
 (2007؛و همکاران   یفیر ()EAQ-30هیجانی ) آگاهی پرسشنامه

و همکاران ،  یتورنتو  )باگب یجانیه یینارسا یاس( بر اساس مق2007و همکاران )  یفیوسط رت یجانیه یپرسشنامه آگاه

ادراک کودکان و نوجوانان در مورد احساساتشان توسعه داده شده است. نمره  یااحساس  ی( جهت سنجش چگونگ1994

نمره است.  3تا  1درست و نادرست و از  یدرست، تا حدود یا ینهگز هس یکرتل یفط یکپرسشنامه به صورت  ینا یگذار

به اشتراک گذاشتن  ییسوال، توانا 7با  یجاناته یانقائل شدن م یزتما ییتوانا یاسخرده مق 6پرسشنامه شامل  ینا

کردن به  وجهسوال، ت 5( با ی)بدن یجسم یسوال، خودآگاه 5با  یجاناتپنهان نکردن ه ییسوال، توانا 3احساسات با 

 باشد.  یسوال م 5با  یجاناته یلتحل ییسوال و توانا 5با  یگراند یجاناته

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
آن  یبررو یجانی،است که اکثر عناصر هوش ه یا یهپا "کنند که :  یم یفتوص یننچ ینرا ا یستگیشا ینو بوک، ا یناست

آگاه بودن  یینمود: توانا یفتعر ینگونهتوان ا یرا م (Emotional self- Awareness) یجانیه ی.خود آگاه"شوند یبنا م

 و فهم احساس خود.

شناسد و آنها را درک  یاحساسات خود را م یزاندهد فرد تا چه م ینشان م EQدر تست  یجانیه یخودآگاه شایستگی

 یخودآگاه یزداند. واژه نامه وبستر ن یم یزآمدنِ احساسات خود را ن یدو موجبات پد ییچرا یزانکند و در ضمن تا چه م یم

 کند. یم یفافراد تعر یتشخص یا یتاز فرد یرا آگاه

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 دهند می  یجانیه یآگاه پرسشنامةسوال 30 کارکنان به سواالت ای است کهنمره  یجانیه یآگاهدر این پژوهش منظور 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منبع مولفه

 7تا  1 (2007و همکاران )  یفیر یجاناته یانتفاوت قائل شدن م

 10تا  8 (2007و همکاران )  یفیر احساسات یاشتراک زبان

 15تا  11 (2007و همکاران )  یفیر یجاناتنکردن ه یمخف

 20تا  16 (2007و همکاران )  یفیر یجسم یخودآگاه

 25تا  24 (2007و همکاران )  یفیر یگراند یجاناتتوجه به ه

 30تا  26 (2007و همکاران )  یفیر یجاناته یلتحل

 

 یفرد چه احساس یک یمبدان ینکهکند و معتقد است، ا یم یفبازشناخت احساسات فرد تعر ییرا توانا خودآگاهی آن؛ –ار 

 یکه خودآگاه ینوع احساس شده اند. افراد ینباعث بروز ا یچه عوامل ینکهاحساس برخوردار است و ا یندارد و اصالً چرا از ا

 باشند. یگفتار و کالم م یقاحساسات خود از طر یانب واناییاست فاقد ت یینپا یآنها تا حدود یجانیه



 یفشوند؛ توص یآن بنا م یبررو یجانی،که اکثر عناصر هوش ه یا یهرا پا یستگیشا ین، ا(Bookو بوک )(Stein) یناست

 یجاناتنسبت به ه یقعم یاز درک یبرخوردار یبه معنا ی،خودآگاه "معتقدند که  ی،و مک ک یاتزیس،کنند. گلمن، بو یم

باور بودند که رهبران  ینسه بر ا ینباشد. ا یاو م یها یزشها و نقاط قوت و ارزش ها و انگ یتمحدود ینفرد، و همچن

هاگس  مارسیا – یسازمان یو رهبر یجانی)هوش هیندنما یدرک م یاًخود را قو یارزش ها، اهداف، و آرزوها یزخودآگاه ن

 (.یصنعت تحقیقات و آموزش مرکز – یمحمد گودرز علی – یگرانو د

 گرامی پاسخگوی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه 

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ 

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 سواالت:

 نادرست تا حدودی درست درست سوال ردیف

    هستم. ناتوان دارم که احساسی درک مورد در مواقع بیشتر من 1

 برایم دیگری احساس هر یا عصبانیت ناراحتی، احساس فهمیدن 2

 است. مشکل

   

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

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

 هستم. عصبانی ام،یا هستم، ترسیده غمگین

   

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



    هستم. عصبانی چرا نمی دانم مواقع بیشتر من 6

    دهم. تشخیص نمی توانم کند، می ناراحت مرا چیزی که زمانی 7

 مشکل دوستانم به کنم می احساس آنچه بیان که ام شده متوجه من 8

 است.

   

 دارم احساسی چه اینکه مورد در کردن صحبت که ام شده متوجه من 9

 است. سخت

   

 احساس درونم در آنچه مورد در دوست یک به توانم می راحتی به من 10

 .دهم توضیح کنم می

   

 کسی با را ناراحتی این اغلب هستم ناراحت چیزی مورد در هنگامیکه 11

 گذارم. نمی میان در

   

    دارم. احساسی چه من بدانند تا ندارند نیازی افراد دیگر 12

    دهم نشان را آن تا کنم نمی سعی هستم، ناراحت هنگامیکه 13

 را آن که کنم می سعی من هستم، عصبانی یا ناراحت هنگامیکه 14

 کنم. مخفی

   

 نمی پیدا ارتباط کسی به موضوع این دارم، بدی احساس که هنگامیکه 15

 کند.

   

 احساس شکمم در دردی من شدم، عصبانی یا ام ترسیده هنگامیکه 16

 کنم. می

   

    کنم. می احساس بدنم در دردی هستم، ناراحت هنگامیکه 17

 نمی احساس بدنم در دردی هستم، عصبانی یا ام ترسیده هنگامیکه 18

 .کنم

   

 متفاوتی احساس من بدن هستم، ناراحت چیزی مورد در هنگامیکه 19

 دارد.

   

    کنم. می ضعف احساس بدنم هستم، در ناراحت هنگامیکه 20

    .دارند احساساتی چه من دوستان که است مهم من برای 21

    دارند. احساساتی چه من دوستان که بدانم خواهم نمی 22

 را آن دلیل تا کنم می سعی باشد، ناراحت من دوستان از یکی اگر 23

 .بدانم

   

    ندارم. دارد وجود احساسی چه دوستانم در اینکه به توجهی هیچ من 24

    .دارند احساسی چگونه من دوستان دانم می معموال من 25

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

 .بفهمم

   

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

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

 .میکند کمکم مشکل آن درک در دارم، موضوع

   

    .دارم احساسی چه بفهمم که است مهم این 29

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

 



 دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد. به

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

نرم افزار اس  ها داده  ها را واردها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 االت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سو

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x ه کنید تا مولف computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مولفهمرحله سوم. حاال شما هم 

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

گر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دی

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

داده می شود. قبال از نمره گذاری  3، و پاسخ نادرست نمره 2، پاسخ تاحدودی درست نمره 1برای پاسخ درست نمره 

 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.  30، و 29، 28، 27، 26، 25، 23، 21، 18، 10سواالت 

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

 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  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 



های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

پرسشنامه  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10های زیر را ضربدر داشته باشید باید امتیاز 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

30 60 90 

  خواهد بود.   و حداکثر   عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن   امتیازات خود را از 

  

  ضعیف می باشد.   یجانیه یآگاه باشد،  میزان  40تا  30 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 در سطح متوسطی می باشد.   یجانیه یآگاه باشد،  میزان  60 تا  40  در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 بسیار خوب می باشد.   یجانیه یآگاه باشد،  میزان  60در صورتی که نمرات باالی 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری :روایی ابزار سنجش

ناروا سازد تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و های نامناسب و ناکافی میاهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 (. 1390، )خاکی

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمیزان دقت شاخص، منظور از اعتبار )پایایی(

، روش گوتلن، های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخبرای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390، )ساروخانی

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -روش کودر، وازی محدودروش م، روش دو نیمه کردن

کودک و نوجوان هلندی مورد بررسی قرار  706( بر روی 2009پایایی و روایی این پرسشنامه توسط ریفی و همکاران ) 

به اشتراک  گرفت و نتایج گویای این بود که پایایی خرده مقیاس های توانایی تمایز قائل شدن میان هیجانات، توانایی

پذاشتن احساسات، توانایی پنهان کردن هیجانات، خودآگاهی جسمی، توجه کردن به هیجانات دیگران و توانایی تحلیل 

( با استفاده از تحلیل 2009بود. ریفی و همکاران ) 65/0، و 65/0، 64/0، 68/0، 68/0، 67/0هیجانات به ترتیب برابر با 

( روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد 1397تایید کرد. در ایران غالمرضا و صابری ) عاملی پرسشنامه را 6عاملی ساختار 

گزارش کردند. همچنین به منظور بررسی روایی سازه  78/0بررسی قرار دادند و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را برابر با 

نتایج هر دو تحلیل از ساختار شش عاملی پرسشنامه از هر دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده کردند که 

 پرسشنامه حمایت کرد.

 



 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 78/0 7/0 30   یجانیه یآگاه
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