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  چکیده
 روایی جمله از سنجی روان هاي ویژگی بررسی حاضر پژوهش هدف
 ریاضی -تحصیلی هاي هیجان ۀنام پرسش فارسی ۀنسخ پایایی و درونی
 متوسطه ةدور آموزان دانش جامعه در )2005 فرنزل، و گوئتز (پکران،
 خشم، غرور، لذت، تحصیلی  يها جانیه نامه پرسش این .بود تبریز شهر

 سه با ارتباط در را آموزان دانش خستگی و ناامیدي شرم، ،اضطراب
 و یادگیري کالس، در حضور هنگام (یعنی تحصیلی موقعیت
 ۀنام پرسش پژوهش، این در دهد. می قرار سنجش مورد ی)ده آزمون
 ۀمطالع و فارسی زبان به ترجمه از بعد ریاضی -تحصیلی هاي هیجان
 236( نفر 457 تعداد به تبریز شهر نهم ۀپای آموزان دانش بر ،مقدماتی
 آزمون از پژوهش این در ها داده تحلیل براي شد. اجرا پسر) 221 و دختر
 که داد نشان نتایج شد. استفاده تأییدي عاملی تحلیل و کرانباخ آلفاي
 قابل صورت به ریاضی - تحصیلی هاي هیجان نامه پرسش هاي مقیاس
 که داد نشان تأییدي عاملی تحلیل نتایج همچنین هستند. پایا قبولی
 نتایج د.ندار ها داده با قبولی قابل برازش نامه پرسش هاي مقیاس همه
 هاي هیجان ۀنام پرسش فارسی ۀنسخ که است آن از حاکی مطالعه این

 توان یم پایا و روا گیري اندازه ابزار یک عنوان به را ریاضی -تحصیلی
  .برد کار به کالسی هاي محیط در تشخیصی و یپژوهش اهداف براي

  
  يکلید گانواژ

  .درونی روایی پایایی، ،ریاضی - تحصیلی هاي هیجان
  
  
  

Abstract 
The purpose of the present research was to 
investigate the psychometric properties of Persian 
version of the Achievement Emotions Questionnaire- 
Mathematics (AEQ-M; Pekrun, Goetz, & Frenzel, 
2005) in Tabriz High School students’ population. 
This questionnaire assesses students' enjoyment, 
pride, anger, anxiety, shame, hopelessness and 
boredom related to three types of academic settings 
(i.e. attending class, learning and taking tests). In this 
research, After translating AEQ-M and pilot study, 
the Questionnaire were carried out to 457 students 
(236 girls and 221 boys in ninth grade in Tabriz city. 
In this study, Cronbach's alpha test and Confirmatory 
Factor Analysis (CFA) were used to analysing of 
data. Results showed that the AEQ-M scales are 
acceptably reliable. Also results of Confirmatory 
Factor Analysis showed that all of Questionnaire 
Scales have acceptable fit with data. The results of 
this study indicate that The Persian version of the 
AEQ-M as a reliable and valid measurement 
instrument can be used for purposes of research and 
diagnosis goals in classroom settings. 

 
Keywords 
Achievement Emotions Questionnaire- Mathematics, 
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 مقدمه
 فرایندهاي درك در مهمی يها شرفتیپ اخیر يها دهه در

 گسترده يها پژوهش شود. می مشاهده یادگیري به مربوط
 پردازش شناختی، يها سبک یادگیري، راهبردهاي ۀنیزم در

 مفاهیم گسترش و ایجاد به منجر دانش ساخت یا اطالعات
 يها جنبه این درك و مطالعه براي مختلف ابزارهاي و

 در ،حال نیا با شد. یادگیري فرآیندهاي در درگیر شناختی
 و عواطف ۀمطالع به يا ندهیفزا يمند عالقه اخیر يها سال

 است شده ایجاد تربیتی پژوهشگران بین در ها هیجان
 کیفی ۀمطالع چند نتایج ).2014 ،3مونوز و 2واجا ،1(پائولونی
 نشان )2002 ،7پري و 6تیتز ،5گوئتز ،4پکران مثال (براي
 هاي هیجان تحصیلی هاي محیط در آموزان دانش که دهد می

 ها هیجان این است ممکن که کنند می تجربه را مختلفی
 موقعیت به بسته مختلف يها یفراوان در و اي دوره صورت به

 درك منظور به باید ها هیجان تنوع این شوند. ظاهر تحصیلی
 گیرد قرار توجه مورد آموزان دانش عاطفی زندگی تر عمیق
  ).2015 پکران، و 11سانچز ،10مونیرو ،9،ماتا8(پیگزتو

 این مستلزم تحصیلی هاي هیجان ۀزمین در پژوهش
 و شوند تعریف عملیاتی صورت به ها هیجان این که است

 آنها گیري اندازه براي پایایی و روا يها اسیمق همچنین
 ).2008 ،13ایگوري گري و 12(گوائرتس باشد داشته وجود
 چهارچوبی تحصیلی هاي هیجان 14ارزش - کنترل ۀنظری
 قرار اختیار در مقیاس ۀتوسع و ها هیجان این تعریف براي
 پکران، نظریه، این راستاي در ).2006 (پکران، دهد یم

 هاي هیجان )2011( پري و 16بارچفلد ،15فرنزل گوئتز،
 به مستقیم طور به که هایی هیجان عنوان به را تحصیلی

                                                
1. Paoloni 
2. Vaja 
3. Munoz 
4. Pekrun 
5. Goetz 
6. Titz 
7. Perry 
8. Peixoto 
9. Mata 
10. Monteiro 
11. Sanches 
12. Govaerts 
13. Gr’egoire  
14. Control- Value Theory 
15. Frenzel 
16. Barchfeld 

 ،هستند مرتبط پیشرفت هاي بازده یا پیشرفت يها تیفعال
 از يا مجموعه عنوان به را ها هیجان این آنها کنند. می تعریف

 يها مؤلفه شامل که هم به مرتبط یشناخت روان فرایندهاي
 نظر در هستند، فیزیولوژیکی و انگیزشی شناختی، عاطفی،

 احساس اضطراب تواند یم ها نشانه مثال، براي .ندگیر یم
 اجتناب شناختی) مؤلفه( نگرانی عاطفی)، مؤلفه( منفی

  باشد. فیزیولوژیکی) مؤلفه( کردن عرق و انگیزشی) مؤلفه(
 و کنترل هاي ارزیابی )2006( پکران نظر اساس بر
 هستند. تحصیلی هاي هیجان مهم پیشایندهاي ارزش
 شایستگی باورهاي شامل کنترل با مرتبط هاي ارزیابی
 هاي ارزیابی است.هاسناد و انتظارات افراد، تحصیلِ با مرتبط
 دارد اشاره هاپیامد یا ها فعالیت از تصوري ارزش به ارزش
 پذیري کنترل قابلیت موفقیت). تصوري اهمیت مثال، (براي
 ممکن تحصیلی هاي فعالیت از مثبت ذهنی ارزش و تصوري
 را یادگیري لذت نظیر مثبت فعالیتی هاي هیجان است
 را خشم و خستگی نظیر منفی هاي فعالیت و خوانند فرا

 کنترل قابلیت که کند می بیان نظریه این .دهند کاهش
 شکست پیامدهاي از منفی ذهنی ارزش و پایین تصوري
 اضطراب، نظیر منفی پیامدي هاي هیجان است ممکن
  د.نفراخوان را شرمساري و ناامیدي
 اصلی بعد سه در را ها هیجان )2006( پکران ۀنظری
 سطح منفی)، مقابل در (مثبت جاذبه :کند می يبند طبقه
 بر تمرکز و )ساز غیرفعال برابر در ساز (فعال سازي فعال

 ).تحصیلی پیامدهاي برابر در تحصیلی هاي فعالیت( موضوع
 هاي هیجان و ساز رفعالیغ خستگی و ناامیدي مثال، براي
 لذت ۀتجرب هستند. مثبت ساز فعال غرور و امیدواري لذت،
 یک عنوان به است ممکن خاص کالس یک طول در

 اضطراب ولی مثبت؛ و ساز فعال فعالیت، با مرتبط هیجان
 با مرتبط هیجان یک عنوان به امتحان با مواجهه هنگام
 يها طیمح در شود. گرفته نظر در منفی و ساز فعال پیامد،
 ساختارهاي و ها خواست کارکرد، حیطه، به توجه با مختلف
 مثال، براي .ابندی یم تغییر نیز ها هیجان اجتماعی،
 ،برند یم لذت ریاضی کالس در حضور از که یآموزان دانش
 (پکران نبرند لذت ریاضی امتحان در چالش از است ممکن

  ).2011 همکاران، و
 هاي محیط در ها هیجان و عواطف اهمیت رغم علی
 هویت، رشد تحصیلی، پیشرفت انگیزش، در ژهیو به تحصیلی
 ؛1384 (سیف، آموزان دانش روانی سالمت و شخصیت
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 اخیر يها دهه در )،2006 پکران، ؛2007 پکران، و 1شوتز
 بود امتحان اضطراب به محدود تنها زمینه این در  پژوهش
 در اضطراب از غیر دیگري هاي هیجان ولی )،1998 ،2(زیدنر
 چون مهمی هاي درس در ویژه به آموزشی يها طیمح

 ؛2008 ایگوري، گري و (گوائرتس شوند یم تجربه ریاضیات
 یکی ).2011 همکاران، و پکران ؛2002 همکاران، و پکران

 زمینه این در پژوهشانجام نشدن  احتمالی هاي علت از
 در بنابراین، ؛باشد گیري اندازه ابزارهاي محدود تعداد شاید
 ابزار )2005( فرنزل و گوئتز پکران، نیازها این به پاسخ

 هاي هیجان نامه پرسش نام با زمینه این در خودگزارشی
 گیري اندازه براي را )AEQ-M( 3ریاضی - تحصیلی
 ۀنظری ۀپای بر آموزان دانش یاضیر تحصیلی هاي هیجان
 هفت نامه پرسش این اند. کرده طراحی ارزش - کنترل
 شرم، ،اضطراب خشم، غرور، لذت،( مختلف تحصیلی هیجان
 تحصیلی گوناگون يها تیموقع در را )خستگی و ناامیدي
 ریاضی) آزمون و یادگیري کالس، در حضور هنگام (یعنی
 در ابزار این .دهد یم قرار سنجش مورد متوسطه ةدور در

 گرفته قرار استفاده مورد فرهنگی بین و طولی مطالعات
 ،5سوتون و پکران ،4لودکه گوئتز، فرنزل، مثال (براي است

 پکران ،6تراش فرنزل، ؛2007 گوئتز، و پکران فرنزل، ؛2009
 خاص طور به پژوهشی هیچ حال به تا ولی ).2007 گوئتز، و

 ؛است نکرده یبررس ایرانی ۀجامع در را آن پایایی و روایی
 رواسازي و انطباق مطالعه این اصلی هدف نیبنابرا

 متوسطه ةدور در ریاضی تحصیلی هاي هیجان ۀنام پرسش
 متوسطه ةدور در نامه پرسش این يها یژگیو بررسی است.
 ۀمطالع آن زیرا ؛است برخوردار سزاییب اهمیت از

 ابتدایی از گذر یا انتقالی دوره یک در تحصیلی هاي هیجان
 هستند، رو روبه زیادي تغییرات یا چالش با که را دبیرستان به

 ۀنام پرسش هاي مقیاس خرده آیا .سازد یم تسهیل
 همسانی از متوسطه ةدور ریاضی پیشرفت هاي هیجان
 ساختار درونی روایی آیا ؟برخوردارند قبولی قابل درونی

                                                
1. Schutz  
2. Zeidner  
3. Achievement Emotions Questionnaire- Mathematics 

(AEQ-M)  
4. Ludtke  
5. Sutton  
6. Thrash  

 ریاضی پیشرفت ي ها هیجان مختلف يها اسیمق عاملی
  شود؟ می دییتأ ایرانی آموزان دانش ۀجامع در متوسطه ةدور

 
   روش
 نوع از عاملی تحلیل از استفاده به توجه با حاضر پژوهش

 نفر 457 تعداد پژوهش این در .است همبستگی هاي طرح
 تبریز شهر نهم پایه آموزان دانش از پسر) 221 و دختر 236(
 گرفتند قرار مطالعه مورد 1392 -93 تحصیلی سال در

 با و ماه هارچ و سال هاردهچ نمونه گروه سنی (میانگین
 روش از آماري نمونه انتخاب براي ).549/0 معیار انحراف
 این در شد. استفاده اي چندمرحله اي خوشه گیري نمونه

 دو تبریز شهر چهارگانه نواحی از هرکدام در ابتدا پژوهش،
 از سپس و شدند انتخاب پسرانه مدرسه دو و دخترانه مدرسه
 تصادف  به نهم هاي پایه بین از کالس یک مدرسه هر

 اجرا ها کالس این آموزان دانش بر نامه پرسش و انتخاب
  شدند.
 نامه پرسش از اطالعات آوري جمع براي پژوهش این در
 کهطور همان .شد استفاده ریاضی -  تحصیلی هاي هیجان
 )2005( همکاران و پکران ار نامه پرسش این شد اشاره
 شش لذت، براي سؤال هد( سؤال صتش شامل که اند ساخته
 براي سؤال انزدهپ شم،خ براي سؤال 9 غرور، براي سؤال

 ناامیدي براي سؤال شش شرم، براي سؤال شته ،اضطراب
 نامه پرسش این در است. )خستگی براي سؤال شش و

 و درس کالس با مرتبط مقیاس دو با تنها خستگی هیجان
 با مرتبط هیجان تجربه براي فقط ناامیدي و یادگیري
 ها جانیه بقیه و یرندگ می قرار گیري اندازه مورد یده آزمون
 براي ییها سؤال شرم و اضطراب خشم، غرور، ،لذت نظیر
 کالس، در حضور هنگام (یعنی تحصیلی موقعیت سه هر

 در ها سؤال دقیق تعداد دارند. دهی) آزمون و یادگیري
 این در .مده استآ نتایج بخش در مختلف يها تیموقع

 کامالً از لیکرتی اي درجه پنج مقیاس در ها سؤال نامه پرسش
  شوند. می يبند درجه یا بندي رتبه موافقم کامالً تا مخالفم

 ۀنام پرسش انگلیسی زبان مترجم سهابتدا در 
 فارسی به ار )AEQ-M( ریاضی -  تحصیلی هاي هیجان
 مقایسه موردرا  ها هترجم پژوهشگر آن از بعد دند.رک ترجمه
 سؤال آن شکل بهترین به که یبیان سؤال، هر براي د.اد قرار
 روي بر نامه پرسش سپس شد. انتخاب کرد، می بازنمایی را
 صورت به متوسطه ةدور آموزان دانش از نفر هل و دوچ
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 احتمالی اشکاالت سؤاالت، فهم قابلیت و شد اجرا آزمایشی
 درنهایت گرفت. قرار بررسی مورد آنها پایایی ضرایب و
 مورد اصلی ۀنسخ با نامه پرسش فارسی ۀنسخ ترازي هم

 اجراي نهایی، ۀنسخ شدن  آماده از بعد .گرفت قرار پذیرش
 آموزان دانش بر مربوطه هاي دستورالعمل اساس بر اصلی
 دستیاران اجرا براي .شد انجام یکسان شرایط در نمونه گروه

 و پرورش و  آموزش مسئوالن با هماهنگی از پس پژوهشگر
 در آماري ۀنمون براي ،شده  انتخاب مدارس معلمان و مدیران
 اهداف مورد در ابتدا آنها یافتند. حضور مربوط هاي کالس
 توضیحات آموزان دانش کردن   مشارکت نحوه و پژوهش
 آنان رضایت جلب از پس دادند. آموزان دانش به را الزم

 قبل کنند. تکمیل تا شد داده قرار آنها اختیار در نامه پرسش
 خصوص در الزم توضیحات ،نامه پرسش به دادن پاسخ از

 اطالعات بودن  محرمانه و ها نامه پرسش تکمیل ةنحو
 گفته آنها به همچنین و شد ارائه آنها براي واضح صورت به
 است بهتر و ندارد وجود غلطی یا درست جواب هیچ که شد
 ذکر هاي موقعیت در را خودشان هاي هیجان و  احساس آنها

 .کنند بیان صادقانه صورت به نامه پرسش در شده
 هاي کالس ساعات طول در را ها نامه پرسش آموزان دانش
  کردند. کامل ریاضی درس عادي

  
  ها یافته
 مقیاس، هر يها سؤال تعداد مقیاس: و سؤال هاي آماره
 ،شده  مشاهده ۀدامن همچنین و ها پاسخ ممکن دامنه

 نامه پرسش هاي مقیاس پایایی و استاندارد انحراف و میانگین
 ارائه 1 جدول در متوسطه ةدور ریاضی پیشرفت هاي هیجان
  است. شده

 يها سؤال درونی همسانی بررسی براي
 ریاضی پیشرفت هاي هیجان نامه پرسش هاي مقیاس خرده
 نتایج .شد استفاده کرانباخ آلفاي ضریب از متوسطه ةدور

 آموزشی هاي موقعیت تفکیک به ها مقیاس از هرکدام پایایی
 1 جدول در که طور همان .اند شده ارائه 1 جدول در نیز

 تا 647/0 بین اي دامنه در ها پایایی این شود، می مشاهده
 درونی همسانی روش از حاصل نتایج .دارند قرار 844/0

 متوسطه ةدور ریاضی پیشرفت هاي هیجان نامه پرسش هاي مقیاس و سؤال هاي آماره .1 جدول
  کرانباخ آلفاي ضریب  استاندارد انحراف  میانگین  شده مشاهده ۀدامن  ممکن ۀدامن  ها سؤال تعداد ها مقیاس
  کالس با مرتبط هاي هیجان
  844/0  266/4  704/13  4-20  4-20  4  لذت
  706/0  202/2  008/7  2-10  2-10  2  غرور
  812/0  180/4  761/9  4-20  4-20  4  خشم

  768/0  127/4  379/11  4-20  4-20  4  اضطراب
  663/0  111/3  714/8  3-15  3-15  3  شرم

  795/0  501/3  177/8  3-15  3-15  3  خستگی
  یادگیري با مرتبط هاي هیجان
  647/0  984/2  455/10  3-15  3-15  3  لذت
  681/0  209/2  342/7  2-10  2-10  2  غرور
  733/0  348/3  742/3  3-15  3-15  3  خشم

  679/0  836/3  630/11  4-20  4-20  4  اضطراب
  664/0  828/2  573/8  3-15  3-15  3  شرم

  790/0  506/3  433/8  3-15  3-15  3  خستگی
  آزمون با مرتبط هاي هیجان
  682/0  792/2  706/10  3-15  3-15  3  لذت
  759/0  434/2  833/6  2-10  2-10  2  غرور
  648/0  431/2  637/5  2-10  2-10  2  خشم

  809/0  716/6  989/22  7-35  7-35  7  اضطراب
  692/0  352/2  808/5  2-10  2-10  2  شرم

  837/0  267/6  064/18  6-30  6-30  6  ناامیدي
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 هاي مقیاس که است آن از حاکی )کرانباخ آلفاي ضرایب(
 متوسطه ةدور ریاضی پیشرفت هاي هیجان ۀنام پرسش

  .هستند پایا قبولی قابل طور به
 ها، هیجان از هرکدام براي مدل برازش آزمون براي
 هاي هیجان سؤاالت بر )CFA( 1يدییتأ عاملی هاي تحلیل

                                                
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA)  

 اجرا AMOS از استفاده با متوسطه ةدور ریاضی پیشرفت
 شاخص )،CMIN/DF( نسبی کاي مجذور آزمون شد.

 و )IFI( افزایشی برازش شاخص )،CFI( تطبیقی برازش
 )RMSEA( تقریب خطاي مجذور میانگین ریشه شاخص

 شد. استفاده )1995( 3پنتر و 2هویلی پیشنهاد از پیروي با
 کار به مدل برازش بسندگی ارزیابی براي زیر هاي مالك
 جهت به که )CMIN/DF( نسبی کاي مجذور براي رفت:

 آن از ها داده حمایت و شده تدوین مدل درباره قضاوت
 آن براي نجپ تا کی مقادیر است، يتر مناسب شاخص
 شد. تفسیر خوب بسیار هس تا ود به نزدیک مقادیر و مناسب

 ازجمله تطبیقی هاي شاخص وضعیت بررسی براي )2(
 افزایشی برازش شاخص )،CFI( تطبیقی برازش شاخص

)IFI( مقادیر ،رندیگ یم خود به را 1 تا صفر بین مقادیري که 
 )3( شد. تفسیر قبول قابل مقادیر عنوان به 90/0 از باالتر

 تقریب خطاي مجذور میانگین ریشه شاخص تیدرنها
)RMSEA( در ها شاخص ترین عمومی از یکی عنوان به   

                                                
2. Hoyle  
3. Panter  

 تحلیل نتایج اساس بر ها داده برازش هاي شاخص .2 جدول
 پیشرفت هاي هیجان نامه پرسش  هاي مقیاس يدییتأ عاملی

 متوسطه ةدور ریاضی
  CMIN/DF CFI  IFI  RMSEA ها هیجان
  062/0  966/0  966/0  772/2  لذت
  054/0  992/0  991/0  348/2  غرور
  068/0  968/0  968/0  094/3  خشم

  081/0  910/0  909/0  079/4  اضطراب
  060/0  953/0  952/0  620/2  شرم

  083/0  970/0  969/0  145/4  ناامیدي
  050/0  992/0  992/0  136/2  خستگی

          )10( لذت
  rit استاندارد انحراف  میانگین      سؤال

  675/0  276/1  42/3  هستم. ام ریاضی کالس منتظر مشتاقانه  کالس  1
  708/0  295/1  56/3  برم. می لذت ام ریاضی کالس از کالس  5
 از واقعاً من که اند جالب قدر آن ریاضی درس به مربوط مطالب کالس  8

  برم. می لذت کالس
35/3  262/1  692/0  

 زیادي انگیزه و عالقه که برم می لذت ما ریاضی کالس از يحد به کالس  12
  دارم. آن در شرکت براي

34/3  347/1  650/0  

  653/0  263/1  47/3  هستم. سرحال خیلی ریاضی، تکالیف انجام هنگام  یادگیري  22
  529/0  280/1  85/3  فهمم. می را ریاضی درس مطالب که خوشحالم یادگیري  28
 دارم دوست که برم می لذت ریاضی تکالیف انجام از حدي به یادگیري  35

  دهم. انجام اضافی تکالیف
20/3  399/1  565/0  

  697/0  390/1  22/3  برم. می لذت ریاضی هاي آزمون از  آزمون  46
 سخت آزمون براي بگیرم خوبی نمرات دارم انتظار اینکه خاطر به آزمون  39

  کنم. می مطالعه
99/3  105/1  298/0  

  408/0  326/1  54/3  دهم. می پاسخ خوب ها سؤال به کنم می فکر ریاضی آزمون طول در آزمون  54
  M=  34.94      SD= 8.811      α =  0.87  مقیاس: هاي آماره
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 و دارد کاربرد شده نیتدو هاي مدل ةدربار کلی قضاوت
 شود می شناخته برازش بدي يها شاخص از یکی عنوان به

 مدل باشد تر کوچک آن مقدار چه هر که شاخصی (یعنی
 برش ۀنقط داراي شود)، می تلقی تر قبول  قابل شده نیتدو
 بین خوب، برازندگی شاخص 05/0 زیر مقادیر و است 05/0

 1/0 و 08/0 بین مقادیر و قبول قابل برازش 08/0 و 05/0
   ).1993 ،2کودك و 1(براون شد گرفته نظر در متوسط برازش
 هاي عامل برازش مدل ها، مالك این از استفاده با
 تحلیل نتایج بود. خوب و قبول قابل آنها همه براي يا مؤلفه
 پیشرفت هاي هیجان نامه پرسش هاي مقیاس يدییتأ عاملی

                                                
1. Browne  
2. Cudeck  

          )6( غرور
  rit استاندارد انحراف  میانگین      سؤال

  680/0  278/1  45/3  کنم. افتخار ام ریاضی دانش به توانم می کنم می فکر  کالس  18
  566/0  226/1  57/3  کنم. می افتخار ریاضی کالس در خودم هاي فعالیت به کالس  19
  613/0  224/1  87/3  کنم. می افتخار خودم به ریاضیاتم تکالیف انجام از بعد یادگیري  36
 چون دارم ریاضی تکالیف انجام به زیادي بسیار انگیزه و عالقه من  یادگیري  32

  کنم. افتخار ریاضیات در هایم موفقیت به خواهم می
49/3  390/1  511/0  

  665/0  412/1  36/3  بالم). (می کنم می افتخار خودم به ریاضی امتحان از بعد  آزمون  58
  710/0  288/1  50/3  کنم. می افتخار ریاضی آزمون در خوبم عملکرد به من  آزمون  59
  M= 21.24 SD=5.861     α =0.843     مقیاس: هاي آماره

          )9( خشم
  rit استاندارد انحراف  میانگین      سؤال

  647/0  280/1  43/2  شوم. می ناراحت و آشفته ریاضی کالس طول در  کالس  9
 خواهم می که شوم می خشمگین حدي به ریاضی کالس طول در من کالس  13

  کنم. ترك را کالس
17/2  278/1  688/0  

 خشمگین هستند، مشکل بسیار ریاضی کالس مطالب اینکه خاطر به کالس  15
  شوم. می

71/2  309/1  680/0  

  667/0  348/1  39/2  شوم. می خشمگین ریاضی کالس از من کالس  17
  716/0  318/1  50/2  کند. می خشمگین مرا ریاضی تکالیف  یادگیري  24
  532/0  384/1  74/2  شوم. می خشمگین گیرد می وقت بیشتر ریاضی تکالیف چون یادگیري  29
 سطل در را ام ریاضی تکالیف خواهم می که شوم می خشمگین حدي به یادگیري  34

  بریزم. آشغال
39/2  429/1  670/0  

 تکه تکه را ام ریاضی امتحان برگه خواهم می که شوم می خشمگین حدي به  آزمون  53
  کنم.

54/2  501/1  640/0  

  518/0  406/1  11/3  شوم. می خاطر آزرده و ناراحت بسیار پرسد می مشکل سؤاالت معلم اینکه از آزمون  48
  M=22.98      SD=8.880       α = 0.886  مقیاس: هاي آماره
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 AMOS افزار نرم خروجی اساس بر متوسطه ةدور ریاضی
  است. شده ارائه 2 جدول در

 تفکیک به ها مقیاس از یک هر يها سؤال ادامه در
 همبستگی و توصیفی آمار هاي شاخص همراه به ها هیجان
  است. شده ارائه مقیاس کل نمره با سؤال

  
  بحث و يریگ جهینت

 هاي مقیاس پایایی و درونی روایی حاضر پژوهش نتایج
 ریاضی - تحصیلی هاي هیجان نامه پرسش مختلف

)AEQ-M( ةدور در ایرانی انآموز دانش ۀجامع در را 
 هاي مقیاس پایایی خاص، طور به کند. می تأیید متوسطه

AEQ-M ضرایب بودند قبول  قابل حد در پژوهش این در) 

 تا 647/0 بین اي دامنه در ها اسیمق این کرانباخ آلفاي
 عاملی تحلیل نتایج این، بر  افزون .داشتند) قرار 844/0

 را نامه پرسش هاي مقیاس از هرکدام درونی روایی ،تأییدي
 يها شاخص همه ،گرید  عبارت به .دادند قرار دییتأ مورد

 ها اسیمق ۀکلی براي مدل که دادند نشان شده برآورده
 با همخوان پژوهش این دارد. ها داده با خوبی برازش
 مثال، براي بود. کشورها سایر در گرفته انجام يها پژوهش
 از ییها داده اساس بر )2007( گوئتز و پکران تراش، فرنزل،

 چینی آموز دانش 579 و آلمانی هشتم ۀپای آموز دانش 312
 این از استفاده با را يریگ اندازه تغییرناپذیري از باالیی ۀدرج

 بنابراین ؛دادند نشان مختلف يها فرهنگ در نامه پرسش
 نژادي و فرهنگی يها تفاوت که داد نشان حاضر پژوهش

 يها جانیه ایرانی آموزان دانشکه  شود ینم آن از مانع

          )15( اضطراب
  rit استاندارد انحراف  میانگین      سؤال

  650/0  260/1  03/3  شوم. می مضطرب و نگران کنم می فکر ام ریاضی کالس به وقتی  کالس  2
 هستند، دشوار ازحد بیش من براي ریاضی کالس مطالب اینکه از کالس  7

  کنم. می نگرانی احساس
99/2  330/1  622/0  

 من به اضطراب و نگرانی حالت کنم یم فکر ام یاضیر کالس به یوقت کالس  3
  دهد. می دست

88/2  337/1  598/0  

4  
  

 داشته حضور مدرسه در خواهم نمی که ترساند می مرا حدي به ریاضیات کالس
  باشم.

36/2  413/1  488/0  

 خواهم ریاضی کالس مطالب کامل درك به قادر آیا که نگرانم این از  یادگیري  30
  بود.

51/3  275/1  482/0  

 به شروع کنم کامل موقع به را تکالیفم نتوانم اینکه از ام نگرانی خاطر به یادگیري  23
  کنم. می ریختن عرق

62/2  349/1  424/0  

  647/0  381/1  92/2  هستم. نگران و مضطرب یادگیري  26
  497/0  307/1  44/2  ندارم. آنها شروع به تمایلی که ترسم می ریاضی تکالیف از حدي به  یادگیري  21
  561/0  331/1  35/3  هستم. نگران و مضطرب دهم، می ریاضی امتحان وقتی  آزمون  47
  500/0  369/1  57/3  بگیرم. بدي نمره که هستم این نگران دهم، می ریاضی امتحان وقتی آزمون  55
  488/0  344/1  79/3  هستم. نگران و مضطرب خیلی آزمون از قبل  آزمون  38
 (یا نگیرم قبولی نمره که نگرانم بدهم، ریاضی آزمون اینکه از قبل حتی آزمون  41

  شوم). مردود
14/3  508/1  596/0  

  672/0  445/1  96/2  ندارم. ریاضی امتحان دادن به تمایلی که هستم مضطرب يقدر به  آزمون  45
 درد احساس معده یا شکم ناحیه در ریاضی، امتحان از قبل روز چند آزمون  43

  کنم. می
69/2  448/1  418/0  

 آزمون سؤاالت به توانم نمی که هستم نگران و مضطرب حدي به  آزمون  51
  کنم. تمرکز کامل طور به

19/3  276/1  568/0  

  M=45.44     SD= 12.633     α = 0.885 مقیاس: هاي آماره
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 دیگر کشورهاي آموزان دانش با مقایسه در را تحصیلی
  از استفاده کل در ها پژوهش این کنند. ارزیابی متفاوت

AEQ-M تیحما مورد فرهنگی بین يها پژوهش در را 
  .دهند یم قرار

 براي پایایی و روا ابزار یک تنها  نه نامه پرسش این
 از توانند یم مربیان و معلمان بلکه است، علمی هاي پژوهش

 با آموزان دانش تحصیلی يها جانیه شناسایی براي آن
 ممکن آموز کم آموزان دانش .کنند استفاده کاربردي اهداف
 است ممکن که کنند اتخاذ زا آسیب هیجانی الگوهاي است
 از جلوگیري براي .بزند لطمه آنها تحصیلی پیشرفت به

 این تحصیلی يها هیجان است ضروري ،نادرستی دور چنین
 زودهنگام بهبود براي مداخالتی و بررسی انآموز دانش

          )8( شرم
  rit استاندارد انحراف  میانگین      سؤال

 که بگویم توانم می دهم، می پاسخ یسؤال به ریاضی کالس در که یهنگام  کالس  10
  شود. می سرخ صورتم

71/2  396/1  405/0  

  477/0  405/1  12/3  کشم. می خجالت بدهم، را ریاضی معلم سؤاالت جواب توانم نمی اینکه از کالس  50
 کنم می احساس دهم، می پاسخ یسؤال به ریاضی کالس در که یهنگام کالس  16

  شوم). می (دستپاچه کنم می ضایع را خودم
85/2  428/1  478/0  

  545/0  331/1  96/2  کشم. می خجالت ریاضی درس در خودم کم یا اندك اطالعات خاطر به  یادگیري  37
 زمینه این در ندارم دوست شوم، نمی متوجه را ام ریاضی تکالیف که زمانی یادگیري  33

  بگویم. دیگران به چیزي
95/2  470/1  361/0  

 آنها با چشمی تماس از هایم همکالسی با تکالیف ةدربار بحث هنگام یادگیري  27
  کنم. می خودداري

65/2  245/1  290/0  

  515/0  364/1  67/2  کشم). می (خجالت دارم شرم احساس ریاضی امتحان از بعد  آزمون  60
 شرم (احساس شوم می زده خجالت ریاضی آزمون در بدم عملکرد خاطر به آزمون  57

  کنم). می
08/3  436/1  525/0  

  M=23.00     SD= 6.715      α = 0.753 مقیاس: هاي آماره

          )6( ناامیدي
  rit استاندارد انحراف  میانگین      سؤال

  660/0  413/1  09/3  کنم. می ناامیدي احساس آزمون از قبل  آزمون  40
  691/0  445/1  05/3  کنم. می ناامیدي احساس ریاضی امتحان طول در  آزمون  49
  641/0  348/1  22/3  فهمم. نمی را ریاضی مطالب که کنم می فکر آزمون از قبل  آزمون  42
 نخواهم ریاضی در خوبی نمره هرگز که کنم می فکر آزمون از قبل  آزمون  44

  گرفت.
16/3  504/1  670/0  

  478/0  381/1  60/2  ندهم). (ادامه بکشم کار از دست دهم می ترجیح ریاضی آزمون درطول  آزمون  52
 به دادن پاسخ براي زیادي انرژي یا توان ریاضی آزمون طول در  آزمون  56

  ندارم. ها سؤال
95/2  344/1  536/0  

  M=18.06    SD= 6.267      α = 0.837 مقیاس: هاي آماره
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 ،2استاپنسکی پکران، ،1(لیچنفلد گردد عمالا ها هیجان
 شده  یمعرف ابزار هدف این براي ).2012 ،4مورایاما و 3ریس
 داشته مهمی تشخیصی کارکرد تواند می پژوهش این در

 باشد.
 که است آن نامه پرسش این مهم يها یژگیو از

 مختلف يها تیموقع در را تحصیلی مختلف يها جانیه
 اغلب ،آنها اهمیت رغم علی ها جانیه این .کند یم سنجش

 معموالً .شوند یم گرفته نادیده آموزشی يها طیمح در
 نقش میانجی متغیرهاي عنوان به تحصیلی يها جانیه

 (پکران، دارند یادگیري فرایند در بازدارنده یا کننده لیتسه
 انتظار که کنند یم بیان )2011( همکاران و پکران ).2006

 آموزان دانش بیرونی و درونی انگیزش بر ها جانیه رود یم
 از استفاده توانند یم ها جانیه این بر افزون بگذارد. ریتأث

 را دهی خودنظم همچنین و تسهیل را یادگیري راهبردهاي
 براي الزم شرایط حاضر ۀنام پرسش بنابراین، ؛بخشد ارتقا
 را یادگیري و آموزش کیفیت يارتقا بارةدر پژوهش انجام
 5گارسیا -  لنینبرینگ گفته به بنا چه اگر .سازد یم فراهم

 تحصیلی يها جانیه زمینه در پژوهش )2011( پکران و
 ابزارهایی چنین ساخت ولی است؛ خودش اولیه مراحل در

 و است کار شروع براي جلو  به رو مثبت گام یک مطمئناً

                                                
1. Lichtenfeld 
2. Stupnisky 
3. Reiss  
4. Murayama  
5. Linnenbrink-Garcia  

 يریگ شکل ةنحو و شناسایی به باید بعدي يها پژوهش
 مطالعه به همچنین و مختلف يها بافت در ها جانیه

  .بپردازند ها جانیه رشد و ظهور در مؤثر شخصی عوامل
 که بود مواجه ییها محدودیت برخی با حاضر پژوهش

 توجه مورد آتی هاي پژوهش طراحی و تفسیر هنگام باید
 محیط بافت در حاضر پژوهش اینکه نخست د:نگیر قرار

 در بعدي يها پژوهش است بهتر شد، اجرا کالسی
 اینکه دوم .شوند مقایسه نتایج و اجرا دیگر يها بافت
 گرفت، انجام متوسطه ةدور آموزان دانش با حاضر ۀمطالع

 مقاطع در مشابهی پژوهش شود یم پیشنهاد بنابراین
 نیز مقاطع آن در نامه پرسش سودمندي و شود اجرا باالتر
 این در تحصیلی يها جانیه اینکه سوم شود. بررسی
 .اند گرفته قرار سنجش مورد خودگزارشی ابزار با پژوهش
 سوگیري براي بالقوه صورت به خودگزارشی ابزارهاي

 ؛1959 ،7فیسک و 6(کمپل هستند حساس ها پاسخ
 ؛1993 ،11هانسن و 10دونالدسون ،9کالینز ،8گراهام
 بنابراین، )؛2000 ،همکاران و 13استون ؛1999 ،12شوارتز

 با ها هیجان است بهتر بعدي هاي پژوهش در
 از حاصل رفتاري هاي سنجه و فیزیولوژیکی هاي شاخص

                                                
6. Campbell  
7. Fiske 
8. Graham 
9. Collins 
10. Donaldson 
11. Hansen  
12. Schwartz 
13. Stone 

          )6( خستگی
  rit استاندارد انحراف  میانگین      سؤال

  721/0  444/1  78/2  است. کننده خسته ریاضی کالس کنم می فکر  کالس  11
  624/0  340/1  76/2  رود. می سر ام حوصله ریاضی کالس در زیرا کنم تمرکز توانم نمی کالس  6

  کالس  14
 

 درس به توانم نمی که رود می سر ام حوصله حدي به ریاضی کالس در
  کنم. توجه

65/2  388/1  675/0  

  675/0  346/1  82/2  کند. می خسته مرا ریاضی تکالیف مورد در کردن فکر حتی  یادگیري  20
  625/0  408/1  74/2  کند. می خسته تینها یب مرا ریاضی تکالیف یادگیري  31
 به تمایلی که شوم می حوصله بی حدي به ریاضی مطالعه هنگام در یادگیري  25

  ندارم. بیشتر ۀمطالع
83/2  403/1  715/0  

  M=16.57     SD= 6.506       α = 0.872 مقیاس: هاي آماره
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 مقایسه نتایج سپس و گیرند قرار سنجش مورد مشاهدات
 سنجش براي حاضر نامه پرسش اینکه سوم د.شون
 قرار دییتأ مورد ریاضی حیطه در کالسی يها جانیه

 موضوعات دیگر در توان یم را آن ولی است؛ گرفته
 علوم اجتماعی، مطالعات انگلیسی، زبان قبیل از درسی

 انطباق از پس و... عربی زبان فارسی، ادبیات تجربی،
 داد. قرار استفاده مورد آنها محتواي اساس بر سؤاالت

 بعدي يها پژوهش شود یم پیشنهاد حال نیباا
 قرار آزمون مورد نیز ها طهیح این در را ابزار کاربردپذیري

  .دهند
  

  منابع
 یادگیري هاي فرآورده و فرآیند سنجش ).1384( اکبر علی سیف،

  دوران. نشر تهران: .جدید) و قدیم هاي (روش
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