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 چکیده:

شاخص شانيکی از  دهنده مشکالت رفتاری های ن

نان هوش هیجانی می باشدددد. در کودکان و نوجوا

فه ی هوش هیجانی، آگاهی هیجانی مهمترين مول

ندازه گیری آگاهی اسدددت. يکی از ابهارهای نوين ا

مه  نا نان پرسدددشددد کان و نوجوا جانی در کود هی

باشدددد. هدز از اين خودآگاهی هیجانی ريفی می

اين پرسددشددنامه میمطالعه تعیین روايی و پايايی 

باشدددد. برای بررسدددی پايايی از سدددازگاری درونی 

)آلفای کرونباخ( اسدددتفاده گرديد. برای بررسدددی 

روايی اين پرسددشددنامه از روايی صددوری و تحلی  

تاری  عادالت سدددداخ یدی مبتنی بر م تائ عاملی 

استفاده گرديد. نتايج نشان داد که اين پرسشنامه 

يايی کافی سدددوال در سددده مقیاس دارای پا 30با 

باخ کمتر از  با 6/0نبوده )ضدددريل آلفای کرون ( و 

حذز يک سوال از هر زير مقیاس شرط پايايی آن 

صیه میتامین  سخه گرديد. در نتیجه تو شود از ن

سدددوالی که متناسدددل با جمعیت  27يافته تعدي 

Abstract:  

One of the indicators of behavioral 

problems in children and adolescents is the 

emotional intelligence. The most important 

component of emotional intelligence is 

emotional awareness. One of the novel 

tools for measuring emotional awareness 

in children and adolescents is Rieffe 

emotional self-awareness questionnaire. 

The aim of this study is to determine the 

validity and reliability of this 

questionnaire. For evaluating the reliability 

of this questionnaire, internal consistency, 

Cronbach's alpha, was used. For checking 

the validity of the questionnaire, Face 

Validity and confirmatory factor analysis 

based on structural equation modeling 

were used. The results showed that this 

questionnaire with 30 questions in three 

measures has not been sufficient reliability 

(Cronbach's alpha coefficient less than 6.0) 

and with eliminating a question of each 

subscale, validity condition was provided. 
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 مقدمه

ريهی شخصیت فرد محسوب های مهم در ساخت و پايهبا توجه به اينکه کودکی يکی از دوران

های بعدی زندگی خود را به در اين برهه در دورهشود، چه بسا مشکالت رفتاری بروز پیدا کرده می

نمود در کودکی با اختالالت های پايدار نشان دهند. به طور مثال مشکالت رفتاری درونصورت ويژگی

و ساير  1خلقی و خودکشی در بهرگسالی و سطوح شديد پرخاشگری در کودکی با رفتارهای جنايی

(. 1386، محمدی و غرايی 2003لیو و همکاران کند )می رفتارهای ضد اجتماعی در بهرگسالی بروز

های رفتاری کودکان های موثر در ح  مشکالت و نابهنجاریبه همین دلی  شناخت عوام  و همبسته

های بسیار موثر در ريهی به منظور اصالح و بهبود اين عوام  از جمله روشی برنامهو اقدام در زمینه

 (.1997، میر و سالوی 1381خسروجاويد نی در بهرگسالی خواهد بود )پیشگیری اختالالت روا

تجربه طريق ای ازکارآمدی کودک در برخورد با مسائ  فردی و اجتماعی به طور قاب  مالحظه

شود. در قرن حاضر که فشارهای روانی می تعیین رويدادها با او انطباق و مواجهه نحوه و هیجانی های

ها سايه افکنده است، توانايی کنترل هیجانات ناگوار بر سالمت روان تاثیر بسهايی بر زندگی انسان

توانند حاالت هیجانی خواهد داشت. افرادی که در تنظیم هیجانات خود مهارت کافی دارند بهتر می

 .های خوشايند جبران نمايندمنفی را از طريق فعالیت

ز سوی سالووی و ماير به عنوان شکلی از هوش ا 1990، اول بار در سال 2اصطالح هوش هیجانی

 خود های هیجان کنترل و شناخت شام  هیجانی اجتماعی مطرح شد. مطابق تعريف آنان، هوش

 ،شناختی مولفه)ها  هیجان مولفه سه دارد، بااليی هوش هیجانی که شخصی ديگر، عبارت به. است

                                                           

1 Criminal 

2 Emotional 

Intelligence

  

نان ايرانی اسدددت، برای مطالعات  کودکان و نوجوا

 آتی استفاده شود. 

 

پرسشنامه آگاهی هیجانی، روايی   لیدی:های کواژه

 .آموزان تهرانیو پايايی، تحلی  عاملی، دانش

As a result, recommended the modified 

version with 27 questions, that fits Iranian 

children and adolescents, to be used for 

future studies. 

 

Keywords:  Emotional Awareness 

Questionnaire, Reliability and Validity, 

Factor Analysis, Tehran Students. 
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میر و ند )کن می تلفیق يکديگر با آمیهی موفقیت طور به را( رفتاری مولفه و فیهيولوژيکی مولفه

  (.1997سالوی 

خودآگاهی )شناخت عواطف  را، هیجانی هوش اجهای 1999در سال  ری و بوياتهيس گلمن،

همدلی )شناخت (، انگیهه )برانگیختن خود(، هاخودنظم دهی )به کارگیری درست هیجان(، شخصی

 (.1999گلمن و همکاران اند) کرده ( بیانهامهارت اجتماعی )هنر حفظ ارتباط(، عواطف ديگران

باشد. مطابق تعريف سازمان ی هوش هیجانی، خودآگاهی میاولین و شايد مهمترين مولفه

توانايی  ،ان اينگونه تعريف نمودورا می ت 1آگاهی هیجانی، 1993در سال  (WHO)بهداشت جهانی 

توانايی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف  ،خود ات و هیجاناتآگاه بودن و فهم احساس

آگاهی هیجانی به عنوان يک ساختار چند وجهی و سلسله  .ها، ترسها و انهجارهاو قوّت، خواسته

باستیان باشد)می  مراتبی است که شام  در نظر گرفتن خود ارزيابی، تجربه فردی و  کنترل شخصی

 (.2005و همکاران 

مقیاس توانايی در تفاوت قائ  شدن بین  6ی خودآگاهی هیجانی را در مفاهیم کلید 2ريفی

های فیهيولوژيکی هیجانات و تعیین کردن سوابقش)تفاوت قائ  شدن بین هیجانات(، توجه به جنبه

های بدنی تطابق تجربه هیجانی )خودآگاهی بدنی، به طور نمونه آگاهی از اينکه آيا هیجانات با نشانه

، هیجانات ارتباطی )اشتراک زبانی(، اظهارات بی پرده )هیجانات عملی(، هیجاناتی که دارد يا خیر؟(

شود) تماي  هیجانات ديگران و تحلی  هیجانات خود( شخص با آن نسبت به ديگران مواجهه می

 (.2008ريفی و همکاران بندی کرده است)تقسیم

 3سشنامه آگاهی هیجانیای با عنوان، پرريفی جهت سنجش آگاهی هیجانی پرسشنامه

 EAQ-30  باشد. سوال تهیه و ارائه نموده است که در کودکان و نوجوانان قاب  کاربرد می 30، شام

سوال، توانايی به  7خرده مقیاس توانايی تمايه قائ  شدن میان هیجانات با  6اين پرسشنامه شام  

سوال، خودآگاهی  5هیجانات با سوال، توانايی پنهان نکردن  3اشتراک گذاشتن احساسات با 

 5سوال و توانايی تحلی  هیجانات با  5سوال، توجه کردن به هیجانات ديگران با  5جسمی)بدنی( با 

های درست، تا حدودی درست و نادرست گذاری در اين آزمون بر حسل گهينهباشد. نمرهسوال می

امه ارائه گرديده است. اين پرسشنامه بر ( اين پرسشن1گیرد. در جدول شماره )نمره می 3تا  1از 

و همکاران در  5توسط باگبی 1994که در سال  (TAS20) 4اساس مقیاس نارسايی هیجانی تورنتو

 . تهیه گرديده است 2008سال 

                                                           

1 Emotion awareness 

2 Rieffe 

3 Emotional-Awarness Quoient 

4 Toronto Alexithymia Scale 

5 Bagby 
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و با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلی   2008پايايی و روايی اين آزمون توسط ريفی در سال  

ريفی و همکاران ای در کشور هلند تعیین گرديده است)وجوان مدرسهکودک و ن 706عاملی برای 

، برای خرده مقیاس 11(. مطابق محاسبات ريفی آلفای کرونباخ برای کودکان سن حدود 2009

درصد،  68درصد، توانايی به اشتراک گذاشتن احساسات  67توانايی تمايه قائ  شدن میان هیجانات 

درصد، توجه کردن به  64درصد، خودآگاهی جسمی)بدنی(  68توانايی پنهان نکردن هیجانات 

باشد. روايی اين آزمون با استفاده درصد می 65درصد و توانايی تحلی  هیجانات  65هیجانات ديگران 

 ( است.2از تحلی  عاملی و تعیین ضريل همبستگی درونی مطابق جدول شماره )

مختلف از قبی  فرانسوی، اسپانیايی، ايتالیايی، از اين پرسشنامه در ساير کشورها و به زبانهای 

های و الرومانیايی و ژاپنی نیه استفاده گرديده و پايايی و روايی آن مورد ارزيابی قرار گرفته است)

، ايشیهو و شیمودا 2015، میهالکا 2013، کامودکا و ريفی 2009، ريفی و همکاران 2011همکاران 

از اين پرسشنامه در مطالعات روانسنجی و  اينکه تاکنون پايايی (. با توجه به گسترش استفاده 2013

ی فارسی اين پرسشنامه تعیین نگرديده است. در اين مطالعه پايايی و روايی آن برای و روايی نسخه

 آموزان ابتدايی شهر تهران سنجیده شده است.دانش

 

 پژوهش روش

آمار توصیفی و استنباطی بود. از  های آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر شام روش

های مرکهی و پراکندگی و ترسیم نمودارها استفاده ی شاخصآمار توصیفی برای محاسبه

مبتنی بر مدل معادالت ساختاری برای بررسی و تائید  1گرديد. از روش تحلی  عاملی تائیدی

ی( پرسشنامه استفاده های پرسشنامه و به عبارت ديگر تائید روايی سازه )عاملخرده مقیاس

شد. همسانی درونی پرسشنامه از طريق آلفای کرونباخ تعیین گرديد. برای محاسبات آماری 

 .استفاده شد LISREL.8.5و  SPSS-16از دو نرم افهار 

باشد. مطابق آمار آموزان ابتدايی شهر تهران میجامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی دانش

آموزان شهر تهران در سال توسط مرکه آمار شهرداری تهران، تعداد ک  دانشارائه شده 

با توجه به اينکه جامعه مورد تحقیق در اين  .باشدنفر می 603719، 1393-94تحصیلی 

ای مرحلهای چند گیری خوشهمطالعه بهرگ و گسترده است، روش مورد استفاده در نمونه

انتخاب گرديد. بر اين اساس شهر تهران به چهار قسمت، بر اساس مناطق آن تقسیم بندی 

 گرديد. 

 21و  22، 5، 2: مناطق 1گروه 

 8و  7، 6، 4، 3، 1: مناطق 2گروه 

                                                           

1 Confirmatory Factor Analysis 
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 19و  18، 17، 10، 9: مناطق 3گروه 

 20و  16، 15، 14، 13، 12، 11: مناطق 4گروه 

های هر گروه تعیین گروه و تعیین حجم نمونه، تعداد نمونه با توجه به درصد جمعیتی هر

های هر يک از گردد، سپس در خوشه بندی بعدی، تعداد مدارس مورد نظر و نهايتاً کالسمی

شود، شود. در برآورد حجم نمونه، از جدول کرجسی و مورگان استفاده میمدارس مشخص می

(. بر اين اساس و با توجه  1382حسن زاده دهد )که حجم نمونه را بر حسل حجم جامعه می

 350عدد است و در اين مطالعه، حجم نمونه  350های مورد نیاز به حجم جامعه تعداد نمونه

دانش آموز پسر انتخاب  155آموز دختر و دانش 195در نظر گرفته شده است. از اين تعداد 

برحسل  28/7ماه با انحراز استاندارد  7سال و  11آموزان دختر گرديد. میانگین سن دانش

برحسل ماه  76/6ماه با انحراز استاندارد  1سال و  12آموزان پسر ماه و میانگین سن دانش

 است.

 پژوهش ابهار

همانگونه که پیش از اين نیه بیان گرديد، ابهار اصدددلی اين تحقیق پرسدددشدددنامه آگاهی 

جانی  کان و ، اسدددت. اين آزمون جهت تعیین EAQ-30هی يا فکر کود چگونگی احسددداس 

ست. نمره شده ا شان تهیه  سات سا سل گهينهنوجوانان در مورد اح گذاری در اين آزمون بر ح

ست از  ست و نادر ست، تا حدودی در شماره )نمره می 3تا  1های در ( اين 1گیرد. در جدول 

 پرسشنامه ارائه گرديده است.

 روش اجرا

ستفاده از روش ترجمه صوری1باز ترجمه -ابتدا با ا شنامه  2، روايی  س صحت ترجمه پر و 

EAQ-30 شد. روش ترجمه صص و مترجم تائید  سط چند متخ شک   -تو باز ترجمه به اين 

نفر از متخصصان روانشناسی ترجمه شده و سپس ترجمه  3بود که در ابتدا پرسشنامه توسط 

 توسط سه متخصص زبان انگلیسی به انگلیسی برگردان شد.  فارسی
 EAQ-30پرسشنامه  :1جدول 

 تفاوت قائ  شدن میان هیجانات-

 (R)من بیشتر موقع ها در مورد درک احساسی که دارم ناتوان هستم. 1-1

 (R)فهمیدن احساس ناراحتی، عصبانیت يا هر احساس ديگری برايم مشک  است. 1-2

 (R)من همیشه نمی دانم دقیقا چه نوع احساسی در وجودم هست. 3 -1

 (R)هنگامیکه من برای موضوعی ناراحت هستم ، نمی دانم که آيا غمگین هستم ،ترسیده ام ،يا عصبانی هستم. 1-4

 (R)کنم ولی نمی دانم چرا.بیشتر مواقع احساس ناراحتی می 1-5

  (R) دانم چرا عصبانی هستم.من بیشتر مواقع نمی 1-6

                                                           

1 Translation-back Translation 

2 Face Validity 
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 (R)تشخیص دهم.توانم زمانی که چیهی مرا ناراحت می کند، نمی 1-7

 اشتراک زبانی احساسات-

 (R) من متوجه شده ام که بیان آنچه احساس می کنم به دوستانم مشک  است. 2-1

 (R) من متوجه شده ام که صحبت کردن در مورد اينکه چه احساسی دارم سخت است. 2-2

 ح دهم.من به راحتی می توانم به يک دوست در مورد آنچه در درون احساس می کنم توضی 2-3

 مخفی نکردن هیجانات  -

 (R) هنگامیکه در مورد چیهی ناراحت هستم اغلل اين ناراحتی را با کسی در میان نمی گذارم. 3-1

 (R) ديگر افراد نیازی ندارند تا بدانند من چه احساسی دارم. 3-2

 (R) هنگامیکه من ناراحت هستم ،من سعی نمی کنم تا آن را نشان دهم. 3-3

 (R) هنگامیکه من ناراحت يا عصبانی هستم، من سعی می کنم که آن را مخفی کنم. 3-4

 (R) هنگامیکه که احساس بدی دارم، اين موضوع به کسی ارتباط پیدا نمی کند. 3-5

 خودآگاهی جسمی )بدنی(-

 (R) هنگامیکه ترسیده ام يا عصبانی شدم، من دردی در شکمم احساس می کنم. 4-1

 (R) احت هستم، دردی در بدنم احساس می کنم.هنگامیکه نار 4-2

 هنگامیکه ترسیده ام يا عصبانی هستم، دردی در بدنم احساس نمی کنم. 4-3

 (R) هنگامیکه در مورد چیهی ناراحت هستم، بدن من احساس متفاوتی دارد. 4-4

 (R) هنگامیکه ناراحت هستم ،در بدنم احساس ضعف می کنم. 4-5

 ديگران    توجه کردن به هیجانات -

 برای من مهم است که دوستان من چه احساساتی دارند. 5-1

 (R) نمی خواهم بدانم که دوستان من چه احساساتی دارند. 5-2

 اگر يکی از دوستان من ناراحت باشد، سعی می کنم تا دلی  آن را بدانم. 5-3

 (R) من هیچ توجهی به اينکه در  دوستانم چه احساسی وجود دارد ندارم. 5-4

 من معموال می دانم دوستان من چگونه احساسی دارند. 5-5

 تحلی  هیجانات -

 هنگامیکه من ناراحت يا عصبانی هستم، سعی می کنم تا دلی  آن را بفهمم. 6-1

 احساسات من به من کمک می کند تا بفهمم چه اتفاقی افتاده است. 6-2

 کند.ورد آن موضوع دارم، در درک آن مشک  کمکم میهنگامیکه مشکلی دارم، اين مسئله که چه احساسی در م 6-3

 اين مهم است که بفهمم چه احساسی دارم. 6-4

 من همیشه می خواهم بدانم چرا در مورد موضوعی احساس بدی دارم. 6-5
 اند به صورت معکوس نمره دهی می شوند.(عالمتگذاری شده R)سواالتی که با *

 

 EAQ-30: ضرايل همبستگی درونی پرسشنامه 2جدول 

 
ئ   ا ق ه  ي ما ت

ان  می شدن 

ات ن هیجا  

شتراک ری ا گذا

سات حسا ا  

هان  ن پ

کردن  ن

ات ن هیجا  

گاهی  خودآ

دنی( ب جسمی)  

کردن  وجه  ت

ات  ن هیجا ه  ب

ن ا گر دي  

ی   حل ت

ات ن هیجا  

1-1  448/0       

1-2  643/0       
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در نهايت با مقايسه دو متن انگلیسی )متن اصلی و متن بدست آمده از ترجمه فارسی به 

نامه سپس اين پرسش انجام و فرم نهايی فارسی پرسشنامه تهیه شد.انگلیسی(، اصالحات الزم 

آموزان ابتدايی مدارس شهر تهران قرار گرفت تا به سواالت آن پاسخ دهند. در اختیار دانش

ها تشريح ی تکمی  پرسشنامه برای آنپیش از تکمی  پرسشنامه هدز از مطالعه و نحوه

 .دقیقه بود 30حدود گرديد. زمان تقريبی تکمی  پرسشنامه 

 

1-3  674/0       

1-4  640/0       

1-5  510/0       

1-6  580/0       

1-7  586/0       

2-1   742/0      

2-2   653/0      

2-3   725/0      

3-1    661/0     

3-2    640/0     

3-3    667/0     

3-4    605/0     

3-5    708/0     

4-1     750/0    

4-2     597/0    

4-3     753/0    

4-4     621/0    

4-5     500/0    

5-1      700/0   

5-2      666/0   

5-3      538/0   

5-4      739/0   

5-5      447/0   

6-1       676/0  

6-2       569/0  

6-3       628/0  

6-4       759/0  

6-5       711/0  
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 پژوهش هایيافته

به منظور بررسی پايايی اين آزمون )همسانی درونی پرسشنامه( از ضريل آلفای کرونباخ و 

مقیاس( اين ضرايل برای خرده3ی )همبستگی درون گروهی استفاده گرديد. در جدول شماره

 های پرسشنامه ارائه شده است.

شتراکبا توجه به اينکه برای مقیاس گذاری احساسات، خودآگاهی جسمی)بدنی( و های ا

اسددت. به صددورت آزمون و  6/0توجه کردن به هیجانات ديگران مقدار آلفای کرونباخ کمتر از 

سوال  سوال  2-3خطا،  سات،  سا شتراک گذاری اح سمی)بدنی( و  4-3از ا از خودآگاهی ج

در اين حالت مقدار ضرايل آلفای از توجه کردن به هیجانات ديگران حذز گرديد.  5-5سوال 

 شود.( می4کرونباخ و همبستگی درونی پرسشنامه مطابق جدول شماره )
 

 EAQ-30(:آلفای کرونباخ و ضرايل همبستگی درونی پرسشنامه 3جدول )

 همبستگی درون گروهی آلفای کرونباخ های پرسشنامهمقیاس

 44/0 78/0 تمايه قائ  شدن میان هیجانات

 37/0 37/0 گذاری احساساتاشتراک

 37/0 6/0 پنهان نکردن هیجانات

 40/0 54/0 خودآگاهی جسمی)بدنی(

 25/0 46/0 توجه کردن به هیجانات ديگران

 29/0 66/0 تحلی  هیجانات

 

است  6/0( مشخص است تمامی ضرايل آلفای کرونباخ بهرگتر از 4همانگونه که از جدول شماره )

می 3/0گروهی )به جه مورد توجه کردن به هیجانات ديگران( بهرگتر از و ضرايل همبستگی درون

سوال اثبات  27بدست آمد و لذا پايايی اين آزمون با اين  78/0باشد همچنین ضريل آلفای ک  برابر 

 گردد.می

جهت تعیین روايی اين آزمون، از تحلی  عاملی استفاده گرديد. تحلی  عاملی بر دو نوع اکتشافی 

سازی شود و قاب  پیادهباشد. که نوع اکتشافی آن جهت اکتشاز عوام  به کار برده میتائیدی میو 

باشد ی میان عوام  و متغیرها میباشد. نوع تائیدی آن به منظور، تعیین رابطهمی SPSSافهار در نرم

ش مورد استفاده قرار گرفته قاب  انجام است. در اين مطالعه هر دو رو LISRELافهار و توسط نرم

 است.
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 EAQ-27آلفای کرونباخ و ضرايل همبستگی درونی پرسشنامه  :4جدول 

 همبستگی درون گروهی آلفای کرونباخ های پرسشنامهمقیاس

 48/0 78/0 تمايه قائ  شدن میان هیجانات

 43/0 63/0 گذاری احساساتاشتراک

 40/0 60/0 پنهان نکردن هیجانات

 42/0 68/0 خودآگاهی جسمی)بدنی(

 27/0 68/0 توجه کردن به هیجانات ديگران

 33/0 66/0 تحلی  هیجانات
 

ها نشان داده شده است. در اين جدول تنها ( بار عاملی موجود بین متغیرها و مقیاس5در جدول )

 نمايش داده شده است.  4/0ضرايل بیشتر از 

سازه )عاملی( از روش معادالت ساختاری يا تحلی  چندمتغیری در ادامه و به منظور بررسی روايی 

های پرسشنامه و تحلی  عاملی تائیدی استفاده شد. با توجه به اينکه عام  1با متغیرهای مکنون

خودآگاهی قبالً توسط محققان ديگر اکتشاز و تائید شده است، و از آنجا که اين پرسشنامه پس از 

باز ترجمه و تائید روايی محتوايی و صوری توسط متخصصان دچار -ترجمهطی مراح  مقدماتی يعنی 

تغییر و حذز سوال نگرديد به منظور بررسی و تائید روايی سازه اين پرسشنامه کافی است با استفاده 

های اين پرسشنامه از تحلی  عاملی تائیدی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری، به تائید خرده مقیاس

ديگر به بررسی و تائید روايی سازه پرسشنامه مذکور در جامعه حاضر پرداخته شود. در يا به عبارت 

تحلی  شده است، نشان  LISERافهار ی بین متغیرها و عوام  که با استفاده از نرم( رابطه1شک  )

 داده شده است.

مدل دهد که نشان می 05/0کمتر از  RMSEAهمانگونه که از اين شک  مشخص است مقدار 

ی قاب  قبولی دارد. همچنین شاخص برازش سنجش آگاهی هیجانی برازش و در نتیجه روايی سازه

است و ساير  9/0است که بهرگتر از  53/1آن برابر  NNFIبونت -تاکر لويس يا غیر هنجاری بنتلر

 پارامترها بیانگر مناسل بودن برازش است.
  

                                                           

1 Latent 
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 EAQ-27ضرايل همبستگی درونی پرسشنامه  :5جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه

تواند اختالالت باشد که به خوبی میی هوش هیجانی میآگاهی هیجانی به عنوان مهمترين مولفه

آگاهی هیجانی، نمود در کودکان و نوجوانان را نشان دهد. يکی از به روزترين ابهارهای سنجش درون

 

تمايه قائ  

شدن میان 

 هیجانات

گذاری اشتراک

 احساسات

پنهان نکردن 

 هیجانات

خودآگاهی 

 جسمی)بدنی(

توجه کردن به 

هیجانات 

 ديگران

تحلی  

 هیجانات

1-1 621/0      

1-2 542/0      

1-3 647/0      

1-4 615/0      

1-5 433/0      

1-6 470/0      

1-7 412/0      

2-1  480/0     

2-2  430/0     

3-1   511/0    

3-2   563/0    

3-3   692/0    

3-4   758/0    

3-5   512/0    

4-1    723/0   

4-2    669/0   

4-3    566/0   

4-4    661/0   

5-1     703/0  

5-2     652/0  

5-3     530/0  

5-4     678/0  

6-1      645/0 

6-2      691/0 

6-3      651/0 

6-4      586/0 

6-5      684/0 
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بندی شده است، توانايی مقیاس تقسیم 6باشد که در می EAQ-30پرسشنامه، آگاهی هیجانی ريفی 

در تفاوت قائ  شدن بین هیجانات و تعیین کردن سوابقش)تفاوت قائ  شدن بین هیجانات(، توجه 

ظهارات بی پرده های فیهيولوژيکی تجربه هیجانی،هیجانات ارتباطی )اشتراک زبانی(، ابه جنبه

)تماي  هیجانات  شود)هیجانات عملی(، هیجاناتی که شخص با آن نسبت به ديگران مواجهه می

  .ديگران و تحلی  هیجانات خود(

 

 
مه : 1شک   ا رای پرسشن ب ده  فا ست ا ا  ب يی  ا رو  EAQ-27محاسبات 
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ضر به تعیین  شنامه، مطالعه حا س سی اين پر سخه فار يی پايايی و روابا توجه به موجود نبودن ن

آن پرداخته اسددت. برای تعیین پايايی از ضددريل آلفای کرونباخ و ضددريل همبسددتگی درونی و برای 

سازه شاهده تعیین روايی  ضريل آلفای کرونباخ م ستفاده گرديد. پس از تعیین  ای از تحلی  عاملی ا

شتراک سه زير مقیاس ا سمی)بدنی( و تگرديد که  سات، خودآگاهی ج سا حلی  هیجانات گذاری اح

به عنوان نقطه برش، با آزمون و خطا يک سددوال  6/0دارند که با تعريف  6/0ضددريل آلفايی کمتر از 

گیری شدددد که در اين حالت تمامی زير از هر زير مقیاس حذز گرديد و مجدداً ضدددريل آلفا اندازه

ها االت و مقیاسداشتند. همچنین ضرايل همبستگی درونی میان سو 6/0ها ضريبی بیش از مقیاس

 ها مناسل است.بندی سواالت برای هر يک از زير مقیاستعیین گرديد و مشخص شد که گروه

به طور کلی نتايج تعیین پايايی و روايی مقیاس سنجش آگاهی هیجانی نشان داد که بین ادراکات 

های فرهنگی اس، تفاوتو تفاسیر کودکان و نوجوانان ايرانی و انگلیسی زبان در برخی سواالت اين مقی

های پژوهشی شود که برای فعالیتوجود دارد. در نتیجه به محققان و روانشناسان کودک توصیه می

سوالی که متناسل  27يافته های شخصیتی کودکان ايرانی، از نسخه تعدي و کاربردی مرتبط با ويژگی

ها و صفات شخصیتی کودکان ارزيابی ويژگیبا جمعیت کودکان و نوجوانان ايرانی است، برای مطالعه و 

 ايرانی استفاده کنند.    

 

 :تشکر و قدردانی

شهر تهران، مديران، معلمان و دانش سئولین آموزش و پرورش  سیله از تمامی م آموزانی بدين و

 نمايم.که در تحقیق حاضر شرکت کردند، کمال تشکر و قدردانی خود را ابراز می
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بررسی اعتبار و روايی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در (.  1381خسرو جاويد، مهناز. )
 شناسی عمومی. دانشگاه تربیت مدرس.پايان نامه کارشناسی ارشد روان نوجوانان.

ارتباط اختالالت رفتاری با هوش هیجانی در   (.1386محمدی، سید داود و غرايی، بنفشه. )
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