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چکیده
هــدپ پــژوهض ،اطــر ،ورا،ــی و روا ــاز پر ــضنامها بــرا

ــن ض هی انهــا

معلمها ــ  .بــد منظور ،پر ــضنامها آنلــا

تهیــه شــد ــه  921معلــم زبــان

انگلیسی در شـهرها متتلـا ا ـران بـه آن جـوا

دادنـد .بـرا روا ـاز پر ـضنامه

از دو روش نظر ــه لا ــی

انــداز گیر و نظر ــة پا ــ

ــلا ا ــتداد شــد .ابتــدا،

تــ بعــد بــودن پر ــضنامه بــا تیلیــ رش برر ــی شــد .ــعا ،تیلیــ عــاملی
ا تشافی بر رو داد هـا ان ـام شـد ـه شـض خرد مقیـا

را نشـان داد .ـعا ،تیلیـ

عاملی تأ ید بـر رو مـدلی شـضعاملی ان ـام شـد ـه در نها ـ

روا ـی پر ـضنامه

را تأ یــد ــرد .همینــی بــهمنظور بر ــی پا ــا ی پر ــضنامه از طــر آ آلدــا
ا تداد شد.
کلیدواژهها :هی انها ،تیلی رش ،تیلی عاملی ا تشافی ،تیلی عاملی تأ ید
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 .۱مقدمه

در ــا ها اخیــر ،پــژوهض بــر رو هی انهــا 6مــورد توجــه بســیار از پژوهشــگران
قــرار گرفتــه ا ــ

(چان ـ  ،2169 ،2تا ســر و فرن ـ  .)2162 ،9هی انهــا نــهتنهــا در بــی

دانضآموزان بلکـه در میـان معلمـان نیـ نقـض مهمـی ا دـا می نـد (فرنـ  .)2167 ،بـا ا ـ
وجــود ،اگرچــه پژوهضهــا متتلدــی در مــورد هی انهــا دانضآمــوزان وجــود دارد ،امــا
مطالعــات متــر دربــارة معلمــان ان ــام شــد ا ـ  .بنــابرا  ،هی انهــا

ــه معلمــان در

لا ها ت ربه می ننـد متـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه ا ـ  .همینـی  ،پژوهضهـا ی ـه
هی انهــا معلمــان را برر ــی رد انــد عمــدتاً در ،وز هــا

لــی آمــوزش بود انــد و

بــهنــدرت پژوهشــی بــر رو معلمــان زبــان انگلیســی ــورت گرفتــه ا ــ

( ــوو ،7

 .)2166بــهگدتــة شــوت و لــی )2167( 2بــرا ا نکــه فهــم بهتــر از آمــوزش و ــادگیر
زبان انگلیسی داشته باشیم ،فهم هی انها معلم طرور ا
علــاو بــر ا ـ  ،تنهــا اب ـ ار

.

ــه در ،ــا ،اطــر بــرا

وجــود دارد تنهــا ــه عامــ هی ــانی لــ ت ،اطــطرا

ــن ض هی انهــا معلمــان

و خشــم را می ــن د .فرنــ

( )2167در برر ــی هی انهــا متتلــا ،شــض هی ــان را بــهعنوان را جتــر هی انهــا در
میان معلمان مطرح می نـد ـه علـاو بـر ـه هی ـان د ـر شـد  ،افتتـار ،شـرم و خسـتگی
ـن ض ا ـ

نی قرار میگیرند .اما ابـ ار بـرا

ـه هی ـان د گـر وجـود نـدارد .بنـابرا ،

هــدپ پــژوهض ،اطــر در گــام او ورا،ــی و روا ــاز پر ــضنامها بــهمنظور ــن ض
هی انها افتتـار ،شـرم و خسـتگی و در گـام دوم برر ـی روا ـی و پا ـا ی ترجمـه فار ـی
پر ــضنامة هی انهـــا فرنـــ
لا ــی

( )2167ا ــ  .بـــد منظور ،از دو روش آمـــار نطر ـــه

انــداز گیر  1و نظر ــه پا

ــلا  4ا ــتداد میشــود .بــرا نظر ــة لا ــی

1. emotions
2. Chang
3. Taxer & Frenzel
4. Cowie
5. Schutz & Lee
6. Classical test theory
7. Item Response Theory
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انــداز گیر  ،تیلیــ عــاملی ا تشــافی 6و تییلــی عــاملی تأ یــد  2مــورد ا ــتداد قــرار
میگیرد .برا نظر ة پا

لا  ،از تیلی رش 9ا تداد میشود.

 .۲پیشینة پژوهش

هی انهــا نقشــی ا ا ــی در لا هــا بــرا دانضآمــوزان و معلمــان دارنــد .بــهگدتــه
هــارگر وز ،)6331( 7تــدر ا عملــی پــر از هی ــان ا ـ

و هی انهــا بتــض قابـ تــوجهی

از زندگی معلمـان را در بـر میگیرنـد .هی انهـا در نـار انگیـ ش و شـناخ

بـهعنوان ـه

وبقــهبنــد ا ا ــی عملکــرد دهــ در نظــر گرفتــه شــد اند ( ــات و و تلــی.)2119 ،2
اهمی

برر ی هی انها معلمها در ارتبـا آنهـا بـا عوامـ فـرد د گـر میباشـد ـه هـم

مرتبط با معلمـان و هـم دانضآمـوزان ا ـ  .بـهعنوان مثـا  ،پژوهضهـا پشـی نشـان داد
ا

ـه هی انهـا مندـی بـا فر ـودگی معلـم و عملکـرد دانضآمـوزان در ارتبـا ا ـ .

تــدر ا شــام هی انهــا مثب ـ
میــان معلمهــا ،فرن ـ

و مندــی متدــاوتی میشــود .در برر ــی هی انهــا متتلــا

( ،)2167شــض هی ــان را بــهعنوان را جتــر

هی انهــا نــام میبــرد.

ا ـ هی انهــا شـام لـ ت ،اطــطرا  ،خشــم ،افتتــار ،شــرم ،و خســتگی میشــود .در ا ـ
میــان ،دو هی ــان لــ ت و افتتــار بــهعنوان هی انهــا مثبــ  ،و چهــار هی ــان اطــطرا ،
خشم ،شرم ،و خستگی بهعنوان هی انها مندی در نظر گرفته میشوند.
لــ ت کــی از عمــد هی انهــا مثبــ

ا ــ

(اوهمــ  .)2111 ،1همینــی  ،لــ ت بــهعنوان را جتــر
ت ربــه می نــد در نظــر گرفتــه شــد ا ـ

هی ــانی ــه معلمهــا در لــا

(فرن ـ  .)2167 ،عوام ـ متتلدــی باعــد ا ــاد

لـــ ت در معلمـــان میشـــود .در ا ـــ میـــان ،پیشـــرف
ا ــلیتر

ــه انســانها آن را ت ربــه می ننــد

و رشـــد دانضآمـــوزان بـــهعنوان

عوامــ لــ ت معلمــان شــناخته شــد اند (هــارگر وز .)6331 ،پژوهضهــا

1. Exploratory factor analysis
2. Confirmatory factor analysis
3. Rasch analysis
4. Hargreaves
5. Sutton & Wheatley
6. Oehman
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پیشی نشان داد انـد ـه ت ربـة هی ـان لـ ت تـأییر قابـ تـوجهی در ـاهض فر ـودگی در
( لر ،چان  ،بکر ،گوت  ،و فرن .)2167 ،

معلمان داشته ا

د گر هی ان مثبـ
علــ

افتتـار ا ـ

افتتــار ممکــ ا ــ

بد معنا ه عل

ـه ارتبـا تنگـاتنگی بـا لـ ت دارد (چانـ .)2113 ،

خــود معلــم باشــد ــا د گــران ( لــر و همکــاران،)2167 ،

افتتـار ممکـ ا ـ

د ـتاوردها خـود شـت

د گــران .افتتــار هماننــد لــ ت ،جــ و هی انهــا ی ا ــ

باشـد ـا د ـتاوردها

ــه عمــدتاً معلمهــا ت ربــهاش

شـاگردان خـود را میبیننـد (داربـی.)2111 ،6

می نند ،بـهو ـژ وقتـی ـه معلـمهـا پیشـرف

نتــا ج پــژوهض ار ــون )2111( 2نشــان داد ــه بعــد از لــ ت ،افتتــار را جتــر
ا

لــ تی

ه معلمان ت ربه می نند.
هی انهــا مندــی نی ـ در میــان معلمهــا هنگــام تــدر ا وجــود دارد .خشــم بــهعنوان

را جتر

هی ان مندـی گـ ارش شـد ا ـ

بــه بــدرفتار دانضآمــوزان در لــا

( ـات  .)2114 ،عامـ خشـم در معلمهـا غالبـاً
نســب

داد میشــود ( ــات و و تلــی.)2119 ،

بــهعنوان مثــا  ،تنبلــی ،عــدم همکــار و بــیتــوجهی دانضآمــوزان بــهعنوان عوام ـ خشــم
گ ـ ارش شــد اند ( لــر و همکــاران .)2167 ،علــاو بــرا  ،معل ـم ممک ـ ا ـ
لــا
والد

در بیــرون

نی ـ بهوا ــطة عــدم همکــار مل ســه ــا مــد ران و همینــی رفتارهــا نامنا ــآ
ا،سا

خشم نند ( ات .)2114 ،

د گر هی ـان مندـی در میـان معلمهـا ،اطـطرا
هی انهــا ،اطــطرا

ا ـ

(چانـ  .)2113 ،برخلـاپ د گـر

معلمهــا بیشــتر مــورد برر ــی پژوهشــگران قــرار گرفتــه ا ـ

ولــی

بیشتر ا ـ پژوهضهـا بـه دهـة  41میلـاد بـر مـیگردنـد (اوهمـ  .)2111 ،اطـطرا

غالبـاً

هنگــامی ر میدهــد ــه معلمهــا بــا موقعی هــا ناآشــنا و همینــی تهد ــدآمی مواجــه
میشـوند (فرنـ  .)2167 ،علــاو بـرا  ،پـژوهض نشــان داد ا ـ
بیشـــتر از معلمهـــا بات ربـــه دچـــار اطـــطرا

ـه معلمهــا تــاز ــار

میشـــوند (چانـــ  ،2113 ،هـــارگر وز،

.)2117
1. Darby
2. Carson
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ـه از آن بـهعنوان هی ـان خودآگـا  6نـام

شرم نی کـی د گـر از هی انهـا مندـی ا ـ

بــرد میشــود (فرن ـ  .)2167 ،از آن ــا ــه بســیار از معلمهــا بــه تــدر ا خــود بســیار
متعهــد هســتند ،ا،تمــا ا نکــه ا،ســا

شــرم ننــد ز ــاد ا ـ  .علـ

شــرم ممکـ ا ـ

قضــاوتها مندــی د گــران باشــد (بیبــی .)2112 ،2بــهعنوان مثــا  ،در لــا
معلم ا،سا

در

اگــر

شـاگرانض نگـا مندـی بـه او و ـارش داشـتهاند ،ا،تمـا دارد ا،سـا

شـرم

نــد (فرن ـ  .)2167 ،همینــی پــژوهض نشــان داد ا ـ
لا

ــه شــرم بیشــتر بعــد از اتمــام

و هنگامی ـه معلـم بـه لا هـا قبـ میاند شـد ،ا،سـا

میشـود (هـارگر وز و

تا ر.)6336 ،9
خســتگی نی ـ د گــر هی ــان مندــی ا ـ

ــه از آن بــه «هی ــان ــا

» ــاد میشــود

(پر ینــ و هیــ  ،6312 ،7فرنــ  .)2167 ،پژوهضهــا بســیار انــد ی در ،ــوزة تربیــ
معلمهــا دربــارة خســتگی ــورت گرفتــه ا ــ  ،بــههمــی دلیــ ماهیــ
مشــت

آن بــهخــوبی

(تا ســر و فرن ـ  .)2162 ،در پژوهشــی ــه بکــر )2166( 2بــر رو

نشــد ا ـ

معلمهــا ان ــام داد ،گــ ارش شــد ــه معلمهــا در  21در ــد مواقــ  ،ا،ســا
می ردند ه نشاندهندة اهمی

و رواج ا

هی ان ا

خســتگی

.

 .۳روش پژوهش
 .۱ .۳اهداف تحقیق

فرنــ  ،پکــرون ،و گــوت  )2169( 1پر ــضنامها ورا،ــی رد انــد ــه ــه هی ــان
لـ ت ،خشــم و اطــطرا
ا

را می ــن د ،امــا هی انهــا افتتــار ،شــرم ،و خســتگی در میــان

هی انهـا نیسـتند؛ لـ ا ،هـدپ ا ـ پـژوهض ورا،ـی و روا ـاز پر ـضنامة هی انهـا

به زبان فار ی ا

ه بتوان هی انها معلمها را در لا

ن ید.

1. Self-conscious
2. Bibby
3. Hargreaves & Tucker
4. Perkins & Hill
5. Becker
6. Frenzel, Pekrun, & Goetz
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 .۲ .۳شرکتکنندگان

شــر

نندگان در پــژوهض ،اطــر  921معلــم زبــان انگلیســی از شــهرها متتلــا

ا ــران بودنــد ــه در مل ــاها خصو ــی بــه تــدر ا زبــان انگلیسـی مشــلو بودنــد .از
ا ــ میــان 224 ،معلــم زن و  32معلــم مــرد بودنــد و  2ندــر جنســی

خــود را مشــت

نکردنـــد .دامنـــة ـــنی معلمهـــا بـــی  21تـــا  71ـــا بـــود (میـــانگی

ـــنی  24/11و

انیــراپمعیــار ــنی  .)7/21ت ربــة تــدر ا معلمهــا بــی  6تــا  26ــا بــود (میــانگی
تدر ا  2/39و انیراپمعیار تدر ا .)9/32
پر ــضنامه بــه ــورت آنلــا
شتصــی پژوهشــگران ــا ــا
میان 921 ،ندر به پر ضنامه پا

بــرا  397معلــم زبــان انگلیســی ــه از ور ـ تمــا
 linkedinمشــت

شــد بودنــد فر ــتاد شــد .از ا ــ

دادند.

 .۳ .۳ابزارهای پژوهش

فرن ـ

و همکــاران ( )2169پر ــضنامها بــرا

ردند ـه در آن ـه هی ـان لـ ت ،خشـم و اطـطرا

ــن ض هی انهــا معلــم را ورا،ــی
ـن ید میشـود .هـر خرد مقیـا

شام چهـار گو ـه میشـود .ا ـ پر ـضنامه را مترجمـی بـه فار ـی ترجمـه ـرد و ـعا
مترجمی د گر آن را به انگلیسـی برگردانـد تـا بـا نسـتة ا ـ تطبیـ داد شـود و نسـتة
نهـــا ی فار ـــی ارا ـــه شـــد .همینـــی پژوهشـــگران پـــژوهض پـــیض رو ،بـــا برر ـــی
پژوهضهــا قبلــی ،بــرا هــر ـ

از هی انهــا افتتــار ،شــرم و خســتگی ،چهــار گو ــه

ورا،ــی ردنــد .ـ پر ــضنامه شــام  27گو ــه ا ـ
املاً متالدم تا املاً موافقم تنظیم شد ا

و در قالــآ لیکــرت شــضتــا ی از

.

 .۴ .۳تحلیل دادهها

بــرا تیلیــ و برر ــی داد هــا ،داد هــا
شــد .بــرا برر ــی ت ـ بعــد

جمــ آور شــد وارد نرمافــ ار SPSS 18

بــودن 6پر ــضنامه از تیلیــ رش در نرمافــ ار Winsteps

ا ــتداد شــد .ــعا ،از تیلیـ عــاملی ا تشــافی ا ــتداد شــد تــا خرد مقیا هــا موجــود
1. unidimentionality

ا پن اهم

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …

در پر ــضنامة هی انهــا مشــت
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گردنــد .در نها ــ  ،تیلیــ عــاملی تأ یــد  ،نرمافــ ار

 Mplus 6بـه ــار گرفتــه شـد تــا ـاختار عــاملی 6پیـدا شــد در تیلیـ عــاملی ا تشــافی را
تأ یــد نــد .همینــی بــهمنظور برر ــی پا ــا ی پر ــضنامه ،از طــر آ آلدــا

رونبــا

ا تداد شد.
 .۴نتایج

بــرا برر ــی ت ـ بعــد بــودن پر ــضنامه ،از تیلی ـ رش ا ــتداد شــد .بــد منظور،
از طر آ  MNSQا تداد شد بـهوـور

ـه اگـر طـرا آ بـهد ـ آمد در دامنـة  1/41تـا

 6/91باشــند ،نشــاندهنــد متنا ــآ بــودن گو ــههــا و همینــی تــ بعــد بــودن
پر ضنامهاند (باند و فا ا .)2114 ،نتی ة تیلی در جدو  6قاب مشاهد ا

.

جدو  6نشان میدهـد ـه طـر آ  MNSQبـرا تمـامی گو ـهها در دامنـة مـورد نظـر
قرار دارد .بنابرا  ،ت بعد بودن پر ضنامه تأ ید میشود.
جدول  .۱نتیجة تحلیل رش برای گویههای پرسشنامه
گویه

ضریب MNSQ

6

6/23

2

6/21

9

6/27

7

6/11

2

1/44

1

1/41

4

1/49

1

1/31

3

6/64

61

1/14

66

1/33

62

6/22
1. Factor structure
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ادامه جدول ۱
گویه

ضریب MNSQ

69

6/61

67

1/11

62

6/69

61

1/34

64

1/14

61

1/41

63

1/16

21

6/16

26

6/64

22

1/32

29

1/36

27

1/17

ــعا تیلیــ عــاملی ا تشــافی ان ــام شــد .بــد منظور ،در ابتــدا دو تســ
آزمــون رو ـ

بارتل ـ  6برر ــی شــدند تــا مشــت

متنا آ هستند .از آزمون  KM0بـرا تأ یـد دا ـ

 KMOو

گــردد داد هــا بــرا تیلی ـ عــاملی
 ،ـم نمونـه ا ـتداد شـد ـه در ا ـ

پــژوهض  .13بــود ــه از مقــدار تعیــی شــد  1/41بیشــتر بــود .همینــی آزمــون رو ــ
بارتلـ

نشــان داد ــه همبســتگی منا ــبی بــی عام هــا بـرا ان ــام تیلیـ عــاملی وجــود

دارد ( .)χ2= 02/2784, p<.001روش تیلیــــ مللدــــهها ا ا ــــی بــــا چــــرخض
 VARIMAXبــر رو داد هــا ان ــام شــد .معیــار ،د ـ گو ــهها ،مقــدار و ــژة بیشــتر از ،6
بــار عــاملی بیشــتر از  1/92و آزمــون ا ــکر  2بــود .نتی ـة تیلی ـ عــاملی ا تشــافی ،شــض
خرد مقیا

را نشان داد .نتا ج تیلی عاملی در جدو  2آمد ا

.

1. Batlett test of sphericity
2. Scree test

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …

ا پن اهم
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جدول  .۲تحلیل عاملی اکتشافی بر روی پرسشنامة هیجانهای معلم
گویه

لذت

6

1/19

2

1/11

9

1/41

7

1/46

اضطراب

2

1/42

1

1/42

4

1/42

1

1/27

خشم

61

1/49

66

1/44

62

1/91

افتخار

69

1/72

67

1/23

61

1/11

شرم

61

1/41

63

1/14

21

1/17

خستگی

26

1/23

22

1/26

29

1/43

27

1/47

بــر ا ــا

نتــا ج تیلیـ عــاملی ا تشــافی ،ـ

گو ــه از هــر ـ

از ــه خرد مقیــا

خشــم ،افتتــار و شــرم  ،ـ پ شــد .دلی ـ  ،ـ پ ا ـ گو ــهها ،بــار عــاملی متــر از 1/92
بــود .در نها ـ  ،تیلی ـ عــاملی تأ یــد

ــه ز رم موع ـة مــد ــاز معــدلات ــاختار

ا ـ  ،ا ــتداد شــد تــا ــاختار عــاملی را ــه در تیلی ـ عــاملی ا تشــافی مشــت

6

شــد،

تأ یــد نــد .بــرا ان ــام تیلیــ عــاملی تأ یــد  ،از نــرمافــ ار  Mplus 6ا ــتداد شــد.
1. Structural equation modeling

12

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

بد منظور ،ـ

مـد شـضعاملی هی انهـا مشـت

شمارة چهارم

گرد ـد .ـه گو ـها

ـه در تیلیـ

عــاملی ا تشــافی  ،ـ پ شــد بودنــد در مــد گن انــد نشــدند .بــهمنظور برر ــی بــرازش
مــد  ،از شــاخ
شــاخ

ها برازنــدگی ا ــتداد شــد .در مــد ــاز معادلــات ــاختار ،

ها برازنــدگی متدــاوتی وجــود دارد ــه در پــژوهض نــونی از نســب

ــا بــه درج ـة آزاد  ،6شــاخ

تــو ر-لــو ی  ،2شــاخ

برازنــدگی تطبیقــی 9و شــاخ

ر شة میـانگی م ـ ورات تقر ـآ 7ا ـتداد شـد .بـر ا ـ ا ـا  ،نسـب
درجــه آزاد میبا ســ

وچــ تر از  ،9شــاخ

تطبیقــی بیشــتر از  ،1/31و شــاخ

م ــ ور

م ـ ور ـا بـه

تــو ر-لــو ی و شــاخ

برازنــدگی

ر شــة میــانگی م ـ ورات متــر از  1/11باشــد .نتی ــه

تیلی عـاملی تأ یـد نشـان داد ـه ـاختار عـاملی پر ـضنامة هی انهـا از بـرازش ـافی
برخــوردار ا ــ  .جــدو  9خلا ــة شــاخ
عــاملی در شــک  6مشــت

ها برازنــدگی را نشــان میدهــد .بارهــا

ا ـ  .تمــام بارهــا عــاملی بالــا عــدد پیشــنهاد شــدة 1/71

میباشند.

شکل .۱مدل تحیلی عاملی تأییدی پرسشنامة هیجانها
1. Chi-square/degree of freedom
2. TLI
3. CFI
4. RMSEA

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …

ا پن اهم

خشم =, F6شرم =, F5افتتار =, F4خستگی =, F3اططرا

19
=, F2ل ت=F1

جدول  .۳ضرایب برازش مدل
مدل نهایی

χ2/df

TLI

CFI

RMSEA

2/11

1/39

1/37

1/12

ــن ید شــد .بــد منظور از طــر آ الدــا

در نها ــ  ،پا ــا ی شــض خرد مقیــا

رونبــا در

رونبــا ا ــتداد شــد .نتی ــة تیلیــ پا ــا ی بــا ا ــتداد از طــر آ آلدــا

جــدو  7آمــد ا ـ  .همــانطور ــه ا ـ جــدو نشــان میدهــد ،بــه جـ دو خرد مقیــا
خشــم و افتتــار ــه طــر آ آلدــا

رونبــا بــرا آنهــا متــر از  .41ا ــ  ،بقیــه

خرد مقیا هـــا از پا ـــا ی بالـــا ی برخوردارنـــد .بنـــابرا  ،نتـــا ج مربـــو بـــه ا ـــ دو
خرد مقیا

با ا،تیا بیشتر تدسیر شود.

میبا س

جدول .۴ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای پرسشنامه هیجانها معلم
خردهمقیاس

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

ل ت

7

1/11

اططرا

7

1/41

خشم

9

1/11

افتتار

9

1/17

شرم

9

1/19

خستگی

7

1/43

همینــی  ،آمــار تو ــیدی شــام میــانگی  ،انیراپمعیــار ،طــر آ چــولگی و شــیدگی
برا هر شض مقیا

در جدو  2قاب مشاهد ا

.

جدول  .5آمار توصیفی برای خردهمقیاسهای پرسشنامه هیجانها معلم
میانگین

انحرافمعیار

چولگی

کشیدگی

ل ت

2/62

1/41

-6/61

6/19

اططرا

2/76

1/17

1/31

6/17
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ادامه جدول 5
میانگین

انحرافمعیار

چولگی

کشیدگی

خشم

6/47

1/41

6/21

6/26

افتتار

7/31

1/111

-1/17

6/71

شرم

2/26

6/67

.39

1/79

خستگی

6/11

1/43

1/13

1/61

همــانوــور ــه جــدو  2نشــان میدهــد ،ل ـ ت بــا میــانگی  2/62را جتــر
خشــم بــا میــانگی  6/47متــر

هی ــانی ا ـ

ت ربــه می ننــد .در ـ  ،میــانگی هی انهــا مثب ـ
در میان معلمان زبان انگلیسی در ا ران ا

هی ــان و

ــه معلمهــا زبــان انگلیســی در لــا
بیشــتر از میــانگی هی انهــا مندــی

.

 .5بحث و نتیجهگیری

هــدپ پــژوهض ،اطــر ورا،ــی پر ـــضنامة فار ــی هی انهــا بــرا معلمهـــا و
روا ــاز و برر ــی پا ــا ی آن بــود .بــد منظور ،پر ــضنامها فار ــی تهیــه شــد و 921
معلــم زبــان انگلیســی از شــهرها متتلــا ا ــران بــه پر ــضنامة آنلــا

پا ــ دادنــد.

پر ضنامة اولیه  27گو ه داش .
در ا ــ پــژوهض از دو روش متتلــا آمــار نظر ــة لا ــی
پا ــ

انــداز گیر و نظر ــة

ــلا ا ــتداد شــد .در ابتــدا 27 ،گو ــه بــا ا ــتداد از روش تیلیــ رش مــورد

برر ــی قــرار گرفــ

تــا ت بعــد بــودن پر ــضنامه تأ یــد شــود .بــد منظور ،طــر آ

 MNSQهر گو ـه جداگانـه برر ـی شـد و نتی ـه تیلیـ رش تـ بعـد بـودن پر ـضنامه
را تأ یــد ــرد .ــعا 27 ،گو ــه از ور ــ تیلیــ عــاملی ا تشــافی تیلیــ شــدند تــا
خرد مقیا هــا پر ــضنامه مشــت
خرد مقیــا

شــود .در نتی ــه ،تیلیــ عــاملی ا تشــافی شــض

را نشــان داد ــه بــا شــض هی ــان مــد نظــر پژوهشــگران ا ـ تیقی ـ تطــاب

داش ـ  .بــا وجــود ا ـ  ،ــه خرد مقیــا

بــهدلی ـ بــار عــاملی ــم از پر ــضنامه  ،ـ پ

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …
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شدند .ا
از ا
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ه گو ـه مربـو بـه خشـم ،افتتـار و شـرم میشـدند ـه در واقـ از هـر ـدام
گو ه  ،پ شد.

هی انها

در نها ــ  ،بــرا تأ یــد ــاختار عــاملی پر ــضنامه ــه در تیلیــ عــاملی ا تشــافی
شــد بــود ،از تیلیـ عــاملی تأ یــد ا ـتداد شــد .نتی ــة تیلیـ عــاملی تأ یــد

مشـت

نشــان داد ــه داد هــا بــهخــوبی بــا شــض خرد مقیــا

بــرازش دارنــد و همینــی طــرا آ

برازش مد بیشتر از مقاد ر تعیی شد بود.
بنــابرا  ،از ــه تیلیـ متتلــا ا ــتداد شــد تــا روا ــی پر ــضنامة هی انهــا معلــم
برر ی شود و هر ه تیلیـ بیـانگر روا ـی منا ـآ ا ـ پر ـضنامه بودنـد .بـرا برر ـی
پا ـا ی نیـ از طــر آ آلدــا

رونبــا ا ـتداد شــد ــه نشــان داد خرد مقیا هــا از پا ــا ی

ــافی برخوردارنــد .شــا ان د ــر ا ـ
آلدا

متر نسب

ــه دو خرد مقیــا

خشــم و افتتــار دارا طــر آ

به بقیة خرد مقیا ها بودند.

همینــی نتی ــة آمــار تو ــیدی نشــان داد ــه هماننــد پژوهضهــا قبلــی ،هی انهــا
مثب ـ

را جتــر از هی انهــا مندیانــد ( لــر ،چان ـ  ،و همکــاران ،2167 ،تا ســر و فرن ـ ،

 .)2162در ا

میـان ،لـ ت را جتـر

هی ـان مثبـ

هی ـان مندـی بـود.

و شـرم را جتـر

بنابرا  ،معلمها زبـان انگلیسـی در ا ـران عمـدتاً از تـدر ا خـود لـ ت میبرنـد ،بـا ا ـ
،ا ا،سا ات مندی همیون شرم و اططرا

را نی در ،ی تدر ا ت ربه می نند.

نتــا ج ا ــ پــژوهض ،ابردهــا ی عملــی بــرا پژوهشــگران و مــد ران مل ســات نیــ
دارد .پر ــضنامة ورا،یشـــد در ا ــ پـــژوهض میتوانــد بـــرا

ــن ض هی انهـــا

معلمها در ا ـران بـه ـار گرفتـه شـود .بـد منظور ،پژوهشـگران میتواننـد از پر ـضنامها
بــا روا ــی و پا ــا ی منا ــآ بهــر ببرنــد .همینــی  ،مــد ران مل ســات زبــان میتواننــد بــا
ا ــتداد از ا ــ پر ــضنامه از هی انهــا معلمها شــان آگــا شــد و اقــدامات لــازم را
جه

م

به آنها ان ام دهند.

نتــا ج ا ـ پــژوهض میبا س ـ

بــا در نظــر گــرفت برخــی میــدود

ها تدســیر شــود.

هی انهــا ی ــه در ا ــ پر ــضنامه ــن ید شــد تمــامی هی انهــا معلمهــا را در بــر
نمیگیــرد .پــژوهضهــا آ نــد میتواننــد بــرا هی انهــا د گــر همیــون خوشــیالی و
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ردرگمی پر ضنامها ورا،ـی ننـد .همینـی  ،در ا ـ پـژوهض تنهـا بـه برر ـی پیشـینه
برا ورا،ی گو ـهها ا تدـا شـد .روشهـا

یدـی همیـون مصـا،به بـا معلمهـا و مشـاهدة

لا ها نی میتواننـد بـه در بهتـر مـا از هی انهـا ی ـه معلمهـا ت ربـه می ننـد ،مـ
ننــد .علــیرغــم ا ــ میــدود

ها ،پــژوهض ،اطــر گــامی بــرا ورا،ــی پر ــضنامة

فار ی هی انها معلم و روا از و برر ی پا ا ی آن در میان معلمها زبان بود.
پیوست (پرسشنامه هیجانهای معلم)
6

6

از تدر ا ل ت میبرم.

2

9

7

2

1

آن قــدر از تـــدر ا لـــ ت میبـــرم ـــه بـــا
2

خوشــیالی بــرا در هــا آمــاد مــیشــوم و

6

2

9

7

2

1

آنها را تدر ا می نم.
9
7
2
1
4
1
3
61
66

با اشتیاق تدر ا می نم.
وقتی ه تـدر ا مـی نم بـرا شـاد بـودنم
دلی دارم.
هنگــام تــدر ا ا،ســا

تــنض و ا ــتر

دارم.
اغلآ نگران ا

هسـتم ـه تدر سـم خـو

پیض نمیرود.
آمــاد شــدن بــرا تــدر ا اغلــآ مــ را
نگران می ند.
وقتی ه بـه تـدر ا فکـر مـی نم ا،سـا
نارا،تی می نم.
معمولاً بـرا عصـبانیبـودن هنگـام تـدر ا
دلی پیدا می نم.
اغلــــآ در هنگــــام تــــدر ا ا،ســــا
عصبانی

می نم.

گاهی اوقات هنگـام تـدر ا واقعـاً از ـور
در میروم.

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

روا از و برر ی پا ا ی پر ضنامة فار ی هی انها …
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62
69
67
62
61
64
61

بــه وــور لــی ،تــدر ا مــ را لافــه و
عصبی می ند.
به تدر سم افتتار می نم.
بـــه پیشـــرف
ا،سا

دانشـــ و انم در لا هـــا م

افتتار می نم.

در مــورد تــدر ا خــوبم در لا هــا م بــا
می نم.

همکارانم یب

به دانشم در تدر ا افتتار می نم.
از تدر سم ا،سا

شرمندگی می نم.

وقتــی نمیتــوانم ــلا ها دانضآمــوزانم را
جوا دهم ،ا،سا

شرمندگی می نم.
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1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

از ا نکـــه نمیتـــوانم منظـــورم را بـــه خـــوبی
63

شـرمندگی

هنگام تـدر ا بیـان ـنم ،ا،سـا

6

2

9

7

2

1

می نم.
از آن ــا ــه نمیتــوانم تــدر ا بــا یدیتی در
21

داشـــته باشـــم ا،ســـا

لـــا

خ الـــ

6

2

9

7

2

1

می نم.
26
22
29
27

بهنظر م تدر ا خسته نند ا

.

هنگام تـدر ا ا نقـدر زمـان نـد میگـ رد
ه مدام اع
تا
ا

را نگا می نم.

و مـواد آموزشـی بـرا م خسـته ننـد
.

دانضآمــوزان و میــیط لــا
خسته می ند.

مــرا س ـ و

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2

1

6

2

9

7

2
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