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 The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of the Emotional-Social 

Competence Questionnaire and the relationship between its components and emotional 

quotient. The research method was validation and correlation. For this purpose, a 

sample of 311 students was selected. The statistical population included all graduate 

students (PhD students) of Tehran universities in the academic year 2019-2020. The 

sampling method was multi-stage cluster. Emotional-social competence and emotional 

quotient questionnaires were completed by the participants. To determine the reliability 

of the questionnaire, two methods of Cronbach's alpha and Spearman-Brown; to 

determine its validity, content validity and construct validity of confirmatory factor 

analysis were used. The results showed that the correlation of emotional-social 

competence with emotional quotient subscales is significant and positive. The 

calculation of internal consistency for emotional-social competence in the present study 

also yielded an alpha of 0.85 and a Spearman-Brown of 0.8. Based on the results of this 

study, it can be concluded that the 45-item form of the Emotional-Social Competence 

Questionnaire in Iranian graduate students has sufficient validity and reliability. 
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 72/40/7911دریافت شده: 

 25/46/7911پذیرفته شده: 

 24/49/7047 منتشر شده:

اجتماعی و رابطه مؤلفه های آن با  -هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شایستگی هیجانی

دانشجو  ۱11بود. بدین منظور نمونه ای به حجم هوش هیجانی بود. روش پژوهش از نوع اعتباریابی و همبستگی 

انتخاب شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی )مقطع دکترای تخصصی( دانشگاه های تهران 

بود. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه های شایستگی  1۱۹٨-۹۹در سال تحصیلی 

توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه، از دو روش  اجتماعی و هوش هیجانی -هیجانی

آلفای کرونباخ و اسپیرمن ـ براون؛ و برای تعیین روایی آن، از روایی محتوایی و روایی سازه تحلیل عاملی تأییدی 

دار معنی جانیبا زیرمقیاس های هوش هیاجتماعی  -استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی شایستگی هیجانی

و  ٨۵/٠اجتماعی نیز در پژوهش حاضر آلفای  -و مثبت است. محاسبه همسانی درونی برای شایستگی هیجانی

ای گویه ٤۵را به دست داد. بر اساس نتایج این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که فرم  ٨/٠براون -اسپیرمن

ار تکمیلی ایران، از روایی و پایایی کافی برخورداجتماعی در دانشجویان تحصیلات  -پرسشنامه شایستگی هیجانی

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سما سادات نویسنده مسئول: *

 s.sadat5626@gmail.comرایانامه: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1401.17.65.19.7
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.7.4.19


 و همکاران سما سادات                         ...                                اجتماعی -های روانسجی پرسشنامه شایستگی هیجانی مطالعه ویژگی

415 

 

ش
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
ره 

دو
ی، 

خت
شنا

وان
ن ر

وی
ی ن

ها
47

ره 
ما

 ش
،

65
ار 

 به
،

41
04

 

 

 مقدمه
، صورت گرفته 1های اخیر، تحقیقات زیادی پیرامون هوش هیجانیدر سال

(. ٠٠٤2، ۱؛ گوردون، کین لاک و باتجس٠٠٤2، 2والرتاست )دیلا، مانتانرو و 

ها ها و قابلیتهوش هیجانی مجموعه ای از توانایی(، 2٠٠٢) ٤اُن-به اعتقاد بار

هایی است که فرد برای سازگاری با محیط و کسب موفقیت در و مهارت

ی یتواناهمچنین، دهد. های زیادی به افراد میکند و قابلیتزندگی مجهز می

 لیعدت هیاولی جانیهی الگوها نیا تا کندیم جادیا رایی هافرصت مای تشناخ

 که است معنا بدان نیا .ردیبگ شکلی بهتری انطباقی الگوها و شوند

 یخودآگاه .کندیم فایا طیمح با انطباق دری ضرور نقشی جانیهی خودآگاه

ۀ کنند فیتوص و کننده مشخص که دهش فیتعریی توانا کی عنوان بهی جانیه

 نه،یزم نیا در (.1۱۹۵ پسند،طالع و مهنا) است گرانید و خودی هاجانیه

ی کی احساسات، شناختن تیرسم به که کردند مشخص زینی پژوهش جینتا

ی اطفعی هایستگیشاۀ توسع به توجه و استی ریادگی دری دیکلی هاگام از

 و رت قیعم هدف کی به تعهّد آنها،ی لیتحص تیموفق بر علاوه انیدانشجو

 روابطی برقرار ،یدرون تیرضا ،یشخص توسعه وی ستیبهز مدت،ی طولان

وانگ ) آوردیم ارمغان به را تر سالم و شادتری زندگ داشتن و گرانید با مثبت

 (.٠1٢2 ،۵و همکاران

 ،٨یزشیخودانگ ،7یمیخودتنظ ،٢یخودآگاه شاملی جانیهی هایستگیشا

 نقش که است 1٠یاجتماعی هامهارت و ۹یاجتماعی آگاه ،٨یزشیخودانگ

ی باز انیدانشجو و آموزان دانشی اجتماع وی فردی زندگ در رای مؤثر

 ،یجانیهی هایستگیشا رایز .رندیگ قراری شتریب توجه مورد دیبا و کند،یم

 یزندگ سبک و سرنوشت در که استی تیشخص اتیخصوص ازی امجموعه

 گذرانی برا مناسبی هاوهیش از او که شودیم موجب و است مؤثر فرد،

 نوع کی ،یخودآگاه ف،یتعر حسب بر .کند استفاده آن مراحل وی زندگ

 تمهار ،یمیخودتنظاست.  یخلق حالات و احساسات درکی برای فردیی توانا

است. نتایج پژوهشی،  پسندجامعه و مناسب صورت به احساسات انیب در

 هبود عملکرد دانشها را در بخود مدیریتی یا خود تنظیمی هیجاننقش 

(. 7٠12، 11دهد )دمتروویچ، دارک، استلی و ویزبرگآموزان نشان می

 مشخصی هدفی سو و سمت به عواطف تیهدا و دادن جهت ،یزشیخودانگ

 تاحساسا از استفاده و گرانید احساسات درکیی توانا ،یاجتماعی آگاهاست. 

 ،یاجتماع مهارت سرانجام و؛ هدفمندی هاخواسته بهی ابیدست جهت در خود

 تیظرف همان ای یاجتماع مختلفی هاتیموقع در گرانید با ارتباطیی توانا

همچنین، طبق نظر منتز، بیر،  (.1۱۹۵ ،یرودسری طاووس) استی اجتماع

های مؤلفهشامل  اجتماعی-یجانیهی ستگیشایانگ و هریس، مدل 

گیری د مدیریتی، مدیریت رابطه و تصمیمخودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خو

 (.٠1٨2، 12است )منتز، بیر، یانگ و هریس مسئولانه

                                                           
1. emotional intelligence 

2. Diala, Muntaner & Walrath 

3. Gordon, Kinlock & Battjes 

4. Bar-On 

5. Wang, Hatzigianni, Shahaeian, Murray & Harrison 

6. Self awareness 

7. Self regulation 

8. Self motivation 

 رب نظران صاحب غالب ،یریادگی یجانیهی هایستگیشا تیاهم وجود با

 وی سنت حرکت کیۀ یپا بر پرورش و آموزشی چرخه هنوز که باورند نیا

های چرخد و پرورش شایستگیش شناختی میآموز محور حول عمدتاً

مورد توجه قرار گرفته است. از این هیجانی نادیده انگاشته شده و یا کمتر 

یادگیری قابل تأمل به نظر -یاددهی هیجانی در فرایند-رو، نقش بعد عاطفی

 (.2٠٠۹رسد )شیهان و همکاران، یم

های افراد در بیان مناسب، تفسیر و شایستگی هیجانی شامل توانایی

تنظیم هیجاناتشان و درک هیجانات دیگران است )مدنی فرد و همکاران، 

عنوان مطالعه ارتباط بین (. پارکر و همکاران نیز در پژوهش خود با 1۱۹۵

نوجوانان، دریافتند که های عاطفی و پیشرفت تحصیلی شایستگی

کننده مهم و قابل توجه در بینیهای عاطفی به عنوان یک پیششایستگی

، هیچ تفاوت جنسیها و بدون آموزان در تمام پایههای تحصیلی دانشموفقیت

تری آموزان با شایستگی عاطفی بالا، تحصیلات موفقمطرح است و دانش

 .(1۱۹۵ ،یرودسری طاووسخواهند داشت )

ی برا دیمفی راهنمای منزله بهی جانیهی هایستگیشا ،1۱ونوید نظر از

 آموزاندانشی هاواکنش بهبود سنجش نیهمچن وی زندگی هامهارت کسب

 .است مدرسه دری ریادگی یهاسالی ط هم آن ،یزندگی رخدادها به نسبت

ی راب زانندهیبرانگ و مساعدی طیمح ساختن در ،یجانیهی هایستگیشا رایز

 ،یفطر از .پردازدیم نقشی فایا به مؤثرتر، ارتباطی برقرار زین وی ریادگی

 اتاحساس با ارتباط بدونی ریادگی که است داده نشان گوناگون قاتیتحق

 نمرات سطحی عاطف -یجانیهی هابرنامه و ردیپذینم تحقق دانشجو،

 عبارت هب .بخشدیم بهبود را آنها عملکرد و رندگانیادگی یلیتحص شرفتیپ

 تمشکلا با آمدن کناری برا لازمی هامهارت فاقد انیدانشجو کهی زمان گر،ید

 شناخت عدم وی تیریمد خود ،یاجتماعی هامهارت از ای هستند خود

 شرفتیپ به محتوا پر هرچندی آموزشۀ برنام هر اند،بهرهیب خودی استعدادها

 ریتأث عنوان بای پژوهش در زین گارنر .کرد نخواهد کمک شانیلیتحص

 هک کرد گزارش آموزاندانشی ریادگی و سیتدر دری عاطفی هایستگیشا

 مدارس در آموزاندانشی لیتحص عملکرد و ثبات با عواطف نیبی مثبتۀ رابط

 از هم وی لیتحص نظر از هم شده تیریمد عواطف با نوجوانان و دارد وجود

 نه،یزم نیا در .(2٠1٠ گارنر،) داشت خواهندی بهتر عملکردی اجتماع نظر

 مشخص زین همکاران و وانگ و همکاران، و اسپنس گارنر، پژوهش جینتا

ی ریدگای دری دیکلی هاگام ازی کی احساسات، شناختن تیرسم به که کردند

افرادی که دارای شایستگی هیجانی  (.2٠٠۹ هان،یشو  2٠1٠ گارنر،) است

کنند، آگاهند. افراد دارای هستند به رابطه بین احساساتشان و آنچه فکر می

عزت نفس در مورد خودشان احساس خوبی دارند و ارزش خودشان را درک 

د وکنند. پرورش هوش هیجانی و بالا بردن عزت نفس در افراد، باعث به وجمی

9 Social awareness 

10. Social skills 

11. Domitrovich, Durlak, Staley & Weissberg 

12. Mantz, Bear, Yang & Harris 

13 - Diuno 
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شود؛ و نیز در بالا بردن آمدن دید درست نسبت به احساساتشان می

عملکردهای اجتماعی، شخصی، تحصیلی و آموزشی افراد نقش مهمی دارند 

 .(1۱۹٤اسماعیلی جوشقان، )

های مختلف، اهمیت شایستگی هیجانی اجتماعی در افراد نتایج پژوهش

( نشان داد 2٠٠٢ران )های پژوهش ریگز و همکااند. یافتهرا نشان داده

 کارکردهای اجرایی از جمله حافظه کاری تحت تأثیر مداخلات آموزشی

 انیگیرد و آموزش شایستگی هیجشایستگی هیجانی اجتماعی قرار می

(. آموزش 2٠٠٢شود )ریگز و همکاران، موجب پیشرفت این کارکردها می

حل مسئله  های هیجانی اجتماعی در افزایش کنترل خشم و تواناییمهارت

 خشسازنده و کاهش توانایی حل مسئله ناکارآمد در نوجوانان و جوانان، اثرب

(. همچنین، آموزش 1۱۹۵گران، است )صدری دمیرچی و اسدی شیشه

تواند روش مؤثری برای افزایش دانش هیجانی، تنظیم شایستگی هیجانی می

(. 1۱٨٨زاده و همکاران، کاهش پرخاشگری کودکان باشد )کریمهیجانی و

دهد ( نیز نشان می2٠1٤ماتیوس و همکاران )  های حاصل از پژوهشیافته

تواند باعث کاهش اضطراب در های آموزشی شایستگی هیجانی میبرنامه

 (.2٠1٤کودکان و جوانان شود )ماتیوس، 

دهنده میزان توانایی افراد در چگونگی شایستگی اجتماعی افراد نشان

ایر افراد است. زندگی اجتماعی به سازگاری یا ارتباط فرد با جامعی و س

دیگران، توافق با آنان و تا حدودی کوشش برای انتظارات آنها نیاز دارد. بنابر 

( اگر شخصی بتواند بر رفتار دیگران  به طریقی ٠1۹۹و همکاران )1گفته هارت

که مقصد دارد و از نظر اجتماعی مقبول است تأثیر بگذارد  دارای شایستگی 

 مسائل جمله از(. 1۱۹٠تماعی است )به نقل از عباسی، حجتی و ویسی، اج

 جادیا وی اعتمادساز ت،یترب و میتعل مراکز در نگر مثبتی روانشناس در مهم

 افراد ان،یدانشجو لازمیی شناسا از پس تا باشدیم انیدانشجو بای عاطف روابط

 عنوان به... وی ورزش ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یآموزش از اعم بخش هر در برجسته

 منتقل نیریسا به را تیترب و میتعل اهداف بتوانند شوندکه انتخاب فعال عناصر

 .سازند محقق ترکامل و ترقیدق تر،عیسر را اهداف به دنیرس و نموده

 آنان، بهیی هاتیمسئوول کردن محول و امورۀ هم در انیدانشجو مشارکت

 آنها در نفس به اعتماد تیتقو و آنهاۀ بالقوی استعدادها پرورش موجب

 دهدیم نشان هایبررس و مطالعات (.1۱۹۵ همکاران، و پناهیکزادین) شودیم

یی توانا مسأله، حلیی توانا جمله ازی اساس وی اصل مهارت نیچند که

 رابطه یبرقرار مؤثر،ۀ رابطی برقرار نقادانه، تفکر خلاق، تفکر ،یریگمیتصم

 هدیچیپ جامعه دری زندگ و افرادی روان سلامتی برا سازگارانه،ی فرد نیب

 وجود ان،یم نیا دری روان سلامتی هانشانه نیترمهم از و است مهمی امروز

 هاانسانی زندگی اساسی هامهارت ازی کی که است، 2یفرد نیب روابط مهارت

 ٠1۹۹ سال در ۱سامتر و بارسون توسط بار نیاولی برا و شودیم محسوب

 از وی انسان ارتباطات نیترگسترده ازی کی مهارت نیا .است شده مطرح

 فیعرت طبق .است مرگۀ لحظ تا تولد بدو از انسانی زندگی هامؤلفه نیترمهم

 با کردن کاریی توانا" شاملی فرد نیب ارتباطی هامهارت، ٤لیکاه و تمنیپ

 یهمدل ،یهمکار ارتباط،ی برقرار قیطر از روابط و هایدوست توسعه گران،ید

                                                           
1. Hart 

2. interpersonal communication skill 

3. Bureson & Samter 

ی لامک ارتباطی برقراری برا فردیی توانا شامل اخص، طور به و است"گفتگو و

 ،یجانیهی ستگیشا ارتقاء جز به مناسب،ی فرد انیم روابط. استی رکلامیغ و

 انواده،خ انیم دری شتریبی اجتماع تیمقبول تا کندیم کمک انیدانشجو به

ی و یلیتحصی ریادگی جهینت در و کند کسب دانشگاه و انیدانشجو جمع

 اثرات همکارانش، و وانگ پژوهش (.1۱۹۵ همکاران، وی محمود) ابدی بهبود

 یاجتماع -یجانیهی سازگار بر را همسالان و معلم کودک، روابطی بیترک

 .(2٠1٢ همکاران، و وانگ) داد نشان آموزان دانش

ی ستگیاش بای روانشناختی ستیبهزۀ رابط بر مثبت،ی روانشناس کردیرو در

 نهیزم در کهی پژوهش در (.1۱۹2 گمن،یسل) است شده تمرکز زینی جانیه

ی افراد دیگرد مشخص شد، انجامی جانیهی ستگیشا وی روانی ستیبهز رابطه

 هستند ربرخوردای بالاتری جانیه تیکفا از دارند،ی شتریبی ستیبهز ادراک که

 ات،یتجرب از گروه دو ،(1۹۹٠) راتر نظر طبق (.1۱۹٤ همکاران، وی تقو)

 و تدارانهدوس عاشقانه، روابط (الف :دارند نفس به اعتماد بر را ریتأث نیشتریب

 انجام و است مندعلاقه آنها به فرد کهیی کارها انجام در تیموفق (ب .منیا

 ندتوایمی بزرگسال وی کودک در مثبتۀ رابط کی یحت .دارد نظر در را آنها

 نجات، ویی ایک) دهد کاهش رای منف روابط ای اتیتجرب ازی ناش بیآس

مطالعه حاضر در  اجتماعی،-با توجه به اهمیت شایستگی هیجانی (.1۱۹۱

ماعی اجت-های روانسنجی پرسشنامه شایستگی هیجانیصدد بررسی ویژگی

 در جامعه دانشجویی ایران بوده است.

 

 روش 
های روانسنجی پرسشنامه هدف پژوهش حاضر، مطالعه ویژگی

با توجه به این که عوامل فرهنگی  جتماعی بود.ا -شایستگی هیجانی

اجتماعی و مسیرهای رسیدن به آن  -در تعریف شایستگی هیجانی

ی زرگنقش دارند، سعی شد که در پژوهش حاضر تا حد امکان از نمونه ب

دهی و بررسی عوامل فرهنگی را بیشتر استفاده شود که امکان تعمیم

فراهم آورد. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

های تهران بودند که در سال دکترای تخصصی( دانشگاه)مقطع 

یق متشکل مشغول به تحصیل بودند. جامعه تحق 1۱۹٨-۹۹تحصیلی 

عی س های مختلف تحصیلی و دو جنس بود واز چندین دانشگاه، رشته

های مزبور در جامعه، در نمونه تا سهم متناسب با هر یک از رشته شد

دانشجو بود که با استفاده از  ۱11نیز رعایت گردد. نمونه نهایی شامل 

ه در اولین ای انتخاب شدند، به این صورت کگیری خوشهروش نمونه

 های موجود در شهر تهران، لیستی تهیه شد و بهمرحله از بین دانشگاه

ها دانشگاه از بین آنها انتخاب شد. این دانشگاه 1۱صورت تصادفی 

عبارت بودند از: دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شاهد، علامه طباطبایی، 

4. Pittman & Cahill 
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خوارزمی، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علم و 

صنعت، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، الزهرا و هنر. 

 ٨های موجود در هر دانشگاه به طور تصادفی ن دانشکدهسپس از بی

بعد با مراجعه دانشکده(. در مرحله  1٠٤دانشکده انتخاب شد )جمعاً 

های انتخاب شده از میان دانشجویانی که در روزهای اجرای به دانشکده

آزمون در دانشکده حضور داشتند و مایل به شرکت در پژوهش بودند، 

 شد تاد. از افراد انتخاب شده درخواست مینمونۀ پژوهش انتخاب ش

ها پاسخ دهند. نامه به پرسشنامهپس از خواندن و تکمیل فرم رضایت

ها بین دختر بودند که دامنه سنی آن % ٢2پسر و %۱٨از نمونه یاد شده 

 سال بود.  ۵٢تا   2٤

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهبرای جمع

این (: ESCQ) 7اجتماعی -هیجانیپرسشنامه شایستگی 

ساخته شده  و همکارانش 2توسط تاکسیچ ۹٠٠2پرسشنامه در سال 

است. مبنای نظری این پرسشنامه از هوش هیجانی مایر و سالووی 

ماده است وسه مؤلفه مدیریت  ٤۵اقتباس شده است. این آزمون شامل 

تنظیم هیجان، بیان و تشخیص هیجان و درک و فهم هیجانات را 

پایایی وثبات  ESCQدهد که پرسشنامه سنجد. شواهد نشان میمی

 (.2٠٠۹درونی خوبی دارد )تاکسیچ و همکاران، 

تدا اجتماعی، در اب -برای استفاده از پرسشنامه شایستگی هیجانی       

این پرسشنامه توسط یکی از نویسندگان مقاله مذکور به فارسی ترجمه 

ی ندگان مطالعه حاضر به انگلیسشد. سپس توسط یکی دیگر از نویس

برگردانده شد. ترجمه معکوس نهایی با متن اصلی مقایسه شد و مورد 

یابی زبانی و احراز روایی قرار گرفت. پس از ترجمه، انطباق تأیید

اجتماعی، این پرسشنامه به  -محتوایی پرسشنامه شایستگی هیجانی

 همراه پرسشنامه هوش هیجانی اجرا شد. 

آزمون هوش هیجانی مورد استفاده در : 9وش هیجانیپرسشنامه ه

( ساخته شده است و توسط ٠٠٤2) ٤این تحقیق توسط برادبری و گریوز

 2٨( ترجمه و اعتباریابی شده است. این آزمون شامل 1۱٨٤گنجی )

گذاری شده و چهار مؤلفه لیکرت نمره ٢ماده است که بر اساس مقیاس 

اجتماعی و مدیریت رابطه را خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی 

دهد. نمره ره کلی هوش هیجانی نیز به دست میسنجد و یک نممی

نشان  ٢٠تر از دهنده هوش هیجانی  بالا و نمره پاییننشان ٨٠بالاتر از 

                                                           
1. Emotional-Social Competences Questionnaire 

2.Taksic 

( ضرایب 1۱٨٤دهنده هوش هیجانی پایین است. در بررسی گنجی )

 7٨/٠، ٨7/٠، 7۱/٠های هوش هیجانی به ترتیب برابر با پایایی مؤلفه

بود. به علاوه  ۹٠/٠؛ و ضریب پایایی نمره کلی هوش هیجانی  7٢/٠و 

دختر(، فقط یک بار  1۱۹پسر،  1٤۵نفری دیگر ) 2٨٤آزمون در گروه 

های فاده از آلفای کرونباخ برای گروهاجرا شده و ضریب اعتبار آن با است

به دست آمده است. همه سئوالات  ٨٨/٠پسران و دختران و کل گروه 

دار دارند و همه ضرایب به دست با کل آزمون همبستگی مثبت معنی

دار است. ضریب همبستگی این آزمون با معنی ۹۹/٠آمده، در سطح 

دار معنی ۹۹/٠است که باز در سطح  ٢٨/٠اُن -آزمون هوش هیجانی بار

 (.1۱٨٢است )براد بری و گریوز، 

ها دقیقه پرسشنامه 2٠گان در پژوهش، اغلب به مدت کنندشرکت       

ها، نتایج اجرای تحلیل آوری دادهدادند. پس از اجرا و جمعرا پاسخ می

عاملی تأییدی بیانگر برازش مناسب ساخنار سه عاملی شایستگی 

اجتماعی بود. در نهایت با استفاده از تحلیل همبستگی، رابطه  -هیجانی

یان و تشخیص هیجان و درک و فهم هیجانات مدیریت تنظیم هیجان، ب

 و هوش هیجانی به دست آمد.

شده  SPSSافزار ها وارد نرمها، دادهآوری پرسشنامهپس از جمع       

و تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همگرا و اعتبار پرسشنامه از طریق آن 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تحلیل عاملی تأییدی نیز از 

 استفاده شد. AMOSنرم افزار 

 

 نتایج
شود و سپس های پژوهش با گزارش احراز روایی و پایایی شروع مییافته

و در نهایت شواهد سازه دیگر این مقیاس گردد گزارش توصیفی ارائه می

 گردد.گزارش می

 الف( روایی

 تحلیل عاملی اکتشافی

و آزمون کرویت بارتلت  KMOقبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون 

بود که نشانگر کفایت  ٨۱/٠برابر با  KMOانجام شد. ضریب به دست آمده 

ن آزمون کرویت بارتلت حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی است. همچنی

(1٠٠/٠p< ،7۹/ ۹٤٤ =2χ( بود و حاکی از آن است که تحلیل  معنا دار

عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. برای تحلیل عوامل 

3. Emotional Quotient Questionnaire 

4. Bradberry & Greaves 
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های اصلی بهره گرفته شد. بدین این پرسشنامه، ابتدا از روش تحلیل مؤلفه

اجتماعی، سه  -هیجانیطریق برای تعیین عوامل پرسشنامه شایستگی 

شاخص اصلی زیر مورد استفاده قرار گرفتند: مقدار ویژه، نسبت واریانس 

 توجه به احتمالای. سپس با تبیین شده توسط هر عامل و نمودار سنگریزه

های ز چرخش واریماکس برای تعیین عاملها با یکدیگر، اهمبسته بودن عامل

های آماری شاخص 1جدول . داحتمالی زیربنای پرسشنامه استفاده گردی

 دهد. های اصلی را نشان میمربوط به تحلیل عوامل مؤلفه

-. شاخص های آماری تحلیل عاملی پرسشنامه شایستگی هیجانی7جدول 

 اجتماعی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی

درصد تراکمی 

واریانس تبیین 

 شده

درصد واریانس 

 تبیین شده

مقدار 

 ویژه

            عامل شاخص    

1۵/٤2 

٨۹/۵۱ 

۱1/٢2 

1۵/٤2 

7۱/11 

٤2/٨ 

٠۵/۵ 

٤/1 

٠1/1 

مدیریت تنظیم 

 (MRهیجانات )

بیان و تشخیص 

 (EL هیجانات )

درک و فهم هیجانات 

(PU) 

ای دهد که هر سه عامل ارزش ویژهنشان می 1نتایج جدول         

، ٠۵/۵ها به ترتیب برابر با یک دارند که مقدار ارزش ویژه آن بالاتر از

و عامل  7۱/11، عامل دوم 1۵/٤2است که عامل نخست  ٠1/1و  1/٤

درصد  ۱1/٢2درصد از واریانس و سه عامل روی هم رفته  ٤2/٨ سوم 

ای اند. نمودار سنگریزهواریانس کل پرسشنامه را به خود اختصاص داده

نیز نشان داد مقدار ویژه سه عامل بیشتر از یک است و سهم عامل 

ها تبیین واریانس کل سئوالات بیشتر از سهم بقیه عاملنخست در 

 .ارائه شده است 2است. چرخش به روش واریماکس، در جدول 

 . جدول ماتریس سوالات و عوامل استخراجی٢جدول 
زیرمقیاسِ مدیریت  سوالات

 تنظیم هیجانات

زیرمقیاسِ بیان تشخیص 

 هیجانات

زیرمقیاسِ 

درک و فهم 

 هیجانات

1 72/٠   

۱ ٢٢/٠   

٢٤/٠ ٤   

۵ ٢1/٠   

7 ٢/٠   

٨ ۵٨/٠   

۹ ۵7/٠   

1٠ ۵٤/٠   

11 ۵٤/٠   

12 ۵1/٠   

2٠ ۵1/٠   

2۹ ۵1/٠   

۱٠ ۵/٠   

۱1 ۵/٠   

۱۱ ٤۹/٠   

٤ ٤٠۹/٠   

2  ٤٨/٠  

٤٨/٠  ٢  

1٤٢/٠  ٢  

17  ٤٢/٠  

21  ۱٢/٠  

22  ٤2/٠  

2۱  ۱۵/٠  

2٤  ٤۵/٠  

27  ٤7/٠  

2٤٤/٠  ٨  

۱2  ٤/٠  

٤1  ٤1/٠  

٤۱  ٤1/٠  

٤٤  ۱۹/٠  

1۱   ٤7/٠ 

1٤   ۱7/٠ 

1۵   ۱٤/٠ 

1٨   ۵٤/٠ 

1۹   ٤۵/٠ 

2۵   ۱٢/٠ 

2٤٤/٠   ٢ 

۱٤٤/٠   ٤ 

۱۵   ۵۱/٠ 

۱٢   ۱7/٠ 

۱7   2۹/٠ 

۱٨   2٨/٠ 

۱۹   ٤۵/٠ 

٤2   ٤۱/٠ 

٤۵   ۱2/٠ 

 
     

عامل است که بر  ٤نشان داد که این مقیاس دارای  2های جدول یافته   

 کند.درصد واریانس را تبیین می ٤٢/٤۵روی هم 

 های مربوط به هر عامل، به صورت زیر است:گویه       

 

 

 های مربوط به عامل مدیریت و تنظیم هیجانات گویه

:(MR) 04- 99- 97- 94- 21- 24- 72- 77- 74- 1- ٨- 1- 6- 

0- 9- 7 
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 های مربوط به عامل بیان و تشخیص هیجاناتگویه :(EL) 

00- 09- 07- 92- 2٨- 21- 20- 29- 22- 27- 71- 75- 5- 

2  

 های مربوط به عامل درک و فهم هیجانات گویه:(PU) 06- 

02- 91- 9٨- 91- 95- 96- 90- 25- 26- 71- 7٨- 76- 

70- 79 

 تحلیل عاملی تأییدی 

اهداف پژوهش حاضر تحلیل عاملی پرسشنامه شایستگی از آنجا که یکی از 

باشد؛ در این پژوهش به منظور بررسی ( میESCQاجتماعی ) -هیجانی

استفاده شد. نتایج تحلیل  2٤نسخه  Amosتحلیل عاملی تأییدی از نرم افزار 

 نشان داده شده است. 1عاملی تأییدی در شکل 

(، شاخص برازندگی 2Xدو )های خی برای ارزیابی مدل از شاخص       

(GFI( شاخص اصلاح شده برازندگی ،)AGFI شاخص نرم شده برازندگی ،)

(NFI( شاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI و شاخص ریشه دوم برآورد واریانس )

( استفاده شد. نسبت خی دو به درجه آزادی RMSEAخطای تقریب )

/DF2X  که به حجم نمونه وابسته است و نمونه های بزرگ را بیش از آنچه

برابر  GFIبه غلط بودن مدل می توان نسبت داد، افزایش می دهد. شاخص 

گزارش شده است که برازش خوب مدل را نشان می دهد. شاخص ۹7/٠با 

GFI  وAGFI  بین صفر تا یک متغیر است و هرچه به یک نزدیک تر باشد

دل را نشان می دهد. در این پژوهش به ترتیب این شاخص ها برازش خوب م

و  NFIبه دست آمده است. از شاخص نرم شده برازندگی  ۹۵/٠و  ٠/۹7

و  ۹۱/٠نیز استفاده شد که به ترتیب برابر با CFI شاخص برازش تطبیقی 

 بودندکه حاکی از برازش مناسب مدل است. همچنین از شاخص  ٠/۹۵

RMSEA است  ٠۵/٠ن شاخص برای معدل های خوب زیر استفاده شد. ای

 به دست آمد. ٠٢۵/٠که در این پژوهش، برابر با  

 روایی همزمان 

اجتماعی -برای بررسی روایی همزمان پرسشنامه شایستگی هیجانی

(ESCQ همبستگی مؤلفه ها و نمره کل با هوش هیجانی محاسبه شد. نتایج ،)

ین پرسشنامه و پرسشنامه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ا

معنادار است.  ٠1/٠برقرار است که در سطح  ٢/٠هوش هیجانی همبستگی 

 این نشانگر روایی قابل قبول این مقیاس است.

 -. بارهای عاملی و همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه شایستگی هیجانی7شکل

 اجتماعی 

پرسشنامه شایستگی های برای بررسی اعتبار کل و عامل های  :ب( اعتبار

اجتماعی هیجانی از دو روش آلفا کرونباخ و اسپیرمن ـ براوون استفاده شد 

 نشان داده شده است. ۱که نتایج آن در جدول 

 . ضریب آلفای کرونباخ و اسپیرمن ـ براوون برای خرده مقیاس ها۳جدول 

اسپیرمن ـ 

 براوون

 زیر مقیاس ها     آلفا کرونباخ

51/4 

٨2/4 

1/4 

٨/4 

12/4 

٨9/4 

11/4 

٨6/4 

مدیریت تنظیم هیجانات 

(MR) 

 بیان و تشخیص هیجانات )

EL) 

 (PUدرک و فهم هیجانات )

 کل مقیاس

 

، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های ۱با توجه به نتایج جدول     

مدیریت تنظیم هیجانات، بیان و تشخیص هیجانات و درک و فهم هیجانات 

آلفای کل پرسشنامه نیز  .به دست آمد 7۹/٠و  ٨2/٠، 72/٠برابر با به ترتیب 

بود که حاکی از اعتبار مطلوب کل مقیاس است. همچنین با  ٨۵/٠برابر با 

توجه به نتایج، حذف هیچ یک از گویه ها به تغییر چشمگیر در اعتبار 

 پرسشنامه منجر نمی گردد.
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اس های مدیریت تنظیم ضریب اسپیرمن ـ براوون برای خرده مقی       

،  ٢۹/٠هیجانات، بیان تشخیص هیجانات و درک  فهم هیجانات به ترتیب 

به دست آمد که نشانگر همسانی درونی خوب و قابل قبول این  7/٠و  ٠/٨2

 ٨/٠مقیاس است . ضریب اسپیرمن ـ براوون کل پرسشنامه نیز برابر با  

 س است.محاسبه گردید که حاکی از همبستگی خوب این مقیا

در مجموع با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان اذعان داشت که        

 (ESCQ)اجتماعی تاکسیج -نسخه ترجمه شده پرسشنامه شایستگی هیجانی

دارای ویژگی های روان سنجی )روایی و اعتبار( مناسب جهت دانشجویان 

 ایرانی می باشد.

 

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شایستگی 

در یک نمونه غیربالینی انجام شد. نتایج  (ESCQ)اجتماعی تاکسیج -هیجانی

نشان داد که عوامل مرتبط با این پرسشنامه در جمعیت ایرانی برازش خیلی 

ی خوبی دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که عوامل مرتبط با شایستگ

اجتماعی در فرهنگ ایرانی با فرهنگ غربی تشابه زیادی دارد. از  -هیجانی

 اجتماعی با زیرمقیاس های -سوی دیگر عوامل پرسشنامه شایستگی هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی همبستگی معنی دار مثبتی دارند. ضریب 

اجتماعی و هوش  -همبستگی بین پرسشنامه های شایستگی هیجانی

به دست آمد که نشانگر روایی همگرای قابل قبول این  ٢/٠با هیجانی برابر 

مقیاس است. همچنین، مقادیر شاخص های برازندگی، برازش خوبی را برای 

 ESCQمدل حاضر نشان می دهند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

و برای خرده مقیاس های مدیریت تنظیم هیجان، بیان و  ٨۵/٠برابر با 

 7۹/٠و  ٨2/٠،  72/٠درک و فهم هیجانات به ترتیب  تشخیص هیجان و

بدست آمد که نشانگر این است که پایایی این پرسشنامه مورد تأیید می 

باشد. بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که سازه های مرتبط با 

اجتماعی قابلیت استفاده در فرهنگ ایرانی را دارا می -شایستگی هیجانی

 باشد. 

 ۱نظری شایستگی هیجانی از دیدگاهی گرفته شده است که  مبنای       

مدیریت تنظیم هیجان، بیان و  مؤلفه برای آن در نظر گرفته است که شامل:

تشخیص هیجان و درک و فهم هیجانات می باشد. برخی از مؤلفه های مرتبط 

شایستگی هیجانی اجتماعی نیز در پژوهش های دیگران بررسی   با مفهوم

فرادی که تنظیم هیجانی پایین تری دارند، در هنگام رویارویی با شده اند. ا

مشکلات و هیجانات و در هنگام برخورد با مسائل  از شیوه های حل مسئله 

طبق پژوهش  (.1۱۹۵غیرسازنده استفاده می کنند )مدنی فرد و همکاران، 

(، آگاهی 1۹۹٠( و نظریه هوش هیجانی مایر و سالوی )2٠1٤ماتیوس )

                                                           
1 . Rosman 

و شناخت و تفکیک هیجانهای مختلف، پیش زمینه مدیریت و تنظیم  هیجانی

(. همچنین، کفایت هیجانی از طریق 2٠1٤هیجانی مناسب است )ماتیوس، 

بهبود ارزیابی ها و توانایی در ایجاد ارتباط هیجانی و ابراز همدلی، عملکرد 

 دسازگارانه و مواجهه با مشکلات و استرس های اجتماعی را بهبود می بخش

و توانایی پیش بینی و سطح کنترل در استفاده از مهارتهای ارتباطی را بیشتر 

 (.2٠11می کند )غیاثی و بشارت، 

در مطالعات پیشین، اعتبار و روایی مقیاس های مشابه بررسی شده اند.       

مقیاس هایی که برای آنها، اعتبار و روایی مناسبی گزارش شده است، 

اجتماعی دانش آموزان، مقیاس شایستگی -نیپرسشنامه شایستگی هیجا

اجتماعی است. -اجتماعی و پرسشنامه تعیین میزان شایستگی عاطفی

اجتماعی دانش آموزان بر اساس -سئوالی شایستگی هیجانی 2۵پرسشنامه 

اجتماعی -مبانی نظری مدل همکاری یادگیری آموزشگاهی، هیجانی

( ساخته شده 2٠12ای )( توسط ژو و 2٠17)فریدنبرگ، مارتین و کولی، 

است. پرسشنامه مذکور در ایران اعتبار سنجی شد و در نهایت، با پنج مؤلفه: 

خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، مدیریت رابطه و تصمیم گیری 

مسئولانه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، نتایج نشان داد که نمرات 

ثبت با عملکرد تحصیلی اجتماعی رابطه م-پرسشنامه شایستگی هیجانی

 (.1۱۹7دانش آموزان در مدرسه دارد )امامقلی وند، کدیور و شریفی، 

( به دو 271۹) 1مقیاس شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن       

( 1۹7۵گزینه ای ساخته و توسط موراج ) ٢٤گزینه ای و  7۱صورت فرم 

سئوال  ٤٤برای کودکان دبستان هنجاریابی شده است و گزینه های آن به 

تقلیل یافت. مقیاس شایستگی اجتماعی سطح کارکردهای هیجانی اجتماعی 

ت مخالف-تسلیم در مقابل خشم-کودک را ارزیابی می کند و دو عامل همکاری

آموز در  )برای مثال: دانش آموز به کار یا بازی اشتیاق نشان می دهد، دانش

مشارکت در مقابل -حضور دیگر دانش آموزان کناره گیری می کند( و تمایل

کناره گیری )برای مثال، دانش آموز نظرات سایر دانش آموزان را می  -سردی

 (.1۹77پذیرد، دانش آموز بهانه گیر است( را ارزیابی می کند )کوهن، 

ی از روی مدل اصلاجتماعی -پرسشنامه تعیین میزان شایستگی عاطفی       

اندازه گیری هوش عاطفی که توسط بویاتزیز، گلمن و آرهی ساخته شده بود، 

به وجود آمد. این پرسشنامه شامل چهار بعد خودآگاهی، خود مدیریتی، 

( بین هوش عاطفی 1۹۹٨آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط گردید. گلمن )

ی د که هوش عاطفو شایستگی عاطفی تفاوت قائل می شود؛ وی بیان می کن

یک قابلیت اکتسابی است که هنگامی که تحقق پیدا می کند از طریق 

شایستگی عاطفی نمود یافته و ظهور می یابد. یعنی هوش عاطفی از طریق 

شاخص هایی تحت عنوان شایستگی های عاطفی نشان داده می شوند که 

 یده میاحتمالاً با عنوان توانایی های شایستگی عاطفی بهتر درک و فهم
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شوند، به بیان دیگر شایستگی عاطفی یک توانایی اکتسابی مبتنی بر هوش 

عاطفی است که موجب عملکرد برجسته در کار می شود )گلمن و دیگران، 

( دو حیطه را شامل می شود، شایستگی فردی و 1۹۹۵(. مدل گلمن )2٠٠2

 شایستگی اجتماعی. بین این دو حیطه چهار دسته شایستگی یا مجموعه

شایستگی های مرتبط به هم هست که عبارتند از: خودآگاهی، خود مدیریتی، 

آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط. حیطه شایستگی فردی از دو دسته 

خودآگاهی و خود مدیریتی تشکیل شده است. حیطه شایستگی اجتماعی نیز 

متشکل از دو دسته آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است. خودآگاهی و 

دیریتی مهارت های درون و آگاهی فردی و آگاهی اجتماعی و مدیریت خود م

(. چهار دسته 2٠٠۱و هورنستین،  روابط مهارت های بین فردی اند )مولیگان

اصلی شایستگی سلسله مراتبی اند بدان معنا که خودآگاهی و آگاهی 

اجتماعی )شناخت( به صورت پایه و اساسی برای رشد یا ماهر شدن در خود 

یتی و مدیریت روابط )تنظیم( عمل می کنند. خودآگاهی عاطفی پیش مدیر

نیاز خود مدیریتی اثربخش است، خود مدیریتی نیز پیش بینی کننده مهارت 

(. ضریب آلفای 2٠٠۱های اجتماعی )یعنی مدیریت روابط( است )آماندسون، 

، خود 77/٠، و برای ابعاد خودآگاهی 7۵/٠کرونباخ برای کل پرسشنامه 

به دست آمد.  ٨۱/٠و مدیریت رابطه  ٨۵/٠، آگاهی اجتماعی ٨٨/٠ریتی مدی

با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که تفاوت های فرهنگی و نژادی 

و تجارب مختلفی که فراگیران ایرانی تجربه می کنند باعث نشده است که 

اجتماعی در مقایسه با سایر دانشجویان، -پرسشنامه شایستگی هیجانی

 تفاوت ارزیابی شود.م

این تحقیق محدودیت هایی داشت؛ از جمله محدودیت های پژوهش       

اجتماعی و هوش هیجانی از طریق -حاضر آن است که شایستگی هیجانی

پرسشنامه های خودگزارشی مورد ارزیابی قرار گرفت. در اجرای پرسشنامه 

نمودن  های خودگزارشی امکان خطای سهوی در کمتر یا بیشتر گزارش

شاخص ها وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از 

روش های کیفی همچون مصاحبه با افراد، یا مشاهده استفاده شود. علاوه بر 

این جمعیت مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران 

 عیت های دیگربودند، لذا پیشنهاد دیگر آن است که پژوهش های آتی در جم

مورد بررسی قرار گیرد. همچنین توصیه می شود برای کاهش مشکلات 

هیجانی و اجتماعی، و افزایش هوش هیجانی، آموزش هایی در این زمینه 

 صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 منابع
(. بررسی اثربخشی خودآموزی کلامی بر شایستگی اجتماعی 1۱۹٤اسماعیلی جوشقان، زهره. )

 ،مجله مطالعات روانشناسی تربیتیدانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر اسفراین، 

11(1۹ ،)22-1 . 

(. شاخص های روان سنجی 1۱۹7امامقلی وند، فاطمه.؛ کدیور، پروین و شریفی، حسن پاشا. )

فصلنامه اندازه گیری ، (SECQ)دانش آموزان پرسشنامه شایستگی هیجانی اجتماعی 
 .7۹-1٠1(، ۱۱)۹، تربیتی

ترجمه: مهدی . هوش هیجانی، مهارتها و آزمونها(. 1۱٨٢برادبری، تراویس و گریوز، جین. )

 گنجی؛ ویراستار: حمزه گنجی، تهران:  انتشارات ساوالان.

 بر نوجوان دختران دری جانیه تیکفا .(1۱۹٤) .رشتهف ،یموتابرویز و پ آزادفلاح، ؛غمهن ،یتقو

(، 2)٤، یاجتماع شناختی پژوهش-یعلمۀ فصلنام  دو .شده ادراکی ستیبهز اساس

1۵۱-1۱7. 

ی شادکام هیازنظری دیجد درک) گرا مثبتی شناس روان ،ییشکوفا (.1۱۹2) ارتین.م گمن،یسل
 .روان انتشارات :تهران ان،یهژبر کینهسو  کامکار میرا: ترجمه یی(.شکوفا و

(. اثربخشی برنامه مهارت های 1۱۹۵صدری دمیرچی، اسماعیل و اسدی شیشه گران، سارا. )

و توانایی حل مسئله اجتماعی در فرزندان جانبازان.   هیجانی بر کنترل خشم-اجتماعی

 .2٠۹-21۵(، ٤)٨، پژوهشی طب جانباز-فصلنامه علمی

 آموزان دانشی ریادگی یعاطفی های ستگیشاۀ سیمقا (.1۱۹۵) .ضوانهر ،یرودسری طاووس

 یروان بهداشت اصولۀ مجل .هوشمند بای عاد مدارس یلیتحصیی راهنماۀ دور دختر
 .٤۱1-٤۱۵ ،ی(تیترب علوم وی شناس روانی الملل نیب کنفرانس نیسوم نامه ژهیو)

(. نقش رضایت مندی در کفایت 1۱۹٠عباسی، محمد؛ حجتی، محمد و ویسی، ناصر. )

، کرمانشاه، دانشگاه همایش منطقه ای  روانشناسی کودک و نوجواناجتماعی نوجوانان، 

 آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

(. تأثیر 1۱٨٨کریم زاده، منصور؛ اخوان تفتی، مهناز؛ کیامنش، علیرضا و اکبرزاده، نسرین. )

(، 2)۱، مجله علوم رفتاریاجتماعی در رشد این مهارت ها. -آموزش مهارت های هیجانی

1٤۹-1٤۱. 

 انتشارات :تهران .یزندگ به دیام وی آور تاب ،یشادکام (.1۱۹۱) .میدح نجات،انیه و ه ،ییایک

 .اول مبتکرگام پارسا مؤسسه :بامن

ی ها مهارت سهیمقا (.1۱۹۵) .هراز شهرک،ی صمدینب و ز زاده، اله ضیف ؛یروزف ،یمحمود

 آموزشی رانیاۀ مجل .زیتبری پزشک علوم دانشگاه و زیتبر دانشگاه انیدانشجوی فرد نیب
 .٤1٨-٤2۹  ،(٤7)1٢ ،یپزشک علوم در

(. مقایسه تنظیم شناختی 1۱۹۵مدنی فرد، مهدی؛ نمایی، محمد مهدی و جعفرنیا، وحید. )

ه مجلهیجان و شیوه های حل مسئله در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی و افراد بهنجار، 
 .  ٢۹-٨٠(،۱)۱، روانشناسی و روانپزشکی شناخت

ی خودآگاه وی طیمحی ها تیحما نیب رابطه (.1۱۹۵.)یاوشس پسند، طالععید و س مهنا،

 آموزشی رانیا مجله ی.لیتحصی ستیبهزی انجیم نقش ی:لیتحصی ریدرگ بای جانیه
 .۱1-٤2، (7٨)1٢، یپزشک درعلوم

 روان (.1۱۹۵) .سماا ،یرانیپحمد و م پناه،ی کزادین هدی؛م ان،یمحمد ؛جادس پناه،ی کزادین
 .اول چاپ .سخنوران انتشارات: تهران. مدرسه در نگر مثبتی شناس

 .
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