجوانان شامل فقط حاضر
 به حاضر مطالعۀهاي یافته پذیري تعمیم ظرفیت تعیین
 دیگرهاي گروه روي بر مطالعاتی انجام دیگر، هايگروه
 یکبار بر مشتمل حاضر مطالعۀ انجام دوم، است. نیاز مورد
 نسخۀهاي نمره ثبات میزان آزمون بنابراین، بود؛ گیرياندازه
 نوجوانان براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش فارسی
هاي ویژگی آزمون حاضر، مطالعۀ در سوم، نیست. پذیرامکان
 هیجانی هوش نامۀپرسش فارسی نسخۀ مقیاس فنی
 روایی و عاملی روایی بر تمرکز با نوجوانان براي محورصفت
هاي ویژگی سنجش بنابراین، بود؛ مبتنی مقیاس این سازة
 محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش فارسی نسخۀ فنی
 روایی مانند دیگريهاي روش بر تاکید با نوجوانان براي
 شود.می پیشنهاد 4افزایشی روایی و واگرا روایی ،بینپیش
 به مربوطهاي اندازه حاضر مطالعۀ در که آن وجود با چهارم،
 آوريجمع جنسی گروه دو از تحصیلی فریبکاري مقیاس

                                                 
3. Broaden.and.Build Theory of Positive Emotions  
4. Incremental Validity 
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 نسخۀ عاملی ساختار جنسی ارزي هم تحلیل اما است شده
 براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش فارسی
 بنابراین، نگرفت؛ قرار محققان توجه کانون در نوجوانان
 تغییرناپذیري سنجش هدف با روشمند پژوهشی انجام
 هیجانی هوش نامۀپرسش فارسی نسخۀ عاملی
  شود.می پیشنهاد جنس دو در نوجوانان براي محورصفت

 که دهدمی نشان حاضر مطالعۀهاي یافته مجموع، در
 براي محورصفت هیجانی هوش نامۀپرسش فارسی نسخۀ

 قلمرو در چندبُعدي خودگزارشی ابزار یک مثابه به نوجوانان
 از سرآمد، نوجوانان هیجانی/اجتماعیهاي توانش مطالعاتی

 هیجانی هوش سازة سنجش براي یسنجروان لحاظ
   است. اطمینان قابل و دقیق ابزاري ،محورصفت
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