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تاریخ پذیرش مقاله93/10/27 :

هدف :پژوهش حاضر با هدف آزمون روايی عاملی نسخة جامع پرسشنامه هیجانات پیشرفت
(AEQ؛ پکران ،گوئتز و پری )2005 ،در گروهی از دانشجويان ايرانی انجام شد .روش :در
مطالعة همبستگی حاضر 317 ،دانشجوی کارشناسی ( 141پسر و  176دختر) به نسخة اصلی
پرسشنامة هیجانات پیشرفت پاسخ دادند .به منظور تعیین روايی عاملی از روش آماری تحلیل
عاملی تأيیدی و به منظور بررسی همسانی درونی از ضرايب آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتيجه :نتايج تحلیل عاملی تأيیدی نسخة فارسی پرسشنامه نشان داد که ساختار عاملی مرتبة
باالتر پرسشنامه برای اندازهگیری هیجانات لذت ،امید ،غرور ،تسکین ،خشم ،اضطراب ،شرم،
ناامیدی و خستگی در موقعیتهای تحصیلی مختلف شامل کالس درس ،يادگیری و امتحان
به طور تجربی از روايی درونی آن حمايت کرد .عالوه بر اين ،ضرايب همسانی درونی
مقیاسهای چندگانه در موقعیتهای تحصیلی مختلف بین  0/74تا  0/87به دست آمد .در
مجموع ،نتايج مطالعة حاضر ،از يک سو شواهدی را در دفاع از نظرية کنترل ارزش هیجانات
پیشرفت ارائه کرد و از سوی ديگر نشان داد که پرسشنامة مورد مطالعه برای سنجش سازة
هیجانات پیشرفت در گروه نمونة دانشجويان ايرانی ،ابزاری روا و پايا است.

تاریخ دریافت مقاله93/04/15 :

محمد آزاد عبدالهپور *
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مقدمه

مرور شواهد تجربی در قلمرو مطالعاتی هیجانات تحصیلی 1نشان میدهد که در خالل
سالهای گذشته ،تحقق پیشقرفتهقای نظقری و تجربقی دربقارة نققش تعیقینکننقده
هیجانات در موقعیتهای تحصیلی ،واقعیقت پژوهشقی غیرقابقل انکقاری بقوده اسقت
(پکران2006 ،2؛ گوئتز ،پکران ،هال و هاگ2006 ،3؛ گقوئتز ،فرنقزل ،4پکقران و هقال،
2007؛ پکران ،فرنزل ،گوئتز و پری2007 ،5؛ زيدنر .)2007 ،6به بیان ديگر ،از يک سو،
گروه کثیری از محققان مانند هوانگ ،)2011( 7گوئتز ،فرنزل ،هقال و پکقران (،)2008
گوئتز ،پريکل ،8پکران و هال ( ،)2007کینگ ،مکانرنی و واتکینز ،)2012( 9ديتمقرس،
تراتسون ،الدکی ،10گقوئتز ،فرنقزل و پکقران ( ،)2011بوريقک و سقوريک )2012(11و
پکران ،ماير و الیوت )2006(12کوشیدهاند نقش عوامل مختلفی را در تبیین تغییرپذيری
اندازههای منتسب به هیجانات پیشرفت در فراگیران مطالعه کنند .از ديگقر سقو ،گقروه
ديگققری از محققققان بققرنقش تبیینققی هیجانققات پیشققرفت در پققیشبینققی انققدازههققای
توصیفکنندة نشانگرهای ذهنی و عینی کیفیت زندگی تحصیلی تأکید کردهاند (آرتینو
و جونس2012 ،؛ گوئتز ،نت ،مارتینی ،هقال و پکقران2012 ،؛ لنقینبرينقک و پکقران،
 .)2011با وجود پیشرفتهای غیرقابقل انکقارن نظقری و تجربقی در قلمقرو مطالعقاتی
هیجانات پیشرفت ،فقر اطالعاتی دربارة میزان اطمینان به ويژگقیهقای فنقی ابزارهقای
سنجشن تجارب هیجانی فراگیران در موقعیتهای تحصیلی ،ضرورت مطالعة روشقمند
1. academic emotions
2. Pekrun
3. Goetz, Hall & Haag
4. Frenzel
5. Perry
6. Zeidner
7. Huang
8. Preckel
9. King, McInerney & Watkins
10. Dettmers, Trautwein & Lüdtke
11. Burić & Sorić
12. Elliot & Maier
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کیفیت روانسنجی پرسشنامه هیجانات پیشقرفت ،1بقه مثابقة يقک ابقزار خودگزارشقی
چندبُعدی ،را در قلمرو سنجش اَشکال چندگانة هیجانات پیشرفت گريزناپذير میکند.
نظرية کنتقرل-ارزش هیجانقات پیشقرفت( 2پکقران ،گقويتز ،تیتقز و پقری)2002 ،
زيربنای نظری پرسشنامة هیجانات پیشرفت اسقت .نظريقة کنتقرل ق ارزش هیجانقات
پیشرفت به مثابه يکقی از مطمقئنتقرين و پراسقتنادترين ديقدگاههقای نظقری دربقارة
هیجانات در موقعیتهای آموزشی ،بر بنیادهای نظری الگوی اثرگقذاری هیجانقات بقر
موقعیت هقای آموزشقی متمرکقز اسقت .نظريقة کنتقرل ق ارزش ديقدگاهی شقناختی
اجتماعی ،دربارة هیجانات پیشرفت فراگیقران و معلمقان فقراهم مقیآورد .ايقن نظريقه
مفروضههای رويکردهای نظری اسناد 3و ارزش ق انتظار 4را انسجام میبخشد .در ايقن
نظريه ،فرض میشود که ارزيابیهای کنترل و ارزش مقرتب بقا يقادگیری ،آمقوزش و
پیشرفت در پیشبینی الگوی تجارب هیجانی فراگیران و معلمان اهمیقت زيقادی دارد.
عالوه بر اين ،در اين نظريه تأکید میشود که ويژگیهای خاص محی های اجتماعی و
کالس درس با اثرگقذاری بقر هیجانقات پیشقرفت در پقیشبینقی تجقارب پیشقرفت
فراگیران و الگوی تحول حرفهای معلمان اثرگذار است (پکران و همکاران.)2002 ،
به بیان ديگر ،پکران ( )2006از نظريه کنترل-ارزش هیجانقات پیشقرفت بقه مثابقة
چهارچوب نظقری ارجق بقرای تعريقف هیجانقات ،توسقعة مقیقاسهقا و اعتباريقابی
پرسشنامة هیجانات پیشرفت استفاده کرد .نظرية کنترل ق ارزش ،بقرای تحلیقل اشقکال
چندگانة هیجانات پیشرفت در موقعیقتهقای تحصقیلی رويکقرد منسقجمی را فقراهم
می آورد .نظرية کنترل-ارزش با گردآوری و گسترش مفروضقههقای برآمقده از نظريقة
6
ارزش انتظققار هیجانققات (ترنققر و اسقق الرت ،)2001 ،5رويکققرد تبققادلی اسققترس
(الزاروس ،)2006 ،7نظريققة اسققناد (واينققر )1985 ،8و مققدل اثرگققذاری هیجانققات بققر
1. achievement emotions
2. control.value theory
3. attribution theory
4. expectancy.value
5. Turner & Schhallert
6. transactional approaches of stress
7. Lazarus
8. Weiner
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عملکرد (فريدريکسون2001 ،1؛ پکران و همکاران2002 ،؛ زيدنر )2007 ،توسعه يافتقه
است.
همسو با مدلهای فرايندمحور هیجانها( 2اس یر )2009 ،3در نظرية کنتقرل ارزش،
هیجققانهققا مجموعققهای از فراينققدها يققا مؤلفققههققای عققاطفی ،شققناختی ،انگیزشققی و
فیزيولوژيک را شامل میشوند .برای مثال ،اضطراب شامل احساسات ناراحتی و تقنش
(عاطفی) ،نگرانیها (شناختی) ،احساس فشار برای اجتناب از موقعیتها (انگیزشی) و
فعالسازی پیرامونی( 4فیزيولوژيک) است.
در نظرية کنترل-ارزش ،هیجانات پیشرفت بر هیجاناتی داللت دارنقد کقه بقه طقور
مستقیم به فعالیتهای پیشرفت يا پیامدهای پیشرفت مربوط مقیشقوند .پقیش از ايقن،
مطالعات انجام شده دربارة هیجانقات پیشقرفت ،بقر هیجانقات مربقوط بقه پیامقدهای
پیشرفت شامل هیجانات پیامدی آيندهنگر 5مانند امید و اضطراب ،کقه بقه شکسقت يقا
موفقیت آتی مربوط میشوند ،و هیجانات پیامدی گذشتهنگر 6مانند غرور و شقرم ،کقه
به موفقیت يا شکست پیشین مربوط میشوند ،مبتنقی بقوده اسقت .در نظريقة کنتقرل-
ارزش ،هیجانات فعالساز 7يا هیجانات پیشرفت به فعالیتهای پیشرفتمدارانة کنقونی
مانند لذت از يادگیری ،خستگی ناشی از يادگیری کالسی و خشم مربوط بقه مطالبقات
يادگیری کالسی مربوط میشود (پکران2006 ،؛ پکران ،گوئتز ،دانیلس ،استاپنیسکی 8و
پری .)2010 ،طب ديدگاه پکقران ( )2006هیجانقات پیشقرفت بقر اسقاس دو ويژگقی
«اهمیت »9و میزان «فعالسازی »10نیز گروهبندی میشوند .به بیان ديگر ،بقر اسقاس دو

1. Fredrickson
2. process models of emotions
3. Schere
4. peripheral activation
5. prospective outcome emotions
6. retrospective outcome emotions
7. activity emotions
8. Daniels & Stupnisky
9. valence
10. activation
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بُعد اهمیت و فعالسازی ،مدل پی یدهای از حالقتهقای عقاطفی در فيقای دوبُعقدی
«اهمیت  فعالسازی» ايجاد میشود.
در نظرية کنترل-ارزش ،هیجانات متفاوتی برای موقعیقتهقای چندگانقة پیشقرفت
تحصیلی مانند کالس درس ،مطالعه و امتحان انتخاب میشود .اين موقعیتها از لحاظ
کارکرد و ساختار اجتماعی با يکديگر متفاوتند .برای مثال لذت از آمقوزش کالسقی از
لذت حيور در موقعیت چالشانگیز امتحان متفاوت است .بنابراين ،بقر اسقاس منطق
پیشنهادی نظرية کنترل ق ارزش ،ابزار سنجش هیجانات پیشرفت ،هیجانات تجربه شده
در موقعیتهای متفاوت را از يکديگر متمايز میکند (پکران.)2006 ،
در نظرية کنترل-ارزش هیجانات پیشرفت ،فرض میشود که ارزيابی شناختی افراد
از کنترل و ارزش فعالیتهاو دستاورهای تحصیلی ،مهمترين تعیین کنندههقای مجقاور
1
تجارب هیجانی افراد در موقعیتهای تحصیلی محسوب میشوند .ارزيابیهای کنترل
دربردارندة کنترلپذيری ادراک شدة اعمال و نتايج پیشرفتمحور هستند .ارزيابیهقای
کنترل ،دو نوع انتظارات کنترل ق عمل 2و انتظارات پیامد ق عمقل 3را شقامل مقیشقود.
انتظارات کنترل ق عمل به انتظاراتی که دربارة هر عمل در افراد ايجاد میشقود ،داللقت
دارند .در ديدگاه پکران ( ،)2006بیشتر از عبقارت «انتظقار خودکارآمقدی »4بقه جقای
انتظارات کنترل عمل استفاده میشود .انتظارات پیامد-عمل نشان میدهد که آيا اعمقال
فرد (تالش تحصیلی) نتايج دلخواه (نمرات خوب) را در پقی دارد .در پیشقینة تجربقی
مربوط به موضوعات تحصیلی ،اين انتظارات «کنترل تحصیلی »5نامیده میشود (پقری،
هادکیج ،پکران و پلیتر .)2001 ،6ارزيابیهای ارزش 7بقه اهمیقت ذهنقی فعالیقتهقا و
پیامدهای پیشرفتمحور مربقوط مقیشقود .بقر ايقن اسقاس ،در نظريقة کنتقرل-ارزش
هیجانات پیشرفت فرض میشود که افراد در صورتی از انجام فعالیقتهقای پیشقرفت
لذت میبرند که فعالیتها به طور همزمان به صورت کنترلپقذير و ارزشقمند ارزيقابی
1. control appraisals
2. action.control expectancies
3. action.outcome expectancies
4. self.efficacy expectation
5. academic control
6. Hladkyj & Pelletier
7. value appraisals
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شوند .برای مثال هر فراگیر وقتی از مطالعه لذت میبرد که هم برای تسقل يقافتن بقه
موضوعات يادگیری احساس کفايت کند و هم موضقوع يقادگیری را جالقب ارزيقابی
کند .در مقابل ،وقتی فعالیت فاققد هقر گونقه ارزش تشقويقی باشقد فراگیقر احسقاس
خستگی میکند .عالوه بر اين ،بر اساس نظرية کنتقرل ارزش ،هیجانقات پیشقرفت بقه
طور حتم بر يادگیری و عملکرد فراگیران تأثیر دارد .در اين نظريه ،بقه منظقور کسقب
اطالع از نحوة اثرگذاری هیجانات بر عملکقرد فراگیقران ،نققش برخقی سقازوکارهای
واسطهای مانند انگیزش ،راهبردهای يادگیری و خودتنظیمی يادگیری در کقانون توجقه
محققان مختلف بوده است.
مطالعات کمی با هدف تحلیقل روانسقنجی پرسشقنامة هیجانقات پیشقرفت انجقام
شدهاست (کديور ،فرزاد ،کاوسیان و نیکدل1388 ،؛ پکران ،گوئتز ،فرنزل ،بارچفیلقد و
پری2011 ،؛ لی تنفیلقد ،پکقران ،استاپنسقکی ،ريقس و مورايامقا .)2012 ،1در مطالعقة
کديور و همکاران ( )1388که با هدف آزمقون سقاختار عقاملی نسقخة دانقشآمقوزی
پرسشنامة هیجانات پیشرفت انجام شد ،نتايج تحلیل عاملی تأيیدی پرسشنامة هیجانات
پیشرفت از ساختار چند بُعدی اين پرسشنامه به تفکیک برای دو بُعقد کلقی هیجانقات
مربوط به کالس و هیجانات مربقوط بقه يقادگیری در بقین گروهقی از دانقشآمقوزان
دبیرستانی ايرانی به طور تجربی حمايت کرد .در اين مطالعه ،مقادير همسقانی درونقی
برای زيرمقیاسهای چندگانة هیجانات مربوط به کقالس بقین  0/79تقا  0/93و بقرای
زيرمقیاسهای چندگانة مربوط به يادگیری ضرايب همسانی درونی بین  0/75تقا 0/92
به دست آمد .مطالعة کديور و همکاران ( )1388به طور ويژه دو محدوديت دارد .اول،
آزمون ساختار عاملی نسخة فارسی پرسشنامة هیجانقات پیشقرفت در بقین گروهقی از
دانشآموزان ايرانی ،بُعد هیجانات مربوط به امتحان را شامل نشقده اسقت .دوم ،نتقايج
تحلیل عاملی تأ يیدی قبل از آن کقه همسقو بقا مقدل نظقری نسقخة اصقلی پرسشقنامة
هیجانات پیشرفت ،سقه بُ عقدی هیجانقات مربقوط بقه کقالس ،هیجانقات يقادگیری و
هیجانات امتحان را به طور همزمان شامل شقود ،نتقايج آزمقون روايقی عقاملی نسقخة
فارسی هیجانات پیشرفت ،به تفکیک برای هقر يقک از دو وجقه هیجانقات کقالس و
هیجانات مربوط به يادگیری گزارش شده است .عقالوه بقر ايقن ،در مطالعقة پکقران و
همکاران ( )2011که با هدف تحلیل روانسقنجی نسقخة جقامع پرسشقنامة هیجانقات
1. Hladkyj & Pelletier
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پیشرفت در گروهی از دانشجويان کارشناسی انجام شقد ،نتقايج نشقان داد کقه از بقین
چهار مدل شامل )1 :مدل تک عاملی يا مدل عامل هیجقانی واحقد( 1نمقودار  1بخقش
اول) که در آن رواب بین هیجانات مختلف با يک عامل دوقطبی واحد تبیین میشقود؛
 )2مدل هشت عاملی هیجانقات( 2نمقودار  1بخقش دوم) کقه در آن عوامقل هیجقانی
چندگانة لذت ،امیقد ،غقرور ،تسقکین ،خشقم ،اضقطراب ،شقرم ،ناامیقدی و خسقتگی
زيربنای عاملی پرسشقنامة هیجانقات پیشقرفت را تشقکیل مقیدهقد؛  )3مقدل عوامقل
موقعیتی سهگانه( 3نمودار  1بخش سوم) که در آن پرسشنامة هیجانات پیشرفت با سقه
عامل پنهان موقعیتی ،هیجانات پیشرفت را انقدازهگیقری مقیکنقد؛ و  )4مقدل تعقاملی
هیجان ق موقعیت( 4نمودار  1بخش چهارم) به مثابه مدلی دو وجهی بقا هقدف تفسقیر
تجارب هیجانی در موقعیتهای پیشرفت ،به طور همزمقان نقه هیجقان متمقايز و سقه
موقعیت را شامل میشود؛ مدل تعاملی هیجان ق موقعیت با دادههای جمعآوری شقده،
برازش بهتری نشان داد .عالوه بر اين ،الگوی پراکندگی مشترک بین اندازهای مقیاس-
هققای چندگانققة هیجانققات پیشققرفت و انققدازههققای ارزيققابیهققای ارزش و کنتققرل و
خودتنظیمی يادگیری از روايی بیرونی پرسشنامة هیجانات پیشقرفت بقه طقور تجربقی
حمايت کرد.
با توجه به آن ه گفته شد ،پرسشنامة هیجانات پیشرفت بر پايقة مالحظقات نظقری
پیش گفته و گروهی از مطالعات اکتشافی کمی وکیفی که با هدف تحلیقل پديقدايی و
ساختار هیجانات پیشرفت انجام شدهاند و در مجموع ،به کمقک راهبقردی منطققی ق
تجربی ،توسعه يافت (پکران ،گقوئتز ،پقری ،کرامقر و هوکسقتادت2004 ،5؛ اسقاانگلر،
پکران ،کرامر و هافمن.)2002 ،6
در مجموع ،تحلیل روانسنجی نسخة جامع پرسشنامه هیجانقات پیشقرفت بقه دو
دلیل اهمیت زيادی دارد .اول ،فقر آشکار منابع اطالعاتی مربوط بقه سقنجش ويژگقی-
های فنی نسخة جامع پرسشنامة هیجانات پیشقرفت .دوم ،گريزناپقذيری رونقد رو بقه
1. one emotion.factor model
2. eight emotion.factors model
3. three setting.factors model
4. emotion setting.factors model
5. Hochstadt
6. Spangler & Hofmann
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رشد سط تجارب هیجانی در موقعیتهای پیشرفت و اثرگذاری اين تجارب بر طیف
وسیعی از نشانگرهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی تحصیلی .بقر ايقن اسقاس ،مطالعقة
حاضر با هدف تحلیل روانسنجی نسخة جامع پرسشنامة هیجانقات پیشقرفت در بقین
گروهی از دانشجويان ايرانی انجام شد.
THl
TSh
TAx
TAn
TRe
TPr
THo
TJo

LBo
LHl
LSh

هيجانات مثبت يا

LAx

منفي

LAn
Lpr
LHo
Ljo

CBo
CHl
CSh
CAx
CAn
CPr
CHo
CJo
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نمودار ( )1بخش اول .مدل عامل هيجانی واحد (پکران و همکاران)2011 ،

نکته :در بخش اول نمودار  ،1سرواژههای ،CAX ،CAN ،CPR ،CHO ،CJO
 CBO ،CHL ،CHSبه ترت یب به ابعاد لذت در کالس ،امید در کالس ،غرور در
کالس ،خشم در کالس ،اضطراب در کالس ،شرم در کالس ،ناامیدی در کالس،
خستگی در کالس و سرواژههای ،LHL ،LSH ،LAX ،LAN ،LPR ،LHO ،LJO
 LBOبه ترتیب به ابعاد لذت از يادگیری ،امید به يادگیری ،غروز از يادگیری،
احساس خشم در يادگیری ،اضطراب در يادگیری ،احساس شرم از يادگیری ،نامیدی
در يادگیری و خستگی از يادگیری ،و سرواژه های ،TRE ،TPR ،THO ،TJO
 THL ،TSH ،TAX ،TANبه ترتیب به ابعاد لذت از امتحان ،امید در امتحان ،غرور
از امتحان ،اسودگی در امتحان ،خشم در امتحان ،اضطراب در امتحان ،احساس شرم
در امتحان و ناامیدی در امتحان مربوط می شود.
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THl
TSh

خستگي

TAx
TAn
TRe

نااميدي

TPr
THo
TJo

شرم

LBo
LHl

اضطراب

LSh
LAx

خشم

LAn
Lpr
LHo

آسودگي

Ljo
CBo

غرور

CHl
CSh
CAx

اميد

CAn
CPr

لذت

CHo
CJo

نمودار ( )1بخش دوم .مدل هشت عاملی هيجانهای پيشرفت (پکران و همکاران،
)2011
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THl
TSh
TAx
TAn

امتحان

TRe
TPr
THo
TJo
LBo
LHl
LSh
LAx

يادگيري

LAn
Lpr
LHo
Ljo
CBo
CHl
CSh
CAx

كالس

CAn
CPr
CHo
CJo

نمودار ( )1بخش سوم .مدل عوامل موقعيتی سهگانه (پکران و همکاران)2011 ،
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THl
TSh

خستگي

TAx
TAn
TRe

نااميدي

TPr
THo
TJo

شرم

LBo
LHl

اضطراب

LSh
LAx

خشم

LAn
Lpr
LHo

آسودگي

Ljo
CBo

غرور

CHl
CSh
CAx

اميد

CAn
CPr

لذت

CHo
CJo

نمودار ( )1بخش چهارم .مدل تعاملی هيجان ـ موقعيت (پکران و همکاران)2011 ،
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روش
جامعة آماری پژوهش حاضر را همقة دانشقجويان مقطقع کارشناسقی دانشقگاه شقهید
بهشتی تهران تشکیل دادند .از اين جامعه تعداد  317دانشجو  176دانشجوی دختر بقا
میانگین سنی  22/49سال (انحراف معیقار  )18-26 ،1/76و  141دانشقجوی پسقر بقا
میانگین سنی  22/39سال (انحراف معیار  )18-26 ،1/81به کمک روش نمونهگیری
چند مرحلهای انتخاب شدند .بر اين اساس ،ابتدا از بین دانشکدههای مختلف ،به طقور
تصادفی سه دانشکده ادبیات و علوم انسقانی ،فنقی و مهندسقی و علقوم پايقه انتخقاب
شدند .ساس ،در هر دانشکده از بین گروههای آموزشی مختلف ،سه گروه آموزشی به
طور تصادفی انتخاب شدند .در نهايت ،بر اساس گروههقای آموزشقی منتخقب در هقر
دانشکده ،به طور تصادفی به کالسهای درس مراجعه و از دانشجويان تقاضقا شقد تقا
به گويههای پرسشنامه هیجانهقای پیشقرفت پاسقخ دهنقد .از بقین دانشقجويان191 ،
( 59/9درصد) دانشجو از گروههای آموزشقی دانشقکده ادبیقات و علقوم انسقانی81 ،
دانشجو ( 25/6درصد) از بین گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و در نهايت
تعداد  46دانشجو ( 14/5درصد) از بین گروههای آموزشی دانشکده علوم پايه انتخاب
شدند .مهمترين مالک ورود به مطالعة حاضر اين بود که دانشقجو در دانشقگاه شقهید
بهشتی در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل باشد و در اين مطالعه ،مهمترين مقالک
خروج دانشجويان اين بود که به بیش از ده درصد کل مادههقای آزمقون پاسقخ نقداده
باشد.

ابزار سنجش
پرسشنامه هيجانـات پيشـرفت ( .)AEQپکقران ،گقوئتز و پقری ( )2005پرسشقنامه
هیجانات پیشرفت را به مثابقة ابقزار خودگزارشقی چندبعقدی بقا هقدف انقدازهگیقری
هیجانات پیشرفت تدوين نمودند .اين پرسشنامه هیجانات پیشرفت مختلف را در سقه
موقعیت پیشرفت تحصیلی شامل کالس درس ،مطالعه و امتحان مقیسقنجد .بنقابراين،
پرسشنامة هیجانقات پیشقرفت در هقر يقک از سقه موقعیقت کقالس درس ،مطالعقه و
امتحان ،هشت نوع هیجان متفاوت را اندازهگیری میکند .پرسشنامة هیجانات پیشرفت
شامل سه مقیقاس هیجانقات مربقوط بقه کقالس ،1هیجانقات مربقوط بقه يقادگیری 1و
1. class.related emotions
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هیجانات مربوط به امتحان 2است .در پرسشنامة هیجانات پیشرفت ،مشقارکتکننقدگان
به هر گويه روی طیفی پنج درجهای از  1کامالً مخقالف تقا  5کقامالً موافق پاسقخ
میدهند .مقیاس هیجانات مربوط به کالس شقامل هشقتاد گويقه و هشقت زيرمقیقاس
7
لذت 10( 3گويه) ،امیدواری 8( 4گويه) ،غرور 9( 5گويه) ،خشم 9( 6گويه) ،اضطراب
( 12گويه) ،شرم 11( 8گويه) ،ناامیقدی 10( 9گويقه) و خسقتگی 11( 10گويقه) اسقت.
مقیاسهای هیجانات مربوط به يادگیری و هیجانات مربوط بقه امتحقان هقر کقدام بقه
ترتیب با  75و  77گويه ،مجموعة مشابهای از هشت نوع هیجان قبقل را انقدازهگیقری
میکنند .در مطالعة پکران و همکاران ( )2004ضرايب همسانی درونی زيرمقیاسهقای
لذت ،امیدواری ،غرور ،آسودگی ،خشم ،اضطراب ،شرم ،نامیدی و خستگی در مقیاس
هیجانهای مربوط به کقالس بقه ترتیقب برابقر بقا و ،0/86 ،0/86 ،0/82 ،0/79 ،0/85
 0/90 ،0/89و  ،0/93ضرايب همسانی درونی زيرمقیاسهای لذت ،امیقدواری ،غقرور،
خشم ،اضطراب ،شرم ،نامیدی و خستگی در مقیاس هیجانات مربوط بقه يقادگیری بقه
ترتیققب برابققر بققا  0/90 ،0/86 ،0/84 ،0/86 ،0/75 ،0/77 ،0/78و  0/92و در نهايققت
ضرايب همسانی درونقی زيرمقیقاسهقای لقذت ،امیقدواری ،غقرور ،تسقکین ،خشقم،
اضطراب ،شرم و ناامیدی در مقیاس هیجانات مربوط بقه امتحقان بقه ترتیقب برابقر بقا
 0/87 ،0/92 ،0/86 ،0/77 ،0/86 ،0/80 ،0/78و  0/92به دست آمد.

1. learning.related emotions
2. test.related emotions
3. enjoyment
4. hope
5. pride
6. anger
7. anxiety
8. shame
9. hopelessness
10. boredom
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در اين مطالعه ،به منظور آمادهسازی نسخة فارسی پرسشنامة هیجانات پیشرفت
( )AEQاز روش ترجمة مجدد 1استفاده شد .بنابراين ،نسخه انگلیسی پرسشنامه برای
دانشجويان فارسی زبان ترجمه شد .برای اين منظور ،با هدف حفظ همارزی زبانی و
مفهومی ،نسخه فارسی به کمک يک فرد دوزبانه ديگر به انگلیسی برگردانده شد
(مارسال و لئونگ .) 1995 ،2در ادامه ،دو مترجم درباره تفاوت موجود بین نسخههای
انگلیسی بحث کردند و با «فرايند مرور مکرر »3اين تفاوتها به حداقل ممکن کاهش
يافت .بر اين اساس ،ترادف معنايی نسخه ترجمه شده با نسخه اصلی به دقت بررسی
شد .در نهايت ،چند نفر از اعيای هیأت علمی دانشگاه ،روايی محتوا و تطاب
فرهنگی اين مقیاس را مطالعه و تأيید کردند.

یافتهها
جدول ( )1اندازههای توصیفی میانگین و انحقراف اسقتاندارد مقیقاسهقای هیجانقات
پیشرفت به تفکیک برای هر يک از سه موقعیت کقالس درس ،يقادگیری و امتحقان را
نشان میدهد .عالوه بر اين ،در جدول ( )1مقادير ضرايب همسانی درونقی بقرای هقر
يک از مقیاسها نیز گزارش شده است.
جدول ( )1اندازههای ميانگين و انحراف استاندارد و همسانی درونی مقياسهای
هيجانات پيشرفت
هيجانات مربوط به کالس
لذت
امید
غرور
خشم
اضطراب
شرم

تعداد گویهها

ميانگين

انحراف استاندارد

آلفا

قققققققققققق
10
8
9
9
12
11

ققققققققققق
33/65
29/69
31/13
22/19
27/23
25/88

ققققققققققق
7/33
6/30
6/90
6/52
7/23
7/68

ققققققققق
0/84
0/84
0/83
0/76
0/74
0/81

1. back translation
2. Marsella & Leong
3. iterative review process
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ناامیدی
خستگی
هيجانات مربوط به یادگيری
لذت
امید
غرور
خشم
اضطراب
شرم
نامیدی
خستگی
هيجانات مربوط به امتحان
لذت
امید
غرور
تسکین
خشم
اضطراب
شرم
نامیدی
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تعداد گویهها

ميانگين

انحراف استاندارد

آلفا

10
11

21/71
29/73

7/29
6/96

0/81
0/76

10
6
6
9
11
11
11
11

36/73
22/26
20/90
22/60
22/53
28/12
24/11
26/58

7/78
4/67
5/12
6/49
7/52
8/26
7/47
7/75

0/87
0/81
0/81
0/79
0/79
0/84
0/84
0/84

10
8
10
6
10
12
10
11

29/11
23/84
32/73
17/51
26/52
30/65
23/93
25/01

6/16
5/82
7/70
4/52
7/33
8/86
7/38
8/01

0/75
0/86
0/84
0/80
0/80
0/86
0/82
0/85

در اين مطالعه ،تحلیل دادهها بر پاية نظرية کالسقیک آزمقون 1انجقام شقد .ابققا يقا
حذف مواد مقیاس به اتکای مشخصههای آماری تحلیل عاملی صورت گرفت .در ايقن
مطالعه ،طب ديدگاه کالين ( )2005و میرز ،گامست و گقارينو ( )2006بقا توجقه بقه
برقراری مفروضههای بهنجاری تک متغیری 2ق بقه کمقک بقراورد مققادير چقولگی 3و
کشیدگی 4ق و بهنجاری چندمتغیری 5ق از روش فاصلة ماهاالنوبیس 1ق و فقدان مققادير
)1. Classic Test Theory (CTT
2. univariate normality
3. skew
4. kurtosis
5. multivariate normality

ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامة هيجانات پيشرفت در دانشجویان ایرانی

177

پرت ،در تحلیل عاملی تأيیدی از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو استفاده شقد.
عالوه بر اين ،همسو با پیشنهاد هو و بنتلر )1999( 2به منظور ارائقة ارزيقابی جقامع از
برازش الگو از شاخص مجذور خی(  ،) χ2شاخص مجذور خی بقر درجقه آزادی
( ،) χ2 /dfشاخص برازش مقايسهای ، (CFI) 3شاخص نیکقويی بقرازش، (GFI) 4
شاخص نیکويی بقرازش انطبقاقی (AGFI) 5و خطقای ريشقه مجقذور میقانگین
تقريب (RMSEA) 6استفاده شد .با توجه به يافتة مطالعة پکران و همکقاران ()2011
در اين مطالعه الگوی اندازهگیری مفروض برای تعیین برازندگی بقا دادههقای مشقاهده
شده يک مدل سلسله مراتبی 7خواهد بود.
همان طور که پیشتر اشاره شد ،در اين بخش به منظور تعیین الگوی انقدازهگیقری
پرسشنامة هیجانات پیشرفت در بین دانشقجويان ايرانقی ،همسقو بقا مطالعقة پکقران و
همکاران ( ،)2011مدل چندبُعدی پرسشنامة هیجانات پیشرفت ( )AEQآزمقون شقد.
اگر چه طب ديدگاه بیقرن ) 2006( 8در مطالعقة حاضقر ،سقاختار سلسقلهمراتبقی
پرسشنامه ( ) AEQب ا داده ها برازش قا بل قبولی نشان می دهقد ،امقا نتقايج آزمقون
برازندگی مدل چندبُعدی پرسشنامة هیجانات پیشرفت با دادهها در نمونقة دانشقجويان
ايرانی بر اساس منط پیشنهادی هو و بنتلر ( ) 1999برای هقر يقک از شقاخصهقای
مجذور خی بر درجه آزادی ( ،) χ2 / dfشقاخص خطقای ريشقة مجقذور میقانگین
تقريب ) ،(RMSE Aشاخص برازش مقايسهای ) ، (CFIشاخص نیکويی برازش
) (GFIو شاخص نیکويی بقرازش انطبقاقی ) (AGFIبقه ترتیقب برابقر بقا ،3/30
 0/86 ،0/85 ،0/074و  0/83به دست آمد که ضمن حمايت از برازش قابل قبول مقدل

1. Mahalanobis distance
2. Hu & Bentler
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
7. hierarchical model
8. Byrne

178

فصلنامه مطالعات اندازهگيری و ارزشيابی آموزشی

مفروض با دادههای جمعآوری شده ،برای بهبود برازندگی الگوی پیشنهادی (شکل
 ،) 2ضرورت اصالح الگوی اندازه گیری چندعاملی را بقرای پرسشقنامة () AEQ
گريزناپذير ساخت.
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آزمون برازندگی الگو با دادهها با استفاده از انتخاب اصالح الگو نشان داد که برای بُعقد
هیجانات مربوط به کالس ،پس از ايجاد کواريانس بین باقیماندههای خطا برای مقیاسهقای
(لذت و امید)( ،امید و غرور)( ،لذت و غرور)( ،اضطراب و خشم)( ،شقرم و اضقطراب) و
(نامیدی و خستگی) ،برای بُعد هیجانات مربوط به يادگیری پس از ايجقاد کواريقانس بقین
باقیماندههای خطا برای مقیاسهای (لذت و امید)( ،امیقد و غقرور)( ،اضقطراب و خشقم)،
(نامیدی و خستگی) و (شرم و اضطراب) و در نهايت برای بُعد هیجانات مربوط به امتحان
پس از ايجاد کواريانس بین باقیماندههای خطا برای مقیقاسهقای (لقذت و امیقد)( ،امیقد و
غرور)( ،خشم و اضطراب) و (خستگی و شرم) و در مجموع  15واحد کقاهش در درجقه
آزادی و  304/47واحد کاهش در مجذور خی به دسقت آمقد (جقدول  .)2در شقکل (،)1
تمام وزنهای رگرسیونی استاندارد شده بین هر يک از عوامل پنهان (هیجانقات مربقوط بقه
کالس ،هیجانات مربوط به يادگیری و هیجانات مربوط بقه امتحقان) و متغیرهقای مشقاهده
شده (وجوه چندگانة هیجانقات پیشقرفت مثبقت و منفقی) از لحقاظ آمقاری معنقادار بقود
(.)p>0/05
جدول ( )2شاخصهای نيکویی برازش و بارهای عاملی مدل مفروض پرسشنامة
هيجانات پيشرفت ( )AEQقبل و بعد از اصالح
تحلیل عاملی AEQ
قبل از اصالح مدل
بعد از اصالح مدل

χ2
RMSEA CFI AGFI GFI χ2/df df
0/074
0/85 0/83 0/85 3/30 249 821/70
0/047
0/96 0/92 0/94 2/19 234 515/23

loadings
 0/44تا 0/88
 0/39تا 0/79

نمودار( )3نتايج تحلیل تايیدی مرتبة باالتر  AEQرا پس از اصالح مدل نشان می-
دهد .بر اساس يافتههای جدول  ،2برآورد مقادير ( )∆χ2 306/47و ( )∆df 15برای
دو مدل قبل و بعد از اصالح نشان می دهد که بین اين دو مدل از لحاط میزان بقرازش
با داده های جمع آوری شده تفاوت در سط معناداری  0/05معنقادار اسقت .بقه بیقان
ديگر ،نتايج نشان می دهد که ايجاد کواريانس بین باقیمانقدههقای خطقا بقرای عوامقل
چندگانة مکنون در مدل پیشنهادی به طور قابل قبولی بهبود در سط بقرازش مقدل را
سبب شده است.
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در نمودار ( ،)2تمام وزنهای رگرسیونی استاندارد شقده بقین هقر يقک از عوامقل
پنهان (هیجانات مربوط به کالس ،هیجانات مربوط به يادگیری و هیجانات مربقوط بقه
امتحان) و متغیرهای مشاهده شده (وجوه چندگانة هیجانات پیشرفت مثبت و منفی) از
لحاظ آماری معنادار بود (.)p>0/05

بحث و نتيجهگيری
مطالعة حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی نسخة جامع پرسشنامة هیجانات پیشقرفت
در نمونهای از دانشجويان ايرانی انجام شد .همسو با يافته مطالعقة پکقران و همکقاران
( )2011نتايج مطالعة حاضر با تايید ساختارن مرتبقة بقاالتر بقه طقور تجربقی از الگقوی
اندازهگیری سلسلهمراتبی پرسشقنامة ( )AEQحمايقت کقرد .بقه بیقان ديگقر ،از نظقر
اندازهگیری ،يافتههای مطالعة حاضر از ويژگیهقای فنقی روايقی و پايقايی پرسشقنامة
( )AEQحمايت کرد .عالوه بر اين ،از نظر پژوهشی ،يافتة مطالعة حاضر از يک سقو،
ضرورت تمايزگذاری بین انواع مختلف هیجانات پیشرفت و از ديگقر سقوی وسقعت
بخشیدن به دامنة معنايی هیجانات پیشرفت و گذار از رويکقردی تقکبُعقدی و تاکیقد
صرف بر اضطراب به مثابة تنها هیجان فراگیقر در موقعیقتهقای پیشقرفت را بقیش از
پیش مورد تاکید قرار میدهد .هم نین ،يافتة مطالعقة حاضقر دربقارة سقاختار عقاملی
سط باالتر پرسشنامة ( ،)AEQاز ايدة ضرورت تمايزگذاری بین هیجانقات پیشقرفت
مختلف و تمییز بین موقعیتهای تحصقیلی متفقاوتی کقه چنقین هیجانقاتی را برمقی-
انگیزانند ،به طور تجربی حمايت کرد .به بیان ديگر ،به طور کلی ،نتايج مطالعه حاضقر
نشان می دهد که ساختار عاملی پرسشنامة هیجانقات پیشقرفت ق بقه مثابقة يقک ابقراز
خودگزارشی چندبُعدی ق ،برای سنجش تجارب هیجقانی فراگیقران در موقعیقتهقای
تحصیلی ،فرصت شمولن تمايزگذاری بین هیجانات پیشرفت مختلف و موقعیقتهقای
متفاوتی که در فراخوانی اين هیجانات اثرگذارند ،را فراهم آورده است.
تشابة ساختار عاملی نسخة فارسی پرسشنامة ( )AEQدر گروه دانشجويان ايرانقی
با نسخه های آلمانی و آمريکايی پرسشنامة هیجانات پیشرفت ،ضمن تاکید بقر قابلیقت
کاربردپذيری منط نظری زيربنايی پرسشنامة ( )AEQدر گروههقای نمونقة مختلقف،
نشان میدهد که ساختار زيربنايی اصلی و سازوکارهای علّی نظری تبیقینکننقدة منقابع
فراهم آورندة تجارب هیجقانی در مواجهقه بقا رخقدادهای انگیزاننقده در محقی هقای
تحصیلی مختلف ،از اصول کلی مشابهی پیروی میکند .به بیان ديگقر ،نتقايج پقژوهش
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حاضر تاکید میکند که از لحاظ ساختاری ،الگقوی پیشقنهادی در بقین زيرگقروههقای
مختلف از توان الزم برای توصیف و تبیین نقش غیر قابل انکار هیجانات پیشقرفت در
مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی برخوردار است.
با وجود آن که يافتههای مطالعة حاضر سهم بهسزايی در پیشبرد دانقش تجربقی در
قلمرو مطالعاتی سنجش هیجانات پیشرفت داشته است ،اما اين مطالعه محدوديتهايی
نیز دارد  .اول ،با وجود آن که نتايج مطالعقات فرنقزل و همکقاران ( )2007و پکقران و
همکاران ( )2010از سودمندی بینفرهنگی نسخههقای مختلقف پرسشقنامه هیجانقات
پیشرفت در نمونههای آلمانی و چینی حمايت کردهاند ،اما از آنجقا کقه نمونقة مطالعقة
حاضر فق شامل گروهی از دانشجويان ايرانی بوده است ،هم نان پاسخ به اين سوال
که آيا يافتههای مطالعة حاضر از لحاظ بین فرهنگی به نمونههقای ديگقر قابقل تعمقیم
است يا خیر بیپاسخ مانده است .عالوه بر اين ،با توجه به اينکه پیشتقر تقالشهقايی
برای استفاده از نسخههای مختلف پرسشنامه هیجانات پیشرفت در بین گروههای سنی
پايینتر انجام شده است (فرنقزل ،پکقران و گقوئتز2007 ،؛ فرنقزل ،تقراش ،1پکقران و
گوئیز ،)2007 ،تحلیل روانسنجی پرسشنامة هیجانقات پیشقرفت در مققاطع تحصقیلی
پايینتر پیشنهاد میشود .دوم ،در مطالعة حاضر به منظور سنجش هیجانقات پیشقرفت،
3
از نسخة اصقلی پرسشقنامة ( )AEQکقه هیجانقات را ناوابسقته بقه بافقت 2و صقفتی
میسنجد ،استفاده شد .اين در حالی است که نتايج برخی مطالعات نشقان دادهانقد کقه
هیجانات فراگیران تاحدی وابسته به بافت سازماندهی میشوند (گوئتز ،فرنزل ،پکقران،
هال و التکی .)2007 ،4بنابراين ،سقنجش هیجانقات پیشقرفت بقه کمقک نسقخههقای
وابسته به بافت ،مانند نسخة رياضیات پرسشنامة هیجانات پیشرفت ،5میتواند موضقوع
منتخب برای مطالعهای مستقل تلقی شود .سوم ،در مطالعة حاضر تحلیقل روانسقنجی
نسخة اصلی پرسشنامة هیجانات پیشرفت فق به کمک آزمقون روايقی عقاملی انجقام
شد .بنابراين ،پیشنهاد میشود که در مطالعات بعدی شاخصهای بیشتری مانند روايقی
همگرا و واگرا ،روايی پیشبین ،روايی مالکی و پايايی آزمون بازآزمون بقرای سقنجش
1. Thrash
2. domain.general
3. trait.like
4. Lutke
)5. Achievement Emotions Questionnaire.Mathematics (AEQ.M
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ويژگیهای فنقی پرسشقنامة ( )AEQاسقتفاده شقود .عقالوه بقر ايقن ،نققش عوامقل
روششناختی مانند وجود سوگیری پاسخ در گروههای جنسی مختلف از طري آزمون
همارزی عاملی 1پرسشنامة ( )AEQمطالعه شود.
با توجه به روند رو به رشد هیجانات پیشرفت در موقعیتهای تحصیلی و با توجه
به تبعات غیرقابل انکار تجارب هیجانی منفی در موقعیتهای پیشرفت ،همسو با نتايج
مطالعات استینهارت و دالبیر ( )2008و کیم و هادگس ( )2012تحق ايدة ايمنسقازی
روانی فراگیران در مواجهه با مطالبات فزايندة موقعیتهای تحصیلی از طري آمقوزش
مديريت بهینة تجارب هیجانی در اين موقعیتها و تجهیز خزانة مهارتهای مقابلقهای
فراگیران ،نیازمند بهرهگیری از برنامههايی مانند «برنامة تابآوری پنسیلوانیا »2است.
در مجموع ،يافتههای مطالعة حاضر نشان مقیدهقد کقه نسقخة فارسقی پرسشقنامة
هیجانات پیشرفت به مثابه ابزار خودگزارشی چندبُعدی در قلمرو مطالعقاتی هیجانقات
پیشرفت ،از لحاظ روانسنجی برای سنجش ابعاد چندگانة تجقارب هیجقانی فراگیقران
دقی و قابل اطمینان است.

1. factorial equivalence
2. Pennsylvania resilience program
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