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های هيجان مربوط و همسانی درونی مقياس تأیيدیتحليل عاملی 

 درس در دانشجویان به کالس

 4گنجی حمزه ،3کیامنش علیرضا ،2ابوالمعالی خدیجه ،1گراوند فریبرز

 21/04/95تاریخ دریافت: 

 15/10/95تاریخ پذیرش: 

 چکيده
دسترسی به ابزارهای سنجش هیجانات  زمینههای مربوط به اضطراب امتحان، کمبود در مقیاس جز به

زمون روایی عاملی آ پژوهش حاضر با هدفبنابراین، ؛ است ارانک غیرقابلپیشرفت فراگیران یک واقعیت 

 مطالعهجویان ایرانی انجام شد. در ( در گروهی از دانشCRESهای هیجان مربوط به کالس )مقیاس

های هیجان مربوط به کالس دختر( به مقیاس 160پسر و  240دانشجوی کارشناسی ) 400حاضر همبستگی 

(CRES .پاسخ دادند )تعیین روایی عاملی و پایایی  منظور بهCRES  های آماری تحلیل روشبه ترتیب

 افزارنرم پایهبر  CRES تأییدیو ضرایب همسانی درونی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی  تأییدیعاملی 

AMOS ها های هیجان مربوط به کالس با دادهساختار چندبعدی مقیاسدانشجویان  نمونهدر داد که  نشان

های هیجانات مثبت )لذت، مجدد بر تفکیک مقیاس تأکیدبا حاضر  مطالعهل قبولی داشت. نتایج برازش قاب

گیری تجارب هیجانی میدی و خستگی( برای اندازها، غرور( و منفی )خشم، اضطراب، شرم، ناامیدواری

حمایت کرد. ضرایب همسانی  CRESتجربی، از روایی درونی  طور به مختلف در موقعیت کالس درس
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، غرور، خشم، اضطراب، شرم، امیدواریهیجان مربوط به کالس شامل هیجانات لذت، های درونی مقیاس

 به دست آمد. 95/0و  93/0، 91/0، 89/0، 89/0، 89/0، 92/0، 93/0میدی و خستگی به ترتیب برابر با انا

هیجانات پیشرفت  کنترل ارزش یهازنظر، شواهدی را در دفاع سو یکحاضر، از  مطالعهنتایج  ،درمجموع

 نمونهدر گروه مربوط به کالس برای سنجش هیجانات  CRES ارائه کرد و از دیگر سوی نشان داد که

 دانشجویان ابزاری روا و پایا است.

، عاملي ، روایيهای هيجان مربوط به کالسمقياس، تأیيدیتحليل عاملي : یکليدواژگان 

 همساني دروني

 مقدمه

ناپذیر حضور در هیجانات وجه جدایی تجربهدهد که ن مینتایج مطالعات مختلف نشا

؛ گوئتز، 2006، 3؛ گوئتز، پکران، هال و هاگ2006، 2پکراناست ) 1های پیشرفتموقعیت

(. برای مثال 2016، 5گوئتز، استیکا، پکران، مورایاما و الیوت؛ 2007، پکران و هال، 4فرنزل

مطالب  ها آنکنند، وقتی ر و اطمینان میگیرند احساس غرووقتی فراگیران نمرات خوبی می

غیرمنصفانه رفتار  ها آنکنند، وقتی معلمان با فهمند احساس نگرانی میدرسی را نمی

خود را در معرض مطالب وقتی  درنهایتو گیرد فرامیرا  شانتمام وجودخشم  ،کنند می

پکران، فرنزل، ) ندکناحساس خستگی می شدت بهبینند آور میو مالل غیر انگیزانندهدرسی 

نفیلد، پکران، تیچل؛ 2016، 8؛ ویرهاس، لوهاس و ویلد2007، 7؛ زیدنر2007، 6گوئتز و پری

 .(2012، 9استاپنسکی، ریس و مورایاما

پکران، های پیشرفت )تجارب هیجانی فراگیران در موقعیت دامنهبا وجود گستردگی 

با کندی یشرفت مختلف (، مطالعه روشمند هیجانات پ2002گوئتز، تیتز و پری، 

                                                           
1. achievement situations 

2. Pekrun 

3. Goetz, Hall & Haag 

4. Frenzel 

5. Sticca, Murayama & Elliot 

6. Perry 

7. Zeidner 

8. Vierhaus, Lohaus & Wild 

9. Lichtenfeld, Stupnisky, Reiss & Murayama 
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(. این موضوع وقتی اهمیت 2012فیلد و همکاران، تنیچلاست ) بودهانکاری همراه  غیرقابل

بینی تغییرپذیری نمرات یابد که نقش تفسیری تجارب هیجانی را در تبیین و پیشبیشتری می

های مفهومی مختلفی مانند انگیزش، یادگیری، سالمت و بهزیستی منتسب به ردیف

؛ گوئتز، 2011، 1هوانگکانون توجه قرار داد )های سنی مختلف در گروه گیران درفرا

 .(2012، 4؛ بوریک و سوریک2012، 3انرنی و واتکینز، کینگ، مک2پریکل

مند به قلمرو مطالعاتی هیجانات پیشرفت عمدتاً دو ای، محققان عالقهاز منظر تاریخچه

دوم، و  5العات مبتنی بر اضطراب امتحاناند. اول، مطمسیر پژوهشی را انتخاب کرده

؛ 1991، 8؛ سیپ1988، 7)هیمبری 6مطالعات مبتنی بر پیشایندهای اسنادی هیجانات پیشرفت

در مسیر  شده انجامدهد که غالب مطالعات مرور شواهد تجربی نشان می (.1998زیدنر، 

یران دبیرستانی و فراگ دربردارندهکه پژوهشی نخست )مطالعات مبتنی بر اضطراب امتحان( 

اند. در مقطع ابتدایی بازمانده آموزاناز شمول دانشمشخص  طور به، وده استدانشجویان ب

پیشایندهای اسنادی هیجانات  شوندهکه اشاره شد، مسیر پژوهشی دوم شامل  طور همان

کند که می تأکیداسنادی هیجانات پیشرفت خود  نظریه( در 1985) 9شود. واینرپیشرفت می

ترکیب هیجاناتی مانند غرور، شرم و احساس گناه، محصول مختلف بین فراگیران  در

 است. های مختلف اسنادهای علّیاز ویژگی فردی منحصربهالگوی  یافتگی

دهد که مرور شواهد نظری و تجربی در قلمرو مطالعاتی هیجانات پیشرفت نشان می

حاضر  مطالعهکه زیربنای نظری ( ـ 2006پکران، ) 10کنترل ارزش هیجانات پیشرفت نظریه

های نظری/مفهومی در تالش پر استنادترینترین و ـ، یکی از مطمئن دهد میرا نیز تشکیل 

اسنادی هیجانات  نظریهدر این نظریه، اصول بنیادین  شود.هیجانات پیشرفت تلقی می حوزه

                                                           
1. Huang 

2. Preckel 

3. King, McInerney & Watkins 

4. Burić & Sorić 

5. test anxiety studies 

6. studies on the attributional antecedents of achievement emotions 

7. Hembree 

8. Seipp 

9. Weiner 

10. control-value theory of achievement emotions 
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ر و رن؛ ت1992)پکران،  2(، رویکردهای انتظار ـ ارزش هیجانات1985)واینر،  1پیشرفت

، 6؛ پری1993، 5)پاتریک، اسکینر و کانل 4شده ادراکهای کنترل (، نظریه2001، 3اسچالر

، 8فریدریکسون) 7اثرات هیجانات بر یادگیری و عملکرد دربردارندههای ( و مدل1991

 شوند.با یکدیگر ترکیب می( 1998؛ زیدنر، 2002، پکران و همکاران، 2001

با هدف کمک به توصیف هیجانات پیشرفت  خود یهزنظرا( در بخشی 2006پکران )

 10سازی)مثبت در برابر منفی(، سطح فعال 9کند: ماهیتسه بُعد را از یکدیگر متمایز می

های پیشرفت یا ، هیجانات مربوط به فعالیتدرنهایت( و 11ساز غیر فعالساز در برابر )فعال

نات مربوط به پیامدهای پیشرفت یا )مانند لذت از یادگیری( یا هیجا 12هیجانات فعالیتی

 )مانند احساس غرور و اطمینان ناشی از موفقیت(. عالوه بر این، پکران 13هیجانات پیامدی

 ،های شناختی مبتنی بر کنترل و ارزشاین نظریه بر نقش تبیینی ارزیابیدر  (2006، 2000)

 دربردارنده نترل محورکهای . ارزیابیکند می تأکید تجارب هیجانی فراگیران بینی پیشدر 

های اسنادها، انتظارات و باورهای شایستگی مربوط به پیشرفت در فراگیران است. ارزیابی

)برای مثال ادراک از  کند مییک فعالیت یا پیامد اشاره  شده ادراکبه ارزش  ارزش محور

 اهمیت موفقیت(.

بینی ( پیش2006، 2000های مفهومی مدل نظری پکران )بر اساس آموزهبنابراین، 

های پیشرفت ذهنی مثبت برای فعالیت گذاری ارزشو  شده ادراکپذیری که کنترل شود می

و در کاهش هیجانات فعالیتی هیجانات فعالیتی مثبت مانند لذت از یادگیری  افزایشدر 

                                                           
1. attributional theories of achievement emotions 

2. expectancy-value approaches to emotions 

3. Turner & Schallert 

4. theories of perceived control 

5. Patrick, Skinner & Connell 

6. Perry 

7. models involving the effects of emotions on learning and performance 

8. Fredrickson 

9. valence 

10. level of activation 

11. activating vs. deactivating 

12. activity emotions 

13. outcome emotions 
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شد خستگی عمدتاً فرض می تر پیش که درحالیمنفی مانند خستگی و خشم اثرگذار باشند. 

نفیلد و همکاران، تیچل؛ نقل از 1975است )سیزنتیمیهالی،  1ارزیابی چالشیان فقد محصول

پایین از  خود پنداشت دهد که هیجان خستگی به( اما نتایج مطالعات اخیر نشان می2012

پکران، گوئتز، دانیلز، ) 3پایین شده ادراک( و کنترل 2006ز و همکاران، گوئت) 2توانایی

 شود.بوط می( مر2010استاپنسکی و پری، 

پذیری شود که کنترلمی تأکید نیز کنترل ارزش هیجانات پیشرفتنظریه در 

نتایج ناکام کننده در فراخوانی تجارب ذهنی منفی برای  گذاری ارزشپایین و  شده ادراک

کند. برای مثال فراگیری که میدی و شرم ایفای نقش میاهیجانی منفی مانند اضطراب، نا

به  دهی پاسخخورد و خود را برای یک آزمون مهم شکست می کند دربینی میپیش

حتم هیجان اضطراب مربوط به شکست را  طور بهکند، مطالبات آن واحد ناتوان ارزیابی می

دیتمرس، تراتسون،  ؛2008گوئتز، فرنزل، هال و پکران، ؛ 1992تجربه خواهد کرد )پکران، 

ارزش هیجانات  ـ کنترل نظریه، در کلیطور به(. 2011، گوئتز، فرنزل و پکران، 4الدکی

پیشایندهای  ،های شناختی مبتنی بر کنترل و ارزششود که ارزیابیفرض می ،پیشرفت

؛ فلسفین و شکری، 1393)فاتحی و شکری،  هستندمجاور هیجانات پیشرفت ویژه و متمایز 

 .(1394؛ حکمی و شکری، 1394؛ ستاری، پورشهریار و شکری، 1393

هیجانات پیشرفت  پرسشنامههای فنی جربی در قلمرو مطالعاتی ویژگیمرور شواهد ت

هیجانات  پرسشنامهجامع  نسخهسنجی دهد که مطالعات کمی با هدف تحلیل رواننشان می

و  ؛ لیچتنفیلد2011اند )پکران، گوئتز، فرنزل، بارچفیلد و پری، پیشرفت انجام شده

( که با هدف 2011پکران و همکاران ) لعهمطا(. در 1394پور، ؛ عبداهلل2012، همکاران

هیجانات پیشرفت در گروهی از دانشجویان  پرسشنامهجامع  نسخهسنجی تحلیل روان

( مدل تک عاملی یا مدل عامل 1کارشناسی انجام شد، نتایج نشان داد که از بین چهار مدل 

طبی واحد هیجانی واحد ـ که در آن روابط بین هیجانات مختلف از طریق یک عامل دوق

                                                           
1. challenge appraisal 

2. low self-concept of ability 

3. low perceived control 

4. Dettmers, Trautwein & Lüdtke 
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، 1لذت چندگانهها ـ که در آن عوامل هیجانی ( مدل هشت عاملی هیجان2شود ـ، تبیین می

زیربنایی عاملی  9و خستگی 8، نامیدی7، شرم6، اضطراب5، خشم4آسودگی، 3، غرور2امید

گانه ـ که در ( مدل عوامل موقعیتی سه3دهد ـ، هیجانات پیشرفت را تشکیل می پرسشنامه

هیجانات پیشرفت از طریق سه عامل مکنون موقعیتی، هیجانات پیشرفت را  پرسشنامهآن 

یک مدل  مثابه به( مدل تعامل هیجان ـ موقعیت ـ 4 درنهایتو  کند ـگیری میاندازه

همزمان نُه هیجان  طور بههای پیشرفت، با هدف تفسیر تجارب هیجانی در موقعیت دووجهی

ها ، مدل تعامل هیجان ـ موقعیت با دادهشود ـمتمایز و سه موقعیت را شامل می

برازش بهتری نشان داد. عالوه بر این، الگوی پراکندگی مشترک بین  شده آوری جمع

های ارزش و کنترل و های ارزیابیهیجانات پیشرفت و اندازه چندگانههای مقیاس ای اندازه

تجربی  طور بههیجانات پیشرفت  پرسشنامهیادگیری از روایی بیرونی  بخشی نظم خود

 حمایت کرد.

همسو با  تأییدی(، نتایج تحلیل عاملی 1393پور، درتاج و احدی )عبداهلل مطالعهدر 

فارسی  نسخهباالتر  مرتبهبر ساختار عاملی  تأکید( با 2011پکران و همکاران ) مطالعه

ن، گیری لذت، امید، غرور، تسکیمقیاس برای اندازه 24هیجانات پیشرفت شامل  پرسشنامه

های تحصیلی مختلف کالس درس، خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی در موقعیت

حمایت کرد. عالوه بر این، در  AEQتجربی از روایی درونی  طور بهیادگیری و امتحان 

های چندگانه در ( ضرایب همسانی درونی مقیاس1393و همکاران )پور عبداهلل مطالعه

پور عبداهلل مطالعهدر  به دست آمد. 87/0تا  74/0های تحصیلی مختلف بین موقعیت

، برای هر یک از ابعاد 10هیجانات پیشرفت پرسشنامهکوتاه  نسخه توسعه منظور به( 1394)

                                                           
1. enjoyment 

2. hope 

3. pride 

4. relief 

5. anger 

6. anxiety 

7. shame 

8. hopelessness 

9. boredom 

10. Achievement Emotion Questionnaire-Short Version 
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شدند.  انتخاب گویه، 3گانة تجارب هیجانی در سه قلمرو یادگیری، مطالعه و امتحان، هشت

ها ز دو روش تحلیل آماری مبتنی گویهها ا، برای انتخاب گویه(1394پور )عبداهلل در مطالعه

« 2کلی مقیاس نمرههمبستگی هر گویه با »و دستور « 1آلفا پس از حذف ماده»مانند دستور 

برای هر یک از سه قلمرو مطالعه،  های گوی 24 بستهبنابراین، از تجمیع سه  ؛استفاده شد

رفت، توسعه یافت. در هیجانات پیش پرسشنامهای ماده 72کوتاه  نسخهیادگیری و امتحان، 

جامع  نسخههمسو با  SV-AEQ تأییدی( نتایج تحلیل عاملی 1394پور )عبداهلل مطالعه

AEQ  های هیجانات مثبت )لذت، امید، غرور، مجدد بر تفکیک مقیاس تأکیدبا

گیری تجارب ( و منفی )خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی( برای اندازهآسودگی

های تحصیلی مانند کالس درس، یادگیری و امتحان اع موقعیتهیجانی مختلف در انو

حمایت کرد. عالوه بر این، الگوی پرکندگی  SV-AEQتجربی، از روایی درونی  طور به

های تحصیلی مختلف با مشترک بین هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در موقعیت

پیشرفت فراگیران،  هدف های گیری جهتبر تهدید و چالش محور و با  مبتنیهای  ارزیابی

فراهم آورد. در این مطالعه،  SV-AEQ سازهشواهد مضاعفی را در دفاع از روایی 

های لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس

، 55/0، 65/0های مربوط به کالس به ترتیب برابر با و نامیدی و خستگی در مقیاس هیجان

های لذت، ، ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس58/0و  63/0، 65/0، 55/0، 50/0، 62/0

های مربوط به ، خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی در مقیاس هیجانغرورامیدواری، 

و  65/0و  66/0، 50/0، 60/0، 65/0، 61/0، 54/0، 55/0یادگیری به ترتیب برابر با 

آسودگی، خشم، غرور، امیدواری،  های لذت،ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس درنهایت

، 55/0های مربوط به امتحان به ترتیب برابر با میدی در مقیاس هیجانانا و اضطراب، شرم

 به دست آمد. 60/0و  71/0، 57/0، 65/0، 50/0، 75/0، 76/0

های فنی پرسشنامه هیجانات پیرامون ویژگی شده انجاممرور دقیق نتایج مطالعات 

اشاره شد )پکران، گوئتز،  ها آنبه  تر پیشکه جز اندک مطالعاتی که  دهدپیشرفت نشان می

                                                           
1. Cronbach’s α if item deleted 

2. corrected item-total correlation 



 1395 زمستان، 26گیری تربیتی، دوره هفتم، شمارة  / فصلنامة اندازه 238

(، 1393پور و همکاران،  عبداهلل؛ 2012، همکارانو  ؛ لیچتنفیلد2011فرنزل، بارچفیلد، 

سنجی نتحلیل روا منظور بهغالب محققان (، 2005) گوئتزوپری ،همسو با دیدگاه پکران

هیجانات مربوط به  گانه سهمروهای مفهومی هیجانات پیشرفت، از بین قل پرسشنامه

فقط یک قلمرو  3و هیجانات مربوط به امتحان 2، هیجانات مربوط به کالس درس1یادگیری

در  توانند میکه محققان  شوند میعالوه بر این، پکران و همکاران یادآور اند. را برگزیده

منتخب،  مسئلهبه ماهیت های مختلف، با توجه  یک قلمرو مفهومی واحد از بین زیرمقیاس

های نسخه ، با توجه به تعداد زیاد مادهنابراینب ؛ها را انتخاب کنندتعدادی از زیرمقیاس

 منظور بهاند محققان ایرانی کوشیده ویژه بههیجانات پیشرفت، غالب محققان  پرسشنامهجامع 

ک قلمرو مفهومی های ایرانی، با انتخاب یها در بین نمونهآوری دادهتضمین دقت در جمع

فارسی  نسخههای فنی هیجانات پیشرفت، ویژگی پرسشنامهاز بین سه قلمرو نظری زیربنایی 

کنند که بینی میبنابراین، وقتی محققان پیش ؛هیجانات پیشرفت را آزمون کنند پرسشنامه

هیجانات پیشرفت ممکن است دقت  پرسشنامهجامع  نسخهدر  سؤاالتتعداد زیاد 

کدیور، فرزاد، کاوسیان و گیران را تا حدی کاهش دهد، همسو با مطالعات فرا دهی پاسخ

ستاری، ( و 1392کاوسیان )و  ، نیکدل، کدیور، فرزاد، عرب زاده(1388نیکدل )

سنجی هر یک از سه های روان( تالش برای آزمون مشخصه1394پورشهریار و شکری )

ربوط به کالس درس و هیجانات قلمرو مفهومی هیجانات مربوط به یادگیری، هیجانات م

 شود.مربوط به آزمون، گریزناپذیر می

 نسخه( ـ که با هدف آزمون ساختار عاملی 1388کدیور و همکاران ) مطالعهدر 

 پرسشنامه تأییدیهیجانات پیشرفت انجام شد ـ، نتایج تحلیل عاملی  پرسشنامه آموزی دانش

مه به تفکیک برای دو بُعد کلی هیجانات هیجانات پیشرفت از ساختار چندبُعدی این پرسشنا

مربوط به کالس و هیجانات مربوط به یادگیری در بین گروهی از دانش آموزان دبیرستانی 

تجربی حمایت کرد. در این مطالعه، مقادیر همسانی درونی برای  طور بهایرانی 

                                                           
1. learning related emotions 

2. class related emotions 

3. test related emotions 
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های رمقیاسو برای زی 85/0تا  75/0ن یهیجانات مربوط به کالس ب چندگانههای  زیرمقیاس

به دست  86/0ا ت 75/0هیجانات مربوط به یادگیری ضرایب همسانی درونی بین  چندگانه

های ( که با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس1394ستاری و همکاران ) مطالعهدر مد. آ

هیجان مربوط به یادگیری در بین گروهی از دانشجویان انجام شد، نتایج تحلیل عاملی 

بعدی هر یک از هیجان مربوط به کالس نشان داد که ساختار تک هایمقیاس تأییدی

، غرور، خشم، اضطراب، واریهای هیجانات پیشرفت مثبت و منفی شامل لذت، امیدمقیاس

 ها داشت.شرم، نامیدی و خستگی برازش قابل قبولی با داده

 پایههیجانات پیشرفت بر  پرسشنامه ازآنجاکه، سوی یکبا توجه آنچه گفته شد، از 

که با هدف  کیفی وو گروهی از مطالعات اکتشافی کمی  گفته پیشمالحظات نظری 

، به کمک یک درمجموعو  اندتحلیل پدیدایی و ساختار هیجانات پیشرفت انجام شده

پکران، گوئتز، ؛ 2006، 1پکران، مایر و الیوتراهبرد منطقی ـ تجربی، توسعه یافته است )

و از  (2002، 3؛ اسپانگلر، پکران، کرامر و هافمن2004، 2نترو مالف هوکستادت ،پری، کرامر

بر توان تفسیری هیجانات  تأکیدگروه وسیعی از شواهد تجربی با  ازآنجاکهسوی دیگر، 

بر  ازپیش بیشبینی نشانگرهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی تحصیلی، پیشرفت برای پیش

های پیشرفت در سه وم هیجانضرورت دسترسی به ابزاری روا و پایا برای سنجش مفه

قلمرو مفهومی هیجانات مربوط به یادگیری، هیجانات مربوط به کالس درس و هیجانات 

 پرسشنامهسنجی های روانمشخصه روشمند مطالعهاند، کرده تأکیدمربوط به امتحان 

حاضر درصدد است  مطالعهبنابراین، محقق در  ؛یابدهیجانات پیشرفت اهمیتی مضاعف می

ای از دانشجویان آزمون های هیجان مربوط به کالس را در نمونهروایی عاملی مقیاسکه 

 کند.

                                                           
1. Elliot & Maier 

2. Kramer, Hochstadt & Molfenter 

3. Spangler, Kramer & Hofmann 
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 روش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد 

آماری در این  نمونه .بودند 94-95سال تحصیلی  دوماسالمی واحد رودهن در نیمسال 

های دختر( از گروه 160پسر و  240) کارشناسیقطع م دانشجوی 400پژوهش شامل 

گیری آموزشی مختلف بودند. در این مطالعه برای انتخاب دانشجویان، از روش نمونه

گیری منتخب حاضر، واحدهای نمونه مطالعهای استفاده شد. برای این منظور، در چندمرحله

س، ابتدا از بین و کالس درس بودند. بر این اسا ، گروه آموزشیشامل دانشکده

چهار کامالً تصادفی  طور بههای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  دانشکده

 درنهایتشناسی و علوم اجتماعی و دانشکده فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه، روان

 طور بهپس از حضور در هر دانشکده علوم تربیتی و مشاوره انتخاب شدند. در ادامه، 

، از هر گروه درنهایتمختلف، سه گروه آموزشی انتخاب شدند.  های گروهبین تصادفی از 

تصادفی  طور بهکالس  سههای درس مختلف، تعداد هر دانشکده از بین کالسآموزشی در 

ابزارهای سنجش  بستههای درس به گروهی در کالس طور بهانتخاب شدند و دانشجویان 

 :است ذیل قرار از حاضر پژوهش سنجش ابزارهای پاسخ دادند.

و  پکران (.2005، پری و پکران، گوئتز)؛ CRES های هيجان مربوط به کالسمقياس

 خود گزارشییک ابزار  مثابه بههای پیشرفت را هیجان پرسشنامه( 2005) همکاران

های پرسشنامه هیجاناین  .توسعه دادندهای پیشرفت گیری هیجاناندازهبا هدف چندبعدی 

موقعیت پیشرفت تحصیلی شامل کالس درس، مطالعه و امتحان ا در سه رپیشرفت مختلف 

یک از سه موقعیت کالس درس،  رهای پیشرفت در ههیجان پرسشنامهبنابراین، سنجد. می

های هیجان پرسشنامهکند. گیری میهیجان متفاوت را اندازه هشت نوعمطالعه و امتحان، 

و  2های مربوط به یادگیری، هیجان1کالس های مربوط بهپیشرفت شامل سه مقیاس هیجان

به  کنندگان مشارکتهای پیشرفت هیجان پرسشنامهاست. در  3های مربوط به امتحانهیجان

                                                           
1. class-related emotions 

2. learning-related emotions 

3. test-related emotions 
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= کامالً موافق پاسخ 5= کامالً مخالف تا 1از  ای درجه پنجهر گویه روی یک طیف 

 10لذت )س گویه و هشت زیرمقیا 80های مربوط به کالس شامل دهند. مقیاس هیجان می

(، شرم گویه 12(، اضطراب )گویه 9) خشم (،گویه 9) غرور(، گویه 8) واری(، امیدگویه

های مربوط های هیجاناست. مقیاس (گویه 11( و خستگی )گویه 10(، ناامیدی )گویه 11)

 مجموعهگویه،  77و  75به ترتیب با  هرکدامهای مربوط به امتحان و هیجان به یادگیری

که با هدف  حاضر مطالعهکنند. در گیری میت نوع هیجان قبل را اندازهاز هش مشابهی

 های گویههیجان مربوط به کالس انجام شد، فقط از  های مقیاسآزمون روایی عاملی 

 مربوط به هیجانات کالس درس استفاده شد.

های هیجان مربوط به کالس فارسی مقیاس نسخهسازی آماده منظور بهدر این مطالعه، 

فارسی  نسخهاستفاده از  منظور به ،بنابراین استفاده شد. 1از روش ترجمه مجدد، درس

، نسخه انگلیسی آن برای نمونه دانشجویان ایرانی های هیجان مربوط به کالس درسمقیاس

ارزی زبانی و مفهومی، نسخه به زبان فارسی ترجمه شد. برای این منظور، با هدف حفظ هم

، 2بانه دیگر به انگلیسی برگردانده شدند )مارسال و لئونگفارسی به کمک یک فرد دوز

های انگلیسی بحث کردند و از (. در ادامه، دو مترجم درباره تفاوت موجود بین نسخه1995

ها به حداقل ممکن کاهش یافت. بر این اساس، این تفاوت« 3فرایند مرور مکرر»طریق 

، چند نفر از درنهایتبررسی شد.  قتد بهبا نسخه اصلی  شده ترجمهترادف معنایی نسخه 

را مطالعه و  ابزار سنجشدانشگاه روایی محتوا و تطابق فرهنگی این  هیأت علمیاعضای 

 پیشرفتهیجانات  پرسشنامهاصلی  نسخه طبق دستورالعمل ،حاضر مطالعهدر کردند.  تأیید

و  (4تی)منظور هیجانات پیشرفت صف تقاضا شد تا تجارب هیجانی کلی ها آزمودنیاز 

های هیجان بنابراین، در مقیاس ؛خاص خود را هنگام حضور در کالس گزارش کنند

 ،66،63، 55، 40، 32، 14، 11، 5های گویه، فقط گویه 80مربوط به کالس، از مجموع 

گیری یک کالس خاص اندازه دربارهتجارب هیجانی فراگیران را  80و  77،78، 74، 67

                                                           
1. back translation 

2. Marsella & Leong 

3. iterative review process 

4. trait achievement emotions 
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 ،های هیجان مربوط به کالسهای مقیاسه دیگر گویهکنند و این در حالی است کمی

 دهند.قرار می موردسنجش، تحصیلی دوره طول تجارب هیجانی کلی فراگیران را در

کالسیک تست انجام شد. ابقا یا حذف مواد  نظریه پایهها بر در این مطالعه، تحلیل داده

این مطالعه برای  های آماری تحلیل عاملی صورت گرفت. درمقیاس به اتکای مشخصه

و همسو با  از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو تأییدیاستفاده از تحلیل عامل 

شاخص ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگو از  منظور به( 1999) 1پیشنهاد هو و بنتلر

df/) (، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی2χ) مجذور خی
2χ شاخص برازش ،)

 ، شاخص نیکویی برازش انطباقی(GFI) خص نیکویی برازش، شا(CFI) ایمقایسه

(AGFI) و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب ) (RMSEAبا توجه به  شد. استفاده

 مطالعه( در این 1393( و عبداهلل پور و همکاران )2011پکران و همکاران ) مطالعه یافته

یک مدل  شده شاهدهمهای گیری مفروض جهت تعیین برازندگی با دادهالگوی اندازه

پور و ( و عبداهلل2011البته همسو با مطالعه پکران و همکاران ) چندبعدی خواهد بود.

هیجانات پیشرفت  پرسشنامهجامع  نسخههای ( که با هدف تحلیل مشخصه1393همکاران )

ل چندبعدی، برازندگی چند همزمان عالوه بر مد طور به حاضر نیز مطالعه، در انجام شد

و مدل تعاملی  3گانه، مدل عوامل موقعیتی سه2ب شامل مدل عامل هیجانی واحدمدل رقی

 نیز آزمون شد. 4هیجان ـ موقعیت

 هایافته

های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد، مقادیر بارهای عاملی، اندازه 1جدول 

مقدار همبستگی هر گویه با نمره کل و مقدار آلفا را با فرض حذف هر گویه برای 

CRES  دهد. نشان میدانشجویان در 

                                                           
1. Hu & Bentler 

2. one emotion-factor model 

3. three setting-factors model 

4. -factors model 



 243 / ... های مقیاس درونی همسانی و تأییدی عاملی تحلیل

، تأییدیها به کمک روش آماری تحلیل عاملی حاضر قبل از تحلیل داده مطالعهدر 

های بهنجاری ( مفروضه2006) 1( و میرز، گامست و گارینو2005همسو با پیشنهاد کالین )

متغیری به کمک برآورد مقادیر چولگی و کشیدگی، بهنجاری چندمتغیری از طریق تک

ماهاالنوبیس آزمون شد. همچنین، در  فاصلهو مقادیر پرت از طریق روش  ضریب مردیا

در این از روش بیشینه انتظار استفاده شد.  شده گمهای حاضر برای مدیریت داده مطالعه

، 18افزار آموس نسخه و با استفاده از نرم تأییدیمطالعه، به کمک تحلیل عاملی 

 .زمون شدآ CRESالگوی چندعاملی مفروض 

 های ميانگين، انحراف استاندارد، بار عاملي و . اندازه1جدول 

 CRESهای  ضریب همساني برای زیرمقياس

                                                           
1. Meyers, Gamst & Guarino 

بار 

 عاملی

انحراف 

 استاندارد
 هاگویه میانگین

 α=93/0 عامل اول: هیجان لذت

 شوم. زده میذوق کالس درساز رفتن به  .1 05/3 08/1 60/0

 .الس، انتظار دارم در این کالس درس مطالب زیادی را یاد بگیرمقبل از ک .5 82/3 11/1 73/0

63/0 07/1 14/3 
مند هستم که به این کالس درس بروم، زیرا حضور در کالس برایم عالقه .11

 انگیز است.هیجان

 برم. از حضور در کالس درس لذت می .24 40/3 22/1 87/0

79/0 14/1 59/3 
های شود که در کالس برم موجب می الس میلذتی که از حضور در این ک .32

 درس شرکت کنم.

81/0 05/1 77/3 
ها در کالس بشینم و  توانم ساعت انگیز است که می قدری هیجان کالس درس به .41

 به استاد گوش دهم.

 گیرم. برم که نیرو می قدر از مشارکت در کالس لذت می آن .49 40/3 16/1 77/0

 صبرانه منتظر جلسه بعدی هستم. از هر جلسه این کالس درس، بیبعد  .67 95/2 24/1 74/0

 پس از اتمام کالس، خوشحالم از اینکه مطالب درسی را فهمیدم. .71 93/3 02/1 77/0

 پس از کالس درس، خوشحالم که نتیجه خوبی از رفتن به کالس گرفتم. .76 01/3 27/1 78/0

 α=92/0 امیدواریعامل دوم: هیجان 

که مطالب را خواهم فهمید، به من انگیزه  قبل از حضور در کالس، اطمینان از این .4 11/4 97/0 70/0
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 دهد. می

 نفس دارم. هنگام رفتن به کالس، اعتمادبه .7 57/3 02/1 66/0

 قبل از حضور در کالس، سرشار از امید هستم. .9 53/3 18/1 73/0

 شوم. دهد و آماده کالس می م به من انگیزه مینفس از کالس، اعتمادبه قبل .13 55/3 03/1 80/0

 دهد تا تالش بیشتری کنم. امید به موفقیت، انگیزه می .16 98/3 97/0 75/0

83/0 09/1 60/3 
توانم مطالب درسی را یاد  بین هستم زیرا می ، خوشکالس درقبل از حضور  .20

 بگیرم.

 مشارکت خوبی در کالس داشته باشم.، امیدوارم در کالس. قبل از حضور 23 71/3 12/1 79/0

 فهمم.هنگام حضور در کالس، مطمئن هستم که مطالب درسی را می .37 45/3 06/1 81/0

 α=89/0 عامل سوم: هیجان غرور

67/0 08/1 73/3 
توانم مطالب را بفهمم احساس غرور  . در جریان کالس درس، از اینکه می30

 کنم. می

 کنم. کنم که در این کالس درس بهتر از بقیه عمل می می. افتخار 40 29/3 12/1 71/0

 شود. ام بیشتر می کنم، انگیزه وقتی در کالس خوب مشارکت می .46 76/3 99/0 69/0

 کنم. کالس درس دارم، احساس غرور می در جریانهایی که  از همکاری .53 55/3 09/1 80/0

 تپد. قلبم با غرور می کنم، وقتی در کالس خوب عمل می .60 77/3 96/0 58/0

 کنم. بعد از کالس درس، به خودم افتخار می .70 63/3 99/0 70/0

73/0 96/0 04/4 
کنم از اینکه در مورد موضوع درس مطالبی کالس درس، فکر می ازاین پس .74

 کنم. دانم، احساس غرور می می

81/0 09/1 66/3 
کنم،  ن کالس احساس غرور میهایم در ای پس از اتمام کالس، چون از موفقیت .77

 شوم برای ادامه کار برانگیخته می

59/0 17/1 28/3 
بعد از کالس، دوست دارم درباره عملکرد خوبم در این کالس با دوستانم  .80

 صحبت کنم

 α=89/0 عامل چهارم: هیجان خشم

73/0 13/1 36/2 
کاش مجبور نبودم در کالس درس حاضر باشم چون حضور در کالس مرا  ای .8

 کند عصبانی می

 کنم.در جریان کالس درس، احساس ناامیدی می .28 22/2 08/1 74/0

 کنم عصبانی هستم کالس درس، احساس می در جریان .39 30/2 26/1 78/0

 کند رس، مرا عصبانی میفکر کردن در مورد کیفیت پایین کالس د .44 02/3 11/1 51/0

 کنم قراری می کالس احساس بی در جریانچون عصبانی هستم،  .54 51/2 17/1 78/0

ای که مجبورم در کالس یاد بگیرم، مرا  چیزهای بیهوده همهفکر کردن در مورد  .59 43/2 08/1 79/0
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 کند. عصبانی می

 م را مواخذه کنم.توانستم پس از کالس اساتید می کاش ای .69 98/2 16/1 55/0

 بعد از کالس درس، عصبانی هستم. .73 96/2 31/1 73/0

64/0 28/1 92/2 
دهم فکر  درس هدر می پس از اتمام کالس، هرگاه به زمانی که در این کالس .78

 شوم. کنم، عصبانی و ناراحت می می

 α=89/0 عامل پنجم: هیجان اضطراب

82/0 11/1 32/2 
کالس، نگرانم که آیا قادر به فهمیدن مطالب درسی  حتی قبل از حضور در .3

 خواهم بود یا نه.

 چون عصبی هستم، بهتر است از کالس درس فرار کنم. .6 20/2 16/1 56/0

 اندازه کافی آماده درس هستم یا نه. قبل از حضور در کالس نگرانم که آیا به .12 05/3 13/1 56/0

 ازاندازه باشد. نگرانم که انتظارات کالس بیش السدر کقبل از حضور  .15 15/3 27/1 72/0

 کند. قبل از حضور در کالس، فکر کردن درباره کالس مرا ناراحت می .17 52/2 15/1 75/0

 خورد. می به همکنم، حالم  وقتی در مورد کالس فکر می .19 31/2 16/1 68/0

 کنم. ، احساس ترس میدر کالسقبل از حضور  .21 38/2 14/1 62/0

 ، نگرانم که دیگران بیشتر از من بفهمند.در کالسهنگام حضور  .25 78/2 33/1 68/0

 شوم. هنگام حضور در کالس دچار تنش می .35 24/2 08/1 71/0

 کنم که در کالس درس مضطرب هستم. احساس می .50 99/2 20/1 50/0

55/0 17/1 65/2 
دهم چیزی  راین ترجیح میترسم حرف نادرستی در کالس درس بزنم، بناب می .56

 نگویم.

 زند. فهمم، قلبم تندتر می وقتی چیز مهمی را در کالس نمی .65 92/2 17/1 45/0

 α=91/0 عامل ششم: هیجان شرم

 .شوم زده می کنم، خجالت هر وقت در کالس صحبت می .27 48/2 14/1 54/0

 .کنم ادان تلقی میگویم، خود را ن وقتی چیزی را در کالس می .34 10/2 02/1 63/0

80/0 09/1 11/2 
کاش در سوراخی بروم و  کنم ای گویم، آرزو می هرگاه در کالس چیزی می .38

 .مخفی شوم

 شوم. پاچه می در جریان کالس آشفته و دست .43 33/2 11/1 83/0

 کنم. توانم در کالس اظهار وجود کنم، احساس شرمندگی می از اینکه نمی .47 82/2 23/1 71/0

76/0 18/1 65/2 
عدم مشارکت در ) بازداریبه دلیل آشفتگی در کالس، دچار تنش و  .52

 شوم. های کالسی( می فعالیت

 کشم.هنگام حضور در کالس درس، خجالت می .58 07/2 03/1 79/0

 شوم.. زنم، دچار لکنت زبان می وقتی در کالس حرف می .62 15/1 05/1 65/0
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57/0 21/1 76/2 
فهمم، خجالت  یان کالس، اگر دیگران بفهمند که این مطالب را نمیدر جر .64

 کشم. می

61/0 18/1 77/2 
شوم که دیگران بیشتر از من مطالب را  زده می رو خجالت پس از کالس، ازآن .68

 اند. فهمیده

59/0 05/1 61/2 
دهم بعد از کالس به کسی  فهمم ترجیح می وقتی چیزی را در کالس نمی .72

 نگویم.

 α=93/0 عامل هفتم: هیجان نامیدی

48/0 24/1 24/3 
فهمم، حضور در آن کالس بیهوده  زمانی که از مطالب درسی چیزی را نمی .2

 است.

79/0 23/1 21/2 
ام که مطالب درسی را نخواهم  حتی پیش از کالس، این واقعیت را پذیرفته .10

 فهمید.

 کند. کر کردن به این کالس درس، مرا ناامید میقبل از حضور در کالس، ف .14 42/2 39/1 83/0

 ام، انرژی رفتن به کالس را ندارم. چون دلسرد شده .18 60/2 18/1 74/0

84/0 25/1 19/2 
دهم به کالس درس نروم زیرا امیدی به فهمیدن مطالب درسی وجود  ترجیح می .22

 ندارد.

 آیم. توجه می نظر گیج و بیفهمم، به  . چون مطالب درسی را نمی31 85/2 25/1 69/0

 کنم. هنگام حضور در کالس درس، احساس ناامیدی می .48 37/2 17/1 79/0

 ام. همه امیدم را برای فهمیدن مطالب این کالس درس از دست داده .55 39/2 34/1 86/0

82/0 13/1 54/2 
دست  کنم که انگار تمام توانم را از . بعد از کالس، چنان احساس ناامیدی می75

 ام. داده

 پس از کالس، از ادامه کار در این دوره ناامیدم. .79 25/2 17/1 80/0

 α=95/0 عامل هشتم: هیجان خستگی

 کننده است. شوم که از کالس درس بیرون بروم زیرا خیلی کسل . وسوسه می26 75/2 23/1 82/0

80/0 27/1 20/3 
رد مرتب به ساعتم نگاه گذ کندی می در جریان کالس درس، چون زمان به .29

 کنم. می

83/0 27/1 94/2 
توانم تا پایان کالس صبر کنم احساس  کالس درس، چون نمی در جریان. 33

 کنم. قراری می بی

 رود. ام از کالس سر می کالس درس، حوصله در جریان .36 73/2 38/1 89/0

82/0 15/1 69/2 
هوشیار بودن برایم مشکل شوم که  حوصله می قدر در کالس خسته و بی . آن42

 است.

 کشم. . به دلیل خستگی زیاد، در کالس درس خمیازه می45 04/3 35/1 79/0
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ها را با داده را CRESگیری مفروض اندازه الگوی تأییدینتایج تحلیل عاملی  1جدول 

، ضمن دفاع از ساختار 1در جدول  CRES تأییدیدهد. نتایج تحلیل عاملی نشان می

های رگرسیونی در دهد که تمامی مقادیر وزنایرانی نشان می نمونهدر  CRES چندبْعدی

های برازش شاخص . نتایج مربوط به(>01/0P)آماری معنادارند  ازلحاظگیری مدل اندازه

های شاخص، برای هر یک از منتخبدانشجویان  نمونهدر  گیری مفروضاندازهالگو 

، شاخص مجذور خی بر (2χ) ( شامل شاخص مجذور خی1999پیشنهادی هو و بنتلر )

df/) درجه آزادی
2χ)ای ، شاخص برازش مقایسه(CFI) شاخص نیکویی برازش ،(GFI) ،

و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب  )(AGFIشاخص نیکویی برازش انطباقی 

) (RMSEAبه دست آمد 056/0و  92/0، 94/0، 95/0، 52/2، 40/7687ترتیب برابر با  به 

 2نتایج جدول  .(2)جدول  ها برازش قابل قبولی دارددهد مدل مفروض با دادهن میکه نشا

های هیجان مربوط به که در نمونه دانشجویان ساختار عاملی چندبعدی مقیاس دهد مینشان 

های رقیب شامل مدل عامل هیجانی واحد، مدل کالس درس در مقایسه با دیگر مدل

 ها برازش بهتری نشان داد.گانه و مدل تعاملی هیجان ـ موقعیت، با دادهعوامل موقعیتی سه

 های چندگانه در نمونه دانشجویاننيکویي برازش برای مدل های اندازه. 2جدول 

2χ f/d مدل
2χ CFI GFI AGFI RMSEA 

40/7687 مدل چندبعدی  52/2  95/0  94/0  92/0  056/0  

56/9243 هیجانی واحد عاملمدل   69/4  76/0  74/0  70/0  15/0  

63/9412 گانهمدل عوامل موقعیتی سه  31/4  79/0  77/0  71/0  14/0  

71/9705 مدل تعاملی هیجان ـ موقعیت  53/5  65/0  64/0  62/0  20/0  

 کند. در جریان کالس درس، سخنرانی مرا خسته می .51 87/2 15/1 61/0

 روم. ام فرو می کنم در صندلی در جریان کالس احساس می .57 29/2 08/1 63/0

 شود. درس ذهنم منحرف و مغشوش می در کالسل خستگی، به دلی .61 11/3 21/1 74/0

 کننده است. حضور در این کالس برایم کامالً کسل .63 57/2 15/1 89/0

72/0 18/1 74/2 
دیگری  کار چهکننده،  درس کسل جای نشستن در این کالس کنم به فکر می .66

 توانم انجام دهم. می
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های هیجانات مربوط به کالس حاضر، همبستگی بین تمامی زوج زیرمقیاس مطالعهدر 

 در مدل چندبعدی )لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی(

 (.>01/0Pآماری معنادار بود ) ازلحاظ

، غرور، خشم، امیدواریهای لذت، ضرایب همسانی درونی برای زیرمقیاس

، 91/0، 89/0، 89/0، 89/0، 92/0، 93/0به ترتیب تگی اضطراب، شرم، نامیدی و خس

کل با هر گویه برای  نمرهبه دست آمد. همچنین، مقادیر همبستگی بین  95/0و  93/0

(، برای زیرمقیاس هیجان 24)گویه  83/0( تا 1)گویه  58/0زیرمقیاس هیجان لذت بین 

)گویه  53/0یاس غرور بین (، برای زیرمق13)گویه  78/0( تا 7)گویه  65/0بین  امیدواری

(، 54)گویه  73/0( تا 44)گویه  46/0(، برای زیرمقیاس خشم بین 53)گویه  77/0( تا 80

(، برای 15)گویه  72/0( تا 50و  6 های گویه) 50/0برای زیرمقیاس اضطراب بین 

(، برای زیرمقیاس 38 )گویه 76/0تا  (72و  27 های گویه) 55/0زیرمقیاس هیجان شرم بین 

برای زیرمقیاس هیجان  درنهایت( و 55)گویه  84/0( تا 2)گویه  46/0میدی بین ایجان ناه

 (.1به دست آمد )جدول  (،63و  36 های گویه) 85/0( تا 51)گویه  59/0خستگی بین 

 گيریبحث و نتيجه

مربوط به کالس در بین های هیجان حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس مطالعه

حاضر همسو با نتایج مطالعات  مطالعه، نتایج درمجموعشجویان انجام شد. گروهی از دان

؛ ستاری و 1394پور، ؛ عبداهلل2012، و همکاران ؛ لیچتنفیلد2011، و همکاران )پکران

سنجی های روانکه با هدف تحلیل مشخصه (1388؛ کدیور و همکاران، 1394همکاران، 

جانات پیشرفت انجام شدند، نشان داد که هی پرسشنامه شدهکوتاه  نسخهجامع و  نسخه

ها برازش قابل های هیجان مربوط به کالس درس با دادهساختار عاملی چندبعدی مقیاس

های حاضر با تکرار ساختار عاملی چندبعدی مقیاس مطالعه، نتایج دیگر بیان بهقبولی دارد. 

جامع  نسخهنایی پذیری مدل نظری زیربهیجان مربوط به کالس درس از ظرفیت تعمیم

برای  شده انتخاب گانه سههای مفهومی هیجانات پیشرفت برای هر یک موقعیت پرسشنامه
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ها )شامل هیجانات مربوط به یادگیری، هیجانات مربوط کالس درس و سنجش هیجان

 تجربی حمایت کرد. طور بههیجانات مربوط به آزمون( 

حاضر همسو با مطالعات ستاری و  مطالعههای گیری، یافتهعالوه بر این، از منظر اندازه

-های فنی روایی و پایایی مقیاس( از ویژگی1388( و کدیور و همکاران )1394همکاران )

 ازنظر حمایت کرد. همچنین، مستقل طور بههای هیجان مربوط به سه قلمرو مفهومی 

هیجانات  بین انواع مختلف تمایز گذاری، ضرورت سو یکحاضر از  مطالعه یافتهپژوهشی، 

معنایی هیجانات پیشرفت و گذار از  دامنهوسعت بخشیدن به  ،پیشرفت و از دیگر سوی

تنها هیجان فراگیر در  مثابه به امتحان صرف بر اضطراب تأکیدبُعدی و رویکردی تک

 مطالعه یافته، بر اینعالوه دهد. قرار می تأکیدمورد  ازپیش بیشهای پیشرفت را نیز موقعیت

های هیجان مربوط به کالس، همسو با ساختار عاملی چندبعدی مقیاس هدربارحاضر 

و نیکدل و همکاران  (1388کدیور و همکاران ) ،(1394مطالعات ستاری و همکاران )

های بین هیجانات پیشرفت مختلف در موقعیت تمایز گذاریضرورت  ایدهاز ( 1392)

تجربی حمایت کرد.  طور به، انگیزانندتحصیلی متفاوتی که چنین هیجاناتی را برمی

های دهد که ساختار عاملی مقیاس، نتایج مطالعه حاضر نشان میطورکلی به، دیگر بیان به

چندبُعدی، برای سنجش  خود گزارشییک ابراز  مثابه بههیجان مربوط به کالس درس 

بین  تمایز گذاریهای تحصیلی، فرصتِ شمولِ تجارب هیجانی فراگیران در موقعیت

 طور همانآورد. تحصیلی خاص را نیز فراهم می نات پیشرفت مختلف در هر موقعیتهیجا

مدل نظری زیربنایی  فرا بافتاریظرفیت تفسیری  ازپیش بیشاشاره شد این یافته،  تر پیشکه 

قرار  تأکیدمورد مربوط به کالس درس را  هیجان های مقیاسهیجانات پیشرفت و  پرسشنامه

 دهد.می

حاضر چند محدودیت نیز  مطالعهمنتخب، اما  مسئله انکار غیرقابلی با وجود مزایا

های جنسی در قلمرو مفهومی هیجانات ، با توجه به نقش تفسیری تفاوتاولداشت. 

های هیجان مربوط به کالس، ساختار عاملی مقیاس 1ارزی جنسیپیشرفت، عدم آزمون هم

                                                           
1. gender equivalence 
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شود با هدف براین، پیشنهاد میبنا ؛شودهای تحقیق حاضر محسوب مییکی از محدودیت

های جنسی در قلمرو های کارکردی تفاوتتر ویژگیکمک به درک هر چه دقیق

های گیری مقیاسگیری هیجانات پیشرفت، تغییرناپذیری جنسی مدل اندازهمطالعاتی اندازه

حاضر فقط  مطالعه نمونههیجان مربوط به کالس در کانون توجه محققان قرار گیرد. دوم، 

حاضر  مطالعههای پذیری یافتهتعیین ظرفیت تعمیم منظور بهبنابراین،  ؛بوددانشجویان شامل 

است. سوم، انجام  موردنیازهای دیگر های دیگر، انجام مطالعاتی بر روی گروهبه گروه

های بنابراین، آزمون میزان ثبات نمره ؛گیری بوداندازه بار یکحاضر مشتمل بر  مطالعه

حاضر، آزمون  مطالعهپذیر نیست. چهارم، در امکان یجان مربوط به کالسهای همقیاس

با تمرکز بر روایی عاملی و گزارش  های هیجان مربوط به کالسمقیاسهای فنی ویژگی

های هیجان مربوط به مقیاسهای فنی بنابراین، سنجش ویژگی ؛ضرایب همسانی مبتنی بود

 شود.بین و روایی واگرا پیشنهاد میروایی پیشهای دیگری مانند بر روش تأکیدبا  کالس

هیجان  های مقیاسفارسی  نسخهدهد که حاضر نشان می مطالعههای یافته، درمجموع

هیجانات چندبُعدی در قلمرو مطالعاتی  خود گزارشییک ابزار  مثابه بهمربوط به کالس 

 یران،فراگ فتهیجانات پیشر چندگانهسنجی برای سنجش ابعاد روان ازلحاظ، پیشرفت

 است. اطمینان قابلابزاری دقیق و 
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