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 چكيده
شرفت پيوند پي ايمدهاپيها و با فعاليت هایي كهعنوان هيجانههاي پيشرفت بارزش، هيجان -در نظریه كنترل

در  تحصيليو پيشرفت زندگي مختلف  جوانببر  ي پيشرفتهاهيجان تأثيرشوند. اند تعریف ميخورده
عدم توجه به این  تمركز صرف بر هيجان اضطراب و حالبااین .هاي متعددي به اثبات رسيده استشپژوه

 مسائل ترینمهماز  در ایران هاو فقدان ابزار مناسب جهت سنجش آن آموزشيها در نظام دسته از هيجان
دانشجویان مقطع ليسانس دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي  همهشامل جامعه آماري  این حوزه است.

هاي مختلف تحصيلي است كه با استفاده از نفر دانشجوي رشته 221و نمونه آماري  9121به تعداد  91-99
پژوهش  گرفتند.قرار مطالعه مورد« اي پيمایشيتوسعه» روشبا  گزینش و« گيري تصادفينمونه»روش 
هاي هيجان مرتبط مقياس» دروني همسانيروایي، اعتبار و  ازجملهسنجي هاي روانبررسي شاخص بهحاضر 

« كالس درس هاي هيجان مرتبط بامقياس»نامه پرسش سؤاالتدر این پژوهش است.  پرداخته« كالس با
(CRES) و تجزیهمورد  هاي پيشرفت جامعه دانشجویان ایرانعه هيجانرواسازي آن براي مطال باهدف 

 ازجمله مذكورهاي مقياس هايشاخص بيشتري تائيدي نتایج تحليل عامل بر اساس .گرفتند قرار تحليل
CFI ،GFI ،AGFI دار ها معنيهاي آنتمامي مقياس و ضرایب مسير برخوردارند مقدار مطلوبي از

با  .گردید برآورددار ها معنيدروني مقياس همسانيو  هاي مختلف كالسيانهمبستگي بين هيج د.نباشمي
هاي كالسي دانشجویان ایراني جهت بررسي هيجان توانمي مذكورهاي مقياساز  توجه به برازش مدل،

 .استفاده كرد

هاي هيجان مقياسدانشجويان، ، (AEQ) هاي پيشرفتهيجاننامه پرسش: كليدي واژگان
 هاي كالسي، هيجانالسمرتبط با ك

                                                           
 b_sattari@sbu.ac.ir  (نویسنده مسئول) دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي .1

 دانشگاه شهيد بهشتيروانشناسي ادیار است .2

 دانشگاه شهيد بهشتيروانشناسي استادیار  .9
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 مقدمه
اضطراب، خشم،  ازجملههاي مختلفي آموزان و دانشجویان در كالس درس هيجاندانش

ها به تبدیل آن یا واستمرار  ،ها. تجربه این هيجانكنندميرا تجربه  9نااميدي و 2، اميد1شرم

 تأثيرتحت ها را ي شناختي آنو كاركردها 1تواند زندگي تحصيليمي 1فتيهاي صهيجان

، منحصر به پيشرفتهاي ها در حوزه هيجانحال تمركز بيشتر پژوهشهتاب. دهد قرار

 هاي پيشرفتدر موقعيت 7هاي مبتني بر اسنادو هيجان (1991، 6)زیدنر آزموناضطراب 

توان مي صراحتبه؛ و (2001، 1911، 1)واینر )موفقيت و شكست تحصيلي( بوده است

پكران،  ؛2006، 9)پكران، مایر و اليوت مغفول ماندهحصيلي هاي تهيجانگفت پژوهش 

هاي كشف نشده پژوهش توان حوزهها را ميو حتي آن (2002، 10وئتز، تيتز و پريگ

 صرفاًهاي پيشرفت هيجان (.2006، 11)گوئتز، پكران، هال و هاگ شناختي قلمداد كردروان

ها كه كه دامنه وسيعي از هيجاننيستند بل آزموناضطراب  ویژهبهشامل اضطراب تحصيلي 

شوند و داراي كنند را شامل ميآموزان و دانشجویان در جریان تحصيل تجربه ميدانش

و  19فخر ،12رهایيهایي از قبيل لذت، سطوح، حاالت و كاركردهاي مختلفي هستند. هيجان

یل دال (.2007، گوئتز و پري، 11پكران، فرنزل) ها هستنداز این دسته هيجان 11خستگي

 (219 ص، 2006) گاه گوئتز و همكارانناز  پيشرفتهاي ارزشمندي پژوهش هيجان

                                                           
1. shame 

2. hope 

3. hopeless 

4. trait emotions 

5. life academic 

6. Zeidner 

7. attribution 

8. Weiner 

9. Pekrun, Maier, & Elliot 

10. Goetz, Titz & Perry 

11. Goetz, Hall, and Haag 

12. relief 

13. pride 

14. boredom 

15. Frenzel 
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در  اي)حوزه 1ذهني با بهزیستي مستقيم صورتبه هيجاني هاياز: تجربه اندعبارت

در  هاگيري و پيشرفت تحصيلي آنبا كيفيت یاد وآموزان گرایي( دانششناسي مثبتروان

 اثرمعلم  -آموزدانشدر كالس درس و تعامل  ابط بين فرديبر كيفيت رو، ارتباط هستند

 و كنترل بينياي و ارزیابي جهت پيشهاي مداخلهطراحي برنامه نهایت درو گذارند مي

هاي متعددي ارتباط سازند. پژوهشهاي تحصيلي، یادگيري و پيشرفت را ميسر ميهيجان

گوئتز و ) دهينظم -يشرفت و خوداهداف پ ازجملهتحصيلي  هايمؤلفهها با سایر هيجان

دهي، ارزیابي ، سازمان2بسط ازجملهق )هاي یادگيري خالراهبرد كاربرد، (2006همكاران، 

)در  1تدابير الگوریتمي برتكيهساده و  1و نظارت فراشناختي(؛ و یا تدبير تكرار 9نقادانه

كز توجه و یا تمر ازجملهسازي منابع شناختي فعالهاي منفي(، صورت تجربه هيجان

 ارزیابي ،(2002)پكران و همكاران،  داري و كاهش انگيزش؛ افزایش، نگهپرتيحواس

، بيروني، تالش(، )دروني ، ارزش تكليف(، انگيزش6آمدي-)كنترل تحصيلي، خودكار

 تحصيلي( و عملكرد دهينظم -دهي، دگرنظم -خودگيري )بسط، تكرار، راهبردهاي یاد

  اند.را نشان داده (2011بارچفيلد و پري،  )پكران، گوئتز، فرنزل،
هاي پردازي هيجاناز طرف دیگر فقدان رویكردهاي یكپارچه در پژوهش و نظریه

هاي ارزش هيجان -نظریه كنترل»از عمده مشكالت این حوزه بوده است.  پيشرفت
ن نظریه ، تالش كرده است تا به این زمينه از روانشناسي تربيتي انسجام دهد. ای«7پيشرفت

هاي تحصيلي و اثرات تجارب هيجاني در موقعيت 1یندهاآچهارچوبي را جهت تحليل پيش
مفروضاتي از  (،916، ص 2006)پكران،  چنانكه پكران اشاره داشته استدهد. هممي ارائه

، نظریه كنترل 10هاي پيشرفتهاي اسنادي هيجان، نظریه9ارزش -رویكردهاي انتظار

                                                           
1. subjective well-being 

2. elaboration 

3. critical evaluation 

4. rehearsal 

5. algorithmic procedures 

6. self- efficacy 

7. the control-value theory of achievement emotions 

8. antecedence 

9. value-expectancy approach 

10. attribution theories 
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سو با هم» ها بر یادگيري و عملكرد را ادغام كرده است.ثيرات هيجانو الگوي تا 1آگاهانه
هاي عاطفي، شناختي، اي هماهنگ نظامعنوان فرایند چند مولفههها بهاي پویا، هيجاننظام

ها ندهاي عاطفي مركز هيجاناند كه در آن فرایفيزیولوژیكي مشخص شده و انگيزشي
  .(916 ص، 2006)پكران،  «شوندفرض مي

وقتي دانشجوي در جریان كالس درس و یا در حين مطالعه و یا در جریان آزمون، 
 و ناراحتيتنش  كند، این تجربه شامل احساسمي تجربههيجان خاصي مثل اضطراب را 

)انگيزشي( و تغييرات  موقعيت )شناختي(، تكانش جهت فرار و ترك )عاطفي(، نگراني
هاي پيشرفت به عنوان هيجانگيرد. مي ا در برفيزیولوژیكي مثل افزایش ضربان قلب ر

اند تعریف خورده پيوند پيشرفت هايمدآپيیا  هابا فعاليتبصورت مستقيم هایي كه هيجان
كه توسط برخي از  هاآن مدهايآپيپيشرفت به عنوان كيفيت فعاليت یا  شوند.مي

 بر .(2007 و همكاران رانپك) شده استگيرند تعریف استانداردها مورد ارزیابي قرار مي
هاي فعاليتي در مقابل : هيجاناندشدهبندي هاي پيشرفت در سه بعد طبقههيجان این اساس

هاي و هيجان (یندآناخوش) منفيدر برابر  (یندآخوش) مثبتهاي مدي، هيجانآپي
طول فرایند هاي مبتني بر فعاليت در جریان و یا در هيجان .2سازدر مقابل غير فعال سازفعال

مد آيمد ناشي از نتيجه و پآهاي مبتني بر پيشوند و هيجانتحصيل و یا آزمون تجربه مي
 «هاسازي به ميزان برانگيختگي، انرژي و تجهيز هيجانفعال» یك فعاليت تحصيلي هستند.

مدي آاضطراب در كالس درس، هيجان پياشاره دارد.  (101، ص 2007، 9)لينن برینك
هاي معطوف به هيجان شود.تلقي ميمثبت ساز لذت هيجان فعاليتي فعال و نفيم سازفعال

 هاي منفي مورد انتظارند،یا شكستهاي ارزشمند مثبت و ( وقتي موفقيت1گستر)پيش آینده
در . كنداضطراب ایجاد ميشكست انتظار موفقيت، تجربه اميد و انتظار ، شوندتجربه مي

برخي از  (1911) واینربا نظریه  مطابق (1گسترپس) هاي معطوف به گذشتههيجان
هاي )هيجان ني وابسته نيستهاي عاطفي به موفقيت و شكست به كنترل ذهواكنش

توسط  و خشم قدرداني شرم، ،فخر از جمله هادر مقابل برخي از هيجان ،(پذیرناكنترل

                                                           
1. perceived- control theories 

2. activating & deactivating 

3. Linnenbrink 

3. prospective 

4. retrospective 
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 هي به ساختار نظریهبا نگا (.پذیر هاي كنترل)هيجان شوندكنترل مي 1هاي شناختيواسطه
ها و اثراتشان وجود ها، هيجانیندآبين پيش 2( یك عليّت متقابل921، ص 2006)پكران، 

بر ارزیابي كنترل و  تأثير)باورها و اهداف پيشرفت( از طریق  هاي فرديیندآدارد: پيش
 گذارند. ها اثر ميارزش، بر هيجان

و عوامل  9هاي ژنتيكيي از جمله گرایششناختعوامل غير تأثيرچنين تحت ها همهيجان
هاي مربوط به تعامل كالسي، محيط اجتماعي، شوند. تعيين كنندهفيزیولوژیكي واقع مي

هاي پيشرفت را تحت ارزش هيجان -هاي كنترلوسيع، ارزیابياجتماعي  –بافت تاریخي 
هاي فاده از راهبردبر منابع شناختي، انگيزش، است چنينهم هادهند. هيجانقرار مي تأثير

درمقابل، فرایندهاي  اثر دارند.دهي در مقابل تنظيم بيروني یادگيري، نظم -و خود یادگيري
 اثرها و بر محيط داخل و خارج از كالس درس یادگيري، در برگشت بر هيجان

هاي پيشرفت كاري هيجانچنين بر تنظيم و دستمگذارند. ساختار تعاملي تشریح شده همي
آنچه  .(2007)پكران و همكاران،  گذارندهاي یادگيري و اجتماعي اثر ميحي محيطو طرا

شود این است كه بين یادگيري و پشرفت تحصيلي )منابع از این ساختار استنباط مي
مدي(، آ)فعاليتي و پي هاهيجان (،دهينظم -شناختي، انگيزش، راهبردهاي یادگيري و خود

)آموزش شامل  هاي دروني و بيروني( و محيطسنادها و ارزش)كنترل انتظارات و ا ارزیابي
هاي ها و توالي، انتظارات و ساختار اهداف، بازخورد1و تقاضاهاي تكليف 1كيفيت شناختي

به  چنينهم پيشرفت هايهاي مرتبط با فعاليتهيجان ( ارتباط متقابلي وجود دارد.6پيشرفت
پذیر و ارزشمند اگر فعاليت كنترلهستند، بسته فعاليت و ارزش آن وا آگاهانهپذیري كنترل

به برخي مواد درسي عالقمند باشد و  جويدانش وقتي: شودمندي برانگيخته ميلذت ،باشد
  .از مطالعه آن لذت خواهد برددارد ها را آن یادگيرياحساس كند كه توانایي 

موانع ارثي وجود باشد ولي كنترل كافي وجود نداشته باشد و یا  شمنداگر فعاليت ارز
 ارزش منفي یاارزش مثبت و  فاقداگر فعاليت و  ناكامي تجربه خواهد شد، داشته باشد

ینده كه مدهاي تحصيلي معطوف به آآدنبال خواهد داشت. نتایج و پيهبخستگي را  باشد،

                                                           
1. cognitive mediators 

2. reciprocal causal 

3. genetic dispositions 

4. cognitive quality 

5. task demands 

6. achievement consequences 
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ها كنترل باالیي دارد، خوشحالي را در پي است و فرد بر آن)موفقيت(  داراي ارزش مثبت
در شرایط  .(ه در امتحان نمره خوبي كسب نمایم)این توانایي را دارم ك د داشتخواه

پذیري پایين هيجان نااميدي تجربه و در شرایط كنترل پذیري متوسط هيجان اميدكنترل
پذیري )شكست( و كنترل هاي تحصيلي معطوف به آینده با ارزش منفيمدآخواهد شد. پي

 ولي تالشم را براي در این درس نمره خوبي نخواهم گرفت) اهد شدباال منجر به رهایي خو
پذیري متوسط باشد، اگر كنترل وضعيت(، در این امتحان بعدي دو چندان خواهم كرد

هاي تحصيلي معطوف به مدآپي خواهد داشت. تجربهاضطراب و اگر پایين باشد نااميدي 
بدنبال خواهد داشت لي )موفقيت( و خارج از كنترل فرد، خوشحا گذشته با ارزش مثبت

كنترلي،  -صورت خود در  ،وضعيت(، در این گرفتم)در این درس، شانس آوردم كه نمره 
كنترلي، قدرداني تجربه خواهد شد. نتایج تحصيلي معطوف  دگرهيجان فخر و در صورت 

به گذشته كه داراي ارزش منفي )شكست( و خارج از كنترل فرد است، غمگيني را باعث 
خشم  هيجان كنترلي -هيجان شرم و در صورت دگر ،كنترلي–. در شرایط خود خواهد شد

. فعاليتي كه داراي ارزش مثبت است و فرد بر آن كنترل باالیي دارد، هيجان شودميتجربه 
را بدنبال اگر فعاليت داراي ارزش منفي باشد خشم  شرایطكند، در این لذت را ایجاد مي

–رزشي براي فرد نداشته باشد، در هر دو صورت اگر فعاليت هيچ ا خواهد داشت.

 .(2007همكاران، )پكران و  خستگي تجربه خواهد شد -پذیري باال و یا پایينكنترل
ها را هاي پيشرفت، ابزاري كه بتواند این دسته از هيجانبه تبع مغفول ماندن هيجان

ي موردي با تاكيد به صورت مطالعات كيف قبالًها بسنجد نيز وجود نداشت. سنجش هيجان
شامل اضطرب آزمون بود تا  صرفاًگرفت و یا هاي فيزیولوژیكي صورت ميبر هيجان

 -گزارشي و با استناد بر نظریه كنترل -كارانش با استفاده از شيوه خود كه پكران و هماین
( معتقد 1992پكران ) را تهيه كردند. AEQ)( 1هاي پيشرفتنامه هيجانارزش، پرسش

هاي پيشرفت، نياز مبرم و حياتي به ابزار وجود دارد. به ارزیابي و سنجش هيجان است براي
هاي هاي پيشرفت را با دقت و به روشهاي گوناگون هيجانزعم او این ابزار باید مولفه

تواند گزارشي بهترین روشي است كه مي-خود احتماالًكند آماري بسنجد. او پيشنهاد مي
 روش هاي ایننقص از حال، پكران این بااد را نمایان سازد. محتویات ذهني هيجان افر

هاي روش شناختي این نوع ابزار، سوءگيري مشكالت كردن مطرح ضمن نيست و غافل

                                                           
1. achievement Emotions Questionnaire 
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گزارشي -شمارد و معتقد است خودهاي خود را بر مياحتمالي افراد در گزارش هيجان
  نيست. براي ارزیابي فرایندهاي هيجاني و خارج از هوشياري، مناسب

بعدي است كه بر اساس مطالعات گزارشي چند-یك ابزار خود نامه مذكورپرسش

هاي تحصيلي دانشجویان كمي، كيفي و اكتشافي بر روي تجربيات هيجاني در موقعيت

خشم، اضطراب، نااميدي، شرم ) این ابزار پنج هيجان منفي (.2001تيتز، ) ساخته شده است

لذت، اميد، فخر و رهایي(، در سه حوزه كالس درس، ) و خستگي( و چهار هيجان مثبت

یادگيري و آزمون، در سه قطعه زماني قبل، حين و بعد از كالس، یادگيري و آزمون را 

فيزیولوزیكي، شناختي، عاطفي و انگيزشي هيجان تشكيل یافته  مؤلفهسنجد و از چهار مي

جهت  از آنبرد دارد و كار 1هاي صفتي و حالتيبراي سنجش هيجانچنين هم AEQ .است

 9و زبان (M-AEQ) 2ریاضي دروس هاي مربوط به دروس خاص بویژهيجانسنجش ه

(AEQ-L) اضطراب  سؤاالتساختار (. 2002 و همكاران )پكران جستسود توان مي

نامه پرسش»( و 1911) «1ساراسون زمونواكنش به آ نامهپرسش» بر اساس آن آزمون

نسخه اصلي آن به زبان  تهيه شده است. (1997) «1و بنسونهوداپ  ادغامي آزمون اضطراب

به زبان انگليسي برگردانده شده و بر  6كه بعد از ترجمه و ترجمه معكوسآلماني است 

 جدیدالورود ( دانشجوي69/20با ميانگين سني  291و زن  111 )مرد نفر 919روي 

دید و ضریب آلفاي اجراء گر 7وسترن ميدشناسي دانشگاه كانادایي دانشكده روان

 1بين همبستگي. گزارش گردید 99/0تا  71/0هاي آن در حد خيلي خوب بين مقياس

روایي  كه نشانگر باشدميمتوسط  تادر حد پایين موارد  بيشتردر نامه هاي پرسشمقياس

 سؤاالتميانگين همبستگي بين  .(1، ص 2001،)پكران، گوئتز و پري است آن 9فكيكيت

                                                           
1. trait and state emotions 

2. Achievement Emotions Questionnaire – Mathematics 

3. Achievement Emotions Questionnaire – Language 

4. Sarason’s Reactions-to-Tests Questionnaire 

5. Benson’s Integrative Test Anxiety Questionnaire 

6. back translation 

7. Midwestern university 

8. inter correlation 

9. discriminant validity 
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 هاي برازش مدلو شاخص 71/0تا  11/0بين  (i(t=i)r Mean) ره كل آزمونها با نممقياس

(2X،1GFI،2CFI  9وRMSEA) پكران، گوئتز، فرنزل،  آورد شده استدار برمعني(

 سایر متغيرهاي توان جهت پيش بينيمي AEQاز  (.12-19 ص، 2011بارچفيلد و پري،

( 2001) جست. براي مثال تيتزپيشرفت تحصيلي و یا ترك تحصيل سود  از جمله تحصيلي

لذت، اميد و فخر از یك طرف و نمرات  مثبت هاي كالسينشان داد كه بين هيجان

گذار هاي تاثيربا سایر مولفه AEQارتباط وجود دارد. همبستگي  17/0تا  27/0دانشجویان 

اي بر یادگيري دانشجویان از جمله عالقه به یادگيري، انگيزش دروني و بيروني، راهبرده

دهي یادگيري تحصيلي، نظم -كار در یادگيري، خودو پشت فراشناختي یادگيري، تالش

و  )پكران رسيده است تبه اثبا مختلفيهاي در پژوهشبهداشت و بهزیستي رواني 

نظریه »هاي پيشرفت در دهه اخير با طرح هر چند پژوهش هيجان .(6، ص 2001 همكاران،

و همكارانش شتاب بيشتري گرفته است  پكرانتوسط  «هاي پيشرفتارزش هيجان -كنترل 

سایت پژوهشگاه علوم فناوري ) اما در ایران در این زمينه كار چنداني صورت نگرفته است

 .(1999)سایت بانك اطالعات نشریات كشور، ، (1999 ،و اطالعات ایران
 فت، بویژههاي پيشردر پژوهش هيجان 1و معتبر 1فقدان ابزار سنجش روا از طرف دیگر

 هاي كالسي مرتبط با دانشجویان از مهمترین موانع پيش روي این حوزه بوده است.هيجان
هاي كالسي دانشجویان ایراني مستلزم وجود ابزار معتبري است كه مطالعه و شناخت هيجان

هاي پيشرفت بتواند هاي هيجانترین و جدیدترین نظریهترین، منسجمضمن استناد بر جامع
ها و نگاه ویژه به این هيجانهاي پيشرفت باز نماید. هاي بعدي هيجانا براي پژوهشراه ر

ها بر پيشرفت و زندگي تحصيلي دانشجویان و به تبع آن ابزاري كه بتواند این آن يرتأث
ها را شناسایي و كشف نماید از اهميت زیادي در نظام آموزش و پرورش برخودار هيجان
 سنجيهاي روانهاي كالسي دانشجویان، شاخصكيد بر هيجانپژوهش حاضر با تا است.

                                                           
1. Goodness of fit index 

2. Comparative fit index 

3. Root mean square error of approximation 

4. valid 

5. reliable 
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از طریق تحليل عاملي  «1هاي هيجان مرتبط با كالسمقياس» )از جمله روایي و اعتبار(
ابزار مناسب  9را مورد مطالعه و بررسي قرارداده است تا ضمن رواسازيِ (CFA) 2تائيدي

ان، زمينه توجه به این امر خطير در دانشجوی مرتبط باكالس درسهاي جهت سنجش هيجان
هاي پيشرفت را در نگاه در حوزه آموزش و یادگيري را گشوده؛ اهميت و نقش هيجان

شناسي تربيتي و دست اندركاران آموزش عالي از جمله اساتيد، پژوهشگران حوزه روان
هش مشاوران و دانشجویان و حتي خانوادها برجسته سازد. با توجه به اهداف مذكور، پژو

 زیر است: هايسؤالحاضر در صدد پاسخگویي به 
هاي كالسي براي سنجش هيجان «درس هاي هيجان مرتبط با كالسمقياس» . آیا1

 دانشجویان ایراني روایي دارند؟
هاي كالسي براي سنجش هيجان «درس هاي هيجان مرتبط با كالسمقياس». آیا 2

 دانشجویان ایراني اعتبار دارند؟

 پژوهش روش
كالس هاي هيجان مرتبط با مقياس» سؤاالت ژوهش با توجه به تحليل و رواسازياین پ در

استفاده گردید.  دانشجویان ایراني از پژوهش توصيفي از نوع همبستگيبر روي « درس
دانشجویان مشغول به تحصيل در مقطح كارشناسي  همهجامعه آماري پژوهش شامل 

واحد آمار  گزارشباشد. بر اساس مي 99-91دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي 
 نفر در این مقطع مشغول به تحصيل هستند 9121تعداد معاونت امور دانشجویي دانشگاه، 

 هاي همبستگيدر پژوهش»كه با توجه به این (.1999وب سایت دانشگاه شهيد بهشتي، )
« است نفر مشاركت كننده الزم 20تا  10براي هر پارامتر برآورده شده بين  )ساختاري(

( و در پژوهش حاضر حدود 791، 2006، 1گوربه نقل از وستون، پاول و  ،1991)كالین، 
 7/19) نفر 221هاي پژوهش كننده مشاركتتعداد گيري شد بنابراین پارامتر اندازه 10

كه  بودنددرصد زن( دانشجوي دوره كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي  9/10درصد مرد و 
هاي مختلف تحصيلي انتخاب ها و رشتهدانشكده از ساده صادفيگيري تروش نمونهبه 

                                                           
1. Class-Related Emotion Scales 

2. Confirmatory Factor Analysis 

3. validation 

4. Weston, Paul & Gore 
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 نفر 11 درصد(، علوم پایه 1/66) نفر 117هاي مختلف علوم انساني شدند. دانشجویان رشته
 دهند.درصد( اعضاء نمونه را تشكيل مي 1/27) نفر 60( و فني و مهندسي درصد 9/6)

هاي نامه هيجانپرسشاند. اقع شدهو 19-26درصد( در دامنه سني  91) اكثریت نمونه
، «درس هاي هيجان مرتبط با كالسمقياس»داراي سه زیر مقياس  (AEQ) پيشرفت

در . است« 2هاي هيجان مرتبط با آزمونمقياس»و « 1هيجان مرتبط با یادگيريهاي مقياس»
رگرفته مورد تجزیه و تحليل قرا «مرتبط با كالس هاي هيجانمقياس»هاي سؤال این پژوهش

گذاري اي ليكرت نمرهدرجه 1دارد كه بر اساس مقياس  سؤال 10 نامهاین پرسشاست. 
هاي زماني قبل از كالس، حين هاي مرتبط با كالس را در قطعههيجان نامهپرسششود. مي

 9(، فخر )سؤال 1)د (، اميسؤال 10لذت ) سنجد. هيجانبرگزاري و بعد از كالس مي
( و سؤال 10(، نااميدي )سؤال 11(، شرم )سؤال 19، اضطراب )(سؤال 1) (، خشمسؤال

هاي مذكور داراي مقياس شوند.مي گيرياندازهها این مقياس از طریق( سؤال 11خستگي )
ها و ستگي بين هيجانهمباز طریق  هاآن 9ايمولفه ساختار باالیي هستند وضرایب اعتبار 

)پكران و همكاران،  گرفته استيد قرارورد تائم (SEM) 1معادالت ساختاري یابيمدل
نامه كه پژوهشگران جهت اجراي پژوهش، پرسشبا توجه به این .(10-19 ص، 2011
 ،)پكران( نداشتند، از طریق مكاتبه با سازندگانرا در اختيار  (AEQ) هاي پيشرفتهيجان

انگليسي  زبان انگليسي به دتااسآن را دریافت و به فارسي ترجمه كرده و دوباره توسط 
بصورت  نامه مذكورپرسشبازگردانده شد. بعد از چندین بار بازنگري و اصالح ترجمه، 

آن مورد بازنگري و  هايسؤالو ( اجراء نفر 17) مقدماتي روي تعداد محدودي دانشجو
ارشد اصالح مجدد قرار گرفت. پرسشگران طرح، سه نفر دانشجوي سال آخر كارشناسي

هاي الزم آنرا د كه بعد از آشنایي با مقياس مذكور و دیدن آموزشروانشناسي تربيتي بودن
هاي هاي ناقص، دادهنامهروي گروه نمونه اجراء كردند. بعد از اجراء و حذف پرسش

 .پژوهش استخراج و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت

                                                           
1. Learning -Related Emotion Scales 

2. Test-Related Emotion Scales 

3. Component structure 

4. Structure Equations Modeling 
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 ي پژوهشهايافته
( 72/1)نسخه  LISREL( و 11)نسخه  SPSSهاي هاي حاصل با استفاده از نرم افزارداده

انحراف ، ميانگينجمله هاي توصيفي از ( استخراج شاخص1در سه مرحله تحليل شدند: 
( تحليل عاملي 2 كالس درسط با رتبهاي هيجان ممقياس  1ساني درونيو هم استاندارد

شاخص نيكویي برازش و  ،2كاي اسكویر هاي آن از جمله نسبتتائيدي و بررسي شاخص

با  كالسهاي هيجان مربوط با مقياس بين ( بررسي همبستگي9 شاخص برازش تطبيقي
 دیگر.هم

 هاي هيجان مرتبط با كالس درسهاي توصيفي مقياس. شاخص1 جدول
 ALPHA M SD )هيجان( مقياس

*T  

 61/67 97/7 11/99 12/0 لذت
 17/71 01/6 11/21 79/0 اميد
 01/71 72/6 11/92 10/0 فخر
 72/67 62/1 06/21 70/0 خشم

 26/69 19/6 10/92 76/0 اضطراب
 70/69 17/6 71/27 79/0 شرم

 11/11 91/1 16/29 10/0 نااميدي
 22/61 11/6 19/29 71/0 خستگي

10/1 >P* 

دامنه ضریب آلفاي  دهدكه( نشان مي1ها )جدول ساني دروني مقياسبررسي هم
ترین لذت و پایينبوط به مقياس در نوسان بوده و باالترین آن مر 12/0تا  70/0ها از مقياس

هاي كالسي دانشجویان مورد آن مربوط به مقياس خشم است. ميانگين نمرات هيجان
هاي لذت، فخر و اضطراب داراي واقع شده است. هيجان 11/99تا  06/21مطالعه در دامنه 

يانگين ترین مهاي خشم، نااميدي و شرم به ترتيب داراي پایينباالترین ميانگين و هيجان
 هستنددار معني 01/0مذكور در سطح  (هايهيجانهاي )مقياسهاي هستند. ميانگين

 (.1)جدول 

                                                           
1. internal consistency (ALPHA) 

2. X2/df 



 95 تابستان، چهلمشماره ، دوازدهمسال  ،ی تربيتیشناسروانفصلنامه                                                     111 

 درس كالس هاي هيجان مرتبط بامقياس. همبستگي متقابل 2 جدول
 1 7 6 1 1 9 2 1 )هيجان( مقياس
        - . لذت1
       - 76/0** . اميد2
      - 61/0** 71/0** . فخر9
     - -99/0** -11/0** -11/0** . خشم1

    - 61/0** -10/0** -11/0** -11/0** . اضطراب1
   - 69/0** 11/0** -17/0* -91/0** -29/0** . شرم6

  - 61/0** 71/0** 61/0** -16/0** -69/0** -61/0** . نااميدي7
 - 69/0** 19/0** 70/0** 69/0** -11/0** -17/0** -61/0** . خستگي1

 10/1 > **P 15/1* P< 
هاي بين لذت و اميد، اميد و فخر، اميد و نااميدي، شرم و همبستگي 2مطابق جدول 

اضطراب، اضطراب و نااميدي، خستگي و نااميدي و اضطراب و خستگي داراي باالترین 
دار معني 01/0اغلب در سطح  هابين مقياس همبستگيدار هستند. ميزان همبستگي معني

 .(2 جدول) هستند

 (=221n) كالسيهاي هاي هيجانسهاي برازش مقيا. شاخص3جدول 

 Df 2X /df2X *RMSEA *CFI *GFI *AGFI *NFI *PGFI مقياس

 16/0** 99/0** 91/0** 99/0** 91/0** 01/0** 77/2 90/71** 27 لذت
 10/0** 92/0** 90/0** 99/0** 99/0** 11/0 91/9 21/11** 11 اميد
 19/0** 91/0** 91/0** 91/0** 97/0** 01/0 11/2 11/11** 20 فخر
 11/0 91/0** 90/0** 96/0** 91/0** 10/0 21/9 20/29** 9 خشم

 19/0** 90/0** 12/0 90/0** 91/0** 12/0 11/1 91/121** 27 اضطراب
 11/0** 71/0 77/0 92/0** 71/0 11/0 11/1 91/191** 91 شرم

 10/0** 90/0** 71/0 90/0** 90/0** 11/0 11/6 61/129** 20 نااميدي
 12/0** 92/0** 90/0** 99/0** 91/0** 09/0 06/9 99/61** 20 خستگي

RMSEA*:  ،ریشه خطاي ميانگين مجذورات تقریبCFI ،شاخص برازش تطبيقي :GFI ،شاخص نيكویي برازش :
AGFI ،شاخص تعدیل شده نيكویي برازش :NFI،شاخص نرم شده برازش : PGFIنيكویي برازش. : شاخص ایجاز 

10/1** P< 

برازش مدل نشان  هايصنتایج تحليل عاملي تایيدي مقياس را در قالب شاخ 9جدول 
هاي برازش یافته تا چه حد به برازندگي كامل در باره اینكه مدلها صاین شاخ دهد.مي

هر مقياس  . (297 ص، 1911)هومن،  آورندمينزدیك است اطالعات مناسبي فراهم 
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داگانه و با سواالت مربوط به خود بعنوان یك مدل مورد تحليل قرار گرفته بصورت ج
لذت برازش دارند.  مقياسمربوط به  هايصشاخ بيشترشود چنانكه مشاهده ميهماست.  

خوبي  نسبتاًاز برازش  هاصبقيه شاخ RMSEAو  df 2X /در مقياس اميد به غير از
از برازش خوبي برخودارند. در مقياس خشم به  هاصشاخ بيشتربرخودارند. در مقياس فخر 

 هايصاز برازش باالیي برخودارند. شاخ هاصبقيه شاخ RMSEAو  df 2X /غير از
از برازش برخودار  تقریباً RMSEAو  df 2X /مقياس اضطراب، شرم و نااميدي به غير 

از برازش خوب و در  CFI ،GFI ،1NFI صهايمقياس خستگي در شاخ هستند.
 (.9است )جدول خوبي برخودار  نسبتاًاز برازش  9PGFI و AGFI 2هايصشاخ

 (=221nدرس ) هاي هيجان مرتبط با كالسهاي مقياس. ضرايب مسير پرسش4 جدول

 مقياس
شماره 
 سؤال

 سؤال
b B T  سؤالنوع* 

 CJOCB 11/1 91/0 71/0 به یادگيري زیاد در كالس خوشبين هستم. 1 لذت

 11 
ذوق  الس موقع رفتن به آنبدليل هيجاني بودن ك
 شوم.مي زده

79/0 99/0 76/1 CJOMB 

 CJOAD 06/16 19/0 07/2 برم.از حضور در كالس لذت مي 21 

 92 
شود در آن برم موجب ميلذتي كه از كالس مي

 مشاركت داشته باشم.
62/2 71/0 11/11 CJOMD 

 11 
ها در توانم ساعتانگيز است كه ميام هيجانبراي

 بشينم و به استادم گوش دهم.كالس 
16/1 11/0 99/1 CJOMD 

 19 
كه از برم طورياز مشاركت در كالس لذت مي

 گيرم.آن انرژي مي
92/1 19/0 02/1 CJOPD 

 CJOAA 69/11 71/0 91/1 شوم.بعد از كالس منتظر كالس بعدي مي 67 
 CJOCA 99/6 19/0 09/1 خوشحالم كه مطلب درسي را فهميدم. 71 
 CJOCA 11/19 79/0 91/1 از رفتن به كالس خوشحال هستم. 76 
       

 CHOMB 11/6 11/0 19/1 .درس را خواهم فهميد مطمئنم 1 اميد

 CHOAB 61/10 61/0 92/1 خيلي به حضور در كالس اميدوار هستم. 9 

 19 
مرا براي حضور در كالس  این به خودم مطمئنم و

 انگيزد.بر مي
19/1 60/0 20/9 CHOMB 

                                                           
1. Norm Fit Index 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

3. Parsimony Goodness of Fit Index 
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 مقياس
شماره 
 سؤال

 سؤال
b B T  سؤالنوع* 

 CHOMB 19/1 11/0 21/1 انگيزد.اميد به موفقيت مرا براي تالش بيشتر بر مي 16 

 20 
به اینكه قادر خواهم بود درس را یاد بگيرم 

 خوشبين هستم.
19/1 77/0 16/12 CHOCB 

 CHOCB 19/10 70/0 20/2 اميدوارم مشاركت خوبي در كالس داشته باشم. 29 
 CHOCD 11/9 62/0 99/1 فهمم.را مي مطمئنم كه مطالب درسي 97 
       

 90 فخر
از اینكه قادرم مطالب درسي را در كالس بفهمم 

 كنم.به خودم افتخار مي
10/1 16/0 11/1 CPRCD 

 16 
وقتي مشاركتم در كالس خوب است بيشتر بر 

 شوم.انگيخته مي
11/1 19/0 01/1 CPRMD 

 CPRCA 21/11 19/0 01/2 .كنمخار ميافتام كه در كالس داشته مشاركتيبه  19 
 CPRPD 01/7 11/0 11/1 تپد.وقتي در كالس خوبم قلبم با افتخار مي 60 
 CPRAA 19/7 12/0 07/1 كنم.به خودم افتخار مي 70 

 71 
افتخار  به خودمتوجه شدم  وقتي مطلب درسي را

 كنم.مي
19/1 19/0 16/7 CPRCA 

 77 
براي  رسانممياتمام  كالس را با موفقيت به وقتي

 شوم.ادامه آن بر انگيخته مي
11/1 67/0 69/10 CPRMA 

 10 
دوست دارم درباره موفقيتم در كالس با دوستانم 

 حرف بزنم.
19/1 71/0 00/19 CPRMA 

       

 1 خشم
اي كاش مجبور نبودم در كالس حاضر شوم زیرا 

 كند.مرا عصباني مي
61/0 11/0 11/1 CAGMB 

 CAGAD 09/6 11/0 10/0 كنم.)شكست( مي كالس احساس ناكاميدر  21 
 CAGPD 91/10 71/0 72/0 كنم عصباني هستم.حس مي 99 
 CAGPD 69/1 61/0 70/0 شوم.قرار ميبدليل عصبي بودن در كالس بي 11 
 CAGMA 02/6 11/0 11/0 تمام كنيد. :توانستم به اساتيدم بگویماي كاش مي 69 
 CAGAA 62/1 61/0 72/0 .شوميمعصباني در كالس  79 
       

 6 اضطراب
خارج بهتر است از كالس  شوموقتي عصبي مي

 شوم.
69/0 17/0 11/1 CAXMB 

 12 
كه براي درس به اندازه كافي  شوممينگران 

 آمادگي نداشته باشم.
11/0 91/0 69/1 CAXCB 

 CAXCB 96/6 11/0 61/0كالسي  و تكاليف سؤاالتكه شوم مي نگران 11 
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 مقياس
شماره 
 سؤال

 سؤال
b B T  سؤالنوع* 

 هند بود.خوا سخت
 CAXAB 21/10 67/0 11/0 كند.فكر كردن در باره كالس مرا ناراحت مي 17 

 19 
-كنم حالم بهم ميوقتي در باره كالس فكر مي

 خورد.
71/0 69/0 16/10 CAXPB 

 CAXAB 12/7 11/0 11/0 ترسم.وقتي در كالس هستم مي 21 
 CAXCD 11/9 21/0 11/0 يشتر خواهند فهميد.كه دیگران از من ب امنگران 21 
 CAXPD 11/9 69/0 60/0 كنم.ناراحتي مي در كالس احساس 91 
 CAXAD 12/10 61/0 61/0 شوم.مي نگراندر كالس  10 
       

 27 شرم
ام بر افروخته زنم چهرهوقتي در كالس حرف مي

 شود.مي
12/0 11/0 11/6 CSHPD 

 91 
زنم احساس حماقت يوقتي در كالس حرف م

 كنم.مي
10/0 61/0 92/1 CSHCD 

 91 
كنم اي بعد از صحبت كردن در كالس آرزو مي

 توانستم مخفي شوم.كاش مي
61/0 61/0 99/1 CSHMD 

 CSHAD 11/7 11/0 60/0 شوم.در كالس آشفته و دستپاچه مي 19 
 CSHCD 19/9 21/0 10/0 شوم.توانم اظهار وجود كنم شرمسار ميوقتي نمي 17 

 12 
ناراحت و گوشه گير  ،بدليل آشفتگي در كالس

 .شوممي
11/0 91/0 69/1 CSHPD 

 CSHAD 11/10 61/0 69/0 كشم.خجالت ميدر كالس  11 

 62 
-زنم دچار لكنت ميوقتي در كالس حرف مي

 شوم.
71/0 17/0 12/1 CSHPD 

 61 
مند كه مطلب را نفهميدم خجالت اگر دیگران بفه

 .كشممي
11/0 21/0 12/9 CSHCD 

 61 
اند شرمسار بدليل اینكه دیگران از من بيشتر فهميده

 شوم.مي
16/0 91/0 11/1 CSHCA 

       

 10 نااميدي
ام كه مطلب را قبل از كالس به این واقعيت رسيده
 متوجه نخواهم شد.

71/0 61/0 79/9 CHLCB 

 CHLAD 96/6 11/0 11/0 كند.فكر كردن در باره كالس مرا نااميد مي 11 

 11 
ام براي رفتن به كالس دلسرد شدهاز درس چون 

 انرژي ندارم.
60/0 61/0 67/9 CHLMB 

 CHLMB 11/1 17/0 61/0دهم به كالس نروم زیرا اميدي براي ترجيح مي 22 
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 مقياس
شماره 
 سؤال

 سؤال
b B T  سؤالنوع* 

 فهم مطلب ندارم.

 91 
فهمم گيج به نظر بدليل اینكه مواد درسي را نمي

 رسم.مي
17/0 66/0 11/10 CHLPD 

 CHLAD 96/1 60/0 60/0 كنم.احساس نااميدي مي 11 

 11 
همه اميدم را در فهم مطالب این كالس از دست 

 ام.داده
77/0 69/0 60/9 CHLCD 

 CHLCA 01/10 61/0 11/0 به ادامه این كالس نااميد هستم. 79 

       

 26 خستگي
شوم بيرون از كالس قدم بزنم زیرا آن وسوسه مي

 يلي خسته كننده است.خ
16/0 19/0 11/1 CBOMD 

 29 
گذرد، مدام ساعتم ندي ميبدليل اینكه ساعت بكُ

 كنم.را نگاه مي
70/0 61/0 17/9 CBOMD 

 99 
شوم چون تا انتهاي كالس قراري ميدچار بي

 توانم منتظر بمانم.نمي
01/1 71/0 11/11 CBOPD 

 CBOAD 06/6 19/0 69/0 شوم.خسته ميدر كالس  96 

 12 
را  حواسمتوانم شوم كه كه نميچنان خسته مي

 كنم. جمع
11/0 10/0 72/1 CBOPD 

 CBOPD 61/1 10/0 91/0 كشم.بدليل خستگي در كالس خميازه مي 11 

 17 
ام فرو كنم در صندليدر خالل كالس احساس مي

 .روممي
19/0 67/0 99/10 CBOPD 

 CBOAD 71/11 71/0 91/0 دانم.( مي)سوت و كور كالس را كسل كننده 69 
C* ،هيجان كالسي :JO ،لذت :HO ،اميد :PR ،فخر :AG ،خشم :AX ،اضطراب :SH ،شرم :HL ،نااميدي :
BO ،خستگي :C ،شناختي :M ،انگيزشي :A ،عاطفي :P:  ،فيزیولوژیكيB ،قبل از كالس :D ،حين كالس :A بعد :

 از كالس.
10/1 > **P 

دار ها، معنيمقياس سؤاالتعاملي تمامي هايبار (1 جدول)شود يم مالحظهچنانكه هم
از  11و  1 سؤاالت از باالترین و 76و  21 سؤاالتدر مقياس لذت برآورد شده است. 

 16و  1 سؤاالتو  باالترین 29و  20 سؤاالت. در مقياس اميد، اندعاملي برخوداركمترین بار
داراي بيشترین و  19/0عاملي  با بار 19 سؤالخر در مقياس ف با عاملي را دارند. كمترین

داراي بيشترین  99 سؤال . در مقياس خشمهستندعاملي داراي كمترین بار 11/0با  60 سؤال
. در مقياس اضطراب، هستندداراي كمترین مقدار بار عاملي  11/0با  69و  21 سؤاالتو 
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 سؤالملي هستند. در مقياس شرم، داراي كمترین بار عا 21 سؤال داراي بيشترین و 19 سؤال
 سؤاالتداراي كمترین بار عاملي هستند. در مقياس نااميدي،  61 سؤال داراي بيشترین و 11
و باالخره در مقياس  هستند داراي كمترین بار عاملي 11 سؤالداراي بيشترین و  79و  91

عاملي نه مقدار بارداراي كمي 10/0 با 11 و 12 سؤاالتو  بيشترین 71/0با  69 سؤالخستگي 
 هستند.

 گيريبحث و نتيجه
هاي برازش ها و شاخصساني دروني مقياسسنجي آزمون اعم از همهاي روانشاخص

نامه از درجه اعتبار و روایي باال و مناسبي جهت مطالعه و سنجش ها نشان داد كه پرسشآن
 هاي هيجانمقياس» αضرایب  هاي پيشرفت كالسي دانشجویان ایراني برخوداراست.هيجان

(، 12 ص، 2011) در پژوهش حاضر همانند پژوهش پكران و همكاران «مرتبط با كالس
، 1(، فرنزل، سراش291، ص 2006) گوئتز و همكاران ،(91، ص 2002) پكران و همكاران

( باال 1 ص، 2012) 2(، تز، كالسن، دنيئل، لي و زانگ901، ص 2007) گوئتزپكران و 
باالترین  هاي آن است.ساني دروني مقياسباال بودن هم كه نشان دهندهبرآورده گردید 

رین آن مربوط به مقياس خشم تضریب اعتبار برآورده شده مربوط به مقياس لذت و پایين
هاي ها و فرهنگهاي صورت گرفته در نقاط مختلف جهان با زباناكثریت پژوهشاست. 

از جمله  AEQسنجي روان هايصمورد شاخمختلف )از جمله آلمان، كانادا، چين( در 
و این  استهاي آن موید ضرایب باالي اعتبار مقياس «مرتبط با كالس هاي هيجانمقياس»

تعميم پذیري باالي آن در جوامع و نامه، كاربرد و هاي این پرسشیكي از مزیت
، CRESهاي برازش مدل در اكثریت مقياس هايصشاخ .استهاي مختلف فرهنگ

 هايسبرازش مناسبي دارند. مقيا (19، ص 2011) هاي پكران و همكارانسو با پژوهشهم
در كليه  RMSEA و df2X/ به غير از (، اميد، فخر و خستگي df2X/)به غير از لذت
در پژوهش گوئتز، فرنزل،  هاساز برازش مطلوبي برخودار هستند. این مقيا هاصشاخ

 و فرنزل و همكاران (19، ص، 2011) و همكاران پكران(، 719، ص 2007) پكران و هال
هاي . مقياس خشم به غير از شاخصبرخودارندبرازش خوبي  ازنيز  (909، ص 2007)

/df2X ،RMSEA  وPGFI هاي صاضطراب و نااميدي به غير از شاخ هايسو مقيا
                                                           
1. Thrash 

2. Tze, Klassen, Daniels, Li & Zhang 
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/df2X ،RMSEA و AGFI از برازش مناسبي برخودار هستند.  هاصدر بقيه شاخ
كه  استهاي مذكور، مقياس شرم در مقایسه با پژوهش از نظر برازش رین مقياستضعيف

نتيجه توان بنابراین مي از برازش مناسبي برخودار است. PGFIو  CFIهاي صفقط در شاخ
خشم،  هايسهاي لذت، اميد، فخر و خستگي از روایي باال، مقياكه مقياس گرفت

پایيني جهت سنجش  نسبتاًياس شرم از روایي اضطراب و نااميدي از روایي مناسب و مق
عاملي كمتر رهاي يل عاملي، باكه در تحلبا توجه به این هاي كالسي برخودار هستند.هيجان

مشخص  1( با مشاهده جدول 1911هومن، ) دنشو، بارعاملي پایيني محسوب مي90/0از 
از مقياس  61و  17 تسؤاالبه غير از )ها ( مقياسسؤاالت) شود كه اكثریت نشانگرهايمي

 هاي هيجانمقياس ها واریانس كلبنابراین پرسش عاملي باالیي هستند.شرم( داراي بار 
سو با هم رفت وچنانكه انتظار ميهمكنند. داري تبيين ميرا بصورت معني مرتبط با كالس

 و فخر هاي مثبت از جمله لذت، اميد( بين هيجان2011و  2001) پژوهش پكران و همكاران
دیگر همبستگي مثبت هاي منفي خشم، اضطراب، شرم، نااميدي و خستگي با همو هيجان

لذت با اميد و  مثالً) 1هاي نزدیك به همداري وجود دارد. این همبستگي در هيجانمعني
هاي منفي با چنين بين هيجاناضطراب با نااميدي( در باالترین حد خود قرار دارد. هم

دهند ميها نشان این همبستگي داري مشاهده گردید.همبستگي منفي معنيهاي مثبت هيجان
در تبيين نتایج مربوط  .(2)جدول  باشدميباالیي برخودار  2نامه از روایي درونيكه پرسش

توان روي دو موضوع ویژه متمركز ( مي2 جدولدیگر )ها با همبه همبستگي متقابل هيجان
( تجربه همزمان چندین 2 ،خاص و اثرات آن 9ه یك هيجان( تجربه متمایز و جداگان1شد: 

هاي هيجان و اثر آن بر عملكرد تحصيلي. توجه به تجربه همزمان چندین هيجان در محيط
عملكرد تحصيلي دانشجویان و  ها برهاي یادگيري و تاثيرات آنتحصيلي و یا در موقعيت

ها نتایج این پژوهش و پژوهش چنانكهآموزان از اهميت بسزاي برخودار است: همدانش
ها اند گاهي ممكن است هيجاني بصورت جدا و متمایز از سایر هيجانمذكور نشان داده

همبستگي باال و در نتيجه تعامل  كالسي،هاي مختلف تجربه شود. از طرف دیگر بين هيجان
یا خستگي و ارتباط متقابلي وجود دارد. تجربه هيجان منفي خشم ممكن است با نااميدي و 

 ؛تواند توام با فخر و یا اميد باشدهمراه گردد و یا تجربه یك هيجان مثبت مثل لذت مي

                                                           
1. neighboring emotions 

2. internal validity 

3. emotions discrete 
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هایي بویژه هيجاندیگر هاي پيشرفت با همرتباط همزمان هيجانبنابراین توجه به تعامل و ا
اند از اهميت بسزاي برخودار است، چه بسا آمده در 1بصورت صفت و یا خصيصه كه

هاي همگن را فرا بخواند و تاثيرات عميقي بر ممكن است سایر هيجان هااز آنتجربه یكي 
هاي مطالعه اثرات متقابل هيجانعملكرد و كارایي تحصيلي دانشجویان داشته باشند. 

از  ها بر عملكرد و كاركردهاي شناختي و تحصيليو اثرگذاري آن پيشرفت بر همدیگر
 هاي بعدي قرار گيرد.شمحور پژوه تواندميموضوعاتي است كه 

هاي مقياس»توان به طوالني بودن هاي پژوهش حاضر مياز مشكالت و محدویت
است و این مشكل وقتي فرم  سؤال 10اشاره داشت كه داراي  «مرتبط با كالس هيجان
كه در نتيجه خستگي، بي  شودشود دوچندان مياجراء مي سؤال 292با  AEQكامل 

مشكل طوالني  .خواهد داشتها را در پي ن مشاركت كنندهحوصلگي و بي انگيزه شد
در  هاي پيشرفتسنجش انواع متنوعي از هيجان بودن مقياس، ناشي از جامعيت آن در

و یا بين  هاسآن در درون مقيا سؤاالتبرخي از  است.هاي مختلف تحصيلي موقعيت
 -10 -7 -1 تسؤاال) مقياس سؤاالتمختلف تكراري است. همچنين برخي  هايسمقيا
منفي بر روایي و اعتبار  تأثير( 66 -61 -11 -71 -2 -72 -61 -16 -9 -71 -19 -11

بهتر است در  رسدميآزمون داشتند و یا از بار عاملي پایيني برخوداربودند كه بنظر 
 قرار گيرند و در صورت داشتن اثرمورد بررسي مجدد  هاپرسشهاي بعدي این پژوهش

هاي مختلف از در كشورها و فرهنگها مقياسایگزین گردند. هرچند منفي، حذف و یا ج
هاي فرهنگي و اجتماعي كه در تحول تفاوت ولي هستند،اعتبار و برازش مناسبي برخودار 

د از عوامل نتوانمي (201، ص 2001)پكران،  موثرندها از ي ابراز هيجانو نحوه
و دقت در آن از دیگر  سؤاالتترجمه . دنباش هااین مقياس 2تهدیدكننده روایي بيروني

اشاره  (2001) چنانكه پكرانباشد. از بعد نظري هممي هامقياسمشكالت مرتبط با این 
ها، عالقه، بهزیستي و احساسات داشته است، مرزبندي بين برخي از مفاهيم از جمله هيجان

بر هيجان خاصي  شفاف نيست، براي مثال آیا بهزیستي، یك نوع هيجان است و یا اینكه
ممكن است  پيشرفتهاي از سوي دیگر هيجان و ؛مبتني است؟ از جمله این ابهامات است

و اثرات این الگوها هنوز كشف  یندهاآبصورت همزمان تجربه شنود؛ وضعيت پویایي، پيش

                                                           
1. trait 

2. external validity 
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توانند با عوامل شناختي، انگيزشي و رفتاري پيوند داشته ها ميهيجانچنين همنشده است؛ 
 .دباشن

هاي هاي كالسي در یك ساختار تعاملي با سایر مولفهرفت بویژه هيجانشهاي پيهيجان
ها با گي باالیي برخودارند. ارتباط آنبيني كنندده و از ارزش پيشتحصيلي در ارتباط بو

راهبردهاي ، (206، 1)پكران، مایر و اليوت و (2001پكران، ) تحصيليیادگيري و پيشرفت 
در  (2001پكران، ) تالشعالقه، انگيزش و ، (2011)پكران،  يشناختي و ارزیاب

دیگر ها با همي تعامل آنهایي متعددي به اثبات رسيده است. بنابراین مطالعه نحوهپژوهش
هاي بسته ها وجرایي برنامهتهيه و اهاي هيجاني مناسب، بویژه از طریق و طراحي محيط

براي  هاي منفي كالس درسنظيم هيجاننترل و تبه منظور ك يو آموزش ايمداخله
اي توانند نقش برجستهدر این ارتباط اساتيد مي .دانشجویان از اهميت بسزاي برخودار است

هاي هيجان مرتبط با مقياسابزار مورد مطالعه )ایفا نمایند. با توجه به تائيد روایي و اعتبار 
با  چنينلعات سود جست. همتوان در این نوع از مطااز آن مي در پژوهش كالس درس(

 9ايو برون حوزه 2را بصورت درون كالسيهاي توان هيجانها مياستفاده از این مقياس
هاي مختلف در اي ارتباط هيجاندر مطالعات درون حوزه بررسي قرار داد. مورد مطالعه و

در  و گيردميدرس ریاضي( با همدیگر مورد بررسي قرار  مثالً) یك حوزه تحصيلي خاص
 .در حوزهاي مختلف تحصيلي مورد توجه استها هيجاناي ارتباط بين برون حوزه

توان ها را ميچنين هيجاناز این نوع مطالعه است. هم (2007) همكارانپژوهش گوئتز و 
هاي مربوط به درس ا هيجانو ی (2012تز و همكاران، ) خستگيهيجان  مثالًبصورت ویژه، 

و  (2007)فرنزل و همكاران،  AEQ –M)) درس ریاضيط به مربوهاي هيجان خاص مثل
هاي در موقعيتو یا  (2006)گوئتز و همكاران،  (AEQ -L) درس آموزش زبان خارجي

نامه با توجه به طوالني بودن پرسش زماني مختلف تحصيلي مورد مطالعه و بررسي قرار داد.
و  (CRES) س درسكالهاي هيجان مرتبط با و مقياس (AEQ) هاي پيشرفتهيجان

و دانشجویان  آموزانویژه دانشها )آنكوتاه فرم شود مشكالت حاصل از آن، پيشنهاد مي
 تهيه شود.( ایراني

                                                           
1. Elliot 

2. within- domains of academic emotions 

3. between- domains of academic emotions 
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