
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا  شیرایو قابل وورد کامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا
 

 ( و همکاران  یفیر ()EAQ-30هیجانی ) آگاهی پرسشنامه

و همکاران ،    یتورنتو  )باگب   یجانیه   یینارسا  یاس( بر اساس مق 2007و همکاران )   یفیوسط ر ت  یجانی ه  ی پرسشنامه آگاه

 ادراک کودکان و نوجوانان در مورد احساساتشان توسعه داده شده است.   یااحساس  ی( جهت سنجش چگونگ1994
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    هستم. ناتوان دارم که احساسی درک مورد در مواقع بیشتر من 1

    است.  مشکل برایم  دیگری احساس  هر یا عصبانیت ناراحتی، احساس  فهمیدن 2

    هست. وجودم  در  احساسی نوع چه دقیقا  دانم نمی همیشه من 3

هستم،   غمگین آیا که   دانم نمی  هستم، ناراحت موضوعی در مورد  من هنگامیکه 4

 هستم.  عصبانی ام،یا  ترسیده

   

    علت آن را نمی دانم.  ولی میکنم  ناراحتی  احساس  مواقع بیشتر 5

    هستم.  عصبانی چرا نمی دانم  مواقع  بیشتر من 6

==  ==============================================================    

    .دارند  احساسی چگونه  من  دوستان   دانم  می  معموال من 25



    .بفهمم را  آن  دلیل  تا  کنم می  سعی  هستم، عصبانی یا  ناراحت من هنگامیکه 26

    . است افتاده اتفاقی چه  بفهمم تا  کند  می  کمک  من به  من احساسات 27

  در  دارم، موضوع  آن  مورد در  احساسی چه که  مسئله  این دارم،   مشکلی هنگامیکه 28

 .میکند  کمکم  مشکل آن  درک 

   

    . دارم احساسی چه بفهمم که  است مهم این 29

    . دارم بدی احساس  موضوعی مورد  در چرا  بدانم  خواهم می  همیشه من 30

 

 ه گذاری پرسشنامه: نمر

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

آگاهی هیجانی از مجموع نمرات کل سواالت محاسبه می شود که نمرات باال نشان دهنده    نمره کل پرسشنامه

 آگاهی هیجانی باالتر می باشد و نمرات پایین تر به معنای آگاهی هیجانی پایین تر است. 

 

 نادرست  تا حدودی درست  درست  گزینه   

 1 2 3 امتیاز 
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