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اجتماعی  -سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی های روانشاخص
 (SECQ) آموزاندانش

 3پاشا شریفی حسن، 2پروین کدیور، 1وند امامقلیفاطمه 

 81/30/79اریخ دریافت: ت

 42/37/79تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 آموزاناجتماعی دانش  -سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانیهای روانبررسی شاخص با هدفپژوهش حاضر 

آموز دختر دبیرستانی بود که به روش دانش 581 حجم نمونه این پژوهش (، انجام گرفت.SECQ) زو و جی
ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه گیری تصادفی مرحلهنمونه

 -های اصلی، عالوه بر عامل کلی شایستگی هیجانیپاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه
را  (نهمسئوال گیریتصمیم و رابطه مدیریت مدیریتی، خود اجتماعی، آگاهی خودآگاهی،)عامل  5اجتماعی، 

تاییدکرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از (، SECQ) اجتماعی دانش آموزان -شایستگی هیجانی برای پرسشنامه
آزمایی و برای تعیین روایی عاملی آن از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده  ضریب آلفای کرونباخ و روش باز

و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر  بولی برخوردار استشد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل ق
 338/3 سطح در که 18/3آزمایی  است. اعتبار پرسشنامه از طریق باز 80/3تا  77/3 های آن بینمقیاس

p<که نتایج تحلیل  همچنین برای تعیین روایی عامل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد دست آمد. دار بهمعنی
های نیکویی ها دارد و کلیه شاخصاین است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با دادهعاملی تأییدی مؤید 

گرفته در فرهنگ اصلی و های تحلیل عاملی تقریباً مشابه تحقیقات انجامکند. یافتهبرازش مدل را تأیید می
سنجی ه به خصوصیات روانبا توج بنابراین ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛

(، از دیدگاه SECQ) اجتماعی دانش آموزان -تعیین شایستگی هیجانی مطلوب این پرسشنامه ابزار مناسبی برای
 آموزان دبیرستانی هست.دانش
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اجتماعی،  -های شایستگی هیجانیاجتماعی، مؤلفه -شایستگی هیجانیواژگان کلیدی: 
 سنجی.روانهایشاخص

 مقدمه
مهم  هایمؤلفهاجتماعی در زمره یکی از  -های اخیر یادگیری هیجانیدر سال
است.  قرارگرفتهتعلیم و تربیت و محققان  نظرانصاحب موردتوجه وپرورشآموزش

دانش و مهارت  نوجواناناجتماعی فرآیندی است که کودکان و  -یادگیری هیجانی
دیدگاه مرکز  از د.کننجهت کار کردن در اجتماعات مختلف را کسب می موردنیاز

( به 4385) 4، وایسبرگ و همکار4380 8اجتماعی آموزشگاهی -همکاری یادگیری هیجانی
(، مرکز همکاری 4384زو و همکار ) ،(4384) ، تام(4389) 0تاربتسکی و همکاران نقل از

اجتماعی عبارت است از مجموع  -شایستگی هیجانی (4389) 2اقتصادی و توسعه
مراقبت و توجه به دیگران، ایجاد روابط مثبت،  مدیریت هیجان، : شناخت وهایمهارت
: هایمؤلفهو شامل  هستها گیری مسئوالنه و برخورد سازنده و اخالقی با چالشتصمیم

خود ، 8گیری مسئوالنه، تصمیم7روابط بین فردی، 6یآگاهی اجتماع ،5خودآگاهی
این مفهوم علیرغم شباهت زیاد با مفهوم هوش هیجانی این تفاوت را  باشد.می 9مدیریتی

بر تسهیل تفکر و  هاهیجان، استفاده از هاهیجاندارد که هوش هیجانی شامل مهارت درک 
است که مستقیماً  ایسازهاجتماعی  -شایستگی هیجانی کهدرحالیاست  هاهیجانمدیریت 

 .اردبا انطباق و عملکرد ارتباط تنگاتنگی د
اجتماعی بر این باور است  -برگرفته از یادگیری هیجانی اجتماعی -شایستگی هیجانی

ویلسون، ) رادارنداز طریق یادگیری  رفتارهایشانبر یادگیرندگان توانایی خود نظارتی  که
و  درسی برنامه(، به همین منظور، طراحان 84332، زینس4338، 83و ناجاکا کاتفردسون

                                                           
1  . CASEL 

2. Weisberg et al. 

3  . Tarbetsky 

4  . OECD 

5  . Self - Awareness 

6  . Social Awareness 

7  . Interpersonal Relations 

8  . Responsible Decision- Making 

9. Self - Management 

10. Wilson, Gottfredson, & Najaka  
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 -ارتقاء شایستگی هیجانی باهدفای را های مداخلههستند تا برنامه مندعالقهمحققان 
اجتماعی نشان داد  -یادگیری هیجانی مطالعه پیرامون 4333 آنالیز اجتماعی توسعه دهند. متا

عالوه بر اجتماعی شرکت نمودند،  -های یادگیری هیجانیآموزانی که در برنامهدانشکه 
به  ری نسبتتخودآگاهی و اعتماد بیش داریمعنی طوربه ،اثرات مثبت پیشرفت آموزشگاهی

شان داشتند، سخت رویی و عملکرد بهتری را نشان دادند، عالوه بر این توانایی یادگیری
های ارتباطی برای غلبه بر حل ، مهارتگیری مسئوالنه در مورد یادگیری داشتندتصمیم

توانایی کنار آمدن با  والتر مسئله، همچنین توانایی درک خود و مدیریت هیجانی با
مدیریت هیجان، اثر مثبتی بر روی مسائل آموزشگاهی از خود نشان دادند. دیگران، 
 روزمره دارد. وزندگی

اجتماعی  -دهند که دانش آموزان دارای شایستگی هیجانینتایج تحقیقات نشان می 
 وکنند، احتمال بیشتری دارد که مدرسه را به اتمام برسانند در مدرسه بهتر عمل می

ی عملکرد بهتری نسبت به سالبزرگیل شوند، حتی در سطوح باالتر، در زندگی التحصفارغ
دیوید دهند )اجتماعی برخوردار نیستند نشان می -آموزانی که از شایستگی هیجانیدانش

 (.4389 4سون و همکاران

 شایستگیدر مورد رسد توافق کمی به نظر می اجتماعی: -جانیشایستگی هی هایمؤلفه
اجتماعی به دلیل  -اجتماعی وجود دارد. عدم توافق در تعریف شایستگی هیجانی -هیجانی

(، 4388، 0، کاروسو، سالوویمایر) اجتماعی -مانند هوش هیجانیاصطالحات متعددی، 
 -( و شایستگی هیجانی4384 نقل از زو،، 4330پارک، هادن و گودمن، ) هیجانیسواد 

 .است کاررفتههست که در این زمینه به (،8779 2الیاس و همکاران) اجتماعی
 ،این پژوهش در( 4331) ،5اجتماعی -مدل همکاری آموزشگاهی، یادگیری هیجانی 
-های اصلی شایستگی هیجانیکه یک مدل ترکیبی و جامع است و جنبه طورهمان

                                                                                                                                        
1. Zins  

2  . Davidson. Crowder, Gordon, Domitrovich, Brown & Hayes 

3. Mayer, Caruso, & Salovey 

4  . Elias & et al 

5  . CASEL 
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 و مایر، سالووی (،4338) 8آن-راهایی مانند بدهد، برگرفته از نظریهرا پوشش می اجتماعی
 .(4384، 4زو) گرددیک پل ارتباطی بین نظر و عمل قلمداد می عنوانبه( است و 8773)

، (4331) اجتماعی -همکاری آموزشگاهی و شایستگی هیجانیمرکز طبق نظریه 
 در موردهای ما، توسعه عالقه و نگرانی های شناخت و مدیریت هیجانوع مهارتممج

و  برانگیزچالشهای و مواجه با موقعیت گیری مسئوالنهدیگران، ایجاد روابط مثبت، تصمیم
 -سازند. این مدل شایستگی هیجانیاجتماعی فرد را می -شایستگی هیجانی ،اخالقی

برون فردی گیرد: سطح درون فردی و دیگری سطح اجتماعی را در دو سطح در نظر می
است و سطح  فردیهای های درک و تنظیم هیجانمهارت :است. سطح درون فردی شامل

گیری مسئوالنه همچنین شامل تصمیم ،های دیگرانبرون فردی شامل درک هیجان
خودآگاهی، آگاهی اجتماعی،  هایمؤلفهشامل (، CASEL ،4331) اصطالحباشد. می

، 0منتز، بیر، یانگ وهریس) استمسئوالنه  گیریتصمیم، مدیریت رابطه و مدیریتی خود
4381.) 

 های شناخت، شناسایی نکات قوت و ضعفخودآگاهی شامل مهارتخودآگاهی: 
گذارند. این نکات توانایی می تأثیرفرد  چگونه این نکات بر روی عملکرد کهاینو  خود

آموزانی که از نکات دانش شوند.شناختی هستند که گامی مهم در رشد فرد محسوب می
های هیجانی رود حالتدارند، احتمال بیشتری می خودآگاهیهای قوت و ضعف هیجان
آموزان های خود اطالع داشته باشند. چنانچه دانشاز علت هیجان و ؛خود را تشخیص دهند

رود که بر های خود داشته باشند، احتمال بیشتری میفراشناختی آگاهی از هیجان طوربه
گیری در زندگی را بر مسئولیت تصمیم درنتیجهداشته باشند و  خودکنترلهای هیجانروی 

 گیرندعهده می
های فردی است. ها و هیجانخود مدیریتی: خود مدیریتی، توانایی مدیریت انگیزه

های فردی برای داشتن ارتباطات نزدیک، موفقیت در حرفه و حفظ خودتنظیمی هیجان
آموزانی که توانایی دهند دانششواهد تجربی نشان می .سالمت جسمی اهمیت دارد

هایی با درجه هیجان پذیری باال، در رابطه با در موقعیت، رادارندهای خود مدیریت هیجان
هیجانی زیاد  پذیریتحریکآموزان با کنند. در مقابل، دانشتر عمل میهمتایان خود موفق

                                                           
1. Bar-On 

2. Zhou  

3. Mantz, Bear, Yang, & Harris 
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دهند و در اجتماعی نامناسب از خود بروز میبدون مهارت کنترل هیجان، اغلب رفتارهای 
های خود را کنترل توانند هیجانآموزانی که نمیمعرض خطر بیشتری قرار دارند. دانش

رود که خوب فکر کنند و عملکرد خوبی داشته تری میاحتمال کم نمایند، در مدرسه
 (.4389، 8دمترویچ، دارک، استلی و ویزبرگباشند. )

رک و پاسخ ، توانایی خواندن عالئم دیگران و دگاهی اجتماعیآگاهی اجتماعی: آ
ارتباط نزدیک توام با همدلی، توانایی به اشتراک گذاردن  مناسب به احساسات آنان

با توانایی درک دیدگاه دیگری، در  توأمحاالت هیجانی خود با دیگران است. همدلی 
و تالش برای  مسائل پیچیدهافکار و احساسات، نشان دادن آگاهی از حساسیت  تفسیر

اند گردد. تحقیقات نشان دادهروشن کردن ابهامات، منجر به عملکرد هماهنگ بین افراد می
که همدلی کودکان موجب نشان دادن توجه، حساسیت ادراکی و مهارت کنترل بیشتر 

 شود.می
ی ها اذعان دارند که همتایان نقش مهمی در درگیرمدیریت رابطه: مجموعه پژوهش

کسانی ، اندطردشدهدهند افرادی که از جانب همتایان تحصیلی دارند. مطالعات نشان می
اند، پذیرفته تأثیرتر از همتایان و کم کنندکه تنهایی و انزوای اجتماعی بیشتری تجربه می

های آموزشگاهی درگیر نشوند و ترک تحصیل رود که در فعالیتاحتمال بیشتری می
احساس امنیت بیشتری در کنار  و هشتم که آموزان پایه هفتمدانش ،یگردبیانبهنمایند. 

بیشتری داشتند. نکته مهم و  نفساعتمادبهو  تر یافتههمتایان داشتند، هویت وحدت 
مستقیم بر عملکرد تحصیلی  طوربهاین است که رابطه با همتایان عاملی است که  توجهقابل

 گذارد.تاثیرمی
فرد اخالق،  شود کهگیری مسئوالنه به توانایی اطالق میمسئوالنه: تصمیمگیری تصمیم

گیرد. چنین افرادی، در گیری در نظر میایمنی و عوامل اجتماعی را در هنگام تصمیم
هستند و در بهزیستی آموزشگاه و  پذیرمسئولیتهای آموزشگاهی و اجتماعی موقعیت

و  گیریهای تصمیمداری بین فراشناخت و سبکارتباط معنی گردند.اجتماع خود سهیم می
گیری مسئوالنه نیازمند آموزش ای وجود دارد. تصمیمگیری در وظایف حرفهنحوه تصمیم

احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به دیگران  کهنحویبهاست،  گیریهای تصمیمسبک
 ایجاد شود.

                                                           
1. Domitrovich, Durlak, Staley, & Weissberg  
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در کنار  :(SECQ) آموزاندانش اجتماعی -ابزارهای موجود شایستگی هیجانی

اجتماعی، محققان و مجریان یک سری ابزارهای مناسب برای  -های یادگیری هیجانیبرنامه
 ساالنبزرگاجتماعی جهت کودکان و  -ای شایستگی هیجانیهای مداخلهارزیابی برنامه

 اند.توسعه داده
 -هیجانیدر زمینه ابزار سنجش شایستگی  (،4388) 8هامفری و همکاران هایارزیابی

مقیاس گردید که  84محدود به  درنهایت اجتماعی کودکان و نوجوانان با معیار ثابت
عمیق قرار گرفتند. این محققان دریافتند علیرغم عالقه وافر به یادگیری  موردبررسی

 -روند رو به رشد ابزار سنجش شایستگی هیجانی و اخیراجتماعی در دو دهه  -هیجانی
مقیاس به علت طوالنی بودن، اجازه ندادن شیوه  805مقیاس در وهله اول  819اجتماعی، از 

اختصاص داشتند حذف  ساالنبزرگبه  صرفاً کهاینو  آموزخود گزارش دهی به دانش
ها نیز از دور خارج بودن آن فردمنحصربهمقیاس به دلیل  23مقیاس باقیمانده  54از  شدند.

شان سنجی و خصوصیات اجراییهای روانویژگی ازلحاظمقیاس باقیمانده،  84شدند. 
اقدامات مناسبی که در این زمینه ، ( دریافتند4388) همکارانبسیار متنوع بودند. هامفری و 

در مورد  یا جداگانه در خصوص شایستگی اجتماعی و طوربهیا صورت گرفته بود 
انجام تالشی اجتماعی  -هر دو شایستگی هیجانی بود در خصوصشایستگی هیجانی 

و هنجار شده بودند و تعداد کمی  پذیرفته بود. عمده ابزارها برای جمعیت آمریکایی ساختهن
 بودند. قرارگرفتهمکرر  مورداستفادهاز این ابزار 

اجتماعی این  -برای رسیدگی به نگرانی اول، طراحان پرسشنامه شایستگی هیجانی
(، بنا نهادند. 4331) 4اجتماعی -نیمقیاس را بر اساس مدل همکاری آموزشگاهی، هیجا

 -هیجانی یادگیری هیجانی –چیزی که یک چارچوب نظری قوی برای ابعاد اجتماعی 
یادگیری های موجود فقط یکی از ابعاد آورد. در عمل، سایر پرسشنامهاجتماعی فراهم می

های مدل سنجد. در اصل دسترسی به ابزاری که تمام زمینههیجانی یا اجتماعی را می
 با محدودیت مواجه است. قرار دهد موردسنجشاجتماعی را  -شایستگی هیجانی

: مطالعه اخیر روی یک جمعیت غیر آمریکایی، کودکان و نوجوانان سنگاپوری، ثانیاً
اجتماعی توسط  -اصطالح یادگیری هیجانیانداز متفاوت انجام پذیرفته است. از یک چشم

                                                           
1. Humphrey & et al  

2. CASEL  
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موفقیت تحصیلی  تنهانه که ؛مطرح شد 4335نگاپور در سال تعلیم و تربیت س ریزانبرنامه
 قبالًاجتماعی که  -شایستگی هیجانی مؤلفه پنجآموزان را موجب گردیده، همچنین دانش

را  ( اعالم گردیده است.4331) اجتماعی -آموزشگاهی، هیجانی مرکز همکاری وسیلهبه
ی کودکان و نوجوانان بسیار این باور وجود دارد که توسعه سخت روی .گیردبرمیدر 

عدم  ناشی از های شدید وها را برای مقابله با جهانی که عرصه رقابتضروری است. ما آن
اجتماعی در  -که یادگیری هیجانی طورهمانسازیم. اطمینان تغییرات سریع آماده می

برای توسعه  هنوز در مدارس های مختلفیجدید است، برنامه نسبتاًسنگاپور یک ابتکار 
 ریزانبرنامهبرای محققان و  روازاینوجود دارد.  آموزاناجتماعی دانش -شایستگی هیجانی

اجتماعی و بخصوص برای کسانی که آموزش  -تعلیم و تربیت برای ارزیابی رشد هیجانی
ها ضروری است. سرانجام ما دهند آگاهی از میزان پیشرفت برنامهاجتماعی می -هیجانی

در زمینه  ریزانمناسبی هم برای محققان و هم برنامه اریم این پرسشنامه ابزارانتظار د
 -اجتماعی ایجاد نماید و همچنین میزان اثربخشی یادگیری هیجانی -شایستگی هیجانی

اجتماعی است را مورد  -شایستگی هیجانی مؤلفه پنجاجتماعی را که اهدافشان ترویج 
 ای بوده است.ایجاد چنین پرسشنامه ارزیابی قرار دهد. هدف مطالعه حاضر

چگونه کودکان  کهاین منظوربه، (SECQ) آموزاندانش اجتماعی -پرسشنامه هیجانی
های فردی، اجتماعی و اخالقی آنان به و نوجوانان از خود و دیگران آگاهی دارند و پاسخ

است. پرسشنامه  شدهساختهچگونه است  یدگی، آموزشگاهی و اجتماعامسائل خانو
در ارزیابی  نظرانصاحبمدرسه و  ریزانبرنامه، قصد دارد به (SECQ) اجتماعی -هیجانی

و شناسایی افرادی که  رساند یاری متوسطهاجتماعی مدارس ابتدایی و  -شایستگی هیجانی
 در این زمینه نیاز به کمک دارند را هموار سازد.

بر اساس مبانی نظری مدل همکاری  اجتماعی -شایستگی هیجانی سؤالی 45پرسشنامه 
 زیرمجموعهاست. هرسوال  شدهساخته( 4331) اجتماعی -یادگیری آموزشگاهی، هیجانی

آن را در  هایمؤلفهاین پرسشنامه و  سؤاالتباشد. نمونه این پرسشنامه می مؤلفهیکی از پنج 
ساخت این پرسشنامه توسط سازندگان آن توان مشاهده نمود. نحوه ( می4) شمارهجدول 

: ابتدا، مروری گسترده بر ادبیات بر اساس چارچوب نظری مرکز هستبدین شرح 
های شایستگی اجتماعی جهت شناسایی ویژگی -همکاری یادگیری آموزشگاهی، هیجانی

های موجود که مربوط به شایستگی مقیاس کهاین دوم اجتماعی انجام پذیرفت.–هیجانی 
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و سرانجام متخصصان آموزش  قرار گرفتند موردبررسیشد اجتماعی می-هیجانی
پرسشنامه را با توجه به مبانی  سؤاالتهریک از  اجتماعی -های شایستگی هیجانیبرنامه

. قراردادند موردمطالعهزبان و مبانی  ازجملهنظری و همچنین میزان وضوح و روشنی، 
خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، مدیریت  :مؤلفهاین پرسشنامه با پنج  درنتیجه

 قرار گرفت. تائیدگیری مسئوالنه مورد رابطه و تصمیم
و  موردبررسیرا بارها ن آسازندگان این پرسشنامه طی مطالعات متعدد روایی و اعتبار 

زبان  پرسشنامه را به آموز پایه چهارم ابتداییدانش 597اند. در مطالعه اول قرار داده تائید
 طوربهآموز دانش 805آوری گردید. ها توسط معلم جمعانگلیسی پاسخ دادند و پرسشنامه

-دانش 222 موردبررسیپاسخ نداده بودند و از دور خارج شدند. نمونه  سؤاالتکامل به 

آموز دبیرستانی دانش 058دوم  مطالعه و انگلیسی بودند. های چینی، ماالیاییآموز با ملیت
کردند به پرسشنامه ای چینی، ماالیایی و انگلیسی که در سنگاپور تحصیل میهاز ملیت

به پرسشنامه پاسخ دادند و  هاملیتآموز با همان دانش 022پاسخ دادند و در مطالعه سوم 
با  آموز پایه چهارمدانش 889گردید. در مطالعه چهارم  آوریجمعها توسط معلم پرسشنامه

که ذکر آن رفت موردبررسی قرار گرفتند و نمرات پایانی زبان و ریاضی آنان  هاییملیت
آموزان دختر قادر به مدیریت رابطه در مدرسه دانش هراندازهثبت شد نتایج نشان داد که 

 بینیپیشاجتماعی  –بودند عملکرد تحصیلی بهتری نشان دادند و نمرات شایستگی هیجانی 
از  شدهارائهنتایج مطالعات نشان داد که مدل وزان بود. آمکننده عملکرد تحصیلی دانش

اجتماعی از برازش خوبی برخوردار است. عملکرد کودکان دبستانی  –شایستگی هیجانی 
مطالعه اول(، سه ) ابتداییآموزان آموزان دبیرستانی بود. در سطح دانشمتفاوت از دانش

 گونهاین توانمیخودآگاهی، خود مدیریتی و مدیریت رابطه زیر میانگین بود.  مؤلفه
مشکل داشتند. در  هامؤلفهاین  سؤاالتبرداشت نمود که کودکان دبستانی در پاسخ به 

 شدهگزارش قبولقابلهای دبیرستانی این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار خوب و نمونه
 .است

اجتماعی رابطه مثبت  -پرسشنامه شایستگی هیجانیات ه نمرهمچنین نتایج نشان داد ک
آموزان در مدرسه دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد مدیریت رابطه تحصیلی دانش عملکردبا 

 شود.تری در پیشرفت تحصیلی آنان محسوب میقویبینی کننده در دختران عامل پیش
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ها در سایر فرهنگ نامهاند که این پرسشسازندگان این پرسشنامه پیشنهاد داده
این پرسشنامه ابزاری دارای اعتبار و روایی بر اساس مدل  درمجموعقرار گیرد.  موردبررسی

 هایمؤلفهقادر به کشف  و ؛هست( 4331اجتماعی ) -مرکز یادگیری آموزشگاهی، هیجانی
 باشد.جش آن میناجتماعی و س -شایستگی هیجانی

آن متغیری مهم  هایمؤلفهاجتماعی و  -آنچه توضیح داده شد شایستگی هیجانی بر بنا
آید. معرفی و ارائه ابزار های مربوط به شمار میو اساسی در تعلیم و تربیت و سایر حوزه

های گوناگون عاطفی، مناسب برای ارزیابی این متغیر و تبیین نقش حیاتی آن در زمینه
حصیلی و رفتارهای ناسازگار ضروری است، بر اساس مبانی رفتاری، بهزیستی، درگیری ت

 -نظری که ذکر گردید، هدف این مطالعه ارائه و معرفی پرسشنامه شایستگی هیجانی
آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران سنجی آن در دانشاجتماعی همراه با ویژگی روان

اجتماعی به شرح زیر  -است. به همین منظور، سؤال درباره پرسشنامه شایستگی هیجانی
آموزان دختر متوسطه اجتماعی برای دانش -آیا پرسشنامه شایستگی هیجانی شود:مطرح می

آموزان دختر اجتماعی برای دانش -پرسشنامه شایستگی هیجانی شهر تهران روایی دارد؟آیا
 متوسطه شهر تهران پایایی دارد؟

 روش
دانش  تمامجامعه آماری پژوهش:  ونه و روش اجرای پژوهش:مجامعه آماری، ن

. دارندتحصیلدر شهر تهران اشتغال به  78-79که در سال  متوسطه دوره دوم آموزان
 آموزدانش 581و بر اساس جدول مورگان  الت سوابرآورد حجم نمونه: با توجه به تعداد 

شیوه  گیری:شیوه نمونهانفرادی پرسشنامه را تکمیل نمودند.  صورتبهدختر دبیرستانی 
، 88 مناطق)منطقه  5 گانه تهران 43 ای است. ابتدا از بین مناطقگیری تصادفی مرحلهنمونه

 8-84صورت تصادفی از هر منطقه طور تصادفی در نظر گرفته شد. سپس بههب (،2،8،85 ،5
صورت در انتها به دبیرستان انتخاب، 25 درمجموعدخترانه دوره دوم متوسطه  دبیرستان

های تجربی، ریاضی و علوم انسانی رشته آموزدانش 8-4 هر کالس آموزشگاه تصادفی از
 برای که بر اساس شماره پرسشنامه گردید.انتخاب  دوازدهم و های دهم، یازدهمدر پایه

آموز داده شد و بود توسط دبیر بر اساس شماره دفتر کالس به دانش شدهثبتآن  روی
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پرسشنامه به علت عدم پاسخگویی  14 موردبررسینمونه  833آوری گردید. از بین جمع
 ها در روزهای مراجعه از دور خارج شدند.ندادن آن تکامل و یا عود

 ،(SECQ) آموزاناجتماعی دانش  -شایستگی هیجانیپرسشنامه ابزار پژوهش:
خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، مدیریت  مؤلفه 5ی با سؤال 45پرسشنامه 

 سنگاپور جهت( که در دانشگاه 4384) 8زو و جیگیری مسئوالنه یمتصمو  رابطه
های مرکز همکاری یادگیری یافته ازآموزان دبیرستانی نرم گردیده است برگرفته دانش

گزارش شد.  93/3و دارای اعتبار باالی است  ،(4331) 4اجتماعی آموزشگاهی -هیجانی
آموزان با توانایی باال و پایین شایستگی این پرسشنامه دارای توانایی شناسایی دانش

کامال  8گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت نحوه نمره .استاجتماعی  -هیجانی
-موافقم می کامالً 8موافقم و  5تا حدی موافقم،  2، مخالفم 0تا حدی مخالفم،  4مخالفم، 

 .باشد
این پرسشنامه برای اولین بار در ایران به کار گرفته شد. ابتدا متن اصلی ابتدا توسط 

شناسی و زبان انگلیسی روی محقق ترجمه گردید. سپس سه نفر از متخصصان برجسته روان
 ترجمه نهایی توافق کردند. درنهایت روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت.

آموزی جهت تکمیل ارائه شد های مختلف دانشپرسشنامه به گروه قبل از اجرای اصلی،
 ها کنترل شود.الت و قابلیت فهم دستورالعمل تا وضوح و شفافیت سوا

 هایافته

مقیاس  و 0اولکین -مایر -حلیل عاملی از طریق کایزرتنخست قابلیت  تحلیل عامل اکتشافی:
ها ( بیانگر کفایت داده18/3اولکین ) -مایر -بررسی شد. مقدار کایزر 2کرویت بارتلت

نیز ، (p< 338/3، 5552.739) بارتلتبرای انجام تحلیل عاملی است و آزمون کرویت 
عامل یابی قابل  بنابراینها در جامعه صفر نیست و دهد که ماتریس همبستگی دادهنشان می

 توجیه است.

                                                           
1. Zhou & Jessi 

2. CASEL 

3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure  

4. Bartlett's Test of Sphericity  
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 -شایستگی هیجانی سؤال 45اصلی با روش واریمکس بر روی  هایمؤلفهتحلیل 
ترین برای تعیین مناسب دیگرعبارتبه انجام شد. ،(SECQ) آموزاناجتماعی دانش 

، 8با توجه به نمودار شیب دامنه کتل نهایتاًها، چندین چرخش آزمایشی انجام شد و عامل
( 8های ذکر شده در جدول )عاملو درصد واریانس تبیین شده هر عامل،  4های ویژهارزش

، 8و چرخش واریمکس استخراج شدند. بر اساس جدول شماره  0اصلی هایمؤلفهبا روش 
 شدهدادهنشان  8پنج عامل اولیه دارای ارزش ویژه باالتر از یک بودند که در جدول شماره 

 است.

، (SECQ) آموزاناجتماعی دانش  -شایستگی هیجانیعامل پرسشنامه  5های آماری . مشخصه1 جدول
 اصلی هایمؤلفهبه روش  د از چرخش واریمکسبع

های آماریشاخص  

 عوامل فرضی
 ارزش ویژه

 گیکنندیینتبدرصد 
 واریانس

تجمعی واریانس  درصد
 تبیین شده

 14.894 14.894 3.723 خودآگاهی

 28.363 13.469 3.367 آگاهی اجتماعی

 40.680 12.317 3.079 خود مدیریتی

 50.329 9.648 2.412 مدیریت رابطه

گیری مسئوالنهتصمیم  2.174 8.694 59.023 

 کنند.درصد واریانس را تبیین می 40/57این پنج عامل 
استخراجی بعد از چرخش به این صورت به دست آمد که در  سوا التماتریس و 

 .است شدهدادهنشان  4جدول شماره 

  

                                                           
1 Scree Plot 

2 Eigrn values 

3 Principal Component Analysis 
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 و عوامل مفروض الت سوا. جدول همبستگی )بار عاملی( 2جدول 

 شماره
 مؤلفه

 سوا الت
 

خود 
یمدیریت  

آگاهی 
 اجتماعی

-تصمیم

گیری 
 مسئوالنه

 خودآگاهی
 مدیریت

 رابطه

8 
 اندیشم وبه چه می دانم،می

87/3    دهممی کاری انجامچه   

4 
دلیل کاری را که انجام 

93/3    دانمدهم، میمی   

0 
وخو و احساسات خلق

90/3    کنم.خودم را درک می   

2 
حوصله دانم چه موقع بیمی

93/3    شوم.می   

5 
عصبانی بودن افراد را از 

88/3  خوانم.چهره آنان می   07/3   

8 

 حاالت به کردن با نگاه
 افراد احساسات آنان چهره

 کنم.می را درک
 95/3     

9 

 کنم کهدرک می آسانیبه
چنین احساسی  مردم چرا

 دارند.
 97/3     

1 

اگر فردی غمگین، عصبانی 
دانم یا خوشحال است، می
 کند.به چه چیزی فکر می

 13/3     

7 

دانم که چرا مردم می
 العمل نشانطور عکساین

دهند.می  
 

 95/3     

 شماره
 مؤلفه

 سوا الت
 

خود 
یمدیریت  

آگاهی 
 اجتماعی

-تصمیم

گیری 
 مسئوالنه

 خودآگاهی
 مدیریت

 رابطه

83 

اگر دوستم ناراحت باشد، 
خوبی دلیل ناراحتی او را به

 زنم.حدس می
 57/3     

88 
توانم در شرایط فشارزا می

 آرام باشم.
10/3      
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84 

در شرایط جدید یا در حال 
توانم آرام باشم و می تغییر،

 بر اضطرابم غلبه کنم
12/3      

80 

وقتی اوضاع خوب پیش 
توانم آرامش رود مینمی

 خود را حفظ کنم.
19/3      

82 

افتد، وقتی اتفاق بدی می
توانم احساسات خودم می

 را کنترل کنم
91/3      

85 

به هنگام عصبانیت، قبل از 
 بحث پیرامون موضوع،

آرامش خودم را به دست 
 آورم.می

87/3      

88 

هرگاه ناخواسته به دوستم 
آسیب برسانم، از او 

 کنم.میخواهی معذرت
    89/3  

89 

وقتی دوستانم غمگین 
کنم آنان را هستند سعی می
 بدهم.دلداری 

    92/3  

81 

هنگام دعوا با دوستان، 
کنم از آنان انتقاد سعی می

 نکنم.
    59/3  

87 
اشتباهات دوستانم را تحمل 

88/3     کنم.می  

43 

خودم را بدون پایین 
کشیدن دیگران ایستاده نگه 

 دارم.می
    28/3  

48 
گیری عواقب هنگام تصمیم

94/3   گیرمآن را در نظر می    

44 

اطمینان دارم وقتی امکان 
انتخاب وجود دارد، نتایج 

 آید.تری به دست میمثبت
  53/3    

40 

قبل از دست زدن به هر 
-می کاری همه جوانب را

 سنجم
  14/3    
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42 

قبل از ارائه پیشنهاد، 
شده را انتخابهای مالک

 گیرم.در نظر می
  95/3    

45 

قبل از استفاده از هر 
راهکاری، نقاط قوت و 
-ضعف آن را در نظر می

 گیرم.

  99/3    

قرار  خودآگاهی ش عاملشتحت پو (8،4،0،2) سوا الت ( 4)بر اساس جدول شماره
 التسوا عامل آگاهی اجتماعی، ش شوتحت پ (،8،9،1،7،83) یهاسؤالگیرد. می

( 88،89،81،87،43) سوا الت، یریتیخود مد ش عاملش(، هم تحت پو88،84،80،82،85)
 ش عاملشتحت پو (،48،44،40،42،45) سوا التو مدیریت رابطه ش عامل شتحت پو

 گردیدند. یگذارنام سؤالقرار گرفتند و بر اساس محتوای  گیری مسئوالنه،تصمیم
اجتماعی  -شایستگی هیجانیبرای به دست آوردن پایایی پرسشنامه  پایایی:

استفاده شد. نتایج  آزمایی بازو روش  از روش آلفای کرونباخ(، SECQ) آموزاندانش
 است. شدهگزارش( 0محاسبه ضریب پایایی در جدول )

 -شایستگی هیجانیدهد که پرسشنامه ( نشان می0های ضرایب پایایی جدول )شاخص
 ضرایب وو کافی برخوردار است  قبولقابلاز پایایی (، SECQ) آموزاناجتماعی دانش 

 قیاس است. قابل (.4384، زو و جی)با نتایج  آمدهدستبه
 آموزاناجتماعی دانش  -شایستگی هیجانیهای پرسشنامه ساختار عامل تائید منظوربه

(SECQ) ( به کار رفت و 43نسخه  4ایموسبا استفاده از ) 8تأییدی، مدل تحلیل عامل
خاصی از متغیرها ارتباط  زیرمجموعهاساسی محقق، آن است که هر عاملی با  فرضپیش

های مدل قبل از انجام تحقیق، تحلیل اکتشافی انجام داده دارد و محقق در مورد تعداد عامل
است که  ذکرقابلاست.  شدهگزارش( 2در جدول ) آمدهدستبهنتایج  که ؛است

قرار گرفت و نتایج حاکی  موردبررسی تأییدیهای الزم برای اجرای تحلیل عامل مفروضه
 .باشدمی هامفروضهاز رعایت این 

  

                                                           
1. Confirmative factor analysis  

2. Amos 
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، (SECQ) آموزاناجتماعی دانش  -شایستگی هیجانیآلفای کرونباخ پرسشنامه  . ضرایب3جدول 
 در پژوهش حاضر

هامقیاس سؤالتعداد   کرونباخ( آلفای) یاییپاضریب   ییباز آزماهمبستگی    
N=50 

 **1/000 0/78 4 خودآگاهی

 **748 /0 0/79 6 آگاهی اجتماعی

 **808 /0 0/80 5 خود مدیریتی

 **649 /0 0/79 5 مدیریت رابطه

هگیری مسئوالنیمتصم  5 0/77 0/ 768** 

 **855 /0 0/17 25 کل مقیاس

p< 0/001** 

اجتماعی دانش  -شایستگی هیجانیپرسشنامه  تأییدیهای برازش تحلیل عاملی شاخص .4جدول 
 (.2112، زو و جی) (SECQ) آموزان

 توضیحات شاخص
 مقادیر

 قبولقابل
 مقادیر
 اولیه

 آمدهدستمقدار به
 بعد از اصالح مدل

𝐱𝟐
𝒅𝒇⁄  30/4 89/0 0از  کمتر کای اسکوئر نسبی 

RMSEA  325/3 39/3 31/3کمتر از  تقریبریشه میانگین توان دوم خطای 

GFI 70/3 18/3 7/3بیشتر از  شاخص نیکویی برازش 

NFI 78/3 10/3 7/3بیشتر از  شاخص نیکویی برازش نرم شده 

CFI 75/3 19/3 7/3بیشتر از  ایشاخص برازش مقایسه 

IFI 75/3 19/3 7/3بیشتر از  شاخص برازش افزایشی 

TLI 72/3 15/3 5/3بیشتر از  لویز -شاخص تاکر 

ی برازش، آماره مجذور خی است. این آماره میزان تفاوت ماتریس ترین آمارهمهم
گیرد. این آماره به حجم نمونه بسیار حساس بوده و و برآورد شده را اندازه می شدهمشاهده
حاصل  کهدرصورتیشود. ی آزادی تقسیم میهای با حجم باال، بر درجهدر نمونه بنابراین

x2مقدار دهد،( نشان می2شود. نتایج جدول )تر باشد، مناسب قلمداد میکم 0از 
𝑑𝑓⁄ 

ی میانگین توان دوم خطای ریشه است. همچنین  0تر از که کم باشدمی  30/4 شدهمحاسبه
این مقدار برابر  شدهارائهباشد که در مدل  8/3تر از بایست کم( میRMSEAتقریب )

تر بیش باید نیز IFIو   NFI,TLI, GFI, CFI های مقدار شاخصدر ضمن است.  325/3
بر اساس این است.  شدهتعیینباشد که در مدل تحت بررسی باالتر از میزان  7/3از 
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اجتماعی  -شایستگی هیجانیساختار مکنون پرسشنامه  8در شکل  شدهارائهها، مدل شاخص
دهد که در آن متغیرهای یمنشان  ،( 4384زو و جی ) ،(SECQ) آموزاندانش 
 . اندشدهمشخصو پنهان  شدهمشاهده

 
 آموزاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی مکنون پرسشنامه ساختار .1شکل 
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 آموزاجتماعی دانش -مدل اصالحی ساختار مکنون اولیه پرسشنامه شایستگی هیجانی .2شکل 
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آموزان در تحلیل اجتماعی دانش -هیجانی پرسشنامه شایستگی یریگاندازهمدل  پارامترهای .5جدول 
 یدییتأعاملی 

 مؤلفه سؤال
وزن رگرسیونی 

 غیراستاندارد
وزن رگرسیونی 

 استاندارد
P-

value 
Z نمره   

شایستگی هیجانی 
آموزاجتماعی دانش  

 

 6/701 062/ ***566/ 0/415 آگاهی اجتماعی

 گیریتصمیم
 ***773/ 1/000 مسئوالنه

  

 8/511 098/ ***645/ 0/837 خودآگاهی

 5/929 062/ ***583/ 0/368 مدیریت رابطه

 8/012 107/ ***613/ 0/861 خود مدیریتی

5 

 آگاهی اجتماعی

1/000 /485*** 
  

8 1/307 /571*** /108 12/157 

9 1/758 /733*** /172 10/203 

1 2/270 /804*** /215 10/578 

7 2/303 /826*** /216 10/665 

83 1/406 /569*** /156 8/994 

48 

 گیریتصمیم
 مسئوالنه

1/000 /749*** 
  

44 /538 /474*** /054 9/936 

40 1/065 /805*** /065 16/401 

42 /777 /667*** /056 13/871 

45 /888 /725*** /059 15/136 

1 

 خودآگاهی

1/000 /792*** 
  

2 1/025 /846*** /071 14/508 

3 /629 /525*** /058 10/850 

4 /500 /380*** /064 7/835 

16 

 مدیریت رابطه

1/000 /454*** 
  

17 1/118 /487*** /145 7/692 

18 1/638 /512*** /254 6/463 

19 1/945 /581*** /291 6/692 

20 1/071 /447*** /178 6/023 

15 

 خود مدیریتی

1/000 /625*** 
  

15 1/189 /755*** /071 16/732 

13 1/480 /896*** /095 15/638 

12 1/431 /875*** /096 14/851 

11 1/405 /823*** /095 14/868 



 79/   .....اجتماعی - هیجانی شایستگی پرسشنامه سنجیروان هایشاخص

 
 

، ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد( برخی پارامترها شامل ضرایب رگرسیونی 5جدول )
است. این پارامترها اشاره  شدهگزارش، Z، خطای معیار برآورد شده، ارزش استانداردشده

یا خیر؟ در  اندشدهانتخابدر هر زیر مقیاس مناسب  الت سوابه این موضوع دارد که آیا 
در سطح  الت سوادهد که کلیه بارهای عاملی نشان می Z این جدول ارزش

(338/3p<)آید، هماهنگ با مدل که در برمی 5که از جدول  گونههماندار است. معنی
برازندگی و مناسب بودن مدل است،  مؤیداست و  شدهگزارش 8و شکل  2جدول 

 استانداردشدهشوند. مقادیر پارامتر ها مناسب تشخیص داده میگیری سازهپارامترهای اندازه
 سؤالدهد که هر مختلف است و نشان می عاملبر  سؤالقدرت بار عاملی هر  دهندهنشان

باشد،  تربزرگاین بار عاملی  هرچقدرکند. را تبیین می مؤلفهچه میزان از واریانس 
این بارهای عاملی، واریانس کل هر زیر  درمجموعکند و واریانس بهتری را تبیین می

دهد. کلیه معناداری این سهم را نشان می 78/8 ازباالتر  Z  دهند. مقادیرمقیاس را نشان می
معیار قدرت  درواقعضرایب  این است. دارمعنی(>p 338/3)سطح ) در ذکرشدهموارد 

پرسشنامه آمده و  الت سوااین جدول کلیه  در شده است. تبیینهمبستگی خطی و واریانس 
این موضوع است که  تبیین، این نتایج درمجموعاست.  شدهمشخص مؤلفهبه تفکیک هر 

اجتماعی دانش آموزان  -باالیی از عهده ارزیابی شایستگی هیجانی نسبتاًپرسشنامه با توان 
 باشد.و کلیه پارامترهای الزم را برای مناسب و خوب بودن یک ابزار دارا می آیدبرمی

 گیریحث و نتیجهب
آموزان و به اجتماعی دانش -هیجانی ی به اهمیت شایستگیفراوانهای اخیر، توجه در سال

چرنیس و  .اجتماعی شده است ازنظرها سازی دانش، مهارت و نگرشیشخصبیانی دیگر 
( دریافتند کارفرمایان به دنبال افرادی با توانایی خلق و 4384تام )از  ( نقل4338) 8گلمن

یریتی، مهارت بین فردی، همکاری، خود مدیابی به اهداف، غلبه بر موانع، فعالیت، دست
 شایستگیاهمیت  وضوحبههستند. این مطلب  مهارت مطلوب حل مسئله و ابتکار عمل

صدری پژوهش  دهد.اجتماعی را در دانش آموزان عالوه بر دانش فنی نشان می -هیجانی
 بر هیجانی –های اجتماعیباهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت (،8075) دمیرچی

های اجتماعی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص شناختی هیجان و مهارت تنظیم

                                                           
1  . Cherniss & Goleman 
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کارگیری هیجانی در افزایش به -های اجتماعیکه آموزش مهارت داد نشان یادگیری
راهبردهای هیجانی مثبت و بهبود مهارت اجتماعی مناسب، اطمینان به خود و رابطه با 

 همساالن مؤثر بوده است. 
سکی و تنقل از تارب (4380) 8اجتماعی آموزشگاهی -مرکز همکاری یادگیری هیجانی 

اجتماعی و گسترش دیدگاه شایستگی  -یادگیری هیجانی تمرکز بر ( با4389)همکاران 
شناسی تربیتی اعالم داشتند، اجتماعی و توجه به ساختارهای جدید ادبیات روان -هیجانی

( با 4384) تام،، 4دسی و رایاناز نظریه خود تعیین گری  برگرفتهسه اصطالح این نظریه 
ی، شایستگی و وابستگی، خودمختار شناختی شامل:بر ارضا نیازهای اساسی روان دیتأک

یی بر توانا( مبنی 4380، 4384) 0همچنین دیدگاه سازگاری: مارتین، نجات، کلمار و لیم
های جدید، یارویی با موقعیترودانش آموزان برای تطابق شناختی، هیجانی، رفتاری هنگام 

( a 4331،2نظریه شادابی تحصیلی مارتین و مارش وه بر آنو نامعین عال زیبرانگچالش
نظریه  فرض. هست ی آموزشی و مشکالتهاچالشبرای موفقیت در  آموزدانشتوانایی 

بر این ( 4388) 5(، دهان، هیری، رایان4389) همان، (4334)یان را وی دسی گر یینتعخود 
شناختی )استقالل، نیازهای روانطور ذاتی تمایل به رشد و است که دانش آموزان به

شایستگی و وابستگی( دارند که باعث ارتقای عملکرد مطلوب، مشارکت آموزشگاهی، 
شناختی با سه نیاز اساسی روان .شودشناختی آنان میتوسعه اجتماعی سازنده و سالمت روان

 -مرکز همکاری یادگیری هیجانی توسطاجتماعی  -مؤلفه اصلی شایستگی هیجانی پنج
 .اندتراز شدههم (4389نقل از تاربتسکی و همکاران ) (4380) 8اجتماعی آموزشگاهی

آیی با خودآگاهی )مثل شناخت نقاط قوت و ضعف خود(،  حس خودمختاری و کار
گیری مسئوالنه )انتخاب مثال، انگیزه دادن به خود( و تصمیمعنوانمدیریت خود )به

های ارتباطی و آگاهی دهنده مهارتتگی نشاندرنهایت، حس وابس .سازنده( مرتبط است
آموز احساس وابستگی و تعلق به یک پروژه گروهی دانش برای مثال، اگر .است اجتماعی
، بیشتر مایل به برقراری ارتباط، گوش دادن و همکاری با گروه برای تکمیل پروژه پیدا کند

                                                           
1  . CASEL 

2. Deci & Ryan 

3. Martin, Nejad, Colmar, & Liem 

4. Martin & Marsh 

5  . DeHaan, C. R. Hirai, T. & Ryan, R. M 

6  . CASEL 
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( نقل از تاربتسکی و همکار 4338) 8فردیکسون نظریه گسترش احساسات مثبت. هست
کند که این نظریه بیان می .شوداجتماعی منتهی می -یادگیری هیجانی نیز به (4389)

ای عمل فکر تأثیر بگذارند و در طور مثبت در مجراهای لحظهتوانند بهاحساسات خاص می
سات این احسا .دهنداین صورت، منابع فردی اجتماعی و روحی شخص را افزایش می

را گسترش  تواند استفاده کندهای توجه و شناخت و رفتارهایی را که فرد میمثبت، زمینه
ای را های مقابلهطور بالقوه مهارتسازد و بهپذیر و خالق را قادر میدهند، تفکر انعطافمی

کند، مانند یک بنابراین محیطی که این احساسات مثبت را پشتیبانی می دهد؛افزایش می
آموزان و سرزندگی ای را برای تأثیرپذیری سازگاری دانشمستقل، توان بالقوه حامی

همچنین عملکرد تحصیلی و غیر  شناختیها از نیاز اولیه روانتحصیلی و احتمال رضایت آن
 .سازدتحصیلی را فراهم می

اجتماعی، هدف پژوهش  –بنابراین با توجه به اهمیت موضوع شایستگی هیجانی 
-اجتماعی دانش -سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانیهای روانحاضر، بررسی ویژگی

روش تحلیل عاملی از آموزان در جامعه ایرانی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با استفاده 
ج عامل این پرسشنامه پن و است چندبعدیاین پرسشنامه، مقیاسی  کهاکتشافی نشان داد 

مطالعات  ازنظر کنند.تبیین می اجتماعی -سازه شایستگی هیجانیصد واریانس در 40/57
(، تقریبا هم 4384های، زو و همکاران، )با پژوهش شدهاستخراجبین فرهنگی، تشابه عوامل 

های برازش تحلیل عاملی تأییدی، بیانگر روایی ترتیب ونیز در شاخص در تعداد و هم در
 است.سازه مناسب این پرسشنامه 

 بازضریب پایایی از روش ضریب همسانی درونی و  تعیین مطلوبیت شاخص منظوربه
 19/3 تا 99/3آن بین  هایمؤلفهاستفاده شد. ضرایب پایایی برای کل مقیاس و  آزمایی

قرار دارد که در  8تا  85/3بین  آزمایی دربازآن  هایمؤلفههمبستگی برای کل مقیاس و 
در  شدهانجام و به مطالعات هستضرایب مطلوبی  که ؛ر است( معنادا>p 338/3سطح )

 فرهنگ دیگر نزدیک است.
( و زو و 4331) آموزشگاهیاجتماعی  -مرکز همکاری یادگیری هیجانیهمسو با 

، در پژوهش گرفتهانجامعاملی این ابزار در سایر کشورها  تائید( که برای 4384) همکاران،

                                                           
1  . Fredrickson 
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برای ارزشیابی روایی سازه پرسشنامه شایستگی  تأییدی حاضر، روش تحلیل عاملی
 آموزان دختر ایرانی بکار رفته است.اجتماعی در نمونه دانش -هیجانی

های زو و که همسو با نتایج پژوهش گرفت راتوان این نتیجه ها میبا توجه به این یافته
 آموزشگاهیاجتماعی  -( و مطالعات مرکز همکاری یادگیری هیجانی4384) همکاران،

(CASEL ،4331) ،ترین تغییر و بدون و پرسشنامه با کم اندشدهانتخابمناسب  الت سوا
های فرهنگی سبب نگردیده تفاوت بنابراینکند، ساختار خود را حفظ می سؤالحذف 

، زبانانگلیسیاجتماعی، در مقایسه با فراگیران  -شایستگی هیجانی پرسشنامهاست که 
داشت با توجه به بررسی  اظهارتوان کلی می اظهارنظرد. در یک متفاوت ارزیابی شو

و سهولت اجرا،  پرسشنامه، کوتاه بودن مناسب آنسنجی، پایایی و روایی های روانویژگی
، این پرسشنامه که شایستگی بنابراین ؛آوردشرایط استفاده محققان را از این ابزار فراهم می

آموز دهد، در جامعه دختران دانشقرار می موردسنجش خوبیبهاجتماعی را  –هیجانی 
تربیتی و پژوهشی  هایموقعیتتواند در دبیرستانی ایرانی پایایی و روایی مناسبی دارد و می

شناسی تربیتی فراهم در قلمرو روان متعددیهای قرار گیرد و زمینه پژوهش مورداستفاده
 آورد.

 تشکر و قدردانی
 کارکناندر اینجا جا دارد از معاونت پژوهش شهر تهران و کارکنان آن حوزه، همچنین از 

که ما را در انجام این مطالعه یاری  8،2،5،88،85آموزان مناطق و دانش ها، دبیرستانادارات
 رساندند کمال تشکر و قدردانی را نماییم.
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