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Objectives This study aims to translate and evaluate the psychometric properties of the Persian version 
of Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) in college students.
Methods This is a descriptive study. Participants were 551 students from selected universities in Tehran, 
Iran who were enrolled using a stratified random sampling method. The students completed the Persian 
version of TEIQue as well as the Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) and the Neo-Five 
Factor Inventory (NEO-FFI). Data were analyzed in SPSS v. 22 software using independent t-test, Cron-
bach’s alpha, Pearson correlation and Exploratory Factor Analysis (EFA).
Results The results of EFA confirmed that the Persian TEIQue had four factors of well-being, self-control, 
emotionality and sociability. Cronbach’s alpha value was reported 0.95 for the global EI, and ranged 0.69-
0.90 for its four factors. In the split-half reliability, the Cronbach’s alpha was obtained 0.92 for the first 
half and 0.89 for the second half. The convergent/discriminant validity assessment in relation to SSEIT 
and NEO-FFI, showed a positive correlation with the most subscales of SSEIT and a negative correlation 
with the neuroticism subscale of NEO-FFI. There were gender differences in TEIQue scores between 
males and females, where females had higher scores in the global index and in factors of well-being and 
emotionality. 
Conclusion The Persian version of TEIQue has acceptable reliability and validity for measuring trait emo-
tional intelligence in Iranian adult population.

A B S T R A C T

Key words: 
Emotional Intel-
ligence, Personality, 
Psychometrics.

* Corresponding Author:
Meghdad Talebizadeh
Address: School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry, Shahid Mansouri Street, Niyayesh Street, Satarkhan Av-
enue, Tehran, Iran. 
Tel: +98 (21) 66551668
E-mail: talebizadeh.m@tak.iums.ac.ir

Citation Ashouri A, Farokhnezhad Afshar P, Alimoradi H, Talebizadeh M .Psychometric Properties of the Persian Version 
of Trait Emotional Intelligence Questionnaire in College Students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2022; 
27(4):492-507. http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.27.4.3123.1

 : http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.27.4.3123.1

Use your device to scan 
and read the article online

Received: 15 Jun 2019

Accepted: 27 Des 2020

Available Online: 01 Jan 2022

Extended Abstract

1. Introduction

he term “Emotional Intelligence” (EI) was 
first used by Salovey and Mayer (1990). 
There are currently two models for the 
conceptualization of EI. The first model is 
the “ability EI” which considers emotional 

intelligence as a kind of cognitive ability and the second 

model that provided by Petrides is the “trait EI” which is a 
constellation of emotion-related self-perceptions located 
at the lower levels of personality hierarchies. Contrary to 
the ability EI which belongs to the area of cognition, the 
trait EI is related to the field of perceptions and personal-
ity and is associated with people’s emotional perceptions 
of themselves and their emotional abilities.

The Trait EI questionnaire is designed by Petrides 
(2009) to measure the trait EI. This 153-item question-
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naire has a multidimensional and hierarchical structure of 
15 facets, four factors and the global score of trait EI.

Despite the wide application of trait EI questionnaire in 
various health, clinical, social, educational, organizational 
and development areas, and its translation into more than 
15 languages, it has not yet been translated into Persian. 
Therefore, this study aims to translate trait EI question-
naire into Persian, and examine its psychometric proper-
ties in Iranian adult population.

2. Materials and Methods

Participants were 551 students of universities in Teh-
ran, Iran who were selected using a stratified random 
sampling. After explaining the study objectives them and 
obtaining their informed consent, they completed the Per-
sian versions of Trait Emotional Intelligence Question-
naire (TEIQue), NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI), 
and short form of Schutte Self Report Emotional Intel-
ligence Test (SSEIT). The TEIQue was translated inde-
pendently by three Persian-speaking psychologists. The 
three translated drafts were matched with each other and 
sent to two experts in English translation to back translate 
it into English. After modifications, the final version was 
approved. To determine the face validity, 30 participants 
were asked to complete the Persian version of TEIQue. 
They were asked to mark any difficulties they had in un-
derstanding or completing the questions. Based on their 
comments, all items were understandable. The collected 
data were analyzed in SPSS software. The internal consis-
tency (by Cronbach’s alpha coefficient) and the split-half 
reliability were evaluated. The convergent validity was 
determined in relation to the SSEIT and NEO-FFI. The 
factor structure was assessed by using Exploratory Factor 
Analysis (EFA). 

3. Results

Descriptive Analyzes

Participants were 551 college students aged 18-25 years 
(Mean±SD age= 22.54±3.06 years); of whom, 331 were 
female. There was no significant difference in terms of 
age and education level between both genders. There was 
no relationship between age and EI score. However, there 
was gender differences in the global score of TEIQue (t=-
2.05, P=0.042) and in its factors of well-being (t=-3.45, 
P=0.001) and emotionality (t=-3.90, P=0.001), where fe-
males scored significantly higher than males.

Internal consistency

Cronbach’s alpha value for the overall Persian TEIQue 
was obtained 0.95, and for its factors of well-being, self-
control, emotionality and sociability was obtained as 0.90, 
0.80, 0.86 and 0.69, respectively indicating the acceptable 
internal consistency of this instrument.

Split-half reliability 

The instrument was first divided into two halves (odd 
and even items), and the reliability of each half was then 
evaluated. The Cronbach’s alpha value was obtained 0.92 
for the first half and 0.89 for the second half, indicating 
the high split-half reliability of this questionnaire.

Convergent validity

To evaluate convergent validity, the relationship of the 
Persian TEIQue score with SSEIT score was evaluated. 
According to the results, there was a significant posi-
tive correlation between most of the subscales of these 
two tests. The relationship between the scores of Persian 
TEIQue and NEO-FFI was calculated by Pearson cor-
relation test. The results showed a significant correlation 
between some of the factors of TEIQue and NEO-FFI.

Exploratory factor analysis

According to the results of EFA, four factors was ob-
tained through Varimax rotation. The first factor with a 
factor load of 0.48-0.78 was “well-being”. The second 
factor was “sociability” with a factor load of 0.49-0.71. 
The third factor was “emotionality” with a factor load of 
0.52-0.75. Finally, the fourth factor with a factor load of 
0.46-0.77 was “self-control” (Table 1). This factor struc-
ture of Persian TEIQue is quite similar to that of the main 
version.

4. Discussion

The purpose of this study was to determine the psycho-
metric properties of the Persian TEIQue. The results of 
EFA confirmed that this version had four factors, which 
is completely consistent with the original version. The 
Cronbach’s alpha for factors of well-being, self-control, 
emotionality and sociability was reported 0.90, 0.80, 0.86 
and 0.69, respectively, and 0.95 for the global score in-
dicating its acceptable internal consistency. In examining 
the split-half reliability, Cronbach’s alpha of each half was 
acceptable for total samples and for males and females 
which is consistent with other study that examined the re-
liability of TEIQue with this method [28].
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Table 1. Factor load of the Persian TEIQue items

Well-being Sociability Emotionality Self-control

Item Factor load Item Factor load Item Factor load Item Factor load

4 0.48 18 0.63 2 0.53 3 0.61

5 0.59 19 0.52 7 0.61 12 0.77

6 0.69 34 0.71 9 0.54 29 0.51

8 0.66 46 0.63 10 0.59 36 0.79

21 0.70 47 0.53 11 0.66 39 0.70

25 0.73 52 0.57 13 0.67 40 0.58

28 0.77 53 0.49 14 0.69 48 0.46

31 0.78 55 0.62 17 0.52 61 0.63

41 0.50 56 0.68 23 0.68 74 0.69

58 0.54 59 0.51 27 0.66 76 0.58

63 0.58 60 0.66 30 0.63 82 0.67

66 0.74 71 0.67 32 0.69 84 0.73

75 0.67 72 0.63 33 0.55 90 0.67

77 0.73 86 0.64 37 0.57 96 0.73

78 0.58 91 0.59 38 0.66 100 0.74

79 0.69 93 0.58 42 0.68 102 0.53

83 0.63 107 0.70 44 0.67 105 0.54

87 0.61 108 0.69 45 0.59 109 0.59

88 0.77 115 0.65 49 0.67 112 0.69

89 0.58 122 0.63 57 0.68 114 0.66

94 0.45 132 0.67 62 0.69 117 0.70

98 0.69 135 0.71 64 0.75 136 0.73

99 0.76 138 0.69 67 0.52 139 0.77

101 0.63 141 0.63 68 0.61 140 0.50

104 0.50 144 0.67 92 0.58 148 0.54

110 0.53 151 0.58 95 0.56 149 0.63

116 0.72 153 0.59 97 0.59 150 0.76

128 0.73 111 0.69

129 0.69 113 0.73

131 0.54 120 0.64
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There was a significant difference in TEIQue scores 
between males and females, where females had higher 
global score and well-being and emotionality. This find-
ing is against the findings of Petrides (2009) and Mikola-
jczak et al. (2007), who showed the higher global score of 
males, and also against the results of Martskvishvili et al. 
(2013), Marjanovic, and Dimitrijevic (2014), and Aluja 
et al. (2016) who reported no gender difference between 
scores. The possible explanation for this inconsistency 
is social and cultural differences. Gender differences in 
emotionality are generally influenced by cultural and so-
cial factors, especially the different social roles; Persian 
culture is very different from Western culture, leading to 
their different perceptions of emotion. The Persian ver-
sion of TEIQue has acceptable reliability and validity to 
be used in research and for measuring trait EI in Iranian 
adult population.
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Well-being Sociability Emotionality Self-control

Item Factor load Item Factor load Item Factor load Item Factor load

134 0.51 124 0.67

125 0.69

126 0.70

127 0.53

130 0.56

133 0.67

147 0.66

Items with a factor load of <0.4 are not included in the table.
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نشانی:  تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(، گروه روانشناسی بالینی.  
تلفن: 66551668 )21( 98+

talebizadeh.m@tak.iums.ac.ir :پست الکترونیکی

اهداف پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه هوش هیجانی صفت کلی در جمعیت دانشجویان 
دانشگاه های منتخب تهران انجام شد. 

مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع هنجاریابی است. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه های منتخب تهران تشکیل 
می دادند که 551 دانشجو به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی وارد مطالعه شدند. نسخه فارسی هوش هیجانی صفت کلی را به همراه 
پرسش نامه هوش هیجاني شات و پرسش نامه 5عاملی نئو تکمیل کردند. تجزیه داده ها با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS از طریق تی مستقل، 

آلفا کرونباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.
یافته ها آلفای کرونباخ برای هوش هیجانی صفت 0/95 و برای عوامل بین 0/70 تا 0/90 به دست آمد و در روش دو نیمه کردن آزمون، آلفای 
کرونباخ نیمه اول آزمون 0/92 و برای نیمه دوم 0/89 محاسبه شد. روایی هم گرا / افتراقی این پرسش نامه نیز با کمک پرسش نامه هوش 
هیجانی شات و پرسش نامه 5عاملی نئو نشان داد این پرسش نامه با اکثر خرده مقیاس های پرسش نامه هوش هیجانی شات همبستگی مثبت و 
با خرده مقیاس روان رنجوری پرسش نامه 5عاملی همبستگی منفی دارد. همچنین در این پژوهش تفاوت های جنسیتی بین نمرات زنان و مردان 
وجود داشت. به این صورت که زنان در نمره کلی و عوامل به ورزی و هیجانی بودن نمره باالتری داشتند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 

نشان داد که نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی صفت از 4 عامل به ورزی، کنترل خود، هیجانی بودن و جامعه پذیری تشکیل شده است.
نتیجه گیری درمجموع یافته ها نشان داد که نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی صفت برای سنجش این سازه در جمعیت بزرگسال ایرانی 

از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه ها: 
هوش هیجانی، شخصیت، 

هنجاریابی.

تاریخ دریافت: 25 خرداد 1398
تاریخ پذیرش: 07 دی 1399 

تاریخ انتشار: 11 دی 1400

1.گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، تهران.
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3. گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

، *مقداد طالبی زاده1  ، حمزه علیمرادی3  ، پویا فرخ نژاد افشار2  احمد عاشوری1 

مقدمه

اصطالح هوش هیجانی برای نخستین بار توسط سالووی و 
میر )1990( بکار برده شد تا توانایی افراد برای کنترل احساسات 
و هیجانات، تمایز قایل شدن بین آن ها و استفاده از آن ها برای 
هدایت افکار و اعمالشان را نشان دهند ]1[. در حال حاضر برای 
مفهوم پردازی هوش هیجانی دو مدل وجود دارد که بر اساس 
با  آن ،  کردن  عملیاتی  نحوه  و  هیجانی  هوش  سنجش  روش 
یکدیگر تفاوت دارند. مدل نخست توانایی هوش هیجانی1 است 

1. Ability emotional intelligence

که هوش هیجانی را همانند نوعی توانایی هوش شناختی در نظر 
می گیرد و آن را با اصطالحات شناختی هیجانی تعریف می کند. 
در این مدل توانایی هوش هیجانی به حیطه توانایی های شناختی 
تعلق دارد و نشان دهنده توانایی ادراک، ارزیابی و ابراز هیجان و 
همچنین تنظیم هیجان در خود و دیگران است. توانایی هوش 

هیجانی با آزمون های حداکثر عملکردی سنجیده می شود ]2[.

پتریدز با انتقاد از مدل توانایی هوش شناختی، مدل هوش 
هیجانی صفت را ارائه کرد. از نظر او مدل توانایی هوش هیجانی 
رو  این  از  و  می گیرد  نادیده  را  هیجانی  تجارب  ذهنی  ماهیت 
نمی تواند مدل معتبری برای سنجش هوش هیجانی باشد ]3[. 

مقاله پژوهشی

هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی صفت در 
دانشجویان دانشگاه های منتخب تهران در سال 1395 
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در مدل او، هوش هیجانی صفت مجموعه ای از ادراکات خود است 
که در سطوح پایین تر سلسله مراتب شخصیت قرار دارد. برخالف 
توانایی هوش هیجانی که به حیطه شناخت تعلق داشت ]4[، 
هوش هیجانی صفت مربوط به حیطه ادراکات و شخصیت است 
و با ادراکات هیجانی فرد از خودش و توانایی های هیجانی اش در 
ارتباط است. درواقع هوش هیجانی مانند سایر صفات شخصیتی 
انطباق و یا کنترل خود است که به  همچون همدلی، قابلیت 
مدل   .]5[ ندارند  ارتباطی  ذهنی  توانایی  با  روان سنجی  لحاظ 
هوش هیجانی صفت این باور که هیجانات را می توان به صورت 
مصنوعی عینی سازی کرد، رد می کند و فرض می  کند که سنجش 
حیطه هیجان تفاوت چندانی با سنجش شخصیت ندارد و از این 
رو ابزارهای خودگزارشی را برای سنجش هوش هیجانی صفت 

مناسب می داند ]6[.

عملیاتی کردن  منظور  به  صفت  هیجانی  هوش  پرسش نامه 
سازه هوش هیجانی صفت توسط پتریدز در سال 2009 طراحی 
شده است. این پرسش نامه 153 ماده ای، ساختاری چندبعدی 
انطباق،  قابلیت  به طوری که 15 سطح  دارد.  و سلسله مراتبی 
هیجان،  ادراک  هیجان،  مدیریت  هیجان،  ابراز  جرئت مندی، 
تنظیم هیجان، تکانشگری کم، مهارت های حفظ ارتباط، عزت 
نفس، خودانگیزشی، آگاهی اجتماعی، مدیریت استرس، صفت 
عامل   4 درون  خوش بینی،  صفت  و  خوشحالی  صفت  همدلی، 
به ورزی، خودکنترلی، هیجانی بودن و اجتماعی بودن سازمان دهی 
می شوند. این 4 عامل نیز نمایانگر نمره کلی هوش هیجانی صفت 

هستند ]7[.

پرسش نامه هوش هیجانی صفت بر سایر پرسش نامه های هوش 
هیجانی به سه دلیل برتری دارد: نخست این پرسش نامه کاماًل بر 
مبنای نظریه هوش هیجانی صفت است.دوم اینکه به طور کامل 
تمام حیطه های هوش هیجانی صفت را پوشش می دهد و در آخر 
اینکه بیشترین روایی پیش بین را دارد، به طوری که هر مطالعه ای 
پرسش نامه های  دیگر  با  را  صفت  هیجانی  هوش  پرسش نامه  که 
هوش هیجانی مقایسه کرده، نتیجه گرفته است که این پرسش نامه 
روایی پیش بین و همچنین ویژگی های روان سنجی برتری دارد ]8[. 
پرسش نامه هوش هیجانی2 فرم کوتاه شده ای نیز دارد که از 30 ماده 
تشکیل شده است. در بررسی ویژگی های روان سنجی آن برای جامعه 
کودکان مشخص شد که ضرایب آلفای کرونباخ آن برای محاسبه 
عاملی  تحلیل  در  عوامل  و  است  تا 0/89  دامنه 0/59  در  پایایی 
اکتشافی مانند مطالعه اصلی بوده است ]9[. در مطالعه ای دیگر نیز که 
به بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه شده در دانشجویان پرداخت شده 
بود، مشخص شد که ضرایب آلفای کرونباخ بین 0/66 تا 0/82 است 
و جهت روایی هم گرا با مقیاس رضایت از زندگی همبستگی مثبت و 
معنی دار و با مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی همبستگی منفی 

و معنی دار داشت ]10[.

2. Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF)

حیطه های  در  صفت  هیجانی  هوش  گسترده  کاربرد  علی رغم 
مختلف سالمت، بالینی، اجتماعی، آموزشی، سازمانی و رشدی و 
ترجمه آن به بیش از 15 زبان از جمله آلمانی، ایتالیایی، گرجی، 
صربی، ترکی، کاتاالنی، یونانی، فرانسوی، اردو و غیره است]20-

11[. فرم کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی جامعیت فرم اصلی را 
ندارد و هنوز پرسش نامه اصلی به زبان فارسی برگردانده نشده. 
ویژگی های  بررسی  و  هنجاریابی  با هدف  مطالعه  این  بنابراین 

روان سنجی آن در جمعیت بزرگسال ایرانی انجام شد.

روش

این مطالعه یک مطالعه توصیفی با هدف هنجاریابی و بررسی 
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی 
صفت در دانشجویان دانشگاه های منتخب تهران انجام شد. این 
مطالعه از بهمن ماه سال 1395 تا مهرماه سال 1396 به طول 

انجامید. 

شرکت کنندگان

در تعیین حجم نمونه در روایی سازه با روش تحلیل عاملی 
الزم  نمونه  گویه 8-4  هر  ازای  به  که  می شود  بیان  اکتشافی 
است ]22 ،21[. بر همین اساس به ازای هر گویه 4 نفر در نظر 
گرفته شد و حجم نمونه مورد نظر برای این پژوهش 612 نفر به 
دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی بود. از بین 
3 دانشگاه های منتخب شهر تهران )دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی( و از هر 
دانشکده به صورت تصادفی 2 کالس انتخاب شد. نمونه گیری 
به صورت تصادفی با قرعه کشی اسامی بر اساس جدول اعداد 
تصادفی انجام شد که پس از توضیح کافی در مورد مطالعه و کسب 
رضایت آگاهانه، افراد به پرسش نامه های صفات هوش هیجانی، 
 NEO-FFI هوش هیجانی شات و فرم کوتاه پرسش نامه 5عاملی
پاسخ دادند. معیارهای ورود شامل شرکت کنندگانی بود که دچار 
مشکالت جسمی همچون نابینایی نبودند. پرسش نامه ها در میان 
612 نفر توزیع شد، اما 61 نفر )10 درصد( آن ها را به طور کامل 
تکمیل نکردند، بنابراین از تحلیل کنار گذاشته شدند. در انتها 

حجم نمونه به 551 نفر رسید.

ابزارها

پرسش نامه هوش هيجاني صفت-نسخه فارسی3

 )2009( پتریدز  توسط  صفت  هیجانی  هوش  پرسش نامه 
ساخته شده است و دارای 153 ماده در مقیاس لیکرت 1 )کاماًل 
مخالف( تا 7 )کاماًل موافق( است. این پرسش نامه دارای 15 سطح 
است که در 4 عامل سازمان دهی می شوند و مجموع این 4 عامل 

3. Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQUE)

احمد عاشوری  و همکاران. بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی



499

زمستان 1400 . دوره 27 . شماره 4 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

برابر با نمره کلی هوش هیجانی صفت است. آلفای کرونباخ نمونه 
اصلی این پرسش نامه برای نمره کل هوش هیجانی 0/89 و برای 

4 عامل بین 0/75 تا 0/83 به دست آمده است ]7[.

پرسش نامه 5 عاملي4

این پرسش نامه توسط مک کری و کاستا )2004( ایجاد شده 
است و دارای 60 ماده است که ابعاد اصلی شخصیت را بر مبنای 
مدل 5 عاملی می سنجد. این 5 عامل عبارت اند از: روان رنجوری، 
برون گرایی، گشودگی، توافق و با وجدان بودن. هرکدام از 5 عامل 
مشتمل بر 12 ماده است که بر روی مقیاس 5 درجه ای لیکرت 
نمره گذاری می شوند. همسانی درونی 5 عامل این مقیاس بین 
0/68 تا 0/87 است. این پرسش نامه به فارسی نیز ترجمه شده 
که آلفای کرونباخ 5 عامل برای نسخه فارسی نیز بین 0/69 تا 
0/83 به دست آمده است ]23[. این پرسش نامه به فارسی نیز 
ترجمه شده است و آلفای کرونباخ برای 5 مقیاس نسخه فارسی 

بین 0/69 تا 0/83 به دست آمده است ]24[.

5)EIS( پرسش نامه هوش هيجاني شات

خودگزارش دهی  ابزار  یک  شات  هیجانی  هوش  مقیاس 
33ماده ای است که توسط شات و همکاران )1998( ساخته شده 
است و به طور گسترده ای برای سنجش هوش هیجانی مورد 
استفاده قرار گرفته است. در این مقیاس از پاسخ دهنده خواسته 
می شود تا میزان موافقت خودش با ماده ها را در یک مقیاس 1 
)کاماًل مخالف( تا 5 )کاماًل موافق( درجه ای عالمت گذاری کند. 
میزان همسانی درونی این ابزار در مطالعات مختلف بین 0/76 
تا 0/95 گزارش شده است که نشان دهنده پایایی قابل قبول این 
ابزار است. در پژوهشی پایایی نسخه فارسی این پرسش نامه 0/84 

به دست آمده است ]26 ،25[.

فرایند ترجمه

ابتدا پرسش نامه هوش هیجانی صفت توسط 3 روانشناس به 
روش ترجمه مستقل به فارسی برگردانده شد. این ترجمه های 
فارسی باهم منطبق شدند و نسخه نهایی در اختیار دو متخصص 
زبان انگلیسی قرار گرفت تا به زبان انگلیسی باز گردانده شوند. 
پس از انجام اصالحات، نسخه نهایی با نسخه اصلی مقایسه شد. با 
توجه به عدم دسترسی به سازنده ابزار، تأییدیه یکسانی 2 نسخه 

توسط نفر سوم که به زبان انگلیسی مسلط بود انجام شد.

به منظور بررسی روایی صوری، از تعدادی از افراد گروه نمونه 
خواسته شد تا نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی صفت 
را تکمیل کنند. بدین ترتیب 30 نفر اولی که موافقت کردند، 

4. NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI)
5. Emotional Intelligence Scale (EIS)

هرگونه  تا  شد  خواسته  آن ها  از  کردند.  تکمیل  را  پرسش نامه 
دشواری را که در فهم یا تکمیل کردن سؤاالت داشتند مطرح 
کنند. نظرات آن ها یادداشت شد و بر اساس آن مشخص شد 
روایی محتوا،  بررسی  برای  بودند.  قابل فهم  آیتم ها  تمامی  که 
پرسش نامه به صورت کتبی به 10 نفر از متخصصین روان شناسی 
و روان پزشکی داده شد و از آن ها خواسته شد تا نظر خود را در 

مورد ارتباط سؤال ها و مقیاس های مورد نظر اعالم کنند. 

و  درونی  پایایی همسانی  روش  از  پایایی،  ارزیابی  منظور  به 
دو نیمه کردن آزمون و به منظور تعیین روایی هم گرا / افتراقی 
از پرسش نامه هوش هیجانی شات و پرسش نامه 5 عاملی نئو 
پرسش نامه  این  تاکنون  اینکه  به  توجه  با  است.  استفاده شده 
مورد هنجاریابی قرار نگرفته است، الزم بود با استفاده از تحلیل 
عاملی اکتشافی عوامل مکنون پرسش نامه بر اساس جامعه ایرانی 

استخراج شود تا در صورت وجود اختالف قابل مقایسه باشد.

آماری  شاخصه های  از  استفاده  با  جمع آوری شده  داده های 
توصیفی میانگین، انحراف معیار و درصد و تحلیل داده های با 
آزمون تی مستقل، همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ و دو نیمه 
کردن6 و تحلیل عامل اکتشافی از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 

بررسی شد. 

یافته ها

تحلیل توصیفی

میانگین سنی شرکت کنندگان 3/06 ±22/54 سال بود )دامنه 
نفر  نفر، 331  از 551  مطالعه  این  در  تا 25 سال(.  سنی 18 
معادل60 درصد زن بودند. سایر متغیرهای جمعیت شناختی در 

جدول شماره 1 آورده شده است. 

یافته ها نشان داد بین مردان و زنان در نمره کلی و همچنین 
در عوامل به ورزی و هیجانی بودن تفاوت معناداری وجود دارد، به 
طوری که میانگین زنان باالتر از مردان بود )P=0/04(. بین سن و 
نمرات هوش هیجانی همبستگی مشاهده نشد )P=0/42( و بین 
مقاطع تحصیلی و نمره هوش هیجانی صفت رابطه معنی داری 

مشاهد نشد )P=0/12( )جدول شماره 2(.

همسانی درونی پرسش نامه هوش هیجانی صفت با استفاده از 
ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. آلفای کرونباخ برای هوش 
هیجانی صفت کلی 0/95، و برای عوامل به ورزی، کنترل خود، 
هیجانی بودن و جامعه پذیری به ترتیب 0/90، 0/80، 0/86 و 
0/69 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی قابل قبول 

این ابزار است.

در این مطالعه به منظور سنجش پایایی عالوه بر همسانی درونی 

6. Split-half method
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از روش دو نیمه کردن آزمون نیز استفاده شد. به این ترتیب ابتدا 
آزمون به دو نیمه مساوی )سؤاالت فرد و زوج( تقسیم شد و سپس 
شاخص پایایی برای هر دو نیمه محاسبه شد. برای نیمه اول آزمون 
آلفای کرونباخ 0/92 و برای نیمه دوم 0/89 به دست آمد که نشان 

دهنده پایایی مطلوب و قابل قبول این آزمون است.

عنوان  به  شات  هیجانی  هوش  پرسش نامه  پژوهش  این  در 
گرفته شد.  نظر  در  هم گرا  روایی  برای سنجش  پرسش نامه ای 
نتایج همبستگی بین خرده مقیاس های این پرسش نامه با عوامل 

پرسش نامه هوش هیجانی صفت در جدول شماره 3 آورده شده 
به ورزی،  صفت  هیجاني  هوش  پرسش نامه  عوامل  تمام  است. 
کنترل خود، هیجانی بودن و جامعه پذیری با عوامل پرسش نامه 
هیجان،  ادراک  خود،  هیجانات  مدیریت  شات،  هیجاني  هوش 
مدیریت هیجانات دیگران و کاربرد هیجان همبستگی مثبت و 
معناداری را دارد، به جز بُعد کنترل خود با بُعد مدیریت هیجانات 

دیگران که ارتباط معنی دار را نشان ندادند.

در این پژوهش همچنین رابطه آزمون هوش هیجانی صفت با 

جدول 1. متغیرهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه

فراوانی )درصد(/ میانگین ± انحراف معیارمتغیر

جنسیت

 )60(331 زن 

)40(220مرد

)100(551کل 

سن

3/05 ± 21/95زن 

 2/83 ± 23/51مرد

3/06 ± 22/54کل 

فراوانی )درصد(متغیر

تحصیالت

کارشناسی

)56(220زن 

)44(171مرد

 )100(391کل 

کارشناسی ارشد

)62(82زن 

)38(50مرد

)100(132کل 

دکتری

)63(17زن 

)37(10مرد

)100(27کل 

جدول 2. مقایسه نمرات هوش هیجانی صفت بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

میانگین ± انحراف معیار
تعداد متغیر فراوانی

جامعه پذیری هیجانی بودن کنترل خود به ورزی نمره کل

112/47±13/22 157/75±21/54 109/89±17/26 144/72±24/42 532/98±68/80 331 مرد 
جنسیت

113/27±14/16 171/40±25/33 113/37±17/66 157/61±26/07 558/23±71/18 220 زن

P=0/68 P<0/001 P=0/19 P=0/001 P=0/04 نتایج آماری
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پرسش نامه شخصیت NEO با همبستگی پیرسون محاسبه شد. 
همان طور که در جدول شماره 4 آورده شده است، نتایج نشان 
داد بین برخی عوامل هوش هیجانی صفت بزرگسال و شخصیت 
نئو همبستگی معنی دار وجود دارد. عامل روان رونجوری با تمام 
عوامل پرسش نامه هوش هیجاني صفت به ورزی، کنترل خود، 
هیجانی بودن و جامعه پذیری همبستگی منفی معنی دار داشت. 
فقط عامل برون گرایی با کنترل خود و عامل با وجدان بودن با 

جامعه پذیری همبستگی مثبت معنی دار داشت.

تا  شد  استفاده  اکتشافي  عاملي  تحلیل  از  پژوهش  این  در 
مشخص شود آیا همان ساختار 4عاملي گروه نمونه انگلیسي در 
نمونه ایرانی نیز به دست خواهد آمد یا نه. قبل از اجراي تحلیل 
عاملي، اندازه KMO و آزمون کرویت بارتلت بررسي شد. مقدار 
KMO 0/71 به دست آمد که نشان دهنده کفایت نمونه گیری 
χ2=2115/57 and de- )است. همچنین آزمون کرویت بارتلت 

gree of freedom 435( نیز به لحاظ آماری در سطح 0/001 
معنی دار بود که به معنای امکان اجرای تحلیل عاملی بر پایه 
ماتریس همبستگی است. از آنجا که پرسش نامه هوش هیجانی 
صفت شامل 153 سؤال است. بنابراین تحلیل عاملي بر پایه یک 
این پژوهش  انجام شد. در  ماتریس همبستگي 153 در 153 

عوامل با استفاده از چرخش واریماکس انجام شد.

بر طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس 
4 عامل به دست آمد. اولین عامل شامل ماده های 4، 5، 6، 8، 
 ،88 ،87 ،83 ،79 ،78 ،77 ،75 ،66 ،63 ،58 ،41 ،31 ،28 ،21
 ،131 ،129 ،128 ،116 ،110 ،104 ،101 ،99 ،98 ،94 ،89
134 می شد که بار عاملی آن ها بین 0/48 تا 0/78 بود و با عنوان 
به ورزی نام گذاری شد. دومین عامل جامعه پذیری بود که شامل 
ماده های 18، 19، 34، 46، 47، 52، 53، 55، 56، 59، 60، 71، 
 ،138 ،135 ،132 ،122 ،115 ،108 ،107 ،93 ،91 ،86 ،72

)EIS( با هوش هیجانی شات )TEIQue( جدول 3. همبستگی بین عوامل و ویژگی های پرسش نامه هوش هیجانی صفت

مدیریت هیجانات خود ادراک هیجان مدیریت هیجانات دیگران کاربرد هیجان هوش هیجاني شات متغیرها

0/90** 0/32** 0/37** 0/43** به ورزی

عوامل هوش 
هیجانی صفت

0/50** 0/19* 0/12 0/21* کنترل خود

0/58** 0/44** 0/47** 0/32** هیجانی بودن

0/62** 0/36** 0/45** 0/48** جامعه پذیری

0/74** 0/11 0/23** 0/23** صفت شادمانی

ویژگی های هوش 
هیجانی صفت

0/49** 0/19** 0/38** 0/41** صفت خوش بینی

0/64** 0/42** 0/43** 0/45** اعتماد به نفس

0/49** 0/41** 0/46** 0/49** آگاهی اجتماعی

0/45** 0/21** 0/24** 0/42** جرئت مندی

0/40** 0/17* 0/31** 0/13 مدیریت هیجان

0/56** 0/28* 0/41** 0/28** ارتباطات

0/45** 0/33** 0/32** 0/25** ابراز هیجان

0/48** 0/45** 0/34** 0/28** ادراک هیجان

0/24** 0/28** 0/35** 0/15* صفت همدلی

0/30** 0/19** 0/07 0/14* تنظیم هیجان

0/34** 0/04 0/04 0/01 تکانشگری کم

0/46** 0/16* 0/13 0/25** مدیریت استرس

0/61** 0/19** 0/35** 0/23** سازگاری

0/59** 0/29** 0/35** 0/36** خود انگیختگی

*P< 0/05 ،**P< 0/01
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141، 144، 151، 153 است و بار عاملی استخراج شده برای این 
ماده ها بین 0/49 تا 0/71 بود. سومین عامل شناسایی شده که از 
ماده های 2، 7، 9، 10، 11، 13، 14، 17، 23، 27، 30، 32، 33، 
 ،97 ،95 ،92 ،68 ،67 ،64 ،62 ،57 ،49 ،45 ،44 ،42 ،38 ،37
 ،147 ،133 ،130 ،127 ،126 ،125 ،124 ،120 ،113 ،111
تشکیل شده هیجانی بودن است. بار عاملی این ماده ها بین 0/52 
تا 0/75 بود و درنهایت عامل چهارم نیز شامل ماده های 3، 12، 
 ،100 ،96 ،90 ،84 ،82 ،76 ،74 ،61 ،48 ،40 ،39 ،36 ،29
 ،148 ،140 ،139 ،136 ،117 ،114 ،112 ،109 ،105 ،102
149، 150 با بار عاملی بین 0/46 تا 0/77 بود که کنترل خود 
نام گذاری شد. نتایج حاصل از بارهای عاملی به تفکیک در پیوست 
مقاله آورده شده است. بارهای عاملی زیر 0/4 در نظر گرفته نشده 

است )جدول شماره 4 و 5(.

بحث 

همسانی  که  داد  نشان  مطالعه  روایی  و  پایایی  یافته های 
درونی این مقیاس 0/95 است. برای سنجش پایایی از دو روش 
همسانی درونی و دو نیمه کردن استفاده شد. همسانی درونی 
نسخه فارسی برای عوامل به ورزی، کنترل خود، هیجانی بودن و 
جامعه پذیری به ترتیب 0/90، 0/80، 0/86 و 0/69 محاسبه شد 
که نشان دهنده همسانی درونی قابل قبول این ابزار و مطابقت آن 
با شاخص های گزارش شده در پیشینه است ]19 ،17 ،16 ،15 
،14 ،12 ،7[. همچنین در بررسی پایایی دو نیمه کردن آزمون، 
آلفای کرونباخ در هر نیمه آزمون برای کل نمونه، مردان و زنان 
مطلوب و قابل قبول بود که این نتایج با دیگر مطالعه ای که با 
این روش پایایی را مورد بررسی قرار داده همسوست ]20[. در 
بررسی فرم کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت برای کودکان 
نیز پایایی با روش همسانی درونی بررسی شد که ضرایب آلفای 

)NEO-FFI( با عوامل پرسش نامه 5 عاملی شخصیت نئو )TEIQue( جدول 4. همبستگی بین عوامل و ویژگی های پرسش نامه هوش هیجانی صفت

توافق برون گرایی گشودگی روان رونجوری با وجدان بودن 5 عاملی شخصیت نئو متغیرها

0/01 0/01 0/11 -0/16* 0/11 به ورزی

عوامل هوش 
هیجانی صفت

0/01 0/20* -0/09 -0/22* 0/11 کنترل خود

0/01 -0/10 0/002 -0/28** 0/03 هیجانی بودن

0/01 -0/07 0/07 -0/18** 0/14* جامعه پذیری

0/09 0/001 0/01 -0/14** 0/01 صفت شادمانی

ویژگی های 
هوش هیجانی 

صفت

0/03 0/05 0/09 -0/11 0/13* صفت خوش بینی

0/01 0/01 0/14* -0/19** 0/18** اعتمادبه نفس

0/06 0/009 0/13 -0/05 0/23** آگاهی اجتماعی

0/01 0/06 0/19** -0/009 0/20** جرئت مندی

0/05 0/22* 0/14* -0/33** 0/12 مدیریت هیجان

0/02 -0/10 0/01 -0/24** 0/01 ارتباطات

0/002 0/07 0/04 -0/15* 0/04 ابراز هیجان

0/02 0/13* 0/05 -0/26** 0/06 ادراک هیجان

0/07 -0/01 0/006 -0/22* 0/02 صفت همدلی

0/17* 0/07 0/08 -0/10 0/006 تنظیم هیجان

0/09 -0/09 0/09 -0/20** 0/16** تکانشگری کم

-0/03 0/14* 0/03 -0/14** 0/09 مدیریت استرس

0/03 0/07 0/03 -0/24** 0/02 سازگاری

0/02 0/01 0/04 -0/20** 0/16* خود انگیختگی

.*P< 0/05 ،**P< 0/01
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)EIS( جدول 5. بارعاملی سؤاالت نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی صفت

خودکنترلیهیجانی بودنجامعه پذیریبه ورزی

بارعاملیسؤالبارعاملیسؤالبارعاملیسؤالبارعاملیسؤال

40/48180/6320/5330/61
50/59190/5270/61120/77
60/69340/7190/54290/51
80/66460/63100/59360/79
210/70470/53110/66390/70
250/73520/57130/67400/58
280/77530/49140/69480/46
310/78550/62170/52610/63
410/50560/68230/68740/69
580/54590/51270/66760/58
630/58600/66300/63820/67
660/74710/67320/69840/73
750/67720/63330/55900/67
770/73860/64370/57960/73
780/58910/59380/661000/74
790/69930/58420/681020/53
830/631070/70440/671050/56
870/611080/69450/591090/59
880/771150/65490/671120/69
890/581220/63570/681140/66
940/451320/67620/691170/70
980/691350/71640/751360/73
990/761380/69670/521390/77
1010/631410/63680/611400/50
1040/501440/67920/581480/54
1100/531510/58950/561490/63
1160/721530/59970/591500/76
1280/731110/69
1290/691130/73
1310/541200/64
1340/511240/67

1250/69
1260/70
1270/53
1300/56
1330/67
1470/66

سؤاالت دارای بار عاملی کمتر از 0/4 در جدول گنجانده نشده اند.
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کرونباخ آن از 0/60 تا 0/85 بود ]9[. همچنین تحلیل عاملی 
اکتشافی نشان داد که این ابزار از 4 عامل به ورزی، جامعه پذیری، 
هیجانی بودن و کنترل خود تشکیل شده است که از این حیث 
کاماًل با نمونه اصلی مطابقت دارد. در مطالعه بیانی که به منظور 
بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت 
بر روی دانشجویان بررسی شده بود، در تحلیل عاملی مشخص 
شد که 4 عامل منطبق بر پرسش نامه اصلی وجود دارد که مطالعه 

حاضر از این نظر با مطالعه ذکر شده هم خوانی دارد ]10[.

به منظور بررسی روایی هم گرا از پرسش نامه هوش هیجانی 
نشان  نتایج  استفاده شد.   NEO پرسش نامه شخصیت  و  شات 
داد که بین عوامل هوش هیجانی صفت و هوش هیجانی شات 
همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین از آنجا که هوش 
هیجانی صفت به عنوان ویژگی شخصیتی مفهوم پردازی می شود، 
انتظار می رود تا با عوامل پرسش نامه 5عاملی رابطه داشته باشد. 
نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس روان رنجوری با اکثر عوامل 
پرسش نامه هوش هیجانی صفت همبستگی معنی دار منفی وجود 
دارد که نشان دهنده روایی افتراقی این ابزار است. این نتایج با 

دیگر پژوهش ها همسوست ]15 ،12[.

یافته ها نشان داد که بین مردان و زنان در نمره کلی و همچنین 
در عوامل به ورزی و هیجانی بودن تفاوت معناداری وجود دارد.به 
طوری که میانگین زنان باالتر از مردان بوده است. بین سن و نمرات 
هوش هیجانی همبستگی مشاهده نشد و بین مقاطع تحصیلی و 
نمره هوش هیجانی صفت رابطه معنی داری مشاهده نشد. این 
یافته با یافته های پترایدز و میکلویزاک و همکاران که نمره کلی 
مردان در آن ها باالتر و همچنین با مطالعه مارتسکویشویلی و 
همکاران، مارجانوویک و دیمیتریجویک و الوجا و همکاران که در 
آن ها تفاوت جنسیتی بین نمرات وجود نداشت در تعارض است. 
عوامل احتمالی که می تواند تبیین کننده این ناهم خوانی باشند، 
عوامل اجتماعی و فرهنگی است. تفاوت های جنسیتی در هیجان 
عموماً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی، به ویژه نقش های 
اجتماعی است که هریک از دو جنس در فرهنگ ها به عهده دارند 
]27[ و از آنجا که زبان، تاریخ و فرهنگ ایرانی تفاوت زیادی با 
فرهنگ های غربی دارد، احتماالً ادراکاتی که هریک از دو جنس 
از هیجانات خود دارند در این فرهنگ ها متفاوت است. شاید به 
همین علت باشد که نتیجه مطالعه حاضر کاماًل با مطالعه اولوتاس 
که در ترکیه انجام شده همسوست. چراکه عالوه بر همسایه بودن 
دو کشور ایران و ترکیه و دارا بودن اشتراکات فرهنگی، بخش قابل 

توجهی از جمعیت ایران را نیز ترک ها تشکیل می دهند.

نتیجه گیری

هوش  پرسش نامه  فارسی  نسخه  داد  نشان  حاضر  مطالعه 
هیجانی صفت برای سنجش این سازه از روایی و پایایی مناسبی 
برخوردار است. بنابراین می تواند در مطالعات پژوهشی در زمینه 

هوش هیجانی صفت در جمعیت بزرگسال ایرانی مورد استفاده 
قرار گیرد.

از محدودیت های این مطالعه می توان به محدود بودن گروه 
نمونه فقط به دانشجویان اشاره کرد. از آنجا که دانشجویان افرادی 
با تحصیالت باال و در دامنه سنی خاصی هستند، باید در تعمیم 

این یافته ها به سایر گروه ها احتیاط کرد. 
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