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 هیجان اندیشهآزمون 
گیهای ویژ و ه استپی ریزی شد 6831به سال  «هیجان اندیشه نظریه  »زمون مبتنی بر این آ

 رخ می دهد را می سنجد.در هنگام رویارویی با مسأله که هیجانی 
 محسوب می «ابزار تعاملی»یک  Emotion of Thought Test)) آزمون هیجان اندیشه

هیجان »روانی )تعاملی(  را امکان میدهد. به بیان دیگر، پدیده« تشخیص تعاملی»که  ودش
 ،در بر گرفتهوان زیستی را و ر ، رفتارینگرشی ،ویژگیهای شناختی، عاطفی، انگیزشی« اندیشه

 یکپارچه می کند.
 که است مقیاس  4مشتمل بر و گویه  13دارای آزمون مزبور 

ً
 .عامل را می سنجند 61مجموعا

 65 برای سنینو  می شود نمره گزاری 5تا6 از در مقیاس لیکرت یخودسنج به شیوه  ابزار این 
 . ستقابل اجرا سال به باال

 سرسختی شناختیالف( 
 می سنجد: گویه است که چهار عامل را  12این مقیاس شامل 

ولی  ؛خطرناک است آفرین ودردسر فرد کنجکاویهایبه این معناست که  تجربٔه کنجکاوانه( 1
ای  آن چنان به مسألهو  شود بیشتر می شا ای کنجکاوی با بروز هر مسأله  پیچیده .دست بردار نیست

د. این کنجکاوی، وی را به سوی تجربه که باید از آن سر درآور د، مشغول می شوستکه با آن روبرو
بعضی چیزها، تجربه کردنی است؛ حتی اگر  ناآرامدانشش تجربه سوق می دهد و همواره برای 

 ؛ ولی باید از آن سردرآورد. باشدن
روبرو  یا با مسأله یوقت و کند یم کیرا تحر شا یکنجکاو ،یمسأله  مبهمهر  پیگیری( 2

،  کشف نشود و روشن یشبرا یزیچ قتیحق و تا کند یبه خود مشغول مش را همه  وجود شوم، یم
 . ستیدست بردار ن

به فکر فرورفتن، به شّدت دچار لرزش و مسأله  کیبا  ییارویدر هنگام روفرد ی بدن لرز( 3
 دشو یبدن م

احساس تشنگی و گرسنگی شدید پس از یک فّعالّیت ذهنی و به فکر ( تشنگی و گرسنگی 4
 فرو رفتن(
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 ب( جنب و جوش هیجانی
 واریانس می سنجد: گویه است که سه عامل را  66این مقیاس شامل 

و ورزشِی متنّوع و تحّرک که همراه با یادگیری  فّعالیتهای بدنیو  جنب و جوشلّذت از  ( ورزش1
دقیق فّعالیتهای بدنی و برخورداری از مهارتهای باال در انجام این فّعالیتها است و موجب انجام 

 شود.  راحت حرکات ورزشی می
 .دکش دست نمی آنهرگز از همیشگی که  فّعالّیت و تالش و پرکاری فّعالّیت( 2
 به سادگی هابروز هیجانو  یآشکارهمراه با  ماجراجویی و هیجان لّذت و خوشحالی در ( هیجان3

 بیتابی روانی( ج
 یک عامل را  14شامل این مقیاس 

ً
  .یکپارچه می کندگویه است که مجموعا

تظاهرهای »، «گردش اندیشه»، «گرفتاری درونی»، «بیقراری»، «بیمناکی»شامل « بیتابی»
 شود. می« احساس تحت فشاربودن»و « اندیشه

 نیروی روانی(د
 گویه است. 68 چهار عامل را می سنجد و دارایاین مقیاس 

های هیجان  اندیشه همراه با  در فّعالّیتهای مورد عالقه یداحساس نیرومندی شدتوانش الف( 
 مسائل در آن زمینه ها  همراه وسعت سرگرمیها و بدون درماندگی برای حلّ  انگیز،

ی که همراه با گردش بیقرار وانجام فّعالّیت و جنب و جوش  ی برایدائمدرونی و  فشار ب( تکاپو
 اندیشه است
دانسته ها سوق  که فرد را به سوی تجربه    در زندگی کار بزرگ و نو و هر چیز یتجّذاب ج( تجّدد

 می دهد
 شوخ طبعید( 


