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  فارسی مقیاس هوش هیجانی در دانشجویان  ي بررسی پایایی و روایی نسخه
  

  اصغر بیانی دکتر علی*
  

 خالصه
)  آزمون خودگزارشی هوش هیجـانی اسـچت  (فارسی مقیاس هوش هیجانی  ي هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی و روایی نسخه :مقدمه

  . اسالمی واحد آزادشهر بود در دانشجویان دانشگاه آزاد
اي تصـادفی انتخـاب شـده     گیـري طبقـه   که با روش نمونـه ) مرد 123 زن و 183(اسالمی واحد آزادشهر  دانشجوي دانشگاه آزاد 306تعداد  :کار روش

رضـایت از زنـدگی،    ،)آزمـون خـود گزارشـی هـوش هیجـانی اسـچت      (هـوش هیجـانی    هـاي  اي پاسخ دادند که شامل مقیاس بودند، به سئواالت کتابچه
  . هاي آماري توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل شدند ها به کمک روش یافته. صفت فراخلق بود ،تنیدگی ،اضطراب افسردگی
ـ درصد  85و  77/0نباخ مقیاس هوش هیجانی به ترتیب وضریب پایایی بازآزمایی و آلفاي کر :ها یافته دسـت آمـد کـه از لحـاظ آمـاري      ه ب

تنیـدگی و صـفت    ،هاي رضایت از زندگی، افسردگی اضطراب ت مقیاس هوش هیجانی با مقیاسهمبستگی بین نمرا).  P>001/0(دار بود  معنی
   ).P>001/0(دار بود  دست آمد که از لحاظ آماري معنیه ب 49/0و   -46/0، 48/0فراخلق به ترتیب 

  . استمقیاس هوش هیجانی از پایایی و روایی قابل قبول در جمعیت دانشجویی برخوردار  :گیري نتیجه
 هیجانی هوش ،روایی، مقیاس ،دانشجویان ،پایایی :کلیدي هاي واژه

  
مقدمه

1سال گذشته، هوش هیجانی15در طول  1
 اي توجه قابل مالحظه 2

 هـاي  هاي علمی به خود جلب کرده و در بررسـی  را در پژوهش
نقـش  ). 1،2(توجه عمیق قرارگرفته است  نظري و تجربی مورد

) 3(بحث قرارگرفته  ز موردهوش هیجانی در زندگی روزمره نی
 .)2(ا بهداشت روانی مثبت فرد اثبات شده است بآن  ي رابطه و

د، هسـتن  مغـایر  ي برخالف این باور که هیجان و هوش دو سازه
موضــوع هیجــان در ادبیــات مربــوط بــه هــوش  1920 ي از دهـه 

کـه تلقـی منفـی از افـرادي      در حـالی ). 4(گنجانده شده اسـت  
کردند، از  هاي خود می به ابراز هیجان وجود داشت که مبادرت

تواننـد   ها می حققان ادعا نمودند که هیجانبرخی م 1960 ي دهه
تفکر شخص را اداره کرده و فرد را در حل مسئله کمک نماید 

ــه). 5( ــی  ي ریش ــانی را م ــوش هیج ــوان در ه ــوش   ت ــوم ه مفه
  جستجو کرد 4فردي گاردنر و هوش میان  3اجتماعی ثرندایک

                                                
ــران، : مولــف مســئول* ــالمی،  ، رآزادشــهای ــان شــاهرود، دانشــگاه آزاد اس خیاب

  شناسی  شناسی، گروه روان ي علوم تربیتی و روان دانشکده
  aliasghar.bayani@gmail.com          0174-6724003 :تماس تلفن
  10/4/1388: تایید تاریخ  15/11/1387 :وصول تاریخ

   رآزادشه واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، روان گروه استادیار1
1Motional Inteligence  
2Horndik 

اولین تعریف و مدل رسمی  6سالوويو  5مایر 1990در سال 
ها هوش هیجانی را به  آن. ه نمودندیاز هوش هیجانی را ارا

عنوان توانایی درك و ابراز هیجان، تطبیق هیجان با افکار، فهم 
و استدالل با استفاده از هیجان خود و دیگران تعریف کردند 

ه پس از این تعریف، هوش هیجانی در طول زمان ب). 5(
  . هاي مختلفی تعریف شده است پژوهشگران به شکل ي وسیله

و  باشند می توانایی محور ،هاي هوش هیجانی مدلبرخی 
 هاي شخصیتی ترکیبی از توانایی و رگهبرخی دیگر بر محور 

هیجانی حاکی از این است که   مرور ادبیات هوش. استوارند
ها  پژوهش هاي ذهنی مایر و سالووي باعث بیشترین مدل توانایی

 در این مدل هوش هیجانی شامل چهار). 7( گردیده است
  ).5( ها است هیجان ي درك، تسهیل، فهم و اداره: توانایی

ها  درك هیجان. باشند میها داراي سلسله مراتب  این توانایی
  .است ترین سطح ها پیچیده هیجان ي ترین و اداره ساده
ذهنی و  هاي توانایی هیجانی را ترکیبی از هاي ترکیبی، هوش مدل
  هاي توانایی و ترکیبی مدل ).4(کنند  هاي شخصیتی معرفی می رگه

                                                                       
4Gardner  
5Mayer  
6Salovey 
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شده است تا این  هوش هیجانی منجر به رشد ابزارهاي مختلف
مقیاس : از جمله این ابزارها عبارتند از. گیري کند سازه را اندازه

، )9( 2ي هیجانی ، فهرست بهره)TMMS(1 )8(صفت فراخلق 
    ونگو هیجانی  ، مقیاس هوش)10( 3اد هیجانیفهرست استعد

4الو
آزمون  و) 6( 5هیجانی  هوش صفت ي نامه ، پرسش)11( 

  ).SREIT(6 )12(هیجانی اسچت   خودگزارشی هوش
هیجانی که در بعضی از متون از آن به مقیاس   مقیاس هوش

ها، آزمون خودگزارشی هوش هیجانی اسچت  گیري هیجان اندازه
جانی اسچت نیز تعبیر شده است، توسط اسچت و مقیاس هوش هی

این مقیاس مبتنی ). 12(طراحی گردید  1998و همکاران در سال 
طبق مدل سالووي و . هیجانی سالووي و مایر است  بر مدل هوش

ها در خود و دیگران،  هیجانی ترکیبی از ارزیابی هیجان  مایر هوش
ن و استفاده از ها در خود و دیگرا ها، تنظیم هیجان ابراز هیجان

  ماده 33هیجانی از  مقیاس هوش). 5(ها در حل مسئله است  هیجان
آن در مطالعات متعددي مورد  8و پایایی 7شود و روایی تشکیل می

اسچت و همکاران  با اجراي این مقیاس . بررسی قرار گرفته است
دانشجوي آمریکایی میانگین و ضریب آلفاي  346 بر روي

 .گزارش دادند 90/0و 8/128) 5/15(رتیب نباخ آن را به توکر
  هفته اجراي مجدد ها پایایی بازآمایی مقیاس را پس از دو آن
هاي دیگري  اسچت و همکاران در بررسی). 12(اند  یافته 78/0

، 5/142) 4/9(هاي مختلف  ها را در نمونه میانگین نمرات آزمودنی
 1/121) 1/13(و  131//5) 6/15(، 6/131) 2/14(، 8/132)2/12(

  ).13(گزارش دادند 
  تینگ جام و رام  با اجراي مقیاس هوش هیجانی بر روي

  ها را ي آزمودنی دانشجوي زن هندي میانگین نمره 518
 89/0نباخ مقیاس را وابراهام آلفاي کر). 14(یافت  4/126

  ).15(گزارش داد  
  روير هیجـانی بـ   آستین و همکاران با اجـراي مقیـاس هـوش   

ــاي دانشــجوي ک 500 ــادایی آلف ــاخان ــ 84/0 کرونب دســت ه را ب
                                                
1Trait Meta–Mood Scale  
2The Emotional Quotient Inventory 
3The Emotional Competency Inventory 
4The Wong Law Emotional Inteligence Inventory 
5The Trait Emotional Inteligence questionnaire 
6 Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test 
7Validity 
8Reliability 

ر هیجـانی را بـ    مقیـاس هـوش   باستین و همکاران). 16( آوردند
دانشجوي استرالیایی اجرا و میانگین و ضریب آلفاي  246روي 

برکـت و  ). 17(را گزارش دادند  89/0و  8/23) 5/12( کرونباخ
ـ    دانشـجوي آمریکـایی    207 روير مایر با اجراي ایـن مقیـاس ب

ــا ــاي می ــاخنگین و ضــریب آلف را  93/0و  4/123) 5/14( کرونب
ر هیجـانی بـ    برون و اسچت با اجراي مقیاس هوش). 18(یافتند 
ــریب آلفــاي      167روي  ــانگین و ض ــترالیایی می دانشــجوي اس

ــاخ ــد   85/0و  5/126) 6/11( کرونبــ ــزارش دادنــ ). 19(را گــ
ترکـی مقیـاس را    ي نبـاخ نسـخه  وضریب آلفـاي کر  یورسترور

 ي دریافتنـد رابطـه  ) 2005(باستین و همکاران ). 20( افتی 95/0
ــوش     ــاس ه ــودنی در مقی ــرات آزم ــین نم ــی ب ــانی و   مثبت هیج

ــه پرســـش ــود دارد   صـــفت هـــوش ي نامـ ــانی وجـ   ). 17(هیجـ
دار بین نمـرات مقیـاس    منفی و معنی ي بولیک رابطه -اوگانیکا 

مثبت و  ي هیجانی و افسردگی و وینگ و همکاران رابطه  هوش
ــیمع ــزارش     ن ــدگی را گ ــایت از زن ــا رض ــاس ب ــن مقی   داري ای

  ).21،22(اند  داده
هـاي روانـی در    توجه بـه اهمیـت ترجمـه و تطبیـق آزمـون      با

تـر   گیـري دقیـق   هاي مختلف که امکان انـدازه  ها و زبان فرهنگ
گیـري   ساز شکل شناختی را فراهم ساخته و زمینه هاي روان سازه

و ایجـاد تعـاریف عملیـاتی    ادبیات پایه بـراي مفـاهیم مشـترك    
این پژوهش بـا هـدف بررسـی روایـی و پایـایی      ) 23(گردد  می

آزمـون خودگزارشـی   (هیجـانی    فارسی مقیاس هـوش  ي نسخه
اسـالمی   در دانشـجویان دانشـگاه آزاد  ) هیجـانی اسـچت    هوش

  . گردید واحد آزادشهر طراحی و اجرا
  کار روش

آمـاري   ي هجامع. این پژوهش، از نوع توصیفی مقطعی است 
 متشکل از دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد

 1386-87سال اول سال تحصیلی  در نیم آزادشهر اسالمی واحد
اي بـا تعـداد    از این جامعه به کمک فرمول کـوکران نمونـه  . بود

ــه  306 ــا اســتفاده از روش نمون ــر ب ــه نف ــري طبق  تصــادفی اي گی
نفـر مـرد بـا     123هـا زن و   دنینفـر از آزمـو   183. انتخاب شدند

. بودنـد ) سـال 4/25میـانگین سـنی   (سـال   51تا  18سنی  ي دامنه
نفر مطلقه بودند کـه از   2نفر متاهل و  122ها مجرد،  نفر آن 182
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انسـانی از قبیـل علـوم اجتمـاعی،       بین دانشـجویان گـروه علـوم   

بـه منظـور رعایـت     .شناسی و حقوق انتخـاب شـده بودنـد    روان
توجیهی شرکت و پس  ي ها در جلسه آزمودنی ،شاخالق پژوه

ــه ــان از حضــور داوطلبان ــه   آن ي از اطمین ــن پــژوهش ب هــا در ای
نیـاز   اي پاسخ دادند که شامل ابزارهـاي مـورد   واالت دفترچهئس

  . گرفته شد آزمون دوبارههفته  4ها پس از  آناز . بود
آزمــون خـود گزارشــی هـوش هیجــانی   -1: پـژوهش ابزارهـاي  
این مقیاس یک ابزار خودگزارشـی کوتـاه    ):(SREIT اسچت
ي اسچت و همکـاران طراحـی    هیجانی است که به وسیله  هوش
مـاده تشـکیل    33از  SREITهیجانی یـا    مقیاس هوش. گردید

اي  درجـه  5شود که آزمودنی پاسخ خود را بر روي مقیـاس   می
بنـدي شـده    لیکرت که از کامال مخالف تا کامال موافـق درجـه  

دانم چه موقـع راجـع    براي مثال می). 12(کند  می است مشخص
در ایـن  . به مشکالت شخصـی خـود بـا دیگـران صـحبت کـنم      

روایـی و  . هیجانی بیشتر اسـت  ي باالتر بیانگر هوش مقیاس نمره
  . قبال گزارش گردید  SREITپایایی مقیاس هوش هیجانی یا 

 این مقیـاس را دینـر،  :  1(SWLS)مقیاس رضایت از زندگی -2
پرسش است کـه   5نز، الرسن و گریفین تهیه نموده و داراي اما

). 24(کنـد   مـی  گیري شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه ي مولفه
دهنـد کـه تـا چـه انـدازه از زنـدگی خـود         ها نشان می آزمودنی

اند و تا چـه انـدازه زنـدگی خـود را بـه زنـدگی آرمـانی         راضی
تـا   1اده شده و از گزینه پاسخ د 7ها با  پرسش. دانند نزدیک می

بلـیس،   ).کامال مخالف تا کامال موافق(شوند  گذاري می نمره 7
 کرونبـاخ والرند، پلتیر و برایر براي این آزمـون ضـریب آلفـاي    

  دو مــــاه  ي را بــــا فاصــــله 64/0و ضــــریب بازآمــــایی  84/0
  ). 25(گزارش نمودند 

هـاي   بیانی، کوچکی و گودرزي پایایی این مقیاس را با روش
 ي یـک مـاه   کردن و بازآمایی با فاصـله  دو نیمه ، کرونباخي آلفا

ــه ترتیــب   ــد و ب ــرار دادن ــورد بررســی ق ــان دانشــجویان م   در می
ــرایب  ــد  69/0و 75/0، 83/0ضـــ ــزارش نمودنـــ   ).26(را گـــ

اس یـ این مق:  (DASS) 2مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی-3
                                                
 
1The Satisfaction With Life Scale 
2Depression Anxiety Stress Scales  

گیـري افسـردگی،    باند بـه منظـور انـدازه    و لوي 3باند توسط لوي
ــد    ــی گردیـــ ــدگی طراحـــ ــطراب و تنیـــ   داراي). 27(اضـــ

مقیاس افسـردگی، اضـطراب و تنیـدگی اسـت و ایـن       سه خرده
هاي بالینی و غیربالینی مـورد تاییـد قرارگرفتـه     ویژگی در نمونه

ــدگی داراي ). 27،28(اســت  ــاس افســردگی اضــطرابی تنی   مقی
در . اسـت  (DASS-42)و فرم بلند  (DASS-21)فرم کوتاه  2

شـود و در فـرم    ماده تشـکیل مـی   14هر خرد مقیاس از فرم بلند 
خرده مقیاس افسردگی مواردي . ماده 7از  (DASS-21)کوتاه 

نفـس کـم را    چون نـا امیـدي، فقـدان انگیـزه، ماللـت و عـزت      
کـنم چیـزي نـدارم کـه      مثال  احساس مـی (کند  گیري می اندازه

هایی چـون برپـایی    مقیاس اضطراب ویژگی خرده). منتظر باشم
را  5اي ، اضطراب موقعیتی و تاثیرات اسکلتی ماهیچـه 4ودکارخ

  ).براي مثال تنفس کردن برایم سخت است(سنجد  می
ــی   ــدگی ویژگ ــاس تنی ــرده مقی ــواري در  خ ــون دش ــایی چ   ه

مـثال بـرایم   (کند  گیري می را اندازه 6آرام شدن و برپایی عصبی
ــرم  ــه آرام بگی ــایی). مشــکل اســت ک ــی و پای در  DASSروای

وي بانـد و لـوي بانـد، آنتـونی و همکـاران و نـورتن       مطالعات لـ 
صاحبی، اصغري و ساالري روایـی  . مورد تایید قرارگرفته است

ــایی نســخه ــی ي و پای ــت دانشــجویی  DASSفارس را در جمعی
  ). 28-31( اند هکردبخش گزارش  رضایت

ــق   - 4 ــفت فراخل ــاس ص ــط  :  (TMMS)مقی ــاس توس ــن مقی ای
یکـــی از  TMMS). 9(ســالووي و همکــاران طراحــی گردیــد     

) 32- 34 (هیجـانی اسـت    هاي خودگزارشی هوش ترین مقیاس رایج
مـثال بـه   (خرده مقیاس توجـه بـه احساسـات     3سئوال و  30و از

بـراي مثـال   (، وضوح احساسات )کنم احساساتم زیاد توجه نمی
و تـرمیم احساسـات   ) معموال درك درسـتی از احساسـاتم دارم  

تم، امــا اغلــب نگــاه مــثال گرچــه گــاهی اوقــات غمگــین هســ(
ــه خــوش ــایی ). 9(شــود  تشــکیل مــی) اي دارم بینان روایــی و پای

TMMS  اســت  در مطالعــات مختلفــی مناســب گــزارش شــده
ــایی نســخه ). 35،36( ــی و پای ــط  TMMSي فارســی  روای توس

رمضانی و عبـداللهی در جمعیـت دانشـجویی مناسـب گـزارش      
). 38(انـد   را یافته 70/0کرونباخها ضریب آلفاي  آن. شده است

                                                
3Lovibond 
4Autonomic arousal 
5Skeletal muscle effects  
6Nervous arousal 
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هـاي آمـاري ضـریب     هاي به دست آمده بـه کمـک روش   داده
  . تحلیل شدند کرونباخهمبستگی و آلفاي 

  
ها در  ي آزمودنی میانگین و انحراف معیار نمره  -1جدول 

هیجانی، رضایت از زندگی، افسردگی  هاي مقیاس هوش مقیاس
   ي فراخلق اضطراب تنیدگی و رگه

  
  

  ها مقیاس

  )n= 96( نز  ) n=  49( مرد

  میانگین
  )انحراف معیار( 

  میانگین
  )انحراف معیار( 

  ) 11/15( 7/121  ) 47/15(  9/117  مقیاس هوش هیجانی 
  )7/3(7/15  )4/4(1/15  رضایت از زندگی 

  )23( 4/35  )5/15(5/25  افسردگی اضطراب تنیدگی 
  )4/8(4/10  )6/6( 9/6  افسردگی 
  )6/7(8/10  )1/9( 3/8  اضطراب 

  )4/8(5/14  )8/8(7/10  گی تنید
  )23(6/130  )9/19(7/128  صفت فراخلق 

  
  نتایج 
فرماییـد میـانگین    مالحظـه مـی  ) 1(طـور کـه در جـدول     همان

هیجـانی یـا     هـاي زن و مـرد در مقیـاس هـوش     ي آزمودنی نمره
SREI  ــب ــه ترتی ــر   9/17و  7/121ب ــتاندارد براب ــراف اس و انح

همسـانی   SREITپایایی به منظور تعیین . است 47/15و  11/15
  . بازآمـــایی آن محاســـبه گردیـــد درونـــی مقیـــاس و ضـــریب

  

و پایـایی بازآمـایی    89/0هیجـانی   هوش مقیاس کرونباخآلفاي 
  . به دست آمد 77/0هفته  4ي زمانی آن با فاصله

بــا اســتفاده از روش روایـی ســازه و اجــراي   SREITروایـی  
ــ SWLS  ،DASS  ،TMMSهــاي   مقیــاس . دمحاســبه گردی

ــین  ــتگی ب ــاس SREITهمبس ــا مقی ــاي  ب ،  SWLS ،DASSه
TMMS  به دسـت آمـد کـه از     49/0و  -46/0، 48/0به ترتیب

ــاري در ســطح   ــی 001/0لحــاظ آم ــد  معن ــدول (دار بودن  ).2ج
ــرده SREITهمبســتگی بــین   هــاي افســردگی،   مقیــاس و خ

اضطراب، تنیدگی، توجه بـه احساسـات، وضـوح احساسـات و     
ــرمیم احساســات نیــز  ــاري  ت محاســبه گردیــد کــه از لحــاظ آم

  ). >001/0P(دار بودند  معنی
هیجانی از روش تحلیل عـاملی    براي بررسی روایی مقیاس هوش

دهـد بـا روش    نشان می) 3جدول (طور که  همان. نیز استفاده گردید
بـه   1عامل بـا ارزش ویـژه، بـاالتر از     11هاي اکتشافی  تحلیل مولفه
درصـد واریـانس را تبیـین و     49/62آید کـه در مجمـوع    دست می

ــا  1هــاي  عامــل ــه ترتیــب  11ت ، 08/4، 41/4، 38/5، 53/6، 99/20ب
واریــانس را تبیــین  درصــد 15/3و  19/3، 44/3، 52/3، 78/3، 97/3
ي عوامل به تنهـایی   به این ترتیب به استثناي عامل اول بقیه. کنند می

املی کمتـر از  کنند و اثر عـ  درصد واریانس را تبیین می 10کمتر از 
  ). 39(درصد واریانس احتماال تصادفی است  10

  

  در دانشجویان آزادشهر فراخلق ي هیجانی، رضایت از زندگی، افسردگی اضطراب تنیدگی، عزت نفس و رگه هاي هوش همسبتگی بین مقیاس -2 جدول

رضایت از   ها مقیاس
  زندگی

افسردگی 
 ي رگه  تنیدگی  اضطراب  افسردگی  اضطراب تنیدگی

  فراخلق
توجه به 
  احساسات

وضوح 
  احساسات

ترمیم 
  احساسات

  53/0 **  45/0 **  36/0 **  49/0**  -43/0 **  -35/0 **  -0/ 44**  -46/0**  48/0**  هیجانی مقیاس هوش

  25/0 **  08/0 **  13/0 **  0/ 15** -20/0**  -10/0  -26/0 **  -16/0 **    رضایت از زندگی

  -39/0 **  -19/0 **  07/0 **  -17/0 ** 91/0 **  87/0 **  89/0 **      افسردگی اضطراب تنیدگی

  -49/0 **  -27/0 **  -16/0 **  -39/0 **  77/0 **  63/0 **        افسردگی

  -27/0 **  -10/0 **  -08/0 **  20/0 **  68/0 **          اضطراب

  -37/0 **  -18/0 **  01/0 **  -21/0 **            تنیدگی

  63/0 **  76/0 **  79/0 **              صفت فراخلق

  26/0 **  37/0 **                توجه به احساسات

  32/0 **                  وضوح احساسات

001/0 P< **   ،05/0<P*  
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  هیجانی واالت مقیاس هوشئهاي س تحلیل عامل -3جدول 

  ي اولیه  مقادیر ویژه  ها عامل
  کل 

  ي اولیه  مقادیر ویژه
  درصد واریانس 

  ي اولیه  مقادیر ویژه
  درصد تراکمی

1  92/6  99/20  99/20  
2  15/2  53/6  52/27  
3  77/1  38/5  91/32  
4  45/1  41/4  32/37  
5  34/1  08/4  41/41  
6  31/1  97/3  38/45  
7  25/1  78/3  17/49  
8  16/1  52/3  70/52  
9  35/1  44/3  14/56  

10  05/1  19/3  33/59  
11  04/1  15/3  49/62  
12  95/0  90/2  39/65  
13  87/0  66/2  05/68  
14  83/0  52/2  57/70  
15  80/0  44/2  01/73  
16  78/0  39/2  40/75  
17  72/0  21/2  61/77  
18  70/0  14/2  76/79  
19  69/0  09/2  85/81  
20  66/0  2  85/83  
21  60/0  83/1  69/85  
22  55/0  67/1  36/87  

23  51/0  54/1  91/88  
24  49/0  51/1  42/90  
25  44/0  35/1  78/91  
26  43/0  32/1  10/93  
27  40/0  23/1  34/94  
28  37/1  13/1  47/95  
29  35/0  07/1  55/96  
30  33/0  01/1  56/97  

31  31/0  95/0  51/98  

32  27/0  83/0  35/99  
33  21/0  65/0  100  
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  گیري  و نتیجه حث ب
ي  هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی و روایی نسخه

اسالمی واحد  هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد  فارسی هوش
هاي بازآمایی و  پایایی مقیاس با استفاده از روش. زادشهر بودآ

مقیاس  کرونباخضریب آلفاي . همسانی درونی محاسبه گردید
هماهنگ با نتایجی است که توسط   این یافته. به دست آمد 89/0

این ). 5،17(ابراهام، باستین و همکاران گزارش گردیده است 
 نگلیسی مقیاس هوشي ا نسخه کرونباخلفاي آمحققین ضریب 

  .یافته بودند 89/0هیجانی را  
کمتـر از   SREITي فارسـی   نسـخه  کرونبـاخ ضریب آلفـاي  

ضرایبی است که توسط اسـچت و همکـاران، برکـت و مـایر و     
و بیشـتر از ضـرایبی   ) 12،18،20(یورسترور به دست آمـده بـود   

هاي آستین و همکـاران و بـرون و اسـچت     است که در پژوهش
ي  هاي مورد مطالعـه در همـه   نمونه). 16،19(ست گزارش شده ا

جمعیـت دانشــجویی بـوده و علــت    ،هــاي اشـاره شــده  پـژوهش 
 ،هاي فرهنگی جستجو کرد ها را باید در تفاوت ناهماهنگی یافته

ي مطالعـات،   اگرچه این اختالف چندان زیاد نیسـت و در همـه  
در ایـن پـژوهش   . دار بـوده اسـت   ضرایب به دست آمـده معنـی  

ي فارسی مقیـاس هـوش هیجـانی     پایایی بازآمایی نسخهضریب 
این یافته بـا نتـایج   . به دست آمد که ضریب مناسبی است 77/0

گزارش شده توسط اسـچت وهمکـاران ناهماهنـگ اسـت کـه      
ایـن ناهمـاهنگی نیـز انـدك     ). 12(را یافته بودنـد   78/0ضریب 

  . پوشی کرد توان ازآن چشم است و می
 هـاي رضـایت از   ی بـا اجـراي مقیـاس   هیجان  روایی مقیاس هوش

زندگی، افسـردگی اضـطراب تنیـدگی و صـفت فراخلـق محاسـبه       
این یافتـه بـا نتـایج گـزارش شـده      . گردید و مورد تایید قرارگرفت

  ). 22،23(است  بولیک و وینگ و همکاران همسو –توسط اوگانیکا

براي بررسی روایـی مقیـاس هـوش هیجـانی از روش تحلیـل      
هـاي   والئها و س به منظور تعیین عامل. ده گردیدعاملی نیز استفا

. مربوط به هر عامل، روش تحلیل عاملی اکتشافی به کـار رفـت  
. شـد  عامل تعیـین مـی   11ها توسط  درصد واریانس نمره 49/62

درصـد   10یـک کمتـر از    ها هر عامل اول سایر عامل يبه استثنا
بایـد از   کردند که احتماال تصادفی است و واریانس را تبیین می

این یافته بـا نتـایج گـزارش شـده     . عاملی استفاده کرد مدل تک
توسط پترایدز و فارنهام، سیروچی و همکاران و ساکلوفسک و 

عامـل   4این پژوهشـگران  ). 40-42( همکاران ناهماهنگ است
دسـت آمـده   ه ب ي نتیجه. هیجانی یافته بودند  براي مقیاس هوش

هـاي اسـچت و    بـا یافتـه  عاملی  درخصوص استفاده از مدل تک
  ). 12(همکاران همسو است 

هیجـانی    توان نتیجه گرفت که مقیاس هـوش  به طور کلی می
از پایایی و روایی قابل قبولی در جمعیت دانشجویی برخـوردار  

ــ. اســت   روي جمعیــت دانشــجویی و گــروه ر اجــراي مقیــاس ب
بـراي  . هـاي ایـن پـژوهش بـود     علوم انسانی از جمله محدودیت

پایایی و روایـی مقیـاس    ي تر در زمینه هاي دقیق ی به یافتهدستیاب
هـاي تحقیـق حاضـر پیشـنهاد      هیجانی و رفـع محـدودیت    هوش

هاي مختلف انجام  تري در جمعیت هاي گسترده شود بررسی می
تهیـه هنجـار نیـز    . شده و ساختار عاملی آن مجدد بررسی گردد

  . گردد پیشنهاد می
  

  

  تشکر و قدردانی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد آزادشـهر کـه       ازیله به این وسـ 

 .گردد می تقدیر و تشکر بودجه اجراي این طرح را فراهم نمود
شود نویسنده تضـاد منـافعی بـا نتـایج در      در ضمن یادآوري می

  .انجام این تحقیق نداشته است
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