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 های آموزشی دانشجویانپرسشنامه هيجان

 در شرایط موفقيب و شکیب
 شیرين كوشکي

 شکوه السادات بني جمالي

 حیدرعلي هومن

 چکیده
های تحصیلی به علت عفدم وجفود ابفزار مناسفب مفورد غفلفت قفرار گرفتفه اسفت،          پژوهش در زمینه هیجان

هفای آموزشفی   سنجی پرسشنامه هیجانهای روانظری و ویژگیهدف پژوهش حاضر بررسی مدل ن هدف 

هفای  گیفری هیجفان  ( ابفزار خفود گزارشفی بفرای انفدازه     2115در دانشجویان ایرانی بود. پکفران و دیگفران )  

کنند، معرفی کردند. ایفن ابفزار از   های تحصیلی تجربه میمختلف آموزشی که دانشجویان معموالً در محیط

گیری لیت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خسفتگی  برای اندازههای گوناگونی مقیاس

  در این پژوهش ابتدا پرسشنامه به زبان روشهای کالس، یادگیری و آزمون تشکیل شده است. در موقعیت

دانشفجوی کارشناسفی و کارشناسفی     311فارسی ترجمه و بعد از مطالعه مقدماتی و رفع اشفکاالت بفر روی   

سنجی اعفم از پایفایی و   های روان  بررسی ویژگی. یافته هاد دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران اجرا شدارش

به طور قابل قبولی پایا و روا هستند واکثر  AEQهای دهد مقیاسروایی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می

  نتایج حاصل از این پفژوهش ضفمن   ی. نتيجه گيرها دارندهای پرسشنامه برازش قابل قبولی با دادهمقیاس

های مختلف آموزشی، با معرفی این پرسشنامه بفه عنفوان ابفزار پایفا و روا در     صحه گیاشتن بر اهمیت هیجان

 سازد.را به هم متصل می هایهای نظری اهداف پیشرفت و هیجانجامعه ایرانی، مدل

 ، موفقیت و شکست.های آموزشی، پایایی، روایی، دانشجویانهیجان ها:کلیدواژه

                                                                                                                                                       

اسففففتادیار گففففروه روانشناسففففی دانشففففگاه آزاد اسففففالمی واحففففد تهففففران مرکففففزی( نویسففففنده مسففففوول(          *
(kooshki@iauctb.ac.ir). 
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 مقدمه

اسفت  هفا  هفای آموزشفی دارای تنفوع غنفی از هیجفان     تجارب دانش آموختگان در موقعیفت 
شناسفی و علفوم عصفب   های بنیفادی در روان (. پژوهشb2112، 1)پکران، کوئتز، تیتز و پری

پایه مهفم یفادگیری، حافظفه، انگیفزش، رشفد، سفالمت روان       هایشناختی نشان داد، هیجان
؛ نقل از پکران و 2111 2هاویلند و جونز، های ایمنی عصبی هستند )لویس، و کنش شناختی

هفای تربیتفی فراگیفر اسفت، بفه عنفوان مثفال، ایفن         درزمینفه  ها(. تاثیر هیجانa2112دیگران، 
در عملکرد و یادگیری تحصیلی یاد گیرندگان با تغییر سطح دوپامین مغز و اثر بفر   هاهیجان

شناختی (، فرایندهای توجه و نیروهای1333 3)اشی، ایسن و تورکن،  روی حافظه درازمدت
هفای یفادگیری   (، باعث جلب توجفه یادگیرنفدگان در موقعیفت   2113؛ 4هارت)پکران و می

( و یا موجب 2116؛ نقل از پکران، 2115 6؛ ر،، 2115 5)آینلی، کوریگان و ریچاردسون، 

( و 2111 7عفات و حفل مسفوله )فوگفاس،     هفای متففاوتی از فراینفدهای پفردازش اطال    حالت
شوند. در پژوهشهای بسیاری اضفطراب  ( میb2112تسهیل خود تنظیمی )پکران، و دیگران، 

هفای مثبفت فراوانفی    مورد بررسی قرار گرفته است ولی نکتفه اصفلی ایفن اسفت کفه هیجفان      
سفی نادیفده   شناهای منفی ندارند. در واقع، ماهیت و نوع هیجانات در روانکمتری از هیجان

های حاصل از انجام پژوهشهای مختلف بر این مطلب گرفته شده است. به عبارت بهتر، یافته

در  هففانشناسففی تربیتففی بایففد بففه نففوع هیجففادر روان 8تاکیففد دارنففد کففه پژوهشففهای عففاطفی
 (. b2112موقعیتهای آموزشی توجه داشته باشد )پکران و دیگران، 

های یادگیری و پیشرفت مربوط است و اهمیت دارد، از سویی دیگر، آنچه که به هیجان
های موفقیت و شکست است. به عبارت دیگر، پایه اساسفی  پیش آیندهایی همچون موقعیت

هفای مفدل  مختلفف آموزشفی براسفاس پفیش ففرض      هفای های هیجفان این مطلب رده بندی

 (. b2112شناختی انگیزشی اثرات پیشرفت در هیجان است )پکران و دیگران، 
بندی ابعادی که مردم برای توصیف تجارب هیجانی خود های مختلفی برای طبقهمالی

                                                                                                                                                       
1. Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
2. Lewis, Haviland & Jones 
3. Ashey, Isen & Turken 
4. Meuihardt 
5. Ainley, Corigan & Richardson 
6. Krapp 
7. Fogas 
8. affective researches 
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، شدت ;ها اغلب به وسیله مفاهیمی از قبیلکنند، به وجود آمده است. این مالیاستفاده می

شفوند )شفیور، شفوارتر، کرسفان،     رده بنفدی مفی   1نیرومنفدی، تفداوم و فراوانفی    ،سازیفعال
هفای تجربفی مفرتبط    (. دامنه پژوهشهای مختلف و یافته1332پکران، قل از ، 1383 2اوکانر، 

هفای مختلفف تاکیفد دارنفد )تلگفان، واتسفون و       بنفدی طفرح واره  با ساختار هیجان بفر طبقفه  

ها، حیطه پژوهشفهای تخصصفی مفرتبط بفا ایفن      بندی این طرح واره(. طبقه1331 3کالری، 
براسفاس محتفوای    هفا بنفدی نظفری هیجفان   بقهکند. به عنوان نمونه، طزمینه را شبیه سازی می

های انجفام شفده در ایفن زمینفه     شود. در اغلب پژوهشخاص به وجود آورنده آن تعیین می
شوند بلکه حالت و وضفعیت هیجانفات مفورد    هیجانات به صورت صفات در نظر گرفته نمی

پفژوهش  (. تاکیفد  2115 5؛ گفوئتز، پکفران و هفال،    4سنجش قرار گرفته شفده اسفت. )کلفین   
( در موقعیففت یففادگیری و 1332بنففدی نظففری پکففران در مففورد هیجانففات )حاضففر بففر طبقففه

 پیشرفت در آزمون ریاضی است. 

از لحا  شدت )مثبت در مقابفل منففی( و سفطوح فعالیفت )فعفال      هادر این مدل، هیجان
نات های این مدل، هیجاشوند. در بررسی پیش فرضبندی میسازی( طبقهسازی یا غیر فعال

در تجفارب مختلفف تحصفیلی     6حوصفلگی یاد گیرندگان اعم از لیت، اضطراب، خشم، بی
گیرد.هیجفان )موفقیت و شکست بعد از کامل کردن آزمون ریاضی( مورد توجفه قفرار مفی   

های میکور، به طور مستقیم، در رابطه بفا یفادگیری و پیشفرفت هسفتند )پکفران و دیگفران،       

a2112  ،هیجانفات آموزشفی را بفه     2×2(. جفدول  2113هفال،  ن وپکفرا  7؛ گوئتز، زیمگیبفل
 تصویر کشیده است.  

                                                                                                                                                       
1. Valence, activation, intensity, duration & frequency 
2. Shaver, Schwartz, Kirson & oconnar 
3. Tellegan, Watson & clark 
4. Kleine 
5. Hall 
6. enjoyment, anxiety, anger & boredom 
7. Zimgible 
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 (a2222آموزشی براساس مدل پکران و دیگران ) ها: هیجان1 شکل
 شدت 

 مثبت منفي فعاليت

 سازيفعال
 لذت اضطراب
 غرور خشم

 اميد شرم/ گناه

 سازيغير فعال
 رهايي نااميدي

 آرامش بي حوصلگي

 
شود، پفیش  یادگیری و پیشرفت مربوط می هاهیجانانگر آن است که آنچه به مطالب فوا بی

هفای کالسفی )اعفم از    اسفت یعنفی ایفن کفه چگونفه موقعیفت       هفا هیجانآیندهای مربوط به 
(. بنفابراین، تمفایز   2113دهنفد )پکفران و دیگفران،    را شکل میها هیجان موفقیت و شکست

رسد. همفان طفور   انجام آزمون مهم به نظر می تجربه شده در طی هایهیجانساختار تجربی 
های آموزشی براساس اثرات ( هیجان1332شود در مدل پکران )مالحظه می 1که در شکل 

بنفدی آنهفا از لحفا     هفای یفادگیری و پیشفرفت و نحفوه طبقفه     اختصاصی خود در موقعیفت 
ثبفت و منففی   کفه م  هفایی های مفهومی از هم جدا شده است. این مدل، بین هیجفان طرحواره

سفازی )و مثبفت(   هستند )لیت، غرور و امیدواری( با هیجانات مربوط به موقعیت غیفر فعفال  

سازی )و منفی( مثفل اضفطراب،   یعنی آرامش و رهایی، و با هیجانات مرتبط با موقعیت فعال
سفازی )و منففی( از قبیفل کفدورت و     خشم، شرم وگناه و نیز با هیجانات موقعیت غیفر فعفال  

رود های پیشرفت و از بازخوردهای مثبت انتظار میکند. در موقعیتتمایز ایجاد میناامیدی 
سازی مثبت تجربفه شفود ولفی آنچفه وضفوح کمتفری دارد ایفن اسفت کفه          فعالهای هیجان
سازی مثبت بر یفادگیری و پیشفرفت اثفر مفی    سازی منفی و غیر فعالفعال هایهیجانچگونه 

غیفر   هایهیجان(. در حالی که 1338؛ نقل از پکران، 3381 1گیارند )سی اف و اسپینوزال، 
های پیشرفت ممکن است تعیین کننده باشفد )کلفین   سازی منفی در یادگیری و موقعیتفعال

هفای ایجفاد   در موقعیت هاهیجان(. در مجموع، بررسی پیش آیندهای علّی 2115و دیگران، 
 اسایی آنها موثر است. آموزشی همچون موقعیت و شکست در شن هاینکننده هیجا

هفای  هفای موفقیفت و شکسفت در محفیط    های بسیاری در مورد موقعیتتاکنون پژوهش

آموزشی صورت گرفته است ولی در مورد رابطه بین آنها با هیجانفات آموزشفی، پژوهشفی    

                                                                                                                                                       
1. CF & Aspinwall 
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هفای پیشفرفت بفه خصفوص     در موقعیفت  هفای هیجاندر ایران یافت نشده است. از آنجا که 

نقش بسیار مهمی دارند در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداختفه  های آموزشی محیط
بایست با فراهم کفردن شفرایط پیشفرفت    شده است. بدیهی است برای نیل به این مقصود می

های مختلف قرار گرفتفه و بفه تبفع آن هیجفان    )و نیز بررسی عدم آن( آزمودنیها در موقعیت

سفنجی  هفای روان گیفرد. در نهایفت، ویژگفی   های مرتبط با هر موقعیت مورد سفنجش قفرار   
هفای یفاد شفده در نظریفه     پرسشنامه هیجان بررسی و تالش شده اسفت مبفانی نظفری هیجفان    

پکران وارسی و مطابقت داده شفود. بنفابراین، نتفایج حاصفل از ایفن پفژوهش ضفمن صفحه         
 هفای آموزشفی، بفر شناسفایی عوامفل مفوثر بفر آن و نقفش آن در        گیاشتن بر اهمیت هیجان

های آموزشی بفه  های مختلف تاکید دارد. مطالعه توأمان موفقیت، شکست و هیجانموقعیت
کند تا به دری نظری بهتری از موضوع بفه دسفت آیفد و بفدین     سیستم آموزشی کمک می

 سازد.را به هم متصل میها نهای نظری اهداف پیشرفت و هیجاترتیب مدل

 روش 
شففناختی )چگففونگی گففردآوری اطالعففات( جففزء  در پففژوهش حاضففر کففه از لحففا  روش

شففود، جامعففه آمففاری شففامل دانشففجویان کارشناسففی و  محسففوب مففی پیمایشففیتحقیقففات 

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران بفود. از بفین جامعفه آمفاری مففروض دو      
 واحد دانشگاهی تهران مرکزی و علوم و تحقیقات به صورت در دسترس انتخاب و با روش

هفای  نفر به عنوان حجم نمونفه کفافی بفرای انجفام بررسفی      311غیر تصادفی داوطلبانه تعداد 
نقفل از   ،1333 1گیری )کاس و تینزلفی،  سنجی از منظر صاحب نظران سنجش و اندازهروان

( انتخاب شدند. الزم به توضیح است به علت بزرگ بودن حجم گفروه نمونفه   1381هومن، 

نشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهفران  نفر( از همکاری دا 311)
بهره گرفته شد که این کار بفا آمفوزش    هاپرسشنامهمرکزی و علوم و تحقیقات برای اجرای 

 آنان در مورد اجرای گروهی به طور عام انجام گرفته است. 
و واحفد   فراوانی و درصد افراد گروه نمونه بر حسب دوره تحصیالت تکمیلفی  1جدول

دهد. باتوجه بفه حجفم نمونفه بیشفتر در مفورد زنفان در هفر دو واحفد         دانشگاهی را نشان می

دانشگاهی و به لحا  عفدم تففاوت عامفل جنسفیت در بررسفی متغیرهفای اصفلی تحقیفق در         

                                                                                                                                                       
1. Kuss, H. M. Tinsley, w. 
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 پیشینه پژوهشی عامل جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. 

 ه بر حسب دوره تحصیالت تکمیلی و واحد دانشگاهی: افراد گروه نمون1جدول 
 درصد فراواني دوره تحصيلي

 67/27 722 كارشناسي )واحد تهران مركز(
 51/50 12 كارشناسي ارشد )واحد تهران مركز( 

 15/52 15 كارشناسي ارشد )علوم و تحقيقات تهران(
 744 244 جمع

 

شناختی آزمودنیها )بدون كکر نام( جمعیتگیری پژوهش حاضر شامل پرسشنامه ابزار اندازه
سن، جنسیت، وضعیت تأهل و شغل، تعداد افراد خانواده )کنونی(، میزان با متغیرهایی مانند  

گیفری هیجانفات   درآمد خود و خانواده، معفدل و... و آزمفون ریاضفیات بفود. بفرای انفدازه      
( استفاده شد. ایفن  2115)آموزشی دانشجویان از پرسشنامه هیجان پیشرفت پکران و دیگران 

هفای مفرتبط بفا    مقیاس در سه بخفش هیجفان   21سوال است که در آن  232پرسشنامه شامل 
های مرتبط با آزمون سازماندهی شده اسفت.  های مرتبط با یادگیری و هیجانکالس، هیجان

هفای عفاطفی، شفناختی،    ی هستند کفه م لففه  هایهای پرسشنامه شامل سوالهر یک از مقیاس

کنند. در این پرسشنامه مقیفاس  شناختی هیجان مربوط به خود را سنجش مییزشی و روانانگ
( استفاده شده است که بفا پیشفنهاد   5تا کامالً موافقم =  1پنج تایی لیکرتی )کامالً مخالفم = 

سنجی و به منظور جلوگیری از اجتناب آزمودنیها بفه انتخفاب گزینفۀ وسفط،     متخصص روان
هفای مفرتبط بفا فعالیفت و هفم      های این پرسشفنامه هفم هیجفان   . مقیاساین مقیاس حیف شد

(. 2115؛ 2111دهند )پکفران و دیگفران،   های مرتبط با پیامد را مورد سنجش قرار میهیجان

 های میکور به تفکیک به شرح زیر است   های هر کدام از بخشمقیاس

 سفوال   81مل ایفن بخفش از پرسشفنامه شفا    های هيجان مرتبط با كالس  مقياس

کند. هشت نوع هیجفان مفورد   گیری میاست که هشت نوع هیجان مرتبط با کالس را اندازه
سفوال؛   8( امیفدواری،  2سفوال؛   11( لیت، 1گیری بر حسب شماره سوال عبارتند از  اندازه

( 3سففوال؛  11( شففرم، 6سففوال؛  12( اضففطراب، 5سففوال؛  3( خشففم، 1سففوال؛  3( غففرور، 3
 سوال.  11( خستگی، 8ل و سوا 11ناامیدی، 

 سفوال   35این بخش از پرسشنامه شامل  های هيجان مرتبط با یادگيری مقياس
هفا  دهفد. ایفن مقیفاس   است که هشت نوع هیجان مرتبط با یادگیری را مورد سنجش قرار می
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 3( خشففم، 1سفوال؛   6( غففرور، 3سفوال؛   6( امیفدواری،  2سففوال؛  11( لفیت،  1عبارتنفد از   

 11( خسفتگی،  8سوال و  11( ناامیدی، 3سوال؛  11( شرم، 6سوال؛  11اضطراب، ( 5سوال؛ 
 سوال.

 سفوال اسفت کفه     33ایفن قسفمت شفامل     های هيجان مرتبط با آزمون مقياس

هفا و سفوالهای آن   کنفد. ایفن مقیفاس   گیفری مفی  هفت نوع هیجان مرتبط با آزمون را انفدازه 

 11( خشفم،  1سفوال؛   11( غفرور،  3سفوال؛   8، ( امیدواری2سوال؛  11( لیت، 1عبارتند از  
 سوال.  11( ناامیدی، 3سوال؛  11( شرم، 6سوال؛  12( اضطراب، 5سوال؛ 

هفای  طراحی و ابداع پرسشنامه و سوالهای آن دربارۀ تجربیات هیجانی افراد در موقعیفت 

(. 2115نقل از پکفران، گفوئتز و پفری،    ، 2111گوناگون پیشرفت به دست آمده است )تیتز، 
شناسفی و تعلفیم و   پکران روایی محتفوایی پرسشفنامه را بفا اسفتفاده از نظفر متخصصفان روان      

 35/1گیری از روش آلفای کرانباخ ضفریب همبسفتگی   تربیت به دست آورده است. با بهره
(. این پرسشفنامه در  1332نشاندهنده هماهنگی درونی ابزار است )پکران و دیگران،  33/1تا 

دانشفجوی کانفادایی بفا     383ون اجرا شده است. به عنوان نمونه، بر روی های گوناگفرهنگ
سنجی اعم از پایایی و روایفی آن بررسفی و مناسفب    های روانسال ویژگی 21میانگین سنی 

(. روایفی سفازه پرسشفنامه از طریفق تحلیفل عفاملی       2111تشخیص داده شده است )پکفران،  

( تأیید شده 2113گوئتز، زیمگیبل و پکران ) اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در پژوهشهای
 است.

در پژوهش حاضر، پرسشنامه اصلی توسط پژوهشگران ترجمه و درستی برگردان آن بفا  
گیری و ادبیفات انگلیسفی تأییفد شفد. روایفی صفوری       نظر دو تن از استادان سنجش و اندازه

ناسی و متخصص سفنجش  شپرسشنامه نیز با اعمال نظرات انتقادی به تأیید ده متخصص روان

گیری و دکتری زبان انگلیسی رسفیده اسفت. بفدین منظفور، سفوالهای پرسشفنامه در       و اندازه
اختیار این متخصصان قرار گرفت، با توجه به ایفن کفه محتفوای سفوالها بفا موضفوع تحقیفق        

معرف واقعی کل مقیفاس بفود، لفیا ایفن مقیفاس از روایفی        پرسشنامهمتناسب بود و محتوای 
دانشفجو پرسشفنامه اجفرا و     51رخوردار است. سپس، به منظور مطالعه مقفدماتی روی  الزم ب

در دو نوبت اجفرا روی   پرسشنامهتجدیدنظر نهایی اعمال گردید. بدین ترتیب، برای پایایی 

دانشجو مجتمع ولیعصر )عج( با فاصله زمانی سه هفتفه بررسفی شفد. ضفریب همبسفتگی       51
 است.   پرسشنامهنشانگر همبستگی باال و ثبات  82/1بازآزمایی حاصل به میزان 
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بدون وقفه به طور همزمفان در دو واحفد دانشفگاهی مزبفور صفورت       هاپرسشنامهاجرای 

دهفی و مفدت   ، در مورد اهداف پژوهش، نحفوۀ پاسفخ  هااجرای پرسشنامهپییرفت. پیش از 
دانشفجویان بفرای   زمان پاسخ دهی کافی برای آزمودنیها توضیح داده شد تا انگیفزه الزم در  

انجام آنها ایجاد شود. برای باال بردن سطح اعتماد و جلوگیری از اضطراب دانشجویان مبنی 

بر افشا شدن نام و اطالعات شخصی احتمالی آنها در مورد ضرورت پاسخدهدی بفدون نفام   
پرسشنامه تاکید کافی به عمفل آمفد و بفه آنفان اطمینفان داده شفد کفه دلیفل اصفلی اجفرای           

، تنهفا اسفتفاده از نتفایج آنهفا در پفژوهش حاصفل از طفرح پژوهشفی معاونفت          هفا مه پرسشنا
 هفا پرسشفنامه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است. كکر ایفن نکتفه کفه    

فاقد نمره منفی است و این که آزمودنیها نبایفد هفیچ سفوالی را بفدون پاسفخ بگیارنفد و در       
داننفد، هفر جفوابی کفه بفه كهنشفان       سخ قطعی آن را نمفی صورت برخورد با هر سوالی که پا

رسید را در پاسخنامه بگیارند به این علت الزم بود که در درجه نخست برای انجفام تحلیفل  

در صفورت وجفود سفوال بفدون پاسفخ،       AMOSو  LISRELو  SPSSهای آماری، نفرم اففزار   
هفا از  شجویان، تمفام پاسفخ  کرد، لیا پس از پاسخدهی کامل دانبرنامه به اشکال برخورد می

 هفای هیجفان شد. وجفه تمفایز اجفرای پرسشفنامه     سوی دانشجو یا پژوهشگر دوباره چک می
هفای متففاوت تشفکیل    های متداول در این بود که به علت بخشآموزشی با دیگر پرسشنامه

دهنده پرسشنامه الزم بود از یفک آزمفون ریاضفیات قبفل از اجفرای پرسشفنامه اصفلی بهفره         

شود. در واقع بازخورد ناشی از انجام آزمون ریاضیات )موفقیفت یفا شکسفت( شفرط      گرفته
شد. آزمون ریاضیات انتخاب شده بفا مشفورت   الزم ورود به مرحله بعدی اجرا محسوب می

گیری برگزیده شد. بدین صورت که از بین چندین آزمفون  یکی از استادان سنجش و اندازه
نففر( آزمفونی کفه درجفه      51مطالعه مقدماتی )بفر روی  معرفی شده توسط ایشان، در مرحله 

درصد را به خود اختصاص داده بود، برای این امفر مناسفب تشفخیص داده     31-11دشواری 

شد. پس از انجام آزمون ریاضی بالفاصله به طور فردی توسط پژوهشفگر و دسفتیاران و بفر    
درج شفده و سفپس    حسب پاسخ آزمودنی، بازخورد موفقیت یا شکست بر روی برگه آنفان 

ها شفامل پرسشفنامه جمعیفت   های اصلی به آنان ارائه گردید. ترتیب ارائه پرسشنامهپرسشنامه
شناختی )بدون كکر نام(، پرسشنامه هیجانات و پاسخ به آزمون تمایل بفه کمفک رسفانی بفه     

هفا را در یفک جلسفه    هفای جفانبی( بفود. دانشفجویان پرسشفنامه     دیگران )به منظور اخی یافته
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هفا صفورت پییرفتفه اسفت تفا در      داده 1کمیل کردند. پس از اجرا، بالفاصله اقدام بفه پفانچ  ت

ها، بین مرحله اجرا و تحلیل فاصله زمانی نباشفد. در ایفن مرحلفه،    صورت لزوم به اشباع داده
فرایند اجرا تا به دست  بنابراینمشخص شد تعدادی پرسشنامه مخدوش به دست آمده است 

 کافی ادامه پیدا کرد. آوردن حجم نمونه 

 یافته ها
های توصیفی و مشخصات جمعیفت شفناختی اففراد گفروه     شاخص 3و  2مندرجات جداول 
 دهد.نمونه را نشان می

 های توصیفی مربوط به توزیع سنی افراد گروه نمونه: شاخص2جدول 
 5821/52  ميانگين
 2444/52  ميانه
 444/51  نما

 115/2  انحراف معيار
 167/76  س واريان

 44/76  حداقل
 44/51  حداكثر

 تعداد
 516 معتبر
 5 نامعتبر

 

نففر سفن    2نففر از پاسفخگویان )   311شود از مجمفوع  مالحظه می 2همانطور که در جدول 
سفال اسفت.    23خود را بیان نکرده و به این سوال پاسخ نداده اند( بیشترین نما مربوط به سن 

 بوده است.  265/23میانگین آن  سال و 5/23میانه توزیع سنی 

 های جمعیت شناختی گروه نمونه: مشخصه3جدول 
 تعداد  متغير

 ترتيب تولد

 708 فرزند اول
 726 فرزند دوم

 72 فرزند سوم و بيشتر
 2 بدون پاسخ

 جنسيت
 21 مرد
 582 زن

 تحصيالت پدر
 715 ديپلم و كمتر

 756 ليسانس

                                                                                                                                                       
1. punch 



 3131، شمارة شانزدهم، تابستان چهارمگیری تربیتي، سال فصلنامة اندازه/  006

 

006 

 7 باالتر از ليسانس

 الت مادرتحصي
 542 ديپلم و كمتر

 12 ليسانس

 شغل پدر
 521 آزاد

 02 غير آزاد

 شغل مادر
 576 شاغل

 65 غير شاغل

 تمايل به كمک رساني
 562 بلي
 71 خير

 
( 2115های آموزشی پکران و دیگفران ) به منظور بررسی هماهنگی درونی پرسشنامه هیجان

ها های آماری پرسشمشخصه 1ه است. در جدول از فرمول کلی آلفای کرانباخ استفاده شد
ها، تعداد سوالها، میانگین، انحراف اسفتاندارد هفر سفوال همفراه بفا      شامل مقیاس، زیر مقیاس

ضریب آلففای کرانبفاخ آمفده اسفت. همچنفین، ضفرایب آلففای کرانبفاخ مطالعفه پکفران و           
 ( نیز در این جدول گزارش شده است.2111دیگران )

و آلفای کرانباخ پکران و  AEQفای کرانباخ، میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه : ضرایب آل4جدول
 (2211دیگران )

آلفاي پكران و همكاران  آلفا انحراف استاندارد ميانگين هاتعداد سوال مقياس
(5477) 

 هاي مرتبطهيجان
     64 باكالس

 62/4 620/4 15/2 75/58 1 لذت از كالس
اميدواري نسبت به 

 11/4 672/4 25/0 02/51 6 كالس

غرور مربوط به 
 65/4 675/4 17/0 61/57 2 كالس

خشم نسبت به 
 68/4 162/4 21/8 62/55 1 كالس

اضطراب در مورد 
 68/4 616/4 65/1 82/25 75 كالس

 61/4 625/4 71/6 87/56 77 شرم در مورد كالس
 14/4 61/4 72/6 72/55 74 نااميدي از كالس

 12/4 17/4 02/1 27/56 77 السخستگي از ك
 هاي مرتبطهيجان

     12 با يادگيري

 16/4 62/4 85/2 27/21 74 لذت از يادگيري
اميدواري نسبت به 

 11/4 18/4 02/2 66/50 8 يادگيري
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غرور مربوط به 
 12/4 11/4 11/2 85/52 0 يادگيري

خشم نسبت به 
 68/4 67/4 16/8 75/50 1 يادگيري

د اضطراب در مور
 60/4 65/4 02/1 87/22 77 يادگيري

شرم در مورد 
 68/4 65/4 62/6 26/51 77 يادگيري

 14/4 66/4 61/6 61/52 77 نااميدي از يادگيري
 15/4 627/4 16/6 75/24 77 خستگي از يادگيري

 هاي مرتبطهيجان
     11 با آزمون

 16/4 11/4 75/2 61/70 0 لذت حاصل از آزمون
به اميدواري نسبت 

 64/4 65/4 16/2 56/27 6 آزمون

 68/4 16/4 62/2 22/55 8 غرور در مورد آزمون
 68/4 12/4 65/8 26/52 74 خشم از آزمون
 14/4 68/4 61/0 02/78 2 اضطراب آزمون

 61/4 61/4 02/8 65/50 74 شرم نسبت آزمون
نااميدي در مورد 

 15/4 60/4 56/6 11/50 77 آزمون

 
دهفد ضفرایب   نشفان مفی   1صل از روش آلفای کرانبفاخ در جفدول   های ضرایب حاشاخص

اسفت. بفه عبفارت دیگفر، پرسشفنامه       83/1تفا   31/1هفا بفین   آلفای کرانبفاخ در زیفر مقیفاس   

هماهنگی درونی قابل قبولی دارد و ضرایب حاصل از آن بفا نتفایج پکفران، گفوئتز، فرنفزل،      
 ( قابل قیاس است. 2111بارچفلد و پری )

اسفتفاده شفده    1تر مدل نظری پکران از روش تحلیل عامل تأییفدی سی دقیقبه منظور برر
است. زیرا با این که در پژوهش حاضر نتایج نویدبخشی در مورد پایایی پرسشنامه به دسفت  

 تر در مورد مقیاس میکور در ایران نیاز به بررسی بیشتر دارد. گیری قطعیآمد ولی نتیجه

بهفره   AMOSهفای آموزشفی از نفرم اففزار     امه هیجفان برای بررسی ساختار عاملی پرسشفن 
(، CMIN/DFگرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون مجفیور کفل نسفبی )   

( و شفاخص ریشفه میفانگین    IFI(، شفاخص بفرازش افزایشفی )   CFIشاخص بفرازش تطبیقفی )  
 گزارش شده است.  5( در جدول RMSEAمجیور خطای تقریب )

                                                                                                                                                       
1. Confirmatory Factor Analysis(CFA) 
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 AEQاصل ازتحلیل عاملی تأییدی برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه : نتایج ح5جدول 
 هاي مرتبط با آزمونهيجان هاي مرتبط با يادگيريهيجان هاي مرتبط با كالسهيجان 

 CMN/DF CFI IFI RMSEA CMN/DF CFI IFI RMSEA CMN/DF CFI IFI RMSEA هيجان
 426/4 16/4 18/4 68/7 467/4 12/4 18/4 06/2 461/4 11/4 11/4 21/2 لذت

 407/4 18/4 18/4 16/7 421/4 11/4 16/4 47/2 421/4 10/4 12/4 67/5 اميدواري

 481/4 11/4 16/4 61/2 407/4 11/4 11/4 27/5 487/4 11/4 18/4 05/2 غرور

 416/4 17/4 17/4 61/0 456/4 11/4 16/4 75/5 460/4 15/4 17/4 76/0 خشم

 467/4 11/4 11/4 11/2 461/4 14/4 17/4 68/5 468/4 15/4 12/4 15/2 اضطراب

 416/4 14/4 14/4 61/0 408/4 11/4 18/4 15/7 461/4 15/4 12/4 21/0 شرم

 481/4 16/4 16/4 71/2 428/4 11/4 11/4 27/5 417/4 18/4 12/4 61/5 نااميدي

     417/4 18/4 18/4 86/5 412/4 16/4 10/4 15/5 خستگي

 
هفا قابفل   ها برای اکثر مقیاسشود مدل برازش عاملدول فوا مالحظه میهمانطور که در ج

هایی که برازش متوسطی داشت پس از حیف سوالهای دارای بفار  قبول است. در مورد مدل
هفای  عاملی کمتر، برازش قابل قبول به دست آمد و فقط مقیاس خسفتگی از مقیفاس هیجفان   

 ز مجموعه حیف شد. مرتبط با آزمون که دارای برازش ضعیف بود ا
های تحصفیالت تکمیلفی   های آزمودنیهای موفق و ناموفق در دورهبه منظور مقایسه نمره

های آموزشی از آزمون تحلیل کارشناسی و کارشناسی ارشد در نمره کلی پرسشنامه هیجان
( استفاده به عمفل آمفده اسفت. بفرای رعایفت مفروضفات       MANOVAواریانس چند متغیری)

یاد شده تحلیل واریانس چند متغیری نسبت به تخطی از مفروضه نرمفال بفودن   انجام آزمون 

شفود زیفرا   هفا در ترکیبهفای ممکفن برابفر ففرض مفی      هفا مقفاوم اسفت وتعفداد مشفاهده     نمره
ها نسبتا کافی بوده و این امر مفروضه احتمالی نایکسانی واریانسفها را کفامال   فراوانیهای خانه

 زیر بررسی و مشخص شد که   نماید لیا موارد غیرحساس می
 های آموزشی در سطوح متغیرهای مستقل عامل موفقیت و شکسفت  اثر تعاملی هیجان
هففای تحصففیلی بففر مبنففای آمففاره المبففدا ویلکففز و دوره 970050 /،F/P    از لحففا

 آماری معنادار نیست.  

 براسفاس  های آموزشی در سفطوح متغیفر مسفتقل موفقیفت وشکسفت      اثر اصلی هیجان

آماره المبدا ویلکز  561050 /،F/P    .از لحا  آماری معنادار نیست 

 هففای کارشناسففی و هففای آموزشففی در سففطوح متغیففر مسففتقل دورهاثففر اصففلی هیجففان
کارشناسی ارشد براساس آماره المبفدا ویلکفز    672050 /،F/P     از لحفا  آمفاری
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 معنادار نیست.  

های آموزشی نحراف معیار و واریانس نمره کلی پرسشنامه هیجان: میانگین، ا6جدول  300N 
 واريانس انحراف معيار ميانگين هاهيجان
 528/76 512/0 517/75 لذت

 425/55 812/0 418/75 اميدواري
 622/77 007/2 212/8 غرور
 252/6 122/5 752/6 خشم

 612/51 565/2 525/72 اضطراب
 521/72 148/2 861/6 شرم

 782/25 817/2 652/72 نااميدي
 225/26 717/8 806/74 خستگي

 ها در تحلیل واریانس چند متغیری: اثر متقابل اندازه7جدول 
 سطح معناداري F مجذور ميانگين مجموع مجذورات متغير وابسته متغير مستقل

موفقيت 
 وشكست

 254/4 161/4 422/76 422/76 لذت
 884/4 710/4 516/0 516/0 اميدواري

 541/4 212/7 286/76 286/76 غرور
 171/4 725/4 726/7 726/7 خشم

 422/4 411/0 266/777 266/777 اضطراب
 528/4 512/7 527/71 527/71 شرم

 102/4 442/4 781/4 781/4 نااميدي
 117/4 462/4 586/2 586/2 خستگي

      

هاي دوره
 تحصيلي

 786/4 168/7  720/82 لذت
 200/4 481/7  521/01 اميدواري

 445/4 251/2  441/702 غرور
 440/4 270/8  054/12 خشم

 445/4 270/8  760/202 اضطراب
 447/4 282/1  226/571 شرم

 145/4 742/4  811/8 نااميدي
 122/4 481/4  714/2 خستگي

      

موفقيت 
وشكست و دوره
 هاي تحصيلي

 101/4 422/4  112/7 لذت
 122/4 481/4  188/5 اميدواري

 242/4 711/7  622/51 غرور
 182/4 281/4  225/8 خشم

 58/4 868/2  226/544 اضطراب
 55/4 652/2  156/772 شرم

 80/4 240/4  267/25 نااميدي

 170/4 414/4  100/8 خستگي
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 خطا

    205/72521 لذت
    520/78480 اميدواري

    874/6001 غرور
    528/71124 خشم

    605/74677 اضطراب
    545/52081 شرم

    752/7102 نااميدي
    511/56442 خستگي

 گیری بحث و نتیجه
 13/18درصفد دانشفجوی کارشناسفی و     81/51دانشفجو،   311در ایفن پفژوهش از مجمفوع    

سفاله و   23رین فراوانی سنی مربوط بفه اففراد   درصد دانشجوی کارشناسی ارشد بودند. باالت
نفر اختصاص داشت. میفانگین سفنی اففراد گفروه      3ساله با  18کمترین فراوانی سنی به افراد 

درصفد غیفر شفاغل بودنفد.      8/56درصفد شفاغل و    3/11بود. از لحا  شغلی  265/23نمونه 

 116نفه فرزنفد اول )  دهد بیشفتر اففراد گفروه نمو   های جمعیت شناختی آنها نشان میمشخصه
نفر( بوده و تمایل به کمفک رسفانی    263نفر( بوده اند. از بین این دانشجویان اکثر آنها زن )

نفر( داشته اند. از بین  283به افراد دیگر به صورت مخفیانه وشرکت در انجام کارهای خیر )
ایان كکفر اسفت   این افراد اکثر آنها دارای پدر و مادر با تحصیالت دیپلم و کمتر هسفتند. شف  

باالترین فراوانی شغل پدر آنها انتخاب گزینه آزاد و در مفورد مفادر انتخفاب گزینفۀ شفاغل      

 بوده است.  
دانشجوی دوره کارشناسفی و کارشناسفی ارشفد در پاسفخ بفه پرسشفنامه        311از بررسی 

های کالس، یادگیری و آزمفون،  ( در موقعیت2115آموزشی پکران و دیگران )های هیجان
گیری از تحلیل عامل تأییفدی  سنجی ابزار اعم از پایایی و روایی آن با بهرههای روانیویژگ

برازش قابل قبول پایا و روا و مطابقت با نتفایج پژوهشفگران صفاحب نظفر ایفن حفوزه را بفه        

 داد.  دست
بدین ترتیب در پژوهش حاضر با هفدف بررسفی مفدل نظفری پکفران روایفی صفوری و        

شناسفی و زبفان   ط هیوفت متخصفص سفنجش و انفدازه گیفری، روان     محتوایی پرسشنامه توس
انگلیسی تأیید شد. به منظور محاسبه پایایی پرسشفنامه عفالوه بفر گفزارش مطالعفه مقفدماتی       

بففا اسففتفاده از روش بازآزمففایی )کففه   82/1دسففت آوردن ضففریب همبسففتگی همبنففی بففر بفف
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آلففای کرانبفاخ نیفز بفرای     آزمون در طفول زمفان اسفت( از روش     هایهنشاندهنده ثبات نمر

بررسی هماهنگی درونی استفاده به عمل آمد. نتایج حاکی از ضرایب قابل قبول در هر یک 
( قابفل  2111ها بود. ضرایب حاصل با نتایج پکران، گوئتز، فرنزل، بارچفلفد و پفری )  مقیاس

ای هف دهفد آمفاره  های حاصل از این پژوهش نشان مفی قیاس به دست آمد. بطور خاص یافته

در مدل نهایی خوب تا عالی هستند. به عبارت دیگر، نتایج تحلیفل   AEQهای سوال و مقیاس
سفنجد  که این تجارب را می AEQهای عاملی تأییدی تجربیات هیجانی دانشجویان و مقیاس

ها به همفان شفکل اولیفه تأییفد شفده و بفاقی ماندنفد. در برخفی از         را تأیید کرد. اکثر مقیاس
های دارای بار عفاملی پفایین، مفدل بفرازش قابفل قبفولی       یف تعدادی از سوالها با حمقیاس

نشان داد و تنها در یک مقیفاس در موقعیفت آزمفون ریاضفیات بفرازش ضفعیف بفود کفه از         
ها حفیف شفد. عفدم بفرازش ایفن مقیاسفها شفاید و ممکفن اسفت بفه دلیفل            مجموعه مقیاس

دوم ایفن کفه در پفژوهش حاضفر از      تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی بین جوامع مختلف باشد.

استفاده و توسط متخصصین مختلف به فارسی برگردانده شفده اسفت کفه     AEQنسخه اصلی 
های آموزشی دانشجویان را بفه عنفوان حیطفه کلفی، سفازه صفنعتی و مشفابه بفا سفازه          هیجان

هفای دانشفجویان تفا    کند. پژوهشها نشان داده است کفه هیجفان  اضطراب آزمون سنجش می
شفوند )گفوئتز، فرنفزل،    )حیطه خاص( سازماندهی می 1ی به صورت دامنه اختصاصیحدود

را مفورد توجفه قفرار     AEQ(. این پژوهش با استفاده از دامنه اختصاصفی  2116هال و پکران، 

پفییری یافتفه  گیرد و تحلیل تعمیمها را در بر نمیدهد، با این حال این ابزار تمامی هیجانمی
های دامنه اختصاصی به عنوان یک پیشنهاد برای پژوهشفهای  ای هیجانهای مطالعه حاضر بر

را  AEQماند. بطور مشابهی پژوهشهای آینده باید به صورت کامل سفودمندی  بعدی باقی می
هفای کلفی تفر،    های آموزشی حالتی بررسفی کننفد. هماننفد هیجفان    گیری هیجانبرای اندازه

هفای آموزشفی و پیشفرفت را مفورد     کفه هیجفان   حالتی ،هاها برای هیجانممکن است اندازه

 (. 2116نقل از گوئتز و دیگران،  ،2111دهند، متفاوت باشد )گوئتز، تاکید قرار می
های دانشجویان موففق و نفاموفق در پرسشفنامه هیجفان    برای مقایسه تفاوت میانگین نمره

و مشفخص شفد   های تحصیلی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده به عمفل آمفد   
های تحصیلی و اثفر  تفاوت میانگین مشاهده شده در متغیر مستقل موفقیت و شکست و دوره

هفا، یفادگیری و   هفا، ارزیفابی  تعاملی معنادار نبود. در ایفن جفا الزم اسفت رابطفه بفین هیجفان      
                                                                                                                                                       
1. Specific domain 
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عملکرد تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. هر چند نتایج برخفی از پژوهشفها نشفان داده اسفت     

بینفی در تبیفین پیامفدهای پیشفرفت دانشفجویان را دارنفد و       قدرت پیش AEQهای که مقیاس
ها مورد سفنجش  از طریق اهداف و ارزیابی AEQهای های سنجش شده توسط مقیاسهیجان
(، با این حال پژوهشهای بیشتری الزم است تا در 2116گیرد )پکران، الیوت و مایر، قرار می

هفا بفا پیشفایندها و    بررسفی شفود و روابفط علّفی بفین هیجفان       جامعه ایرانی نیز چنین روابطی
ها توجه شفود،  پیامدها را مشخص کند. در این زمینه همچنین باید به ماهیت متقابل این رابطه

هفا نیفز مفی   های آموزشی را ایجاد کنند و این هیجفان توانند هیجانها میبرای مثال، ارزیابی
ا و اتخاك اهداف پیشرفت تاثیر بگیارنفد. در عفین حفال،    هتوانند به صورت متقابل بر ارزیابی

هفای دانشفجویان را شفکل دهفد     تواند بفه صفورت متقابفل هیجفان    موفقیت و شکست نیز می
های تحصفیلی داشفته   د در محیطنتوانهای کاربردهای مهمی را می(. این یافته2116)پکران، 

هففای آموزشففی هیجففان تففوان بففرای سففنجشباشففد، نخسففت ایففن کففه از ایففن پرسشففنامه مففی

دانشجویان استفاده کرد در حالی که تا به حال این ابزار عمدتاً برای اهداف پژوهشی مفورد  
توان برای اهداف سنجشی در حفوزه مشفاوره   استفاده قرار گرفته است. دوم، از این ابزار می

برای متناسفب  توان بهره گرفت. البته باتوجه به طوالنی بودن آن الزم است و ارزیابی نیز می
های های تشخیصی مختلف اقدامات و فعالیتها برای اهداف خاص در محیطکردن مقیاس

ها و پیشنهادهای پژوهشی برخاسته از آن مطرح مفی الزم صورت پییرد. از اینرو محدودیت

 شود.
    به دلیل اجرای این پرسشنامه بر روی دانشجویان تعمیم نتایج به سایر گروههفا و اففراد

 تردید است. محل 
   با توجه به این که این آزمون در یک فرهنگ دیگر تهیه و در پژوهش حاضر ترجمفه

های فرهنگفی و اجتمفاعی   شده و مورد استفاده قرار گرفته است محدودیت تطابق با ویژگی

 کشور وجود دارد. 
 ها و ایجاد و پرسشگران جهت جلب رضایت آزمودنی انهای پژوهشگربه رغم تالش

یزه در آنان مبنی بر این که نتایج پژوهش دارای اهمیت علمی است باز هفم بفه نظفر مفی    انگ
ها با بی دقتی پاسخ دادند و بفدین ترتیفب پژوهشفگر    رسد تعدادی از آزمودنیها به پرسشنامه

های پاسخ داده نشفده، بفر میفانگین، نمفا و میانفه تاکیفد داشفته        مجبور شد در خصوص گویه
 باشد. 
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 شود روایفی همگفرا و واگفرای پرسشفنامه     پیشنهاد میAEQ   گیفری از ادبیفات   بفا بهفره

 پژوهش و ابزارهای گوناگون بررسی شود. 
 آموزشفی بفر روی سفایر اففراد      هفای سنجی پرسشنامه هیجانهای روانبررسی ویژگی

 )غیر از دانشجو( نیز صورت پییرد. 

   پژوهشفی و در جهفت   هفای  آموزشفی براسفاس یافتفه    هفای محتوای پرسشفنامه هیجفان
 سازگاری و تطابق با فرهنگ وشرایط مردم ایران مورد تجدیدنظر قرار گیرد.  

  روایی همگرا و واگرای پرسشنامهAEQ  .توسط پژوهشگران آتی بررسی شود 
از دانشفجویانی کففه بففه عنفوان آزمففودنی در ایففن پفژوهش شففرکت کردنففد، از معاونففت    

ان مرکفزی کفه از ایفن پفژوهش در قالفب طفرح       پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحفد تهفر  
پژوهشی حمایت کرده است؛ از اساتید و مسووالن كیربط دو واحد تهران مرکزی و علفوم و  

پففییر شففد و از تحقیقففات تهففران کففه بففا همکففاری صففمیمانه آنهففا اجففرای پففژوهش امکففان  

کر و دانشجویان دستیار و پرسشگر که مسوولیت اجفرای پفژوهش را بفر عهفده داشفتند، تشف      
 شود.قدردانی می
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