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 چکیده
ان یز دانشجوا یدر گروهی نسخة کوتاه پرسشنامه هیجانات پیشرفت سنجتحلیل روانپژوهش حاضر با هدف 

نسخة ( به دختر 579پسر و  545) یکارشناس یدانشجو 257حاضر  یانجام شد. در مطالعه همبستگ ایرانی

کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت، نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامه ارزیابی استرس )رویلی، رویسیچ، جاریکا 

دادند.  پاسخ (3228ت و مورایاما، ( و نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامه هدف پیشرفت )الیو1322و واگن، 

گر از دو روش نتوسعة نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت با انتخاب یک رویکرد جزئیبه منظور ابتدا، 

کلی مقیاس  با نمرةها مانند دستور آلفا پس از حذف ماده و همبستگی هر گویه تحلیل آماری مبتنی بر گویه

نهایت به  درو  یتأیید یتحلیل عامل یاز روش آمار یعامل یتعیین روایاستفاده شد. عالوه بر این، به منظور 

ای های هیجانات پیشرفت مثبت و منفی با فرایندهمنظور آزمون روایی سازه، ضرایب همبستگی بین مقیاس

خة کوتاه نسنتایج تحلیل عاملی تأییدی  شد. های هدف پیشرفت، گزارشگیریارزیابی شناختی و جهت

ر تفکیک با تأکید مجدد بپرسشنامه هیجانات پیشرفت همسو با نسخة جامع پرسشنامه هیجانات پیشرفت 

های هیجانات مثبت )لذت، امید، غرور، آرمیدگی( و منفی )خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی( مقیاس

های تحصیلی مانند کالس درس، یادگیری و ف در انواع موقعیتگیری تجارب هیجانی مختلبرای اندازه

وه بر این، حمایت کرد. عالنسخة کوتاه پرسشنامه هیجانات پیشرفت امتحان به طور تجربی، از روایی درونی 

لف با های تحصیلی مختالگوی پراکندگی مشترک بین هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در موقعیت

های هدف پیشرفت فراگیران، شواهد مضاعفی را گیریمحور و با جهتید و چالشهای مبتی بر تهدارزیابی

                                                           

1.  یران، مهاباد، اشناسیروانتربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد، گروه  شناسیرواناستادیار .
m.a.abdollahpour@gmail.com 

 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران ایران. شناسیرواناستاد گروه . 2

mailto:m.a.abdollahpour@gmail.com


 1096 زمستان، 03، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 001

-فراهم آورد. ضرایب همسانی درونی مقیاسنسخة کوتاه پرسشنامه هیجانات پیشرفت در دفاع از روایی سازة 

نتایج مطالعة  در مجموع، .بدست آمد 87/2تا  74/2های تحصیلی مختلف بین های چندگانه در موقعیت

از یک سو، شواهدی را در دفاع از نظریة کنترل ارزش هیجانات پیشرفت ارائه کرد و از دیگر سوی  ،رحاض

روه نمونة گدر هیجانات پیشرفت  سازةسنجش  یبرانسخة کوتاه پرسشنامه هیجانات پیشرفت  نشان داد که

 ا است.یروا و پا یابزار یرانیان ایدانشجو

سخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت، روایی سازه، تحلیل عاملی تأییدی، ن واژگان کلیدی:

 پایایی  

 مقدمه

ای هدهد در شرایط فعلی، کیفیت حضور فراگیران در موقعیتمرور شواهد تجربی نشان می

تحصیلی در میزان موفقیت آنها برای حصول یا عدم دستیابی به منزلت اجتماعی دلخواه و 

نکاری برخوردار است. بنابراین، مواجهة بیش از ای آتی از نقش غیرقابل اهای حرفهفرصت

اپذیر نهای پیشرفت مثبت و منفی وجه جداییپیش فراگیران با گسترة وسیعی از هیجان

، 2؛ گوئتز، پکران، هال و هاگ3229، 1)پکران دهدزندگی تحصیلی آنها را تشکیل می

، 0؛ زیدنر3227، 4و پری؛ پکران، فرنزل، گوئتز 3227، پکران و هال، 3؛ گوئتز، فرنزل3229

یین های پیشرفت در تباند که هیجان(. در همین راستا، شواهد تجربی مختلف نشان داده3227

 های منتسب به نشانگرهای کمی )عینی( و کیفی )ذهنی( زندگی تحصیلیتغییرپذیری کمیت

ئتز، ؛ گو3253، 6ای برخوردارند )آرتینو و جونسمالحظهفراگیران از نقش تفسیری قابل

عالوه بر این، گروه  (.3255و پکران،  9برینک؛ لنین3253، هال و پکران، 8، مارتینی7نت

اند تا به کمک یک رویکرد نظری فرایندمحور نقش عوامل فردی کثیری از محققان کوشیده
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اقب های پیشرفت و پسایندهای چندگانة متعو بافتاری تعیین کنندة تمایز در سطوح هیجان

؛ گوئتز، فرنزل، 3255، 1)هوانگ های تحصیلی را به طور دقیق تصریح کنندتجربه هیجان

، 3انرنی و واتکینز؛ کینگ، مک3227، پکران و هال، 2؛ گوئتز، پریکل3228هال و پکران، 

، 0؛ بوریک و سوریک3255، 4؛ دیتمرس، تراتسون، الدکی، گوئتز، فرنزل و پکران3253

 (.3229، 6؛ پکران، مایر و الیوت3253
مند به قلمرو مطالعاتی هیجانات در آموزش و پرورش تأکید تعداد زیادی از محققان عالقه

 های تحصیلی یکی ازمند نقش محوری هیجانات در موقعیتمطالعة نظام انجاماند که کرده

به عنوان یک  (3225)7 شود. برای مثال ماهرهای پژوهشی محسوب میترین اولویتمهم

لمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت تحصیلی بیش از پیش بر ضرورت و مند به قمحقق عالقه

د. عالوه بر کننقش هیجانات بر انگیزش تأکید می سازی مجدد )بازپیدایی(مکشوف اهمیت

تریچ و به وسیلة بوکائرز، پن «چگونه باید با هیجانات مقابله کرد؟»این، طرح این سؤال که 

دربارة انگیزش و « جوییراهنمای خودنظمکتاب »بندی در فصل جمع (3222)8 زیدنر

جویی، ضرورت تمرکز بر قلمرو مطالعاتی هیجانات تحصیلی یا پیشرفت یادگیری خودنظم

 دهد.را بیش از پیش مورد تاکید قرار می

( به مثابه 3223و پری،  10)پکران، گویتز، تیتز 9نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت 

ای ههای نظری دربارة هیجانات در موقعیتادترین دیدگاهترین و پراستنیکی از مطمئن

موزشی های آالگوی اثرگذاری هیجانات بر موقعیت بابر بنیادهای نظری مرتبط  ،آموزشی

رفت ـ اجتماعی دربارة هیجانات پیشمتمرکز است. نظریة کنترل ـ ارزش یک دیدگاه شناختی

و  11های رویکردهای نظری اسنادوضهآورد. این نظریه مفرفراگیران و معلمان فراهم می
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های کنترل و شود که ارزیابیبخشد. در این نظریه فرض میرا انسجام می 1ارزش ـ انتظار

گیران بینی الگوی تجارب هیجانی فراارزش مرتبط با یادگیری، آموزش و پیشرفت در پیش

-یشود که ویژگمی و معلمان دارای اهمیت باالیی است. عالوه بر این، در این نظریه تاکید

های اجتماعی و کالس درس از طریق اثرگذاری بر هیجانات پیشرفت در های خاص محیط

شوند می ثر واقعؤای معلمان مبینی تجارب پیشرفت فراگیران و الگوی تحول حرفهپیش

 (.3223)پکران و همکاران، 

تمرکز بر  ردر نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت از یک طرف، ضرورت گریزناپذی

گانه شناخت، هیجان و انگیزش به مثابة دوایری متداخل، و از طرف دیگر، قلمروهای سه

ای الگوی پراکندگی مشترک بین سه قلمرو مفهومی پیش گفته در بر ماهیت چرخه تأکید

؛ 3229بسط توان تفسیری و تبیینی مدل پیشنهادی از سهم بسزایی برخوردار است )پکران، 

؛ پکران و همکاران، 3227؛ گوئتز، فرنزل، پکران و هال، 3229، هال و هاگ، گوئتز، پکران

 (.3227؛ زیدنر، 3227

  

                                                           
1. expectancy-value  
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  8حیطم                                       ارزیابی                                               7هیجان                                گیري،پیشرفت   یاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2117ارزش هیجانهای پیشرفت )پکران، فرنزل ،گوئتز و پری،  -نظریه کنترل . ساختار1شکل 

اساس  بردهد. پیشرفت را نشان می ـ ارزش هیجانات اصلی نظریه کنترل عناصر 5شکل 

 ستنده های پیشرفت جاری و پیامدهای گذشته و آینده آنها مهمارزیابی فعالیت ،این شکل

رل و های کنتبر ارزیابی گذاریثیرأاز طریق ت (. پیشایندهای فردی دوربرد5قاب شمارة )

باورهای  هط بو(. اهداف پیشرفت مرب3قاب شمارة )گذارند میاثر  ارزش، بر تجارب هیجانی

از عوامل  هیجانات، ز پیشایندهای فردی هستند. همچنینا ، مصادیقیارزشی و کنترل

قاب شمارة )رند پذیمیثیر أهای ژنتیکی و سرشت فیزیولوژیکی تگرایش دماننغیرشناختی 

افت بو  محیط اجتماعی کالسی، تتعامالالگوی  کنندة دیگری مانندتعیینعوامل (. 2

قاب )اثرگذارند های پیشرفت ارزش هیجانـ  های کنترلارزیابیبر ، تاریخیـ  اجتماعی

 منابع شناختی

 انگیزش یادگیري

 راهبردهاي یادگیري

 دهی یادگیرينظم-خود

 پیشرفت

 

 

 هاي هوشیظرفیت

 لهئبا رویكرد مس تنظیم

 پرورش ظرفیت

 تنظیم با رویكرد هیجان

 مداخله با رویكرد هیجان

 تنظیم با رویكرد ارزیابی

 مداخله شناختی

هاي  طراحی محیط

 یادگیري و اجتماعی

 هاي پیشرفت:هیجان

 

 هاي فعالیتیهیجان -

 هاي پیامديهیجان -

 

 

 سرشت

 تیكیژن

 کنترل

 انتظارات -

 اسنادها -

 هاارزش

 درونی -

 بیرونی -

 

 

باورهاي هدف 

 پیشرفت

 آموزش

 کیفیت شناختی-

 تقاضاهاي تكلیف -

 ارزش القاي

 حمایت خودکار

 ساختار اهداف+ انتظارات

 پیشرفت

 بازخوردها -

 هاتوالی -

4 

2 

3 

12 2 1 1

6 

1 5 
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 یشرفتپ ش هیجانات پیشرفت، بر نقش هیجاناتنظریه کنترل ـ ارز ، درنهمچنی. (4شمارة 

ت هیجانا، . بر این اساسشودفراگیران تأکید میتعهد و عملکرد تحصیلی  بینیبرای پیش

گیری در دهی یادنظم-، بکارگیری راهبردها و خودیانگیزشو  بر منابع شناختی پیشرفت

پیشرفت  ت براات هیجان(. اثر1قاب شمارة ) گذارند، اثر مییادگیریمقابل تنظیم بیرونی 

در بازگشت، قاب اطالعاتی یادگیری و (. 9قاب شمارة ) شودتوسط فرایندهایی تعدیل می

(. در الگوی 7تأثیر دارند )کالس درس  از و محیط درون و بیرون تاپیشرفت بر هیجان

پیامدهای  و ت پیشرفتاارزش هیجانات پیشرفت، عناصر پیشایندی، هیجانـ ای کنترل چرخه

 (.8 تا 5ای شمارة هقاب)اند ه یکدیگر مربوط شدهتقابلی ب یعلیت ه واسطةبجانات پیشرفت هی

-می یهای پیشرفت تلقهای نزدیک هیجانها به عنوان پیشایندها و ارزشکه ارزیابی آنجا از

تواند اشد میب اثرگذارارزیابی فرایندهای بر ی که شود هر متغیریتأکید منظریه در این  شوند،

کنترل  هاییابیبر ارز یاهداف و باورهای فرد ،بنابراین .نیز تأثیر داشته باشد منتج اتهیجان بر

 نظیمتبیش از پیش بر ضرورت تقابلی مذکور  (. مفروضه6قاب شمارة )اثرگذارند و ارزش 

و  (55 تا 6های شمارَ قاب) پیشرفت مبتنی بر هیجانات ایهای مداخلهکوشش و توسعة

قاب )ند کهای یادگیری مشوق هیجانات پیشرفت مثبت تأکید میمحیط همچنین طراحی

 (.53شمارة 

هیجانات به ( 5684، 2؛ اسچیر3224، 1های پویا از هیجان )داماسیوبا تعاریف نظامهمسو 

ی های فیزیولوژیک شامل فرایندهاای از زیرسیستممثابة فرایندهایی هماهنگ و چند مؤلفه

ای و همچنین، فرایندهای فیزیولوژیک پیرامونی هستند. چهره عاطفی، شناختی، انگیزشی،

ند. برای مثال شودر این نظام، فرایندهای عاطفی برای تجربة هیجانات بسیار بااهمیت تلقی می

های مربوط به هیجان اضطراب شامل احساسات ناآرامی و عصبی بودن )مولفة عاطفی(، مؤلفه

ی اضطرابی و اجتنابی )مولفة انگیزشی(، بیانگر چهرهها )مولفة شناختی(، انگیزش انگرانی

 سازی فیزیولوژیک پیرامونی هستند.فعال

                                                           
1. Damasio 
2. Scherer  
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ای پیشرفت یا ههیجانات پیشرفت به مثابة هیجاناتی هستند که به طور مستقیم به فعالیت

شوند. پیشتر، محققان با هدف مطالعة موضوع هیجانات پیشرفت نتایج پیشرفت مربوط می

ترل ارزش اند. در حالی که نظریة کنت مربوط به نتایج پیشرفت تأکید کردهفقط بر هیجانا

. برای مثال: شودهای پیشرفت را نیز شامل میهیجانات پیشرفت، هیجانات مربوط به فعالیت

لذت ناشی از یادگیری، خستگی ناشی از آموزش کالسی و ناکامی ناشی از مواجهه با 

اساس، دو  شوند. بر اینپیشرفت فعالیتی محسوب میتکالیف دشوار مصادیقی از هیجانات 

-های پیشرفتکه به فعالیت 1نوع هیجان از یکدیگر قابل تفکیک هستند: هیجانات فعالیتی

ها مرتبط که با نتایج این فعالیت 2شوند و هیجانات پیامدیمدارانه در حال انجام مربوط می

نگر )امید خود شامل هیجانات آینده(. هیجانات پیامدی 3223هستند )پکران و همکاران، 

متعاقب  نگر )غرور یا شرمبرای موفقیت آتی یا اضطراب از شکست آتی( و هیجانات گذشته

 (.3223بازخورد پیشرفت( هستند )پکران و همکاران، 

عالوه بر این، هیجانات پیشرفت یا به صورت تجاربی موقعیتی و موقت )هیجانات پیشرفت 

ت هیجاناتی مستمر و عاداتی که فرد در رابطه با نتایج پیشرفت یا ( و یا به صور3حالتی

شوند) سازی می( مفهوم4کند )هیجانات پیشرفت صفتیهای پیشرفت آنها را تجربه میفعالیت

 (.3223پکران و همکاران، 

هیجان، ارزیابی از خود و ارزیابی از عناصر  شناسیروانهای معاصر در محدودة دیدگاه

شور و  شوند )اسچرر،مهمترین پیشایندهای مجاور تجارب هیجانی افراد تلقی می بافتاری از

(. برخی از ابعاد ارزیابی که در توصیف تجارب هیجانی افراد مورد استفاده 3225، 0جانستون

پذیری و مقابلة احتمالی، اسناد علّی خودمحور گیرند شامل انتظار و احتمال، کنترلقرار می

؛ 3225ر و اهمیت نسبی وقایع انگیزانندة هیجانات است )اسچرر، در برابر دیگرمحو

                                                           
1. activity emotions 
2. outcome emotions 
3. state achievement emotions 
4. trait achievement emotions 
5. Schorr, & Johnstone 
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شود که دو گروه (. در نظریة کنترل ارزش هیجانات پیشرفت فرض می3225، 1روسمان

 دهند: ها به طور خاص با هیجانات پیشرفت رابطه نشان میارزیابی

ها اشاره تفعالیهای پیشرفت و نتایج این : به کنترل ذهنی بر روی فعالیت2کنترل ذهنی .5

. برای مثال اگر فراگیر پشتکار خود را در مطالعه کردن افزایش دهد، موفقیت آتی مورد دارد

 انتظار خواهد بود.

ند کها اشاره میهای پیشرفت و نتایج این فعالیت: به ارزش ذهنی فعالیت3ارزش ذهنی .3

ی به ، کنترل ذهن)اهمیت ادراک شدة موفقیت(. در نظریة کنترل ارزش هیجانات پیشرفت

ی، . در مقابل، ارزش ذهنداردها اشاره ها و نتایج این فعالیتادراک از علل اثرگذار بر فعالیت

 .(3227)پکران و همکاران،  کندبه ادراک از اهمیت اعمال و نتایج این اعمال اشاره می

نگر، شود که هیجانات پیامدی آیندهدر نظریة کنترل ارزش هیجانات پیشرفت تأکید می

-نگر و هیجانات فعالیتی از طریق پیشایندهای علّی متفاوت تعیین میهیجانات پیامدی گذشته

نگر مانند امید، اضطراب و نامیدی سؤاالت اصلی دربارة شوند. در هیجانات پیامدی آینده

. توان موفقیتی به دست آورد یا از تجربة شکست آتی اجتناب کردکنترل این است که آیا می

نگر سؤال اولیه دربارة کنترل این است که آیا نتیجة قابل، در هیجانات پیامدی گذشتهدر م

 (. 3227بدست آمده به فرد نسبت داده شود یا به عوامل بیرونی دیگر )پکران و همکاران، 

ذاری به گهای پیشرفت مربوط هستند، کنترل و ارزشدر هیجانات فعالیتی که به فعالیت

در این هیجانات، از آنجا که عمل در کانون توجه فرد است و نه نتایج، شود. عمل مربوط می

یری نقش چندانی ندارند. برای مثال، فراگ ،های مربوط به کنترل پیامد و اهمیت پیامدارزیابی

ند و کبرد، تمام توجه خود را بر فعالیت یادگیری معطوف میکه از مطالعه کردن لذت می

 (. 3222ینت میهالی، نه نتایج آن )سلیگمن و سیز

نگر تابع انتظار پیامد و ارزش پیامد در نظریة کنترل ـ ارزش، هیجانات پیامدی آینده

هستند. در این نظریه نوع و شدت هیجان، تابع انتظارات پیامد و ارزش پیامد است. برای مثال: 

                                                           
1. Roseman  
2. subjective control 
3. subjective value 
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جربة ت هر چه بر ارزش ذهنی پیامد اعم از تجربه شکست یا موفقیت افزوده شود، بر شدت

 (. 3227هیجانی افزوده خواهد شد )لنینبرینک، 

شود که انتظارات موفقیت باال که محصول کنترل درونی ذهنی در این نظریه فرض می

شوند. در را سبب می 1بینانههستند و بر قطعیت وقوع موفقیت داللت دارند تجربة لذت پیش

دگی رود که آسورد، انتظار میمقابل، اگر عدم وقوع شکست در کانون توجه فرد قرار گی

دهد که شدت لذت و آسودگی، تابعی است از نشان می 3تجربه شود. جدول  2بینانهپیش

احتمال ذهنی موفقیت و ارزش آن. برای مثال اگر فراگیری بر این باور باشد که در یک 

واهد خ امتحان ریاضی مهم نمرة الف را بدست خواهد آورد، تحقق این موفقیت را به انتظار

نشست. در مقابل، اگر فراگیر تمام توجه خود را بر عدم تجربة شکست در امتحان ریاضی 

تواند از سد این واحد درسی عبور کند، احساس بینی نماید که میمعطوف کند و پیش

آسودگی خواهد کرد. اما اگر فراگیر چنین انتظاری نداشته باشد یا اگر تجربة موفقیت برای 

 وی هیچ یک از این دو هیجان لذت و آسودگی را تجربه نخواهدکرد. او مهم نباشد،

ذیری تجربة ناپدر شرایط فقدان کنترل درونی، دست نایافتنی بودن موفقیت یا اجتناب

شکست، انتظار موفقیت در حداقل ممکن و انتظار شکست در حداکثر ممکن خواهد بود. 

پایین و  مهم باشد، انتظارات موفقیتدر صورتی که تجربة موفقیت یا شکست برای فراگیر 

ه ناامیدی دهد کشود. این مفروضه نشان میانتظارات شکست باال، هیجان ناامیدی را سبب می

بینی عدم موفقیت است )به عنوان یک نتیجه مثبت( و یا قطعیت وقوع یک یا محصول پیش

یدی و انتظار ناامشود که بین تر، فرض میتجربة شکست )یک نتیجه منفی(. به طور دقیق

وجود  4و بین ناامیدی و انتظار شکست رابطة تکنوای مثبت 3موفقیت، رابطة تکنوای منفی

 دارد.

، در شرایط فقدان نسبی کنترل که انتظار نیز در حد متوسط است، اگر 5جدول  بر اساس

قدان فشود. در مقابل، در شرایط موفقیت در کانون توجه قرار گیرد، هیجان امید پدیدار می

                                                           
1. anticipatory joy 
2. anticipatory relief  
3. negatively monotonic relationship  
4. positively monotonic relationship  
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نسبی کنترل که انتظار نیز در حد متوسط است، اگر شکست در کانون توجه قرار گیرد، 

تر، در نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت شود. به طور دقیقهیجان اضطراب ایجاد می

شود که امید و اضطراب تابعی غیرخطی از انتظار پیامد هستند. به بیان دیگر، امید و فرض می

و دیگر  1بع عدم قطعیت نتیجه هستند. این مفروضه، با نظریة عدم قطعیت اضطراباضطراب تا

شود (. عالوه بر این، فرض می5681رویکردهای مرتبط همسو است )فولکمن و الزاروس، 

گذاری ذهنی پیشرفت هستند. برای مثال: اگر یک فراگیر که هر دو هیجان تابعی از ارزش

ود. شکنترلی چندانی بر آن ندارد، اضطراب ظاهر میدر امتحان مهمی شکست بخورد که 

در مقابل، اگر فراگیر در امتحانی شکست بخورد که در آن انتظار شکست نداشته باشد و یا 

 برای او اهمیت چندانی نداشته باشد، دیگر هیجان اضطراب پدیدار نخواهد شد.

تمال ایج متعاقب بر احاز آنجا که ادراک از کنترل متوسط و عدم قطعیت دربارة وقوع نت

شود که در آمیز یا شکست داللت دارد، در این نظریه فرض میوقوع تجارب موفقیت

های پیشرفت پرخطر احتمال تجربة هیجانات امید و اضطراب به طور همزمان و یا به موقعیت

( و 3229(. طبق دیدگاه پکران )5681طور جایگزین بسیار باال است )فولکمن و الزاروس، 

( تجربة هر یک از این دو نوع هیجان به تفاوت در اهداف پیشرفت 3222ننبرینک و پنتریچ )لی

ساز تجربة امید است( و اهداف اجتناب ـ فردی مانند اهداف گرایش ـ عملکرد )که زمینه

 باشد.ساز تجربة اضطراب است( وابسته میعملکرد )که زمینه

 های پیشرفتیجانهای بنیادی کنترل، ارزش و ه. مفروضه1جدول 

 ارزیابی

 موضوع تمرکز ارزش کنترل هیجان

 لذت مورد انتظار

 امید

 ناامیدی

 باال

 متوسط

 پایین

 )موفقیت( مثبت

 گسترپیش پیامد/
 رهایی مورد انتظار

 اضطراب

 ناامیدی

 باال

 متوسط

 پایین

 )شکست( منفی

                                                           
1. uncertainty theory of anxiety 
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 ارزیابی

 موضوع تمرکز ارزش کنترل هیجان

 لذت

 فخر

 قدردانی

 نامربوط

 خود

 دیگری

 مثبت)موفقیت(

 رگستپیامد/ پس
 غمگینی

 شرم

 خشم

 نامربوط

 خود

 دیگری

 منفی)شکست(

 مثبت باال لذت

 فعالیت
 منفی باال خشم

 مثبت/منفی پایین ناکامی

 هیچکدام پایین باال/ خستگی

گرهای فردی هیجانات پیشرفت نشان مرور شواهد تجربی در قلمرو مطالعاتی تعیین

بیین در ت ،های شناختی آنهابر ارزیابیهدف پیشرفت فراگیران عالوه  گیریدهد جهتمی

فت از نقش های پیشرتمایزیافتگی مقادیر منتسب به تجارب هیجانی فراگیران در موقعیت

کند ( تأکید می5666) 1(. الیوت5264ای برخوردار است )شکری و همکاران، مالحظهقابل

شود رض میطور ویژه ف که اهداف پیشرفت بر شناخت و عاطفة فراگیران تأثیر زیادی دارد. به

های یادگیری، و اهداف عملکردی توجه آنها که اهداف تسلطی توجه فراگیران را بر فعالیت

( اهداف 3229کنند. طبق دیدگاه پکران و همکاران )را بر پیامدهای عملکرد معطوف می

های شناختی و پسایندهای هیجانی متعاقب این اهداف را پیشرفت رابطة بین ارزیابی

راگیران نقش بینی هیجانات پیشرفت فکنند. بنابراین، اهداف پیشرفت در پیشانجیگری میمی

ه اهداف شود کارزش هیجانات پیشرفت فرض می_ کنند. طبق نظریة کنترل مهمی ایفا می

ساز مثبت مانند لذت از یادگیری و بازدارندة هیجانات کنندة هیجانات فعالتسلطی تسهیل

د خستگی هستند. در مقابل، اهداف گرایش عملکرد برای هیجانات ساز منفی ماننفعال

پیامدی مثبت مانند امید و غرور و اهداف اجتناب عملکرد برای هیجانات پیامدی منفی مانند 

                                                           
1. Elliot 
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( و 3229کننده دارند. نتایج مطالعات پکران و همکاران )اضطراب و نامیدی نقش تسهیل

 ی فوق به طور تجربی حمایت کردند.( از مفروضه ها3223لیننبرینک و پنتریچ )

ان های فنی پرسشنامة هیجانات پیشرفت نششواهد تجربی در قلمرو مطالعاتی ویژگی مرور

پرسشنامة هیجانات نسخة جامع سنجی با هدف تحلیل روان کمی مطالعاتدهد که می

د، پکران، ؛ لیچتنفیل3255و پری،  1اند )پکران، گوئتز، فرنزل، بارچفیلدپیشرفت انجام شده

( که با هدف 3255مطالعة پکران و همکاران )نتایج (. 3253، 2استاپنسکی، ریس و مورایاما

سنجی نسخة جامع پرسشنامة هیجانات پیشرفت در گروهی از دانشجویان تحلیل روان

( مدل تک عاملی یا مدل عامل هیجانی 5کارشناسی انجام شد، نشان داد از بین چهار مدل 

ود، شروابط بین هیجانات مختلف از طریق یک عامل دوقطبی واحد تبیین میواحد که در آن 

ها که در آن عوامل هیجانی چندگانة لذت، امید، غرور، تسکین، ( مدل هشت عاملی هیجان3

خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی زیربنایی عاملی پرسشنامة هیجانات پیشرفت را 

گانه که در آن پرسشنامة هیجانات پیشرفت از سه ( مدل عوامل موقعیتی2د، ندهتشکیل می

( 4 ایتدر نه ، وکندگیری میطریق سه عامل مکنون موقعیتی، هیجانات پیشرفت را اندازه

مدل تعامل هیجان ـ موقعیت ـ به مثابه یک مدل دو وجهی با هدف تفسیر تجارب هیجانی در 

، مدل شود ـسه موقعیت را شامل می های پیشرفت، به طور همزمان نُه هیجان متمایز وموقعیت

آوری شده برازش بهتری نشان داد. عالوه بر این، ها جمعتعامل هیجان ـ موقعیت با داده

 های چندگانة هیجانات پیشرفت و اندازهالگوی پراکندگی مشترک بین اندازه مقیاس

ة هیجانات امبخشی یادگیری از روایی بیرونی پرسشنهای ارزش و کنترل و خودنظمارزیابی

(، نتایج 5262پور، درتاج و احدی )حمایت کرد. در مطالعة عبداله پیشرفت به طور تجربی 

کید بر ساختار عاملی أ( با ت3255ییدی همسو با مطالعة پکران و همکاران )أتحلیل عاملی ت

گیری مقیاس برای اندازه 34مرتبة باالتر نسخة فارسی پرسشنامة هیجانات پیشرفت شامل 

های ، امید، غرور، تسکین، خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی در موقعیتلذت

 AEQتحصیلی مختلف کالس درس، یادگیری و امتحان به طور تجربی از روایی درونی 

                                                           
1. Barchfeld 
2. Lichtenfeld., Pekrun., Stupnisky., Reiss., & Murayama 
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ضرایب همسانی درونی ( 5262پور و همکاران )در مطالعة عبدالهحمایت کرد. عالوه بر این، 

         بدست آمد. 87/2تا  74/2صیلی مختلف بین های تحهای چندگانه در موقعیتمقیاس

ة پرسشنامة هیجانات پیشرفت بر پایاز یک سوی، از آنجا که  با توجه آنچه گفته شد

ـ که با ه مالحظات نظری پیش گفته و گروهی از مطالعات اکتشافی کمی و دف تحلیل کیفی 

ع، به کمک یک راهبرد اند ـ و در مجموپدیدایی و ساختار هیجانات پیشرفت انجام شده

؛ 3224، 1)پکران، گوئتز، پری، کرامر و هوکستادت ه استمنطقی ـ تجربی، توسعه یافت

(، و از سوی دیگر، از آنجا که گروه وسیعی از 3223، 3، پکران، کرامر و هافمن2اسپانگلر

و  نشانگرهای عینیی بینبا تأکید بر توان تفسیری هیجانات پیشرفت برای پیششواهد تجربی 

ایا برای ضرورت دسترسی به ابزاری روا و پبیش از پیش بر ذهنی کیفیت زندگی تحصیلی، 

در سه قلمرو مفهومی یادگیری، کالس درس و امتحان های پیشرفت سنجش مفهوم هیجان

سنجی هیجانات پیشرفت اهمیتی مضاعف های رواناند، مطالعة روشمند مشخصهتأکید کرده

جانات های فنی پرسشنامه هینتایج مطالعات انجام شده پیرامون ویژگییابد. اما مرور دقیق می

دهد که جز اندک مطالعاتی که پیشتر به آنها اشاره شد غالب محققان به پیشرفت نشان می

انة گسنجی پرسشنامة هیجانات پیشرفت، از بین قلمروهای مفهومی سهنمنظور تحلیل روا

ه به اند. به بیان دیگر، با توجقلمرو را برگزیدهیادگیری، کالس درس و امتحان فقط یک 

های نسخه جامع پرسشنامة هیجانات پیشرفت، غالب محققان به ویژه محققان تعداد زیاد ماده

ا های ایرانی، بها در بین نمونهآوری دادهاند به منظور تضمین دقت در جمعایرانی کوشیده

، ی زیربنایی پرسشنامة هیجانات پیشرفتانتخاب یک قلمرو مفهومی از بین سه قلمرو نظر

آنچه  ساسابر . های فنی نسخة فارسی پرسشنامة هیجانات پیشرفت را آزمون کنندویژگی

یرقابل انکار فقر غتعداد زیاد سؤاالت در نسخة جامع پرسشنامة هیجانات پیشرفت،  گفته شد

ان اعم از ین فراگیررا در بهای فنی نسخة جامع پرسشنامة هیجانات پیشرفت یژگیآزمون و

ایرانی و غیرایرانی موجب شده است، بنابراین، تالشی روشمند با هدف توسعة نسخة کوتاه 

پرسشنامة هیجانات پیشرفت، نه تنها فرصت آزمون همزمان سه قلمرو مفهومی را در فرایند 
                                                           

1. Kramer., & Hochstadt  
2. Spangler 
3. Hofmann 



 1096 زمستان، 03، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 212

که  ودشآورد، بلکه مانع از آن میسنجی پرسشنامه هیجانات پیشرفت فراهم میتحلیل روان

ای هبینی دقت پاسخ به سؤاالت نسخه جامع، ناگزیر به استفاده نسخهمحققان با هدف پیش

 مبتنی بر هر یک از وجوه مفهومی سه گانة پرسشنامة هیجانات پیشرفت شوند. 

 روش

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی شامل جامعه آماری پژوهش حاضر 

 226، نمونه آماری در این پژوهش .بودند 5262-5264یلی ل تحصتهران در نیمسال اول سا

های ( از گروه51/2و انحراف استاندارد  16/33دانشجوی مقطع کارشناسی )با میانگین 

 SEMدهد که در استفاده از روش مرور ادبیات پژوهشی نشان میآموزشی مختلف بودند. 

 2( و لوئلین5661) 1و پانتر د. هویلیهیچ راهبرد دقیقی برای تعیین حجم نمونه وجود ندار

نفر و حجم نمونه  522حداقل حجم نمونه  SEMکید کردند برای استفاده از روش أ( ت3224)

کید کرده است که در استفاده از روش أ( ت3227) 3گارسون باشد.نفر مطلوب می 232

SEMنفر  322نه باشد، بنابراین، حجم نمومی 4ترین روش برآورد، حداکثر احتمال، رایج

 استفاده SEM( برای مطالعاتی که از روش 3221) 0نتایج قابل قبولی را به همراه دارد. کالین

ند که ککند. وی تأکید میبرای تعیین حجم نمونه پیشنهاد میحل دیگری را راهکنند، می

 ترسبمنا 5به  52باشد؛ نسبت نفر می 1حداقل نسبت حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد شده 

شود. در الگوی مفروض پژوهش حاضر، طبق دیدگاه مطلوب قلمداد می 5به  32و نسبت 

ای ل نمونهتیابی به نتایجی قابل قبوشود. بنابراین، برای دسگیری میپارامتر اندازه 12کالین، 

. به بیان دیگر، در این پژوهش بر اساس پیشنهاد ندشرکت کننده انتخاب شد 383برابر با 

 42با توجه به ریزش احتمالی مشارکت کنندگان، تعداد  استفاده شد. 5به  1از قاعده  کالین،

مشارکت کننده از آنچه که با استفاده از منطق پیشنهادی کالین برآورد شد، بیشتر انتخاب 

                                                           
1. Hoyle., & Panter 
2. Loehlin 
3. Garson  
4. maximum likelihood  
5. Kline 
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درصد سؤاالت  1مشارکت کننده به دلیل عدم پاسخ به بیش از  8شدند که از این میان تعداد 

 شدند.  از مطالعه حذف 

یری گهای چندگانه نمونهکنندگان از بین روشدر پژوهش حاضر، برای انتخاب شرکت

راد افاستفاده شد. در این روش، ای چندمرحلهگیری احتماالتی )تصادفی( از روش نمونه

جامعه به طور تصادفی با توجه به سلسله مراتبی )از واحدهای بزرگتر به کوچکتر( از انواع 

در سه مرحله با استفاده از جویان دانش شوند. در این پژوهش،ه انتخاب میعواحدهای جام

، انتخاب )شامل دانشکده، گروه آموزشی و کالس درس( گیری مختلفواحدهای نمونه

  (. 5285ند )سرمد، بازرگان و حجازی، شد
 ابزارهای سنجش

 (.3228یاما، ، الیوت و موراAGQ-Rالف( نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامة هدف پیشرفت )

با هدف سنجش نسخة اصلی پرسشنامة هدف پیشرفت را ( 3225گرگور )کالیوت و م

-با توجه به برخی محدودیتتوسعه دادند. های پیشرفت اهداف ارجح فراگیران در موقعیت

های غیرقابل انکار نسخة اصلی )که مشروح آن در بخش مقدمه مقالة حاضر گزارش شد(، 

ة تجدیدنظر شدة پرسشنامة هدف پیشرفت را توسعه دادند. نسخة الیوت و مورایاما نسخ

و  2، 5 یهاهی)گو مدار گرایشیهدف تسلطگویه و چهار بُعد شاملِ  53تجدیدنظر شده از 

 یهاهیگو ) ی گرایشیهدف عملکرد (،55و  6، 1ی هاهی)گو مدار اجتنابی(، هدف تسلط7

 ل شده استی( تشک53و  52، 9 یهاهیگو) ی اجتنابیت هدف عملکردی( و در نها8و  4، 3

ف یک طی یه رویکنندگان به هر گون پرسشنامه مشارکتی. در ا(3228)الیوت و مورایاما، 

در مطالعة شکری،  دهند.پاسخ می( 7( تا کامالً مخالفم )5از کامالً موافقم ) یاهفت درجه

سنجی نسخة تجدیدنظر شدة وانـ که با هدف تحلیل ر (5264نیا )پور و تقواییتمییزی، عبداله

تایج نپرسشنامة هدف پیشرفت در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد ـ 

از چهار  R-AGQهای اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که مؤلفهتحلیل 

و  مدارمدار گرایشی، هدف عملکردی اجتنابمدار اجتنابی، هدف تسلطعامل هدف تسلط

های برازش تحلیل عامل تأییدی بر شاخصمدار تشکیل شده است. هدف عملکردی گرایش
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ی نتایج مربوط به همبستگ .ند، وجود این عوامل چهارگانه را تأیید کردAMOSافزار پایه نرم

بین اهداف پیشرفت تسلطی و عملکردی با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی به طور تجربی از 

برای هدف  R-AGQحمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی  R-AGQروایی سازة 

مدار و هدف عملکردی مدار گرایشی، هدف عملکردی اجتنابمدار اجتنابی، تسلطتسلط

ضرایب ه، مطالعاین در  دست آمد.ب 77/2و  77/2، 81/2، 88/2بر با مدار به ترتیب براگرایش

، هدف تسلط/ اجتناب، هدف همسانی درونی برای هر یک ابعاد هدف تسلط/گرایش

 83/2، 74/2، 71/2عملکرد/ گرایش و در نهایت، هدف عملکرد/ اجتناب به ترتیب برابر با 

 بدست آمد. 82/2و 

، رویلی، رویسچ، جاریکا و SAM-Rب( نسخة تجدید نظر شدة مقیاس ارزیابی استرس )

الزاروس و ( بر اساس الگوی تبادلی استرس )5662کاک و وانگ )پی (.3221واگن، 

گیری فرایندهای ارزیابی شناختی در رویارویی با تجارب ( و به منظور اندازه5684فولکمن، 

تی در نسخة اصلی این مقیاس، ارزیابی شناخ. استرس را توسعه دادندمقیاس ارزیابی زا استرس

گویه بر روی یک  34شود و مشارکت کنندگان به گیری میبه صورت چندوجهی اندازه

دهند. عالوه بر این، در نسخة ( پاسخ می4ها )( تا بیشتر وقت2ای از هرگز )ج درجهطیف پن

اصلی این ابزار، وجه ارزیابی اولیه شامل سه مقیاس تهدید، چالش و مرکزیت و وجه ارزیابی 

ثانویه مشتمل بر سه مقیاس قابل کنترل از طریق فرد، قابل کنترل از طریق دیگران و غیرقابل 

سیله هیچ کس است. بنابراین، ساختار عاملی نسخه اصلی مقیاس ارزیابی استرس کنترل به و

( که با هدف سنجش 3221شود. در مطالعة رویلی و رویسچ )از طریق شش عامل مشخص می

و چندبعدی ارزیابی شناختی استرس انجام شد، نتایج تحلیل  1و توسعه ابزارهای گرایشی

مل چالش، تهدید، مرکزیت و منابع را نشان داد. عالوه عاملی مقیاس ارزیابی استرس چهار عا

(، نتایج آزمون ساختار عاملی نسخة 3221بر این، در مطالعه رویلی، رویسچ، جاریکا و واگن )

تجدید نظر شدة مقیاس ارزیابی استرس، سه عامل چالش، تهدید و مرکزیت را تکرار کرد. 

های چالش، تهدید ی درونی برای مقیاس( ضرایب همسان3221در مطالعه رویلی و همکاران )

                                                           
1. dispositional  
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پور و در مطالعة شکری، تمییزی، عبدالهد. وب 76/2و  85/2، 76/2و منابع به ترتیب برابر با 

سنجی نسخة فارسی مقیاس ارزیابی استرس در بین ( ـ که با هدف تحلیل روان5261خدامی )

ش ای اصلی با استفاده از چرخهمؤلفهنتایج تحلیل گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد ـ 

از سه عامل تهدید، چالش و منابع تشکیل شده است.  R-SAMواریماکس نشان داد که 

گانه ، وجود این عوامل سهAMOSافزار تأییدی بر پایه نرم یهای برازش تحلیل عاملشاخص

ی و منف با هیجانات پیشرفت مثبت R-SAMنتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد  را تأیید کرد.

حمایت کرد. مقادیر  R-SAMو خودکارآمدی تحصیلی به طور تجربی از روایی سازة 

، 81/2برای عوامل تهدید، چالش و منابع به ترتیب برابر با  R-SAMضرایب همسانی درونی 

، های تهدیددر مطالعه حاضر، ضرایب همسانی درونی برای مقیاس بدست آمد. 76/2و  83/2

 د.وب 82/2و  82/2، 88/2تیب برابر با چالش و منابع به تر

پکران،  (.5264پور و درتاج، ؛ عبدالهAEQ-SVهای پیشرفت )نسخة کوتاه پرسشنامه هیجان

یک ابزار خودگزارشی های پیشرفت را به مثابة هیجانپرسشنامه ( 3221گوئتز و پری )

ای هة هیجانرسشنامپ .توسعه دادندهای پیشرفت گیری هیجاناندازهبا هدف چندبعدی 

اوت نوع هیجان متف یک از سه موقعیت کالس درس، مطالعه و امتحان، هشت رپیشرفت در ه

وط به های مربهای پیشرفت شامل سه مقیاس هیجانکند. پرسشنامة هیجانگیری میرا اندازه

است. در پرسشنامة  3های مربوط به امتحانو هیجان 2های مربوط به یادگیری، هیجان1کالس

= کامالً 5ای از یک طیف پنج درجهدر کنندگان به هر گویه مشارکت ،های پیشرفتنهیجا

گویه  82های مربوط به کالس شامل دهند. مقیاس هیجان= کامالً موافق پاسخ می1مخالف تا 

(، گویه 6) 7خشم (،گویه 6) 6(، فخرگویه 8) 0(، امیدواریگویه 52) 4لذتو هشت زیرمقیاس 

                                                           
1. class-related emotions  
2. learning-related emotions  
3. test-related emotions 
4. enjoyment  
5. hope   
6. pride 
7. anger  
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است.  (گویه 55) 4( و خستگیگویه 52) 3(، ناامیدیگویه 55) 2شرم (،گویه 35) 1اضطراب

گویه، مجموعة  77و  71حان به ترتیب با امتهای مربوط به یادگیری و های هیجانمقیاس

کنند. در مطالعة پکران و همکاران گیری میای از هشت نوع هیجان قبل را اندازهمشابه

ی لذت، امیدواری، فخر، خشم، اضطراب، ها( ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس3224)

، 76/2، 81/2های مربوط به کالس به ترتیب برابر با میدی و خستگی در مقیاس هیجاناشرم، نا

های مربوط به یادگیری به ترتیب ، در مقیاس هیجان62/2و  62/2، 86/2، 89/2، 89/2، 83/2

-در مقیاس هیجان ،و در نهایت 63/2و  62/2، 89/2، 84/2، 89/2، 71/2، 77/2، 78/2برابر با 

 63/2و  87/2، 63/2، 89/2، 77/2، 89/2، 82/2، 78/2های مربوط به امتحان به ترتیب برابر با 

  بدست آمد.

-روانهای ـ که با هدف تحلیل مشخصه (5262پور، درتاج و احدی )در مطالعة عبداله

سر از دانشجویان دختر و پ سنجی نسخة جامع پرسشنامة هیجانات پیشرفت در بین گروهی

( با 3255ییدی همسو با مطالعة پکران و همکاران )أایرانی انجام شد ـ نتایج تحلیل عاملی ت

مقیاس  34کید بر ساختار عاملی مرتبة باالتر نسخة فارسی پرسشنامة هیجانات پیشرفت شامل أت

در  دی و خستگیگیری لذت، امید، غرور، تسکین، خشم، اضطراب، شرم، نامیبرای اندازه

های تحصیلی مختلف کالس درس، یادگیری و امتحان به طور تجربی از روایی موقعیت

های چندگانه در حمایت کرد. عالوه بر این، ضرایب همسانی درونی مقیاس AEQدرونی 

در مطالعة حاضر، با هدف  به دست آمد. 87/2تا  74/2های تحصیلی مختلف بین موقعیت

انة گر شدة پرسشنامة هیجانات پیشرفت، برای هر یک از ابعاد هشتتوسعة نسخة تجدیدنظ

انتخاب شدند. در این  ،گویه 2تجارب هیجانی در سه قلمرو یادگیری، مطالعه و امتحان، 

آلفا » ها مانند دستورها از دو روش تحلیل آماری مبتنی بر گویهمطالعه، برای انتخاب گویه

نابراین، استفاده شد. ب« هر گویه با نمرة کلی مقیاس همبستگی»و دستور « پس از حذف ماده

ای برای هر یک از سه قلمرو مطالعه، یادگیری و امتحان، نسخة گویه 34از تجمیع سه بستة 

                                                           
1. anxiety  
2. shame 
3. hopelessness  
4. boredom  
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مسانی ضرایب های پرسشنامة هیجانات پیشرفت، توسعه یافت. در این مطالعه، ماده 73کوتاه 

میدی و ا، خشم، اضطراب، شرم، نار()غرو های لذت، امیدواری، فخردرونی زیرمقیاس

، 12/2، 93/2، 11/2، 91/2های مربوط به کالس به ترتیب برابر با خستگی در مقیاس هیجان

، 11/2های مربوط به یادگیری به ترتیب برابر با ، در مقیاس هیجان18/2و  92/2، 91/2، 11/2

های مربوط به امتحان به و در مقیاس هیجان 91/2و  99/2، 12/2، 92/2، 91/2، 95/2، 14/2

 بدست آمد. 92/2و  75/2، 17/2، 91/2، 12/2، 71/2، 79/2، 11/2ترتیب برابر با 

ها بر پایة نظریة کالسیک تست انجام شد. ابقا یا در این مطالعه، تحلیل داده ها.تحلیل داده

ده اهای آماری تحلیل عاملی صورت گرفت. برای استفحذف مواد مقیاس به اتکای مشخصه

از تحلیل عامل تأییدی از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو، و همسو با پیشنهاد هو و 

(، 3χشاخص مجذور خی)( به منظور ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگو از 5666) 1بنتلر

، (CFI) 2ای(، شاخص برازش مقایسهdf/3χ) شاخص مجذور خی بر درجه آزادی

و خطای  (AGFI) 4، شاخص نیکویی برازش انطباقیI)(GF 3شاخص نیکویی برازش

با توجه به یافتة مطالعة پکران و  استفاده شد. (RMSEA) 0ریشه مجذور میانگین تقریب

گیری در این مطالعة الگوی اندازه (5262و عبداله پور و همکاران ) (3255همکاران )

 خواهد بود.   ندبعدیچهای مشاهده شده یک مدل مفروض جهت تعیین برازندگی با داده

 هاافتهی

فت های هیجانات پیشرهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد مقیاساندازه 3جدول 

هد. دبه تفکیک برای هر یک از سه موقعیت کالس درس، یادگیری و امتحان را نشان می

نیز ها مقادیر ضرایب همسانی درونی برای هر یک از مقیاس 3عالوه بر این، در جدول 

 گزارش شده است.
  

                                                           
1. Hu., & Bentler 
2. Comparative Fit Index (CFI)  
3. Goodness of Fit Index (GFI)  
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  
5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
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  یدرون یر همسانین و انحراف استاندارد و مقادیانگیم یها. اندازه2جدول 

 شرفتیپ یهاجانیه یهااسیمق

 آلفا انحراف استاندارد میانگین هاتعداد گویه 

 های مربوط به کالسهیجان

 91/2 13/3 15/52 2 لذت

 11/2 14/3 33/52 2 امید

 93/2 72/3 28/52 2 غرور

 12/2 93/3 56/8 2 خشم

 11/2 12/3 69/9 2 اضطراب

 91/2 73/3 95/7 2 شرم

 92/2 98/3 34/9 2 میدیانا

 18/2 15/3 39/8 2 خستگی

 های مربوط به یادگیریهیجان

 11/2 98/3 88/52 2 لذت

 14/2 12/3 75/52 2 امید

 95/2 85/3 87/52 2 غرور

 91/2 13/3 39/7 2 خشم

 92/2 14/3 22/8 2 اضطراب

 11/2 95/3 54/8 2 شرم

 99/2 95/3 47/7 2 میدیانا

 91/2 17/3 55/7 2 خستگی

 های مربوط به امتحانهیجان

 11/2 24/3 43/8 2 لذت

 79/2 92/3 91/6 2 امید

 71/2 72/3 92/6 2 غرور

 12/2 46/3 23/6 2 تسکین

 91/2 11/3 66/9 2 خشم

 17/2 95/3 17/8 2 اضطراب

 75/2 47/3 81/7 2 شرم

 92/2 93/3 68/9 2 میدیانا
 



 239 /... نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات  یسنجتحلیل روان

 

ای هگیری نسخة کوتاه پرسشنامة هیجاندر این بخش، به منظور تعیین الگوی اندازه

پیشرفت در بین دانشجویان ایرانی، همسو با نتایج مربوط به ساختار عاملی نسخة جامع 

پور و همکاران ( و عبداله3255)پرسشنامة هیجانات پیشرفت در مطالعات پکران و همکاران 

( در 3229اگر چه طبق دیدگاه بیرن )آزمون شد.  SV-AEQ(، مدل چندبُعدی 5262)

دهد، قبولی نشان میلبها برازش قابا داده SV-AEQمطالعة حاضر، ساختار چندبعدی 

ها هنتایج آزمون برازندگی مدل چندبُعدی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت با داداما 

برای هر یک از ( 5666هو و بنتلر )در نمونة دانشجویان ایرانی بر اساس منطق پیشنهادی 

، 264/2، 51/3به ترتیب برابر با  AGFIو  df/3χ ،RMSEA ،CFI ،GFIهای شاخص

قبول مدل مفروض با دست آمد که ضمن حمایت از برازش قابلب 82/2و  84/2، 83/2

(، ضرورت 3)شکل  هبود برازندگی الگوی پیشنهادیبرای بآوری شده، های جمعداده

   گریزناپذیر ساخت. SV-AEQگیری چندعاملی را برای اصالح الگوی اندازه

-ها با انتخاب اصالح الگو نشان داد برای بُعد هیجانآزمون برازندگی الگو با داده

ای ههای خطا برای مقیاساریانس بین باقیماندهواز ایجاد کوکالس، پس  های مربوط به

)ناامیدی و خستگی(  ،و )شرم و اضطراب( )لذت و امید(، )امید و غرور(، )اضطراب و خشم(

س بین اریانوهای مربوط به یادگیری پس از ایجاد کوبرای بُعد هیجان و )خستگی و شرم(،

م )شر و ای )لذت و امید(، )امید و غرور(، )اضطراب و خشم(ههای خطا برای مقیاسباقیمانده

انس اریوهای مربوط به امتحان پس از ایجاد کوبرای بُعد هیجانو اضطراب( و در نهایت 

)خشم و اضطراب( و در و  های )امید و غرور(های خطا برای مقیاسبین باقیمانده

ش در مجذور خی واحد کاه 14/572واحد کاهش در درجه آزادی و  52مجموع 

 (.2بدست آمد )جدول 

  SV-AEQهای نیکویی برازش و مقادیر بارهای عاملی مدل مفروض شاخص. 3جدول 

 قبل و بعد از اصالح

تحلیل عاملی 

AEQ-sv 

3χ df df/3χ GFI AGFI CFI RMSEA loadings 

 75/2تا  41/2 264/2 84/2 82/2 83/2 51/3 346 55/129 قبل از اصالح مدل

 75/2تا  26/2 242/2 69/2 65/2 62/2 96/5 329 17/291 اصالح مدل بعد از
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 قبل از اصالح SV-AEQچندبعدیییدی ساختار أل تیتحل .2شکل 
 دهدرا پس از اصالح مدل نشان می SV-AEQییدی مرتبة باالتر نتایج تحلیل تأ 2شکل 

CPr 

CAn 

CAx 

CSh 

CHl 

CBo 

CHo 

CJo 

Class 

Lpr 

LAn 

LAx 

LSh 

LHl 

LBo 

LHo 

Ljo 

Learning 

TPr 

TRe 

TAn 

TAx 

TSh 

THl 

THo 

TJo 

Test 

53/0 

56/0 

45/0 

51/0- 

55/0- 

46/0- 

71/0 

69/0 

70/0 

65/0 

68/0 

48/0- 

55/0- 

60/0- 

71/0 

68/0 

65/0 

69/0 70/0 

52/0- 

/0- 

51/0- 

65/0 

54/0 

70/0 

62/0 
65/0 
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 از اصالح پس SV-AEQچندبعدی ییدی ساختار أل تیتحل. 3شکل 

22/0 

19/0 

18/0 

20/0 

21/0 

23/0 

24/0 

18/0 

15/0 

21/0 

22/0 

17/0 

21/0 

CPr 

CAn 

CAx 

CSh 

CHl 

CBo 

CHo 

CJo 

Class 

Lpr 

LAn 

LAx 

LSh 

LHl 

LBo 

LHo 

Ljo 

Learning 

TPr 

TRe 

TAn 

TAx 

TSh 

THl 

THo 

TJo 

Test 

e1 6 

53/0 

56/0 

45/0 

51/0- 

55/0- 

46/0- 

71/0 

69/0 

70/0 

65/0 
68/0 

48/0- 

55/0- 

60/0- 

71/0 

68/0 

60/0 

69/0 

70/0 

52/0- 

49/0- 

51/0- 

65/0 

54/0 

70/0 

71/0 

65/0 
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تاه پرسشنامه یی سازة نسخة کوادر این بخش با هدف تعیین رو .AEQ-SVروایی سازة 

ی با های هیجانات مثبت و منفالگوی پراکندگی مشترک بین مقیاس ،هیجانات پیشرفت

ور محهای شناختی مبتنی بر تهدید و چالشهای هدف پیشرفت و ارزیابیگیریجهت

ثبت م پیشرفتدهد که رابطة بین عامل تهدید با هیجانات نشان می 4گزارش شد. نتایج جدول 

ور(، منفی و غیرمعنادار و با هیجانات پیشرفت منفی )اضطراب، شرم، خشم، )لذت، امید و غر

نابع های چالش و مدهد رابطة عاملنامیدی و خستگی(، مثبت و معنادار است. نتایج نشان می

نیز با هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت منفی، منفی و معنادار 

 است.

 های شناختی با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی ارزیابی بستگی. ماتریس هم4 جدول

 خستگی نامیدی خشم شرم اضطراب غرور امید لذت 

 58/2** 37/2** 22/2** 27/2** 27/2** -29/2 -21/2 -22/2 تهدید

 -58/2** -25/2** -32/2** -31/2** -39/2** 58/2** 35/2** 35/2** چالش

 -57/2** -34/2** -37/2** -52/2* -53/2* 53/2* 32/2** 58/2** منابع
                                                                                                            01 /0P<       00/0P< 

دهد همبستگی بین ابعاد چندگانة اهداف نشان می 1 جدول نتایج ماتریس همبستگی 

دار ممدار اجتنابی، هدف عملکردی اجتنابمدار گرایشی، هدف تسلططپیشرفت )هدف تسل

مدار( با هیجانات پیشرفت مثبت شامل لذت، امید و غرور مثبت و هدف عملکردی گرایش

یشرفت که رابطة بین اهداف پ دادنشان  وه بر این، نتایج ماتریس همبستگیو معنادار است. عال

میدی ام، نارانات پیشرفت منفی شامل خشم، اضطراب، شمدار گرایشی و اجتنابی با هیجتسلط

بین ه رابطة دهد کنشان می د. همچنین، نتایج ماتریس همبستگیو خستگی منفی و معنادار بو

میدی و امدار با هیجانات پیشرفت خشم، نامدار و گرایشاهداف پیشرفت عملکردی اجتناب

 .و شرم منفی و غیرمعنادار بود خستگی منفی و معنادار و با هیجانات پیشرفت اضطراب
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 . ماتریس همبستگی اهداف پیشرفت با هیجانات تحصیلی مثبت و منفی 5جدول 

 خستگی نامیدی شرم اضطراب خشم غرور امید لذت 

مدار هدف تسلط

 گرایشی
**42/2 **42/2 **32/2 **42/2- **35/2- *54/2- **29/2- **15/2- 

مدار هدف تسلط

 اجتنابی
**36/2 **29/2 **25/2 **31/2- *54/2- *51/2- **36/2- **25/2- 

هدف عملکردی 

 مداراجتناب
*52/2 **38/2 **37/2 **57/2- 21/2- 29/2- **35/2- **56/2- 

هدف عملکردی  

 مدارگرایش
**36/2 **22/2 **21/2 *54/2- 26/2- 27/2- **33/2- **32/2- 

11 /1P<       15/1P< 

 گیریبحث و نتیجه

-سنجی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت در نمونهعة حاضر با هدف تحلیل روانمطال

ران کران و همکاای از دانشجویان ایرانی انجام شد. نتایج مطالعة حاضر همسو با مطالعات پ

به طور تجربی  SV-AEQ( از ساختار چندبعدی 5262پور و همکاران )( و عبداله3255)

ران کهای مطالعة حاضر همسو با مطالعات پگیری، یافتهنظر اندازه از عبارتیحمایت کرد. به 

های فنی روایی و پایایی ( از ویژگی5262پور و همکاران )( و عبداله3255و همکاران )

SV-AEQ  .از نظر پژوهشی یافتة مطالعة حاضر از یک سو،  ،ر اینعالوه بحمایت کرد

بخشیدن  وسعت ،پیشرفت و از دیگر سویضرورت تمایزگذاری بین انواع مختلف هیجانات 

ر اضطراب کید صرف بأبُعدی و تبه دامنة معنایی هیجانات پیشرفت و گذار از رویکردی تک

دهد. ید قرار میکأهای پیشرفت را بیش از پیش مورد تبه مثابة تنها هیجان فراگیر در موقعیت

، از ایدة ضرورت SV-QAEندبعدی طالعة حاضر دربارة ساختار عاملی چهمچنین، یافتة م

متفاوتی که  های تحصیلیتمایزگذاری بین هیجانات پیشرفت مختلف و تمییز بین موقعیت

انگیزانند، به طور تجربی حمایت کرد. به طور کلی، نتایج مطالعه چنین هیجاناتی را برمی

دهد که ساختار عاملی پرسشنامة هیجانات پیشرفت به مثابة یک ابراز حاضر نشان می

یلی، های تحصدگزارشی چندبُعدی، برای سنجش تجارب هیجانی فراگیران در موقعیتخو
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که در  های متفاوتیفرصتِ شمولِ تمایزگذاری بین هیجانات پیشرفت مختلف و موقعیت

 فراخوانی این هیجانات اثرگذارند، را فراهم آورده است.

جامع  هایبا نسخه دانشجویان ایرانی بیندر  AEQکوتاه  تشابة ساختار عاملی نسخة

AEQ کید بر أپرسشنامة هیجانات پیشرفت، ضمن ت انگلیسیآلمانی و  های فارسی،به زبان

دهد که های نمونة مختلف، نشان میدر گروه AQEکاربردپذیری منطق نظری زیربنایی 

ارب کنندة منابع فراهم آورندة تجساختار زیربنایی اصلی و سازوکارهای علّی نظری تبیین

های تحصیلی مختلف، از اصول کلی جهه با رخدادهای انگیزاننده در محیطانی در موهیجا

ه از لحاظ کند ککید میأکند. به بیان دیگر، نتایج پژوهش حاضر تای پیروی میمتشابه

ین های مختلف از توان الزم برای توصیف و تبیساختاری، الگوی پیشنهادی در بین زیرگروه

انات پیشرفت در مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی برخوردار نقش غیر قابل انکار هیج

 است.

عالوه بر این، در بخش دیگری، نتایج مطالعة حاضر با تأکید بر پراکندگی مشترک بین 

های هدف گیریهای شناختی و جهتدوایر مفهومی هر یک از قلمروهای موضوعی ارزیابی

یی سازة تجربی شواهدی را در دفاع از روا پیشرفت با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی به طور

نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت فراهم کرد. در این راستا، مرور شواهد نظری و 

-نند جهتهایی مامند به اهداف تسلطی به کمک ویژگیدهد فراگیران عالقهتجربی نشان می

( 3224) 1رتد. سیفشونمداری مشخص میمحوری و تالشگیری مبتنی بر یادگیری، تکلیف

مند به اهداف تسلطی در مواجهه با کنند که فراگیران عالقه( تأکید می3228) 2و مارتین

تجارب ناکام کننده تحصیلی قبل از آنکه خودمحور و شکست محور ظاهر شوند که بستر 

تمام  های هیجانی را برای آنها به همراه می آورد،فرو غلتیدن در نقصان انگیزش و کاستی

تخاذ کنند. بنابراین، این فراگیران با اتوجه خود را به مختصات تکلیف فراروی معطوف می

مشوق  کننده را بازدارنده ومدار قبل از آنکه تجارب ناکاممحور و تکلیفرویکردی یادگیری

را برای  های شناختیهای رفتاری خودمراقبت کننده ارزیابی کنند، از آنجا که توانشانتخاب

                                                           
1. Seifert 
2. Martin 
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ر ورطة کنند، از بدریختی انگیزشی و فرو افتادن دی به مطالبات تغییرپذیر تلقی میپاسخده

وری در هایی مانند فرایندمحگری ویژگییابند. بنابراین، سلطههیجانات منفی مصونیت می

مداری در برابر محوری، تکلیفمداری در برابر شکستمداری، یادگیریبرابر بازده

شناختی و در  هایهای شناختی در برابر تغییرناپذیری توانشانش، تغییرپذیری توخودمحوری

ند به منهایت اسنادهای خوشبینانه در برابر اسنادهای بدبینانه بر نظام شناختی فراگیران عالقه

ی های انگیزانندة تحصیلشود که در مواجهه با موقعیتمدار سبب میانتخاب اهداف تسلط

بل، محور و تفاسیر خودتوانمندساز استفاده کنند. در مقاالشیهای شناختی چبیشتر از ارزیابی

مند به استفاده از اهداف عملکردی، بیش از پیش به کمک مشخصاتی مانند فراگیران عالقه

مشغولیت ذهنی دربارة عدم توانایی برای پاسخدهی به مطالبات تحصیلی، ترس از بیش

ای ادگی از دیگران و استفاده از استانداردهمداری، تالش برای پیش افتارزیابی منفی، بازده

( 3228و مارتین ) (3224شوند. سیفرت )سازی موفقیت تعریف میهنجاری برای مفهوم

سازند که اصرار بر استفاده از اسنادهای علّی بدکارکرد و تالش بیش از پیش خاطرنشان می

 ینبرسان در دآسیببرای اجتناب از شکست، نه فقط مشوق استفاده از راهبردهای خو

ای ناکام همند به پیگیری اهداف عملکردی است، بلکه در مواجهه با موقعیتفراگیران عالقه

ر تهدید را های شناختی مبتنی بکننده، میل به استفاده از تفاسیر خودناتوانمندساز و ارزیابی

فراگیران ( در بین 3228و مارتین ) (3224طبق دیدگاه سیفرت )شود. در آنها سبب می

ا خودشناسانندگی در مواجهه بمند به پیگیری اهداف عملکردی، میل به نمایش بیشعالقه

یش از سازی بکننده از طریق تشویق راهبردهای اجتناب از شکست و متراکمتجارب ناکام

گیزشی و یافتگی انپیش تجارب شکست آتی، این افراد را بیش از پیش در معرض نقصان

ر د یشرفت منفی مانند اضطراب، ناامیدی، خشم و خستگی قرار خواهد داد.تجربه هیجانات پ

ای مبتنی بر همند به استفاده از اهداف تسلطی، میل به انتخابحالی که در بین فراگیران عالقه

های ناکام کننده، از یک سو گرایش به استفاده از محوری در موقعیتیادگیری و تکلیف

های چالشی در دهد و از دیگر سو، ضمن تحریض ارزیابیرفتارهای دفاعی را کاهش می

 ند.کبرخورد با تکالیف انگیزانندة، آنها را نیز مستعد تجربه هیجانات پیشرفت مثبت می
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ا در رنج هبا وجود مزایای غیرقابل انکار مسئلة منتخب، مطالعة حاضر از برخی محدودیت

پیشرفت، ات هیجانمفهومی  یتی در قلمروهای جنس، با توجه به نقش تفسیری تفاوتاولاست. 

از  ،ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت تیارزی جنسیعدم آزمون هم

به  شود با هدف کمکشود. بنابراین، پیشنهاد میهای تحقیق حاضر محسوب میمحدودیت

اتی در قلمرو مطالع تیهای جنسیهای کارکردی تفاوتتر ویژگیدرک هر چه دقیق

وتاه هیجانات گیری نسخة کاندازهمدل  تی، تغییرناپذیری جنسیگیری هیجانات پیشرفتندازها

ار بانجام مطالعة حاضر مشتمل بر یک، دومپیشرفت در کانون توجه محققان قرار گیرد. 

، سومپذیر نیست. امکان SV-AEQهای گیری بود. بنابراین، آزمون میزان ثبات نمرهاندازه

با تمرکز بر روایی عاملی و روایی  SV-AEQهای فنی حاضر، آزمون ویژگی در مطالعة

همگرای نسخة تجدیدنظر شدة پرسشنامه هدف پیشرفت مبتنی بود. بنابراین، سنجش 

 بین و رواییهای دیگری مانند روایی پیشبر روش تأکیدبا  SV-AEQهای فنی ویژگی

 شود.واگرا پیشنهاد می

به مثابه یک ابزار  SV-AEQدهد که العة حاضر نشان میهای مطیافتهدر مجموع، 

رای سنجی ب، از لحاظ روانهیجانات پیشرفتخودگزارشی چندبُعدی در قلمرو مطالعاتی 

ابل پیشرفت فراگیران ایرانی، ابزاری دقیق و قمثبت و منفی هیجانات سنجش ابعاد چندگانة 

 اطمینان است.

 منابع

. های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 5285) .گان، عباسبازر هه، سرمد، زهره،حجازی، ال

 تهران، انتشارات: آگاه.

 عاملی ساختار ارزیابی (.5262). واحدی، حسن ،پور، محمد آزاد؛ درتاج، فریبرزله عبدا

 .مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی. ایرانی دانشجویان در پیشرفت هیجانات پرسشنامة

8 (4 ،)589 ،-595. 

سنجی سیاهه روان (. تحلیل5261). واحدی، حسن ،، محمد آزاد؛ درتاج، فریبرزپوره لعبدا

 .78-17(، 9) 34. یگیری تربیتانداز هفرسودگی تحصیلی در دانشجویان. 



 211 /... نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات  یسنجتحلیل روان

 

 اعتباریابی(. 5264) علی. تقوایی نیا، ؛محمد آزاد عبداهلل پور، ؛نوشین تمییزی، شکری، امید؛

. دانشجویان در پیشرفت هدف مهپرسشنا شده تجدیدنظرنسخه  رواسازی و

 .527-533، 4( 2راهبردهای شناختی در یادگیری.)

 تحلیل (.5261) محسن. خدامی، ؛محمد آزاد عبداهلل پور، ؛نوشین تمییزی، ، امید؛شکری

های . تازهدانشجویان در استرس شناختی ارزیابی مقیاس سنجیروان هایویژگی

 .5- 58 (،3) 58علوم شناختی.
Artino, A. R, Jones, K. D. (2012). Exploring the complex relations between 

achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online 

learning. Internet and Higher Education, 15, 170–175. 

Boekaerts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. (Eds.) (2000). Handbook of self-

regulation. San Diego, CA: Academic. 

Burić, I., & Sorić, I. (2012). The role of test hope and hopelessness in self-

regulated learning: Relations between volitional strategies, cognitive 

appraisals and academic achievement. Learning and Individual 

Differences, 22, 523–529.  

Damasio, A.R.(2004). William James and the modern neurobiology of  

emotion. In: Evans, D., Cruse, P. (Eds.), Emotion, Evolution and 

Rationality. Oxford University Press, Oxford, pp. 3–14. 

Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Goetz, T., Frenzel, A. C., & Pekrun, 

R. (2011). Students’ emotions during homework in mathematics: 

Testing a theoretical model of antecedents and achievement outcomes. 

Contemporary Educational Psychology, 36, 25–35. 

Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement 

goals. Educational Psychologist, 34, 169–189. 

Elliot, A. J. and McGregor  , H. A. (2001); A achievement goal framework. 

Journal of Personality and Social Psychology, 80: 501-519.  

Elliot, A. J. and Murayama, K. (2008); On the measurement of achievement 

goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational 

Psychology, 100:  613-628  

Folkman, S., Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: study of 

and coping during three stages of a college examination. Journal of  

Personality and Social Psychology, 48 (1), 150-170.  

Garson, G. D. (2007). Testing of assumptions. (online monograph). 

http://www2.   ehass.nesu.edu/garson/pa765/assump. Html   

Goetz, T., Frenzel, N. C., Hall, N. C., & Pekrun, R. (2008). Antecedents of 

academic emotions: Testing the internal/external frame of reference 

model for academic enjoyment. Contemporary Educational 

Psychology, 33, 9–33. 



 1096 زمستان، 03، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 208

Goetz, T., Frenzel, A. C., Pekrun, R., Hall, N. C., & Lüdtke, O. (2007). 

Between- and within-domain relations of students’ academic emotions. 

Journal of Educational Psychology, 99, 715–733. 

Goetz, T., Nett, U. E., Martiny, s. E., Hall, N. C., & Pekrun, R. Dettmers, S., 

& Trautwein, U. (2012).  Students' emotions during homework: 

Structures, self-concept antecedents, and achievement outcomes. 

Learning and Individual Differences, 22, 225–234. 

Goetz, T., Pekrun, R., Hall, N., & Haag, L. (2006). Academic emotions a 

social-cognitive perspective: Antecedents and domain specificity of 

students, affect in the context of Latin instruction. British Journal of 

Educational Psychology, 76, 289-308. 

Goetz, T., Preckel, F., Pekrun, R., & Hall, N. C. (2007). Emotional 

experiences during test taking: Does cognitive ability make a 

difference? Learning and Individual Differences, 17, 3–16.  

Hoyle, R. H., & Panter, A. T. (1995). Writing about structural equation 

models. In R. H. Hoyle(Ed.), Structural equation modeling (pp. 158–

176). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Hu, L.-T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance 

structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. 

Structural Equation Modeling, 6, 1-55. 

Huang, C. (2011). Achievement Goals and Achievement Emotions: A Meta-

analysis. Educational Psychology Review, 23, 359–388. 

King, R. B., McInerney, D. M., & Watkins, D. A. (2012).  How you think 

about your intelligence determines how you feel in school: The role of 

theories of intelligence on academic emotions. Learning and Individual 

Differences, 22, 814–819. 

Kline, R. B. (2005). Principles and practices of Structural Equation Modeling 

(2nd edition). New York: Guilford. 

Lazarus, R .S & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New 

York: Springer. 

Lichtenfeld, S., Pekrun, R., Stupnisky, R. H., Reiss, K., & Murayama, K. 

(2012). Measuring students' emotions in the early years: The 

achievement emotions questionnaire-elementary school. Learning and 

Individual Differences, 22, 190-201. 

Linnenbrink, E. A. (2007).  The role of affect in student learning: A multi- 

dimensional approach to considering the interaction of affect, 

motivation, and engagement. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), 

Emotion in education (pp. 101- 118). San Diego: Academic Press.  

Linnenbrink-Garcia, L., & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and 

academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary 

Educational Psychology, 36, 1–3.  



 219 /... نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات  یسنجتحلیل روان

 
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2002). The role of motivational beliefs 

in conceptualchange. In M. Limon & L. Mason (Eds.), Reconsidering 

conceptual change: Issues intheory and practice (pp. 115-135). 

Dordrecht, The Netherlands: Kluwer AcademicPublishers. 

Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2000). Multiple pathways to learning 

and achievement:The role of goal orientation in fostering adaptive 

motivation, affect, and cognition. In C.Sansone & J. M. Harackiewicz 

(Eds.), Intrinsic and extrinsic motivation: The search foroptimal 

motivation and performance (pp. 195-227). San Diego: Academic 

Press. 

Loehlin, J. C. (2004). Latent variable models: An introduction to factor, path, 

and structural equationanalysis (4th ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Maehr, M. L. (2001). Goal theory is not dead—not yet anyway: A reflection 

on the special issue. Educational PsychologyAQ9Review, 13, 177–185. 

Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The 

effects of a multidimensional intervention. Contemporary Educational 

Psychology, 33(2), 239-269. doi: 10.1016/j.cedpsych.2006.11.003 

Peacock EJ, Wong PTP.(1990). The stress appraisal measure(SAM): A 9 

multidimensional approach to cognitiveappraisal. Stress Medicine;6: 

227-236. 

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: 

Assumptions, corollaries, and implications for educational research and 

practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341. 

Pekrun, R., Frenzel, A. Goetz, T. & Perry, R. (2007). The control- value of 

achievement emotions: An integrative approach to emotions in 

education. In P.A. Shutz, & R. Pekrun, (Eds.). Emotion in Education 

(pp.13-36). San Diego, CA: Academic Press.  

Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R.P. (2005). Achievement Emotions 

Questionnaire (AEQ), Users manual. Munich, Germany: Department of 

psychology, University of Munich. 

Pekran, R., Goetz, T., Frenzel, A., Barchfeld, P., & Perry, P. (2011). 

Measuring emotions in students' learning and performance: The 

achievement emotions questionnaire. Contemporary Educational 

Psychology, 36, 36-48. 

Pekrun  , R. , Goetz, T.,  Titz, W., & Perry, R. P. (2002a). Academic emotions 

in students’ self-regulated learning and achievement: A program of 

quantitative and qualitative research. Educational Psychologist, 37, 91–

106. 

Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W, & Perry, R. P. (2002b). Positive emotions in 

education. In E. Frydenberg (Ed.), Beyond coping: Meeting goals, 

visions, and challenges (pp. 149-174). Oxford, UK: Elsevier.  



 1096 زمستان، 03، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 221

Pekrun, R., Goetz, T., Perry, R. P., Kramer, K., & Hochstadt, M. (2004). 

Beyond test anxiety: Development and validation of the Test Emotions 

Questionnaire (TEQ). Anxiety, Stress and Coping, 17, 287–316. 

Pekrun, R., Maier, M.A., & Elliot, A.J. (2006a). Achievement goals and 

discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective 

test. Journal of Educational Psychology, 98, 583-597. 

Roseman, I. J. (2001). A model of appraisal in the emotion system: Integrating 

theory, research, and applications. In K. Scherer, A. Schorr & T. 

Johnstone (Eds.), Appraisal processes in emotion: Theory, methods, 

research (pp. 68-91). New York: Oxford University Press. 

Rowley, A. A., Roesch, S. C., Jurica, B. J., & Vaughn, A. A(2005). 

Developing and validating a stress appraisal measure for minority 

adolescents. Journal of Adolescence, 28, 547–557. 

Scherer K. R.(1984).On the nature and function of emotion: a component 

process approach. In Approaches to emotion (eds Scherer K. R., Ekman 

P., editors. ), pp. 293–317 Hillsdale, NJ: Erlbaum 

Scherer K. R.(2001).Appraisal considered as a process of multilevel 

sequential checking. In Appraisal processes in emotion: theory, 

methods, research (eds Scherer K. R., Schorr A., Johnstone T., 

editors. ), pp. 92–120 New York, NY: Oxford University Press. 

Scherer, K. R., Schorr, A., & Johnstone, T. (2001). Appraisal processes in 

emotion. New York: Oxford university Press.  

Seifert, T. L. (2004). Understanding student motivation. Educational 

Research, 46 (2), 137-149. 

Seligman, M., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positivepsychology: An 

introduction. AmericanPsychologist, 55, 5–14. 

Spangler, G., Pekrun, R., Kramer, K., & Hofmann, H. (2002). Students’ 

emotions, physiological reactions, and coping in academic exams. 

Anxiety, Stress and Coping, 15, 383–400. 

Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: What I have learned 

so far. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 

165–184). San Diego, CA: Academic Press. 


