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Abstract 
Academic emotions are those emotions that students specifically experience during their 
academic activities and have important effects on different aspects of their learning. So the 
main purpose of this study was the investigate validity and reliability of achievement 
emotions questionnaire for elementary school (AEQ-ES). To do this, first 386 male and 
female students of the second period of primary schools in Sanandaj with two-step 
clustering method were selected and responded to the questionnaire items related to science 
course. Then the validity of questionnaire using factor analysis and the reliability using 
cronbach's alpha and test-retest reliability evaluated. The results of confirmatory analysis 
showed that the factor structure determined for the instrument has an acceptable fit with the 
data and all goodness indicators of the fit support the model. Also The cronbach's alpha and 
test-retest reliability coefficients for all subscales vary from 0/70 to 0/89 that demonstrate 
good internal consistency and high reliability of this questionnaire. So it seems that this 
questionnaire is a useful tool to measure students' academic emotions in primary school in 
science and other courses. 
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 ابتدایی دورهآموزان  های تحصیلی دانش هیجان ةرواسازی پرسشنام
(AEQ-ES) 

 سید عدنان حسینی

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 (00/07/1311: ؛ تاریخ پذیرش11/03/1316: تاریخ دریافت)

  دهیچک

های تحصیلی خود تجربه کرده و بر  طور خاص در جریان فعالیت آموزان به هایی هستند که دانش های تحصیلی آن دسته از هیجان هیجان
بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی روایی عاملی و پایاایی پرسنانامس سانجش     .گذارند ابعاد مختلف یادگیری آنان آثار مهمی می

آماوزان دختار و پسار از میاان دورم دو       نفر از داناش  386به این منظور، . است 1(AEQ-ES)آموزان ابتدایی  تحصیلی دانشهای  هیجان
هاای مارت ب باا     های پرسننامه در زمیناس هیجاان   ای انتخاب شدند و به پرسش ای دو مرحله مدارس ابتدایی شهر سنندج به شیوم خوشه

یی ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرون اا   سپس روا. درس علو  تجربی جواب دادند
ق اولی   شده برای ابزار برازش قابل های تحلیل تأییدی ننان داد که ساختار عاملی تعیین یافته. و پایایی بازآزمایی مورد سنجش قرار گرفت

همچنین، بررسای پایاایی نناان داد هاا ضارایا آلفاای       . کنند برازش، مدل را پنتی انی میهای نیکویی  ها دارد و تمامی شاخص با داده
 .دهنادم همساانی درونای مناساا آن اسات      متغیر هستند که نناان  81/0تا  70/0های ابزار از  کران ا  و ها ضرایا بازآزمایی زیرمقیاس

آماوزان در دورم ابتادایی در درس علاو      های تحصایلی داناش   جانرسد این پرسننامه ابزار مناس ی برای سنجش هی بنابراین، به نظر می

 . تجربی و سایر دروس است

 . آموزان ابتدایی، رواسازی های تحصیلی، دانش پرسننامس هیجان: واژگان کلیدی

 

                                                           

 نویسندة مسئول، رایانامه :adnan1671@gmail.com 
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 مقدمه

در ها هستند که  های مهم درونی انسان ها از مؤلفه ، هیجان(2002)و همکاران   نظر پکران بر اساس

ها،  ، انگیزشبا نیازها ها آن ةبسیار حساس و بنیادی دارند، زیرا رابطی جایگاه ناسیش روان

صورت  طورکلی به ها را به هیجان. بسیار نزدیک است ی رفتاریبروندادهاها و البته  شناخت

کنند که شامل عواطف، شناخت و  شناختی مرتبط باهم توصیف می ای از فرایندهای روان مجموعه

از  یا دسته ها جانیه ،واقع در. های فیزیولوژیکی است شناختی و واکنش گیزشی، روانهای ان مؤلفه

 یها تیو موقع رگذارندیها تأث انسان ةروزمر یزندگ یها تیموقع ةهستند که بر هم یداد منابع برون

 بر این مبنا، (.2 20و همکاران ،  2نهاردیما) ستندین یجانیه راتیتأث نیاز ا یمستثن زین یآموزش

های  هیجان»ها در حوزة آموزش و یادگیری با عنوان  اخیراً بحث بررسی حضور و نقش هیجان

اند،  شده تاکنون نیز نشان داده های انجام مورد توجه محققان قرار گرفته و پژوهش  «تحصیلی

در سراسر فرایند یادگیری حضور دارند و  آموزان هستند که ها ازجمله ابعاد شخصیتی دانش هیجان

برای نمونه، نشان داده . توانند بر ابعاد مختلف این یادگیری تأثیرات عمیقی بر جای بگذارند می

آموزان، با انگیزش،  ها عالوه بر اثرگذاری بر سالمت جسمانی و روانی دانش شده است که هیجان 

 و( 2002پکران، )راهبردهای یادگیری، منابع شناختی، خودگردانی یادگیری و پیشرفت تحصیلی 

 . آنان ارتباط تنگاتنگی دارند( 2002و همکاران،   پری)آموزان  شناختی دانش حتی بهزیستی روان

 یها تیدر خالل موقع یلیتحص شرفتیو پ سیآموزش، تدر ،یریادگیکه با  ییها جانیه

پکران (. 2 20، و همکاران 2کتونن) نامند یم یلیتحص یها جانیمرتبط هستند را ه یآموزش

طور  داند که به هایی می های تحصیلی را آن دسته از هیجان ، هیجانتر جامعیفی در تعر( 2002)

                                                           
1. Pekrun 

2. Mainhard 

3. Academic Emotions 

4. Perry 

5. Ketonen 
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های پیشرفت تحصیلی مانند لذت از یادگیری، خستگی در طی آموزش  مستقیم در پیوند با فعالیت

و خشم از الزامات تکالیف و یا پیامدهای پیشرفت تحصیلی مثل غرور، اضطراب یا شرم قرار 

ها در همة مراحل پیشرفت تحصیلی نقش پررنگی  این هیجان(. 32  و اقبالی،  سپهریان آذر)دارند 

آموزان ممکن است از به دست آوردن نمرات خود احساس غرور کنند، از اینکه مواد  دانش. دارند

ها ندارد،  ای با آن اند، احساس نگرانی کنند، از اینکه معلم رفتار منصفانه درسی را درک نکرده

مند نیستند،  ها عالقه هایی که به آن که در مواجهه با موضوعات و فعالیت یا این عصبانی شوند و

که  یعاطف یها حالت گریاز د ها جانیه نیا(. 2 20و همکاران،   لیچنفلد)احساس خستگی کنند 

بوده، دوام  دیوخو، که معموالً کمتر شد ، مانند خلقشوند یتجربه م یریادگی یها تیدر موقع

(. 2 20 و همکاران، نیپات وا) هستند زیخاص ندارند متما یهدف کانون کیو  داشته یشتریب

 آموزان های تحصیلی دانش ای را که اهمیت هیجان هم دالیل چهارگانه( 2000)و همکاران  2گوئتز

های تحصیلی با  این دالیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ هیجان ةجمل از. شمارند برمی، دهد را نشان می

ها بر  ها بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی، اثر بنیادین هیجان تأثیر هیجانآموز،  نشبهزیستی دا

 .طور کلی، در پیشبرد فرایند تحصیلی دارند کیفیت ارتباطات در کالس و نقشی است که به

های ویژة یادگیری، آموزش و پیشرفت تحصیلی را  بار هیجان برای نخستین( 2000)پکران 

های تحصیلی  ترین نظریة هیجان معرفی کرده و مهم« های تحصیلی هیجان»ان شناسایی و با عنو

، را برای تحلیل پیشایندها و پسایندهایی که در زمینه  «هیجانارزش در  -کنترل»یعنی نظریة 

های  های اسنادی هیجان این نظریه اصول اساسی تئوری. اند، ارائه کرد شده تحصیلی تجربه 

، نظریة کنترل (332 پکران، )ها  ارزش به هیجان -رویکردهای انتظار ،(322 ،  واینر)تحصیلی 

ها بر  های مرتبط با بررسی تأثیر هیجان و مدل ( 33 ، 2پاتریک، اسکینر و کانل)شده  ادراک

                                                           
1. Lichtenfeld 

2. Goetz 

3. Control-value theory of achievement emotion 

4. Weiner 

5. Patrick, Skinner & Connell 
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لیچنفلد و همکاران، )با همدیگر تلفیق کرده است  را(  200،  فردیکسن)یادگیری و عملکرد 

20 2.)  

. 2؛ (بودن مثبت یامنفی )جاذبه بعد .  : کند بندی می را در سه بعد طبقهها  این تئوری هیجان

و  های مثبت هیجانامیدواری لذت و  ،برای مثال(. بازدارنده بودن یا کننده فعال) یسطح تحریکبعد 

در . استو بازدارنده آرامش و آسودگی هیجان مثبت احساس  که حالی درهستند،  کننده تحریک

فعالیت  ةکنند تحریکو منفی  یها طراب و شرم هیجانض، اخشمهایی مانند  انبعد منفی نیز هیج

 .شوند های بازدارنده فعالیت محسوب می درماندگی و ماللت هیجانناامیدی،  که  حالی در ،هستند

های پیشرفت  آیا هیجان در ارتباط با فعالیت بعد فعالیتی یا پیامدی بودن هیجان؛ بدین معنا که.  

برای مثال هیجان لذت در طول فعالیت کالسی یک  .ارتباط دارد پیشرفتو پیامد نتایج  بااست یا 

کننده  منفی، فعالهیجانی که اضطراب   حالی در، کننده و مرتبط با فعالیت است هیجان مثبت، فعال

های پژوهشی در  یافته(. 2002، 2الیوت و مایرپکران، ) استیا پیامد فعالیت و مربوط به نتیجه 

ساز مانند لذت از  های مثبت و فعال ها نشان داده است که هیجان طه با تأثیرات این ابعاد هیجانراب

مانند بسط و )پذیر شناختی  کارگیری راهبردهای یادگیری خالق و انعطاف یادگیری با به

، (2002پکران، )، پیشرفت تحصیلی (مانند ارزیابی انتقادی و نظارت)و فراشناختی ( دهی سازمان

امید به زندگی، افزایش  ،(0 20)پکران  ، و(2002)  چنین، به عقیدة فردریکسون و جوینرهم

های  در مقابل هیجان. خودکارآمدی و خودپنداره و سالمت روانی فرد اثرگذاری مستقیمی دارند

توانند باعث کاربرد راهبردهای غیر انعطاف مانند تکرار ساده و تکیه بر  منفی و غیر تحریکی می

های الگوریتمی، کاهش راهکارهای سازگارانه و خالقانه، و کاهش توجه و پردازش سطحی  روش

و سرسری اطالعات، کاهش انگیزش و خودتنظیمی یادگیری و عملکرد پایین یادگیرنده، اضطراب، 

یأس و ناامیدی در جریان عملکردهای تحصیلی و آسیب به عالقه و انگیزش درونی یادگیرنده 

                                                           
1. Fredrickson & Joiner 

2. Pekrun, Elliot & Maier 

3. Fredrickson & Joiner 
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ها  نشان داده است وجود هیجان(  200) 1برای مثال، تیتز(. 32  ذر و اقبالی، سپهریان آ)شوند 

آموز مانند خشم، اضطراب و خستگی با عالقه به یادگیری، تالش، بسط و  تحصیلی منفی در دانش

دهند  خودگردانی رابطه منفی و معنادار داشته و با افکار نامربوط رابطة مثبت و معنادار نشان می

و اضطراب بر  یبازدارنده مانند خستگ یها جانیه ،کالم کیدر (. 32  مکاران، نیکدل و ه)

 یها جانیدارند، در مقابل ه یبار انیز راتیتأث یزشیو انگ یشناخت یندهایو فرا یلیعملکرد تحص

پکران، ) دانش آموزان خواهند شد یلیعملکرد تحص بهبودسبب مانند لذت، و مثبت  یکیتحر

20 2.) 

ها بر  های آموزشی و تأثیرات آن ها در موقعیت ارزش پکران، بروز هیجان -تظارطبق تئوری ان

عنوان  شود که به گری می وسیلة تعدادی مکانیسم شناختی و انگیزشی میانجی یادگیری و پیشرفت به

شده و در دو سطح اصلی پیشایندهای شخصی و   های تحصیلی شناخته پیشایندهای هیجان

، 2000)در خصوص پیشایندهای شخصی، پکران . شوند بندی می قهپیشایندهای اجتماعی طب

های مرتبط با کنترل  ارزیابی( های شناختی یعنی، الف در تئوری خود، دو دسته از ارزیابی( 2002

عنوان پیشایندهای  ها را به ذهنی این فعالیت باارزشهای مرتبط  ارزیابی( های تحصیلی و ب فعالیت

های مرتبط با کنترل در بردارندة باورها،  ارزیابی. کند عرفی میهای تحصیلی م اصلی هیجان

بر این (. 2 20لیچنفلد و همکاران، )انتظارات و اسنادهای مرتبط با شایستگی تحصیلی فرد هستند 

بازده و رفتارهای سازگارانه  -شده بیشتر باشد، انتظارات عمل اساس، هر چه سطح کنترل ادراک

نوبة خود، تجارب هیجانی خوشایند نظیر لذت،   هم به بود که آن کنترل بیشتر خواهد -عمل 

شده شخصی، به  در مقابل سطوح پایین کنترل ادراک. دهد امیدواری و غرور را افزایش می

هم به انتظارات عمل  شود که آن های ناخوشایند از قبیل اضطراب، خشم و ناامیدی منجر می هیجان

، و پکران 2شوتز)دهد  میکنترل را افزایش  -ازگارانه عمل بازده منجر شده و رفتارهای ناس -

داد تحصیلی،  های مرتبط با مؤلفة ارزش، به ارزش تصوری یک فعالیت یا برون اما ارزیابی(. 2000
                                                           
1. Titez 

2. Schutz 
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پژوهشی، برای  -در متون نظری . ، اشاره دارندموفق شدنبرای مثال ادراک فرد از اهمیت و ارزش 

های کلی این  در ارزش. هم معطوف به تکلیف خاص وجود داردهای کلی و  ها هم تعریف ارزش

ها مناسب هستند و چه رفتارهایی  فعالیت انجام دادنموضوعات مطرح است که چه اعمالی برای 

های خاص  بر ارزش(  32 ) و همکاران  اکلس. ها تلقی شوند توانند پایان مثبتی به فعالیت می

ها از مؤلفة ارزش، به  متمرکز شده و در تعریف آن معطوف به تکلیف تحت عنوان ارزش تکلیف

ها بر تمایل فرد برای انجام تکلیف توجه شده  کیفیت تکالیف مختلف و چگونگی تأثیر این کیفیت

 و 2هاراکیوز، (2002)گرفته در ارتباط با مؤلفة ارزش از جمله اکلس  های انجام پژوهش. است

ی که برای تکالیف ارزش کاربردی قائل هستند، آموزان دهند دانش نشان می( 2 20)همکاران 

های منفی مانند ماللت و خستگی  همچنین هیجان. کنند هیجان لذت بیشتری را در درس تجربه می

آغاجی و بدری  قره)های تحصیلی فاقد هرگونه ارزش مشوق باشد  دهد که فعالیت زمانی رخ می

نترلی و ارزشی مثبت در ارتباط با یک های حاکی از ادراک ک در کل، ارزیابی(.  3  گرگری، 

های  های مثبتی مانند لذت از یادگیری و کاهش هیجان فعالیت تحصیلی، سبب پدیدآیی هیجان

بینی  این تئوری همچنین، پیش(. 2002گوئتز و همکاران، )شود  منفی مانند خستگی و نگرانی می

دادهای هیجانی منفی مانند اضطراب،  های کنترلی و ارزشی پایین، سبب ظهور برون کند ارزیابی می

ارزش بر این مبنا استوار است که  -طور خالصه، نظریة کنترل به. شود ناامیدی یا شرم می

های تحصیلی خاص عمل  عنوان پیشایندهای شخصی آغازین هیجان های کنترل و ارزش به ارزیابی

 (.2 20لیچنفلد و همکاران، )کنند  می

وه بر این پیشایندهای سطح شخصی، از پیشایندهای اجتماعی و پکران در مدل نظری خود عال

بر اساس این . برد های اجتماعی هستند، نیز نام می کنندة تأثیرات محیط ها که بیان فرهنگی هیجان

آموز از جمله محیط خانواده و کالس درس،  های مختلف اجتماعی پیرامون دانش مدل، محیط

نوبه خود بر یادگیری و موفقیت تحصیلی تأثیر  ها نیز به نکنند و هیجا ها را تحریک می هیجان

                                                           
1. Eccles 

2. Harackiewicz 
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همچنین بازخوردها و تجربیات مربوط به موفقیت و شکست دریافتی از محیط نیز . گذارند می

بر این اساس، کالس درس و . آموزان تأثیر بگذارند های دانش تواند بر هیجان نوبه خود می به

ها نیز آموزش و  آموزان ایجاد کرده و هیجان ا در دانشها ر تواند هیجان های اجتماعی می محیط

های  برای مثال، از طریق سرایت شور و شوق هیجانی معلم، هیجان. محیط را تحت تأثیر قرار دهد

تواند شور و شوق معلم  آموزان مشتاق می شود و داشتن دانش آموزان برانگیخته می مثبت در دانش

در واقع، کیفیت مناسب کالس و تدریس (.  3  و اقبالی،  سپهریان آذر)را در کالس برانگیزد 

های کالسی ارزشمندند  آموز القاء کند که مواد یادگیری و فعالیت تواند این باور را به دانش معلم می

های تحصیلی مثبتی  احتمال باال هیجان آموزی به چنین دانش. ها کنترل داشته باشد تواند بر آن و می

برد و دچار خستگی یا اضطراب در طول فرایند یادگیری  کالس لذت میرا تجربه کرده، از 

 (.  3  نیکدل و همکاران، )شود  نمی

ها بر پیشرفت تحصیلی  های درس و اثرگذاری باالی آن با وجود ماهیت هیجانی کالس

نشده است  های اخیر پژوهش چندانی در این خصوص انجام  فراگیران در دروس مختلف، تا سال

ضطراب امتحان که تنها هیجان مرتبط با تحصیل است که بیشتر مورد عالقه پژوهشگران و جز ا

های  توان عنوان کرد که هیجان های مرتبط با پیامدهای هیجانی اسنادها، می بوده است و پژوهش

گوئتز و )آیند  نشده به شمار می شناختی تا حد زیادی کشف های روان تحصیلی در پژوهش

آموزان هرروزه در  ها که دانش ای از هیجان رغم وجود تنوع گسترده در واقع، علی(. 2002همکاران، 

های مختلف مدت زیادی نیست که  کنند، تحقیقات بر روی این هیجان فرایند آموزشی تجربه می

ها تأثیر  برانگیز است، زیرا هیجان آغاز شده است و این موضوع خود جای شگفتی داشته و سؤال

آموزان بر جای  ، یادگیری، عملکرد، حتی سالمتی و بهزیستی روانی دانشبزرگی بر انگیزش

آموزان مقاطع  های دانش که تحقیق بر روی هیجان به عالوه، در حالی (. 2002پکران، )گذارند  می

ها تحصیلی  های اخیر در حال افزایش بوده است، تحقیقات تجربی بر روی هیجان باالتر در سال
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های اسنادی اندک و ناچیز  تدایی حتی در حوزة اضطراب امتحان و هیجانآموزان مقطع اب دانش

شده در این حوزه نیز شمار  در فراتحلیل های انجام (.  20،  پکرانگارسیا و -لینن برینک )است 

سال بسیار اندک است    تر از  آموزان ابتدایی و سنین پایین تحقیقات صورت گرفته بر روی دانش

یک دلیل ممکن برای فقدان تحقیقات مناسب در بحث هیجانات (. 2 20ن، لیچنفلد و همکارا)

ها در این دوره چه در سطح جهانی و  تحصیلی ابتدایی، نبود ابزار مناسب برای سنجش این هیجان

سنجند،  می جز چند ابزار که اضطراب تحصیلی و اضطراب ریاضی را چه در داخل کشور است و به

بنابراین، هدف از ترجمه و اعتباریابی این ابزار ارائه و . وزه وجود نداردهیچ ابزار دیگری در این ح

آموزان دورة ابتدایی به همراه بررسی روایی و  های تحصیلی دانش معرفی پرسشنامة سنجش هیجان

ای برای سنجش  کردن زمینه آموزان ابتدایی شهر سنندج در راستای فراهم پایایی آن در میان دانش

رو، دو سؤال  از این . آموزان ابتدایی کشور است های تحصیلی متفاوت دانش یجانای از ه گستره

 :شود آموزان ابتدایی به شرح زیر مطرح می های تحصیلی دانش دربارة پرسشنامه سنجش هیجان

آموزان ابتدایی شهر سنندج روایی  های تحصیلی برای دانش آیا پرسشنامة سنجش هیجان.  

 دارد؟

آموزان ابتدایی شهر سنندج پایایی  های تحصیلی برای دانش سنجش هیجانآیا پرسشنامة . 2

 دارد؟

 شناسی پژوهش  روش

روش پژوهش با توجه به تحلیل و رواسازی سؤاالت یک ابزار، همبستگی از نوع تحلیل عاملی 

های پنجم و ششم مدارس  آموزان دختر و پسر پایه جامعة آماری پژوهش شامل همة دانش. است

های ابزار و همچنین بر مبنای فرمول  با توجه به تعداد گویه. م ابتدایی شهر سنندج بوددورة دو

 . عنوان نمونة پژوهش در نظر گرفته شد نفر به 22 کوکران، 

                                                           
1. Linnenbrink-Garcia & Pekrun  
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دهی و اطمینان بیشتر از  ل خطا در پاسخها و احتما اما با توجه به سن و تجربة پایین آزمودنی

نهایت،   آمده از فرمول اضافه شد و در دست نفر به حجم به 20مناسب بودن حجم نمونه تعداد 

 .عنوان نمونة نهایی پژوهش انتخاب شدند به( نفر دختر 30 نفر پسر و  23 )نفر  22 

صورت که  بدین. استفاده شدای  ای دومرحله گیری تصادفی خوشه برای این کار از شیوه نمونه

و پرورش شهر سنندج سه دبستان پسرانه و سه دبستان  ابتدا از هر یک از نواحی دوگانة آموزش 

سپس، از هر یک از . های دورة دوم به شیوة تصادفی انتخاب شدند دخترانه از میان تمامی دبستان

شده و تمامی  فی انتخابصورت تصاد این مدارس یک کالس پایة پنجم و یک کالس پایة ششم به

پرسشنامه که   2پس از اجرا تعداد . ها به پرسشنامة هیجانات تحصیلی پاسخ دادند آموزان آن دانش

 22 شده بودند حذف شدند و تحلیل نهایی بر روی   داده  صورت ناقص یا معیوب پاسخ به

 . پرسشنامة سالم انجام پذیرفت

پکران و همکاران او (: AEQ-ES)زان ابتدایی آمو ها تحصیلی دانش پرسشنامة سنجش هیجان

 یها جانیه ةمرکز مطالعه در حوز نیبه عنوان اول خ،یدانشگاه مون یشناس در دپارتمان روان

جهت  ییاقدام به ساخت ابزارها جیبه تدر ها جانیه نیا ینظر یبعد از توسعه مبان ،یلیتحص

 یلیتحص یها جانیسنجش ه یبرارا  یا و در ابتدا پرسشنامه کردند ها جانیه نیسنجش ا

 یابیترجمه و اعتبار( 32  )ی و شکر اریپور شهر ،یتوسط ستار رانیساختند که در ا انیدانشجو

دانش آموزان  یبرا یلیتحص یها جانیجامع سنجش ه ةپرسشنام 2002در سال . شده است

و  وریتوسط کد رانیدر ا زیابزار ن نیکه ا( 2002،  یپرپکران، گوئتز و ) متوسطه را ساختند

سنجش  یحاضر را برا ةپرسشنام ،تیشده است و در نها یابیترجمه و اعتبار( 22  ) همکاران

پرسشنامه ابتدا توسط پکران و  نیا یةفرم اول. کردند نیتدو ییابتدا ةدور یلیتحص یها جانیه

صورت  و به یابیاعتبار( 2 20)و همکاران  چنفلدیشده و سپس توسط ل ساخته( 2000)همکاران 

متوسطه  ةدورآموزان  دانش یلیتحص یها جانیه ةپرسشنامپایة ابزار بر  نیا. منتشر شده است یعلم

های شناختی و  اصلی سازندگان، ساخت ابزاری متناسب با سطوح توانایی و هدف افتهیتوسعه 
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ظری عنوان چارچوب ن ارزش پکران به –آموزان مدارس ابتدایی بوده و تئوری کنترل  زبانی دانش

گیری سه هیجان  ابزار حاضر بر اندازه. قرار گرفته است مدنظرساخت و اعتباریابی این ابزار 

پیشرفت تحصیلی دارند، متمرکز شده  تحصیلی لذت، اضطراب و خستگی که اهمیت بسزایی در

شوند،  های تحصیلی تجربه می طور مکرر در موقعیت این سه هیجان به این دلیل که به. است

های  بندی پکران از ابعاد اساسی هیجان ها بازنمودی از طبقه به عالوه این هیجان. اند شده انتخاب 

، هم (لذت و خستگی)های وابسته به فعالیت  ها هم هیجان طور خاص، آن به. تحصیلی نیز هستند

( اضطراب و خستگی)و منفی ( لذت)های مثبت  ، هم هیجان(اضطراب)های وابسته به پیامد  هیجان

( خستگی)های بازدارنده  و هم هیجان( لذت و اضطراب)کننده یا تحریکی  های فعال هیجان و هم

های مختلف آموزشی مانند  های تحصیلی شامل موقعیت همچنین، این هیجان. شوند را شامل می

بودن این  به دلیل متفاوت. شوند ها و موقعیت امتحان می شرکت در کالس، شرکت و انجام فعالیت

ها نیز ممکن است، در خالل  ها و کارکردها، هیجان از نظر ساخت اجتماعی و نیازمندی ها موقعیت

آموزانی که از شرکت در کالس لذت  برای مثال، دانش. ها متفاوت باشند هر یک از این موقعیت

بنابراین، . همین هیجان لذت را تجربه نکنند برند، ممکن است لزوماً از موقعیت امتحان  می

های مرتبط با هر یک از این  سنجند، باید بین هیجان ها تحصیلی را می که هیجانابزارهایی 

 (.   20پکران و همکاران، )های آموزشی متفاوت تمایز قائل شوند  موقعیت

آیتم  3)آیتم  22های تحصیلی دورة ابتدایی مشتمل بر  بر این اساس، پرسشنامة سنجش هیجان

ای  درجه بوده که در یک مقیاس پنج( آیتم خستگی 0و  آیتم اضطراب 2 مرتبط با هیجان لذت، 

( 2)« خیلی زیاد»؛ و ( )« زیاد»؛ ( )« تا حدودی»؛ (2)« کمی»؛ ( )« نه، اصالً»های  لیکرتی با گزینه

طورکلی  فرایند کالس به( آموزان را در دروس مختلف نسبت به سه موقعیت الف های دانش هیجان

. سنجد می( آیتم 2)آزمون و امتحان ( و ج( آیتم 2)های کالسی  تکالیف و فعالیت( ، ب(آیتم 2 )

ها با سؤاالت  تر ارتباط آن آموزان ابتدایی و برقراری آسان تر دانش برای پاسخگویی بهتر و دقیق

  ها هستند، استفاده دهندة افزایش تدریجی شدت هیجان ابزار، از اشکال گرافیکی چهره که نشان

این . به این اشکال، گزینه مدنظر خود را پیدا کند نگاه کردنبتواند با  دهنده شده است، تا پاسخ
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صورت  های دروس مختلف به آموزان در کالس های دانش تواند برای سنجش هیجان ابزار می

در . اند درس علوم گرفته جداگانه به کار رود و سازندگان ابزار، آن را هم برای درس ریاضی و هم

آموزان  های دانش های درس علوم تجربی و برای سنجش هیجان کالس این تحقیق هم ابزار در

آموزان پسر  همچنین، برای اطمینان از اینکه هم دانش. شده است  نسبت به این درس به کار گرفته

ها در ارتباط با هر گویه را پیدا  های واقعی آن ترین چهره با هیجان توانند نزدیک و هم دختر می

شده  های دخترانه و پسرانه برای هر یک از دو جنس طراحی ن ابزار و با چهرهکنند، دو نسخه از ای

 (.مشاهده است های ابزار در قسمت پیوست مقاله قابل  آیتم نمونة )است 

نفر از  202ای تصادفی مشتمل بر  بر روی نمونه سازندگان ابزار به بررسی روایی و پایایی آن

مدرسة مختلف ابتدایی در  0 آموزان پایة سوم واقع در  انشنفر از د 220و  آموزان پایة دوم دانش

بررسی ساخت عاملی ابزار با روش چرخش واریماکس و بر پایة برآورد . آلمان پرداختند

( Aمدل )مدل اول . نمایی بیشینه، سه مدل مختلف برآمده از تحلیل عاملی را به دست داد درست

های ابزار بر مبنای اینکه  داد که در آن گویه ن مییک عامل مثبت و یک عامل منفی هیجان را نشا

مدل . گرفتند دهندة حالت مثبت یا منفی هیجان هستند، بر روی این دو عامل نهان قرار می نشان

کرد که  سه عامل نهفته را برای سه نوع هیجان لذت، خستگی و اضطراب فرض می( Bمدل )دوم 

مدل )اما مدل سوم . گرفتند امل نهفته خود قرار میهای مرتبط با هر هیجان بر روی ع در آن آیتم

C )ها  های اساسی بروز هیجان دهندة موقعیت مراتبی بود که در آن سه عامل نشان یک مدل سلسله

دهندة  در کنار سه عامل نشان( موقعیت کالس، موقعیت فعالیت و یادگیری، موقعیت آزمون)

یک مدل با هشت عامل اصلی نهفته و  ،(لذت، اضطراب، خستگی)های اصلی تحصیلی  هیجان

لذت مربوط به کالس، : داد ها را به ترتیب زیر نشان می دهندة هر یک از این عامل های نشان آیتم

لذت مربوط به یادگیری، لذت مربوط به آزمون، خستگی مربوط به کالس، خستگی مربوط به 

 .اضطراب مربوط به آزمونیادگیری، اضطراب مربوط به کالس، اضطراب مربوط به یادگیری، 

های برآمده از مرحلة قبل  سپس، سازندگان ابزار با روش تحلیل عاملی تأییدی به بررسی مدل

های پایة سوم نشان داد که  های پایة دوم و هم آزمودنی نتایج هم بر روی آزمودنی. پرداختند
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مراتبی سوم که هم حالت  های یک و دو برازش ضعیفی را نشان دادند اما در مقابل مدل سلسله مدل

داد، برازش باالیی را  های تحصیلی بروز این هیجانات را نشان می سه هیجان اصلی و هم موقعیت

آموزان  کرد و نشان داد که دانش ها نشان داده و به بهترین شکل ساختار سازه را توصیف می با داده

های  ها در موقعیت ه بین این هیجانهای مختلف تفاوت قائل شده، بلک توانند بین هیجان تنها می نه

همچنین، اعتبار باالی بیرونی ابزار با بررسی . شوند مختلف پیشرفت تحصیلی نیز تمایز قائل می

وسیلة  های فرزندان که به ها نسبت به هیجان آموزان با دیدگاه والدین آن رابطة بین پاسخ دانش

و با طیف لیکرتی  1«آموزان ی دانشها قضاوت والدین در مورد هیجان» محقق ساختهسؤاالت 

کنترل و ارزش »آموزان که با سؤاالت  ارزش دانش -های کنترل شد، ارزیابی ای سنجیده می درجه پنج

ها که  شده توسط محققان مورد سنجش قرار گرفت و نیز پیشرفت تحصیلی آن ساخته 0«شده ادراک

شدة والدین و  ها ادراک زان با هیجانآمو شده توسط دانش ها تحصیلی تجربه نشان داد بین هیجان

ها ارتباط وجود  آموزان با پیشرفت تحصیلی آن همچنین، بین باورهای ارزیابی کنترل ارزش دانش

آموزان آلمانی با استفاده از آلفای کرونباخ نشان داد  پایایی ابزار بر روی نمونة دانش. دارد، تأیید شد

آموزان پایة  و برای نمونة دانش 0/ 3تا  0/ 0پایة دوم از آموزان  ها برای دانش ضریب پایایی گویه

های ابزار در هر یک  دهندة همسانی درونی مناسب گویه متغیر است که نشان 32/0تا  0/ 0دوم از 

همچنین، همبستگی هر گویه با کل سؤاالت . ها داشت های تحصیل و نیز برای همة پایه از موقعیت

 . گزارش نشد 0/0 تر از  ها پایین یک از همبستگی عالی بود و هیچ

آموزان پایة سوم  ای تصادفی از دانش سنجی این ابزار بر روی نمونه های روان همچنین، ویژگی

پایایی ابزار با . آمریکا نیز توسط سازندگان ابزار بررسی شد 3«مینه سوتای»در چهار مدرسه در 

متغیر است که  32/0تا  02/0ها از  یی گویهاستفاده از روش آلفای کرونباخ نشان داد که ضریب پایا

های این ابزار برای هر سه هیجان و در تمامی  دهندة همسانی درونی باالی تمامی گویه باز نشان

                                                           
1. Parents’ judgment of students’ emotions 

2. Perceived control and value 

3. Minnesota 
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همچنین، همبستگی هر گویه با کل سؤاالت در این نمونه نیز عالی . های تحصیلی است موقعیت

در کل، این ابزار واریانس و پایایی . ارش نشدگز 0/0 تر از  ها پایین یک از همبستگی  بود و هیچ

بررسی روایی ابزار با روش تحلیل عاملی تأییدی هم . مناسبی را در میان نمونة آمریکایی نشان داد

های منفی  و هیجان( لذت)های مثبت  های ابزار بر اساس هیجان دهندة تأیید دوعاملی گویه نشان

لذت، اضطراب )ر بر اساس سه هیجان اصلی مورد نظر ی ابزاسه عامل، تأیید (اضطراب و خستگی)

حضور در کالس، )و همچنین، تأیید سه عاملی ابزار بر اساس سه موقعیت یادگیری ( و خستگی

طور خالصه، تحلیل عاملی تأییدی  به. بود( ها و موقعیت امتحان و آزمون انجام تکالیف و فعالیت

انی از ساخت عاملی اولیة ابزار حمایت کرده و نشان آموزان آلم مانند مطالعه بر روی نمونة دانش

های  ها در موقعیت ها مختلف، بلکه بین این هیجان تنها بین هیجان آموزان آمریکایی هم نه داد دانش

آموزان  های تحصیلی دانش این شواهد، شباهت هیجان. شوند مختلف تحصیلی نیز تمایز قائل می

آموزان در میان  های دانش یت باالی ابزار در سنجش این هیجاندورة ابتدایی در نقاط مختلف و قابل

  (.2 20لیچنفلد و همکاران، )دهد   های مختلف را نشان می کشورها و با فرهنگ

در پژوهش حاضر ابتدا متن اصلی پرسشنامه توسط دو نفر از : شیوة اجرای پژوهش

ایی صوری و محتوایی ابزار با در مرحلة بعد، رو. متخصصان زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد

نظر در این حوزه و اطمینان از  نفر از اساتید صاحب 2شدة آن به  نسخة انگلیسی و ترجمه ارائه

سپس، . گیرد، بررسی شد رود اندازه می اینکه نسخة فارسی ابزار همان چیزی را که از آن انتظار می

های مبهم و  شده و با بررسی واژه یی ارائههای مختلف ابتدا آموزان پایه ابزار به تعدادی از دانش

آموزان مشکل بود، تغییراتی صورت گرفته و نسخة نهایی  ها برای دانش گویه هایی که درک آن

های آن را با استفاده از تحلیل  با توجه به اینکه سازندگان ابزار عامل. ابزار برای اجرا آماده شد

روش تحلیل  وهش حاضر برای بررسی روایی ابزار ازعاملی اکتشافی بررسی و تأیید کردند، در پژ

χ)های برازندگی ابزار از جمله شاخص مجذور کای  عاملی تأییدی و تعیین شاخص
، شاخص (2

، شاخص (CFI)، شاخص برازش تطبیقی (RMSEA)ریشة میانگین مجذورات خطای تقریب 

ص نیکویی برازش ، شاخ(AGFI)یافته  ، شاخص نیکویی برازش تعدیل(GFI)نیکویی برازش 
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  و  2های  های اصلی که در جدول ها و سایر شاخص ، بارهای عاملی گویه(PGFI)اقتصادی 

همچنین، برای بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و . اند، استفاده شد طور کامل بیان شده به

افزارهای آماری  رمها با کمک ن شده و در نهایت، تحلیل داده  روش  پایایی بازآزمایی استفاده

Amos18  وSPSS22 انجام گرفت. 

 های پژوهش یافته

 .های حاصل از بررسی پایایی و روایی ابزار پژوهش به شرح زیر است یافته
 

 آموزان ابتدایی های تحصیلی دانش های پایایی پرسشنامه هیجان شاخص. 1جدول 

 زیرمقیاس مقیاس
آلفای 

 کرانباخ
 میانگین

انحراف 

 معیار

شده  ایایی گزارشضریب پ

توسط سازندگان مقیاس 

 (2102لیچنفیلد و همکاران، )

ضریب پایایی 

 بازآزمایی

 کالس علوم

 22/0 0/ 3  / 2 2 /32 23/0 لذت از کالس

 0/ 2 02/0 22/2 0 /32 02/0 اضطراب از کالس

 0/ 2 30/0 02/2 0 /22 0/ 2 خستگی از کالس

 تکالیف علوم

 02/0 0/ 0 2/2  02/2 00/0 لذت از تکالیف

اضطراب از 

 تکالیف
0 /0 22/ 2 2 /2 0 /0 22/0 

خستگی از 

 تکالیف
20/0  0/    2/2 22/0 02/0 

 امتحان علوم

 02/0 22/0  /2  0 /32 20/0 لذت از امتحان

اضطراب از 

 امتحان
22/0 2 / 3 0 /2 20/0 22/0 
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 23/0تا  00/0رمقیاس مختلف آن از دهد ضرایب پایایی ابزار در زی نشان می  های جدول  یافته

این یافته با نتایج بررسی . دهندة همسانی درونی باال و پایایی مناسب ابزار دارد متغیر است که نشان

. آموزان ابتدایی در آلمان و امریکا همخوانی کامل دارد هایی از دانش سازندگان ابزار بر روی نمونه

دو  ةو با فاصل رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر ییبه روش بازآزما ییایپا یبررس ،عالوهه ب

 .ها دارد اسیرمقیابزار در تمام ز یباال ییبازآزما ییاینشان از پا ،اول یهفته از اجرا
 

 های تحصیلی دورة ابتدایی های نیکویی برازش پرسشنامة سنجش هیجان خالصة شاخص. 2جدول

df χ2 χ2 شاخص
/ df GFI AGFA NFI NNFI RMSEA IFI CFI 

 32/0 32/0 0/ 00 0/ 3 0/ 3 0/ 3 0/ 3 02/2 2 0/0  0   مقدار

χ)یا مجذور کای دهد نسبت خی دو بر درجة آزادی  نشان می 2نتایج جدول 
2
/df)ترین  ، که مهم

ی بین پراش همآمارة تعیین برازندگی مدل بوده و فرضیة هماهنگی مدل مورد نظر با الگوی 

تر  است که این مقدار با توجه به مالک کوچک 02/2کند، برابر  ررسی میشده را ب متغیرهای مشاهده

همچنین، مقدار سه شاخص ریشة میانگین . کنندة برازش مناسب مدل است بودن، بیان  از 

و شاخص نیکویی برازش ( GFI)ص نیکویی برازش ، شاخ(RMSEA) بمجذورات خطای تقری

دهندة  ها را نشان داده و نشان ده از انطباق الگو با دادهآم دست یافته که در مجموع، مقادیر به تعدیل

آمده برای شاخص  دست با توجه به اینکه مقدار به. میزان این انطباق هستند، محاسبه شد

(RMSEA) باشد و همچنین، مقادیر  عنوان مالک برازندگی می به 0/ تر از مقدار  پایین 0/ 00 یعنی

توان  بودن همخوانی دارند، می 3/0تر از  ساوی یا بزرگمالک م با( AGFI)و ( GFI)شاخص دو 

شده نیز  های محاسبه مقادیر سایر شاخص. ی مناسبی با مدل دارندها برازندگ شاخصبیان کرد این 

با  برابر( NFI)شده برازندگی ، شاخص نرم 32/0برابر با  (CFI)بیقی شامل شاخص برازش تط

 برابر( IFI)فزاینده و شاخص برازندگی  0/ 3رابر با ب (NNFI)برازندگی  نشده نرم، شاخص 0/ 3

دهندة برازش مناسب  شوند و نشانها، مطلوب ارزیابی می نیز در مجموع، با توجه به مالک 32/0با 

 . قبول ابزار یادشده هستند و روایی قابل
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 های تحصیلی انگیری مقیاس هیج خالصة نتایج تحلیل عاملی تأییدی و پارامترهای الگوی اندازه. 3 جدول

 آموزان دورة ابتدایی دانش

 مقیاس
شمارة 

 سؤال

بار عاملی 

 راستانداردیغ

(b) 

بار عاملی 

 استانداردشده

(B) 

خطای 

 معیار

آمارة 

 تی

مجذور 

همبستگی 

 چندگانه

 سؤاالت پرسشنامه

 لذت از کالس

 .برم من از کالس علوم لذت می 23/0   / 2 3/0 0 00/0    

 .من همیشه منتظر آمدن کالس علوم هستم 0/   2 /20 003/0 22/0  /02  

 .کننده است علوم برای من سرگرم 2/0  2 / 3 032/0 20/0 32/0 2

 .برم از فعالیت در کالس علوم لذت می من 2/0  2 /0  020/0 22/0 32/0 2 

اضطراب از 
 کالس

 .ترساند کالس علوم من را می 2/0    /3  2/0 0 0/   2/0   

2 22/0 2 /0 0  /0 00/ 2  0/0 
افتم، عصبی  وقتی به فکر کالس علوم می

 .شوم می

0 02/0 22/0 02 /0 32/ 2  0/0 
کنم، از ناراحتی  وقتی به کالس علوم فکر می

 .کنم ام احساس درد می در معده

 0 02/0 22/0 022/0 3 / 2  2/0 
چیز برای  در طول کالس علوم از اینکه همه

 .نگرانم من خیلی سخت است،

خستگی از 

 کالس

 .کند کالس علوم من را خسته می 2/0  2 / 2 0/  0 23/0 22/0 2

 .کننده است علوم برای من خسته 22/0 2 / 2 0/  0 02/0 22/0 2

 .دانم کننده می فعالیت در کالس علوم را خسته 22/0   /   022/0 0/0  20/0 3

   30/0 02/0 0 2/0 02/ 2 22/0 

کننده است  قدر برای من خسته م آنکالس علو
جای علوم کار دیگری  دهم به که ترجیح می

 .انجام دهم

 لذت از تکالیف
     2 /0 020/0 0 / 2   /0 

احساس دهم  وقتی تکالیف علوم را انجام می
 .ی دارمخوب

 2 02/  22/0 03 /0 30/ 2   /0 
برم که  قدر از تکالیف علوم لذت می من آن

 .ها را متوقف کنم ندوست ندارم آ

اضطراب از 
 تکالیف

 2 32/0 22/0 022/0 20/ 2  2/0 

قدر در مورد تمام نشدن تکالیف علوم  من آن
شوم که بدنم شروع به عرق کردن  نگران می

 .کند می

 0 0 /  22/0 032/0 32/ 2  0/0 
وقتی مشغول تکالیف علوم هستم از اینکه 

 .انمتوانم بفهمم همیشه نگر ها را نمی آن

 3 32/0 20/0 0 2/0 22/ 2  2/0 
آور هستند  قدر برای من ترس تکالیف علوم آن

 .ها ادامه را دهم که دوست ندارم آن



511                                                         0011، پاییز 3ة شمار، 01ة دور، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 

 مقیاس
شمارة 

 سؤال

بار عاملی 

 راستانداردیغ

(b) 

بار عاملی 

 استانداردشده

(B) 

خطای 

 معیار

آمارة 

 تی

مجذور 

همبستگی 

 چندگانه

 سؤاالت پرسشنامه

خستگی از 
 تکالیف

   3 /0 0 /0 0 0/0 22/ 2 2 /0 
تکالیف علوم من را تا حد مرگ خسته 

 .کنند می

 2 32/0 00/0 0  /0 3 /   23/0 
کنند که  ا خسته میقدر من ر تکالیف علوم آن

 .ها ادامه را دهم دوست ندارم آن

20 0 /  0 /0 0 0/0  2/ 2 2 /0 

سرعت  دهم به وقتی تکالیف علوم را انجام می
کننده  شوم زیرا برای من کسل خسته می

 .هستند

 لذت از امتحان

 .من امتحان علوم را دوست دارم 20/0   /32 022/0 02/0    2

2  33/0 00/0 022/0  2/ 2  3/0 
من همیشه در انتظار آمدن امتحان علوم 

 .هستم

22 02/0 23/0 030/0 2 / 2  2/0 
چیز  همه کنم در طول امتحان علوم فکر می

 .رود عالی پیش می

اضطراب از 
 امتحان

22 02/0  2/0 02 /0   /   2 /0 
به هنگام امتحان علوم از گرفتن نمرات بد 

 .ترسم می

2  32/0 02/0 02 /0 3 /   20/0 

ای عصبی  اندازه در هنگام امتحان علوم به
خوبی مطالب را به یاد  توانم به هستم که نمی

 .بیاورم

22 32/0 03/0 0  /0  0/   2 /0 
آور  قدر برای من ترس های علوم آن امتحان

 .هستند که اصالً دوست ندارم برگزار شوند

22   2 /0 0 2/0   /   22/0 

ای عصبی  اندازه علوم بهدر هنگام امتحان 
خوبی تمرکز داشته  توانم به هستم که نمی

 .باشم

20 30/0 03/0 0 2/0 22/   2 /0 
 من در طول امتحان علوم خیلی عصبی

 .شوم می

اند و پارامترهای مرتبط  شده ها ارائه  همة سؤاالت پرسشنامه به تفکیک زیر مقیاس  در جدول 

و بار عاملی استاندارد، ارزش تی، خطای معیار و  راستانداردیغاملی با سؤاالت ابزار نیز شامل بار ع

های  های هر یک از زیرمقیاس دهندة میزان مناسب بودن گویه مجذور همبستگی چندگانه که نشان

ترین قسمت تحلیل  عنوان اصلی در بخش بررسی بارهای عاملی، به. اند ابزار هستند، بررسی شده
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ملی هر سؤال بر عامل زیرمقیاس آن و اینکه هر سؤال چه میزان از عامل تأییدی، قدرت بار عا

دهد همة سؤاالت  ها نشان می یافته. شده است کند، مشخص واریانس زیرمقیاس خود را تبیین می

رو، قدرت   بوده و از این( 0/0 تر از  بزرگ)شده  دارای بار عاملی استاندارد باالتر از مالک تعیین

به عالوه، بررسی شاخص مجذور همبستگی . باشند مقیاس خود را دارا میالزم برای تبیین زیر

توجهی از واریانس  دهد که تمامی سؤاالت این ابزار بخش قابل چندگانة سؤاالت نیز نشان می

. اند ها از این جنبة ضعیف تشخیص داده نشده یک از گویه زیرمقیاس خود را تبیین کرده و هیچ

دهد که تمامی  ها نشان می ا بررسی ارزش آمارة تی هر یک از گویههای مرتبط ب همچنین، یافته

این پارامتر  مناسب بودندهندة  دار هستند که نشان معنا (P<0/ 0)بارهای عاملی در سطح 

دهند این پرسشنامه از توان  نشان می  های جدول  در مجموع، یافته. ها است گیری سازه اندازه

آموزان ابتدایی برخوردار بوده و پارامترهای الزم  تحصیلی دانش های باالیی برای ارزیابی هیجان

 .عنوان یک ابزار واجد روایی باال و کفایت الزم را دارد برای تشخیص آن به

 
های تحصیلی در پژوهش حاضر با اقتباس از لیچنفلد و  ساختار عاملی و مدل نهایی پرسشنامة سنجش هیجان. 1 شکل

 ( 2112)همکاران 
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 گیری یجهبحث و نت

توانند بر  آموزان یکی از متغیرهای مهم کالس درس هستند که می هیجانات تحصیلی دانش

رو، بررسی  ای داشته باشند و از این  آموزان تأثیرات گسترده ی تحصیلی و رفتاری دانشبروندادها

وجه به هرچند با ت. ای برخوردار است آموزان از اهمیت ویژه ها در میان دانش وضعیت و سنجش آن

های  ها با شناخت و عملکرد وجود دارد، مبحث هیجان ای که بین هیجان ارتباطات گسترده

شناسان را به خود جلب کرده است و تحقیقات در این حوزه  تدریج توجهات روان تحصیلی نیز به

بزرگ  یخأل مطالعات کی ،اما در کلدهة اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است،  دو یکدر طی ی

بر  ها جانیه نیا راتیرابطه و تأث یو بررس ییابتدا ةدور یلیتحص یها جانیه یبررس ةحوز در

و فقدان ابزار سنجش ( 2 20و همکاران،  نیپات وا) آموزان وجود دارد دانش یآموزش تیوضع

 شناختزیرا . حوزه است نیترین موانع پژوهش در ا از مهم ییویژه در مقطع ابتدا روا و معتبر به

 یها مستلزم وجود ابزار ابعاد آن یو مطالعه بر رو ییدرس ابتدا یها غالب بر کالس یها جانیه

 یبتواند راه را برا شرفتیپ یها جانیه یها هینظر نیدتریمعتبر است که ضمن استناد بر جد

ها بر  آن ریو تأث ها جانیه نیبه ا ژهینگاه واز این رو، . دکنحوزه هموار  نیدر ا یبعد یها پژوهش

 کند،و کشف  ییرا شناسا ها جانیه نیکه بتواند ا یتبع آن ابزار آموزان و به دانش یلیتحص شرفتیپ

 یتینظران ترب امروزه صاحب زیرا. پرورش برخوردار است و  در نظام آموزش یادیز تیاز اهم

دانش آموزان  یبرا یجانیگرانبار ه ندیفرا کی، معتقدند آموزش (2002)مانند شوتز و همکاران 

 یها زمان با کسب دانش و مهارت آموزان هم در مدرسه دانش یاست و در خالل آموزش رسم

مانند اضطراب،  شرفتیو پ یریادگیگسترده مرتبط با  ندیو ناخوشا ندیخوشا جاناتیه ،یشناخت

 نیا(. 23   ر،یو خ ینیحس) کنند داده و تجربه میرشد را  تیغرور و عصبان ،یدیو ناام دیلذت، ام

 یکالن راتی، تأثکنند یم یباز یریادگیو  یزشیانگ یندهایکه در فرا یعالوه بر نقش مهم ها جانیه

 . دارند یآموزان به طور کل دانش یروان یستیو بهز تیرشد شخص یبر رو زین

 تر قیعم یو بررس ها جانیه نیپرداختن به ا ةدغدغ یادیز انامروزه محقق، لیدل نیبه هم

 نیشناخت بهتر ا ،در واقع. دارندرا در مدرسه  یآموزش یندهایف فراها بر ابعاد مختل آن تیاهم
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تجربه  البرا به صورت غ ییها جانیمدرسه و کالس درس چه ه طیآموزان در مح مسئله که دانش

حرکت به سمت  هستند، در رگذاریچگونه تأث ها جانیه نیبه ا یده در شکل ها طیمح نیو ا کنند یم

 نیبادو) آموزان مؤثر است سالمت دانش ،نیو همچن یلیتحص تیوضع بهبود یبرا یاقدامات یطراح

 یریگ اندازه یبه توسعة ابزارها ازیاساس، ن نیبر ا(.   20؛ پکران و همکاران، 0 20و گاالند، 

شده و در  لیتحل و  هیتجز یلیتحص جاناتیها ه آن لةیوس وجود دارد تا به اتیبر نظر یمبتن

 یابزار( 2 20) ارانو همک چنفلدیل بر همین اساس. شوند یابیارز یآموزش یها تیموقع

 طیدر مح ییآموزان ابتدا را که دانش یمختلف یلیتحص جاناتیاند که ه را توسعه داده یخودگزارش

 ةتوسع یبرا یساز نهیزم یدر راستا زیپژوهش حاضر ن .ردیگ یاندازه م کنند، یتجربه م یلیتحص

گونه  چیو با توجه به فقدان ه ییکودکان ابتدا یلیحصت جاناتیه ةمرتبط با حوز یها پژوهش

کالس  تیدر موقع ییآموزان ابتدا مختلف دانش جاناتیسنجش ه یدر داخل کشور برا یابزار

 . است این ابزار کرده یابیسنجی و اعتبار روان یها یژگیو یدرس، اقدام به بررس

 ،ییبازآزما ییایپا ،یدرون یابزار اعم از همسان نیسنجی ا روان یها شاخص یبررس

و  ییایپا ةاز درج اسیمق نیابزار نشان داد که ا یعامل لیتحل ،نیبرازش مدل و همچن یها شاخص

 یها در کالس ییآموزان ابتدا دانش یلیتحص یها جانیو سنجش ه یبررس یبرا یمناسب ییروا

های مختلف  یاسبررسی پایایی ابزار نشان داد ضریب آلفای کرونباخ زیرمق. درس برخوردار است

این . دهندة از پایایی و همسانی درونی باالی مقیاس است متغیر بود که نشان 23/0تا  00/0آن از 

آموزان  ای از دانش یافته همخوان با نتایج سازندگان ابزار و همچنین پژوهش در میان نمونه

نیز از پایایی باالیی  آموزان ایرانی دهد اجرای این ابزار در میان دانش آمریکایی است و نشان می

کل ابزار  زیمختلف و ن یها اسیمقریز یآمده برا دست به ییبازآزما ییایپا بیضر. برخوردار است

 ةنمون یاجرا بر رو یبرا ییاعتبار باال ،جهینت و در ییمازبازآ ییابزار از توانا نینشان داد که ا زین

 . دارد یرانیآموزان ا دانش

های این  نشان داد داده( CFA)با روش تحلیل عاملی تأییدی  همچنین، بررسی روایی ابزار

شده توسط سازندگان آن همخوان بوده و تمامی  پژوهش با مدل و ساختار عاملی تعیین
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مدل  نیبنابرا. دهد ها نشان می های برازندگی آن مطلوب بوده و مدل برازش خوبی با داده شاخص

 یجانیسازندگان ابزار که شامل تجربه سه حالت هشده توسط  نییتع یو هشت عامل یسلسله مراتب

 فیتکال ،یکالس یها تیکالس و فعال یآموزش تیو اضطراب در سه موقع یلذت، خستگ یاصل

 دیبود مورد تائ( امتحان و آزمون تیدر موقع یخستگ جانیجز تجربه ه به)آزمون و امتحان  ،یکالس

 ییباال ییروا یدارا زین یرانیانش آموزان انمونه د انیمدل در م نیقرار گرفت و نشان داد که ا

 و همکاران چنفلدیبرازش مدل توسط ل یها شاخص نییتع یهمخوان با بررس افتهی نیا. است

 داست که نشان دا کایآلمان و امر یدر کشورها ییآموزان ابتدا دانش ةهر دو نمون یبر رو( 2 20)

کمتر  یبارها یعامل لیدر تحل نکهیبا توجه به ا .برخوردار است ییباال ییابزار از روا یساختار عامل

بررسی بارهای عاملی و مجذور همبستگی چندگانة  ند،یآ یبه حساب م نییپا یبار عامل 0/0 از 

دهند  های مختلف، بار عاملی باالیی را نشان می های ابزار نشان داد همة سؤاالت در زیرمقیاس گویه

وجود ندارد که مؤید این مطلب است که هر ( 0/0 تر از کم)ای با بار عاملی پایین  و هیچ گویه

رو، نیازی به  از این . قبولی از واریانس کل را در هر زیرمقیاس تبیین کند تواند درصد قابل  گویه می

شده ساختار اصلی خود را در فرم فارسی نیز  ای از ابزار نیست و ابزار رواسازی حذف هیچ گویه

 . کند حفظ می

های  ها در نسخة فارسی و انطباق یافته یی عدم نیاز به حذف و یا تغییر گویهدر زمینة چرا

ای از  های تحصیلی بر روی نمونه آمده از بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش هیجان دست به

هایی از  آموزان ایرانی و همخوانی آن با مدل و نتایج پژوهش سازندگان ابزار بر روی نمونه دانش

پکران و همکاران، در دپارتمان  گروهآمریکا، باید بیان کرد که این ابزار توسط  جوامع آلمان و

های تحصیلی در سطح  عنوان مرکز مرجع مطالعه بر روی هیجان شناسی دانشگاه مونیخ به روان

ارزش  –تئوری کنترل  مشخصاًهای تحصیلی و  مبانی نظری هیجان دهندگان ارائهجهانی، که همان 

ی که ا گستردههای  بنابراین با توجه به پژوهش. یافته است  توسعهلی هستند، های تحصی هیجان

توان گفت که این ابزار  ی تحصیلی دارند، میها جانیهپکران و همکاران او در حوزة مبانی نظری 

های  رو، قابل تبیین است که ویژگی شده است و از این  نیز بر پایه این مبانی نظری قوی طراحی 
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بررسی رواسازی  که  چنانهم. ی مختلف تأیید شودها فرهنگآن بتواند در جوامع و  سنجی روان

آموزان  های تحصیلی دانش شده توسط پکران و همکاران برای سنجش هیجان ابزارهای دیگر ساخته

( 32  ستاری، پورشهریار و حسینی، )و نیز دانشجویان ( 23  کدیور و همکاران، )دورة متوسطه 

و در هر دو ابزار نیز دهندة ثبات و روایی باالی این ابزارها است  های ایرانی نیز نشان در میان نمونه

ها نیز  ای در آن ها بارهای عاملی باالیی را کسب کرده و هیچ گویه مانند مقیاس حاضر، تمامی گویه 

ه در نقاط گرفت های انجام به عالوه، بررسی این ابزار در اکثر پژوهش. حذف نشده و یا تغییر نکردند

عنوان  توان یمهای این مقیاس بوده و بر این مبنا  مختلف جهان مؤید ضرایب باالی اعتبار گویه

های  پذیری باالی آن در جوامع و فرهنگ های این پرسشنامه، کاربرد و تعمیم داشت یکی از مزیت

رسد رواسازی پرسشنامة سنجش هیجانات تحصیلی  در مجموع، به نظر می. مختلف است

آموزان ایرانی از پایایی و روایی باالیی برخوردار  آموزان در دورة ابتدایی در میان نمونة دانش انشد

آموزان دورة  عنوان ابزاری مناسب برای سنجش هیجانات دانش تواند به رو، می بوده و از این 

ها و  های مختلف کالس درس، فعالیت ابتدایی در درس علوم تجربی و سایر دروس و در موقعیت

مند به این حوزه  شناسان عالقه های درسی مورد استفادة معلمان، محققان و روان تکالیف و آزمون

 .خوبی جبران کند قرار گرفته و خأل فقدان ابزار مناسب در این حوزه را به

توان به فقدان مالکی مناسب برای سنجش  های اصلی پژوهش حاضر می از محدویت

های  ویژه برای هیجان بتدایی برای بررسی روایی مالکی سازه بههای تحصیلی در سطح ا هیجان

دهی به سؤاالت  ها در پاسخ به عالوه، سن و تجربة پایین آزمودنی. لذت و خستگی اشاره کرد

 .های آنان شده باشد پرسشنامه ممکن است سبب اشتباه یا ایجاد سوگیری در پاسخ

ای  اضر به بررسی نقش مستقیم و نیز نقش واسطهشود محققان با استفاده از ابزار ح پیشنهاد می

ی متعدد مؤثر در بروندادهاآموزان و در فضای آموزشی با متغیرها و  های تحصیلی دانش هیجان

یادگیری مانند پیشرفت تحصیلی، انگیزش تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، خودتنظیمی  -فرایند یاددهی

به لحاظ کاربردی نیز با توجه به . دازندآموزان بپر های هدف دانش گیری در یادگیری و جهت

عنوان یکی از ابعاد شخصیتی  ها به اهمیتی که تحقیقات اخیر برای نقش عمده این هیجان
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اند و از سوی دیگر، با عنایت به آگاهی بسیار اندک عوامل  آموزان در فضای آموزشی قائل دانش

صیلی و اهمیت توجه به کالس درس های تح ویژه معلمان با بحث هیجان ایران به وپرورش آموزش

شود زمینة آشناسازی معلمان ابتدایی با این مباحث و نیز  عنوان یک فضای هیجانی، پیشنهاد می به

 .آموزان فراهم شود مثبت تحصیلی در دانش های راهکارهای ایجاد هیجان
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 (فرم پسران) ابتدایی ةهیجانات تحصیلی دور مةهای پرسشنا ای از گویه نمونه. 1پیوست 

 .برم من از کالس علوم لذت می .0

 
 

   

 اصالً نه،

 
 

  

 کمی

 
 

 

 تا حدودی

 
 

 

 زیاد

 
 

 

 خیلی زیاد

 

 (فرم دختران) ابتدایی ةهیجانات تحصیلی دور ةهای پرسشنام ای از گویه نمونه. 2پیوست 

 .برم من از کالس علوم لذت می .0

 
 

 

 اصالً نه،

 
 

 

 کمی

 
 

 

 تا حدودی

 
 

 

 زیاد

 
 

 

 خیلی زیاد

 


