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چکیده
هیجانها نقشی اساسی در محیطهای آموزشی ایفا میکند لذا طراحی مقیاسی برای سنجش هیجانهای
معلمان موضوعی ارزشمند و قابلتوجه است .هدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس
هیجانهای معلم در شهر مشهد بود .روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود .حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران  320نفر تعیین شد .شرکتکنندگان به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند.
پرسشنامه هیجانهای معلم ( )TEIچن و مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی ( )PANASواتسون ،کالرک
و تلیگن توسط شرکتکنندگان بهطور همزمان تکمیل گردید .برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از روش
همسانی درونی (ضریب آلفا) و جهت احراز روایی از روایی محتوایی ،روایی همگرا و روایی سازه تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی بهره گرفته شد .نتایج نشان داد ضریب آلفای کل مقیاس برابر با  0/88و در زیر
مقیاسهای آن میان  0/44تا  0/88به دست آمد .همچنین ضریب همبستگی بین مقیاس هیجان معلم و عاطفه
مثبت و منفی  0/45به دست آمد .نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که ارزش
ویژه  1عامل قابلمالحظه است که رویهم  62/49درصد واریانس هیجانهای معلمان را تبیین میکند.
شاخصهای نیکویی برازش مدل را تأیید کردند .بنابراین مقیاس هیجانهای معلمِ ،همسانی درونی مطلوب و
روایی کافی در نمونه معلمان ایرانی دارد.
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واژههای کلیدی :تحلیل عاملی ،هیجان معلم ،پرسشنامه هیجانهای معلم ،پایایی

مقدمه
در جوامع پیچیده امروزی ،نقش سازمانها در برآورده کردن نیازهای بشر مهمتر از
هرزمانی شده است و معلمان بهعنوان یکی از مهمترین عناصر موجود در تعلیم و تربیت و
از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تعلیم و تربیت نقش اساسی در
این امر دارند ،زیرا تربیت انسان نتیجه یک جریان متقابل دوجانبه و باالخره حاصل عمل
مربی و عکسالعمل شاگرد است (پیاژه .)5364 5،هیجانها بخشی جداییناپذیر از زندگی
بشر هستند که همراه با شناخت و انگیزش ،بهعنوان یکی از سه عملیات ذهنی اساسی در
نظر گرفته میشوند که در تعریف انسان و ارتباط آن با محیط ،وابسته به یکدیگر و الینفک
هستند (هارگریوز.)20002،
در طول چند دهه گذشته ،هیجانها نقش مهمی در علوم انسانی و بخصوص در
آموزشوپرورش ایفا کردهاند .ماهیت هیجانها ،نقشها و اثرات آنها در رشد معلم،
تغییرات آموزشی و توسعه مدرسه به موضوعاتی تبدیلشدهاند که برای درک کیفیت و
اثربخشی کار معلمان و مسئوالن مدرسه از اهمیت بسزایی برخوردار هستند (دی و لی،3
 .)2055در مقایسه با شغلهای دیگر ،معلمان در محیطهای آموزشی سطوح باالیی از
هیجانها را تجربه میکنند (مسلش ،شافلی و الیتر .)2005،4بااینحال هیجانهای معلم
عمیقاً با فرایندهای آموزشی در ارتباط و رفتارهای معلم را تحت تأثیر قرار میدهند (هیگن
هاور و وولت ،)2054،1شناخت و انگیزش معلمان و روابط معلم -دانشآموز را شکل
میدهند (ساتون و ویتلی ،)2003،6در نتایج یادگیری دانش آموزان و رفتار آنها (چانگ،4
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 ،)2053بر زندگی معلمان (هارگریوز(2001 ،هویت حرفهای آنها (لی و همکاران)2053،
و تغییرات آموزشی (دی )2055 ،و همچنین در توجه ،حافظه ،تفکر و حل مسئله آنها
(اممر5994،5؛ مگ و برادلی )5999 ،2مؤثر هستند .عالوه بر این ،هیجانها در بهزیستی و
سالمت روانی معلمان (چانگ )2009،و نیز بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در فرسودگی
شغلی (مسلش و همکاران ،) 2005،ترک زودهنگام شغل و نرخ بازنشستگی در شغل معلمی
(اینگرسل )2002،3و همچنین درگیر در هر جنبهای از فرایند تدریس و یادگیری
شناساییشدهاند ،همچنان که هارگریوز ( )2001 ،5998و مارتین و لوکن هاوسن)2001( 4
معتقدند کیفیت تدریس به هیجانهای معلمان بستگی دارد ،برای مدت طوالنی ،بررسی و
مطالعه هیجان ها ،غیر از مطالعات اضطراب دانش آموزان ،در تحقیقات علمی مفقود مانده
بود ،کمبود پژوهش در هیجانها در تحقیقاتی که به هیجانهای معلم متمرکزشده باشند
بیشتر مشهود است که تاکنون توجه بسیار کمی دریافت کرده و اغلب نادیده گرفتهشده
است (هارگریوز2001،؛ زمبیلس2004،1؛ کرافورد2055،6؛ دی2055،؛ ساتون و ویتلی،
)2003؛ بنابراین درک ماهیت هیجانها در بافت مدرسه ضروری است (شوتز و لینهرت،4
.)2002
تعاریف و نظریات متعددی در مورد هیجان ارائهشده است .هیجان ازنظر لغوی به هر
تحریک یا اغتشاش در ذهن ،احساس ،عاطفه و حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده تلقی
میگردد (شولتز و شولتز .)5390،8به باور جیمز-النگه هیجانها در اثر واکنشهای رفتاری
آشکار به رویدادها به وجود میآیند ،نه اینکه واکنشهای رفتاری را به وجود آورد.
بهعبارتدیگر ،هیجان معلول واکنشهای رفتاری به رویدادهاست ،نه علت آنها .با توجه
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به دیدگاه جیمز-النگه بهعنوانمثال :موجودی را میبینیم ،فرار میکنیم ،میترسیم (خدا
پناهی.)5390 ،
در نظریه کنون -بارد ،گفته میشود احساس درونی هیجان و واکنشهای بدنی در
هیجان از یکدیگر مستقل هستند ،هر دو همزمان رخ میدهند .طبق این نظریه ،ما نخست
موقعیتهای بالقوه هیجانانگیز را در جهان بیرون ادراک میکنیم سپس مناطق پایین مغز
مانند هیپوتاالموس فعال میشوند و بعدازآن این مناطق پایین مغز ،برون دادهایی را به
اندامهای درونی بدن و ماهیچههای بیرونی میفرستد تا جلوههای بدنی هیجان را به وجود
آورند و برون دادهایی را نیز به قشر مخ که در آنجا الگوی شلیک عصبی از مناطق پایین
مغز بهعنوان احساس درونی هیجان ادراک شود (حسنزاده.)5386،
برعکس نظریه جیمز-النگه در نظریه کنون-بارد عقیده بر آن است که واکنشهای
بدن و احساس درونی هیجان از یکدیگر مستقل هستند به این معنا که واکنشهای بدنی
مبنای احساس درونی هیجان نیستند (حسنزاده .)5386،در نظریه شاختر-سینگر 5عقیده بر
آن است که هیجانی که ما احساس میکنیم ناشی از تعبیر از یک حالت بدنی برانگیخته یا
تحریکشده است .طبق این نظریه تجربه هیجان به دو عامل بستگی دارد-5 :برانگیختگی
خودمختاری -2تعبیر شناختی ما از آن برانگیختگی .فرض بر این است که وقتی یک
برانگیختگی احشایی را تجربه میکنیم برای آن تبیینی در محیط جستوجو میکنیم .برای
مثال اگر در جشن تولدمان باشیم احتماالً آن را بهعنوان شادی برچسب میزنیم .در این
دیدگاه ارزیابی فرد از موقعیت هیجانانگیز عامل تعیینکننده مهمی در پاسخ هیجانی است
هیجان به کنش متقابل بین عوامل شناختی و حالت برانگیختگی فیزیولوژیکی بستگی دارد
پسخوراند دریافتی مغز از فعالیت فیزیولوژیکی یک حالت نامتمایز از انگیختگی به وجود
میآورد اما هیجانی که شخص احساس میکند بستگی دارد به برچسبی 2که به این حالت
انگیختگی میزند این برچسب زدن یک فرایند شناختی است (جان مارشال.)5393 3،
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این نظر که حاالت چهره عالوه بر عملکرد ارتباطی در تجربه هیجانی نیز نقش دارند
نظریه پسخوراند چهره 1نامیده میشود طبق این فرضیه به همان ترتیب که از برانگیختگی
خودمختار خویش پسخوراند دریافت میکنیم از جلوههای چهره نیز پسخوراند دریافت
میکنیم اگر خود را به تبسمی وادارید و این تبسم چندثانیهای بر لب بگیرید کمکم خود را
خوشحالتر احساس میکنید اما اگر اخم کنید احساس تنش و خشم میکنید
(حسنزاده .)5386،یک هیجان کامل هیجانی است که نهتنها خود فرد آن را تجربه کند
بلکه دیگران نیز با مشاهده فرد بتوانند وجود این هیجان را در فرد تشخیص دهند (ماس 2و
همکاران)2055 ،؛ بنابراین همخوانی احساس و ابراز هیجان روابط اجتماعی فرد را بهپیش
میبرد و باعث میشود دیگران بهتر فرد را بشناسند و پس از مدتی وی را اصیل و
قابلاعتماد تشخیص دهند (کرنایس و گلدمن .)2006،3ابراز هیجان مثبت عالوه بر اینکه به
دیگران نشان میدهد که فرد دوست دارد به آنها نزدیک شود و آنها نیز میتوانند به فرد
نزدیک شوند ،باعث سرایت این هیجان مثبت به دیگران نیز میشود (شایوتا ،کمپوس،
کلتنر و هردنستاین .)2004 ،4بهاینترتیب ابراز هیجان مثبت پیوند اجتماعی و همکاری
درازمدت را تقویت میکند (اندرسن ،کلدنرو جان.)2003 ،
از بین نظریههای متعددی که درزمینه هیجان وجود دارد نظریههای شناختی ارزیابی
تبیین جامعتری درباره هیجانها ارائه میدهند و بیش از نظریههای دیگر موردتوجه
قرارگرفتهاند .بنیانهای علمی در نظریههای ارزیابی هیجان فرض میکنند که موقعیت
بهخودیخود عامل اصلی برای ظهور هیجانها نیست بلکه تفسیر ذهنی از ویژگیهای
موقعیت تجربههای عاطفی را تعیین میکند (فرنزل .)2054 ،1هوکس چایلد ،5990( 6به نقل
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از کراس و هنگ )2052 ،5هیجان را بهعنوان آگاهی از چهارعنصر میداند که معموالً
بهطور همزمان تجربه میشوند :ادراک و ارزیابی محرک ،فعالسازی یک پاسخ بدنی
(مانند تغییرات در ضربان قلب ،درجه حرارت بدن و  ،)...نشان دادن ژست یا حرکتی گویا
و برچسب فرهنگی که بر روی سه عنصر نخست اعمال میشود ،وقوع یک هیجان به نحوه
درک و تفسیر شخص از محرکها بستگی دارد .پکران ،گوئتز ،تیتز و پری )2002( 2بیان
میکنند هیجانها مجموعهای از فرایندهای روانشناختی مرتبط باهم هستند که شامل
عواطف ،شناخت و مؤلفههای انگیزشی ،روانشناختی و واکنشهای فیزیولوژیکی است.
برای مثال در هیجان اضطراب ،احساس تشویش و ناراحتی (بعد عاطفی) ،نگرانیها (بعد
شناختی) تمایل به اجتناب (بعد انگیزشی) و حالتهای چهره و برخی واکنشهای
فیزیولوژیکی را مشاهده میکنیم .پکران (2006 ،2000؛ پکران و همکاران )2002 ،برای
تبیین و تحلیل پیشایندها و پسایندهای هیجانهایی که در بافت آموزشی تجربه میشوند،
چارچوب منسجم و یکپارچهای را پیشنهاد کردهاند .پکران در سالهای اخیر سعی کرد تا
مفروضات رویکرد انتظار-ارزش هیجان ،نظریه اسناد در هیجانهای پیشرفت و همچنین
نظریه کنترل ادراکشده را باهم ادغام کند و از این طریق تبیین جامعتری از هیجان ارائه
بدهد .لذا با توجه به تلفیق عواطف ،شناخت و انگیزش در رویکرد پکران لذا چارچوب
نظری مناسبی برای مطالعه هیجانهای معلمان هستند .از دیدگاه روانشناسی هیجانها در
درجه اول بهعنوان اجزای شخصی ساختار شخصیت یک فرد در نظر گرفته میشوند،
درنتیجه ،پژوهشهای روانشناختی به ویژگیهای درونی و فردی (بین فردی) پاسخهای
هیجانی معلمان تمرکز میکنند این دیدگاه اغلب هیجانها را به پویاییهای درونی
شخصیت کاهش میدهد و از بافت فرهنگی و اجتماعی متمایز میکند (برای مثال ساتون و
ویتلی .)2003،در مقابل ،از دیدگاه جامعهشناختی هیجانها بهصورت اجتماعی و فرهنگی
ساخته میشوند ،مطالعات مبتنی بر دیدگاه جامعهشناختی ،بر نحوه ساختهشدن هیجانهای
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معلم بهصورت اجتماعی در پویاییهای شرایط اجتماعی و نحوهای که این شرایط
بهصورت غیرمستقیم تجربیات و ابراز هیجانی معلمان را شکل میدهد ،تمرکز میکنند
(هارگریوز.)2005،
بر اساس برخی مطالعات اکتشافی صورت گرفته در رابطه با هیجانهای معلمان در
مدرسه ،پژوهشگران اظهار میدارند که معلمان در محیطهای آموزشی اغلب انواعی از
هیجانهای مثبت (شادی ،شور ،گرمی و محبت) و هیجانهای منفی (خشم ،سرخوردگی و
اضطراب) را تجربه میکنند (زمبیلس2001،؛ اممر5994،؛ هارگریوز5998 ،؛ ساتون و
ویتلی .)2003 ،طبقهبندیهای مختلفی از هیجانها ارائهشده است که پاروت2005( 5؛ به
نقل از باهیا ،فریره ،امارال و ترسا استرال )2053 ،2لیست جامعی از هیجانها را تدوین کرده
است که هیجانها در یک ساختار کوتاه سازماندهی میشوند که بهموجب آن هیجانهای
اولیه و بنیادین به هیجانهای ثانوی و هیجانهای ثانوی به هیجانهای نوع سوم تقسیمبندی
میشوند .چن ( )2056در ارتباط با معلمان هیجانهای بنیادین را بررسی کرده و بر اساس
آن ابزاری برای سنجش هیجانها تدوین کرده است .این هیجانهای بنیادین مرتبط به حرفه
معلم عبارتاند از :شادی :3عامل شادی ناظر به شادی معلم در رابطه با تعاملهای مثبت
بادانش آموزان ،معلمان و مسئوالن مدرسه است .عامل شادی همچنین نتایج هیجانهای
معلم از حمایت معلمان و همکاران و احترام از مسئوالن مدرسه را شامل میشود .فرنزل
وگوتز ( )2004بیان کردند که تجربیات معلمان از هیجان شادی بیشتر از هیجانهای دیگر
همچون خشم و اضطراب است .در مطالعه ساتون و ویتلی ( )2003معلمان اظهار داشتند که
آنها هیجان شادی را در رابطه با دانش آموزان تجربه میکنند ،بخصوص وقتیکه دانش
آموزان پاسخگو ،باانگیزه و مسئول هستند .عشق :4عامل عشق یا عالقه به خوشحالی معلم
بهواسطه ماهیت شغل تدریس مانند احترام از دیگران ،ثبات ،حقوق معقول و مکفی و

1. Parrot
2. Bahia, Freire, Amaral, & Teresa Estrela
3. Joy
4. Love
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شواهدی از رشد بچهها اشاره میکند .غم یا اندوه :5عامل غم به هیجانهای غمانگیز و
ناخوشایند معلمان به دلیل نادیده گرفتن تالشهای آنها ،پاداش غیرمنصفانه ،نگرشهای
غیردوستانه دانش آموزان و والدین اشاره میکند .خشم :2به آزردهخاطر شدن معلمان
درباره عیبجوییها و انتقادهای مردم ،مصائب و سختیهای نوبتکاری و تغییر مکان
ناشی از بروکراسی آموزشی و نادیده گرفتن دانش آموزان اشاره میکند .ترس :3عامل
ترس مربوط به مشکالت دانش آموزان ،رقابت میان همکاران ،انتظارات افراطی والدین و
عدم تعادل در کار و زندگی میشود .بهطور خاص تجارب معلمان از خشم مستقیماً با
بدرفتاریهای دانش آموزان گرهخورده است (هارگریوز.)2000،
مؤلفههای مختلف هیجانها بر انواعی از رویکردهای روششناسی برای اندازهگیری
آنها بازتاب داشته است ،تاکنون ،هیجانهای معلم اغلب از طریق مصاحبههای کیفی
بررسیشده است (مانند هارگریوز2000 ،5998،؛ ساتون .)2004،هیجانهای معلم را
زمبیلس ( )2000،2004بهطور عمیق با استفاده از یک رویکرد قومنگاری شامل مصاحبه،
مشاهده مشارکتی و مجموعهای از اسناد بررسی کرده است .این روششناسی مفید است،
اما بهجای مطالعهی لحظهبهلحظه تجربیات معلمان ،تفکرات آنها را درباره تجربیات
هیجانیشان درگذشته بررسی میکند و یافتهها نمیتواند به فراتر از کسانی که با آنها
مصاحبه شده ،تعمیم داده شود .هیجانهای معلم بهصورت کمی با استفاده از پرسشنامه
توسط فرنزل ،گوتز ،استفن و ژاکوب ،)2009( 4فرنزل و گوتز ( ،)2004فرنزل ،گوتز و
پکران ( )2009موردبررسی و مطالعه قرارگرفته است.
هارگریوز ( ) 2001دریافت که معلمان در اوایل شغل خود تمایل دارند تا فعال و
پرانرژی ،مشتاق و قوی باشند و در صورت نیاز به اصالحات و تغییرات آموزشی ،معلمان
تازهکار منعطفتر و وفق پذیر تر هستند .همچنین کراس و هونگ ( )2052دریافتند که

1. Sadness
2. Anger
3. Fear
4. Frenzel, Goetz, Stephens & Jacob
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معلمان اغلب هیجانهای مثبت را از دانش آموزان دریافت میکنند و از دانش آموزان
بیانضباط ،والدین و همکاران هیجانهای ناخوشایند دریافت میکنند ،آنها همچنین نشان
دادند که هیجان های معلم تحت تأثیر باورهای تربیتی ،هویت و نیز شرایط مدرسه قرار
دارد .پژوهش لی و ین )2055( 5در چین نشان داد که معلمان چینی سعی میکنند
هیجانهای مثبت خود را تداوم بخشیده و هیجانهای منفی را پنهان یا کنترل کنند این
معلمان معتقد بودند که هیجان های مثبت دانش آموزان را به یادگیری تشویق و تدریس را
بهبود میبخشد .چن و وانگ )2005( 2دریافتند که هیجانهای معلم تحت تأثیر عواملی
همچون وضعیت فرهنگی-اجتماعی والدین ،اهداف اخالقی معلم ،تصور معلم از حرفهای
بودن ،تظاهر سیاسی معلمان و فراوانی تماس با والدین قرار دارد .اممر ( )5994در مطالعات
خود دریافت که خشم و سرخوردگی معلم که از بدرفتاریهای دانش آموزان سرچشمه
میگیرد ،باعث میشود که تمرکز و توجه آنها از اهداف آموزشی منحرف بشود و
ازآنجاییکه اضطراب کارایی حافظه فعال را کاهش میدهد؛ یک معلم با سطح باالیی از
اضطراب غیرمحتمل است که بتواند موفق به حل مشکالت و مسائل در کالس درس بشود.
ازنظر هیجانهای مثبت مانند شادی و عشق و رضایتمندی ساتون و ویتلی ()2003
اشارهکردهاند که معلمان دارای هیجانهای مثبتتر استراتژیها و ایدههای آموزشی و
تدریسی بیشتری تولید میکنند و هیجانهای منفی انگیزش معلمان را کاهش و تجربیات
هیجانی منفی دانش آموزان را افزایش میدهد .ازنظر انگیزش رایان و دسی)2000( 3
معتقدند که هیجانهای منفی اغلب انگیزه درونی معلمان را کاهش میدهد درحالیکه
هیجانهای مثبت پیشنیازی برای انگیزش درونی است .وانگ و دورنبوش2000( 4؛ به نقل
از تریگول )2052 ،1دریافتند که دانشآموزانی که هیجانهای معلمشان را بهصورت مثبت
ادراک و ارزیابی کردند باانگیزهتر بودند و تشریکمساعی بیشتری داشتند.
1. Lee & Yin
2. Chen & Wang
3. Ryan & Deci
4. Wang & Dornbusch
5. Trigwell
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هارگریوز ( )5998بیان میکند که تدریس یک عمل هیجانی است و تدریس خوب با
هیجانهای مثبت تحقق مییابد و معلمان خوب عالقه و اشتیاق خود را در طول تدریس
نشان میدهند که بهنوبه خود دانش آموزان را برمیانگیزاند .کراس و هونگ ()2052
معتقدند که مدارس و کالسها محیطهای هیجانی پیچیدهای هستند ،جایی که معلمان
همواره با تقاضاهای هیجانی از سوی دانش آموزان ،همکاران ،والدین و مدیران روبهرو
میشوند .لذا برای سازگاری با این خواستههای عاطفی مدیریت کردن هیجانها برای
معلمان ضروری مینماید تا بهصورت موفقیتآمیزی تدریس کنند (لی و ین .)2055،برای
مدت طوالنی ،بررسی و مطالعه هیجان ها ،غیر از مطالعات اضطراب دانش آموزان ،در
تحقیقات علمی مفقود مانده بود ،کمبود پژوهش در هیجانها در تحقیقاتی که به
هیجان های معلم متمرکزشده باشند بیشتر مشهود است که تاکنون توجه بسیار کمی دریافت
کرده و اغلب نادیده گرفتهشده است (هارگریوز2001،؛ زمبیلس2004،؛ کرافورد2055،؛
دی2055،؛ ساتون و ویتلی.)2003 ،
درزمینه ساخت ابزار در حیطه عواطف و هیجان تاکنون واتسون ،کالرک و تلیگن

5

( )5988مقیاس عاطفه مثبت و منفی را تدوین کردهاند که دارای  20گویه و دو مؤلفه
عاطفه مثبت و عاطفه منفی هست که بخشی پور رودسری و دژکام ( ،)5384محمدی
( ،)5390شریفی و همکاران ( ،)5395در جامعه ایرانی به بررسی ویژگیهای روانسنجی و
هنجاریابی این مقیاس پرداختند .پکران و همکاران ( )2055نیز برای ارزیابی هیجانها،
پرسشنامه هیجان پیشرفت ( )AEQدانش آموزان را طراحی کردند این مقیاس مربوط به
هیجانهای کالس ،هیجانهای مربوط به یادگیری و هیجانهای مربوط به امتحان را شامل
میشود پکران و همکاران آلفای کرونباخ محاسبهشده برای خرده مقیاسها را از  41درصد
تا  91درصد گزارش کردند که پایایی قابلقبول این ابزار را نشان میدهد (پکران و
همکاران .)2055،در ایران کدیور و همکاران ( )5388پرسشنامه هیجانهای تحصیلی
پکران را روا سازی کرده و همسانی درونی قابل قبولی برای زیر مقیاسهای آن میان
1. Watson, Clark & Tellegen
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 0/86-0/44گزارش کردهاند .تریگوال ( )2052برای اندازهگیری هیجانهای تدریس
اساتید دانشگاه مقیاس هیجانهای تدریس ( )EITرا ساخت که شامل  20گویه و دو مؤلفه
هیجان مثبت همچون انگیزه ،رضایتمندی و اعتمادبهنفس و هیجان منفی مانند اضطراب و
سرخوردگی است .در ایران نیز مطالعاتی در رابطه با هیجانها انجامشده است :در پژوهشی
قربان شیرودی و عباس قربانی ( )5390آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس را در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد مازندران هنجاریابی کردند و نشان دادند که ابزار فوق در جامعه
موردپژوهش از ویژگیهای روانسنجی مناسبی برخوردار است .احمدی ( )5395پژوهشی
تحت عنوان رابطه همخوانی احساس و ابراز هیجان مثبت با سالمت روانی :بررسی کارکرد
اجتماعی هیجان در بین دانشجویان انجام داد و به این نتیجه دستیافت که بین میزان هیجان
مثبت ابرازشده با شاخص سالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد.
استنباط و جمعبندی از پیشینه :مرور ادبیات تحقیق نشان میدهد که پژوهشگران،
هیجانهای معلم را عمدتاً با رویکردهای کیفی مطالعه کردهاند و اندک پژوهشهایی هم
که در قالب روششناسی کمی انجامشده ،با استفاده از ابزارهایی صورت گرفته است که بر
دو بعد کلی عاطفه مثبت و عاطفه منفی متمرکزشدهاند؛ لذا این ابزارها بهصورت مشخص و
مجزا اطالعاتی درباره هیجانهای معلمان در رابطه با دانش آموزان ،اولیای دانش آموزان،
مردم و تدریس ارائه نمیدهند که مقیاس هیجانهای معلم چن ( )2056این مسائل را
برطرف کرده است .عموماً نظریههای هیجان ،هیجان را بهصورت متغیری بسیار کلی و
دوبعدی همچون عاطفه مثبت و عاطفه منفی در نظر گرفتهاند اما با توجه به اظهارات
الزاروس ( )5995این برای توصیف دقیق وقوع هیجانها کافی نیست لذا اخیراً پژوهشگران
هیجانها را بهصورت مجزا و مشخص (مانند خشم ،ترس ،لذت و )...در نظر میگیرند که
مطالعه حاضر نیز منطبق بر این دیدگاه است.
علیرغم اهمیت هیجانهای معلم و تأثیر آن بر متغیرهای مختلف که در باال ذکر شد در
ایران به این سازه پرداخته نشده است ،این امر ممکن است دالیل متعددی داشته باشد اما
یکی از دالیلی که با پژوهش حاضر مرتبط است کمبود ابزارهای اندازهگیری روا و پایا
است ،ازاینرو پژوهش حاضر باهدف هنجاریابی مقیاسی برای این سازه جهت استفاده در
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جامعه ایرانی انجام شد ،زیرا این مقیاس در فرهنگ متفاوتی ساختهشده است و برای
اطمینان از کاربرد آن در پژوهشهای داخلی ،این مطالعه ضرورت دارد .پژوهش حاضر در
پی پاسخ به این سؤاالت است که آیا مقیاس هیجانهای معلم از روایی و پایایی قابل قبولی
برخوردار است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی است و ازآنجاکه به بومیسازی ابزار
هیجانهای معلم میپردازد از نوع روشهای اعتبار یابی آزمون است لذا از آمار توصیفی و
استنباطی بهره گرفته خواهد شد ،جامعهی موردمطالعه این پژوهش را کلیه معلمان زن و
مرد مشغول به تدریس در سـال تحصیلی  5394-91در مدارس ابتدایی شهر مشهد تشکیل
میدهند .حجم نمونه موردپژوهش بر اساس فرمول کوکران 320 ،نفر محاسبه شد .ابتدا با
مراجعه به اداره آموزشوپرورش مجوز صادر شد سپس اسامی مدارس تهیه گردید در
مرحله بعد ،از نواحی مختلف شهر مشهد نواحی  6 ،1 ،3و  4انتخاب و از هر ناحیه 50
مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سرانجام با هماهنگیهای الزم به مدارس مراجعه
و با توضیح اهداف تحقیق و ایجاد انگیزه در معلمان ،در ساعات استراحت پرسشنامهها
بهصورت فردی تکمیل شد .از  320پرسشنامه اجراشده  308مورد بازگشت داده شد (96
درصد) .از نمونه یادشده  38درصد آقا و  62درصد خانم بودند معلمان یادشده از مدارس
ابتدایی پایههای اول تا پنجم انتخاب شدند دامنه سنی شرکتکنندگان از  20تا  14سال
متغیر بود از این تعداد  52نفر مجرد و بقیه متأهل بودند .سابقه تدریس معلمان شرکتکننده
در پژوهش  54/2از یک تا پنج سال 55/4 ،درصد شش تا ده سال 22/4 ،درصد از  55تا
 51سال 21/3 ،درصد  56تا  20سال 54/6 ،درصد از  25تا  21سال 8/4 ،درصد از  26تا 30
سال بود که بیشتر معلمان شرکتکننده در پژوهش دارای سنوات خدمت  55تا  20سال
بودند که  48درصد معلمان را تشکیل میدادند.
جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه زیر استفاده شد:
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مقیاس هیجانهای معلم :چن ( )2056برای مطالعه هیجانهای معلمان ،مقیاس هیجانهای
معلم ( )5TEIرا طراحی و تدوین کرده است ،وی از طریق بررسی 254معلم در یک
مطالعه مقدماتی و  5830معلم در مطالعه اصلی 1 ،عامل (شادی ،عشق ،غم ،خشم و ترس)
را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی شناسایی کرده است .شادی :2عامل شادی
ناظر به شادی معلم در رابطه با تعاملهای مثبت با دانش آموزان ،معلمان و مسئوالن مدرسه
است .عامل شادی همچنین نتایج هیجانهای معلم از حمایت معلمان و همکاران و احترام از
مسئوالن مدرسه را شامل میشود .عشق :3عامل عشق یا عالقه به خوشحالی معلم بهواسطه
ماهیت شغل تدریس مانند احترام از دیگران ،ثبات ،حقوق معقول و مکفی و شواهدی از
رشد بچهها اشاره میکند .غم یا اندوه :4عامل غم به هیجانهای غمانگیز و ناخوشایند
معلمان به دلیل نادیده گرفتن تالشهای آنها ،پاداش غیرمنصفانه ،نگرشهای غیردوستانه
دانش آموزان و والدین اشاره میکند .خشم :1به آزردهخاطر شدن معلمان درباره
عیبجوییها و انتقادهای مردم ،مصائب و سختیهای نوبتکاری و تغییر مکان ناشی از
بروکراسی آموزشی و نادیده گرفتن دانش آموزان اشاره میکند .ترس :6عامل ترس مربوط
به مشکالت دانش آموزان ،رقابت میان همکاران ،انتظارات افراطی والدین و عدم تعادل در
کار و زندگی میشود .بهطور خاص تجارب معلمان از خشم مستقیماً با بدرفتاریهای
دانش آموزان گرهخورده است (هارگریوز )2000،این مدل تعاملهای مثبت معلمان ابتدایی
را در رابطه با دانش آموزان و همکاران ،دریافت احترام از مدرسه ،خانواده و مردم و نیز
تجربه احساسات منفی در ارتباط با رفتار ناعادالنه ،رقابت در میان همکاران ،ناهماهنگی در
زندگی کاری ،فشار جامعه ،سیاست و تغییرات آموزشی به تصویر میکشد .این پرسشنامه
از نوع خود گزارشی و مداد_کاغذی است که دارای  26سؤال است؛  4سؤال آن مربوط به

1. Teachers Emotion Inventory
2. Joy
3. Love
4. Sadness
5. Anger
6. Fear
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عامل شادی 4 ،سؤال آن مربوط به عامل عشق 4 ،سؤال آن مربوط به عامل غم 4 ،سؤال آن
مربوط به عامل خشم 4 ،سؤال آن مربوط به عامل ترس است .پاسخ آزمودنیها به سؤاالت
به شکل طیف لیکرت است که شامل خیلی کم ( ،)5کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( ،)4خیلی
زیاد ( )1است .چن در مطالعه خود ،همسانی درونی (ضریب آلفا) برای عامل شادی را
 ،0/90عامل عشق را  ،0/43عامل غم را  ،0/86عامل خشم را  0/84و عامل ترس را  0/86به
دست آورده است که همسانی قابلقبول این ابزار را نشان میدهند .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کل مقیاس  0/88به دست آمد .بعد از ترجمه متن اصلی مقیاس هیجانهای
معلم چن ( )2056به فارسی توسط محققین و دو تن از دانشجویان دکتری زبان انگلیسی،
روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط اساتید روانشناسی و علوم تربیتی مورد تأیید قرار
گرفت .بهمنظور بررسی جملهبندی و رفع ابهام در اختیار تعدادی از معلمان قرار گرفت و
پس از اجرای مقدماتی روی  30تن از معلمان ،تغییرات الزم اعمال گردید .سرانجام مقیاس
نهایی ،در ساعات استراحت در بین معلمان مدارس توزیع و تکمیل شد.
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی ( : )PANASمقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی یک ابزار
1

خود سنجی  20سؤالی است که برای اندازهگیری عاطفهی مثبت و عاطفهی منفی
طراحیشده است ،بهطور خالصه عاطفه مثبت نشان میدهد که یک شخص تا چه میزان
شور و شوق به زندگی دارد و چه میزان احساس فاعلی و هشیاری میکند .عاطفه منفی
یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان میدهد و حاالت خلقی
ناخوشایندی مانند خشم ،نفرت ،بیزاری ،گناه ،ترس و عصبیت را شامل میشود .هر خرده
مقیاس  50ماده دارد که توسط آزمودنی بر اساس یک مقیاس لیکرت پنجدرجهای ()5
بههیچعنوان تا ( )1بسیار زیاد رتبهبندی میشود .واتسون و همکاران آلفای کرانباخ را برای
خرده مقیاس عاطفه مثبت  0/88و برای خرده مقیاس عاطفه منفی  0/84و پایایی ابزار را از
طریق روش باز آزمایی بافاصله  8هفتهای برای خرده مقیاس عاطفه مثبت  0/68و برای
عاطفه منفی  0/45گزارش کردهاند .در ایران نیز بخشی پور و دژکام ( )5384در مطالعه
)1. Positive and Negative Affect Scale (PANAS
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خود اعتبار (از طریق ضرایب سازگاری درونی (ضریب آلفا) برای هر دو خرده مقیاس،
یکسان و برابر با  )0/84و روایی (برای خرده مقیاس عاطفه مثبت  0/84و برای عاطفه منفی
 )0/81مطلوبی را برای این مقیاس گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ
برای کل مقیاس برابر  0/48و برای عاطفه مثبت و عاطفه منفی به ترتیب برابر با  0/83و
 0/86به دست آمد .از این مقیاس برای روایی همگرا استفاده شد .هر دو مقیاس در بین
معلمان مدارس اجرا شد بعد از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها توسط نرمافزار  spssنسخه
 23و لیزرل نسخه  8/80تحلیل شدند.

یافتهها
سؤال اول پژوهش این بود که :آیا پرسشنامه هیجانهای معلم از روایی قابل قبولی
برخوردار است؟ برای آنکه بدانیم این ابزار آنچه را که میخواهیم اندازه میگیرد یا نه و
حصول اطمینان نسبت به انطباق و نامگذاری هر صفت با ماهیت واقعی آن تنها از راه
بررسی و مطالعه روایی آن ابزار امکانپذیر بود .لذا برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد .قبل از اجرای تحلیل عاملی الزم است دو موضوع
موردبررسی قرار گیرد-5 :همبستگی و معناداری ماتریس -2کفایت نمونهبرداری .یـک
سؤال مهـم و ارزشـمند در تحلیل عاملی آن است که آیا ماتریس دادهها شامل اطالعات
مفید و بامعنایی اسـت یـا نـه؟ چون یکی از هدفهای تحلیل عاملی به دست آوردن
عاملهایی است که به تبیین همبستگی ماتریس دادهها کمک کند .بنابراین متغیرها باید با
یکدیگر مرتبط باشند .اگر همبـستگی بـین متغیرها کوچک باشد احتمال آنکه در
عاملهای مشترک سـهیم باشـند انـدک اسـت .بـرای ارزشیابی ماتریس دادهها میتوان
آزمون کرویت بارتلت را به کار بـرد .مقـصود از اجـرای ایـن آزمون رد فرض صفر ()H0
مبنی بر وجود همبستگی بـین متغیرهـا در جامعـه اسـت .پـذیرش و تأیید فرض صفر کاربرد
تحلیل عاملی را زیر سؤال میبرد؛ اما شاخص کفایت نمونهبرداری کایزر-میر-الکین
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( )5KMOشاخصی است که مقادیر همبستگی مشاهدهشده را با مقادیر همبستگی جزئـی
مـورد مقایـسه قرار میدهد .مقـادیر کوچـک  KMOبیـانگر آن اسـت کـه همبـستگی
بـین زوج متغیرهـا را متغیرهای دیگر نمیتوانند تبیین کنند اگر اندازه  KMOباالتر از
 0/40باشد میتوان تحلیل عاملی را انجام داد و از کفایت نمونهبرداری برخوردار است
(هومن .)5384،اندازه  KMOبرای ماتریس همبستگیهای حاصل از اجرای پرسشنامه
هیجانهای معلمان در گروه موردمطالعه برابـر بـا  0/812و مشخصهی آماری آزمون
کرویت بارتلت 2برابر با  2884/42است که ازلحاظ آماری معنادار است و دترمینان
ماتریس همبستگیها عددی غیر صفر است و بنابراین بر پایه هـر دو مالک باال میتوان
نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عـاملی بر اساس مـاتریس همبستگیهای حاصل در گروه
موردمطالعه قابل توجیه است و بر پایه این دادهها میتوان به استخراج عاملها اطمینان کرد.
(.)KMO=0/812 ،X2=2884/42 ،P=0/0005
برای تعیین این مطلب که مقیاس هیجانهای معلم از چند عامل اشباعشده است
شاخصهای ارزش ویژه ،نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار ارزشهای
ویژه اسکری موردبررسی قرار گرفت هرچند نیازی به این شاخصها نبود ،زیرا این مقیاس
توسط چن ( )2056برای اندازهگیری  1عامل شادی ،عشق ،غم ،خشم و ترس طراحیشده
و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مدل او از برازش مناسبی برخوردار
بوده است اما در پژوهش حاضر میزان مطابقت ساختار  1عاملی آن در جمعیت معلمان
ایرانی موردبررسی قرار گرفت.
بر پایه آزمون اسکری 1 ،عامل باارزش ویژه باالتر از یک به دست آمد که این عوامل
رویهم  62/49درصد از واریانس کل آزمون را تبیین میکند .در جدول  ،5مقادیر ویژه،
درصد واریانس تبیین شده و تراکمی عوامل و نیز بارهای عاملی حاصل از تحلیل عاملی
اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس نشان دادهشده است.

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett's test
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ،پس از چرخش واریماکس ،پنج عامل باارزش
ویژه باالتر از یک بودند .درمجموع ،هر چه ارزش ویژه باالتر باشد آن عامل واریانس
بیشتری را در کل آزمون تبیین میکند .بر این اساس 54/41 ،درصد واریانس توسط عامل
اول 56/24 ،درصد واریانس توسط عامل دوم 55/65 ،درصد واریانس توسط عامل سوم،
 9/41درصد واریانس توسط عامل چهارم و  4/53درصد واریانس توسط عامل پنجم تبیین
میشود .این مقادیر به نسبت ،اندازههای قابلتوجهی هستند .همچنین همه سؤالهای مقیاس
هیجانهای معلم روی عوامل مربوطه دارای بارهای زیاد (بزرگتر از  )0/30هستند و صرفاً
بارهای عاملی  2سؤال (سؤالهای  55و  )22اندکی کوچکتر از  0/30است؛ بنابراین
ساختار  1عاملی مقیاس بهوسیله تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  .1مقادیر ویژه ،درصد واریانس تبیین شده و تراکمی توسط هر عامل و
بارهایی عاملی گویهها پس از چرخش واریماکس
سؤالها

شادی

عشق

غم

خشم

ترس

مقدار ویژه

4/26

3/89

2/48

2/34

5/45

درصد واریانس تبیینی

54/41

54/24

55/65

9/41

4/53

درصد تراکمی واریانس

54/41

34/00

41/65

36/11

62/49

3

0/84

5

0/85

6

0/46

2

0/44

1

0/44

4

0/66

4

0/65

9

0/84

50

0/48

8

0/64

55

0/28

53

0/48

51

0/41
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54

0/45

52

0/61

56

0/62

59

0/62

58

0/65

54

0/49

24

0/48

25

0/43

21

0/45

23

0/45

26

0/16

20

0/11

22

0/24

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود سؤال  55از عامل دوم (عشق) و  22از عامل
پنجم (ترس) به دلیل بار عاملی ضعیف حذف شدند .سؤالهایی که بار عاملی باالیی در
عامل یکم دارند ،شادی را بیان میکنند .عامل دوم عشق ،عامل سوم غم ،عامل چهارم
خشم و عامل پنجم ترس را نشان میدهد.
عالوه بر تحلیل عاملی اکتشافی ،جهت حصول بیشتر و همچنین محاسبه شاخصهای
برازش مدل ،دادههای حاصله با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و با بهرهگیری از نرمافزار
لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت .جهت تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای مجذور کای
( ،)χ2درجه آزادی ( ،)dfشاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب ( ،)RMSEAشاخص
نیکویی برازندگی ( ،)GFIشاخص خوبی برازندگی اصالحشده ( ،)AGFIشاخص
برازندگی افزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص نرم شده برازندگی
( )NFIاستفاده گردید .نتایج اجرای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پیشنهادی
ساختار پنج عاملی هیجانهای معلم از برازش مناسبی برخوردار است (،NFI=0/89
،df=242 ،RMSEA= 0/094 ، GFI=0/89 ،AGFI=0/84 ،IFI=0/90 ،CFI=0/90
 . X2=)931/21اطالعات حاصله در شکل  5ارائهشده است.
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شکل  .1ضرایب استاندارد حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برای مقیاس هیجانهای معلم

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،سؤالهای مقیاس روی عوامل مربوطه دارای
بار عاملی قابلمالحظه هستند ،سؤالهای  5تا  4روی عامل شادی ،سؤالهای  8تا  50روی
عامل عشق (سؤال  55حذف شد) ،سؤالهای  52تا  51روی عامل غم ،سؤالهای  56تا 59
روی عامل خشم و سؤالهای  20تا  26روی عامل ترس (سؤال  22حذف شد) دارای
بارهای عاملی قابلمالحظه هستند بنابراین ساختار پنج عاملی مقیاس هیجانهای معلم
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بهوسیله تحلیل عاملی تأییدی نیز مورد تأیید قرار گرفت .در تحلیل عاملی تأییدی با استفاده
از شاخصهای فوق برازش و روایی ابزار مورد آزمون و بررسی قرار میگیرد زمانی که
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب کمتر ( )RMSEAاز  0/5باشد ،تحلیل و مدل
برازش قابل قبولی را گزارش میدهد و هراندازه ،شاخصهای CFI،NFI ،AGFI ،GFI

و  IFIبه یک نزدیکتر شود ،بر برازندگی مطلوبتر الگو داللت دارند با توجه به
شاخصهای بهدستآمده در جدول فوق ،مقادیر شاخصهای برازش ،AGFI،GFI
 CFI،NFIو  IFIدر دامنه ن زدیک به یک قرار دارند که بیانگر آن است که این شاخصها
استانداردهای الزم را کسب نمودهاند .بنابراین میتوان گفت که مدل برازش داشته است و
تأیید میشود.
همچنین برای نشان دادن بهتر بارهای عاملی در مسیرهای انتخابشده در تحلیل عاملی
تأییدی جدول شماره  2آورده شده است.
جدول  .2معنیداری مسیر خرده مقیاسهای هیجانهای معلم
عوامل

نشانگر

ضرایب مسیر

شادی
عشق
غم

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استانداردشده

معنیداری t

5

5/04

0/46

4/80

2

5/24

0/61

55/49

3

5/03

0/11

9/64

4

5/44

0/44

54/00

1

0/11

0/38

6/34

6

0/64

0/41

4/44

4

5/16

0/41

54/34

8

5/99

0/89

58/80

9

5/45

0/83

54/03

50

5/46

0/ 41

54/82

52

0/48

0/63

55/15

53

5/08

0/41

54/34

54

5/59

0/41

54/40

51

0/89

0/85

56/03
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خشم
ترس

56

5/23

0/40

53/38

54

5/55

0/85

56/42

58

5/26

0/85

56/69

59

5/30

0/83

54/54

20

0/94

0/68

52/44

25

0/99

0/43

4/45

23

0/48

0/43

4/21

24

0/94

0/66

54/24

21

5/22

0/48

51/51

26

5/58

0/41

41/54

همانطور که مالحظه میشود ،آزمون معناداری  tبرای هر سؤال بسیار باالتر از  2است.
همچنین ضرایب استاندارد نیز نشان از برازش مدل دارد.
جهت احراز روایی همگرایی مقیاس هیجانهای معلم ،میزان همبستگی پیرسون آن با
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی سنجیده شد .نتایج روایی همگرایی در جدول  3آمده
است.
جدول  .3ضرایب همبستگی پیرسون بین عاملهای هیجانهای معلم و عاطفه مثبت و عاطفه منفی
عاملها شادی عشق غم خشم ترس
عاطفه مثبت **-0/33** -0/44 ** 0/01 0/13** 0/14
عاطفی منفی **0/36** 0/45** 0/49** -0/42** -0/34

معنیداری در سطح 0/05

ضرایب همبستگی بین عاطفه مثبت و عاطفه منفی با مؤلفههای مقیاس هیجانهای معلم
نشان داد که عاطفه مثبت با عامل شادی ( )rxy= 0/14 ، p=0/0031و با عامل عشق
( )rxy= 0/13 ، p =0/0026رابطه مثبت و معنیداری دارد ،اما با عامل خشم (،p=0/045
 )rxy= -0/44و با عامل ترس ( )rxy= -0/33 ،p =0/00542رابطه منفی معنی دارد.
همچنین بین عاطفه منفی با عامل غم ( ،)rxy= 0/49 ،p=0/0055با عامل خشم
( ،)rxy= 0/45 ،p=0/0095با عامل ترس ( )rxy= 0/36 ،p=0/005رابطه مثبت و معنیداری
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دارد ،عاطفه منفی با عامل شادی ( )rxy= -0/34،p=0/0058و با عامل عشق (،p <0/005
 )rxy= -0/42رابطه منفی و معنیداری دارد؛ اما بین عامل غم باعاطفه مثبت رابطه
معنیداری مشاهده نشد ( .)rxy= 0/01 ،p=0/23درنهایت برای روایی همگرایی میزان
همبستگی بین دو مقیاس محاسبه گردید که  0/45به دست آمد (.)rxy= 0/45 ،p <0/05
سؤال دوم اینکه آیا مقیاس هیجانهای معلم از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟ بهمنظور
پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،با استفاده از روش همسانی درونی و با بهرهگیری از
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .آلفای کرونباخ بهدستآمده برای کل مقیاس هیجان
معلم برابر با  0/88و برای عاملهای شادی ،عشق ،غم ،خشم و ترس به ترتیب ،0/84 ،0/88
 0/44 ،0/41و  0/80به دست آمد که همگی رضایتبخش هستند .همبستگی میان عوامل
نیز محاسبه شد که در جدول  4نشان دادهشده است.
جدول  .4ماتریس همبستگی بین خرده مقیاسهای هیجانهای معلم
مقیاسها تعداد شادی عشق غم خشم ترس SD M
شادی 4/51 35/60 5 308
عشق 4/16 28/14 5 0/12** 308
غم 3/43 52/64 5 -0/44 ** - 0/34** 308
خشم 3/82 54/10 5 0/19** -0/32** 0/09 308
ترس 1/46 22/33 5 0/65** 0/84** -0/39** 0/06 308
معنیداری در سطح 0/05

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
برای خرده مقیاسها نشان داد که بین مؤلفههای شادی و عشق ،خشم و غم ،ترس و غم،
ترس و خشم همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و بین غم و شادی ،غم و عشق ،خشم و
عشق ،ترس و عشق همبستگی منفی معناداری وجود دارد؛ اما بین خشم و شادی و نیز بین
ترس و شادی رابطه معناداری مشاهده نشد .این نتایج با یافتههای چن ( ،)2056تریگول
( )2052و با مدل نظری پارروت ( )2005همسو است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاس هیجانهای معلم چن
( )2056در بین معلمان ابتدایی شهر مشهد بود .یافتههای پژوهش نشان دادند که مقیاس
مذکور ازنظر روایی و پایایی ابزاری قابلقبول است .روایی مقیاس با استفاده از روش
روایی همگرا و نیز روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد .برای احراز روایی
همگرای پرسشنامه میزان همبستگی مقیاس هیجانهای معلم و عاملهای آن با مقیاس
عاطفه مثبت و عاطفی منفی محاسبه و گزارش شد و همبستگی بین دو مقیاس  0/45به
دست آمد .همچنین برای احراز روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بهره گرفته شد
نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس  1عامل را استخراج کرد که رویهم
 62/49درصد واریانس هیجانهای معلم را تبیین میکند .نتایج شاخصهای تحلیل عاملی
تأییدی نیز نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است .ضریب آلفا برای کل
مقیاس هیجانهای معلم برابر با  0/88و برای  1عامل از  0/44تا  0/88به دست آمد .نتایج
پژوهش حاضر همسو با یافتههای مطالعات چن ( )2056با تکرار ساختار پنج عاملی TEI

حمایت الزم را از ماهیت چندبعدی بودن سازه هیجانهای معلم فراهم آورد .عالوه بر این،
در تبیین یافتههای فوق میتوان گفت که ساختار عاملی پرسشنامه هیجانهای معلم در
بافتهای فرهنگی مختلف از الگوی متشابهی پیروی میکند؛ بنابراین ،باوجود تشابه
ساختاری بررسی شدت تجربه هیجانها در گروههای فرهنگی و جنسی حائز اهمیت است.
برخی سؤاالت دارای بار عاملی کمتر از  0/30یا نزدیک به این مقدار هستند؛ اما
بااینحال ازلحاظ آماری معنادار میباشند ولی در برآورد واریانس کل هر زیر مقیاس سهم
ناچیزی دارند که حذف آنها از هر زیر مقیاس احتماالً مناسب است .این ضرایب پایین
شامل سؤال ( 55مربوط به عامل عشق) و سؤال ( 22مربوط به عامل ترس) که هر دو از
مقیاس حذف شدند .میزان پایین ضرایب در این سؤاالت ممکن است به علت دقت نداشتن
در تکمیل آنها و یا متفاوت بودن بافت و زمینههای فرهنگی و اجتماعی و نیز متفاوت
بودن میزان حقوق معلمان چینی و ایرانی باشد ،بنابراین سؤال سهم ناچیزی در برآورد خرده
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مؤلفههای موردنظر ایفا کرده است .نتایج پژوهش حاضر همسو با مطالعات (کراس و
هنگ2052،؛ هیگن هاور و وولت2054،؛ هاریگریوز5988،2001،؛ فرنزل ،گوتز ،استفن و
ژاکوب2009،؛ فرنزل و گوتز2004،؛ هاریگریوز2000،؛ زمبیلس2001،؛ اممر5994،؛ لی و
ین )2055،است.
معلمان در این پژوهش بیان کردند که آنها هیجانهای مثبت (خوشایند) و منفی
( ناخوشایند) را از طریق تعامل با دانش آموزان ،همکاران ،مدیران مدارس و والدین دانش
آموزان تجربه میکنند .با توجه به اینکه از  26سؤال مقیاس 50 ،سؤال ( )38/1 ٪در رابطه با
ارتباط معلم با دانش آموزان بود ،بهاحتمالزیاد ،معلمان هیجانهای بیشتری را با دانش
آموزان خود در سطح کالس درس تجربه میکنند این یافته با نتایج مطالعات کراس و
هنگ ( )2052همسو است .بهعنوانمثال معلمان اظهار کردند وقتیکه دانش آموزان از
تدریس آنها لذت میبرد و دقت و توجه نشان میدهند احساس شادی میکنند این نتایج
با مطالعات مرتبطی همچون هیگن هاور و وولت ( )2054همسو هستند .یکی از یافتههای
مهم این مطالعه این بود که معلمان هیجانهای مثبت را بیشتر از هیجانهای منفی تجربه و
گزارش کردند .ازآنجاییکه معلمان میانگین باالتری از هیجان شادی و عشق گزارش کرده
بودند (جدول  )4لذا شادی و سپس عشق بیشترین و پرتکرارترین هیجانهایی بودند که
معلمان تجربه کردند .این یافته از گفته هاریگریوز ( )5988 ،2001مبنی بر تحقق تدریس
با هیجانهای مثبت ،حمایت میکند و با نتایج مطالعاتی همچون فرنزل ،گوتز ،استفن و
ژاکوب ( ،)2009فرنزل و گوتز ( )2004و هارگریوز ( )2000همسو است .در تبیین این
یافته میتوان گفت که روابط معلمان با دانش آموزان در مدارس ابتدایی به دلیل سن کم
دانش آموزان و حضور اولیه آنها در مدرسه و مسائل جدایی از والدین و خانه
خودمانیتر ،صمیمیتر و عاطفیتر است و معلمان در این مقطع با مالحظات بیشتری با
دانش آموزان برخورد میکنند .در مقابل این یافته ،همسو با نتایج زمبیلس ( )2001و اممر
( )5994معلمان هیجانهای منفی کمتری از همه عوامل دیگر گزارش کردهاند .در توضیح
سطح پایین خشم و غم گزارششده توسط معلمان میتوان گفت که این امر ممکن است
به خاطر قوانین درونی شدهای باشد که تجربه کردن و نشان دادن خشم در محیط آموزشی
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بهطور اعم و در جریان تدریس بهطور اخص ،مناسب و درخور مقام و نقش یک معلم
نیست .همچنین ،معلمان ممکن است ،به لحاظ اجتماعی مقتضی ندانند که اقرار کنند در
جریان تدریس هیجانی مانند خشم و اضطراب را تجربه میکنند .همچنان که لی و ین
( )2055میگویند که معلمان سعی میکنند هیجانهای مثبت خود را تداوم بخشیده و
هیجانهای منفی را پنهان یا کنترل کنند .تو جه به این نکته ضروری است که هیجانهای
مثبت و لذتبخش معلمان را قادر میسازد تا مسئولیتهای آموزشی خود را به بهترین وجه
انجام دهند و بهزیستی و سالمت روانی خود را حفظ کنند عالوه بر این ،افزایش
هیجانهای خوشایند دانش آموزان در کالس درس یکی از اهداف آموزشی مهم است،
چراکه این هیجانها برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مهم هستند.
همانگونه که در قسمتهای پیشین ذکر شد ،از ویژگیهای مهم و بارز این پرسشنامه ،آن
است که مجموعه هیجانهای معلم را در موقعیتهای متفاوت ارزیابی میکند و این
موضوع اهمیت ،اعتبار و بیهمتایی پرسشنامه را نشان میدهد .این هیجانها که در
موقعیتهای گوناگون ظاهر میشوند ،نقش مهم و قابلتوجهی در فرایند تدریس و در
زندگی معلم ایفا میکنند .با توجه به نتایج حاصل از روایی و پایایی مقیاس هیجانهای
معلم ،از این مقیاس میتوان بهمنظور سنجش هیجانهایی که معلمان در رابطه با تدریس و
دانش آموزان  ،والدین دانش آموزان ،همکاران ،مدیران مدرسه و مردم تجربه میکنند ،در
کنار دیگر فنها و ابزارهای اندازهگیری استفاده کرد.
نتایج این پژوهش در مورد معلمان دوره ابتدایی بهدستآمده است .به دلیل شرایط
نسبتاً متفاوت معلمان در دوره ابتدایی با معلمــان دورههای تحصیلی باالتر (مخصوصاً
دبیرســتان) ،توصیه میشود اعتبار یابی مقیاس در مورد معلمان این دورهها نیز صورت
پذیرد و همچنین هیجانهای معلمان با توجه به سن ،جنسیت ،تأهل ،نوع مدرسه (دولتی،
غیردولتی) و سابقه تدریس آنها مطالعه شود .همچنین با توجه به اهمیت هیجانهای معلمان
در بهزیستی و سالمت روانی آنها از یکسو ،پیشرفت تحصیلی و انگیزه و یادگیری دانش
آموزان از سوی دیگر ،شایسته است بیشازپیش به هیجانهای معلمان و پیشایندهای آن
توجه شود این امر مهم میتواند از طریق فرهنگسازی توسط صداوسیما و ارگانهای
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مربوطه جهت ارتقا جایگاه معلمان در جامعه محقق شود .در کنار یافتههای بهدستآمده
محدودیتهایی بر این پژوهش مترتب است .ازجمله محدودیتهایی که باید به آن توجه
کرد بهکارگیری ابزاری مبتنی بر خود گزارشی است که هیجانهای گزارششده میتواند
با هیجانهای تجربهشده واقعی تااندازهای متفاوت باشد ازاینرو در پژوهشهای آتی
ارزیابی هیجانهای معلمان به کمک شیوههای دربرگیرنده مشاهده افراد در موقعیتهای
واقعی میتواند تا حدودی محدودیت پیشگفته را برطرف سازد .محدودیت دیگر آنکه
به دلیل انجام پژوهش در میان معلمان شهر مشهد تعمیم نتایج بهدستآمده به سایر جوامع
آماری باید بااحتیاط صورت گیرد .نتایج پژوهش حاضر در تأیید روایی و پایایی فرم
فارسی مقیاس هیجانهای معلم با محدودیتهای خاص مقدماتی بودن این مشخصهها
همراه است .این محدودیتها ،مخصوصاً درزمینه روایی یک مقیاس که فرایندی مستمر
است ،بیشتر نمایان میشود .لذا با عنایت به اینکه پژوهش حاضر ،نخستین پژوهش در این
زمینه است طراحی پژوهشهای جدید و حتی تکرار بعضی پژوهشها برای تأیید یافتههای
فعلی بهعنوان یک ضرورت مهم پیشنهاد میشود .صرفاً با انجام پژوهشهای متعدد است
که میتوان نسبت به روایی و پایایی یک مقیاس اطمینان الزم را کسب کرد.

تقدیر و تشکر
از کلیه معلمانی که در ا ین پژوهش مشارکت داشتند و همچنین از آقای کاظمی معاونت
پژوهشی ناحیه هفت مشهد که در انجام پژوهش ما را یاری نمودند و از طریق مکاتبات
خود با معاونین نواحی و مدیران مدارس انجام پژوهش را تسهیل کردند ،بینهایت تشکر
میگردد.
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