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مقدمه
پژوهش درباره هیجان   های مرتبط با تحصیل1 و دیگر هیجان   های عمومی  تر انسان در وضعیت 
آشفتگی و نابسامانی است. هر چند نظریه  ها و پژوهش   های گوناگون از هیجان   های واحد )برای 
بر  تأثیر هیجان  ها  یا کارکرد واحد هیجان  ها )مانند:  امتحان؛ زیدنر 1998( و  مثال: اضطراب 
فرایند  های شناختی؛ اشبای، آیسن و تورکین، 1999( سخن می  گویند، اما فقدان رویکرد  های 

یکپارچه در این زمینه، به طور چشمگیری جلب  توجه می  کند.
و  گوئتز  پکران،   ،2006 )پکران،2006،2000،  هیجان  ها2  در  ارزش   – کنترل  نظریه   
تیتز، a ،2002 و b( برای تبیین و تحلیل پیشایندها و پسایند  های هیجان   هایی که در زمینه   های 
تحصیلی تجربه شده  اند، چارچوب یکپارچه و تلفیق شد  ه ای را پیشنهاد می  کند. این نظریه ابتدا 
بر مدل انتظار ــ ارزش در اضطراب،3  تأکید داشت )پکران،1992( و سپس فرض   های مربوط به 
پیشایند  های چند وجهی هیجان   های پیشرفت را مطرح کرد و در پی آن، فرضیه   های مرتبط با تأثیر 
این هیجان  ها بر تعهد تحصیلی، خودگردانی و پیشرفت تحصیلی را تدوین نمود )پکران 1992، 

.)2002،a پکران 2000 و پکران، گوئتز، تیتز، و پری
)پکران،  هیجان  ها  به  ارزش  ــ  انتظار  رویکرد  فرض   های  نظریه،  این  اخیر  نسخه  در  پکران 
1992(، نظریه اسنادی در هیجان   های پیشرفت )واینر ،1985، به نقل از پکران،2006(، نظریه کنترل 
ادراک شده )پاتریک، اسکینر و کانل، 1993( و الگو  هایی را که با اثر هیجان  ها بر یادگیری و عملکرد 
سر و کار دارند )فردریکسن، 2001، پکران، گوئتز، تیتز، و پری  a،2002 ، زیدنر 1998( با 
 )2002،a( بر این اساس، پکران،گوئتز، تیتز و پری .)هم ادغام کرد )به نقل از پکران ،2006
شامل  که  می  کنند  توصیف  هم  با  مرتبط  روان شناختی  فرایند  های  از  مجموع ه ای  را  هیجان  ها 
عواطف، شناخت و مؤلفه   های انگیزشی، روان شناختی و واکنش   های فیزیولوژیکی است. برای 
)ُبعد  نگرانی  ها  عاطفی(،  )بعد  ناراحتی  و  تشویش  احساس  امتحان،  اضطراب  هیجان  در  مثال 
شناختی( تمایل به اجتناب )بُعد انگیزشی( و حالت   های چهره و برخی واکنش   های فیزیولوژیکی 

را مشاهده می  کنیم.
پکران، گوئتز و تیتز)a،2002(،  در کنار تعریف و تبیین هیجان  ها، هیجان   های پیشرفت٤ 

    emotions in education 1 ــ
control-value theory of achievement emotion ــ2
expectancy-Value model of anxiety ــ3
achievement emotion ــ٤
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با  به طور مستقیم  پیشرفت، هیجان   هایی هستند که  را مطرح می  کند و معتقد است هیجان   های 
فعالیت   های پیشرفت یا نتایج پیشرفت، گره خورده  اند؛ براساس این تعریف، هیجا ن   های وابسته به 

فعالیت   های مرتبط با پیشرفت نیز  هیجان   های پیشرفت به شمار می  آیند.
 لذت منبعث از یادگیری، خستگی ناشی از آموزش   های کالسی و ناکامی  ها و عصبانیت   های ناشی از 
تکالیف دشوار، نمونه   هایی از فعالیت   هایی مرتبط با هیجان   های پیشرفت هستند. بنابراین می  توان 
به  که  فعالیتی،  هیجان   های  برشمرد؛   را  پیشرفت  هیجان  از  متفاوت  نوع  دو  موضوعی   لحاظ  به 
فعالیت مرتبط با پیشرفت جاری وابسته است و هیجان   های پیامدی،1 که به نتایج این فعالیت  ها 

بستگی دارد )پکران، گوئتز و تیتز ،  ،a،2002پکران ،الیوت و می یر.)2006(، 
هیجان   های پیشرفت را می  توان مانند سایر هیجان   های عمومی  تر ،به عنوان وقایعی موقتی در 
موقعیتی ویژه و در زمانی معین ،تعریف کرد؛ برای مثال هیجان   های پیشرفت حالت2 )اضطراب 
امتحان که پیش از امتحان تجربه می  شود(. به دیگر سخن،  می  توان آن ها را  به عنوان هیجان   های 
عادی و تکراری که نوعاً توسط شخص و در رابطه با فعالیت  ها و نتایج پیشرفت تجربه شده  اند، 
از  نقل  به   1976 بیدل،  و  آنتون  اسپیلبرگر؛  حالت  امتحان  اضطراب  مثال  )برای  کرد  تعریف 

پکران، 2006(.
 مشخص  های که هیجان   های پیشرفت را حالت از هیجان   های پیشرفت صفت متمایز می  کند، کلیت 
موقتی بودن آن ها در برابر کلیت موقعیتی بودن دیگری است. به همین دلیل، ویژگی هیجان   های پیشرفت 
می  تواند موقعیت ویژه3  را نیز شامل شود؛  برای مثال، ویژگی هیجان صفت که به  ریاضیات٤  ارتباط 
دارد، به احساسات هیجانی عادی و تکراری که در شرایط و موقعیت   های مربوط به ریاضیات تجربه 

می  شوند، وابسته است.
دیدگاه   های کنونی روان شناسی هیجان، ارزیابی   های مرتبط به فرد و موقعیت5  را  به عنوان تعیین 
کننده   های حیاتی هیجان   های انسان بر می  شمارند )شیرر، اسکور وجانستون، 2001(. اگر بخواهیم 
از زاویه تربیتی و تحصیلی به مسئله بنگریم، باید اذعان کنیم که این ارزیابی  ها مهم هستند، زیرا می  توانند  
رابط عوامل موقعیتی فرض شوند و در پرورش هیجان  ها، نقشی مثبت و مؤثر ایفا کنند. برخی از ابعاد 

 outcome emotion ــ1
state achievement emotion ــ2

 situation-specific ــ3
trait mathematics emotion ــ٤

self-related and situational appraisals ــ5
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و جنبه   های ارزیابی، که برای توصیف هیجان   های انسان پیشنهاد شده است عبارتند از: ظرفیت تطابق 
هدف، انتظار و احتمال، کنترل  پذیری و پتانسیل مقابله، خود علتی در برابر معلول دیگران بودن و 

فهم و شناخت رویداد  های برانگیزاننده ی هیجان )روزیمن 2001(. 
ـ ارزش دو گروه از این ارزیابی  ها را که ارتباطی ویژه با هیجان   های پیشرفت دارند، ذکر  نظریه کنترلـ 
می  کند؛ یکی کنترل ذهنی بر پیشرفت فعالیت  ها و پیامد  های آن ها )برای مثال، در نظر گرفتن این مسئله که 
در مطالعه کردن باید پشتکار داشت و  تالش مداوم به موفقیت منجر می  شود( و دیگری ارزش ذهنی قائل 

شدن برای این فعالیت  ها و پیامد  های آن )برای مثال، اهمیت ادراک شده موفقیت( )پکران،2006(.
اهمیت  پیشرفت  هیجان   های  کردن  فعال  و  برانگیختن  برای  ارزش  ها  و  کنترل  ارزیابی   های 
هیجان   های  و  ارزیابی  ها  میان  رابطه   )2006( یر  می  و  الیوت   ، پکران    .)1988 )پکران  دارند 
پیشرفت را تشریح کردند. آن ها معتقدند هیجان پیامدی مربوط به آینده و هیجان پیامدی مربوط به 
این  گذشته و هیجان مربوط به فعالیت، با توجه به  ارزیابی   های متفاوت آن ها، تعیین می  شوند. 
گروه از هیجان  ها از طریق تمرکز بر موضوعات گوناگون و همچنین چارچوب   های زمانی متفاوت آن ها، 

مشخص می  شوند؛ یعنی  ارزیابی   های کنترل و ارزش متفاوتی دارند.
پرسش اساسی مربوط به کنترل در هیجان پیامد  های مربوط به آینده، مانند: امید، اضطراب 
و ناامیدی، این است که آیا می  توان به موفقیت رسید و از شکست اجتناب کرد. از طرف دیگر، 
در هیجان مربوط به گذشته، پرسش اولیه درباره کنترل این است که نتایج چگونه به دست می  آیند؛ 

توسط فرد، دیگران و یا شرایط بیرونی؟ 
هیجان وابسته به فعالیت   های پیشرفت، کنترل و ارزش  ها در هیجان مربوط به فعالیت،  به 
عمل و رفتار باز می  گردد. در این هیجان، تمرکز   های توجهی، بیشتر بر عمل متمرکز است تا 
بر نتایج و پیامدها. ارزیابی   های مربوط به پیامد  های گذشته، حال و آینده، در این مورد، نقشی 
ندارند؛ برای مثال نگاه دانش  آموزی که از مطالعه و یادگیری مطالب جدید لذت می  برد،  بر فعالیت 

یادگیری معطوف است و به نتایج و پیامد  های آن توجهی ندارد )سی زنتمالی، 2000(.
غمگینی،  ناامیدی،  و  امیدواری  مانند،  هیجان   هایی   )200٤( پری  و  گوئتز،  پکران، 
خشم، غرور، خستگی و شرم را تبیین و توصیف می  کنند و به پیش  بینی و برآورد این هیجان  ها 

می  پردازند.
پکران )a ،1992،2002( معتقد است برای ارزیابی و سنجش هیجان   های پیشرفت، نیاز 
مبرم و حیاتی به ابزار وجود دارد. به زعم او این ابزار باید مؤلفه   های گوناگون هیجان پیشرفت را 
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با دقت و توجه به روش   های آماری بسنجد. پکران پیشنهاد می  کند احتمااًل خود-گزارشی1 بهترین 
روشی است که می  تواند محتوای ذهنی هیجان افراد را نمایان کند. با این حال، پکران از نقص   های 
این روش غافل نیست و ضمن مطرح کردن مشکالت روش  شناختی این نوع ابزار، سوگیری   های 
افراد را در گزارش  هیجان   های خود را بر می  شمارد و معتقد است خودگزارشی برای  احتمالی 

ارزیابی فرایند  های هیجانی و خارج از هوشیاری، مناسب نیست.
پکران )1992، پکران 2000، پکران، گوئتز، تیتز و پری 2002b،( برای ارزیابی هیجان   های 
پیشرفت تحصیلی دانش  آموزان، پرسشنامه هیجان پیشرفتAEQ( 2( را بر پایه نظریه   های هیجان پیشرفت، 
که به اختصار در مطالب باال به آن اشاره شد،  طراحی کرد. این پرسشنامه،  ابزاری خودگزارشی است که 
بر پایه پژوهش کیفی و کمی ساخته شده است و هیجان   های تحصیلی دانش  آموزان را که در موقعیت   های 

گوناگون تحصیلی تجربه می  کنند، اندازه  گیری می  کند.
پرسشنامه هیجان   های پیشرفت سه قسمت دارد که موقعیت   های گوناگون تحصیلی، شامل هنگام 
مطالعه، زمان حضور در کالس و هنگام امتحان را می  سنجد. در هر یک از این سه موقعیت، ٤ هیجان 
مثبت )لذت، امیدواری، افتخار و آسودگی( و 5 هیجان منفی )خشم، اضطراب، ناامیدی، شرم و 

خستگی(،  اندازه  گیری و ارزیابی می  شود. 
این که  پایه دو معیار اصلی استوار است؛ نخست  بر  این هیجان  ها،  تصمیم  گیری برای پوشش 
AEQ هیجان   هایی را که دانش  آموزان دبیرستانی مدام تجربه می  کنند، مورد توجه قرار می  دهد )پکران، 

1992، پکران، گوئتز، تیتز، و پری ، a،2002(؛ دوم این که هیجان  ها می  توانند براساس دو ُبعد 
ارزشی )مثبت در برابر منفی( و فعالیت )فعال در برابر انفعال( طبقه  بندی شوند )تلگن، واتسون و کالرک 
تیتز، و پری ،b ، 2002(. بر این اساس، چهار طبقه هیجان  1999، 1992، پکران، گوئتز، 

تشکیل می  شود:
مثبت فعال: لذت، امیدواری و افتخار؛ مثبت غیرفعال: آرامش؛ منفی فعال: خشم، اضطراب 

و شرم؛ منفی غیرفعال: ناامیدی و  بی  حوصلگی.
از دانش  آموزان در مطالعات  پایه گزارش   هایی  بر  ابداع پرسشنامه و سؤاالت آن،  طراحی و 
آمد  به دست  پیشرفت  آن ها در موقعیت   های گوناگون  اکتشافی درباره تجربیات هیجانی  کیفی و 
)تیتز 2001، به نقل از پکران، گوئتز و پری، 2005(.  سؤاالت هیجان   های مربوط به اضطراب 
و  هوداپ  پرسشنامه  و   )199٤( ساراسون  امتحان  به  واکنش  پرسشنامه  از  بهره  گیری  با  امتحان 
self-report ــ1

 Achievement Emotion Questionnaire ــ2
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بنسون )1997( تنظیم شد )به نقل از پکران، گوئتز، تیتز، و پری ،a ، 2002(. پکران روایی 
محتوایی پرسشنامه را  با مراجعه به نظر برخی متخصصان و اساتید تعلیم و تربیت و روان شناسی 
به دست آورد؛ این پرسشنامه در برخی کشورها با فرهنگ   های گوناگون، اجرا شد؛ برای مثال 
نسخه انگلیسی بر روی یک نمونه از دانش  آموزان کانادایی )389 نفر( با میانگین سنی 20 سال 
اجرا شد که روایی و پایایی آن، مناسب بود )پکران، 2001(. هم چنین نسخه زبان آلمانی این پرسشنامه 
)تیتنر ،2001، به نقل از پکران، گوئتز و پری ، 2005( نشان می  دهد نتایج محاسبه پایایی این ابزار 

و نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مناسب و قابل قبول است.
روش  با  هیجانی  مؤلفه  سازه   های  اساس  بر  نیز   )AEQ( پرسشنامه  درونی  سازه   های  روایی 
تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش   های دیگری مانند گوئتز، زیرنگیبل و 
پکران )2003( پکران، گوئتز و پری )200٤( مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه فوق در سال   های 
اخیر در پژوهش   های گوناگون به کار گرفته شد؛  نتایج این پژوهش  ها نشان می  دهد نمراتی که 
و  راهبرد  های شناختی  بیرونی تحصیلی،  و  انگیزش درونی  با  آمده است،  به دست  ابزار  این  با 

فراشناختی و خودگردانی در یادگیری، همبستگی مثبت دارد )گلین، پکران و هال، 2005(.
پری، لدکیج1 و پکران )2005( ، گوئتز، فرینزل و هال )2008( در پژوهشی دیگر گزارش 
کردند هیجان   های تحصیلی با مؤلفه   های بهزیستی  روان شناختی دانش  آموزان همبستگی مثبت دارد. 
همچنین مطالعات گوناگون نشان می  دهد متغیر  های مربوط به مدرسه، مانند جّو کالس درس، 
ـ دانش  آموز، نوع مدیریت کالس توسط معلم، رفتار سازمانی و جنسیت با هیجان   های  رابطه معلمـ 

پیشرفت تحصیلی دانش  آموزان )AEQ( رابطه دارد )پری، لدکیج و پکران، 2005(.
تربیت و سایر زمینه   های  تعلیم و  بنابراین هیجان   های تحصیلی، متغیری مهم و اساسی در   
نقش  دادن  نشان  متغیر و  این  ارزیابی  برای  ابزار مناسب  ارائه  و  به شمار می  آید. معرفی  مربوط 
مطالعه،  این  هدف  اساس،  این  بر  است.  ضروری  تحصیلی  گوناگون  زمینه   های  در  آن  حیاتی 
ارائه و معرفی پرسشنامه هیجان   های تحصیلی همراه با گزارش نتایج روایی عاملی و پایایی آن در 
دانش  آموزان دبیرستانی شهر تهران است. به همین منظور، دو سؤال درباره پرسشنامه هیجان   های 

تحصیلی به شرح زیر مطرح می شود:
1ــ آیا پرسشنامه هیجان   های تحصیلی برای دانش  آموزان متوسطه شهر تهران روایی دارد؟
2ــ آیا پرسشنامه هیجان   های تحصیلی برای دانش  آموزان متوسطه شهر تهران پایایی دارد؟

1- Hladkyj
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روش
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه  گیری

جامعه آماری پژوهش، همه دانش  آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان   های شهر تهران در سال 
تحصیلی 1388-1387 است. با توجه به تعداد سؤاالت پرسشنامه و براساس فرمول کوکران، 

600  دانش  آموز )300 دختر و 300 پسر( حجم نمونه این پژوهش را تشکیل می  دهند.
آزمودنی  ها،  تصادفی  انتخاب  برای  است؛  خوشه ای  نمونه  گیری  نوع  از  نمونه  گیری  روش 
ابتدا شهر تهران به چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق تقسیم شد؛ در مرحله بعد،  از هر 
منطقه جغرافیایی، 2 منطقه آموزشی برگزیدیم که  مناطق آموزشی 5  و 3  از شمال، 16 و 19 از 
جنوب، 8 و 1٤ از شرق،  2و 9 از غرب را شامل می  شد. سپس از هر منطقه به صورت تصادفی 
دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه انتخاب شدند. از هر مدرسه 2 کالس  از پایه   های دوم 
متوسطه،  به پرسشنامه هیجان   های تحصیلی پاسخ دادند. پس از اجرا و جمع  آوری پرسشنامه  ها، 
99 پرسشنامه را که به طور ناقص تکمیل شده بودند و یا  آزمودنی  ها به علت حجم زیاد سؤاالت، 
دقت کافی در پاسخ گویی نداشتند، حذف کردیم.  در ن هایت پرسشنامه  236 پسر و 265 دختر مورد 

تحلیل قرار گرفت.

ابزار پژوهش
:)AEQ( پرسشنامه هیجان   های تحصیلی دانش  آموز

پکران، گوئتز، تیتز، و پری)a،2002، 2005(، برای مطالعه هیجان   های پیشرفت تحصیلی 
ـ کاغذی  دانش  آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مدادـ 
است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت  ها،  بخش مربوط به هیجان   های کالس، هیجان   های 
مربوط به یادگیری و هیجان   های مربوط به امتحان را شامل می  شود. بخش مربوط به هیجان   های امتحان 
با عنوان »پرسشنامه هیجان   های امتحان« انتشار یافت )TEQ( که  بخش کامل و مجزایی از پرسشنامه را 

تشکیل می  دهد.
8 زیرمقیاس در هر قسمت وجود دارد؛  زیرمقیاس   های مربوط به کالس، که 80 سؤال دارد، 8 
هیجان  را اندازه  گیری می  کنند: لذت از کالس، امیدواری، افتخار، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی 

و خستگی.
 قسمت مربوط به هیجان   های مربوط به امتحان، که 77 سؤال دارد عبارتند از: هیجان   های مربوط 
ناامیدی. هیجان   های  و  آرامش، شرم  افتخار، خشم، اضطراب،  امیدواری،  امتحان،  از  به لذت 
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مربوط به قسمت یادگیری،  75 سؤال دارد که هیجان   های مربوط به یادگیری، امیدواری، غرور، 
خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی را اندازه  گیری می  کند. باید توجه داشت که پکران با  لحاظ 
کردن مبانی نظریه، سؤاالت را به گون ه ای طراحی کرده است که هر قسمت تجربه   های هیجانی را در 
سه  موقعیت گوناگون می  سنجد. برای مثال، هیجان   های مربوط به امتحان،  سه دسته از سؤاالت 
مربوط به هیجان   هایی که پیش از امتحان  تجربه شده  اند،  هیجان   های حین و هیجان   های پس از امتحان 
را می  سنجند. همچنین در هر خرده مقیاس، ُبعد هیجانی، شامل عاطفی، شناختی، انگیزشی و 
 P و M ،C ،A فیزیولوژیکی در نظر گرفته شده است. این ویژگی  ها  در قسمت گزارش نتایج با حروف

که حروف اول چهار بعد عاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی هستند، مشخص شده است.
تیتز، و پری ) ,2002a( نشان داد آلفای کرونباخ محاسبه شده،  برای خرده  پکران، گوئتز، 
مقیاس   های پرسشنامه از 75 درصد تا 95 درصد  است که  پایایی قابل قبول این ابزار را نشان می  دهد. 
در این پژوهش، زیر مقیاس   های مربوط به هیجان   های امتحان به علت برخی محدودیت  ها کنار گذاشته 
شد. البته این قسمت بنا بر نظر پکران، گوئتز، تیتز، و پری )2005(،  بخشی مجزاست و از این 

جهت خللی در پژوهش ایجاد نمی  کند. 
متن اصلی پرسشنامه، ابتدا توسط یک متخصص زبان انگلیسی و دو نفر از دانشجویان دکتری روان-
شناسی  به فارسی ترجمه شد؛ سپس دو نفر از متخصصان روان شناسی و زبان انگلیسی پس از بررسی  سه 
فرم ترجمه، بر ترجمه ن هایی توافق کردند. در ن هایت یک متخصص زبان انگلیسی دو زبانه و ٤  تن از اساتید 
روان شناسی و علوم تربیتی و 5 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، روایی صوری و محتوایی 
پرسشنامه را  تأیید کردند.  در ضمن پیش از اجرای اصلی طرح، پرسشنامه برای تکمیل به گروه   های 
گوناگون دانش  آموزی  ارائه شد و در برخی موارد مبهم و جمالتی که فهم آن ها برای دانش  آموزان آسان 

نبود، تغییراتی صورت گرفت.

 )AEQ(اجرا و نمره  گذاری پرسشنامه هیجان   های تحصیلی
دو بخش پرسشنامه هیجان   های تحصیلی، به صورت جداگانه و یا با هم قابل اجراست.  در 
هر بخش، مقیاس   های هیجان   های گوناگون نیز می  تواند متناسب با نیاز  های پژوهشگر به صورت 
جداگانه به کار رود. به طور کلی، چون در ابزار  های خود ــ گزارشی مانند مقیاس حاضر، ممکن 
است پاسخ  ها دچار سوگیری شوند، بنابراین پیشنهاد می  شود به صورت داوطلبانه اجرا شود و 
را در  آموزان تجربیات هیجانی خود  دانش  باشد. در پرسشنامه حاضر،   نام  بدون  پاسخنامه  ها 

مقیاس لیکرتی 5 درج  های، از کامالً مخالفم )1( تا کامالً موافقم )5(، درجه  بندی می  کنند.
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عامل   های این پرسش نامه را  پکران و برخی دیگر از پژوهشگران از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 
به دست آورده  اند؛ بر این اساس در پژوهش حاضر تنها محاسبه  پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد 
توجه قرار گرفت. تحلیل داده  ها با بهره  گیری از لیزرل LISREL )نسخه 8/5( و SPSS انجام 
شد. هم چنین شاخص مجذور کای ،)X2 ( شاخص نیکویی برازش1 )GFI(، شاخص نیکویی 
برازش انطباقیAGFI( 2(، ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی3 )RMSEA(، بار  های عامل 
غیراستاندارد و استاندارد شده، مجذور ضرائب همبستگی چندگانه و برخی دیگر از شاخص  ها 

)که در جدول   های 2 و 3 آمده است( نیز در  این پژوهش گزارش شد.

یافته  ها
به دست آمد؛   آلفای کرونباخ  با روش  پایایی پرسشنامه هیجان   های تحصیلی دانش  آموزان، 

نتایج محاسبه ضریب پایایی در جدول 1 گزارش شده است.

شاخص   های ضرائب پایائی جدول 1 نشان می  دهد پرسشنامه هیجان   های تحصیلی،  پایایی 
پری  تیتز،  و  گوئتز  پکران،  پژوهش  نتایج  با  آن  از  حاصل  ضرایب  و  دارد  کافی  و  قبول  قابل 

),a2002( قابل قیاس است.
مدل تحلیل عاملی تأییدی )با بهره  گیری از لیزرل Lisrel نسخه 8/5( به منظور تأیید ساختار 
عامل   های پرسشنامه هیجان   های تحصیلی دانش  آموزان، به کار گرفته شد. مدل   هایی که برای این 
پژوهش ایجاد شده  اند، هیجان   های مربوط به کالس )لذت از کالس، امیدواری، افتخار، خشم، 
اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی( و هیجان   های مربوط به یادگیری )لذت از یادگیری، امیدواری، 
افتخار، خشم، اضطراب، شرح، ناامیدی و خستگی( را شامل می  شوند  و فرض   های مربوط به مدل 

تأیید شدند که نتایج آن در جدول 2 گزارش شده است.

1- Goodness of Fit index

2- Adjusted Goodness of fit index

3- Root mean square error of approximation
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جدول 1.  ضرائب آلفای کرانباخ، میانگین و انحراف معیار پرسشنامه )AEQ( در پژوهش حاضر وآلفای 
کرانباخ پژوهش  پکران )2002(

 ضریب پایاییزیرمقیاسمقیاس
 انحراف)آلفای کرونباخ(

میانگنیمعیار

ضریب پایایی به نقل از
 پکران )2002(
آلفای کرونباخ

 زیر مقیاس   های
مربوط به کالس

0/75٤5/837/60/85لذت مربوط به کالس
0/757٤/528/30/79امیدواری نسبت به کالس

0/8056/523/30/82افتخار نسبت به کالس
0/7386/323/90/86عصبانیت نسبت به کالس

0/7797/831/10/86نگرانی نسبت به کالس
0/8198/126/10/89شرمندگی نسبت به کالس
0/8٤87/621/90/90ناامیدی نسبت به کالس

0/8٤38/331/90/93خستگی از کالس

 زیر مقیاس   های
 مربوط به
یادگیری

0/7675/938/30/78لذت از یادگیری
0/783٤/123/60/77امیدواری به یادگیری

0/755٤/522/80/75افتخار به یادگیری
0/8057/32٤/10/86عصبانیت از یادگیری
0/8027/836/30/8٤اضطراب  یادگیری

0/83٤8/529/٤0/86شرمندگی از یادگیری
0/8508/525/90/90ناامیدی از یادگیری
0/8628/730/80/92خستگی از یادگیری

جدول 2. خالصه شاخص   های نیکویی برازش پرسشنامه هیجان   های تحصیلی مربوط به کالس و یادگیری

خالصه نیکویی برازش
dfX2X2/ dfGFIAGFANFINNFIRMSEAIFICFIمقیاس  ها

 هیجان   های حتصیلی
مربوط به یادگیری

305261٤7/9820/620/600/900/910/0660/920/92

 هیجان   های حتصیلی
مربوط به کالس

26725218/٤1/90/670/650/920/9٤0/0600/950/95
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خیX2(  1(است؛ این آماره میزان تفاوت ماتریس  مجذور  آماره  برازش،  آماره  مهم  ترین 
مشاهده شده و برآورد شده را اندازه می  گیرد .شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی2 
 ،)AGFA( شاخص تعدیل شده نیکویی برازش٤ ،)GFI( 3شاخص نیکویی برازش ،)RMSEA(
شاخص نرم شده برازندگی ،)NFI( 5شاخص نرم نشده برازندگی ،)NNFI( 6شاخص برازندگی 
فزاینده )IFI( 7و شاخص برازندگی تطبیقی  )CFI( 8به عنوان مالک   های انطباق الگو با داده   های 

مشاهده شده ،در نظر گرفته  شدند.
مهم  ترین آماره ،مجذور کای است؛ این آماره به حجم نمونه بسیار حساس می  باشد و بنابراین 
در نمونه   های با حجم باال ،بر درجه آزادی تقسیم می  شود؛ اگر نتیجه از 2 کمتر باشد  ،مناسب 
است .همان  گونه که در جدول 2 مشاهده می  شود ،این مقدار کمتر از 2 است و بنابراین این 

شاخص مناسب می  باشد.
، RMSEA وAGFA ، به عنوان مالک   های انطباق الگو با داده   های   IFG شاخص   های
مشاهده شده ،در نظر گرفته می  شوند .این شاخص  ها در مجموع مقادیر به دست آمده از انطباق 
الگو با داده  ها را نشان می  دهند .با این حال ،سایر شاخص  ها نیز در این پژوهش در نظر گرفته 
IFI و  CFI را شامل می  شوند .برای پذیرفته شدن   ،NNFI  ،NFI شده است)جدول 2(، که  
مدل مورد نظر ،باید مقادیر این شاخص  ها برابر یا بیشتر از 90/ 0باشد؛  با توجه به این که این 

شاخص  ها برابر یا بیشتر از 90/ 0می  باشند ،بنابراین مدل مورد نظر پذیرفته می  شود.
سه شاخص نخست،به خصوص زمانی که حجم نمونه باال ست،بسیار حساس  اند؛ به همین 

دلیل  شاخص   های بعدی را که چندان به حجم نمونه حساس نیستند،محاسبه کردیم.
مقدار شاخص  RMSEA برای مدل   هایی که برازش بسیار خوبی دارند، 0/05 به پایین است 
و مقادیر باالتر از 0/08،  خطا  های معقولی را در جامعه نشان می  دهند.از آن جا که این مقدار 
در پژوهش حاضر 0/066و 0/06است ،می  توان گفت برازندگی خوبی مشاهده شده است. 

1- Chi-Square

2- Root mean Square Eror of Approximation

3- Goodness of fit Index

٤- Adjusted Goodness of fit index

5- Normed fit index

6- Non-Normed fit index

7- Incremental fit index

8- Comparative fit index
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در  جمع  بندی کلی ،با توجه به شاخص   های اشاره شده ،مدل مورد تأیید قرار گرفت .جدول 
 3مهم  ترین پارامتر  های اندازه  گیری سازه را نشان می  دهد و همه بار  های عاملی که در سطح 

 )P<0.01(گزارش شده  اند،معنادار است. 

و  کالس  به  مربوط  تحصیلی  هیجان   های  زیرمقیاس   های  اندازه  گیری  الگوی  پارامتر  های    .3 جدول 
یادگیری در تحلیل عاملی تأییدی

مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 لذت از
 کالس
درس

10/310/310/06٤/830/10A.از رفتن به کالس هیجان زده می شوم 
50/330/380/056/010/15C .انتظار دارم در این کالس زیاد یاد بگیرم

110/550/5٤0/068/770/29
زیرا بروم،  کالس  این  به  که  هستم   مصمم 

M  .کالس هیجان بر انگیزی است 
2٤0/590/6310/0610/550/39A.از حضور در کالس لذت می  برم 

320/600/590/069/760/3٤
 لذتی که از این  کالس می  برم موجب می شود

M.که در آن شرکت کنم 

٤10/580/٤80/087/780/23
می توانستم که  بود  جالب  قدری  به   درس 
گفته   های به  و  بنشینم  کالس  در   ساعت  ها 

M.معلم گوش دهم 

٤90/600/550/078/930/30
 آن قدر از مشارکت در کالس لذت می  برم که

P.نیرو می  گیرم 

670/580/500/078/030/25
 بعد از هر جلسه این کالس، بی  صبرانه منتظر

A.جلسه بعدی هستم 
710/380/٤70/057/600/23C  .خوشحالم که مطالب درسی را فهمیدم

760/380/٤80/057/760/23
کالس به  رفتن  از  خوبی  نتیجه  که   خوشحالم 

C  .گرفتم
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 امیدواری
در کالس

٤0/٤50/520/058/٤90/27
 اطمینان از این که مطالب را خواهم فهمید، به

M.من انگیزه می  دهد 

70/٤50/٤80/067/760/23
به نفس دارم.  هنگام رفتن به کالس، اعتماد 

A 
90/710/670/0611/50/٤5A.سرشار از امید هستم 

130/580/580/069/710/3٤
آماده و  می  دهد  انگیزه  من  به  نفسم  به   اعتماد 

M.کالس شوم 

160/500/520/068/500/27
تالش تا  می  دهد  انگیزه  موفقیت،  به   امید 

M .بیشتری کنم 

200/510/590/059/790/35
درسی مطالب  با  می  توانم  و  هستم   خوشبین 

M .جلو بروم  

230/360/٤10/066/٤50/17
داشته کالس  در  خوبی  مشارکت   امیدوارم 

C.باشم 

370/5٤0/590/069/150/31
را  مطالب  زیرا  دارم  نفس  به  اعتماد 

 C.می  فهمم
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 غرور در
کالس

300/950/730/0712/930/53
از اینکه می  توانم مطالب را بفهمم احساس غرور 

 C.می  کنم

٤00/530/٤50/077/280/21
بقیه  از  بهتر  کالس  این  در  که  مفتخرم 

 C.می  کنم عمل 

٤60/260/380/065/960/1٤
می  کنم،  مشارکت  خوب  کالس  در  وقتی 

 M.انگیزه  ام بیشتر می  شود

530/980/810/0615/060/66
  از همکاری   هایی که در کالس دارم، احساس

C.غرور می  کنم 

600/690/620/0710/530/38
 وقتی در کالس خوب عمل می  کنم، قلبم با غرور 

P.می  تپد
700/560/٤90/078/050/2٤ A.به خودم می  بالم

7٤0/870/710/0712/520/50
مطالبی  موضوع  این  مورد  در  این که  از 

     C.می  دانم، احساس غرور می  کنم

770/680/630/0610/850/٤0
احساس  کالس  این  در  موفقیت   هایم  از  چون 

 M.غرور می  کنم و انگیزه ادامه آن را دارم

800/260/220/083/310/05
این  در  خوبم  عملکرد  درباره  دارم   دوست 

 M.کالس با دوستانم صحبت کنم
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 خشم در
کالس

80/310/560/069/٤60/31
حاضر کالس  در  نبودم  مجبور  کاش   ای 
عصبانی مرا  کالس  در  حضور  چون   باشم 

M.می  کند 
280/5٤0/560/069/520/31A.در کالس احساس ناامیدی می  کنم 
390/520/٤70/077/850/22P.احساس عصبانیت می  کنم 

٤٤0/370/290/08٤/6٤0/08
 فکرکردن در مورد کیفیت پایین درس مرا عصبانی

C.می  کند 

5٤0/600/530/079/010/29
بی قراری احساس  هستم،  عصبانی   چون 

P.می  کنم 

590/710/530/089/020/29
 فکرکردن در مورد همه چیز  های بیهود  ه ای که
C.قرار است یاد بگیرم، مرا عصبانی می  کند 

690/5٤0/٤20/086/820/17
مواخذه را  دبیرانم  می  توانستم  کاش   ای 

M.کنم 
730/680/570/079/620/32A.عصبانی هستم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 اضطراب
 مربوط به

کالس

780/390/210/085/020/09
دهم، می  هدر  کالس  در  که  وقتی  به   هرگاه 
C.فکر می  کنم، عصبانی و ناراحت می  شوم 

30/590/٤90/078/330/2٤
به قادر  آیا  که  نگرانم  کالس،  از  پیش   حتی 

C.فهمیدن مطالب درسی خواهم بود یا نه 

60/310/310/065/090/10
 چون عصبی هستم، بهتر است از کالس فرار

M.کنم 

120/٤60/390/076/550/16
 نگرانم که آیا به اندازه کافی آماده درس هستم

C.یا نه 

150/530/٤50/077/٤90/20
اندازه از  بیش  کالس  انتظارات  که   نگرانم 

C.باشد 

170/590/550/069/٤٤0/30
 فکر کردن درباره کالس مرا ناراحت می  کند.

A 

190/5٤0/500/068/٤60/25
ناراحت می  کنم،  فکر  موردکالس  در   وقتی 

P .می  شوم 
210/660/510/078/770/26A.احساس ترس می  کنم 
250/٤20/320/085/10/10C.نگرانم که دیگران بیشتر از من بفهمند 
350/700/620/0610/900/38P.در کالس احساس تنش می کنم 
500/630/650/0511/570/٤2A.در کالس درس احساس پریشانی می  کنم 

560/890/620/0811/060/39
بنابراین بزنم،  نادرستی  حرف  ترسم   می 

M.ترجیح می  دهم چیزی نگویم 

650/٤80/370/086/150/1٤
نمی فهمم، را در کالس   وقتی مطلب مهمی 

P .قلبم تندتر می  زند 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 شرم

 نسبت به
کالس

270/800/610/0810/590/38
 هر وقت در کالس صحبت می کنم، خجالت زده

P.می شوم 

3٤0/620/590/069/990/3٤
 وقتی حرفی درکالس می  زنم،  احساس حماقت

C .می  کنم 

380/820/690/0712/220/٤7
 هرگاه در کالس صحبتی می  کنم، می  خواهم

M .به سوراخی بروم و پنهان شوم 
٤30/530/510/068/370/22A.برآشفته می  شوم 

٤70/660/5٤0/079/010/29
 از اینکه نمی  توانم اظهار وجود کنم، دچار برآشفتگی

C.می شوم 

520/780/670/0711/910/٤5
و تنش  احساس  کالس،  در  آشفتگی  دلیل   به 

P .کم رویی می  کنم 
580/790/650/0711/3٤0/٤2A.خجالت می  کشم 

620/700/580/079/830/3٤
 وقتی درکالس حرف می  زنم، لکنت زبان پیدا

P.می  کنم 

6٤0/780/590/0810/160/35
را مطالب  این  که  بفهمند  دیگران   اگر 

C.نمی  فهمم، دچار پریشانی می  شوم  

680/660/510/088/٤٤0/26
 از آن رو خجالت زده می  شوم که دیگران بیشتر

C  .از من مطالب را فهمیده  اند

720/5٤0/٤20/086/760/17
ترجیح نمی  فهمم  کالس  در  را  چیزی   وقتی 

M.می  دهم به کسی نگویم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 ناامیدی
 مربوط به

کالس

20/٤90/560/059/580/32
زیرا است،  بیهوده  کالس  برای  شدن   آماده 

M.اصالّ مطالب درسی را نمی  فهمم

100/٤٤0/510/058/570/26
 حتی پیش از کالس، این واقعیت را پذیرفته  ام

C.که مطالب درسی را نخواهم فهمید 
1٤0/730/580/079/810/33A.فکر  این کالس، مرا ناامید می  کند 

180/680/560/079/570/32
 چون دلسرد شده  ام، انرژی رفتن به کالس را

M.ندارم 

220/590/670/0511/800/٤5
 ترجیح می  دهم به کالس نروم  زیرا امیدی به

Mفهمیدن مطالب درسی وجود ندارد 

310/600/٤70/087/750/22
 چون مطالب را نمی  فهمم، به نظر گیج و بی توجه

P.می  آیم 
٤80/690/660/0611/730/٤٤A .احساس ناامیدی می  کنم 

550/7٤0/6٤0/0711/280/٤1
 تمام امیدم را در فهمیدن مطالب این کالس از

C.دست داده ام

750/660/570/079/600/32
 چنان احساس ناامیدی می  کنم که تمام توانم را

P  .از دست می  دهم
790/760/660/0711/670/٤٤C.از ادامه کار در این دوره ناامیدم
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 خستگی
 نسبت به
کالس

260/790/610/0710/٤60/37
بیرون درس  کالس  از  که  می  شوم   وسوسه 

M.بروم زیرا خیلی کسل کننده است 

290/770/630/0710/930/39
 چون زمان به کندی می  گذرد مرتب به ساعتم نگاه

M.می  کنم 

330/810/680/0712/110/٤6
کنم، صبر  کالس  پایان  تا  نمی  توانم   چون 

P .احساس نا آرامی می  کنم 
36 0/890/770/061٤/300/59A.حوصله ام از کالس سر می  رود 

٤20/730/630/0710/880/39
بودن  هشیار    که  می  شوم  بی  حوصله  آن  قدر 

.P  برایم  مشکل می شود

٤50/670/560/079/520/32
 چون حوصله  ام در کالس سر می رود، خمیازه

P.می  کشم 
510/7٤0/670/0611/760/٤٤C.تدریس معلم مرا کسل می  کند 

570/360/3٤0/075/٤80/12
صندلی در  می  کنم  احساس  کالس  خالل   در 

P.فرو می  روم 

610/380/3٤0/075/370/11
پرت حواسم  رود،  می  سر  حوصله  ام   وقتی 

C.می  شود 
630/7٤0/650/0611/٤70/٤3A.این کالس برایم کاماّل کسل کننده است 

660/800/570/089/750/٤٤
کالس این  در  نشستن  جای  به  می  کنم   فکر 
انجام می  توانم  دیگری  کار  چه  کننده،   کسل 

M.دهم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 مربوط به
 لذت از
یادگیری

810/580/٤80/078/٤50/23A.مشتاقانه  منتظر مطالعه هستم 

1100/560/٤60/077/990/21
 بیش از نیاز مطالعه می  کنم، چون از آن لذت

M.می  برم 

1170/380/٤50/057/900/21
 وقتی مطالعه  ام  خوب پیش می  رود سرعتم بیشتر

P.می  شود 

12٤0/520/٤60/078/0٤0/21
لذت درسی  مطالب  یادگیری  چالش   از 

A.می  برم 

1310/550/520/069/1٤0/27
لذت درسی  مطالب  با  داشتن  کار  و  سر   از 

C.می  برم 

1360/390/٤00/066/860/6
نظر از  می  رود،  پیش  خوب  درسم   وقتی 

P.جسمی هیجان زده می  شوم 
1390/510/610/0511/220/38A.از کسب دانش جدید لذت می  برم 

1٤60/650/660/0512/3٤0/٤٤
 از پیشرفتی که کرده  ام به قدری خوشحالم، که

M.انگیزه دارم مطالعه را ادامه دهم 

1500/٤90/550/059/760/30
 تأمل در  پیشرفتم در درس  ها، مرا خوشحال

C.می  کند 

15٤0/5٤0/5٤0/069/710/30
لذت بخش برایم  آن  قدر  موضوعات   بعضی 
از بیش  آن ها  مورد  در  می  خواهم  که   هستند 

M.معمول مطالعه کنم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 مربوط

 به امید به
یادگیری

830/390/٤30/057/٤60/19
 مطمئن هستم می  توانم بر مطالب درسی اشراف

C .پیدا کنم 
880/770/700/0613/200/٤9A .نظرخوشبینان ه ای نسبت به مطالعه دارم 

9٤0/590/670/0512/370/٤٤
در مطالعه پیشرفت خوبی  که   خوش بین هستم 

C.خواهم داشت 
980/660/680/0512/630/٤6A.هنگام مطالعه اعتماد به نفس پیدا می  کنم 

10٤0/530/580/0510/٤50/3٤
الهام برایم  یادگیری،  اهداف  به  رسیدن   فکر 

M.بخش است 
1130/5٤0/590/0510/7٤0/35M.اعتماد به نفس من به من انگیزه می  دهد 

 زیرمقیاس
 غرور

 مربوط به
یادگیری

1070/590/620/0510/930/38C.به توانایی خودم افتخار می  کنم 

1220/560/500/078/570/25
حل مطالعه  خالل  در  را  مشکلی  مسئله   وقتی 

P.می کنم، قلبم با غرور می  تپد 

1290/620/520/078/980/27
 چون از موفقیت   هایم احساس غرور می  کنم،

M.بسیار برانگیخته هستم 

1350/600/5٤0/069/360/30
احساس می  دهم،  انجام  عالی  را  کارم   وقتی 

 P.غرور می کنم
1٤٤0/680/6٤0/0611/6٤0/٤1A  به خودم افتخار می  کنم 

1520/670/660/0611/780/٤3
 فکر می  کنم حق دارم  به موفقیت   های خود در

C .مطالعه افتخار کنم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 مربوط
 به خشم
 نسبت به
یادگیری

8٤0/720/590/0711/060/30
 چون حجم مطالب درسی مرا کالفه می  کند،

M.حتی نمی  خواهم مطالعه را آغاز کنم 

900/790/650/0612/٤0/٤2
عصبانی کنم،  مطالعه  مجبورم   وقتی 

A.می  شوم 

920/800/380/126/550/1٤
عصبانی کنم،  مطالعه  زیاد  مجبورم  این که   از 

C .هستم 

1000/720/560/0710/520/31
کتاب دارم  دوست  که  هستم  عصبانی   آنقدر 

M .درسی را از پنجره به بیرون بیندازم 

1060/800/620/0711/770/31
 وقتی برای مدت طوالنی پشت میز می  نشینم،

P.ناراحتی و عصبانیت مرا بی  قرار می  کند
1150/790/750/0515/070/56A .مطالعه مرا خشمگین می کند 
1210/780/750/0515/100/57A .هرگاه مطالعه می  کنم، عصبانی می  شوم 
1280/٤٤0/350/076/110/12C.از مطالعه اجباری ناراحت می  شوم 

1٤30/510/٤90/068/810/2٤
 پس از هر مطالعه ممتد، آن قدر عصبانی هستم

P .که دچار تنش می  شوم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 اضطراب
 مربوط به
یادگیری

820/610/520/069/390/27
 آن قدر عصبی هستم که حتی نمی  خواهم مطالعه

M.را آغاز کنم 

850/6٤0/520/079/390/27
ناراحت کنم،  مطالعه  می  شوم  مجبور   وقتی 

P.می  شوم 

860/750/590/0710/910/35
 وقتی به کتاب   هایی نگاه می  کنم که باید آن ها را

A.مطالعه کنم، مضطرب می  شوم 

960/580/500/068/990/25
 نگرانم که آیا از پس همه کار  هایم بر می  آیم یا

C.نه 

1020/530/٤30/077/530/18
 در خالل مطالعه، دوست دارم به چیز دیگری

M .توجه کنم تا اضطرابم کمتر شود 
1110/٤60/360/076/230/13P.با تمام شدن وقت،  قلبم به تپش می  افتد 
1180/670/650/0512/350/٤2A.هنگام مطالعه، عصبی و بی قرار می  شوم 

1250/730/580/0710/730/3٤
را آن  کامل  به طور  زیرا  می  ترسم،  این درس   از 

C.نمی فهمم 
1320/590/٤90/078/8٤0/26P.نگرانی از تمام نشدن مطالب، مرا می ترساند

1٤10/600/550/060/730/30
یا فهمیدم  خوب  را  درسی  مطالب  که   نگرانم 

C.نه 

1٤70/730/560/0710/260/31
برآیم، درس   هایم  عهده  از  نمی  توانم   وقتی 

Aاحساس ترس می  کنم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 شرم

 مربوط به
یادگیری

890/510/٤10/077/110/17
 از تنبلی خودم در به تعویق انداختن   های مکرر

C.درس   هایم خجاالت می  کشم 

990/870/6٤0/0712/030/٤1
 خجالت می  کشم که نمی  توانم ساده ترین جزئیات را

C درک کنم  

1050/810/6٤0/0712/010/٤1
 احساس خجالت می  کنم، زیرا به اندازه دیگران

C.در مطالعه تبحر ندارم 

11٤0/810/630/0711/900/٤0
 وقتی کسی متوجه می  شود چه قدر کم می  فهمم،

P.نمی  گذارم چشمم به چشمش بیفتد 

1200/720/630/0611/790/39
 وقتی جواب سؤال مربوط به مطالب کالس را

P.نمی  دانم، از خجالت قرمز می  شوم 
1270/6٤0/600/0611/200/36A.احساس خجالت می  کنم 

13٤0/700/570/0711/500/33
 از این که نمی  توانم مطالب را به طور کامل برای

C.دیگران توضیح دهم، خجالت می کشم 

1380/870/700/0613/700/50
 وقتی می  بینم توانایی ندارم، احساس خجالت

C.می  کنم 

1٤20/700/600/0611/2٤0/37
 چون مشکالت زیادی با مطالب درسی داشته  ام،

M.از بحث پیرامون آن ها خودداری می  کنم  
1٤80/770/590/0710/870/25C.ضعف   های حافظه  ام مرا کالفه می  کند 

1510/590/٤80/078/620/23
 وقتی نمی  توانم چیزی را بفهمم، نمی خواهم،

M.کسی آن را بداند 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 ناامیدی

 مربوط به
یادگیری

910/7٤0/580/0710/8٤0/3٤
آغاز از  پیش  حتی   نفس،  به  اعتماد   نداشتن 

P.مطالعه، مرا خسته و ناتوان می  کند 

950/610/530/069/690/28
نا احساس  می  کنم  فکر  تحصیلم  درباره   وقتی 

A.امیدی می  کنم 
1010/810/6٤0/0712/300/٤2A.ناامیدی من همه توانم را از من می  گیرد 

1080/510/580/079/20/3٤
نمی  توانم که  می  کنم  ناتوانی  احساس   چنان 

M.تمام تالشم را صرف مطالعاتم کنم 

1160/580/520/069/500/27
 کاش می  توانستم انصراف دهم چون نمی  توانم

M .از پس آن برآیم   

1230/750/670/0612/880/٤5
 به این نتیجه رسیده  ام که توان تسلط بر این مطالب

C.درسی را ندارم 
1300/610/570/0610/٤70/32A.احساس ناتوانی می  کنم 

1٤50/570/٤90/0680/80/2٤
 پس از هر مطالعه به این نتیجه می رسم که  توانایی

C.ندارم 

1٤90/850/6٤0/0712/1٤0/٤1
یاد را  درسی  مطالب  هرگز   که  واقعیت   این 

C.نخواهم گرفت، مرا دلسرد می  کند 
1530/710/630/06120/٤0A.احساس تسلیم شدن دارم 

1550/870/690/0613/500/٤8
مطالعاتم برای  کافی  توان  زیرا   نگرانم، 

C.ندارم 
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مقیاس
پارامتر

سؤال

 بار عاملی
غیراستاندارد 

)b(

 بار عاملی
 استاندارد

شده
)B(

 خطای
 معیار

 برآورد
شده

T

 مجذور
 همبستگی
چندگانه

سؤاالت پرسشنامه
P ،معرف چهار بعد:  Mو   ،C  ،A

عاطفی،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی 

 زیرمقیاس
 خستگی از
یادگیری

870/710/570/0710/590/32
یادگیری به  عالق ه ای  هستم،  حوصله  بی   چون 

M.ندارم 

930/6٤0/530/079/750/28
فردا به  را  کننده  کارکسل  این  می  دهم   ترجیح 

M.موکول کنم 

970/710/620/0611/690/38
میز پشت  نشستن  از  هستم،  بی  حوصله   چون 

P.خسته می  شوم 

1030/800/710/061٤/20/50
 مطالب درسی آن قدر مرا کسل می  کنند که  به

P.طور کامل احساس ناتوانی می  کنم 
1090/580/٤70/078/600/22C.در خالل مطالعه، حواسم پرت است 
1120/780/610/0711/600/38A.مطالب درسی مرا تا حد مرگ کسل می  کند 

1190/590/510/069/220/26
 در خالل مطالعه مطالب درسی کسل کننده،
کند چه قدر  زمان  که  می  کنم  فکر  این   به 

C.می  گذرد 

1260/810/6٤0/0712/130/٤0
خیلی زیرا  می  آید،   خوابم  مطالعه  خالل   در 

P.کسل کننده است 
1330/690/650/0512/550/٤3A.مطالعه دروس کالس، مرا کسل می  کند 
1370/810/730/061٤/620/5٤A.مطالعه کردن، کسل کننده و مالل آور است 

1٤00/820/660/0612/850/٤٤
به که  کننده است  آن قدر کسل   مطالب درسی 

C.خیال پردازی پناه می  برم 

 
جدول 3 برخی پارامترها، شامل بار عاملی غیراستاندارد، بار عاملی استاندارد شده، خطای 
T و مجذور همبستگی  چندگانه را گزارش می  دهد؛ این پارامترها  به این  معیار برآورد، ارزش 
موضوع اشاره می  کند که آیا سؤاالت هر زیرمقیاس مناسبند یا خیر. ارزش T در این جدول نشان 
براساس جدول 3 و   معنا دار است.   )P<0.01( در سطح  بار  های عاملی سؤال  ها  می  دهد همه 
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هماهنگ با مدلی که جدول 2 گزارش می  کند و مؤید برازندگی و مناسب بودن مدل است، پارامتر  های 
اندازه  گیری سازه  ها مناسب تشخیص داده می  شوند.

مقادیر پارامتر استاندارد شده، نشان می  دهند قدرت بار عاملی هر سؤال بر عامل زیرمقیاس   های 
تبیین می  کند. هر  از واریانس زیرمقیاس را  این که هر سؤال چه میزان  گوناگون چه قدر است و 
بار  های  این  مجموع  در  و  می  کند  تبیین  را  بهتری  واریانس  باشد،  بزرگ  تر  عاملی  بار  چه قدر 
عاملی، واریانس کل هر زیر مقیاس را نشان می  دهند. مقادیر t که از 2 بزرگ ترند، معناداری این 

سهم را نشان می  دهند.
همه مواردی که در سطح )P<0.01( گزارش شده  اند، معنا دارند؛ این ضرایب در واقع معیار 
قدرت همبستگی خطی و مجذور همبستگی  چندگانه معرف واریانس تبیین شده  اند. در این جدول 
همه سؤال   های پرسشنامه،  به تفکیک هر زیرمقیاس مشخص ارائه شده  اند. 8 زیرمقیاس مربوط 
به هیجان   های مربوط به کالس و 8 زیرمقیاس مربوط به یادگیری است. در ضمن این مطلب که 
ارزیابی  را  فیزیولوژیکی(  و  شناختی  عاطفی،  انگیزش،  هیجانی)شامل  واکنش  کدام  سؤال  هر 
می  کند، با حروف M ، A، C و،P  مشخص شده است. در مجموع، این نتایج تببین می  کنند 
که پرسشنامه با توان به  نسبت باال، از عهده ارزیابی هیجان   های پیشرفت تحصیلی دانش  آموزان بر 

می  آید و همه پارامتر  های الزم برای مناسب و خوب بودن یک ابزار را دارد. 

بحث و نتیجه  گیری
روان شناختی،  پژوهش   های  در  تحصیلی،  هیجان   های  بگوییم  که  نیست  اغراق  آمیز   
حوز  های کشف نشده،  به  شمار می  آیند )گوئتز، فرینزل و هال، 2008(. عالوه بر پژوهش   هایی 
که به طور گسترده از دهه 1970 در زمینه اضطراب امتحان انجام گرفته  اند و برخی پژوهش  ها که 
مربوط به هیجان   های مبتنی بر اِسناد است، پژوهشی در این زمینه به  چشم نمی  خورد. با این حال 
گوئتز، فرینزل و پکران)2006( دالیل چهارگان ه ای را که اهمیت هیجان   های دانش  آموزان را نشان 
با  می  دهد، برمی  شمارند؛ از جمله این دالیل، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ هیجان   های تحصیلی 
بهزیستی دانش  آموز، تأثیر هیجان  ها بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی، اثر بنیادین هیجان  ها 

بر کیفیت ارتباطات در کالس و نقشی است که به طورکلی در پیشبرد فرآیند تحصیلی دارند.
پژوهش حاضر بر   این اساس و با توجه به اهمیت موضوع هیجان   های تحصیلی، برخی   
ویژگی   های روان  سنجی پرسشنامه هیجان  ها پیشرفت تحصیلی دانش  آموز را، که پکران، گوئتز، 
تیتز، و پری )a ،1992 2002، 2005( طراحی کرده، و ساخته  اند،  مطالعه می  کند. پکران، گوئتز 
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و پری )2005( برخی ویژگی   های روان  سنجی این ابزار که معتبر بودن پرسشنامه را نشان می  دهد، 
گزارش کرده است. در پژوهش   های گوناگون دیگری مانند پژوهش گوئتز )200٤(، مالفنتر )1999به 
نقل از پکران، گوئتز و پری، 2005(، پکران، گوئتز، و پری )200٤( و تیتز )2001( گزارش   هایی 
از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و سایر پارامتر  های مربوط نیز ارائه شده  است، 
 AEQ پایایی پرسشنامه  برآورد  برای  این پژوهش  ابزار حکایت می  کند. در  بودن  از مناسب  که 

ضرائب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
 نتایج نشان می  دهد این پرسشنامه، همسانی درونی باالیی دارد و با توجه به این که نمره کل 
ندارد و مجموع ه ای از زیرمقیاس   های گوناگون است و نتایج پایایی )آلفای کرونباخ( هر زیرمقیاس 
 )2002a( آن گزارش شده است؛ این نتایج در جدول 1 همراه با نتایج پایایی پکران، گوئتز و تیتز
آمده است. بنابراین با توجه به این یافته  ها می  توان نتیجه گرفت پرسشنامه هیجان   های پیشرفت 

تحصیلی در نمونه ایرانی، پایایی و همسانی درونی قابل قبول و باالیی دارد.
ابزار  این  عاملی  تحلیل  تأیید  برای  که  متعددی  پژوهش   های  با  همسو  حاضر  پژوهش   
سازه  روایی  بررسی  برای  تأییدی  عاملی  تحلیل  روش  است،  گرفته  انجام  کشورها  سایر  در 

زیرمقیاس   های گوناگون پرسشنامه AEQ در نمونه دانشجویان ایرانی به  کار رفته است.
نتایج جدول 2 تأیید می  کند داده  ها با ساختار عاملی معین شده، هماهنگ است و روایی   
سازه مطلوب و قابل اعتمادی را عرضه می  کند و بنابراین برازندگی مدل عاملی که پکران، گوئتز 
گفت  می  توان  دیگر  سخن  به  می  شود.  تأیید  است  کرده   گزارش   )2002   a و  200٤( پری  و 
داده   های این پژوهش با مدل هماهنگی دارد و همه شاخص   های برآورد شده، نشان می  دهد مدل 

برازش خوبی با داده  ها دارد. 
و  شده  استاندارد  عاملی  بار  مانند  دیگر  پارامتر  های  برخی  پژوهش،  از  دیگری  بخش   
مناسب  پرسشنامه  سؤاالت  آیا  این که  ارزیابی  برای   )3 )جدول  چندگانه  همبستگی   های  مجذور 
تمام سؤاالت پرسشنامه در  یافته نشان می  دهد  این  قرار داد؛  انتخاب شده  اند، را مورد بررسی 
زیرمقیاس   های گوناگون، میزان قابل مالحظ ه ای از بار عاملی زیر مقیاس  ها را نشان می  دهند و 
هر سؤال می  تواند قسمتی از واریانس کل را در هر زیر مقیاس تبیین کند؛ اما از آن جا که اگر مقادیر 
t بزرگ  تر از  2 باشند، معنادار است و برخی سؤاالت بر عامل  ها، بار عاملی کم  تر از 0/3 یا 

نزدیک به این مقدار هستند؛ اما با این حال از لحاظ آماری معنا دار می  باشند. 
بار  های عاملی کم تر از 0/3 و یا نزدیک به 0/3 ضریب پایین هستند و در برآورد واریانس 
کل هر زیر مقیاس سهم ناچیزی دارند و که حذف آن ها از هر زیر مقیاس احتمااًل مناسب است 
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)نانلی، 1978(. این ضرائب پائین، شامل سؤال 1 )مربوط به زیرمقیاس لذت از کالس درس(، 
سؤال 80 )مربوط به زیر مقیاس غرور نسبت به کالس درس(، سؤال 29 )مربوط به زیر مقیاس 
خشم نسبت به کالس درس(، سؤاالت 21، 31، 32 )مربوط به زیر مقیاس اضطراب نسبت به 
کالس درس(، سؤاالت 57 و 61 )مربوط به خستگی از کالس درس( و سؤال 128 )مربوط به 

زیرمقیاس خشم نسبت به یادگیری( است.
میزان پایین ضرایب در این سؤاالت ممکن است به علت دقت نداشتن در ترجمه آن ها و یا 
متفاوت بودن بافت و زمینه   های فرهنگی و اجتماعی باشد، بنابراین سؤال سهم ناچیزی در برآورد 

زیرمقیاس   های موردنظر ایفا کرده است.
بنابراین  دارد،  همسویی  و  همخوانی  مرتبط  پژوهش   های  نتایج  با  پژوهش  این  یافته   های 
می  توان نتیجه گرفت که مطالعات و تالش   های علمی پکران و همکاران در زمینه تهیه و تدوین 
پرسشنامه هیجان   های تحصیلی، نتیجه بخش بوده است و این پرسشنامه، ابزار معتبر و مفیدی 
و  فرهنگ  ها  در  و  تحصیلی  زمینه   های  در  را  دانش  آموزان  متعدد  هیجان   های  می  تواند  که  است 
جوامع گوناگون ارزیابی کند؛ براین اساس مطالعه مبانی نظری و تهیه سؤال  ها و کاربرد آن ها در 
مطالعات مقدماتی و در ن هایت ارائه پرسشنامه ن هایی پکران و همکاران با ظرافت و دقت علمی 
انجام گرفته است و ویژگی   های روان سنجی برآورد شده در این مطالعه و مطالعات دیگر، این 

مدعا را تأیید می  کند. 
پرسشنامه،  این  بارز  و  مهم  ویژگی   های  از  شد،  ذکر  پیشین  قسمت   های  در  که  همان  گونه 
ارزیابی  متفاوت  موقعیت   های  در  را  دانش  آموزان  تحصیلی  هیجان   های  مجموعه  که  است  آن 
می  کند و این موضوع اهمیت، اعتبار و بی  همتایی پرسشنامه را نشان می  دهد. این هیجان  ها که 
در موقعیت   های گوناگون تحصیل ظاهر می  شوند، نقش مهم و قابل توجهی در فرایند تحصیل 
مانع  ساز  یا  کننده  نقش تسهیل  )پکران،2006(،  میانجی  متغیر  به عنوان  ایفا می  کنند و معموالً 

دارند. 
و  خودگردانی  و  تحصیلی  انگیزش  مانند  متغیر  هایی  با  را  آن  رابطه  نیز  متعدد  پژوهش   های 
راهبرد  های شناختی و فراشناختی )تلگین، پکران، و هال،2005(، و حتی بهزیستی روان شناختی 
)پری، لدکیج و پکران ،2005( نشان داده  اند. بنابراین این پرسشنامه شرایط را برای انجام دادن 
پژوهش   های گوناگون برای بهبودی و ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت و زمینه ایجاد محیط یادگیری 

مطلوب و جذاب برای فراگیران فراهم می  کند.
نتایج  با  که همسو  نتیجه گرفت  می  توان  پژوهش  یافته   های  به  توجه  با  ن هایی،  در جمع  بندی 
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پژوهش   های پکران، گوئتز و تیتز )a 2002(، پکران، گوئتز و پری )200٤( و مالفنتر )1999، به 
نقل از پکران، گوئتز و پری، 2005 ( ، پرسشنامه با کمترین تغییر و حذف احتمالی برخی سؤاالت، 
ساختار خود را حفظ می  کند. بنابراین، تفاوت   های فرهنگی و نژادی و تجارب گوناگونی دانش  آموزان 
ایرانی، سبب نشده است که هیجان   های پیشرفت تحصیلی در مقایسه با دانش  آموزان انگلیسی و آلمانی 
تحصیلی  پیشرفت  هیجان   های  پرسشنامه  گفت  می  توان  بنابراین  شوند.  ارزیابی  متفاوت  زبان، 
روایی و پایایی مناسبی در نمونه ایرانی دارد و می  تواند به عنون ابزاری برای ارزیابی هیجان   های 

مختلف تحصیلی دانش  آموزان در زمینه   های یادگیری و کالس به کار رود.
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