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 در مدارس ابتدایی شهر مشهد معلمی هاجانیهمقیاس  یساز روا

 3زهرا آهنی، 2محمد کوهی، 1کیحسین کارش

 52/10/52تاریخ دریافت: 

 02/01/52تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 یهاجانیهلذا طراحی مقیاسی برای سنجش  کندیمآموزشی ایفا  یهاطیمحنقشی اساسی در  هاجانیه

هدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس . است توجهقابلمعلمان موضوعی ارزشمند و 

همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس -معلم در شهر مشهد بود. روش پژوهش از نوع توصیفی یهانجایه

. تصادفی انتخاب شدند ایخوشه گیرینمونهبه روش  کنندگانشرکتنفر تعیین شد.  051فرمول کوکران 

ر  ( واتسون، کالPANAS) یمنفو مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه چن ( TEIم )معل هایهیجانپرسشنامه 

از روش  ،تکمیل گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه زمانهم طوربه کنندگانشرکتو تلیگن توسط 

همگرا و روایی سازه تحلیل  ، روایی)ضریب آلفا( و جهت احراز روایی از روایی محتواییهمسانی درونی 

و در زیر  88/1س برابر با بهره گرفته شد. نتایج نشان داد ضریب آلفای کل مقیا یدییتأعاملی اکتشافی و 

آمد. همچنین ضریب همبستگی بین مقیاس هیجان معلم و عاطفه  دست به 88/1تا  47/1آن میان  یهااسیمق

اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که ارزش  یهامؤلفهنتایج تحلیل  آمد. دست به 70/1مثبت و منفی 

. کندیم نییتبمعلمان را  هایهیجانواریانس درصد  75/25 همیرواست که  مالحظهقابلعامل  2ویژه 

معلمِ، همسانی درونی مطلوب و  هایهیجاننیکویی برازش مدل را تأیید کردند. بنابراین مقیاس  یهاشاخص

 روایی کافی در نمونه معلمان ایرانی دارد.
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 ، پایاییمعلم هایهیجانپرسشنامه  هیجان معلم، ،تحلیل عاملی ی:دیکلای هواژه

 مقدمه

از  ترمهمدر برآورده کردن نیازهای بشر  هاسازماننقش  ،در جوامع پیچیده امروزی

 عناصر موجود در تعلیم و تربیت و ترینمهمیکی از  عنوانبهو معلمان  شده است هرزمانی

نقش اساسی در در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تعلیم و تربیت  مؤثرعوامل  ترینمهماز 

و باالخره حاصل عمل  دوجانبهتربیت انسان نتیجه یک جریان متقابل  زیرااین امر دارند، 

از زندگی  ریناپذییجدابخشی  هاهیجان(. 0024 0،پیاژهاست )شاگرد  العملعکسمربی و 

عنوان یکی از سه عملیات ذهنی اساسی در هستند که همراه با شناخت و انگیزش، بهبشر 

ارتباط آن با محیط، وابسته به یکدیگر و الینفک  در تعریف انسان و شوند کهمینظر گرفته 

 (.55111،هارگریوز) هستند

در علوم انسانی و بخصوص در  مهمی نقش هاجانیه گذشته، دهه چند طول در

در رشد معلم،  هاآنو اثرات  هانقش، هاجانیه تیماه .اندکرده ایفا وپرورشآموزش

و  تیفیدر  ک یکه برا اندشدهلیبدت یو توسعه مدرسه به موضوعات یآموزش راتییتغ

، 0یو ل یدهستند )برخوردار  ییبسزا تیمدرسه از اهم مسئوالنکار معلمان و  یاثربخش

آموزشی سطوح باالیی از  یهاطیمح، معلمان در دیگر یهاشغل. در مقایسه با (5100

های معلم هیجان حالنیباا (.7،5110مسلش، شافلی و الیتر) کنندیمتجربه  را هاجانیه

هیگن ) دهندیمقرار  تأثیربا فرایندهای آموزشی در ارتباط و رفتارهای معلم را تحت  قاًیعم

را شکل  آموزدانش -(، شناخت و انگیزش معلمان و روابط معلم2،5107هاور و وولت

 ،4)چانگ هاآنو رفتار  یادگیری دانش آموزان ، در نتایج(2،5110ساتون و ویتلیدهند )یم

                                                           

1. Piaget 

2. Hargreaves 
3. Day & Lee 

4. Maslach, Schaufeli & Leiter 

5. Hagenauer & Volet 

6. Sutton & Wheatley 

7. chang 
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( 5100)لی و همکاران، هاآنای هویت حرفه)5112 هارگریوز،) انمعلمبر زندگی (، 5100

 هاآن مسئلهتفکر و حل  ،حافظه ،( و همچنین در توجه5100 دی،) یآموزشو تغییرات 

ها در بهزیستی و مؤثر هستند. عالوه بر این، هیجان (0555، 5یبرادل و مگ؛ 0،0557)اممر

عنوان یکی از عوامل مؤثر در فرسودگی و نیز به (5115چانگ،معلمان )سالمت روانی 

(، تر  زودهنگام شغل و نرخ بازنشستگی در شغل معلمی 5110،مسلش و همکاران) یشغل

و یادگیری  ای از فرایند تدریس( و همچنین درگیر در هر جنبه0،5115لاینگرس)

 (5112) 7هاوسن لوکن و نیمارت ( و5112 ،0558) وزیهارگر همچنان کهاند، شدهشناسایی

، برای مدت طوالنی، بررسی و داردهای معلمان بستگی کیفیت تدریس به هیجان معتقدند

ها، غیر از مطالعات اضطراب دانش آموزان، در تحقیقات علمی مفقود مانده مطالعه هیجان

های معلم متمرکزشده باشند ها در تحقیقاتی که به هیجانبود، کمبود پژوهش در هیجان

شده شهود است که تاکنون توجه بسیار کمی دریافت کرده و اغلب نادیده گرفتهبیشتر م

؛ ساتون و ویتلی، 5100؛ دی،2،5100؛ کرافورد2،5117؛ زمبیلس5112هارگریوز،است )

 ،4شوتز و لینهرتاست )ها در بافت مدرسه ضروری در  ماهیت هیجان نیبنابرا؛ (5110

5115.) 

لغوی به هر  ازنظراست. هیجان  شدهارائههیجان  تعاریف و نظریات متعددی در مورد

احساس، عاطفه و حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده تلقی  تحریک یا اغتشاش در ذهن،

 یرفتار یهاواکنش اثر در هاجانیه النگه-مزیجه باور ب(. 8،0051شولتز و شولتزگردد )یم

. آورد وجود به را یرفتار یهاواکنش نکهیا نه ،ندیآیم وجود به دادهایرو به آشکار

 توجه با. هاآن علت نه دادهاست،یرو به یرفتار یهاواکنش معلول جانیه ،گریدعبارتبه

                                                           

1. Emmer 

2. Mogg & Bradley 

3. Ingersoll 

4. Martin & Lueckenhausen 

5. Zembylas 

6. Crawford 

7. Schutz & Lanehart 

8. Shultz & Shultz 
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 خدا) میترسیم ،میکنیم فرار ،مینیبیم را یموجود: مثالعنوانبه النگه-مزیج دگاهید به

 (.0051 ،یپناه

 در یبدن یهاواکنش و جانیه یدرون احساس شودیم گفته بارد، -کنون هینظر در

 نخست ما ه،ینظر نیا طبق. دهندیم رخ زمانهم دو هر هستند، مستقل گریکدی از جانیه

 مغز نییپا مناطق سپس میکنیم ادرا  رونیب جهان در را زیانگجانیه بالقوه یهاتیموقع

 به را ییدادها برون مغز، نییپا مناطق نیا بعدازآن و شوندیم فعال پوتاالموسیه مانند

 وجود به را جانیه یبدن یهاجلوه تا فرستدیم یرونیب یهاچهیماه و بدن یدرون یهااندام

 نییپا مناطق از یعصب کیشل یالگو آنجا در که مخ قشر به زین را ییدادها برون و آورند

 .(0082،زادهحسن) شود ادرا  جانیه یدرون احساس عنوانبه مغز

 یهاواکنشبارد عقیده بر آن است که -کنونالنگه در نظریه -نظریه جیمز برعکس

بدنی  یهاواکنشبدن و احساس درونی هیجان از یکدیگر مستقل هستند به این معنا که 

عقیده بر  0سینگر-در نظریه شاختر (.0082،زادهحسن) ستندینمبنای احساس درونی هیجان 

بدنی برانگیخته یا از یک حالت  ریتعبناشی از  میکنیمآن است که هیجانی که ما احساس 

برانگیختگی -0نظریه تجربه هیجان به دو عامل بستگی دارد:  نیا طبقاست.  شدهکیتحر

این است که وقتی یک  . فرض برتعبیر شناختی ما از آن برانگیختگی-5خودمختاری 

. برای میکنیم وجوجستبرای آن تبیینی در محیط  میکنیمبرانگیختگی احشایی را تجربه 

. در این میزنیمشادی برچسب  عنوانبهرا  آن احتماالًدر جشن تولدمان باشیم مثال اگر 

مهمی در پاسخ هیجانی است  کنندهتعیین عامل زیانگجانیهدیدگاه ارزیابی فرد از موقعیت 

بستگی دارد  یکیولوژیزیف تی و حالت برانگیختگیخهیجان به کنش متقابل بین عوامل شنا

فعالیت فیزیولوژیکی یک حالت نامتمایز از انگیختگی به وجود  دریافتی مغز از خوراندپس

که به این حالت  5بستگی دارد به برچسبی کندیماما هیجانی که شخص احساس  آوردیم

 (.0050 0جان مارشال،) استاین برچسب زدن یک فرایند شناختی  زندیمانگیختگی 

                                                           

1. Schachter-Singer 

2. Labe 

3. Johnmarshall 
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جربه هیجانی نیز نقش دارند این نظر که حاالت چهره عالوه بر عملکرد ارتباطی در ت 

طبق این فرضیه به همان ترتیب که از برانگیختگی  شودیم دهینام 1چهره خوراندپسنظریه 

دریافت  خوراندپسچهره نیز  یهاجلوهاز  میکنیمدریافت  خوراندپسخودمختار خویش 

خود را  کمکم بر لب بگیرید یاهیچندثانو این تبسم  دیداروااگر خود را به تبسمی  میکنیم

 دیکنیماما اگر اخم کنید احساس تنش و خشم  دیکنیماحساس  ترخوشحال

خود فرد آن را تجربه کند  تنهانههیجانی است که  ک هیجان کاملی(. 0082،زادهحسن)

و  5ماس) دهندبلکه دیگران نیز با مشاهده فرد بتوانند وجود این هیجان را در فرد تشخیص 

 شیپبهابراین همخوانی احساس و ابراز هیجان روابط اجتماعی فرد را بن ؛(5100همکاران، 

دیگران بهتر فرد را بشناسند و پس از مدتی وی را اصیل و  شودیم باعث و بردیم

ابراز هیجان مثبت عالوه بر اینکه به  (.0،5112کرنایس و گلدمن) دهندتشخیص  اعتمادقابل

به فرد  توانندمینیز  هاآننزدیک شود و  هاآنه که فرد دوست دارد ب دهدمیدیگران نشان 

شایوتا، کمپوس، شود )مینزدیک شوند، باعث سرایت این هیجان مثبت به دیگران نیز 

ابراز هیجان مثبت پیوند اجتماعی و همکاری  بیترتنیابه(. 5117، 7نر و هردنستاینکلت

 (.5110اندرسن، کلدنرو جان، کند )یمرا تقویت  درازمدت

 شناختی ارزیابی یهاهینظرهیجان وجود دارد  نهیدرزممتعددی که  یهاهینظربین  از

 موردتوجهدیگر  یهاهینظرو بیش از  دهندیمارائه  هاجانیهدرباره  یترجامعتبیین 

کنند که موقعیت های ارزیابی هیجان فرض میهای علمی در نظریهبنیان. اندقرارگرفته

های ها نیست بلکه تفسیر ذهنی از ویژگیی ظهور هیجانخود عامل اصلی براخودیبه

، به نقل 0551) 2هوکس چایلد (.5107، 2کند )فرنزلهای عاطفی را تعیین میموقعیت تجربه

                                                           

1. Facial feedback 

2. Mauss 

3. Kernis, & Goldman 

4. Shiota, Campos, Keltner, & Hertenstein 

5. Frenzel 

6. Hochschild 
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که معموالً  داندمیعنوان آگاهی از چهارعنصر ( هیجان را به5105، 0از کراس و هنگ

سازی یک پاسخ بدنی ر ، فعالشوند: ادرا  و ارزیابی محزمان تجربه میطور همبه

گویا  یتغییرات در ضربان قلب، درجه حرارت بدن و ...(، نشان دادن ژست یا حرکت مانند)

شود، وقوع یک هیجان به نحوه و برچسب فرهنگی که بر روی سه عنصر نخست اعمال می

ن ( بیا5115) 5پکران، گوئتز، تیتز و پری. ها بستگی دارددر  و تفسیر شخص از محر 

شناختی مرتبط باهم هستند که شامل ای از فرایندهای روانها مجموعهکنند هیجانمی

های فیزیولوژیکی است. شناختی و واکنشهای انگیزشی، روانعواطف، شناخت و مؤلفه

ها )بعد برای مثال در هیجان اضطراب، احساس تشویش و ناراحتی )بعد عاطفی(، نگرانی

های های چهره و برخی واکنشبعد انگیزشی( و حالتشناختی( تمایل به اجتناب )

برای ( 5115؛ پکران و همکاران، 5112، 5111پکران ) .کنیمفیزیولوژیکی را مشاهده می

، شوندیمکه در بافت آموزشی تجربه  ییهاجانیهتبیین و تحلیل پیشایندها و پسایندهای 

اخیر سعی کرد تا  یهاسالدر  . پکراناندکردهرا پیشنهاد  یاکپارچهیچارچوب منسجم و 

پیشرفت و همچنین  یهاجانیهارزش هیجان، نظریه اسناد در -مفروضات رویکرد انتظار

از هیجان ارائه  یترجامعرا باهم ادغام کند و از این طریق تبیین  شدهادرا نظریه کنترل 

چارچوب لذا  در رویکرد پکرانعواطف، شناخت و انگیزش بدهد. لذا با توجه به تلفیق 

در  هاهیجان یروانشناس دگاهیاز د معلمان هستند. یهاجانیهنظری مناسبی برای مطالعه 

، شوندیم گرفته نظر درفرد  کی تیساختار شخص یشخص یاجزا عنوانبهدرجه اول 

 یهاپاسخ( یفرد نیب) یفردو  یدرون یهایژگیوبه  یشناختروان یهاپژوهش ،جهیدرنت

 یدرون یهاییایپورا به  هاهیجاناغلب  دگاهید نیا کنندیممعلمان تمرکز  یجانیه

برای مثال ساتون و ) کندیم متمایز یو اجتماع یاز بافت فرهنگ و دهدمی شکاه تیشخص

 یو فرهنگ یاجتماع صورتبه هاجانیه یشناختجامعه دگاهیدر مقابل، از د (.5110،ویتلی

 هایهیجان شدنساختهبر نحوه  ،یشناختهجامع دگاهیبر د ی، مطالعات مبتنشوندیمساخته 

                                                           

1. Cross & Hong 

2. Pekrun, Goetz, Titz, & Perry 
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 طین شرایکه ا یانحوهو  یاجتماع طیشرا یهاییایپودر  یاجتماع صورتبهمعلم 

 کنندیم تمرکز ،دهدمیمعلمان را شکل  یجانیه ابرازو  اتیتجرب میرمستقیغ صورتبه

 (.5110وز،یهارگر)

معلمان در  هایهیجانبا بر اساس برخی مطالعات اکتشافی صورت گرفته در رابطه 

آموزشی اغلب انواعی از  یهاطیمحکه معلمان در  دارندیمپژوهشگران اظهار  ،مدرسه

خشم، سرخوردگی و ) یمنفهای شادی، شور، گرمی و محبت( و هیجانمثبت )های هیجان

؛ ساتون و 0558 ،؛ هارگریوز0557،؛ اممر5112،لسیزمبکنند )اضطراب( را تجربه می

؛ به 5110) 0پاروتاست که  شدهارائه هاجانیهمختلفی از  یهایبندطبقه .(5110 ،ویتلی

را تدوین کرده  هاهیجان( لیست جامعی از 5100، 5نقل از باهیا، فریره، امارال و ترسا استرال

 هایهیجانآن  موجببهکه  شوندیم یدهسازمانیک ساختار کوتاه  در هاهیجاناست که 

 یبندمیتقسنوع سوم  هایهیجانثانوی به  هایهیجانثانوی و  هایانهیجاولیه و بنیادین به 

 بر اساسبنیادین را بررسی کرده و  هایهیجان( در ارتباط با معلمان 5102) چن. شوندیم

بنیادین مرتبط به حرفه  یهاجانیهتدوین کرده است. این  هاهیجانآن ابزاری برای سنجش 

مثبت  یهاتعاملشادی ناظر به شادی معلم در رابطه با : عامل 0شادیاز:  اندعبارتمعلم 

 هایهیجانمدرسه است. عامل شادی همچنین نتایج  مسئوالنآموزان، معلمان و  بادانش

 فرنزل. شودمیمدرسه را شامل  مسئوالنمعلم از حمایت معلمان و همکاران و احترام از 

 گرید هایهیجان از شتریب یشاد جانیه از معلمان اتیتجرب که کردند انیب( 5114وگوتز )

 که داشتند اظهار معلمان( 5110) یتلیو و ساتون مطالعه در. است اضطراب و خشم همچون

 دانش کهیوقت بخصوص ،کنندیم تجربه آموزان دانش با رابطه در را یشاد جانیه هاآن

الی معلم : عامل عشق یا عالقه به خوشح7. عشقهستند مسئول و زهیباانگ ،گوپاسخ آموزان

ماهیت شغل تدریس مانند احترام از دیگران، ثبات، حقوق معقول و مکفی و  واسطهبه

                                                           

1. Parrot 

2. Bahia, Freire, Amaral, & Teresa Estrela 

3. Joy 

4. Love 
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و  زیانگغم هایهیجان: عامل غم به 0. غم یا اندوهکندیماشاره  هابچهشواهدی از رشد 

 یهانگرش، پاداش غیرمنصفانه، هاآن یهاتالشناخوشایند معلمان به دلیل نادیده گرفتن 

شدن معلمان  خاطرآزرده: به 5. خشمکندیماشاره  دانش آموزان و والدین غیردوستانه

و تغییر مکان  یکارنوبت یهایسختمردم، مصائب و  یانتقادهاو  هاییجوبیعدرباره 

: عامل 0. ترسکندیمناشی از بروکراسی آموزشی و نادیده گرفتن دانش آموزان اشاره 

بت میان همکاران، انتظارات افراطی والدین و ترس مربوط به مشکالت دانش آموزان، رقا

با  مستقیماًخاص تجارب معلمان از خشم  طوربه. شودمیعدم تعادل در کار و زندگی 

 (.5111هارگریوز،است ) خوردهگرهدانش آموزان  یهایبدرفتار

گیری شناسی برای اندازهها بر انواعی از رویکردهای روشهای مختلف هیجانمؤلفه 

های کیفی های معلم اغلب از طریق مصاحبهبازتاب داشته است، تاکنون، هیجان هاآن

های معلم را (. هیجان5117؛ ساتون،5111، 0558هارگریوز، مانند) استشده بررسی

ی شامل مصاحبه، نگارقومطور عمیق با استفاده از یک رویکرد ( به5111،5117) لسیزمب

شناسی مفید است، بررسی کرده است. این روش ای از اسنادمشاهده مشارکتی و مجموعه

را درباره تجربیات  هاآنلحظه تجربیات معلمان، تفکرات بهی لحظهجای مطالعهاما به

 هاآنتواند به فراتر از کسانی که با ها نمیکند و یافتهبررسی می شان درگذشتههیجانی

می با استفاده از پرسشنامه صورت کهای معلم بهمصاحبه شده، تعمیم داده شود. هیجان

 و گوتز فرنزل، ،(5114) گوتز و فرنزل ،(5115) 7ژاکوب و استفن گوتز، فرنزل،توسط 

 .است قرارگرفته مطالعه و یموردبررس( 5115) پکران

( دریافت که معلمان در اوایل شغل خود تمایل دارند تا فعال و 5112) وزیهارگر

نیاز به اصالحات و تغییرات آموزشی، معلمان  تدر صوری، مشتاق و قوی باشند و پرانرژ

( دریافتند که 5105هونگ )هستند. همچنین کراس و  تر ریپذو وفق  ترمنعطف کارتازه

                                                           

1. Sadness 

2. Anger 

3. Fear 
4. Frenzel, Goetz, Stephens & Jacob 
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کنند و از دانش آموزان های مثبت را از دانش آموزان دریافت میمعلمان اغلب هیجان

همچنین نشان  هاآننند، کهای ناخوشایند دریافت می، والدین و همکاران هیجانانضباطیب

های معلم تحت تأثیر باورهای تربیتی، هویت و نیز شرایط مدرسه قرار دادند که هیجان

کنند چین نشان داد که معلمان چینی سعی می در( 5100) 0نی و یل پژوهش. دارد

های منفی را پنهان یا کنترل کنند این هیجان های مثبت خود را تداوم بخشیده وهیجان

های مثبت دانش آموزان را به یادگیری تشویق و تدریس را ن معتقد بودند که هیجانمعلما

عواملی  ریتأثمعلم تحت  هایهیجانکه  ( دریافتند5110) 5. چن و وانگبخشدیمبهبود 

 یاحرفهاجتماعی والدین، اهداف اخالقی معلم، تصور معلم از -همچون وضعیت فرهنگی

( در مطالعات 0557اممر )اوانی تماس با والدین قرار دارد. و فر معلمان یاسیس تظاهربودن، 

دانش آموزان سرچشمه  یهایبدرفتارخود دریافت که خشم و سرخوردگی معلم که از 

از اهداف آموزشی منحرف بشود و  هاآنکه تمرکز و توجه  شودمیباعث  ،ردیگیم

علم با سطح باالیی از ؛ یک مدهدمیاضطراب کارایی حافظه فعال را کاهش  کهییازآنجا

اضطراب غیرمحتمل است که بتواند موفق به حل مشکالت و مسائل در کالس درس بشود. 

( 5110) یتلیوساتون و  یمندتیرضامثبت مانند شادی و عشق و  هایهیجان ازنظر

آموزشی و  یهادهیاو  هایاستراتژ ترمثبت هایهیجانکه معلمان دارای  اندکردهاشاره

منفی انگیزش معلمان را کاهش و تجربیات  هایهیجانو  کنندیمیشتری تولید تدریسی ب

( 5111) 0انگیزش رایان و دسی ازنظر. دهدمیهیجانی منفی دانش آموزان را افزایش 

 کهیدرحال دهدمیمنفی اغلب انگیزه درونی معلمان را کاهش  هایهیجانمعتقدند که 

؛ به نقل 5111) 7درونی است. وانگ و دورنبوش برای انگیزش یازینشیپمثبت  هایهیجان

مثبت  صورتبهمعلمشان را  هایهیجانکه  یآموزاندانش( دریافتند که 5105، 2از تریگول

 بیشتری داشتند. یمساعکیتشربودند و  ترزهیباانگادرا  و ارزیابی کردند 

                                                           

1. Lee & Yin 

2. Chen & Wang 

3. Ryan & Deci 

4. Wang & Dornbusch 

5. Trigwell 
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ب با که تدریس یک عمل هیجانی است و تدریس خو کندمیبیان ( 0558)هارگریوز 

و معلمان خوب عالقه و اشتیاق خود را در طول تدریس  ابدییمهای مثبت تحقق هیجان

( 5105) هونگانگیزاند. کراس و نوبه خود دانش آموزان را برمیکه به دهندیمنشان 

که معلمان  ییجا ای هستند،پیچیده یجانیه هایمحیطها مدارس و کالسمعتقدند که 

رو روبه مدیرانو  نیوالد همکاران، ،آموزاندانش  یاز سو ینجایه یبا تقاضاها همواره

ها برای های عاطفی مدیریت کردن هیجانسازگاری با این خواسته . لذا برایشوندمی

برای  (.5100لی و ین،) کنندآمیزی تدریس صورت موفقیتنماید تا بهمعلمان ضروری می

العات اضطراب دانش آموزان، در ها، غیر از مطمدت طوالنی، بررسی و مطالعه هیجان

ها در تحقیقاتی که به ، کمبود پژوهش در هیجانمانده بودتحقیقات علمی مفقود 

های معلم متمرکزشده باشند بیشتر مشهود است که تاکنون توجه بسیار کمی دریافت هیجان

؛ 5100؛ کرافورد،5117؛ زمبیلس،5112هارگریوز،است )شده کرده و اغلب نادیده گرفته

 .(5110 ؛ ساتون و ویتلی،5100دی،

 0واتسون، کالر  و تلیگن تاکنون ساخت ابزار در حیطه عواطف و هیجان درزمینه

 مؤلفهگویه و دو  51که دارای  اندکرده( مقیاس عاطفه مثبت و منفی را تدوین 0588)

 یمحمد، (0087) دژکامو  رودسری پوربخشی که  هستعاطفه مثبت و عاطفه منفی 

و  یسنجروان یهایژگیو(، در جامعه ایرانی به بررسی 0050) همکارانشریفی و  (،0051)

ها، ( نیز برای ارزیابی هیجان5100) همکارانهنجاریابی این مقیاس پرداختند. پکران و 

 به مربوط( دانش آموزان را طراحی کردند این مقیاس AEQپرسشنامه هیجان پیشرفت )

 شامل را امتحان به مربوط هایهیجان و یادگیری به طمربو هایهیجان های کالس،هیجان

 درصد 42را از  هااسیمقبرای خرده  شدهمحاسبهشود پکران و همکاران آلفای کرونباخ می

 وپکران ) دهدیماین ابزار را نشان  قبولقابلگزارش کردند که پایایی  درصد 52تا 

تحصیلی  هایهیجانسشنامه پر (0088) همکاراندر ایران کدیور و  (.5100،همکاران

آن میان  هایمقیاسهمسانی درونی قابل قبولی برای زیر  کرده و یساز رواپکران را 

                                                           

1. Watson, Clark & Tellegen 
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تدریس  هایهیجان یریگاندازه( برای 5105) لاتریگو. اندکردهگزارش  47/1-82/1

 مؤلفهگویه و دو  51را ساخت که شامل  (EIT) سیتدر هایهیجاناساتید دانشگاه مقیاس 

و هیجان منفی مانند اضطراب و  نفساعتمادبهن مثبت همچون انگیزه، رضایتمندی و هیجا

است: در پژوهشی  شدهانجام هاهیجاناست. در ایران نیز مطالعاتی در رابطه با  یسرخوردگ

( آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس را در بین 0051) یقربانشیرودی و عباس قربان 

مازندران هنجاریابی کردند و نشان دادند که ابزار فوق در جامعه  ادآزدانشجویان دانشگاه 

( پژوهشی 0050) یاحمدمناسبی برخوردار است.  یسنجروان یهایژگیواز  موردپژوهش

رابطه همخوانی احساس و ابراز هیجان مثبت با سالمت روانی: بررسی کارکرد تحت عنوان 

که بین میزان هیجان  افتیدستو به این نتیجه در بین دانشجویان انجام داد  اجتماعی هیجان

 با شاخص سالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد. ابرازشدهمثبت 

 گران،پژوهش که دهدمی نشانادبیات تحقیق  مرور از پیشینه: یبندجمعاستنباط و 

 هم ییهاپژوهش اند  و اندکرده مطالعه یفیک یکردهایروبا  عمدتاً را معلم هایهیجان

 بر که است گرفته صورت ییابزارها از استفاده با ،شدهانجام یکم یشناسروش قالب در که

مشخص و  صورتبهلذا این ابزارها ؛ اندمتمرکزشده یمنف عاطفه و مثبت عاطفه یکل بعد دو

موزان، معلمان در رابطه با دانش آموزان، اولیای دانش آ هایهیجانمجزا اطالعاتی درباره 

( این مسائل را 5102) چن معلم هایهیجان که مقیاس دهندینمیس ارائه مردم و تدر

متغیری بسیار کلی و  صورتبههیجان را  ،هیجان یهاهینظر عموماًبرطرف کرده است. 

اما با توجه به اظهارات  اندگرفتهمنفی در نظر عاطفه همچون عاطفه مثبت و  یدوبعد

پژوهشگران  اخیراًکافی نیست لذا  هاهیجانع ( این برای توصیف دقیق وقو0550) الزاروس

که  رندیگیمدر نظر  و...( ، ترس، لذتخشم مانندمجزا و مشخص ) صورتبهرا  هاهیجان

 مطالعه حاضر نیز منطبق بر این دیدگاه است.

در شد های معلم و تأثیر آن بر متغیرهای مختلف که در باال ذکر اهمیت هیجان رغمیعل

ه پرداخته نشده است، این امر ممکن است دالیل متعددی داشته باشد اما به این ساز ایران

گیری روا و پایا یکی از دالیلی که با پژوهش حاضر مرتبط است کمبود ابزارهای اندازه

 جهت استفاده درهنجاریابی مقیاسی برای این سازه  باهدفپژوهش حاضر  رونیازا است،
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 یشده است و براساخته یدر فرهنگ متفاوت اسیمق نیا رایزانجام شد،  یرانیا جامعه

دارد. پژوهش حاضر در  مطالعه ضرورت نیا ،یداخل یهااز کاربرد آن در پژوهش نانیاطم

 و پایایی قابل قبولی رواییمعلم از  یهاهیجان اسیمق اکه آی سؤاالت است نیا بهپاسخ  یپ

 برخوردار است؟

 پژوهش روش

ابزار  یسازیبومبه  ازآنجاکه بستگی است واز نوع هم توصیفی و پژوهش حاضر،

توصیفی و  آماراز  لذا آزمون است یابیاعتبار  یهاروشاز نوع  پردازدیممعلم  هایهیجان

این پژوهش را کلیه معلمان زن و  موردمطالعه یجامعه، استنباطی بهره گرفته خواهد شد

تشکیل  مشهد دایی شهرابتمدارس در  0057-52در سـال تحصیلی  مشغول به تدریس مرد

شد. ابتدا با  نفر محاسبه 051 بر اساس فرمول کوکران، موردپژوهش. حجم نمونه دهندیم

صادر شد سپس اسامی مدارس تهیه گردید در  مجوز وپرورشآموزشمراجعه به اداره 

 01انتخاب و از هر ناحیه  4و  2، 2، 0از نواحی مختلف شهر مشهد نواحی  ،مرحله بعد

الزم به مدارس مراجعه  هایهماهنگیسرانجام با  ند.تصادفی انتخاب شد صورتبهمدرسه 

 هاپرسشنامهدر ساعات استراحت  ،و با توضیح اهداف تحقیق و ایجاد انگیزه در معلمان

 52شد )مورد بازگشت داده  018 اجراشدهپرسشنامه  051از  فردی تکمیل شد. صورتبه

از مدارس  یادشدهدرصد خانم بودند معلمان  25 ا وقآدرصد  08 یادشدهاز نمونه  (.درصد

سال  27تا  51از  کنندگانشرکتانتخاب شدند دامنه سنی  پنجماول تا  هایپایهابتدایی 

 کنندهشرکت معلمانسابقه تدریس  .بودند متأهل هیبقنفر مجرد و  05متغیر بود از این تعداد 

تا  00از  درصد 4/55، تا ده سالدرصد شش  4/00 ،از یک تا پنج سال 5/04در پژوهش 

 01تا  52درصد از  7/8سال،  52تا  50درصد از  2/07، سال 51تا  02درصد  0/52سال،  02

 سال 51تا  00خدمت در پژوهش دارای سنوات  کنندهشرکتبیشتر معلمان بود که  سال

 .دادندیمدرصد معلمان را تشکیل  78که بودند 

 :استفاده شد از دو پرسشنامه زیر هاادهدجهت گردآوری 
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های های معلمان، مقیاس هیجان( برای مطالعه هیجان5102چن ) معلم: هایهیجانمقیاس 

معلم در یک 425  از طریق بررسی، وی ه است( را طراحی و تدوین کردTEI0معلم )

( و ترس ، غم، خشمعشقعامل )شادی،  2معلم در مطالعه اصلی،  0801و مطالعه مقدماتی 

: عامل شادی 5شادیشناسایی کرده است.  تأییدیبا استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و را 

مدرسه  مسئوالنمثبت با دانش آموزان، معلمان و  هایتعاملناظر به شادی معلم در رابطه با 

معلم از حمایت معلمان و همکاران و احترام از  هایهیجاناست. عامل شادی همچنین نتایج 

 واسطهبه: عامل عشق یا عالقه به خوشحالی معلم 0عشق. شودمیمدرسه را شامل  ئوالنمس

ماهیت شغل تدریس مانند احترام از دیگران، ثبات، حقوق معقول و مکفی و شواهدی از 

و ناخوشایند  انگیزغم هایهیجان: عامل غم به 7. غم یا اندوهکندمیاشاره  هابچهرشد 

غیردوستانه  هاینگرش، پاداش غیرمنصفانه، هاآن هایتالشگرفتن معلمان به دلیل نادیده 

شدن معلمان درباره  خاطرآزرده: به 2. خشمکندمیاشاره  دانش آموزان و والدین

و تغییر مکان ناشی از  کارینوبت هایسختیمردم، مصائب و  انتقادهایو  هاجوییعیب

: عامل ترس مربوط 2. ترسکندمیاره بروکراسی آموزشی و نادیده گرفتن دانش آموزان اش

به مشکالت دانش آموزان، رقابت میان همکاران، انتظارات افراطی والدین و عدم تعادل در 

 یهایبدرفتاربا  مستقیماًخاص تجارب معلمان از خشم  طوربه. شودمیکار و زندگی 

علمان ابتدایی ی مثبت مهاتعاملاین مدل  (5111هارگریوز،است ) خوردهگرهدانش آموزان 

و نیز  آموزان و همکاران، دریافت احترام از مدرسه، خانواده و مردم دانش بارا در رابطه 

تجربه احساسات منفی در ارتباط با رفتار ناعادالنه، رقابت در میان همکاران، ناهماهنگی در 

مه این پرسشنا .کشدیمزندگی کاری، فشار جامعه، سیاست و تغییرات آموزشی به تصویر 

سؤال آن مربوط به  4سؤال است؛  52 که دارای کاغذی است_از نوع خود گزارشی و مداد

                                                           

1. Teachers Emotion Inventory 

2. Joy 

3. Love 

4. Sadness 

5. Anger 

6. Fear 
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سؤال آن  7 سؤال آن مربوط به عامل غم، 7سؤال آن مربوط به عامل عشق،  7، شادیعامل 

ها به سؤاالت پاسخ آزمودنی .سؤال آن مربوط به عامل ترس است 4مربوط به عامل خشم، 

(، خیلی 7) (، زیاد0) (، متوسط5(، کم )0که شامل خیلی کم )به شکل طیف لیکرت است 

را  شادی عامل برای( آلفا ضریب) درونی همسانی خود، مطالعه در چن ( است.2) زیاد

به  82/1 را ترس عامل و 84/1 را خشم عامل ،82/1 را غم عامل ،40/1را  عشق عامل ،51/1

در پژوهش حاضر  دهند.می نشان را ابزار این قبولقابل همسانی که است آورده دست

های بعد از ترجمه متن اصلی مقیاس هیجان آمد. به دست 88/1ضریب آلفای کل مقیاس 

، توسط محققین و دو تن از دانشجویان دکتری زبان انگلیسی ( به فارسی5102چن )معلم 

رار روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط اساتید روانشناسی و علوم تربیتی مورد تأیید ق

بندی و رفع ابهام در اختیار تعدادی از معلمان قرار گرفت و منظور بررسی جملهبهگرفت. 

 اسیمق تغییرات الزم اعمال گردید. سرانجام ،تن از معلمان 01روی  پس از اجرای مقدماتی

 .شدو تکمیل  عیمعلمان مدارس توز نیدر ساعات استراحت در ب ،یینها

 ابزار یک یعاطفه مثبت و عاطفه منف اسیمق :1(PANAS) فیمن عاطفه و مثبت عاطفه مقیاس

 منفی یعاطفه و مثبت یعاطفه گیریاندازه برای که است سؤالی 51 سنجی خود

که یک شخص تا چه میزان  دهدمیخالصه عاطفه مثبت نشان  طوربهاست،  شدهطراحی

. عاطفه منفی دکنمیو هشیاری  فاعلیشور و شوق به زندگی دارد و چه میزان احساس 

و حاالت خلقی  دهدمییک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان 

خرده  هر .شودمیناخوشایندی مانند خشم، نفرت، بیزاری، گناه، ترس و عصبیت را شامل 

( 0) ایدرجهپنج لیکرت مقیاس یک اساس بر آزمودنی توسط که دارد ماده 01مقیاس 

واتسون و همکاران آلفای کرانباخ را برای  .شودمی بندیرتبه( بسیار زیاد 2تا ) عنوانهیچبه

و پایایی ابزار را از  84/1برای خرده مقیاس عاطفه منفی  و 88/1 مثبتخرده مقیاس عاطفه 

و برای  28/1برای خرده مقیاس عاطفه مثبت  یاهفته 8 بافاصله ییآزما بازطریق روش 

( در مطالعه 0087در ایران نیز بخشی پور و دژکام ). اندکرده گزارش 40/1عاطفه منفی 

                                                           

1. Positive and Negative Affect Scale (PANAS) 
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ضریب آلفا( برای هر دو خرده مقیاس، ) درونیاز طریق ضرایب سازگاری خود اعتبار )

و برای عاطفه منفی  84/1( و روایی )برای خرده مقیاس عاطفه مثبت 84/1یکسان و برابر با 

 در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ .اندکرده( مطلوبی را برای این مقیاس گزارش 82/1

و  80/1 باو برای عاطفه مثبت و عاطفه منفی به ترتیب برابر  48/1برای کل مقیاس برابر 

هر دو مقیاس در بین  استفاده شد. همگرااز این مقیاس برای روایی  .آمد به دست 82/1

نسخه  spss افزارمها توسط نرها، دادهآوری پرسشنامهمعلمان مدارس اجرا شد بعد از جمع

 تحلیل شدند. 81/8نسخه  و لیزرل 50

 هایافته

 روایی قابل قبولیمعلم از  یهاهیجانسؤال اول پژوهش این بود که: آیا پرسشنامه 

و  نهیا  ردیگیماندازه  میخواهیمبرای آنکه بدانیم این ابزار آنچه را که  است؟ برخوردار

تنها از راه  هر صفت با ماهیت واقعی آن یارگذنامحصول اطمینان نسبت به انطباق و 

بود. لذا برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل  ریپذامکانبررسی و مطالعه روایی آن ابزار 

ست دو موضوع ا الزم عاملی تحلیل اجرای از قبل استفاده شد. تأییدیاکتشافی و عاملی 

 یـک. یبردارنمونه فایتک-5 ماتریس معناداری و همبستگی-0قرار گیرد:  یموردبررس

 اطالعات شامل هاداده ماتریس آیا که است آن عاملی تحلیل در ارزشـمند و مهـم سؤال

 آوردن دست به عاملی تحلیل یهاهدف از یکی چون نـه؟ یـا اسـت ییبامعنا و مفید

 اب باید متغیرها بنابراین. کند کمک هاداده ماتریس همبستگی تبیین به که است ییهاعامل

 در کهآن احتمال باشد کوچک متغیرها بـین همبـستگی اگر. باشند مرتبط یکدیگر

 توانیم هاداده ماتریس ارزشیابی بـرای. اسـت انـد  باشـند سـهیم مشتر  یهاعامل

( 0H) صفر فرض رد آزمون ایـن اجـرای از مقـصود. بـرد کار به را بارتلت کرویت آزمون

 کاربرد صفرفرض  دییتأ و پـذیرش. اسـت جامعـه در متغیرهـا بـین همبستگی وجود بر بنیم

 نیالک-میر-کایزر یبردارنمونهشاخص کفایت  اما ؛بردیم سؤال زیر را عاملی تحلیل
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(KMO0) جزئـی همبستگی مقادیر با را شدهمشاهده همبستگی مقادیر که است شاخصی 

 همبـستگی کـه اسـت آن ربیـانگ KMO کوچـک مقـادیر. دهدیم قرار مقایـسه مـورد

باالتر از  KMOاگر اندازه  کنند تبیین توانندینم دیگر متغیرهای را متغیرهـا زوج بـین

برداری برخوردار است توان تحلیل عاملی را انجام داد و از کفایت نمونهباشد می 41/1

 پرسشنامه اجرای از حاصل یهایهمبستگ ماتریس برای KMO اندازه (.0084)هومن،

 آزمون آماری یمشخصه و 825/1 بـا برابـر موردمطالعه گروه در معلمان هایهیجان

 نانیدترممعنادار است و  آماری ازلحاظ که است 75/5884 با برابر 5بارتلت کرویت

 توانیمعددی غیر صفر است و بنابراین بر پایه هـر دو مال  باال  هایهمبستگماتریس 

حاصل در گروه  یهایهمبستگمـاتریس  بر اساسنتیجه گرفت که اجرای تحلیل عـاملی 

 .اطمینان کرد هاعاملبه استخراج  توانیم هادادهقابل توجیه است و بر پایه این  موردمطالعه

(1110/1P= ،75/5884=2X ،825/1=KMO.) 

است  شدهباعاشمعلم از چند عامل  هایهیجانبرای تعیین این مطلب که مقیاس 

 یهاارزشتوسط هر عامل و نمودار  نسبت واریانس تبیین شده ،ارزش ویژه یهاشاخص

زیرا این مقیاس  ،نبود هاشاخصنیازی به این  هرچندقرار گرفت  یموردبررس ویژه اسکری

 شدهطراحیخشم و ترس  ،غم ،عشق ،عامل شادی 2 یریگاندازه( برای 5102چن )توسط 

مدل او از برازش مناسبی برخوردار  تأییدیوش تحلیل عاملی اکتشافی و و با استفاده از ر

عاملی آن در جمعیت معلمان  2بوده است اما در پژوهش حاضر میزان مطابقت ساختار 

 .گرفتقرار  یموردبررسایرانی 

این عوامل  آمد کهویژه باالتر از یک به دست  باارزشعامل  2 ،بر پایه آزمون اسکری

، مقادیر ویژه، 0جدول . در کندمیدرصد از واریانس کل آزمون را تبیین  75/25 همیرو

عاملی  لیتحلبارهای عاملی حاصل از  درصد واریانس تبیین شده و تراکمی عوامل و نیز

 است. شدهدادهنشان  اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس هایمؤلفهاکتشافی به روش 

                                                           

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett's test 
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 باارزشپس از چرخش واریماکس، پنج عامل  شود،که در جدول مشاهده می طورهمان

، هر چه ارزش ویژه باالتر باشد آن عامل واریانس درمجموع. بودندویژه باالتر از یک 

درصد واریانس توسط عامل  42/04. بر این اساس، کندمی نییتببیشتری را در کل آزمون 

 ،عامل سوم درصد واریانس توسط 20/00 ،درصد واریانس توسط عامل دوم 57/02 ،اول

درصد واریانس توسط عامل پنجم تبیین  00/4درصد واریانس توسط عامل چهارم و  42/5

مقیاس  یهاسؤالهستند. همچنین همه  یتوجهقابل یهااندازهمقادیر به نسبت،  نیا .شودمی

 صرفاً( هستند و 01/1از  تربزرگ) ادیزمعلم روی عوامل مربوطه دارای بارهای  هایهیجان

براین بنا؛ است 01/1از  ترکوچک( اندکی 55و  00 هایسؤالسؤال ) 5ی عاملی بارها

 .تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت لهیوسبهعاملی مقیاس  2ساختار 

 و  درصد واریانس تبیین شده و تراکمی توسط هر عامل ،مقادیر ویژه .1جدول 

 پس از چرخش واریماکس هاگویه یبارهایی عامل

 ترس خشم غم عشق شادی هالسؤا

 40/0 07/5 48/5 85/0 52/7 مقدار ویژه

 00/4 42/5 20/00 57/07 42/04 درصد واریانس تبیینی

 75/25 22/02 20/72 11/07 42/04 درصد تراکمی واریانس

0 87/1     

0 80/1     

2 42/1     

5 47/1     

2 47/1     

7 22/1     

4 20/1     

5  87/1    

01  48/1    

8  27/1    

00  58/1    

00   48/1   

02   42/1   
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07   40/1   

05   22/1   

02    25/1  

05    25/1  

08    20/1  

04    75/1  

57     48/1 

50     40/1 

52     40/1 

50     40/1 

52     22/1 

51     22/1 

55     54/1 

از عامل  55( و عشقدوم )از عامل  00 سؤال شودمیمشاهده  0 که در جدول طورهمان

ی که بار عاملی باالیی در هایسؤال ترس( به دلیل بار عاملی ضعیف حذف شدند.پنجم )

، عامل سوم غم، عامل چهارم . عامل دوم عشقکنندمیشادی را بیان  ،عامل یکم دارند

 .دهدمیخشم و عامل پنجم ترس را نشان 

های ، جهت حصول بیشتر و همچنین محاسبه شاخصیل عاملی اکتشافیعالوه بر تحل

افزار گیری از نرمهای حاصله با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و با بهرهبرازش مدل، داده

های مجذور کای تحلیل عاملی تأییدی از شاخصجهت  لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت.

(χ2( درجه آزادی ،)dfشاخص ریشه میانگ ،)( ین مجذورات تقریبRMSEA شاخص ،)

(، شاخص AGFIشده )(، شاخص خوبی برازندگی اصالحGFIنیکویی برازندگی )

( و شاخص نرم شده برازندگی CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی )IFIبرازندگی افزاینده )

(NFIاستفاده گردید. نتایج اجرای تحلیل عاملی تأییدی نشان )  داد که مدل پیشنهادی

 ،=85/1NFIهای معلم از برازش مناسبی برخوردار است )پنج عاملی هیجانساختار 

51/1CFI= ،51/1IFI= ،87/1AGFI= ،85/1 GFI= ،154/1 RMSEA=، 575df=، 

52/502)=2X  . شده است.ارائه 0 شکلاطالعات حاصله در 
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 مهای معلحاصل از تحلیل عاملی تأییدی برای مقیاس هیجان ضرایب استاندارد .1شکل 

مقیاس روی عوامل مربوطه دارای  هایسؤال، شودمیمشاهده  0 شکلکه در  طورهمان

روی  01تا  8 هایسؤالروی عامل شادی،  4تا  0 هایسؤالهستند،  مالحظهقابلبار عاملی 

 05تا  02 هایسؤالروی عامل غم،  02تا  05 هایسؤال، شد( حذف 00 سؤالعشق )عامل 

دارای  حذف شد( 55سؤال ترس )روی عامل  52 تا 51 هایسؤالروی عامل خشم و 

م معل هایهیجانعاملی مقیاس  پنجتار بنابراین ساخ هستند مالحظهقابلبارهای عاملی 
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با استفاده  تأییدیدر تحلیل عاملی نیز مورد تأیید قرار گرفت.  تأییدیتحلیل عاملی  وسیلهبه

زمانی که  گیردن و بررسی قرار میهای فوق برازش و روایی ابزار مورد آزمواز شاخص

باشد، تحلیل و مدل  0/1( از RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریب کمتر )

 GFI، AGFI ،NFI،CFIهای ، شاخصهراندازهو دهد ازش قابل قبولی را گزارش میبر

تر الگو داللت دارند با توجه به شود، بر برازندگی مطلوب ترنزدیکبه یک  IFIو 

، GFI،AGFIبرازش های در جدول فوق، مقادیر شاخص آمدهدستبهای هشاخص

NFI،CFI  وIFI ها در دامنه نزدیک به یک قرار دارند که بیانگر آن است که این شاخص

توان گفت که مدل برازش داشته است و اند. بنابراین میاستانداردهای الزم را کسب نموده

 شود.می تأیید

در تحلیل عاملی  شدهانتخابمسیرهای  بهتر بارهای عاملی درهمچنین برای نشان دادن 

 آورده شده است. 5جدول شماره  ییدیتأ

 معلم هایهیجانهای داری مسیر خرده مقیاس. معنی2جدول 

 نشانگر عوامل
 ضرایب مسیر

 t یداریمعن استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده
ی
شاد
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 .است 5بسیار باالتر از  سؤالبرای هر  tشود، آزمون معناداری که مالحظه می طورهمان

 همچنین ضرایب استاندارد نیز نشان از برازش مدل دارد.

 آن با پیرسون معلم، میزان همبستگی هایهیجانجهت احراز روایی همگرایی مقیاس 

آمده  0نتایج روایی همگرایی در جدول  مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی سنجیده شد.

 است.

 معلم و عاطفه مثبت و عاطفه منفی ایههیجان یهاعاملضرایب همبستگی پیرسون بین  .3 جدول

 ترس خشم غم عشق شادی هاعامل

 -00/1** -74/1 ** 12/1 20/1** 24/1** عاطفه مثبت

 02/1** 70/1** 75/1** -75/1** -04/1** عاطفی منفی

 10/1در سطح  داریمعنی

 معلم هایهیجانمقیاس  هایمؤلفهعاطفه منفی با  عاطفه مثبت وضرایب همبستگی بین 

عشق و با عامل  (1102/1p=  ،24/1 =xyr)شادی  عاطفه مثبت با عاملنشان داد که 

(1152/1p =  ،20/1 =xyr رابطه مثبت ) 071/1خشم )با عامل اما دارد،  داریمعنیوp= ،

74/1- =xyr)  و با عامل( 11075/1ترس= p ،00/1- =xyr .رابطه منفی معنی دارد )

خشم با عامل  (،p ،75/1 =xyr=1100/1غم )همچنین بین عاطفه منفی با عامل 

(1150/1=p ،70/1 =xyr( با عامل ترس ،)110/1=p ،02/1 =xyr رابطه مثبت و )داریمعنی 



 1359 زمستان، 24، شمارة ششمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 291

، p >110/1( و با عامل عشق )p،04/1- =xyr=1108/1شادی )دارد، عاطفه منفی با عامل 

75/1- =xyr مثبت رابطه  فهباعاطاما بین عامل غم ؛ دارد داریمعنی( رابطه منفی و

میزان برای روایی همگرایی  درنهایت. (50/1p= ،12/1 =xyrنشد )مشاهده  داریمعنی

 (.p ،70/1 =xyr >10/1آمد ) به دست 70/1 محاسبه گردید که همبستگی بین دو مقیاس

 منظوربه برخوردار است؟ قابل قبولی پایاییمعلم از  یهاهیجان اسیمق ایآسؤال دوم اینکه 

از  یریگبهرههمسانی درونی و با  روش با استفاده از ،پژوهش سؤال این به گوییپاسخ

برای کل مقیاس هیجان  آمدهدستبهی کرونباخ شد. آلفا محاسبه آلفای کرونباخضریب 

 ،87/1 ،88/1 خشم و ترس به ترتیب غم، عشق، شادی، یهاعاملو برای  88/1معلم برابر با 

همبستگی میان عوامل  .هستند بخشتیرضاهمگی ه آمد ک به دست 81/1و  47/1 ،42/1

 است. شدهدادهنشان  7نیز محاسبه شد که در جدول 

 معلم هایهیجان هایمقیاس. ماتریس همبستگی بین خرده 4 جدول

 M SD ترس خشم غم عشق شادی تعداد هامقیاس

 02/7 21/00 0 018 شادی

 22/7 24/58 0 25/1** 018 عشق

 40/0 24/05 0 -47/1 ** - 07/1** 018 غم

 85/0 21/07 0 25/1** -05/1** 15/1 018 خشم

 72/2 00/55 0 20/1** 84/1** -05/1** 12/0 018 ترس

 10/1در سطح  داریمعنی

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون  نتایج شودمیمالحظه  7که در جدول  طورهمان

خشم و غم، ترس و غم،  ،شادی و عشق هایمؤلفهنشان داد که بین  هااسیمقبرای خرده 

، غم و عشق، خشم و و بین غم و شادی ترس و خشم همبستگی مثبت معناداری وجود دارد

و نیز بین  خشم و شادی اما بین؛ عشق، ترس و عشق همبستگی منفی معناداری وجود دارد

 گولیتر ،(5102) چن یهاافتهی با جینتا نیا. ترس و شادی رابطه معناداری مشاهده نشد

 .است( همسو 5110) پارروت مدل نظریو با  (5105)
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 گیریبحث و نتیجه

چن معلم  هایهیجان یاسمق یسنجروان یهاشاخص یبررس حاضر شپژوه از هدف

 مقیاس که دادند نشان پژوهش یهاافتهی .بود مشهد شهر ابتدایی معلمان بین در( 5102)

 روش از استفاده با مقیاس ییروا. است قبولقابل ابزاری پایایی و روایی ازنظر مذکور

 ییاحراز روا برایشد.  یبررس تأییدیو  یاکتشاف یعامل یلروش تحل یزهمگرا و ن ییروا

 یاسآن با مق یهاعاملمعلم و  هایهیجان یاسمق یهمبستگ یزانپرسشنامه م همگرای

به  70/1 یاسدو مق ینب یمحاسبه و گزارش شد و همبستگ یمنف یعاطفه مثبت و عاطف

بهره گرفته شد  تأییدیو  یاکتشاف یعامل یلاز تحل ییاحراز روا یبرا ینآمد. همچن دست

 همیروعامل را استخراج کرد که  2 یماکسبا چرخش وار یاصل هایمؤلفه یلتحل یجنتا

 عاملی تحلیل یهاشاخص نتایج. کندمی تبیینمعلم را  هایهیجان واریانسدرصد  75/25

 کل برای آلفاضریب  .است خورداربر مناسبی برازش از مدل که داد ننشا نیز تأییدی

نتایج  .آمد به دست 88/1 تا 47/1 از عامل 2 برای و 88/1 با برابر معلم هایهیجان مقیاس

 TEI( با تکرار ساختار پنج عاملی 5102) چنمطالعات  یهاافتهیپژوهش حاضر همسو با 

 ،معلم فراهم آورد. عالوه بر این ایههیجانبودن سازه  یچندبعدحمایت الزم را از ماهیت 

معلم در  هایهیجانساختار عاملی پرسشنامه  گفت که توانیمفوق  یهاافتهیدر تبیین 

تشابه  باوجود ،بنابراین ؛کندمیفرهنگی مختلف از الگوی متشابهی پیروی  یهابافت

 .استت هنگی و جنسی حائز اهمیفر یهاگروهدر  هاهیجانساختاری بررسی شدت تجربه 

 اما هستند؛ مقدار این به یا نزدیک 01/1 از کمتر عاملی دارای بارسؤاالت  برخی

کل هر زیر مقیاس سهم  در برآورد واریانس ولی باشندیم معنادار آماری ازلحاظ حالنیباا

. این ضرایب پایین مناسب است احتماالًاز هر زیر مقیاس  هاآنناچیزی دارند که حذف 

)مربوط به عامل ترس( که هر دو از  55 سؤال( و عشقربوط به عامل )م 00 سؤالشامل 

میزان پایین ضرایب در این سؤاالت ممکن است به علت دقت نداشتن مقیاس حذف شدند. 

و نیز متفاوت  فرهنگی و اجتماعی یهانهیزممتفاوت بودن بافت و  و یا هاآن تکمیلدر 

 خرده بنابراین سؤال سهم ناچیزی در برآورد باشد، معلمان چینی و ایرانی بودن میزان حقوق
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کراس و ) مطالعاتنتایج پژوهش حاضر همسو با  ت.موردنظر ایفا کرده اس یهامؤلفه

 و استفن گوتز، فرنزل،؛ 0588،5112؛ هاریگریوز،5107؛ هیگن هاور و وولت،5105هنگ،

؛ لی و 0557؛ اممر،5112زمبیلس، ؛5111هاریگریوز، ؛5114فرنزل و گوتز، ؛5115،ژاکوب

 .است( 5100ین،

 یمنف ومثبت )خوشایند(  هایهیجان هاآنبیان کردند که  پژوهشمعلمان در این  

ناخوشایند( را از طریق تعامل با دانش آموزان، همکاران، مدیران مدارس و والدین دانش )

ابطه با در ر (2/08 ٪سؤال ) 01 ،مقیاس سؤال 52 ازبا توجه به اینکه  .کنندیمآموزان تجربه 

بیشتری را با دانش  هایهیجان ، معلمانادیزاحتمالبه ،بود موزانآ دانشارتباط معلم با 

این یافته با نتایج مطالعات کراس و  کنندیمآموزان خود در سطح کالس درس تجربه 

دانش آموزان از  کهیوقتکردند  اظهارمعلمان  مثالعنوانبه. است ( همسو5105هنگ )

این نتایج  کنندیماحساس شادی  دهندیمو دقت و توجه نشان  بردیمذت ل هاآنتدریس 

 یهاافتهییکی از  .( همسو هستند5107وولت )با مطالعات مرتبطی همچون هیگن هاور و 

منفی تجربه و  هایهیجانمثبت را بیشتر از  هایهیجانمهم این مطالعه این بود که معلمان 

کرده  گزارش و عشق میانگین باالتری از هیجان شادی معلمان کهییازآنجاگزارش کردند. 

 که ندبود یهایهیجانبیشترین و پرتکرارترین  و سپس عشق شادیلذا  (7بودند )جدول 

( مبنی بر تحقق تدریس 0588، 5112) وزیگریهاراز گفته  یافته این. کردند تجربهمعلمان 

 و استفن گوتز، فرنزل،همچون با نتایج مطالعاتی  و کندمیحمایت  ،مثبت هایهیجانبا 

. در تبیین این استهمسو  (5111) وزیهارگر ( و5114گوتز )، فرنزل و (5115) ژاکوب

به دلیل سن کم  با دانش آموزان در مدارس ابتداییروابط معلمان گفت که  توانیمیافته 

 در مدرسه و مسائل جدایی از والدین و خانه هاآن دانش آموزان و حضور اولیه

و معلمان در این مقطع با مالحظات بیشتری با  است تریعاطفو  تریمیصم ،تریمانخود

 اممر و( 5112) لسیزمب همسو با نتایج ،. در مقابل این یافتهکنندیمدانش آموزان برخورد 

توضیح . در اندکردهگزارش  از همه عوامل دیگری ترکم منفی هایهیجانمعلمان  (0557)

این امر ممکن است گفت که  توانیمتوسط معلمان  شدهزارشگو غم سطح پایین خشم 

 در محیط آموزشی خشم کردن و نشان دادن که تجربه باشد یاشده درونی قوانین خاطر به
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یک معلم  مناسب و درخور مقام و نقش ،اخص طوربه سیتدرو در جریان  اعم طوربه

کنند در  اقرار ندانند که به لحاظ اجتماعی مقتضی ،معلمان ممکن است ،نیهمچن نیست.

 نی و یل همچنان که .کنندیمجریان تدریس هیجانی مانند خشم و اضطراب را تجربه 

 های مثبت خود را تداوم بخشیده وکنند هیجانمعلمان سعی میکه  ندیگویم( 5100)

 هایهیجان تو جه به این نکته ضروری است که .های منفی را پنهان یا کنترل کنندهیجان

 وجه بهترینآموزشی خود را به  یهاتیمسئول تا سازدیمقادر  معلمان را بخشلذتبت و مث

افزایش روانی خود را حفظ کنند عالوه بر این،  و سالمت بهزیستی و دهند انجام

، اهداف آموزشی مهم است خوشایند دانش آموزان در کالس درس یکی از هایهیجان

 دانش آموزان مهم هستند. پیشرفت تحصیلیو  برای یادگیری هاهیجاناین  چراکه

 پرسشنامه، آن این بارز و مهم یهایژگیو از شد، ذکر پیشین یهاقسمت در که گونههمان

 این و کندمیارزیابی  متفاوت یهاتیموقع در معلم را هایهیجان مجموعه که است

 در که هانهیجا این. دهدمی نشان را پرسشنامه ییهمتایب و اعتبار اهمیت، موضوع

تدریس و در  فرایند در یتوجهقابل و مهم نقش ،شوندیم ظاهر گوناگون یهاتیموقع

 هایهیجانروایی و پایایی مقیاس  با توجه به نتایج حاصل از .کنندیم زندگی معلم ایفا

رابطه با تدریس و در معلمان که ی هایهیجان سنجش منظوربه توانیماز این مقیاس  ،معلم

در ، کنندیم، والدین دانش آموزان، همکاران، مدیران مدرسه و مردم تجربه وزاندانش آم

 .کرداستفاده  یریگاندازهو ابزارهای  هافنکنار دیگر 

است. به دلیل شرایط  آمدهدستبهابتدایی  دورهج این پژوهش در مورد معلمان نتای 

 خصوصاًمتحصیلی باالتر ) یاهدورهابتدایی با معلمــان  دورهمتفاوت معلمان در  نسبتاً

نیز صورت  هادورهمقیاس در مورد معلمان این  یابیاعتبار  شودمیدبیرســتان(، توصیه 

 ،دولتیمدرسه )نوع  ،تأهل ،جنسیت ،معلمان با توجه به سن هایهیجانو همچنین  پذیرد

معلمان  یهاجانیههمچنین با توجه به اهمیت  مطالعه شود. هاآن سابقه تدریسو  (یردولتیغ

، پیشرفت تحصیلی و انگیزه و یادگیری دانش سویکاز  هاآندر بهزیستی و سالمت روانی 

معلمان و پیشایندهای آن  یهاجانیهبه  ازپیشبیشآموزان از سوی دیگر، شایسته است 

 یهاارگانو  صداوسیماتوسط  سازیفرهنگاز طریق  تواندیمتوجه شود این امر مهم 
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 آمدهدستبه یهاافتهیدر کنار قا جایگاه معلمان در جامعه محقق شود. مربوطه جهت ارت

که باید به آن توجه  ییهاتیمحدود ازجملههش مترتب است. بر این پژو ییهاتیمحدود

 تواندیم شدهگزارش هایهیجان که است یخود گزارشابزاری مبتنی بر  یریکارگبهکرد 

آتی  یهاپژوهشدر  رونیازامتفاوت باشد  یاهتااندازواقعی  شدهتجربه هایهیجانبا 

 یهاتیموقعدربرگیرنده مشاهده افراد در  یهاوهیشمعلمان به کمک  هایهیجانارزیابی 

 کهآنرا برطرف سازد. محدودیت دیگر  گفتهپیشتا حدودی محدودیت  تواندیمواقعی 

به سایر جوامع  آمدهدستبهان شهر مشهد تعمیم نتایج به دلیل انجام پژوهش در میان معلم

نتایج پژوهش حاضر در تأیید روایی و پایایی فرم . صورت گیرد بااحتیاطآماری باید 

 هامشخصهخاص مقدماتی بودن این  هایمحدودیتمعلم با  هایهیجانفارسی مقیاس 

روایی یک مقیاس که فرایندی مستمر  درزمینه مخصوصاً، هامحدودیتهمراه است. این 

پژوهش حاضر، نخستین پژوهش در این  کهنیاذا با عنایت به ل. شودمینمایان  است، بیشتر

 یهاافتهیبرای تأیید  هاپژوهشجدید و حتی تکرار بعضی  یهاپژوهشطراحی زمینه است 

متعدد است  یهاپژوهشبا انجام  صرفاً. شودمییک ضرورت مهم پیشنهاد  عنوانبهفعلی 

 یایی یک مقیاس اطمینان الزم را کسب کرد.نسبت به روایی و پا توانیمکه 

 تقدیر و تشکر

ین پژوهش مشارکت داشتند و همچنین از آقای کاظمی معاونت از کلیه معلمانی که در ا

و از طریق مکاتبات  پژوهشی ناحیه هفت مشهد که در انجام پژوهش ما را یاری نمودند

تشکر  تینهایب تسهیل کردند،نواحی و مدیران مدارس انجام پژوهش را  خود با معاونین

 .گرددیم
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