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  چکیده
هاي  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی

سنجی ازجمله روایی درونی و پایایی نسخۀ  روان
مدارس  -  هاي تحصیلی هیجان نامۀ فارسی پرسش

موزان ابتدایی آ ) در جامعۀ دانشAEQ-ESابتدایی (
هاي لذت،  نامه، هیجان شهر تبریز بود. این پرسش

اضطراب و خستگی را در سه موقعیت تحصیلی 
(هنگام حضور در کالس، انجام تکالیف خانگی و 

-AEQسنجد. در این پژوهش، ابتدا  دهی) می آزمون

ES  به زبان فارسی ترجمه شد. بعد از مطالعۀ مقدماتی
آموزان گروه  بر دانش نامه و رفع اشکاالت، پرسش

 - آموزان پایه پنجم شهر تبریز نفر از دانش 426نمونه (
پسر) اجرا شد. در این پژوهش،  210دختر و  216

ها از تحلیل عاملی تأییدي، آزمون  براي تحلیل داده
ضریب همبستگی و همچنین تحلیل واریانس 

) استفاده شد. نتایج نشان MANOVAچندمتغیري (
 طور قابل قبولی پایا به AEQ-ESي ها داد که مقیاس

هستند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان داد 
نامه برازش قابل قبولی  هاي پرسش که ساختار مقیاس

ها دارد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که  با داده
روا و  گیري یک ابزار اندازه AEQ-ESنسخه فارسی 

پژوهشی و  توان براي اهداف پایایی است که می
  هاي کالسی مورداستفاده قرار داد.  کاربردي در محیط

نامه،  ها، ریاضی، پرسش : هیجانواژگان کلیدي
  پایایی، روایی درونی، ابتدایی.
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  دمه مق
ها و  هاي عاطفی ازجمله احساس توجه به ویژگی

هاي مثبت  آموزان و پرورش عاطفه هاي دانش هیجان
وپرورش است، زیرا  در آنان از وظایف مهم آموزش

هاي عاطفی هم در رشد شخصیت و هم در  ویژگی
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان نقش بسیار مهمی ایفا 

لعۀ کیفی (براي ). نتایج چند مطا1384کنند (سیف،  می
) نشان 2002، 4و پري 3، تیتز2، گوئتز1مثال پکران

هاي تحصیلی  آموزان در محیط دهد که دانش می
کنند. این تنوع  هاي مختلفی را تجربه می هیجان
تر زندگی عاطفی  منظور درك عمیق ها باید به هیجان
، 6، ماتا5آموزان موردتوجه قرار گیرد (پیگزتو دانش
  ).2015و پکران،  8، سانچز7مونیرو

) یک دیدگاه 2006پکران ( 9ارزش - نظریۀ کنترل
هاي تحصیلی  زمینۀ هیجان اجتماعی در - شناختی

هایی از  کند. این نظریه بر اساس مفروضه فراهم می
، 11، رویکردهاي تبادلی10ارزش - هاي انتظار نظریه
ي نظریه  و الگوهاي اثرات عملکرد 12هاي اسناد
ها را در سه بعد  ن نظریه، هیجانها قرار دارد. ای هیجان
کند: جاذبه (مثبت در مقابل منفی)،  دهی می سازمان

ساز) و  ساز در برابر غیرفعال سازي (فعال سطح فعال
هاي تحصیلی در برابر  تمرکز بر موضوع (فعالیت

پیامدهاي تحصیلی). براي مثال، تجربۀ لذت در طول 
عنوان یک هیجان  یک کالس خاص ممکن است به

ساز و مثبت؛ ولی اضطراب  تبط با فعالیت، فعالمر

                                                             
1. Pekrun 
2. Goetz  
3. Titz  
4. Perry  
5. Peixoto  
6. Mata  
7. Monteiro  
8. Sanches 
9. Control- Value Theory  
10. Expectancy- value theories 
11. Transactional approaches  
12. Attributional theories 

عنوان یک هیجان مرتبط با  هنگام مواجهه با امتحان به
  ساز و منفی در نظر گرفته شود. پیامد، فعال

) اعتقاد داشت که 2006و  2000پکران (
هاي کنترل و ارزش پیشایندهاي مهم  ارزیابی
هاي مرتبط با  هاي تحصیلی هستند. ارزیابی هیجان

ترل شامل باورهاي شایستگی مرتبط با تحصیلِ کن
هاي ارزش به  افراد، انتظارات و اسنادها است. ارزیابی

ها یا پیامدها اشاره دارد  ارزش تصوري از فعالیت
(براي مثال، اهمیت تصوري موفقیت). قابلیت 

پذیري تصوري و ارزش ذهنی مثبت از  کنترل
لیتی هاي فعا هاي تحصیلی ممکن است هیجان فعالیت

هاي  خوانند و فعالیت مثبت نظیر لذت یادگیري را فرا
حال،  منفی نظیر خستگی و خشم را کاهش دهند. بااین

هاي قبل باور بر این بود که خستگی از طریق  در دهه
). 1975، 13شود (سیکزنت میهالی نبود چالش ایجاد می

اند که خستگی درواقع با  مطالعات اخیر نشان داده
و  14ن از توانایی (گوئتز، پکران، هالخودپنداره پایی

) و کنترل تصوري پایین (پکران، گوئتز، 2006، 15هاگ
) ارتباط دارد. این 2010و پري،  17، استاپنسکی16دنیالز

کند که قابلیت کنترل تصوري پایین و  نظریه بیان می
ارزش ذهنی منفی از پیامدهاي شکست ممکن است 

ناامیدي و هاي پیامدي منفی نظیر اضطراب،  هیجان
آموزي که در  شرمساري را فراخوانند. براي مثال، دانش

یک امتحان مهم انتظار شکست دارد و احساس 
ناتوانی در گذراندن آن دارد، اضطراب مرتبط با 
 -  شکست را تجربه خواهد کرد. در کل، نظریۀ کنترل

ارزش  - هاي کنترل کند که ارزیابی ارزش ادعا می
هاي تحصیلی خاص  لی هیجانعنوان پیشایندهاي اص به

  کنند. عمل می

                                                             
13. Csikszentmihalyi 
14. Hall 
15. Haag 
16. Daniels 
17. Stupnisky 
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هاي تحصیلی،  ها در محیط علیرغم اهمیت هیجان
در این زمینه با برخی استثناءها از جمله   پژوهش

پژوهش در زمینۀ اضطراب امتحان و نظریۀ اسناد 
و پکران،  2؛ شوتز2010، 1رود (واینر کندي پیش می به

مالی عدم هاي احت ). یکی از علت1998، 3زیدنر ؛2007
انجام پژوهش در این زمینه شاید ممکن است تعداد 

گیري باشد. در این حوزه تنها  محدود ابزارهاي اندازه
آموزان نظیر  ابزارهاي سنجش اضطراب تحصیلی دانش

هاي اضطراب امتحان و اضطراب ریاضی (براي  مقیاس
زاده شرمین،  فرد و روبن مثال باعزت، صادقی، ایزدي

) در ایران توسعه 1386یف و امامی، ؛ رضویه، س1391
هاي اخیر  اند. در سایر کشورها نیز تا سال یافته

ها عالوه  ابزارهاي معتبري که دامنۀ وسیعی از هیجان
شود، وجود نداشت؛ بنابراین، در  بر اضطراب را شامل 

، پکران، استاپنسکی، 4پاسخ به این نیازها لیچنفلد
گزارشی در این - د) ابزار خو2012( 6و مورایاما 5ریس

مدارس  -  هاي تحصیلی نامۀ هیجان زمینه با نام پرسش
هاي  گیري هیجان ) را براي اندازهAEQ-ES( 7ابتدایی

هاي یادگیري  آموزان در محیط مختلف تحصیلی دانش
اند. این  مقطع ابتدایی در درس ریاضی معرفی کرده

نامه بر سه هیجان تحصیلی لذت، اضطراب و  پرسش
هاي تحصیلی  همیت زیادي در محیطخستگی که ا

ها یک بازنمایی از  دارند، متمرکز است. این هیجان
هاي  ) از هیجان2006بندي پکران ( ابعاد اصلی طبقه

ها هم  طور خاص آن سازند. به تحصیلی را فراهم می
هاي مرتبط با فعالیت (لذت و خستگی) و هم  هیجان

اي مثبت ه نتایج مرتبط با پیامد (اضطراب)، هم هیجان
(لذت) و هم منفی (خستگی و اضطراب) و هم 
                                                             
1. Weiner  
2. Schutz 
3. Zeidner  
4. Lichtenfeld 
5. Reiss  
6. Murayama  
7. Achievement Emotions Questionnaire-

Elementary School (AEQ-ES)  

ساز (لذت و اضطراب) و هم  هاي فعال هیجان
دهند. افزون بر  ساز (خستگی) را نشان می غیرفعال

هاي  هاي تحصیلی ممکن است به محیط این، هیجان
تحصیلی متفاوت نظیر حضور در کالس، مطالعه و 

مختلف با هاي  دهی مرتبط باشند؛ زیرا در محیط آزمون
ها و ساختارهاي اجتماعی،  توجه به کارکرد، خواست

آموزانی  یابند. براي مثال، دانش ها نیز تغییر می هیجان
برند، ممکن است از  که از حضور در کالس لذت می

، 8چالش در امتحان لذت نبرند (پکران، گوئتز، فرنزل
  ). 2011و پري،  9بارچفلد

) حاکی از 2012نتایج مطالعۀ لیچنفلد و همکاران (
توان براي  را می AEQ-ESهاي  آن است که مقیاس

هاي تحصیلی مقطع ابتدایی در حیطه  تحلیل هیجان
هاي متعدد مورداستفاده قرار  خاص ریاضی در موقعیت

نامه به فارسی ترجمه  داد. با توجه به اینکه این پرسش
و در ایران موردبررسی قرار نگرفته است، بنابراین 

هاي  با هدف بررسی ویژگی پژوهش حاضر
نامه ازجمله روایی درونی و  سنجی این پرسش روان

  آموزان شهر تبریز انجام گرفت. پایایی در جامعه دانش
  ها  مواد و روش

 210دختر و  216نفر ( 426در این پژوهش تعداد 
 - 91آموزان پایه پنجم در سال تحصیلی  پسر) از دانش

انگین سنی گروه موردمطالعه قرار گرفتند (می 1390
). 543/0ماه و با انحراف معیار  6سال و  11نمونه 

گیري  براي انتخاب نمونۀ آماري از روش نمونه
در این پژوهش،  اي استفاده شد. تصادفی چندمرحله

ابتدا در هرکدام از نواحی چهارگانه شهر تبریز دو 
مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه انتخاب شدند و 

هاي پنجم  ه یک کالس از بین پایهسپس از هر مدرس
نامه بر  تصادف انتخاب و پرسش  ابتدایی به

  ها اجرا شدند. آموزان این کالس دانش

                                                             
8. Frenzel  
9. Barchfeld  
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آوري اطالعات از  در این پژوهش براي جمع
مقطع ابتدایی  - هاي تحصیلی نامه هیجان پرسش

)AEQ-ESطور که اشاره شد این  ) استفاده شد. همان
) 2012د و همکاران (نامه به وسیلۀ لیچنفل پرسش

سؤال براي  9سؤال ( 28ساخته شده است که شامل 
سؤال براي  7سؤال براي اضطراب و  12لذت، 

مقیاس دارد: لذت و  8نامه  خستگی) است. این پرسش
مقیاس مربوط به تجربه هیجان  3اضطراب هرکدام با 

هنگام حضور در کالس، انجام تکالیف خانگی و 
ها با دو مقیاس در ارتباط آزمون و هیجان خستگی تن

 با کالس درس و انجام تکالیف خانگی مورد
گیرند. خستگی معموالً در جلسه  گیري قرار می اندازه

ها به  شود (براي مشاهدة نمونه سؤال آزمون تجربه نمی
ها  نامه سؤال پیوست الف مراجعه کنید). در این پرسش

 اي لیکرتی از طریق پنج نمایش درجه در مقیاس پنج
گرافیکی چهره که شدت روبه افزایش هیجانی را 

شدند. براي اطمینان از اینکه   دادند، پاسخ داده نشان می
ها  هم دختران و هم پسران بتوانند خود را با چهره

هاي مختلفی براي پسران و  یکسان تلقی کنند، نسخه
دختران به ترتیب با استفاده از چهره پسر و دختر 

  ا ببینید). وجود داشت (پیوست ب ر
 - تحصیلی هاي هیجاننامه  کار ترجمۀ پرسش

) در چندین مرحله AEQ-ESمقطع ابتدایی (
هاي مختلف  صورت زیر انجام شد. ابتدا مقیاس به

AEQ-ES  به وسیلۀ دو مترجم زبان انگلیسی به
ها به  کار ترجمه فارسی ترجمه شدند. بعد از این 

براي هر  وسیلۀ پژوهشگر مورد مقایسه قرار گرفتند.
سؤال، بیاناتی که به بهترین صورت آن سؤال را 

نامه بر  کرد، انتخاب شد. سپس پرسش بازنمایی می
صورت  آموزان مقطع ابتدایی به نفر از دانش 30روي 

آزمایشی اجرا شد و قابلیت فهم سؤاالت، اشکاالت 
ها موردبررسی قرار  احتمالی و ضرایب پایایی آن

نامه  نسخۀ فارسی پرسشترازي  گرفت. درنهایت هم

با نسخه اصلی موردپذیرش قرار گرفت. بعد از آماده 
شدن نسخۀ نهایی، اجراي اصلی بر اساس 

آموزان گروه نمونه  هاي مربوطه بر دانش دستورالعمل
در شرایط یکسان انجام شد. براي اجرا دستیاران 
 و  پژوهشگر پس از هماهنگی با مسئوالن آموزش

شده براي  لمان مدارس انتخابپرورش و مدیران و مع
هاي مربوطه حضور یافتند.  نمونۀ آماري در کالس

ها ابتدا در مورد اهداف پژوهش و نحوة مشارکت  آن
آموزان  آموزان توضیحات الزم را به دانش کردن دانش

نامه در اختیار  دادند. پس از جلب رضایت آنان پرسش
سخ دادن ها قرار داده شد تا تکمیل کنند. قبل از پا آن

نامه، توضیحات الزم در خصوص نحوه  به پرسش
ها و محرمانه بودن اطالعات  نامه تکمیل پرسش

ها ارائه شد و همچنین به  صورت واضح براي آن به
ها گفته شد که هیچ جواب درست یا غلطی وجود  آن

هاي  و هیجان  ها احساس ندارد و بهتر است آن
نامه  رسشهاي ذکرشده در پ خودشان را در موقعیت

آموزان  صورت صادقانه بیان کنند. دانش به
هاي عادي  ها را در طول ساعات کالس نامه پرسش

درس ریاضی کامل کردند. در این پژوهش براي 
آموزان همه  اطمینان از درك سؤاالت به وسیلۀ دانش

  ها خوانده شد. سؤاالت با صداي بلند براي آن
  ها اطالعات و داده

هاي هر  تعداد سؤالقیاس: هاي سؤال و م آماره
ها و همچنین دامنه  مقیاس، دامنه ممکن پاسخ

شده، میانگین و انحراف استاندارد و کجی و  مشاهده
هاي  نامه هیجان هاي پرسش همچنین پایایی مقیاس

و همچنین ضرایب آلفاي کرونباخ  تحصیلی ریاضی 
 1) در جدول 2012مطالعه لیچنفلد و همکاران (

مشاهده  1طور که در جدول  همانگزارش شده است. 
هستند. نتایج  70/0ها باالتر از  شود، همه پایایی می

حاصل از روش همسانی درونی (ضرایب آلفاي 
نامه  هاي پرسش کرونباخ) حاکی از آن است که مقیاس
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طور قابل  هاي تحصیلی ریاضی دورة ابتدایی به هیجان
 قبولی پایا هستند.

براي بررسی روایی درونی ساختار عاملی 
هاي تحصیلی ریاضی در  هاي مختلف هیجان مقیاس

 1هاي عاملی تأییدي آموزان ابتدایی تحلیل جامعۀ دانش
)CFAنامه با استفاده از  ) بر سؤاالت این پرسش

AMOS انجام گرفت. با پیروي از 2006، 2(آربوکل (
) آزمون مجذور کاي 1995( 4و پنتر 3پیشنهاد هویلی

)، CFI)، شاخص برازش تطبیقی (CMIN/DFنسبی (
) و شاخص PCFIتطبیقی ایجازي ( شاخص برازش

) RMSEAریشه میانگین مجذور خطاي تقریب (
هاي زیر براي ارزیابی بسندگی  استفاده شد. مالك

ها از  برازش مدل به کار رفت: براي برازش مطلق داده
) استفاده شد که به CMIN/DFمجذور کاي نسبی (

شده و حمایت  جهت قضاوت درباره مدل تدوین
تري است، مقادیر یک تا  شاخص مناسبها از آن  داده

پنج براي آن مناسب و مقادیر نزدیک به دو تا سه 
) براي 2). (1389شود (قاسمی،  بسیار خوب تفسیر می

                                                             
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA)  
2. Arbuckle 
3. Hoyle  
4. Panter  

بررسی وضعیت شاخص تطبیقی از شاخص برازش 
) که مقادیري بین صفر تا یک را به خود CFIتطبیقی (

خوب،  عنوان برازش به 90/0گیرد، مقادیر باالتر از  می
عنوان برازش مناسب اما  به 89/0تا  80/0مقادیر بین 
عنوان برازش ضعیف و  به 79/0/ تا 60مرزي و 
عنوان برازش خیلی ضعیف تفسیر  / به60تر از  کوچک

). 1994، 8و روزا 7، اوکامپو6، ویردین5شود (نایت می
) براي بررسی وضعیت شاخص ایجازي از شاخص 3(

) استفاده شد که PCFIبرازش تطبیقی ایجازي (
بیشتر موردتوافق است و معیارهاي  50/0حداقل مقدار 

اند  تعیین کرده 60/0تر آن را حداقل  گیرانه سخت
) درنهایت شاخص ریشه میانگین 4). (1389(قاسمی، 

عنوان یکی از  ) بهRMSEAمجذور خطاي تقریب (
ها در قضاوت کلی دربارة  ترین شاخص عمومی
رد استفاده قرار گرفت. این شده مو هاي تدوین مدل

هاي بدي برازش  عنوان یکی از شاخص شاخص به
شود (یعنی شاخصی که هر چه مقدار آن  شناخته می
تر تلقی  قبول شده قابل تر باشد مدل تدوین کوچک

                                                             
5. Knight  
6. Virdin  
7. Ocampo  
8. Roosa  

 ریاضی دوره ابتدایی هاي تحصیلی نامه هیجان پرسش هاي قیاسهاي سؤال و م آماره .1جدول 

تعداد  ها مقیاس
  ها سؤال

دامنه 
  ممکن

دامنه 
  شده مشاهده

انحراف   میانگین
  استاندارد

ضرایب آلفا در   کجی
  پژوهش حاضر

ضرایب آلفا براي 
پایه سوم (لیچنفلد 

  )2012و همکاران، 
            هاي مربوط به کالس ریاضی هیجان
  92/0  79/0  - 984/0  908/3  218/16  4-20  4-20  4  لذت

  91/0  81/0  720/1  138/3  490/6  4-20  4-20  4  خستگی
  77/0  75/0  536/1  168/3  480/6  4-18  4-20  4  اضطراب
            هاي مربوط به تکالیف خانگی ریاضی  هیجان
  77/0  73/0  - 976/0  255/2  061/8  2-10  2-10  2  لذت

  79/0  71/0  907/1  619/2  848/4  3-17  3-15  3  خستگی
  73/0  60/0  380/1  425/2  121/5  3-15  3-15  3  اضطراب
              هاي مربوط به آزمون ریاضی هیجان
  86/0  80/0  - 972/0  379/3  810/11  3-15  3-15  3  لذت

  87/0  83/0  224/1  777/4  530/9  5-25  5-25  5  اضطراب
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است و مقادیر زیر  05/0شود)، داراي نقطه برش  می
 08/0و  05/0شاخص برازندگی خوب، بین  05/0

برازش  1/0و  08/0و مقادیر بین  قبول برازش قابل
، 2و کودك 1شود (براون متوسط در نظر گرفته می

1993 .(  
با اقتباس از لیچنفلد و همکاران در این پژوهش 

سه مدل مورد آزمون قرار گرفت. مدل الف ) 2012(
یک عامل هیجان مثبت و یک عامل هیجان منفی را 

 هاي هیجان مثبت و کرد که در آن سؤال فرض می
منفی به ترتیب بر روي دو عامل مکنون جداگانه بار 

کرد که در  دارند. مدل ب سه عامل مکنون را فرض می
هاي مکنون  هاي هر هیجان بر روي عامل آن سؤال

جداگانه بار دارند (لذت، اضطراب و خستگی). مدل 
مراتبی ساخت یافته بود که  عنوان یک مدل سلسله ج به

هایی براي هر یک  با سؤالهشت عامل اولیه مکنون را 
ها و سه  عنوان شاخص به AEQ-ESاز هشت مقیاس 
  ).1کرد (شکل  انویه مکنون فرض میعامل هیجان ث
هاي  براي سؤال Eها  هاي مربوط به سؤال در خانه

هاي  براي سؤال Aهاي خستگی و  براي سؤال Bلذت، 

                                                             
1. Browne  
2. Cudeck  

مدل  - اضطراب در نظر گرفته شده است. مدل الف
مل مکنون جداگانه براي ابعاد هیجان دوعاملی که عوا

مدل سه  -کند. مدل ب منفی و مثبت را بازنمایی می
عاملی که عوامل مکنون جداگانه براي هر یک از سه 

مدل سلسله  - دهد. مدل ج هیجان متمایز را نشان می
هاي مختلف براي هر هیجان  مراتبی که بین محیط

  کند. تمایز ایجاد می
و ب برازش متوسطی در این پژوهش مدل الف 

، CMIN/DF=634/3نشان دادند (مدل الف: 
847/0=CFI ،770/0=PCFI ،079/0=RMSEA ؛

= CMIN/DF ،865/0=CFI ،739/0=339/3مدل ب: 
PCFI ،074/0=RMSEA در مقابل مدل سلسله .(

هاي  هاي مختلف و هم محیط مراتبی که هم هیجان
 کرد، ساختار ابزار را تحصیلی مختلف را تبیین می

کرد (مدل ج:  صورت بهتري تبیین می به
907/2=CMIN/DF ،892/0=CFI ،747/0=PCFI ،
067/0=RMSEA ؛ بنابراین تحلیل عاملی تأییدي(

  کند. را تأیید می AEQ-ESساختار درونی 
هاي مختلف  براي بررسی رابطۀ بین مقیاس

هاي تحصیلی ریاضی دورة ابتدایی  نامه هیجان پرسش
ا عملکرد ریاضی از آزمون با همدیگر و همچنین ب

). در این شکل ساختار 2012هاي تحصیلی (با اقتباس از لیچنفلد و همکاران، براي ساختارهاي هیجان SEMهاي مدل .1شکل 
 است). ها در بخش روش ذکر شدهها به همان اندازه نیستند (تعداد دقیق سؤالها نشان داده شده است، ولی تعداد سؤالعاملی مدل
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با توجه به اینکه  ضریب همبستگی استفاده شد.
)، 4صورت توصیفی خیلی خوب ( عملکرد ریاضی به

) به 1) و نیاز به تالش بیشتر (2قبول ( )، قابل3خوب (
شود، به همین خاطر این  وسیلۀ معلمان مشخص می

اي در نظر گرفته شدند و  صورت مقیاس رتبه نمرات به
اي اسپیرمن براي محاسبۀ  ب همبستگی رتبهاز ضری

ها و عملکرد ریاضی استفاده  رابطۀ بین نمرات مقیاس
هاي  شده در موقعیت هاي تجربه شد. رابطۀ بین هیجان

تحصیلی مختلف در درس ریاضی از طریق 
محاسبه قرار  هاي گشتاوري پیرسون مورد همبستگی

گزارش شده  2گرفت. نتایج این محاسبات در جدول 
  است.

  شود هیجان مشاهده می 2طور که در جدول  همان
صورت منفی با هر دو هیجان خستگی و  لذت به

  ها همبستگی دارد.  اضطراب در همه موقعیت
هاي خستگی و اضطراب  همبستگی بین هیجان

هاي  ها در موقعیت مثبت است. بررسی همبستگی
دهد که هر سه هیجان  تحصیلی مختلف نشان می

هاي مختلف با هم ارتباط  تی در موقعیتصورت مثب به
لذت و عملکرد ریاضی مثبت   دارند. رابطۀ بین هیجان

هاي خستگی و اضطراب با  ولی رابطۀ هیجان معنادارو 
  بود.  معنادارعملکرد تحصیلی منفی و 
هاي  هاي مربوط به تفاوت براي تحلیل آماري داده

هاي  هاي هیجان جنسیتی در نمرات خرده مقیاس

تحصیلی مربوط به کالس ریاضی، تحلیل واریانس 
شد. در ابتدا اجرا  (MANOVA)چند متغیري 

هاي  هایی نظیر بهنجاري، خطی بودن، داده مفروضه
متغیري و چندمتغیري، یکسانی ماتریس  پرت تک
 خطی چندگانه مورد کوواریانس و هم -  واریانس

بررسی گرفت. هیچ نوع تخطی جدي مشاهده نشد. 
تنها بعد از بررسی بهنجاري چندمتغیري و محاسبه 

 2و فیدل 1تباچنیک هاي ماهاالنوبیس بر اساس فاصله
) داده پرت از تحلیل کنار گذاشته شدند. سپس 2007(

عنوان متغیرهاي وابسته  هاي مختلف به نمرات مقیاس
                                                             
1. Tabachnick  
2. Fidell 

 هاي تحصیلی ریاضی مقطع ابتدایی نامه هیجان پرسشهاي  همبستگی بین مقیاس. 2جدول 

 عملکرد ریاضی  اضطراب  خستگی  لذت     هیجان
          ها هاي درون موقعیت همبستگی
              هاي مربوط به کالس هیجان
  10/0*            لذت      
  - 22/0**      - 64/0**      خستگی      
  - 28/0**    66/0**  - 47/0**      اضطراب      
          هاي مربوط به تکالیف خانگی هیجان
  14/0**            لذت      
  - 18/0**      - 52/0**      یخستگ      
  - 24/0**    62/0**  - 40/0**      اضطراب      
              هاي مربوط به آزمون هیجان
  10/0*            لذت      
  - 21/0**      - 62/0**      اضطراب      

          ها هاي بین موقعیت همبستگی
    65/0**  71/0**  78/0**      کالس در برابر یادگیري
    66/0**  -   69/0**      کالس در برابر آزمون

    63/0**  -   68/0**      یادگیري در برابر آزمون
      01/0P< **   05/0وP< *  (آزمون دو دامنه)  
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ي بین معناداروارد تحلیل شدند. نتایج حاصل تفاوت 
هاي  مقیاس آموزان دختر و پسر در خرده دانش
 3هاي تحصیلی ریاضی نشان نداد. جدول  هیجان

واریانس و همچنین میانگین و تحلیل  Fمقادیر 
انحراف استاندارد نمرات را به تفکیک جنسیت نشان 

 دهد. می

  گیري و بحث  نتیجه
هاي  نتایج پژوهش حاضر روایی و پایایی مقیاس

هاي تحصیلی ریاضی در  امۀ هیجانن مختلف پرسش
طور خاص، پایایی  کند. به مقطع ابتدایی را تأیید می

در این پژوهش در حد  AEQ-ESهاي  مقیاس
قبول بودند. افزون بر این، نتایج تحلیل عاملی  قابل

هاي  هاي هیجان تأییدي و همبستگی بین مقیاس
گیري را مورد  تحصیلی، روایی درونی ابزار اندازه

هاي  قرار دادند. این نتایج همخوان با یافته حمایت
) و پکران و همکاران 2012لیچنفلد و همکاران (

) بودند. نتایج مدل معادالت ساختاري نشان داد 2011(
که لذت، اضطراب و خستگی در سه موقعیت مختلف 
تحصیلی یعنی کالس درس، انجام تکالیف خانگی و 

آموزان  نشدهد دا آزمون متفاوت هستند که نشان می
توانند تمایز  ها در سه موقعیت مختلف می بین هیجان

  قائل شوند. 

هاي  هاي قبلی در زمینۀ هیجان اکثر پژوهش
تحصیلی تنها بر اضطراب یا بر پیشایندهاي اسنادي 

؛ 2009، 1ها متمرکز شده بودند (بونگ این هیجان
). افزون 1998؛ زیدنر، 1991، 3و گرالینسکی 2استیپک
ها را مورد بررسی قرار  هایی که هیجان ژوهشبر این، پ

آموزان مقاطع  اي بر دانش طور گسترده دهند، به می

باالتر از دورة ابتدایی و همچنین دانشجویان دانشگاه 
تواند فقدان ابزارهاي  متمرکزند که دلیل این کار هم می

آموزان  هاي دانش گیري براي سنجش هیجان اندازه
گام   نتایج پژوهش حاضر یک ابتدایی باشد؛ بنابراین

جلو است، طوري که پژوهشگران اکنون   مثبت رو به
ها را  هاي کودکان خردسال و تأثیر آن توانند هیجان می

  اي مطالعه کنند. به شیوة پیچیده
هاي مطالعه، این فرضیه را که  افزون بر این، یافته

ي با عملکرد معنادارصورت  هاي تحصیلی به هیجان
آموزان رابطه دارند، موردحمایت قرار  تحصیلی دانش

صورت  هاي قبلی لذت به داد. همخوان با پژوهش
مثبتی با پیشرفت ریاضی ارتباط داشت. در مقابل، 

صورت منفی با تحصیلی  اضطراب و خستگی به

                                                             
1. Bong  
2. Stipek  
3. Gralinski 

 هاي تحصیلی ریاضی با توجه به جنسیت هاي هیجان نتایج آزمون تحلیل واریانس مقیاس. 3جدول 
سطح  Fمقدار   انحراف استاندارد    میانگین 

  دختران  پسران    دختران  پسران   معناداري
          مربوط به کالس ریاضیهاي  هیجان
  214/0  547/1  132/4  681/3    94/15  50/16  لذت

  491/0  476/0  420/3  87/2    58/6  37/6  خستگی
  193/0  703/1  462/3  856/2    67/6  24/6  اضطراب
          هاي مربوط به تکالیف خانگی ریاضی هیجان
  525/0  404/0  355/2  178/2    98/7  14/8  لذت

  944/0  005/0  784/2  435/2    86/4  77/4  خستگی
  503/0  450/0  549/2  293/2    19/5  02/5  اضطراب
          هاي مربوط به آزمون ریاضی هیجان
  396/0  723/0  457/3  340/3    68/11  96/11  لذت

  101/0  708/2  011/5  529/4    88/9  16/9  اضطراب
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هرچند که این ضرایب  ریاضی همبستگی داشتند.
حال، بر   همبستگی در راستاي انتظارات بودند، با این

ها در حد ضعیف بودند  مالك کوهن آن اساس
 -این نتایج در راستاي نظریۀ کنترل ).1392، 1(پلنت

هاي تحصیلی و همچنین پیشینۀ  ارزش هیجان
پژوهشی وسیع در زمینه اضطراب امتحان قابل تبیین 

؛ 1386نژاد،  ؛ موسوي1384است (رضایی و سیف، 
؛ پکران و 2002؛ پکران و همکاران، 1375محمدي، 

؛ 1998؛ زیدنر، 1988، 2؛ همبري2011ران، همکا
  ).1990گروت،  پینتریچ و دي

بین  بخشی از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
هاي  مقیاس آموزان دختر و پسر در خرده دانش
ي وجود معنادارتفاوت  هاي تحصیلی ریاضی هیجان

حال، در مطالعه لیچنفلد و همکاران   ندارد. با این
اندازه اثر کوچک در  هاي با ) تفاوت2012(

دست آمد.  آموزان دختر و پسر پایه دوم و سوم به دانش
آموزان پایۀ دوم لذت کالسی  ها دانش در مطالعۀ آن

بیشتر، اضطراب و خستگی کالسی کمتري را گزارش 
الگوي هیجانی منفی در نمونۀ  ها کردند. در پژوهش آن

دختران پایۀ سوم آشکارتر بود. در این گروه سنی 
ها لذت کمتر و اضطراب  تران بیان کردند که آندخ

کنند.  بیشتري در سه موقعیت تحصیلی تجربه می
افزون بر این دختران همچنین خستگی کالسی 
بیشتري در مقایسه با پسران گزارش کردند. این نتایج 

ها و  هاي جنسیتی در ارزیابی در زمینۀ تفاوت
هاي  توان در قالب تفاوت هاي تحصیلی را می هیجان

هاي آموزشی مدارس ابتدایی  فرهنگی تبیین کرد. نظام
هاي آلمانی و  هاي مختلف ازجمله در نمونه در فرهنگ

و  )2012لیچنفلد و همکاران (آمریکایی مورد مطالعه 
ها با یکدیگر تفاوت  مدارس ایران در بسیاري از جنبه

                                                             
1. Pallant 
2. Hembree  

آموزان تأثیر  هاي دانش دارند که ممکن است بر هیجان
  بگذارند.

هایی براي سودمندي  مطالعۀ حاضر حمایت
ها در  جهت سنجش هیجان AEQ-ESهاي  مقیاس

توان  حال، این ابزار را می ریاضیات فراهم کرد. بااین
ها در دیگر موضوعات درسی یا  براي سنجش هیجان

هاي تحصیلی از طریق انطباق سؤاالت بر اساس  حوزه
توان  را می ها مورداستفاده قرار داد. این کار محتواي آن

با اصطالحات » ریاضی«تنها با تغییر سادة اصطالح 
مربوط به موضوعات دیگر در هر سؤال انجام داد؛ 

هاي بعدي  شود پژوهش حال، پیشنهاد می بااین
هاي موضوعی دیگر  کاربردپذیري ابزار را در حوزه

ازجمله علوم تجربی، ادبیات فارسی و ... مورد 
  سنجش قرار دهند.
ها باید هنگام تفسیر نتایج حاضر  دیتبرخی محدو

هاي آتی مورد توجه قرار گیرد:  و در طراحی پژوهش
نخست اینکه برخی از نتایج پژوهش حاضر ازجمله 

آموزان  ها و پیشرفت تحصیلی دانش رابطۀ بین هیجان
گیري  از نوع همبستگی است، بنابراین از هر نوع نتیجه

ی در این زمینه باید اجتناب شود ( و  3گراوترعلّ
). تاکنون مطالعات طولی در این زمینه 1393، 4فورزانو

انجام نگرفته است. دوم اینکه ابزارهاي خودگزارشی 
و  5ها حساس هستند (کمپل براي سوگیري پاسخ

و  9، دونالدسون8، کالینز7؛ گراهام1959، 6فیسک
ز1993، 10هانسن و  12؛ استون1999، 11؛ شوارت

هاي بعدي باید  ژوهش)؛ بنابراین، پ2000همکاران، 
ها را با  نتایج خودگزارشی در مورد هیجان

                                                             
3. Gravetter  
4. Forzano  
5. Campbell  
6. Fiske 
7. Graham 
8. Collins 
9. Donaldson 
10. Hansen  
11. Schwartz 
12. Stone 
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هاي رفتاري حاصل  هاي فیزیولوژیکی و سنجه شاخص
از مشاهدات مقایسه نمایند. در نهایت اینکه مهم است 

هاي تربیتی  که کاربردهاي پژوهش حاضر براي فعالیت
صورت ضمنی نشان دادند  در نظر گرفته شود. نتایج به

هاي  توان براي سنجش هیجان را می AEQ-ESکه 
استفاده قرار داد. این  آموزان مورد تحصیلی دانش

تواند یک ابزار سودمند براي  تنها می  نامه نه پرسش
هاي علمی بلکه همچنین براي معلمان و  پژوهش

هاي  مربیان با اهداف کاربردي مفید باشد. رابطۀ هیجان
ن، تحصیلی با پیامدهاي تحصیلی در سنین پایی

هاي تحصیلی در  ضرورت پژوهش در مورد هیجان
آموزانی که  سازد. دانش مقاطع ابتدایی را برجسته می

عملکرد خوبی ندارند، ممکن است الگوهاي هیجانی 
زا اتخاذ کنند که ممکن است به پیشرفت  آسیب

ها لطمه وارد کند. براي کسب دانش در  تحصیلی آن
ستی به نظر مورد نحوة جلوگیري از چنین دور نادر

ها بررسی شوند و  رسد تا هیجان خیلی مهم می

هاي  ها در سال مداخالتی براي بهبود زودهنگام هیجان
). براي 2012ابتدایی ارائه گردد (لیچنفلد و همکاران، 

تواند  شده در این پژوهش می این هدف ابزار تهیه
 کارکرد تشخیصی مهمی داشته باشد.

تخرج از طرحی این مقاله مس تشکر و قدردانی:
است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور با عنوان 

آموزان در مدارس  هاي دانش گیري هیجان اندازه«
ابتدایی و راهنمایی: بررسی روایی درونی و پایایی 

هاي پیشرفت ریاضی در جامعه  هاي هیجان  نامه پرسش
به تصویب رسیده است. در » آموزان شهر تبریز دانش

دانم از تمامی مسئوالن و  الزم می اینجا بر خود
دانشجویانی که در انجام این پژوهش کمک کردند، 

  تشکر و قدردانی کنم.
 - هاي تحصیلی نامۀ هیجان پرسشپیوست الف: 

  ها ): مقیاس و نمونه سؤالAEQ-ESمقطع ابتدایی (
  هاي مربوط به کالس هیجان

 برم. : من از کالس ریاضی لذت میلذت. 1

تی در مورد کالس ریاضی فکر وق: اضطراب. 2
 شوم. کنم، عصبی می می

 کننده است. : کالس ریاضی خستهخستگی. 3

  هاي مربوط به یادگیري هیجان

: هنگام انجام تکالیف ریاضی خیلی سرحال لذت. 1
 هستم.

ترسم که  قدري از تکالیف ریاضی می : بهاضطراب. 2
 ها را انجام دهم. خواهد آن دلم نمی

 )خه دختران و پسران(نس AEQ-ESهاي . نمونه سؤالپیوست ب
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نهایت خسته  لیف ریاضی مرا بی: تکاخستگی. 3
 کنند. می

  هاي مربوط به آزمون هیجان

 هاي ریاضی هستم. : مشتاقانه منتظر آزمونلذت .1

قدري در طول آزمون ریاضی عصبی  : بهاضطراب. 2
 درستی حواسم را جمع کنم. توانم به شوم که نمی می
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