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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس آگاهی از عواطف  و  احساسات در  :هدف

دانش آموزان  دختر و پسر مدارس راهنمایی  و مراکز  دبیرستان شهر تهران و بررسی تفاوتهای 

ی  برا:روش.باشدجنسیتی در نمره کل و ابعاد  مقیاس  آگاهی از  عواطف  و احساسات می 

نفراز دانش 595دستیابی  به  اهداف  تحقیق،  مقیاس  آگاهی از عواطف و  احساسات  توسط   

از . آموزان که به شیوه  نمونه گیری خوشه ای  چند  مرحله ای  انتخاب  شده،  تکمیل گردید

رات خرده ضریب بازآزمایی برای بررسی پایایی و روش تحلیل عامل  و همبستگی نمره کل با نم

، 48/0ضریب پایایی بازآزمایی برای کل مقیاس : نتایج.مقیاس ها برای بررسی روایی استفاده شد

، آشکارسازی  24/0، به اشتراک گذاشتن عواطف  27/0خرده مقیاس های تمایزگذاری عواطف 

    49/0، تحلیل عواطف 47/0، توجه به عواطف دیگران 45/0،  آگاهی  بدنی ازعواطف 25/0عواطف 

نتایج  تحلیل  عامل  موید  و  تایید کننده  نظر سازندگان  اصلی  : نتیجه گیری.به دست آمد

نتیجه کلی تحقیق نشان دهنده احراز خصوصیات روانسنجی مقیاس آگاهی از عواطف . مقیاس بود

 و احساسات در شهر تهران بود

 .یتآگاهی از عواطف و احساسات، روایی، پایایی، جنس :يديکل واژگان
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 مقدمه

اهمیت عواطف در زندگی افراد را می توان در بحث طوالنی و تمام نا شدنی فیلسوفان، روانشناسان، جامعه شناسان و اقتصاد دانان در طول 

بوده  بحث از عقالنی بودن یا غیر عقالنی بودن عواطف و اینکه آیا عواطف به سود و یا به زبان زندگی بشر  . تاریخ زندگی بشر جستجو کرد

اما  اخیرا  گروهی  از  روانشنا سان به اهمیت عواطف .  است، و نقشش  در  زندگی و سالمت روانی افراد چیست، تاریخچه ای  طوالنی  دارد

 بنابراین نگاه کثبت به عواطف در ستالهی.  و نقش مثبتش در زندگی و به اصطالح  عقالنی  بودن  یا مفید  بودنش  در  زندگی  اشاره کرد

 .اخیر و نقش انکارناشدنی اش در تکامل نوع انسان مورد قبول بیشتری واقع شده است

وی عملی را . عمل متاثر از عواطف و عما متاثر از آگاهی از عواطف: معتقد است که باید بین دو نوع عمل تمایز قائل شد  یالمب

اما معتقد است عمل تاثیر پذیرفته از آگاهی از عواطف عقالنی  مفید و که متاثر از عواطف باشد غیر مفید، غیر عقالنی و گاه مضر می داند، 

وی معتقد است که فرد برای رسیدن به یک هدف باید از مسئله  . الزم است، و در تنها در این شرایط عواطف به ارتقا ء عمل کمک می کند

 . دن هدف افزایش دهدتا بتواند فرآیند فعالیت را برای رسی "عواطف به عنوان عواطف آگاه باشد "

فرآیند های توجهی . معتقد بوده که آگاهی از عواطف شامل دو فرآیند توجهی و نگرشی است7رایف، استرول، میرس، تروگت و لی

 این فرآیند فرد را قادر می سازد که عواطفش را مدیریت کرده  و وی را قادر می سازد که بتواند. دارای کارکرد ارزش گذاری و تفسیری است

فرآیندهای مقدم بر یک هیجان خاص را شناسایی کند و به ارتباط بین تجربیات . از لحاظ کیفی بین عواطف گوناگون تمایز قائل شود

آیا انسان عواطفش را . فرایندهای نگرشی بیشتر بر چگونگی نگاه فرد به عواطفش می پردازد. هیجانی و تغییرات فیزیکی یا بدنی آگاهی یابد

آیا فرد عواطفش را به عنوان یک مسئله خصوصی در . مثبتی از خویش ارزش گذاری می کند یا بر منفی بودنش تاکید دارد به عنوان بخش

یا به عنوان یک فرآیند بین فردی که باید با دیگران به اشتراک گذاشته شود و یا اینکه فرد متقابل با عواطف سایر انسان های .نظر می گیرد 

اگر تجربیات هیجانی چیزی است که . بعد نگرشی به صورت نزدیکی با فرآیندهای توجههی و تفسیری در ارتباط استاین . دیگر سهیم باشد

باید از آن احساس شرمندگی کرد، پس  توجه   کردن به آن و پذیرشش بسیار مشکل خواهد بودحتی ممکن است که اصال توجه به این 

 الیس. زمینه به طور کلی کنار گذاشته شود
ان می کند که آنچه در آگاهی از عواطف مورد توجه است توانایی افراد در طبقه بندی عواطف بی 

هر چه فرد از توانایی تمییز و نامگذارری بهتری برخوردار باشد، عمل وی با آزادی بیشتری همراه . خود و دیگران و واکنش بر اساس آن است

تفسیر مسئله آگاهی از عواطف توضیح کاملی نیست، اما آنرا فعال بهترین توضیح می گرچه معتقد است که این توانایی طبق بندی در . است

 داند

تجربه لذت یا ناراحتی بدون آگاهی از شرایط . معتقد است که به طور کلی جداکردن عواطف از آگاهی بسیار مشکل است 8سیگلر              

تن یک نظریه یکپارچه  در مورد آگاهی از عواطف  نیازمند  شرایط  ارزش گذاری و ویژه تنها در بعضی شرایط  امکان پذیر  است و برای داش

 .تفسیر نیزمورد توجه است

بیان  کرده  که  با  افزایش  سن  تجربیات عاطفی فرد تغییر می کند و  بنابراین 5محققانی مثل لوتن، کلیبان، ریجا گوپال و دین 

شود و این آگاهی می تواند از طرق متفاوتی مثل کنترل تجربیات هیجانی بر میزان احساس شناخت و آگاهی انسان از عواطفش بیشتر می 

مسئله عمل . به این طریق که کمک می کند فرد از عواطف منفی دوری  کند و تجربیات مثبتی را جستجو کند. بهزیستی ما تاثیر بگذارد

لی که بر اساس شرایط و متانسب با وضعیت صورت گرفته، عملی است عم. متاثر ازآگاهی از عواطف با اصل گشتاتی همخوانی همسو است

 . همخوان که در کمک به شرایط مفید است

به بررسی اثر سن و جنس بر درکو آگاهی افراد از عواطفشان پرداخته و این سوال را مورد   نیس، لیگلند، کارلسون و جانفسکی

این فرضیه که تفاوت افراد از نظر درک عواطف . ارتباطی با درک افراد از عواطف داردواکاوی قرار داده که آیا پاسخ هدایتی پوست افراد 

آنان به این نتیجه دست یافتند . بیشتر مسئله فیزیکی و وابسته به ژنتیک و نوع و ساختار بدن افراد است، می تواند مسئله ای جنجالی باشد

زنان مسن تر کال گستره ارزشی باالتری را . برانگیزاننده تر درک و تفسیر می کردند که افراد مسن تر نسبت به جوانان تصاویر را مثبت تر و 

بزرگساالن به طور کلی . یعنی آنان تصاویر مثبت را مثبت تر و تصاویر منفی را منفی تر درجه بندی   می کردند: برای تصاویر قائل بودند
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. ی دهند درد را تحمل کنند و ازآن کمتر صحبت کنند یا آن را نشان دهندتمایل کمتری به نشان دادن شرایط درد زا هستند و ترجیح م

نیس و همکاران نتیجه گرفتند گرچه ممکن است در نوجوانان تا اندازه ای میزان حساسیت پوستی افراد نسبت به محرکها متفاوت باشد اما 

به نظر می رسد مسئله مهم در آگاهی از عواطف . ود ندارددر بزرگساالن عادی ارتباطی بین حساسیت پوستی و درک و آگاهی از عواطف وج

آموزش است، به نظر می رسد افراد بزرگسال در تحلیل و تفسیر عواطف منابع متفاوتی را نسبت به نوجوانان جستجو می کنند و معموال 

 .منبع بر انگیختگی متفاوتی را جستجو می کند

ت بین افراد را در واکنش به شرایط ناخوشایند را مورد بررسی قرار داده و بر در مطالعات خود تفاو  کاروچی، کاپیوتی و مایر

اساس مطا لعات  بدست  آمده   افرادی که از نظر اگاهی از عواطف نمره  پایینی  به  دست می آورند، به  شرایط  نامساعد واکنش بسیار 

، نشان داده این نتیجه فرضیه افراد وقتی از آگاهی از عواطف باالیی شدیدتری نسبت به افرادی که از آگاهی از عواطف باالیی برخوردارند

هدف از مطالعه حاضر به کارگیری این پرسشنامه و مقایسه اش در . برخورادند، قادر به کنترل و مدیریت خلق عمومی خود بوده را تایید کرد

در این زمینه می می توان گفت اهداف . تان شهر تهران استگروهی از نوجوانان مشغول به تحصیل در مراکز یا مدارس راهنمایی و دبیرس

پژوهش حاضر عبارت است از بررسی اطالعات مربوط به روایی و پایایی پرسشنامه آگاهی از عواطف در نونه مورد پژوهش و همچنین بررسی 

 .تفاو تهای جنسی در نمرات کل و ابعاد آگاهی از عواطف

 
     

 

 روش پژوهش

 نه آماري و روش نمونه گيري جامعه، نمو _1_1
در کالس های اول تا سوم مراکز و مدارس  98_ 9پسر بودند که درسال تحصیلی     دختر و 8 7آزمودنی های مطالعه حاضر، 

 به این. راهنمایی، دبیرستان شهر تهران مشغول تحصیل بوده که به صورت خوشه ای تصادفی مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند

صورت که ابتدا از هرناحیه یک مدرسه یک دخترانه وپسرانه انتخاب گردید و سپس در هر مدرسه از هر پایه به صورت تصادفی انتخاب شد و 

. بود  / 0و انحراف استاندارد    /9 سال با میانگین  2 تا    دامنه سنی دانش آموزان بین . پژوهش بر روی گروههای مختلف اجرا گردید

  / 9و  2 / 2به عالوه میانگین و انحراف استاندارد آنها به ترتیب . متغیر می باشد 70تا به  7 کر است که میانگین دانش آموزا از الزم به ذ

 . به ترتیب افراد نمونه را بر حسب کالس و جنسیت نشان می دهد 7و  جدول . است

 

 تعداد افراد نمونه به تفکيک کالس و جنسيت(: 1)جدول 
 پسران                             دختران                                کل                           کالس      

 99                                         2                             7 اول                                     

   7                                        97                           9    دوم                                   

 45                                                                      9  سوم                                    

 595                                        8 7                             کل                                     

 

 ابزار اندازه گيري _2_1

توسط رایف و ( 7004)برای بررسی این مفهوم، از فرم تجدید نظر شده مقیاس آگاهی از عواطف : مقياس آگاهی از عواطف

احساسات افراد  در مورد عواطف خود و اطرافیانشان این پرسشنامه به منظور ارزیابی نحوه تفکر و . همکاران منشر شده است استفاده شد

عبارت است که نمره گذاریش در مقیاس لیکرت از هیچ وقت با نمره یک، تا همیشه با نمره  0 پرسشنامه مذکور دارای . ابداع گردیده است

 .می باشد 0 و حداقل نمره  90بنابراین حداکثر نمره برای هرفرد . سه صورت می گیرد

 (عبارت  ) ، به اشتراک گذاشتن عواطف (عبارت 2) پرسشنامه شامل شش خرده مقیاس تمایزگذاری در عواطف  عبارات این

 و تحلیل عواطف( عبارت 5) ، توجه به عواطف دیگران (عبارت 5) ، آگاهی بدنی از عواطف (عبارت 5) آشکار سازی عواطف 

رات داده شده به هریک از عبارات تشکیل دهنده خرده مقیاس به نمره هر خرده مقیاس از طریق جمع نم. می باشد( عبارت 5)  

 .دست می آید

                                                           
1 Karouch, Kapoti & Miyer 
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 نتایج

 پایایی  _1_2
رایف و  همکاران  پایایی  پرسشنامه  با  استفاده از آلفای کرنباخ در مدارس  ابتدایی  و  راهنمایی  به  ترتیب  برای خرده  

، آگاهی بدنی از 25/0و 4/0 ، آشکارسازی عواطف  22/0و  4/0 اشتن عواطف ، به اشتراک گذ28/0و  2/0 مقیاس تمایزگذری در عواطف 

در  تحقیق حاضر جهت . گزارش کرده است  22/0و  5/0 ،  تحلیل  عواطف 22/0و  5/0 ، توجه به عواطف دیگران 28/0و  8/0 عواطف 

، به اشتراک 27/0ده مقیاس تمایز گذاری در  عواطف نتایج ضریب بازآزمایی برای خر. تعیین پابایی ازروش بازآزمایی استفاده شده است

و در  90/0و تحلیل عواطف  47/0، توجه به عواطف دیگران 45/0، آگاهی بدنی از عواطف 25/0، آشکارسازی عواطف 24/0گذاشتن عواطف 

 . به دست آمده است 48/0نهایت برای کل مقیاس 

 روایی -2-2
در پژوهش وی نتایج تحلیل عامل با استفاده از . یق تحلیل عوامل مورد بررسی قرار دادرایف و همکاران روایی پرسشنامه را از طر

چرخش متعامد منجر به استخراج شش عامل به اشتراک گذاشتن عواطف، آشکارسازی عواطف، آگاهی بدنی از عواطف، توجه به عواطف 

ه لز طریق تحلیل عامل با استفاده از روش مولفه های اصلی و در پژوهش حاضر نیز روایی این پرسشنام. دیگران و تحلیل عواطف شده است

 .با چرخش واریماکس بررسی شد

 

  به دست آمد که در سطح  2   بر  و  ضریب  کرویت  بارتلت  برا  0/ 9 برابر  با (KMO)اولکین    -مایر -مقدار ضریب کیزر

پس از ان با توجه به . ها به منظور انجام تحلیل عاملی بود معنی دار بود و نشان دهنده کفایت نمونه گیری آزمودنی  0/ 0000

مقدار ارزش ویژه عامل . درصد از واریانس کل نمرات را تبیین می کردند   /49شاخص نمودار اسکری شش عامل به دست آمد که روی هم 

. درصدبود87/8وعامل ششم  48/8پنجم ، عامل 49/8درصد، عامل چهارم 49/5درصد، عامل سوم   / 9درصد، عامل دوم 9/ 9اول برابربا

از عامل سوم یعنی آشکارسازی عواطف به عامل دوم یعنی به اشتراک گذاشتن ( 5 و  7 عبارت های شماره) قابل ذکر است که دو عبارت 

ین شش عامل از نظر سایر عبارات مندرج در هر کدام ازا. این عبارات از نظر مفهومی با محتوای عامل دوم همخوانی دارد. عواطف منقل شد

 .آمده است 7نتایج تحلیل عاملی در جدول . محتوایی با نتایج تحلیل عاملی انجام شده  توسط رایف همهاهنگ و منطبق است 

 ماتریس عاملی پرسشنامه آگاهی از عواطف و مقدار بار عاملی سواالت(: 2)جدول 

 
 

                                                    گویه ها                                                         بارعاملی

 

در اغلب موارد به درستی نمی دانم  –   0/49     

 چه احساسی دارم

برایم مشکل است که بفهمم غمگین  - 7 0/54     

مقادیر ویژه، واریانس تبین شده و  اول عامل عامل دوم عامل سوم عامل چهارم عامل پنجم  عامل ششم                                                

 گویه های هر عامل
 

 مقادیر ویژه عامل 9/ 9  / 9 49/5 49/8 48/8 87/8

 درصد واریانس تبینی 5/2   /    /09 98/5 5/ 9 5/ 8

 درصد واریانس تراکمی 5/2    /84 9 /52 57/75   / 8   /49
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. ، عصبانی و یا سایر هستم  

هرگز به طوردقیق نمی دانم چه  -  0/46     

.احساسی دارم   

گاهی اوقات ناراحتم ، اما نمی دانم  - 8 0/44     

.که غمگین شده ام یا این که ترسیده ام   

بعضی وقتها احساس نگرانی می کنم  -5 0/35     

.اما نمی دانم چرا   

من اغلب نمی دانم چراعصبا نی  -   0/46     

.م هست  

من نمی دانم که چه موقع از چیزی  - 2 0/57     

ناراحت می شوم و چه موقع ناراحت نمی 

 شوم 

. 
من متوجه شده ام که برایم مشکل  - 4  0/47    

است که برای دوستم توضیح دهم چه 

.احساسی دارم  

من متوجه شده ام که دشوار است  - 9  0/46    

سات که بتوانم برای کسی در مورد احسا

 خودم صحبت کنم

من براحتی می توانم برای دوستم  - 0   0/47    

توضیح دهم که احساس درونی ام 

.چیست   

الزم نیست که دیگران بدانند که  - 7   0/63    

.من چه احساسی دارم   

به دیگران مربوط نیست که من در  -5   0/57    

.مورد چیزی احساس بدی داشته باشم   

زمانی که در مورد چیزی ناراحتم  -      0/57   

.معموال آن را برای خودم نگه می دارم   

زمانی که ناراحتم سعی می کنم  -      0/71   

.که آن را نشا ن ندهم   

زمانی که عصبا نی یا نا راحتم سعی  -8    0/70   

 می کنم آن را پنهان کنم
زمانی که ترسیده یا عصبانی هستم  -       0/43  

.معده ام چیزی را احساس می کنم  در  

زمانی که غمگین هستم در بدنم  - 2     0/61  

.نیز آن را احساس می کنم   

زمانی که ترسیده یا عصبی هستم  -4      0/45  

.چیز خاصی در بدنم احساس نمی کنم   
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وقتی در مورد چیزی ناراحت باشم  - 9     0/45  

بر )، جسمم نیز دچار مشکل می شود

(.جسمم تاثیر می گذارد  

زمانی که غمگین هستم بدنم  -70    0/46  

.احساس ضعف می کند  

 حساسیامهم است که بدانم دوستانم چه  -12     0/66 

  ددار
 چه دوستانم که بدانم خواهم نمی من -11     0/34 

.دارند احساسی  
 گر ا بفهمم را دلیلش کنم می سعی -12     0/60 

  است ناراحت دوستم
 دوستانم درونی احساسات به من -12     0/47 

. دهم نمی اهمیتی  
 چه دوستانم دانم می معموال من -12     0/52 

دارند احساسی  
 

 هستم نی عصبا یا ناراحت که زمانی -12      0/62
. بفهم را آن علت کنم می سعی  

 ،از شده چی بفهمم که این برای -12      0/33
 ترسیده یا بودن غمگین لمث)  احساساتم

. گیرم می کمک(  شدن  
 ا چه بفهمم اگر دارم مشکلی وقتی -12      0/57

کند می من به زیادی کمک رم دا حساسی  
دارم احساسی چه بفهمم که است مهم -12      0/59  

 در چرا بدانم خواهم می همیشه    -23      0/65
.            دارم بدی احساس چیزی مورد

                 

 

 

 

 

عالوه براین برای سنجش روایی پرسشنامه، از روش همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس های آزمون استفاده شد که 

 .ارائه شده است  نتایجش در جدول

 

 

 ضریب همسانی درونی ابعاد مقياس آگاهی از عواطف(: 0)جدول 

خرده مقیاس 

 ششم    

خرده مقیاس 

 پنجم  

قیاس خرده م

 چهارم

خرده مقیاس 

 سوم

خرده مقیاس 

 دوم

خرده مقیاس 

 اول     

ضریب همسانی 

درونی ابعاد 

مقیاس آگاهی از 

 عواطف

آگاهی  – 2 2     

ازعواطف نمره 

 کل

    2  **22/3 1 – 

تمایزگذاری در 
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 عواطف 

 

به اشتراک  – 2 22/3**  22/3**  2   

 گذاشتن عواطف

آشکار  – 2 21/3**  32/3 22/3**  2  

 کردن عواطف      

بدنی  آگاهی – 2  22/3**           12/3**  11/3**  22/3**  2 

 از عواطف

توجه به  – 2 22/3**  32/3 32/3 31/3 32/3 2

 عواطف دیگران

تحلیل  – 2 12/3**   - 32/3  - 32/3     - 23/3*   22/3**  22/3** 

 عواطف 

 

می شود همبستگی هر یک از ابعاد با نمره کل بیشتر از همبستگیش با ابعاد است و این مالحظه   همان طور که در جدول 

 .شاهد دیگربر روایی مقیاس می باشد

سوال پژوهشی دوم این بود که آیا بین میانگین نمرات دختران و پسران در نمره کلی آگاهی از عواطف و ابعادش تفاوت معناداری 

 .ارائه شده است 8نتایج در جدول . ازآزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده گردید وجوددارد؟ جهت پاسخ به این سوال

 

 

 

 ميانگين و انحراف معيار نمرات آگاهی از عواطف و ابعادش در دختران و پسران( : 4)جدول 

P < t متغیرها جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار 

N.S. 77/0 

 

 

  /  

77/  

 

28/   

 2/ 7 

 

7 8 

    

 دختر

_____________ 

 پسر

 

آگاهی 

ازعواطف نمره 

 کل    

0000/0 01/4 58/7 

 0/7 

27/ 7 

52/   

7 8 

    

 

 

 دختر

_____________ 

 پسر

 

تمایزگذاری در 

 عواطف
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N.S. 10/0  5/7 

  /7 

85/9 

4 /9 

7 8 

    

 دختر

_____________ 

 پسر

 

به اشتراک 

گذاشتن 

 عواطف

N.S. 17/0   /  

5 /  

77/5 

82/5 

7 8 

    

 دختر

_____________ 

 پسر

 

آشکار کردن 

 عواطف      

00/0 00/2 8 /7 

  /7 

8 /9 

48/9 

7 8 

    

 دختر

_____________ 

 پسر

 

آگاهی بدنی از 

 عواطف

007/0 70/2-  4/7 

  /7 

99/ 0 

50/ 0 

7 8 

    

 دختر

_____________ 

 پسر

 

توجه به 

 عواطف دیگران

004/0 10/2 - 45/  

29/  

0 /9 

  /4 

7 8 

    

 دختر

_____________ 

 پسر

 

 تحلیل عواطف

 

مشاهده می شود بین میانگین نمرات دختران و پسران از نظر نمره کلی آگاهی از عواطف و ا بعاد به  8همانطور که در جدول 

بدنی، توجه به عواطف دیگران و تحلیل اشتراک گذاشتن و آشکار کردن عواطف معنادارنیست، اما این تفاوت در ابعاد تمایز گذاری، آگاهی 

 .عواطف معناداراست

 

 نتيجه گيري
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. هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس آگاهی از عواطف در شهر تهران و همچنین بررسی تفاوتهای جنسیتی بود

تنها . طالعات مختلف مورد استفاده قرار گیردبررسی ها نشان داد که مقیاس از روایی وپایایی قابل قبولی برخورداراست و می تواند در م

از عامل سوم یعنی آشکارسازی عواطف به به عامل دوم یعنی به اشتراک گذاشتن عواطف منتقل شد که می توان  5 و 7 عبارت شماره 

عه ابزار بسیار با ارزشی را این مطال. گفت با توجه به مسائل فرهنگی وابسته به مناطق جغرافیایی خاص، این تغییرات می تواند صورت گیرد

نتایج تحلیل عامل همسو با مطالعات رایف و همکاران نشان . برای پژوهش های وابسته به ارزش احساسات و عواطف در اختیار قرار می دهد

 .داد که مقیاس دارای شش خرده مقیاس می باشد و نتایج پایایی مقیاس بسیار مطلوب بوده است

که میانگین نمرات دختران و پسران در نمره کلی آگاهی از عواطف و ابعاد به اشتراک گذاشتن  نتایج تی مستقل نشان داد

، اما نتایج تی مستقل نشان داد که میانگین نمرات پسران در بعد تمایزگذاری در عواطف بیشتر از .عواطف، آشکار کردن عواطف معنادارنیست

ر گروه مردان به طور کلی به دلیل تاکید زیاد بر عمل عقالنی، تمایل داشته که با به نظر می رسد د. دختران و این تفاوت معناداراست

نتایج تی . در این راستا پسران توانایی باالتری را در تفکیک و تمییز عواطف داراهستند. تفکیک بیشتری به مسائل مرتبط با خودبنگرد

در تبین این یافته . عواطف بیشتر از دختران و این تفاوت نیز معناداراست مستقل نشان داد که میانگین نمرات پسران در بعد آگاهی بدنی از

می توان گفت مردان گرچه تمایل کمتری به ابراز و آشکارسازی عواطف دارند، اما در درک تغییرات بدنی وابسته به آن از توانایی باالتری 

نتایج تی مستقل نشان . طف، قدرت مردان را در مدیریت بیشتر می کندبرخورداربوده و احتماال همین توجه به تغییرات بدنی وابسته به عوا

 .داد که میانگین نمرات دختران در بعد توجه به عواطف دیگران بیشتر از پسران و این تفاوت نیز معناداراست

ی برخوردارندو عوامل به طور کلی مطالعات فراوانی نشان داده است که زنان در توجه به عواطف دیگران و همدلی لز قدرت باالتر

نتایج تی مستقل نشان داد که میانگین نمرات پسران در بعد تحلیل از عواطف بیشتر از . فرهنگی وابسته نیز در این زمینه دخیل است

 .ه کار روددر تبین این یافته توضیحات مربوط به تمایزگذ ا ری در عواطف  در این زمینه نیز می تواند ب. دختران و این تفاوت معناداراست 

این ابزار با استفاده از نمونه تقریبا قابل قبولی  سعی کرد ابزار مهمی را در حوزه عواطف مورد مطالعه قرار دهد، اما هنوز مطالعات 

ن فروان دیگری نیاز است تا نشان دهد چگونه آگاهی از عواطف در دوران مختلف سنی تغییر می کند؟ تاثیر آگاهی از عواطف بر بهداشت روا

چگونه است؟ چگونه می توان آگاهی از عواطف را افزایش داد؟ هرکدام از این مطالعات و پاسخ به پرسشها راهگشای مسائل مهمی در حوزه 

 مطالعات مربوط به بهزیستس روانی جامعه به طور عموم و دانش آموزان به طور خاص و اخص باز می نماید
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