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 دهیچك
ارزش  -ه كنترلینظر»شرفت هستند كه در چهارچوب یپ هاییجانهاز  یبخش یریادگی هاییجانه نه:یزم

هستند كه  هایییجانه یدیامد و نایام، ییرم، رهاشوند. لذت، اضطراب، شین مییتب« شرفتیپ هاییجانه

ن حال تمركز صرف بر یكنند. با ایرا تجربه م هاآنل بارها یان تحصیان در جریآموزان و دانشجودانش

ابزار مناسب جهت سنجش  و فقدان یدر نظام آموزش هایجانهن دسته از یجان اضطراب و عدم توجه به ایه

سانس یان مقطع لیدانشجو كلشامل  یجامعه آمار روش:ن حوزه است. یا مسائل ینترمهمران از یدر ا هاآن

 یهارشته ینفر دانشجو 009 یو نمونه آمار 4009به تعداد  43-40 یلیدر سال تحص ید بهشتیدانشگاه شه

« یشیمایپ یاتوسعه» نش و با روشیگز« یتصادف یریگنمونه»روش است كه با استفاده از  یلیتحصمختلف 

 «یریادگیجان مرتبط با یه هاییاسمق»پرسشنامه  سؤاالتن پژوهش یدر ا مورد مطالعه قرار گرفتند.

(LRES) ه و یمورد تجز رانیا انیشرفت جامعه دانشجویپ هاییجانهمطالعه  یآن برا یبا هدف رواساز

 هاییاسمق یهاشاخصت ینشان داد كه اكثر یتأیید یل عاملیتحل جینتا :هاافتهی. ندل قرار گرفتیتحل

از دار بوده و یمعن هاآن( یعامل یر )بارهایب مسیبرازش دارند، ضرا CFI ،GFI ،PGFI ازجملهمذكور 

ن با یبنابرا :یریگجهینت د.یورد گرددار برآیمعن هایاسمق یدرون یهمسان .برخوردارند یب اعتبار باالیضر

 هاییجانهو سنجش توان جهت مطالعه یآن م از ،پرسشنامه هاییاسمق یبرازش مدل و اعتبار باال توجه به

 استفاده كرد. یرانیان ایدانشجو یریادگی

 –ه كنترلینظر ان،ی(، دانشجوAEQ) شرفتیپ یهاجانیپرسشنامه ه: یدیواژگان كل

 یریادگی هاییجانه، ارزش
                                                      

 behsattari@gmail.com ید بهشتیدانشگاه شه یتیترب یروانشناس یدكتر یسنده مسئول، دانشجوینو 9.

 ید بهشتیار دانشگاه شهی، استادیروانشناس یدكتر .0

 ید بهشتیر دانشگاه شهای، استادیتیترب یروانشناس یدكتر 3.
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 مقدمه

ان یآمشوزان و دانششجو  دانشش  یلیبر عملكرد تحص هاآن یرثتأو  9شرفتیپ هاییجانهامروزه 

ت و یش بر اهم یدتأكاست. در  شدهواقع یتیترب یژه پژوهشگران حوزه روانشناسیو موردتوجه

انشد كشه   ح كشرده ی( تصشر 084، ص 0226) 0گشوئتز، پكشران، هشال و هشا      هاآن یارزشمند

ان مشرتبط بشوده و بشر    یموزان و دانشجوآدانش 3یذهن یستیبا بهز یماًمستق یجانیه یهاتجربه»

در كشش س درس و تعامششل  ین فششردیو روابششط بشش یلیشششرفت تحصششی، پیریششدگایششت یششفیك

و  یامداخلشه  یهشا برنامشه  ین طراحش ین تجشارب همننش  یش گذارنشد. ا یمعلم اثر م -آموزدانش

هشا و  هیش نظر«. سشازند یسشر مش  یششرفت را م یپ هشای یجشان هو كنتشرل   ینش یبشیجهت پش  یابیارز

، 0دنریش )ز اضشطراب امتحشان   ازجملشه جشان  یژه هیش شتر بر مطالعه مشوارد و یب یقبل یهاوهشپژ

، 0پكشران ) یششناخت  یهشا نشد یبا فرا هاآنمثل تعامل  هایجانهخاص  یهاا عملكردی( و 9448

ت و شكسشت  یش )موفق ششرفت یپ یهشا تیش در موقع 6بشر اسشناد   یمبتن هاییجانها بر یو  (0226

-هیش (؛ و فقشدان انسشجام در پشژوهش و نظر   0229، 9480، 7نشر یا( متمركشز بودنشد )و  یلیتحص

تشوان  یمش  صشراحت بهن حوزه بوده است و یشرفت از عمده مشك ت ایپ هاییجانه یپرداز

؛ پكشران،  0226 8وتیش الر، یمشا )پكشران،   ششرفت مففشول مانشده   یپ هشای یجانهگفت پژوهش 

كششف نششده پشژوهش     یاهش تشوان حشوزه  یرا مش  هشا آن یو حتش  (0220، 4یتز و پشر یگوئتز، ت

 هشای یجشان هارزش  -ه كنتشرل یش نظر» (.0226، )گوئتز و همكشاران  قلمداد كرد یشناختروان

ه یش ن نظریش . در اینه از روانشناسین زمیبه ا یاست در جهت انسجام بخش ی، ت ش«92شرفتیپ

، یعشاطف  یهشا هماهنگ نظشام  یامؤلفهند چند یفرا عنوانبه هایجانه»ا، یپو یهانظامهمسو با 

مركشز   یعشاطف  ینشدها یانشد كشه در آن فرا  مششخص ششده   یكیولشو  یزی، فیزشی، انگیشناخت

                                                      
1. achievement emotions 

2. Goetz, Pekrun, Hall, and Haag 

3. subjective well-being 

4. Zeidner 

5. Pekrun 

6. attributions emotions 

7. Weiner 

8. Maier & Elliot 

9. Goetz, Titz & Perry 

10 .the control-value theory of achievement emotions 
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 هشایی یجشان ه عنشوان بشه پیشرفت  هاییجانه(. 396، 0226پكران،) «شوندیفرض م هایجانه

پیششرفت  » ششوند. انشد تعریشف مشی   خورده وندیپ پیشرفت یهاامدیپیا  هابا فعالیت یماًمستقكه 

كه توسط برخی از استانداردها مورد ارزیابی قشرار   هاآن یهاامدیپلیت یا كیفیت فعا عنوانبه

ه یششن نظریشش. اشششودتعریششف مششی (90، 0227، ی، گششوئتز و پششر9)پكششران، فرنششزل« گیرنششدمششی

در مقابشل   یتیفعشال  هشای یجشان هكشرده اسشت:    یبنشد طبقشه عشد  شرفت را در سه بُیپ هاییجانه

در  سشاز فعال هاییجانه( و ی)منف ندیبرابر ناخوشا ند )مثبت( دریخوشا هاییجانه، 0یامدیپ

ا یش ل و یند تحصیا در طول فرایان و یت در جریبر فعال یمبتن هاییجانه .3سازفعالر یمقابل غ

ت یش ك فعالیش  یامشد پجشه و  یاز نت یامشد ناشش  یبشر پ  یمبتنش  هاییجانهشوند و یآزمون تجربه م

، 0نكینن بری)ل «هایجانهز یو تجه ی، انر یختگیزان برانگیبه م یسازفعال»هستند.  یلیتحص

 یامشد یجشان پ یك هیش درس،  یریادگیمطالعه و  در موقع( اشاره دارد. اضطراب 928، 0227

 هشای یجشان ه .ششوند یمش  یمثبشت تلقش   سازفعالر یغ یتیجان فعالیه یدگیو آرم یمنف سازفعال

ا عوامشل  یش گشران  ید ،ا شكست مربوط به خودیت و یموفق یعلّ اسنادتوسط ن یهمنن شرفتیپ

( 9480) بشا نظریشه واینشر    مطشاب   .ششوند یختشه مش  یششرفت برانگ یپ یامشدها یپ از یناش یتیموقع

-ا شكسشت یش ارزشمند مثبت و  یهاتیموفق ی( وقت0گستریشپ) ندهیمعطوف به آ هاییجانه

د و انتظشار شكسشت،   یش ت، تجربشه ام یش )انتظشار موفق  ششوند یمورد انتظارند تجربه م یمنف یها

-برخی از واكشنش ( 6گستر)پس معطوف به گذشته هاییجانه. در كنند(یجاد میاب ااضطر

، (ریناپشذ كنتشرل  هاییجانه) های عاطفی به موفقیت و شكست به كنترل ذهنی وابسته نیست

-كنترل هاییجانه) شوندیمكنترل  7های شناختیتوسط واسطه هایجانهدر مقابل برخی از 

ن یش گر ایهستند، به عبارت د هوابست -كنترل ،و خشم 8قدردانی ،شرم ،فخر هاییجانه (.ریپذ

-بشه كنتشرل   نیشرفت همننیپ هاییجانهر داد. ییتف یشناخت یتوان با دستكاریرا م هایجانه

                                                      
1.Frenzel 

2.activity and output emotions 

3.activating and deactivating emotions 

4.Linnenbrink 

5.prospective 

6.retrospective 

7.cognitive mediators 

8. pride, shame and Gratitude 
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 ،ر و ارزشمند باشدیپذت كنترلیاگر فعال هستند.ت و ارزش آن وابسته یفعال 9آگاهانه یریپذ

وجشود نداششته    یكنتشرل كشاف   یت ارزشمند باششد ولش  یلاگر فعا، شودیم یختهبرانگ یلذتمند

ارزش  فاقشد ت یاگر فعالو  تجربه خواهد شد یناكام، وجود داشته باشد یا موانع ارثیباشد و 

 یلیتحصش  یامشدها یج و پیخواهد داشت. نتا به دنبالرا  یخستگ باشد، یارزش منف ایمثبت و 

دارد،  ییكنترل بشاال  هاآنفرد بر ت( است و ی)موفق ارزش مثبت ینده كه دارایمعطوف به آ

كسشب   یم كشه در كنكشور رتبشه خشوب    را دار یین توانای)ا خواهد داشت یرا در پ یخوشحال

جشان  ین هییپشا  یریپشذ ط كنترلیدر شرا و دیجان امیمتوسط ه یریپذط كنترلیدر شرا (.كنم

شكسشت( و  ) ینده با ارزش منفیمعطوف به آ یلیتحص یهاامدیتجربه خواهد شد. پ یدیناام

 كشنم ینمش كسب  یرتبه خوب خواهد شد )امسال در كنكور 0ییباال منجر به رها یریپذكنترل

ط مشذكور  ینده جهت كسب رتبه بهتر ت شم را دو چندان خواهم كرد.( در شرایسال آ یول

خواهشد   بشه دنبشال  را  یدیش ن باششد ناام ییمتوسط باششد اضشطراب و اگشر پشا     یریپذاگر كنترل

ت( و خشار  از كنتشرل   یش )موفق معطوف به گذشته با ارزش مثبت یلیتحص یهاامدیداشت. پ

ط یششرا  یشن در ا (.تمگشرف  ی)شانس آوردم كه نمره قبول را باعث خواهد شد یفرد، خوشحال

تجربشه خواهشد    ی، قشدردان یكنترل-جان فخر و در صورت دگری، هیكنترل-در صورت خود

)شكست( و خار  از كنتشرل   یمنف ارزش یمعطوف به گذشته كه دارا یلیج تحصیكرد. نتا

و در  جشان ششرم  ی، هیكنترلش -ط خشود یا باعشث خواهشد ششد، در ششرا    ر 3ینش یفرد است، غمگ

ارزش مثبت است و  یكه دارا یتیخشم تجربه خواهد شد. فعالجان یه یكنترل-صورت دگر

ت یش ط اگشر فعال ین ششرا یش كنشد، در ا یجشاد مش  یرا ا جان لذتیدارد، ه ییفرد بر آن كنترل باال

فرد نداششته   یبرا یچ ارزشیت هیباشد منجر به خشم خواهد شد. اگر فعال یارزش منف یاراد

)پكشران   خواهد شد یمنجر به خستگ -نییا پایباال و  یریپذكنترل-باشد، در هر دو صورت 

 ی( نشوع 308، 0226)پكشران،   ششرفت یارزش پ -اساس نظریه كنتشرل (. بر 0227و همكاران، 

)باورهشا و   های فشردی و اثراتشان وجود دارد: پیشایند هایجانه، 0هایندبین پیشا 0علیّت متقابل

                                                      
1. perceived Controllability 

2. relief 

3. sadness 

4. reciprocal causal 

5. antecedents 
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گذارنشد.  اثشر مشی   هشا یجشان هكنتشرل و ارزش، بشر   بر ارزیشابی   یرتأثاهداف پیشرفت( از طری  

و عوامشل   9هشای  نتیكشی  ششناختی از جملشه گشرایش   همننشین توسشط عوامشل غیشر     هشا یجانه

های مربوط بشه تعامشل ك سشی، محشیط     عیین كنندهشوند. تواقع می یرتأثفیزیولو یكی تحت 

پیششرفت   هشای یجانهارزش  -كنترل هاییابیارزاجتماعی وسیع،  –نه تاریخییاجتماعی، زم

هشای  بشر منشابع ششناختی، انگیشزش، اسشتفاده از راهبشرد       هایجانهدهند. قرار می یرتأثرا تحت 

، در مقابشل گذارنشد،  می یرتأثی، در مقابل تنظیم بیرونی یادگیر 3دهینظم -و خود 0یادگیری

آموزان و همننین بشر محشیط داخشل و    دانش هاییجانهگیری، در برگشت بر فرایندهای یاد

گذارند. ساختار تشریح شده همننشین بشر تنظشیم و دسشتكاری     یخار  از ك س درس اثر م

)پكششران و  اثششر دارنششد یاجتمششاعیششادگیری و  هششاییطمحششپیشششرفت و طراحششی  هششاییجششانه

ششود ایشن اسشت كشه بشین یشادگیری و       ی(. آننه از ایشن سشاختار اسشتنباط مش    0227اران، همك

(، یدهش نظشم  -)منشابع ششناختی، انگیشزش، راهبردهشای یشادگیری و خشود       تحصشیلی  یششرفت پ

درونشی و   یهشا ارزشو  اسشناد و  )كنتشرل انتظشارات   (، ارزیشابی یامشد یو پ ی)فعشالیت  هشا یجانه

، انتظارات و ساختار 0و تقاضاهای تكلیف 0شناختی )آموزش شامل كیفیت بیرونی( و محیط

در تعامشل بشر    هشا یشن اوجود دارد و  ت متقابلی( عل6پیشرفت هاییتوالها و اهداف، بازخورد

 .پذیرندیمگر اثر یا از همدیگذارند و یگر اثر میهمد

 هشای یجشان هبشر   یشد تأكبشا   یمشورد  یفش یشتر بشه صشورت مطالعشات ك   یب هایجانهسنجش 

-وه خشود ینكشه پكشران و همكشارانش بشا اسشتفاده از شش      یگرفت تا اصورت می یكیولو یزیف

( معتقشد  9440پكشران )  ه كردنشد. یش را ته (AEQ) 7ششرفت یپ هشای یجانه، پرسشنامه یگزارش

بشه ابشزار وجشود دارد.     یاتیش از مبرم و حیشرفت، نیپ هاییجانهو سنجش  یابیارز یاست برا

 یهشا روششرفت را بشا دقشت و بشه    یپ هاییجانهگوناگون  یهامؤلفهد ین ابزار بایاو ا زعمبه

توانشد  یاست كشه مش   ین روشیبهتر یگزارش-خود احتماالًكند یشنهاد میبسنجد. او پ یآمار

                                                      
1. genetic dispositions 

2. learning strategies 

3. self-regulation 

4. cognitive quality 

5. task demands 

6. achievement consequences 

7. Achievement Emotions Questionnaire 
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 روش هشای ایشن  نقشص  از حشال، پكشران   ایشن  باان سازد. یجان افراد را نمایه یات ذهنیمحتو

 هشای یریسشوگ ابشزار،   ن نشو  یش ا یششناخت روش مششك ت  كردن مطرح ضمن نیست و غافل

 یگزارشش -و معتقشد اسشت خشود    ششمارد یبرمش خود را  هاییجانهافراد در گزارش  یاحتمال

سشت. پرسششنامه مشذكور    ی، مناسشب ن یاریو خشار  از هوشش   یجانیه یندهایفرا یابیارز یبرا

بشر   یو اكتششاف  یفی، كیاست كه بر اساس مطالعات كم یچندبعد یگزارش-ك ابزار خودی

 (.0229تز، یت) ان ساخته شده استیدانشجو یلیتحص هاییتموقعدر  یجانیات هیتجرب یرو

 جان مثبشت ی( و چهار هی، شرم و خستگیدیخشم، اضطراب، ناام) یجان منفین ابزار پنج هیا

و آزمشون، در سشه قطعشه     یریادگیش (، در سه حوزه ك س درس، یید، فخر و رهای)لذت، ام

 مؤلفششهسششنجد و از چهششار یو آزمششون را مشش یریادگیششن و بعششد از كشش س، یقبششل، حشش یزمششان

 ین بشرا یهمنن AEQ افته است.یل یجان تشكیه یزشیو انگ یعاطف، ی، شناختیزیولو یكیف

مربشوط   هشای یجانهجهت سنجش  كاربرد دارد و از آن 9یو حالت یصفت هاییجانهسنجش 

تشوان سشود   یمش  (L-AEQ) 3و زبشان  (M-AEQ) 0یاضش یدروس ر یشژه وبشه به دروس خاص 

پرسشنامه »اضطراب آزمون آن بر اساس  سؤاالت (. ساختار0220)پكران و همكاران  تجس

هشودا  و   یپرسششنامه اضشطراب آزمشون ادغشام    »( و 9480) «0واكنش به آزمشون ساراسشون  

است كشه بعشد از ترجمشه و     یآن به زبان آلمان یه شده است. نسخه اصلی( ته9447) «0بنسون

با  030و زن  900)مرد  نفر 384 یگردانده شده و بر روبر یسیبه زبان انگل 6ترجمه معكوس

 دیش م ییدانششگاه كانشادا   یدالورود دانششكده روانشناسش  یجد ی( دانشجو63/02 ین سنیانگیم

 43/2تشا   70/2ن یخوب ب یلیآن در حد خ هاییاسمق یب آلفاید و ضریگرد اجرا 7وسترن

ن ییت موارد در حد پایر اكثرپرسشنامه د هاییاسمقن یب 8متقابل ید. همبستگیگزارش گرد

 (.0، 0220، ی)پكران، گوئتز و پشر  آن است 4یكیتفك ییباشد كه نشانگر روایتا متوسط م

                                                      
1. trait and state emotions 

2. Achievement Emotions Questionnaire – Mathematics 

3. Achievement Emotions Questionnaire – Language 

4. Sarason’s Reactions-to-Tests Questionnaire 

5. Hodapp & Benson’s Integrative Test Anxiety Questionnaire 

6. back translation 

7. Midwestern university 

8.intercorrelation 

9.discriminant validity 
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تشا   09/2ن یبش  (i(t=i)Mean r)با نمشره كشل آزمشون     هایاسمق سؤاالتن یب ین همبستگیانگیم

د دار بشرآور یبشاال و معنش   (RMSEA3و 2X،GFI9،CFI0) برازش مدل یهاشاخصو  70/2

تشوان  یمش  AEQ(. از 00-03، 0،0299یلشد و پشر  ی)پكران، گشوئتز، فرنشزل، بارچف   شده است

ل سشود  یا ترك تحصیو  یلیشرفت تحصیاز جمله پ یلیتحص یرهایر متفیسا بینییشپجهت 

د و فخشر  یمثبت لذت، ام یك س هاییجانهن ی( نشان داد كه ب0229تز )یمثال ت یجست. برا

بشا   AEQوجشود دارد. ارتبشاط    یهمبسشتگ  07/2تا  07/2ان یك طرف و نمرات دانشجویاز 

زش یش ، انگیریادگیش ان از جملشه ع قشه بشه    یدانششجو  یریادگیش بر  یرگذارتأث یهامؤلفهر یسا

 -، خشود یریادگیش ، تش ش و پششتكار در   یریادگیش  یفراششناخت  ی، راهبردهایرونیو ب یدرون

بشه اثبشات    یمختلفش  یهاژوهشپدر  یروان یستی، بهداشت و بهزیلیتحص یریادگی یدهنظم

 (.6، 0220 ی، گوئتز و پر)پكران ده استیرس

ارزش  -ه كنتشرل  یش نظر»ر بشا طشرح   یش ششرفت در دهشه اخ  یپ هشای یجشان ههر چند پژوهش 

ران در یش گرفته است امشا در ا  یشتریو همكارانش شتاب ب توسط پكران« پیشرفت هاییجانه

و اط عشات   یژوهششگاه علشوم فنشاور   ت پیسشا ) صورت نگرفته اسشت  ینه كار چندانین زمیا

فقشدان ابشزار    گشر یاز طرف د (.9343، كشور اتیانك اط عات نشرب تی، )سا(9343 ،رانیا

مرتبط با  یریادگی هاییجانه یژهوبهشرفت، یپ هاییجانهدر پژوهش  6معتبر و 0سنجش روا

 هشای یجانهت و شناخن حوزه بوده است. مطالعه یا یش رویموانع پ ینترمهمان از یدانشجو

، ینتشر جامعاست كه ضمن استناد بر  یمستلزم وجود ابزار معتبر یرانیان ایدانشجو یریادگی

 یهشا پشژوهش  یششرفت بتوانشد راه را بشرا   یپ هاییجانه یهاهین نظریدترین و جدیترمنسجم

و ششرفت  یبشر پ  هشا آن یرتشأث و  هایجانهن یژه به اید. نگاه ویشرفت باز نمایپ هاییجانه یبعد

و كشف  ییرا شناسا هایجانهن یكه بتواند ا یان و به تبع آن ابزاریدانشجو یلیتحص یزندگ

آن  درصددن پژوهش یاست. ا برخورداردر نظام آموزش و پرورش  یادیت زید از اهمینما

                                                      
1.Goodness of Fit Index 

2. Comparative Fit Index 

3.Root Mean Square Error of Approximation 

4.Barchfeld & Perry 

5.valid 

6.reliable 
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 هشای یشاس مق»و اعتبشار(   یشی )روا یسشنج روان یهاه مذكور، شاخصینظر یاست ضمن معرف

مشورد مطالعشه و    (CFA) 0یدیش تأی یل عشامل یش   تحلیش را از طر «9یریادگیش جان مشرتبط بشا   یه

 3یرواسشاز  یرانش یان ایششرفت دانششجو  یپ هشای یجانهجهت مطالعه  آن راداده و قرار یبررس

ت یش را گششوده؛ اهم  یریادگیت و یو ترب یمتعلر در حوزه ین امر خطینه توجه به ایتا زم دینما

را در نگشاه پژوهششگران حشوزه     یریادگیش  هشای یجشان ه یشژه وبشه شرفت یپ هاییجانهو نقش 

ن، ید، والشد یران، معلمشان، اسشات  یمشد  جملشه منآموزش  اندركاراندستو  یتیترب یروانشناس

ان برجسته سازد. با توجه به اهداف مذكور، پشژوهش حاضشر   یخود دانشجو یمشاوران و حت

 ر است:یز سؤاالتبه  ییپاسخگو درصدد

 یریادگی هاییجانهسنجش  یبرا« یریادگیجان مرتبط با یه هاییاسمق»ا ی. آ9

 دارد؟ ییروا یرانیان ایدانشجو

 یریادگی هاییجانهسنجش  یبرا« یریادگیجان مرتبط با یه هاییاسمق»ا ی. آ0

 اعتبار دارد؟ یرانیان ایدانشجو

 روش

جشان مشرتبط بشا    یه هشای یشاس مق» سشؤاالت  یل و رواسشاز یش تحلن پژوهش بشا توجشه بشه    یا در

 د.یش استفاده گرد یشیمایاز نو  پ« یاتوسعه»از پژوهش  یرانیان ایدانشجو یوبر ر« یریادگی

د یدانششگاه ششه   یكارشناسش  مقطعل در یان مشفول به تحصیدانشجو كلشامل  یجامعه آمار

باششد. بشر اسشاس گشزارش واحشد آمشار معاونشت امشور         یمش  43 -40 یلیدر سال تحص یبهشت

ت دانشگاه ی)سا ل هستندیمقطع مشفول به تحص نینفر در ا 4009دانشگاه، تعداد  ییدانشجو

 3/02درصد مرد و  7/04) نفر 009پژوهش شامل  یهاكنندهمشاركت. (3934، ید بهشتیشه

هشا  هستند كه به تصادف از دانشكده مذكوردانشگاه  یدوره كارشناس یدرصد زن( دانشجو

 907 یعلوم انسان مختلف یهاان رشتهیانتخاب شدند. دانشجو یلیمختلف تحص یهاو رشته

درصشد(   9/07) نفشر  62 یو مهندس ی( و فندرصد 3/6) نفر 90 هیدرصد(، علوم پا 0/66) نفر

                                                      
1. Learning-Related Emotion Scales 

2. Confirmatory Factor Analysis 

3. validation 
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واقشع   94-06 یدرصشد( در دامنشه سشن    49) ت نمونشه یش اكثر دهنشد. یل میاعضاء نمونه را تشك

جشان  یه هشای یشاس مق»اس یش ر مقیسه ز یدارا (AEQ) شرفتیپ هاییجانهاند. پرسشنامه شده

جشان مشرتبط بشا    یه هشای یاسمق»و « یریادگیجان مرتبط با یه هاییاسمق»، «9با ك س مرتبط

ه یمورد تجز« یریادگیمرتبط با  جانیه هاییاسمق» سؤاالت ن پژوهشیاست. در ا« 0آزمون

 یادرجشه  0اس یش دارد كشه بشر اسشاس مق    سشؤال  70ن پرسششنامه  یش ل قرارگرفته است. ایو تحل

 یهشا را در قطعشه  یریادگیش مرتبط بشا   هاییجانهن پرسشنامه یاشود. یم یگذاركرت نمرهیل

(، سشؤال  92لشذت )  هشای یجانهسنجد. ین مطالعه و بعد از مطالعه میقبل از مطالعه، ح یزمان

( از سشؤال  99) یو خسشتگ  یدیش ناام(، اضطراب، شرم، سؤال 8خشم ) (،سؤال 6و فخر ) دیام

 ییب اعتبشار بشاال  یضشرا  یمذكور دارا هایاسیمقشوند. یم یریگاندازه هایاسمقن ی  ایطر

 یابیش و مشدل  هشا یجشان هن یمتقابشل بش   ی  همبسشتگ یش از طر هشا آن 3یامؤلفشه  هستند و سشاختار 

-03، 0299)پكشران و همكشاران،    د قرارگرفته اسشت یمورد تأی (SEM) 0یمعادالت ساختار

 ششرفت یپ هشای یجشان هپشژوهش، پرسششنامه    ینكه پژوهشگران جهت اجرایبا توجه به ا .(02

(AEQ) افشت و بشه   یآن را در   مكاتبه با سشازندگان )پكشران(،  یطرار نداشتند، از یدر اخت را

بازگردانده ششد. بعشد از    یسیبه انگل یسیترجمه كرده و دوباره توسط استاد زبان انگل یفارس

تعشداد   یرو یمقشدمات  صشورت بشه  و اص ح ترجمه، پرسششنامه مشذكور   ین بار بازنگریچند

و اص ح مجدد قرار گرفشت.   یآن مورد بازنگر سؤاالتو  اجرانفر(  97) دانشجو یمحدود

بودنشد كشه    یتیترب یارشد روانشناسیسال آخر كارشناس یپرسشگران طرح، سه نفر دانشجو

 اجشرا گشروه نمونشه    یرو آن راالزم  یهشا دن آمشوزش یش اس مذكور و دیبا مق ییبعد از آشنا

پشژوهش اسشتخرا  و مشورد     یهشا نشاقص، داده  یهشا مهو حشذف پرسششنا   اجراكردند. بعد از 

 .ل قرار گرفتیه و تحلیتجز

                                                      
1.Class-Related Emotion Scales 

2. Test-Related Emotion Scales 

3. component structure 

4. Structure Equations Modeling 
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 هاافتهی

( 70/8)نسشخه   LISREL( و 98)نسشخه   SPSS یافزارهشا نرمحاصل با استفاده از  یهاداده

 یو همسشان  M ،SD از جملشه  یفیتوص یهاشاخص( استخرا  9ل شدند: یدر سه مرحله تحل

و  یدیش أیت یل عشامل یش ( تحل0 یریادگیش جشان مربشوط بشا    یه هشای یاسمق( ALPHA) 9یدرون

 یهمبسشتگ  ی( بررسش 2X، GFI،CFI، RMSEA 3 آن از جمله نسشبت  یهاشاخص یبررس

 .گریبا همد یریادگیجان مربوط با یه هاییاسمق )متقابل( 0نیب

 یریادگی جان مرتبط بایه هاییاسمق یفیتوص یهاشاخص. 1جدول 
  ALPHA M SD *T اسیمق

 22/93 04/7 03/37 82/2 لذت

 43/90 79/0 00/00 70/2 دیام

 82/92 43/0 30/00 76/2 فخر

 90/90 40/0 47/09 72/2 خشم

 36/6 20/6 22/32 62/2 اضطراب

 47/7 84/6 63/04 70/2 شرم

 49/96 00/6 89/00 70/2 یدیناام

 00/96 69/6 26/06 70/2 یخستگ

*P>.01   

 یب آلفشا یدامنشه ضشر   كشه  دهشد یمش نششان   (9دول )جش  هایاسمق یدرون یهمسان یبررس

-نییس لشذت و پشا  ایش ن آن مربوط به مقی. باالترباشدیمدر نوسان  82/2تا  62/2از  هایاسمق

 یریادگیش  هشای یجشان هاس اضطراب مششاهده ششده اسشت. میشانگین نمشرات      ین آن در مقیتر

شششده اسششت. واقششع  )لششذت( 03/37تششا  )خشششم( 47/09دانشششجویان مششورد مطالعششه در دامنششه  

 .(9)جدول  دار هستندیمعن 29/2ذكور در سطح م هاییاسمق هاییانگینم

                                                      
1. internal consistency 

2. intercorrelations (mutual) 
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 گریبا همد یریادگی جان مرتبط بایه هاییاسمق نیب ی. همبستگ2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 اسیمق

        - . لذت9

       - 78/2** دی. ام0

      - 64/2** 77/2** . فخر3

     - -34/2** -00/2** -03/2** . خشم0

    - 04/2** -20/2 -92/2 -24/2 . اضطراب0

   - 68/2** 09/2** -90/2 -09/2** -97/2* . شرم6

  - 62/2** 09/2** 67/2** -06/2** -07/2** -06/2** یدی. ناام7

 - 70/2** 02/2** 03/2** 78/2** -06/2** -63/2** -60/2** ی. خستگ8

*P<01.   **P<.05 

ب یضشرا ( 0)جشدول  د نش دهینششان مش   هشا یاسمق (متقابلن )یب هاییتگهمبس همننان كه

د، خششم و ششرم،   یش د، لشذت و فخشر، فخشر و ام   یلذت و ام هاییجانهن یرسون بیپ یهمبستگ

ششده اسشت. از    بشرآورد مثبشت و بشاال    یو خستگ یدی، اضطراب و شرم، ناامیخشم و خستگ

د و یش و ام ید و خسشتگ یش ام، یدیش ، لشذت و ناام ین لشذت و خسشتگ  یبش  یگر همبستگیطرف د

در سشطح   هشا یهمبسشتگ ت یش و باال گزارش ششده اسشت. اكثر   یمنف ی، فخر و خستگیدیناام

 .(0جدول ) دار هستندیمعن 20/2

(n=221) یریادگی جان مرتبط بایه هاییاسمقبرازش  یها. شاخص3جدول   

 df 2X /df2X RMSEA *CFI *GFI *AGFI *NFI *PGFI اسیمق

 00/2** 74/2 70/2 40/2** 42/2** 96/2 70/6 90/036** 30 لذت

 02/2 42/2** 42/2** 40/2** 49/2** 93/2 42/0 96/00** 4 دیام

 09/2 43/2** 43/2** 40/2** 49/2** 99/2 24/0 83/36** 4 فخر

 00/2 49/2** 82/2 42/2** 49/2** 90/2 26/6 80/80** 90 خشم

 74/2** 60/2 74/2 42/2** 67/2 93/2 43/0 89/970** 30 اضطراب

 04/2** 74/2 80/2 49/2** 80/2 99/2 74/3 87/966** 00 شرم

 07/2** 83/2 83/2 40/2** 42/2** 99/2 40/3 07/937** 30 یدیناام

 00/2** 60/2 68/2 74/2 68/2 97/2 02/7 90/332** 00 یخستگ
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مجشذورات   نیانگیش م یشه خطشا یر ؛CFI،یقیبرازش تطب شاخص؛ GFIبرازش  ییكویشاخص ن

ششاخص   ؛NFIشاخص نرم شده برازش، PGFIبرازش. ییكویجاز نیشاخص ا ؛ *RMSEAب،یتقر

 .AGFI برازش، ییكویل شده نیتعد

**P>.01 

را در قالشب   یریادگیش مشرتبط بشا    جانیه هاییاسمق ییدیتأنتایج تحلیل عاملی  3جدول 

بشرازش یافتشه    یهشا مشدل اینكه  درباره هاشاخصاین  دهد.برازش مدل نشان می یهاشاخص

 )هشومن،  آورنشد دیشك اسشت اط عشات مناسشبی فشراهم مشی      تا چه حد به برازندگی كامل نز

د و یش ام هشای یشاس مق ،9PGFIو 2X،CFI ،GFi یهشا ششاخص اس لذت در ی(. مق9388،037

 هشای یاسمق ،0NFI و 2X،CFI، FIG یهاشاخصاس خشم در ی، مقهاشاخصفخر در اكثر 

 ،2X یهشا ششاخص در  یدیاس ناامیمق ،PGFIو  2X ،GFi یهاشاخصاضطراب و شرم در 

CFI ،GFi  وPGFI 2 یهشا ششاخص در  یاس خسشتگ یمق وX   وPGFI   یاز بشرازش مناسشب 

 .برخوردارند

 Bعاملی اسشتاندارد نششده و   بار b) یعاملیها( بار0جدول ) شودیمشاهده م همننان كه

( 86و  924، 907 سشؤاالت ر از یش بشه غ ) هشا یشاس مق سشؤاالت  یعاملی استاندارد شده( تمامبار

د یاس امیمقدر  ،902 و 934 سؤاالتاس لذت یبرآورد شده است. در مق (P<.01) داریمعن

، 903و  40 سشؤاالت اس خششم  یش ، مق927و  900 سشؤاالت اس فخشر  ی، مق993و  40 سؤاالت

 یدیش اس ناامیش ، مق990و  900 سشؤاالت اس ششرم  ی، مق909و  900 سؤاالتاس اضطراب یمق

 88)لشذت(،   992 سشؤاالت و  ین بار عشامل یشتریاز ب 906 سؤال یاس خستگیو مق 928 ؤالس

( ی)خسشتگ 924( و یدی)ناام 49 )شرم(، 84)اضطراب(،  86)خشم(،  80 )فخر(،930د(، ی)ام

 هستند. برخوردار ینه مقدار بار عاملیاز كم

                                                      
1. Parsimony Goodness of Fit Index 

2. Normed Fit Index 



 13... / هاییاسمق یدرون یو همسان ییدیتأ یعامل یلتحل

 

(n=221) یریگادیجان مرتبط با یه هاییاسمق سؤاالتر یب مسی. ضرا4جدول    

 *سؤالنوع  b B T سؤال شماره اسیمق

 لذت

 LJOAB 62/4** 63/2 70/9 مشتاقانه منتظر مطالعه هستم. 89

-یلذت م یزبرانگچالشمواد  یریادگیاز  900
 LJOAD 22/4** 62/2 26/9 برم.

 LJOAD 44/4** 60/2 43/9 برم.ید لذت میاز كسب دانش جد 934

 LJOCD 00/7** 00/2 28/9 برم.یم لذت یاز مطالعه مواد درس 939

ام یشرفت درسیبا فكر كردن در مورد پ 902
 LJOCA 30/4** 60/2 83/9 شوم.یخوشحال م

شتر از یبرم بیكه از مطالعه م یلذت یلبه دل 992
 LJOMD 42/0** 09/2 77/2 كنم.یازم مطالعه مین

906 
-یشرفتم در مطالعه خوشحال میچنان از پ

-یب میادامه مطالعه ترغ یشوم كه برا
 شوم.

43/2 00/2 **38/6 LJOMA 

900 
هستند  آورلذت قدرآنموضوعات  یبرخ

-ی  میشتر تشویخواندن ب یكه مرا برا
 كنند.

89/9 67/2 **08/92 LJOMA 

 یرود، برایش میام خوب پمطالعه یوقت 997
 LJOPD 60/6** 06/2 20/9 شوم.یخته میشتر برانگیمطالعهِ ب

رود یش میام خوب پمطالعه یوقت 936
 LJOPD 70/4** 60/2 00/9 شوم.یم زدهیجانه

 دیام

 LHOAB 30/4** 09/2 89/2 ن هستم.یبه مطالعه خود خوشب 88

 LHOAD 24/4** 00/2 30/9 كنم.ینان مطالعه میبا اطم 48

تسلط خواهم  یكه به مطلب درس مطمئنم 83
 LHOCB 24/4** 00/2 00/9 داشت.

در مطالعه  یشرفت خوبینم كه پیخوشب 40
 LHOCB 40/4** 67/2 82/9 خواهم داشت.

مرا  یریادگیبه اهداف دن یفكر رس 920
 LHOMD 00/8** 60/2 63/9 كند.یدوار میام

مطالعه  یام، مرا برایینان به توانایاطم 993
 LHOMD 03/8** 60/2 70/9 زد.یانگیبرم

 فخر

 LPRAA 29/92** 67/2 74/9 كنم.یبه خودم افتخار م 900

 LPRCD 29/8** 06/2 76/9 كنم.یبه استعدادم افتخار م 927

ز مطالعه، به خودم یآمتیبا اتمام موفق 900
 LPRCA 43/8** 69/2 63/9 كنم.یافتخار م
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، مرا یدرس هاییتموفقاز  یافتخار ناش 904
 LPRMD 02/7** 03/2 30/9 .انگیزدیبرمشتر یمطالعه ب یبرا

-یرا حل م یا مشكل درسی مسئله یوقت 900
 LPRPD 67/8** 62/2 34/9 زند.یكنم، قلبم با افتخار م

هستم، به  ی( عالیریادگی) در كارم یوقت 930
 LPRPD 07/92** 72/2 30/9 كنم.یخودم افتخار م

 خشم

 یمجبور به مطالعه هستم، عصبان یوقت 42
 LAGAB 70/4** 60/2 80/2 .شومیم

 LAGAD 67/4** 60/2 70/2 دهد.یمطالعه مرا آزار م 990

 LAGAD 20/90** 70/2 89/2 شوم.ین میموقع مطالعه خشمگ 909

اد هستم، رنج ینكه مجبور به مطالعه زیاز ا 40
 LAGCB 64/92** 64/2 43/2 برم.یم

اد مطالب، مرا آشفته ساخته و از یحجم ز 80
 LAGMB 93/0** 37/2 00/2 دارد.یشرو  مطالعه باز م

خواهم یشوم كه میم یچنان عصبان 922
 LAGMD 64/7** 03/2 60/2 كتاب را از پنجره پرت كنم.

 یلبه دلمدت  یبعد از مطالعه طوالن 903 
 LAGPA 37/92** 67/2 43/2 شوم.یاد، آزرده میت زیعصبان

را  هاآن یستیكه با ییهاكتاببه  یوقت 86 
 LAXAB -08/2 -20/2 -20/2 شوم.یكنم، مضطرب میبخوانم نگاه م

 LAXAD 26/0** 90/2 97/2 شوم.یقرار میو ب یموقع مطالعه عصب 998 

اد داشته یرا ب یتوانم مواد درسینم یوقت 907 
 LAXAA 03/9 99/2 97/2 ترسم.یباشم، م

ام یف درسیا از عهده تكالینگرانم آ 46 
 LAXCD 24/6** 07/2 77/2 ا نه.ی آیمیبرم

 اضطراب

 
اد یكامل  صورتبهموضو  را  كه یزمان 900

 LAXCD 28/90** 76/2 66/9 .شومیمنگرفته باشم، نگران 

ا یام دهیا درس را خوب فهمینگرانم كه آ 909 
 LAXCA 08/90** 40/2 36/9 نه.

مطالعه  توانمینمشوم كه یم یچنان عصب 80 
 LAXMB 84/3** 07/2 37/2 را شرو  كنم.

توجه  یزیموقع مطالعه دوست دارم به چ 920 
 LAXMD 38/6** 00/2 78/2 ابد.یكنم تا اضطرابم كاهش 

موقع مطالعه با گذشت زمان، قلبم شرو   999 
 LAXPD 42/0** 09/2 06/2 كند.یبه تپش م
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، عرق یف درسیبا انجام ندادن كامل تكال 930 
 LAXPD 90/3** 00/2 08/2 كنم.یم

 LSHAD 00/6** 06/2 69/2 كنم.یم یاس شرمساراحس 907 

با عقب انداختن مداوم مطالعه، احساس  84 
 LSHCB 70/0** 02/2 33/2 كنم.یم یشرمسار

ن مطالب را یترتوانم سادهینكه نمیاز ا 44 
 LSHCD 08/0** 38/2 02/2 كشم.یبفهمم خجالت م

گران در مطالعه تبحر ینكه مثل دیا یلبه دل 920 
 LSHCD 32/4** 63/2 88/2 كنم.یم یرم، احساس شرمسارندا

 930 
را به  یمواد درس توانمینمنكه یاز ا

 یح دهم احساس شرمساریگران توضید
 كنم.یم

06/2 36/2 **48/0 LSHCD 

هستم  ییكنم فاقد توانایدرك م یوقت 938 شرم
 LSHCD 74/6** 08/2 70/2 كشم.یخجالت م

م مرا نگران و آشفته احافظه یختگیبهم ر 908 
 LSHCA 20/0** 37/2 73/2 سازد.یم

 900 
در مواد  یادینكه مشك ت زیا یلبه دل
ام، از بحث كردن در مورد داشته یدرس

 كنم.یاجتناب م هاآن
24/9 60/2 **64/4 LSHMA 

-یستم، نمین یقادر به فهم مطلب یوقت 909 
 LSHMA 67/0** 09/2 08/2 بفهمد. آن را یخواهم كس

 990 
متوجه شود كه من كمتر  یكس یوقت
 یبا او خوددار یام، از تماس چشمدهیفهم

 كنم.یم
40/2 04/2 **83/6 LSHPD 

دانم از خجالت یرا نم سؤالجواب  یوقت 902 
 LSHPD 80/4** 66/2 88/2 شوم.یصورتم سرخ م

د یكنم، ناامیمطالعه فكر م یدرباره یوقت 40 
 LHLAB 27/8** 04/2 63/2 شوم.یم

 LHLAD 27/92** 66/2 72/2 كنم.یم یدیاحساس ناام 932 

-ز را باختهی)همه چ امواداده كنمیمفكر  903 

 LHLAA 80/8** 62/2 72/2 ام(.

ام كه استعداد تسلط دهیقت رسین حقیبه ا 903 
 LHLCD 00/8** 06/2 60/2 را ندارم. یبر مواد درس

برم كه یم یقت پین حقیبعد از مطالعه به ا 900 یدیناام
 LHLCA 72/8** 04/2 63/2 ندارم. ییمن توانا

اد ین كه من هرگز یبا فكر كردن به ا 904 
 LHLCA 70/7** 30/2 62/2 شوم.یرم دلسرد میگینم
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 یمطالعه كاف یام برایینكه توانایا یلبه دل 900 
 LHLCA 82/3** 08/2 38/2 شوم.ین مست، نگراین

توانم تمام ت شم را ی، نمیدیاامن یلبه دل 928 
 LHLMD 00/92** 64/2 74/2 به مطالعه متمركز سازم.

 996 
توانستم خودم را از مطالعه یكاش م یا

توانم از پس آن یرها كنم، چون نم
 م.یبرآ

66/2 00/2 **00/6 LHLMD 

نان به خودم، از مطالعه یعدم اطم یلبه دل 49 
 LHLPB 98/3** 03/2 00/2 شوم.یمنصرف م

-یمرا تا حد مر  خسته م یمطالب درس 990 
 LBOAD 34/0** 38/2 38/2 كنند.

 LBOAD 80/7** 03/2 86/2 كند.یمرا خسته م یمطالعه مواد درس 933 

 LBOAD 99/92** 66/2 78/2 است. كنندهكسلمطالعه خسته و  937 

 994 
موقع مطالعه مواد خسته آور، زمانم را با 

« گذردینمزمان »نكه یفكر كردن به ا
 كنم.یم یسپر

72/2 00/2 **46/0 LBOCD 

است كه به  كنندهخستهمطالب چنان  902 
 LBOCD 27/6** 03/2 72/2 برم.یپناه م پردازییالخ

 LBOCD 48/9 90/2 98/2 شود.یموقع مطالعه حواسم پرت م 924 یخستگ

 یریادگیبه  یلیتما یل خستگیبه دل 87 
 LBOMB 06/8** 07/2 68/2 ندارم.

)مطالعه( را به  آورن كار كسالتیا معموالً 43 
 LBOMB 28/0** 36/2 03/2 كنم.یفردا واگذار م

 LBOPD 48/8** 62/2 04/2 كنم.یم یموقع مطالعه احساس خستگ 47 

كند كه یمطالعه درس مرا چنان خسته م 923 
 LBOPD 37/0** 97/2 06/2 ندارم. یكنم انر یاحساس م

، سست و یخستگ یلبه دلموقع مطالعه  906 
 LBOPD 69/3** 83/2 27/9 شوم.یاراده میب

 : لشذت، HO د،یش ام PR،فخشر  AG:خششم،  AX:اضطراب، SH:شرم، HL:،یدیناام

:JO یریادگی جانیه،L* 

 A:ی: عشاطف P،یكیولو یزیف B:یریادگیقبل از  ،D،یریادگین ی: حAیریادگیبعد از 

 BO:یگخست C،یشناخت M:،یزشیانگ

**P>.01 



 13... / هاییاسمق یدرون یو همسان ییدیتأ یعامل یلتحل

 

 یریگجهیبحث و نت

بشرازش   یهشا ششاخص و  هشا یشاس مق یدرونش  یآزمون اعم از همسان یسنجروان یهاشاخص

 و سشنجش  جهشت مطالعشه   یباال و مناسب یینشان داد كه پرسشنامه از درجه اعتبار و روا هاآن

ه ب اعتبشار همش  یضشرا . اسشت  برخشوردار  یرانش یان ایدانششجو  یریادگیش ششرفت  یپ هشای یجانه

(، پكشران و  00، 0299) پكشران و همكشاران   یهاپژوهشآزمون مذكور همسو با  هاییاسمق

 ، پكشران و گشوئتز  9(، فرنشزل، سشراش  040، 0226) (، گوئتز و همكاران40، 0220) همكاران

د كششه یششورده گرد( بششاال بششرآ0، 0290) 0و زانششگ یئششل، لششی(، تششز، ك سششن، دن320، 0227)

ب اعتبشار بشرآورده   ین ضریباالتر است.آن  هاییاسمق یدرون یهمسانباال بودن  دهندهنشان

 هشای یاسمق. باشدیماس اضطراب ین آن مربوط به مقیترنییاس لذت و پایشده مربوط به مق

ن ین تشا كمتشر  یششتر یب بیش ، شرم، خشم و اضطراب به ترتیدید، ناامی، امیلذت، فخر، خستگ

ورت گرفته در نقاط مختلف جهشان بشا   ص یهاپژوهشت یب اعتبار را دارا هستند. اكثریضر

 یهششان( در مشورد شششاخص یمختلشف )از جملششه آلمششان، كانشادا، چشش   یهششاهششا و فرهنشگ زبشان 

از  یكش ین یش آن هسشتند و ا  هاییاسمقاعتبار  یب باالیضرا یدمؤآزمون مذكور  یسنجروان

مختلف  یهاآن در جوامع و فرهنگ یباال پذیرییمتعم ن پرسشنامه، كاربرد ویا یهاتیمز

پكشران و   یهشا پشژوهش آزمشون همسشو بشا     هشای یشاس مقبشرازش   یهاشاخصاكثریت  است.

( و همننششین فرنششزل و 794، 0227(، گششوئتز، فرنششزل، پكششران و هششال )03، 0299همكششاران )

لذت، امید،  هاییاسمق. برخوردارندداری ( از برازش مناسب و معنی320، 0227همكاران )

-مشی  هشا آنو از  برخوردارنشد ش مناسبی از براز هاشاخصیت فخر، خشم و ناامیدی در اكثر

اسشتفاده   یریادگیش ششرفت  یپ هشای یجشان هیك ابزار روا در پشژوهش و بررسشی    عنوانبهتوان 

( و X2و  GFI، PGFI یهشا ششاخص شاخص ) 3اضطراب و شرم فقط در  هاییاسمقد. كر

بشوده و در   رداربرخشو از بشرازش مناسشب    PGFI و 2X یهاشاخصمقیاس خستگی فقط در 

لشذت، امیشد، فخشر،     هاییاسمقبنابراین ؛ هستند برخوردارپایینی  نسبتاًبقیه شاخص از برازش 

اضطراب و شرم از بشرازش مناسشب ولشی مقیشاس      هاییاسمقخشم و ناامیدی از برازش باال، 

                                                      
1. Thrash 

2. Tze, Klassen, Daniels, Li & Zhang 
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 یل، بارعشام یل عشامل یش نكشه در تحل یبا توجشه بشه ا   .برخوردارندپایینی  نسبتاًخستگی از برازش 

 0(، بشا مششاهده جشدول    9388 ششود )هشومن،  یمحسشوب مش   ینییپشا  ی، بارعامل32/2كمتر از 

، 998، 86 سشؤاالت ر از یش ها )به غاسی( مقسؤاالت) یت نشانگرهایشود كه اكثریمشخص م

از مقیششاس  923 سششؤالاز مقیششاس ناامیششدی و   49 سششؤالاس اضششطراب، یششاز مق 930و  907

 یهشا اسیش انس كشل مق یش ، وارسشؤاالت ن یهستند. بنابرا ییباال یعامل یبارها یخستگی( دارا

 0220مطاب  با پژوهش پكران و همكاران ) كنند.ین مییتب یداریمعن صورتبهپرسشنامه را 

خوششایند   هشای یجشان هبین  متقابل( همبستگی 0226و همكاران ) ( و پژوهش پكران0299و 

 هششاییجششانهو همننششین بششین  و فخششر و امیششد )مثبششت( از جملششه لششذت و امیششد، لششذت و فخششر

ناخوشایند )منفشی( از جملشه خششم و اضشطراب، خششم و ششرم، خششم و ناامیشدی، خششم و          

ن اسشاس همبسشتگی   یش بر ا دار برآورد شده است.یو ناامیدی و خستگی مثبت و معن خستگی

 هشای یجشان ههمبستگی بشین   ید ولیمثبت با همدیگر قوی و باال برآورد گرد هاییجانهبین 

و  گیخششم و خسشت   هشای یجشان هباششد )بشه غیشر از همبسشتگی بشین      ر حد متوسط میمنفی د

مثبشت بشا    هشای یجشان هآورد ششده اسشت(. همبسشتگی بشین     ناامیدی و خسشتگی كشه قشوی بشر    

ن یش و در اكثریشت مشوارد در حشد متوسشط بشرآورد ششده اسشت. ا        معكوس، یمنف هاییجانه

ن ی( در بشاالتر ید و خشم با خسشتگ یاملذت با  مث ً) 9ك به همینزد هاییجانهدر  یهمبستگ

 ییبشاال  0یدرونش  یشی دهند كه پرسششنامه از روا ینشان م هایهمبستگن یا حد خود قرار دارد،

 (.0است )جدول  برخوردار

تشوان روی  ( می0جدول ) با همدیگر هایجانه متقابلی در تبیین نتایج مربوط به همبستگ

 ،آن اثشرات  خشاص و  3و جداگانه یك هیجان ( تجربه متمایز9 دو موضو  ویژه متمركز شد:

توجشه بشه تجربشه همزمشان     آن بشر عملكشرد تحصشیلی.     اثر( تجربه همزمان چندین هیجان و 0

بشر   هشا آن یراتتشأث یشادگیری و   هشای یشت موقعتحصیلی و یا در  هاییطمحچندین هیجان در 

 همننان كشه  است: برخوردارآموزان از اهمیت بسزای عملكرد تحصیلی دانشجویان و دانش

 صشورت بشه اند گاهی ممكن است هیجشانی  نشان داده مذكور هاپژوهشنتایج این پژوهش و 

                                                      
1. neighboring emotions 

2. internal validity 

3. emotions discrete 
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 ،مختلف یادگیری هاییجانهاز طرف دیگر بین  .تجربه شود هایجانهجدا و متمایز از سایر 

خششم   یمنفش  تجربشه هیجشان  . وجشود دارد  یتعامشل و ارتبشاط متقشابل    یجهدرنتهمبستگی باال و 

تجربه یشك هیجشان مثبشت مثشل لشذت       با ناامیدی و یا خستگی همراه گردد و یاممكن است 

بشا   هشا یجشان هرتبشاط همزمشان   بنابراین توجه به تعامشل و ا ؛ با فخر و یا امید باشد توأمتواند می

از اهمیت بسشزای   انددرآمده 9صفت و یا خصیصه صورتبه كه هایییجانه یژهوبههمدیگر 

همگشن را   هشای یجشان هممكشن اسشت سشایر     هشا آنربشه یكشی از   تج بسشا چشه  ،است برخوردار

مطالعشه  عمیقی بر عملكرد و كارایی تحصیلی دانشجویان داشته باششند.   یراتتأثو  فرابخواند

و  یششناخت  یبر عملكرد و كاركردهشا  هاآن یاثرگذار و یگرهمدبر  هایجانهاثرات متقابل 

 رد.یقرار گ یبعد یهاپژوهشمحور  تواندیماست كه  یاز موضوعات یلیتحص

 هشای یشاس مق»بشودن   یتشوان بشه طشوالن   یپژوهش حاضر م هاییتمحدوداز مشك ت و 

فشرم   ین مششكل وقتش  یش اسشت و ا  سؤال 70 یاشاره داشت كه دارا «یریادگیمرتبط با  جانیه

، یخسششتگ یجششهدرنتگششردد كششه یشششود دوچنششدان مششیمشش اجششرا سششؤال 030بششا  AEQكامششل 

 یخواهشد داششت. مششكل طشوالن     یرا در پ هاكنندهمشاركتشدن  انگیزهیبو  حوصلگییب

در  ششرفت یپ هشای یجشان هاز  یت آن در سشنجش انشوا  متنشوع   یش از جامع یاس، ناشش یبودن مق

 یمختلشف تكشرار   یهااسیآن در مق سؤاالتاز  یبرخ است. یلیمختلف تحص یهاتیموقع

بر ضریب اعتبار  یمنف یرثتأ( 908و  926، 929، 80) هایاسمق سؤاالت ین برخیاست. همنن

دار یا معنش یش بوده و  برخوردار ینییپا یاز بار عامل سؤاالتا برخی دیگر از یآزمون داشتند و 

مجشدد   یمشورد بررسش   سشؤاالت ن یا یبعد یهاپژوهشرسد بهتر است در یم به نظر، نبودند

 نیش هرچنشد ا  .ن گردنشد یگزیا جشا یش ، حشذف و  یمنفش  اثشر  رنشد و در صشورت داششتن   یقشرار گ 

زش مختلشف از اعتبشار و بشرا    یهافرهنگدر كشورها و  -اشاره شد همننان كه – پرسشنامه

در تحشول و   یو اجتمشاع  یفرهنگش  یهاتفاوتنكه یبا توجه به ا یهستند ول برخوردار یمناسب

( و ممكشن اسشت ششدّت و    020 ،0220 دارنشد )پكشران،   ینقشش بسشزا   هایجانهابراز  ینحوه

تواند از عوامشل  یم باشد، یگری، متفاوت از فرهنگ دیفرهنگ ك بافتیدر  یجانیحدّت ه

گششر یو دقششت در آن از د سششؤاالتاس باشششد. ترجمششه یششن مقیششا یرونششیب یششیدكننششده روایتهد

                                                      
1. trait 
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( اششاره  0220) پكشران  همننشان كشه   یباشد. از بعشد نظشر  ین موضو  میمشك ت مرتبط با ا

و احساسشات   یسشت ی، ع قه، بهزهایجانهم از جمله یاز مفاه ین برخیب یداشته است، مرزبند

 یجشان خاصش  ینكشه بشر ه  یا ایش جان است و یك نو  هی، یستیا بهزیمثال آ یست، برایشفاف ن

ممكشن اسشت    ششرفت یپ هشای یجشان هگر ید ین ابهامات است. از سویاست؟ از جمله ا یمبتن

ف ن الگوها هنوز كشش یو اثرات ا ندهایشای، پییایت پویهمزمان تجربه شوند؛ وضع صورتبه

 وند داشته باشند.یپ یو رفتار یزشی، انگیتوانند با عوامل شناختیم هایجانهنشده است؛ 

در ارتبشاط بشوده    یلیتحص یهامؤلفهر یبا سا یك ساختار تعاملییادگیری در  هاییجانه

ششرفت  یو پ یریادگیش بشا   هشا آن. ارتبشاط  برخوردارنشد  ییبشاال  یكننشدگ  بینییشپو از ارزش 

 یابیششو ارز یشششناخت ی(، راهبردهششا0226 و همكششاران ( و )پكششران0220 )پكششران، یلیتحصشش

 ییهششاپششژوهش( در 0220)پكششران،  زش و تشش شیشش(، ع قششه، انگ0299)پكششران و همكششاران،

 یگر و طراحش یبشا همشد   هشا آنتعامشل   ین مطالعه نحشوه یده است. بنابرایبه اثبات رس یمتعدد

-دانشش  ی  مداخلشه و آمشوزش بشرا   یش طراز  یژهوبهمناسب،  یو اجتماع یریادگی یهاطیمح

د یو اسشات  ن ارتبشاط معلمشان  یش اسشت و در ا  برخوردار یت بسزایان از اهمیآموزان و دانشجو

ابشزار مشورد مطالعشه    و اعتبشار   یشی روا تأییدبا توجه به داشته باشند.  یاتوانند نقش برجستهیم

از مطالعشات   ن نشو  یش ا توان دریاز آن م در پژوهش (یریادگیجان مرتبط با یه هاییاسمق)

 صشورت بشه  رایشادگیری   هاییجانه توانیم هایاسمقن یبا استفاده از ا نیسود جست. همنن

ارتباط  یادر مطالعات درون حوزهقرار داد.  یبررس مورد مطالعه و 0یاو برون حوزه 9درون

گر مشورد  ی( بشا همشد  یاضش یدرس ر مشث ً ) خاص یلیك حوزه تحصیمختلف در  هاییجانه

 یلیمختلشف تحصش   یهشا هدر حوز هاآنن یارتباط ب یارد و در برون حوزهیگیقرار م یرسبر

ن ین نشو  مطالعشه اسشت. همننش    یش ( از ا0227) مورد توجه است، پژوهش گوئتز و همكشاران 

ا یش ( و 0290)تشز و همكشاران،    یجشان خسشتگ  یه مشث ً ژه، یش و صشورت بشه توان یرا م هایجانه

( 0227، فرنزل و همكاران) یاضیدرس ر هاییجانه مث ًس خاص مربوط به در هاییجانه

تشوان در  یرا مش  هشا آن یا حتش یش ( و 0226گوئتز و همكاران، ) یو درس آموزش زبان خارج

                                                      
1. within- domains of academic emotions 

2. between- domains of academic emotions 
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 یبشا توجشه بشه طشوالن    قشرار داد.   یمورد مطالعه و بررسش  یلیمختلف تحص یزمان یهاتیموقع

 یریادگیش ان مشرتبط بشا   جش یه هشای یشاس مقو  (AEQ) ششرفت یپ هشای یجشان هبودن پرسششنامه  

(LRES) و  آمشوزان ژه دانشش یش و)كوتشاه  فشرم  ششود  یششنهاد مش  یپ ،و مشك ت حاصل از آن

 ه شود.یته هاآن( یرانیا انیدانشجو

 منابع

 هاییجانهان، یشرفت دانشجویپ هاییجانه (.9343) كشور. اتیانك اط عات نشرت بیسا

 .www.magiran.ir از، 9343 ید 90شده در  یابیباز ان.یدانشجو یریادگی

ان، یشرفت دانششجو یپ هاییجانه (.9343) ران.یو اط عات ا یفناور ت پژوهشگاه علومیسا

، از 9343 ید 90شششششده در  یابیششششباز ان.یدانشششششجو یریادگیشششش هششششاییجششششانه

www.irandoc.ac.ir. 
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