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مقدمه
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یکی از پیچیدهترین تعاریف در روانشناسی تعریف هیجان است .امروزه هیجان اصطالحی پوششی
برای بیان تعداد نامعینی از حاالت ذهنی است که وضعیت هستیشناسی هریک با برچسبی تثبیت شده
است که معنای آن با توافق ساده معین میشود (کاپالن و سادوک.)1395 /2015 ،
مطالعه و تعمق بر متون روانشناختی دراینباره نشان میدهد تعاریف گوناگونی از هیجان ارائه شده
اســت؛ امــا در این میان پل کلینجا و آن کلینجا ( )1981عناصر اصلــی آن را ارائه کردهاند .آنان اظهار
داشتهاند که هیجان حاصل تعامل بین عوامل ذهنی ،محیطی و فرایندهای عصبی و هورمونی است و در
تأیید این تعریف نیز نکاتی مطرح کردهاند که در زیر آمدهاند:
 .1هیجان ناشــی از تجاربی عاطفی مانند لذت یا ناراحتی اســت؛  .2هیجان باعث میشــود تا فرد
تبیینهای شناختی را خلق کند ،برای مثال علل را به خود یک محیط نسبت دهد؛  .3هیجان باعث انواع
سازگاریهای درونی ،مانند باالرفتن ضربان قلب ،میشود؛  .4هیجان رفتارهایی را ایجاد میکند که اغلب
و نه همیشــه بیانی ،مانند خندیدن و گریستن ،هدفمند ،مانند کمککردن یا اجتنابکردن ،و انطباقی،
مانند خالف چیزی که تهدیدی بالقوه برای بقا محسوب میشود ،هستند.
طبق این تعریف ،میتوان اظهار داشــت هیجان ناشی از فرایندهایِ زیستشناختی آموختهشده و
شــناختی اســت و عملکردهای مهمی را مانند پاداش و تنبیه شامل میشود .به این معنا که وقتی فرد
هیجان بســیار مثبتــی را حس میکند ،به احتمال فراوان به رفتارهایــی میپردازد که موجب بازتولید
آن هیجان (پاداش) خواهد شــد .همچنین در ادامه اگر فردی هیجان بســیار منفی را احساس کند ،از
رفتارهایی که به بروز آن هیجان منجر میشود اجتناب (تنبیه) خواهد کرد .بهعبارتیدیگر ،مطابق قانون
اثر ثراندایک و ثراندایک ( )1913هیجان در حکم تقویت رفتار عمل میکند (فرانکن.)1389 /2002 ،
امــروزه دانش موجود دربارة هیجان حاکیاز وجود شــش هیجان اصلی خشــم ،ترس ،نفرت ،غم،
شادی و عشق است .مطابق با نظ ِر روانشناسان ،افراد بهمرور و در طول زندگی یاد میگیرند که علل و
پیامدهای این شــش هیجان اصلی را دقیقتر از یکدیگر تشخیص دهند .برای مثال ،خزانة هیجانی یک
کودک خردسال ممکن است شامل خشم ،ترس ،غم ،شادی و عشق (محبت) باشد؛ اما بعد از اینکه تجربة
بسیاری از زندگی کسب کرد و اجتماعی شد یاد میگیرد که در موقعیتهای مختلف هیجانات متفاوتی
را از خــودش بروز دهد .به همین دلیل ،کودک بــرای پیبردن به انواع ترس ،هراس ،هول ،رعب ،بیم و
نظایر آن به یادگیری ،تجربه و جامعهپذیری نیاز دارد .عالوهبراین ،هیجان بهصورت واکنشهای در حال
نوسانی نیز تعریف میشود که دائم تحتتأثیر طرز تفکر و شناخت فرد قرار دارد و به دو صورت هیجان
مثبت و منفی نمایان میشود (هادسون و پوپ.)20۱۰ ،1
نکتة دیگر اینکه هیجان چهار جزء دارد که از این قرار اســت .1 :زمینة بروز :وقایع در محیط فرد،
افکار ،خاطرات و حتی تجارب عاطفی قبلی نیز ،بهخصوص بهمرور که کودکان بزرگتر میشــوند ،باعث
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بروز هیجانها میشــوند؛ .2حالــت بدن :حالت بدن یا تغییر در فعالیت به معنای تغییرات جســمانی،
زیستشــیمیایی و عصبشناختی بدنی اســت؛  .3ابراز هیجان :حاالت چهره ،حرکات بدن و تولید صدا
همگی اشکالی از بیان هیجاناتاند؛  .4تجربة هیجانی :زمانی بروز میکند که فرد هیجان را درک و آن را
نامگذاری کند (ماسن 2و همکاران.)1394 /1990 ،
در ادامه ،مطالعة نظریههای مرتبط با هیجان حاکیاز این است که میتوان بر پایة نظر ولز ( ،2005به نقل
از حسینی و خیری 1390 ،الف) نظریههای موجود هیجان را در سه مدل اصلی طبقهبندی کرد .1 :مدلهای
فیزیولوژیکمحور که هیجانها را پاسخ فیزیولوژیکی با هدف حفظ بقا تعیین میکنند؛  .2مدلهای شناختی که
فرایندهای شناختی را در تجربه و بیان هیجان مهم دانستهاند و آنها را بر اساس ارزیابی فرایندهای شناختی
توضیح میدهند؛  .3مدلهای شناختی ـ اجتماعی که تمرکز رویکرد تکاملی را در پاسخ به محیط با رویکرد
بیان به هیجانات اضافه میکنند.
ارزیابی شــناختی جمع میکنند و عوامل اجتماعی را برای تبیین تجربه و ْ
پکرا )2006( 3نظریة جامعتری ارائه کردهاند .آنان هیجانها را مجموعهای از فرایندهای روانشناختی
مرتبط با هم توصیف میکنند که شــامل عواطف ،شــناخت و مؤلفههای انگیزشــی ،روانشــناختی و
واکنشهای فیزیولوژیک اســت .مث ً
ال ،در هیجان اضطراب امتحان شــاهد احساس تشویش و ناراحتی
(بُعد عاطفی) ،نگرانیها (بعد شــناختی) ،تمایل به اجتناب (انگیزشــی) ،تغییر در حاالت چهره و برخی
واکنشهای فیزیولوژیک هستیم.
هیجانها و احســاسها ازجمله عوامل شــخصیتی دانشآموز تلقی میشــوند که در سراسر فرایند
یادگیــری وجود دارند .بنابراین میتــوان هیجانهای ویژة یادگیری ،آموزش و پیشــرفت تحصیلی را
شناسایی و با نام «هیجانهای تحصیلی» معرفی کرد .هیجانهای تحصیلی آن دسته از هیجانهاییاند
که مســتقیم با فعالیتهای تحصیلی یا نتایج پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند .پکران در نظریة کنترل ـ
ارزش خود هیجانهای تحصیلی را طبقهبندی کرده است.
ِ
طبــق نظریة پکران ( )2006به لحاظ موضوعی دو نوع هیجــان تحصیلی وجود دارد :یکی هیجان
فعالیت که به فعالیتهای تحصیلی وابســته است و دیگری هیجانهای پیامدی که با نتایج فعالیتهای
تحصیلی ارتباط دارد .شــادی و غرور مثالهایی از هیجانهای مرتبط با پیامدند که دانشآموزان زمانی
احســاس میکنند که به اهداف تحصیلی دســت مییابند و ناکامی و شرمســاری را زمانی که تالشها
به نتیجه نمیرســند .لذت ناشــی از یادگیری ،خستگی ناشی از آموزش کالس درسی یا خشم ناشی از
تقاضاهــای انجامدادن تکلیف مثالهایی از هیجانهای مرتبط با فعالیتاند .این دو نوع هیجان را ازنظر
زمــان به هیجانهای آیندهنگر ،مثل امیدواری به کســب موفقیت و ناامیدی و اضطراب از شکســت ،و
هیجانهای گذشتهنگر ،مثل احساس غرور و افتخار یا شرم از کسب نتایج ،تقسیم میکنند .هیجانهای
تحصیلی را نیز ازنظر ارزشمندی میتوان به هیجانهای مثبت مثل لذت ،امیدواری و غرور و هیجانهای
منفی مانند خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی دستهبندی کرد (پکران و همکاران.)2017 ،
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جدول  .1طبقهبندی هیجانهای تحصیلی پکران ()2006
طبقهبندی هیجانات

بعد تمرکز بر موضوع

مثبت

منفی

لذت

خستگی ،خشم

مرتبط با آینده

امید

ناامیدی ،اضطراب

مرتبط با گذشته

غرور

شرم

فعالیت

پیامد

بعد ارزش

با توجه به آنچه تاکنون بیان شد ،واضح است که امور مربوط به تحصیل و کالس درس را نمیتوان
جدا از بعد هیجانها بررسی کرد .به همین منظور ،پکران بعد فعالکنندگی و بازداری فعالیت و تحریک را
به ابعاد هیجانها اضافه کرده است .برای مثال هیجانهای مثبت تحریککنندة لذت و امیدواری ،آرامش
و آسودگی به همراه دارند اما در بعد منفی نیز هیجانهایی مانند محرومیت ،اضطراب و شرم هیجانهای
منفی تحریککنندة فعال هستند .تصور میشود این دو بعد ،جاذبه و سطح تحریککنندگی هیجانها،
تعیینکنندة اساسی اثر هیجانها بر یادگیری ،انگیزش و عملکرد باشند (پکران.)2006 ،
محققان تربیتی در طی دههها کار تحقیقی درزمینة سهم معلم در فرایندهای یادگیری دانشآموزان
نشان دادند که معلمان میتوانند انگیزة دانشآموزان را ازطریق ساختار پاداش کالس درسی ،انضباط
کالس درسی و برنامة درسی تحتتأثیر قرار دهند .امروزه این ایده که عوامل اجتماعی و هیجانی سهم
مهمی در موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارند ،موردتوجه بسیاری قرار گرفته است .همچنین محققان
در تحقیقات خود در حوزة ارتباط متغیرهای آموزشگاهی ،هیجانها و تنظیم هیجانهای دانشآموزان،
تأثیر تبادالت و ارتباط معلم ـ دانشآموز را در بروز این هیجانها بررسی کردهاند و رفتا ِر معلم عاملی
محیطی برای پیشبینی هیجانها دانســته شده است .در بررســی نقش متغیر معلم در هیجانهای
تحصیلی دانشآموزان مشــخص شــده که تقویت مثبت ازطرف معلمان ارتباط مثبتی با هیجان لذت
و ارتباط منفی با اضطراب تحصیلی دارد ،اما فشــار تحصیلــی ازطرف معلمان نتیجة معکوس خواهد
داشــت .معلمان میتوانند هم مستقیم ازطریق پیغامهای کالمی دربارة ارزش فعالیتهای تحصیلی و
یادگیری هیجانهای دانشآموزان را
هم ازطریق پیغامهای غیرمستقیم با رفتارشان و بهوسیلة تکالیف
ْ
تحتتأثیر قرار دهند .روابط بین هیجان لذت تحصیلی دانشآموزان و ویژگیهای معلم (ازجمله روابط
نزدیک) نیز تأیید شــده اســت (بیکر 4و همکاران .)2014 ،در همین راستا فورد و اسکینر،2003( 5
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بــه نقل از حســینی و خیری 1390 ،ب) نیــز بیان میکنند دانشآموزانی کــه ازطرف معلم تمجید
میشوند احساس خوشــحالی و آرامش بیشتری در کالس درس دارند ،اما دانشآموزانی که احساس
بیاهمیتبودن یا طردشــدن ازجانب معلمان میکنند خســتگی ،ناراحتی و خشم بیشتری در کالس
درس و در مشارکت با فعالیتهای یادگیری نشان میدهند .بنابراین میتوان بیان داشت که روابط معلم
عامل رش ِد دانشآموزان بهشمار میآید .عالوهبراین،
ـ دانشآموز از سنین پیشدبستانی تا متوســطه
ِ
افزایش هیجانهای خوشایند دانشآموزان در کالس درس را باید هدف آموزشی مثبت و مهمی تلقی
کرد زیرا این هیجانها برای یادگیری و پیشــرفت دانشآموزان ضروری بودهاند و خود هدف آموزشی
و تربیتی محسوب میشوند.
بنابراین ،با فهم اینکــه هیجانهای تحصیلی توان بالقوهای را برای تأثیرگذاری مثبت یا منفی در
آموزش و یادگیری دارند ،پژوهشگران اظهار میدارند نیاز بیشتری به مطالعة هیجانها در محیطهای
تحصیلی فعالیتهای متعدد
تحصیلی وجود دارد؛ اما تاکنون بهمنظور شناخت و سنجش هیجانهای
ْ
6
و پراکنــدهای در خارج و داخل ایران صورت گرفته اســت .ازجمله تیتــسورث و همکاران ()2010
ابزاری را بر اســاس نظریة پاسخ هیجانی و تبیین رابطة ارتباط کالس درسی با هیجان (شامل حضور
غیرکالمی معلم ،شــفافیت معلم و توان برقراری ارتباط) طراحی کردهاند .این ابزار شامل سه مقیاس
حمایت هیجانی ،تقالی هیجانی و ظرفیت هیجانی اســت .درمجموع در بررســی این محققان ،نتایج
نشــان از روایی و معتبربودن این ابزار بهمنظور اندازهگیری هیجانها در کالس درس بود .عالوهبراین،
پکران ( )2002برای ارزیابی هیجانهای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،پرسشنامة هیجان پیشرفت
را بر پایة نظریة هیجان پیشــرفت طراحی کرد .این پرســشنامه ابزاری خودگزارشی است که بر پایة
پژوهش کیفی و کمی ســاخته شده است و سه قســمت دارد که هیجانهای تحصیلی دانشآموزان
را در موقعیتهــای گوناگون تحصیلی همچون هنگام مطالعه ،زمان حضور در کالس درس و امتحان
اندازهگیری میکند .در هریک از این ســه موقعیت  4هیجان مثبت ازجمله لذت ،امیدواری ،افتخار و
آســودگی و  5هیجان منفی ازجمله خشــم ،اضطراب ،ناامیدی ،شرم و خستگی اندازهگیری و ارزیابی
میشــوند .همچنین تاکنون این پرسشنامه در برخی از کشــورها با فرهنگهای گوناگون اجرا شده
انگلیسی آن روی نمونهای از دانشآموزان کانادایی ( 389نفر) با میانگین سنی
است ،برای مثال نسخة
ِ
 20ســال اجرا شد که روایی و اعتبار آن مناسب بود .نسخة آلمانی این پرسشنامه نیز نشان میدهد
عاملی تأییدی مناســب و در حد مقبول است (پکران و
نتایج محاســبة اعتبار این ابزار و نتایج تحلیل
ِ
همکاران.)2005 ،
کدیور و همکاران ( )1388نیز در پژوهشی به بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامة هیجانهای
تحصیلی پکران دربارة  600دانشآموز دختر و پســر پرداختند که تصادفی از میان دبیرستانهای شهر
تهران انتخاب شده بودند .یافتههای پژوهش همسو با نتایج پژوهش پکران ( )2002حاکیاز آن بود که
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پرسشنامة مذکور همسانی درونی خوبی دارد .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد ساختار
پرســشنامه برازش متناســبی با دادهها دارد و همة شاخصهای نیکویی برازش مدل را تأیید میکنند.
عالوهبراین ،عبدالهپور و همکاران ( )1393در پژوهشی به ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامة هیجانهای
تحصیلی پیشــرفت پکران دربارة  317دانشجوی کارشناسی ( 141پسر و  176دختر) پرداختند .نتایج
نشــان داد که میتوان از یکسو شواهدی را در دفاع از نظریة کنترل ـ ارزش هیجانهای پیشرفت ارائه
کرد و از ســوی دیگر نشان داد که پرســشنامة موردمطالعه برای سنجش سازة هیجانهای تحصیلی
دانشجویان ایرانی ابزاری روا و معتبر است .همچنین قدسی و همکاران ()1397
پیشرفت در گروه نمونة
ِ
در پژوهشی ویژگیهای روانسنجی مقیاس هیجان کالس درسی تیتسورث و همکاران را دربارة 342
دانشآموز پایههای دوم و سوم دورة دوم متوسطة شهر قم بررسی کردند که به روش تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شــده بودند .طبق نتایج پژوهش ،نسخة فارسی مقیاس هیجان کالس درسی در
جامعة دانشآموزان روانسنجی مقبولی دارد و میتوان از این ابزار معتبر در پژوهشهای روانشناختی
استفاده کرد.
بنابراین همانطور که مالحظه شد ،آگاهی از لذت تحصیلی دانشآموزان میتواند برای متصدیان
نظام آموزشــی ایران سودمند باشــد زیرا بهواســطة این آگاهی میتوانند برنامههای درسی و محیط
آموزشــی را با توجه به ویژگیهای آنان غنیتر تدوین و تنظیــم کنند .اما باید به این نکته نیز توجه
داشــته باشیم که استفاده از پرسشنامة سنجش هیجانات تحصیلی پکران و پرسشنامة تیتسورث و
همکاران به دلیل بومینبودن پرســشنامهها ایرادهای اساسی دارند و هنوز برای جامعة دانشآموزی
ایران استانداردسازی نشدهاند .برهمیناساس ،میتوان چنین اظهار داشت که احتماالً دادههای حاصل
از آن نیز نمیتواند برای تصمیمگیریهای کالن آموزشی راهگشا باشد .طبق شواهد تجربی ،تاکنون در
کشــور ما ابزاری که شاخصهای روانسنجی مطلوب برای سنجش جامع لذت تحصیلی دانشآموزان
ابتدایی داشته باشد وجود ندارد .بنابراین چون یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
آگاهی درســت از هیجانات آنان در محیط تحصیل اســت ،ضرورت دارد در ایــن زمینه فعالیتهای
منســجمی انجام شــود زیرا دورة ابتدایی ازلحاظ مراحل رشد کودک دورة حساسی است که دائماً در
حال تغییر است .عالوهبراین ،اغلب روانشناسان تربیتی ،معلمان و مشاوران که در محیطهای آموزشی
مشــغول به کارند با خأل کمبود ابزاری با ویژگیهای روانســنجی مطلوب و همچنین ناآگاهی از سیر
تحول مفهومی ســازة لذت تحصیلی در دانشآموزان بهویژه در دورة ابتدایی مواجهاند .این ناآگاهی از
لذت تحصیلی و ســیر تحول آن میتواند متصدیان آموزشــی را با مشکل جدی روبهرو کند .بنابراین
طبق مطالعات انجامشــده دراینباره نمیتوان ادعا کرد که ابزاری با ویژگیهای مطلوب روانســنجی
وجود دارد که بتوان با اســتفاده از آن لذت تحصیلی را سنجید .پس بهطور خالصه میتوان گفت که
هدف اصلی از این پژوهش ساخت و هنجاریابی آزمونی برای سنجش لذت تحصیلی دانشآموزان دورة
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دوم آموزش ابتدایی شهر تهران بود و سؤالهای اصلی آن عبارتاند از:

 .1با توجه به نظریة پکران و دیگر صاحبنظران روانشناسی شناختی ،مؤلفههای لذت تحصیلی کداماند؟

 .2با توجه به مصاحبههایی که با دانشآموزان شش پایة ابتدایی به عمل آمد ،حوزههای لذت تحصیلی
آنان شامل چه مؤلفههایی است؟
 .3ابزاری که بتواند مؤلفههای بهدستآمده در دو مرحلة باال را بسنجد ازنظر محتوایی شامل چه نوع
پرسشها یا مادههایی است؟
 .4پرسشنامهای که بر مبنای بند  3ساخته میشود تا چه اندازه اعتبار و همسانی درونی دارد؟

 .5پرسشنامه یا آزمون تدوینشدة مرحلة قبل از چه عواملی اشباع است و این عاملها چند درصد از
واریانس لذت تحصیلی را اندازه میگیرد؟
 .6روایی سازه و افتراقی این ابزار چگونه است؟

 .7ن ُرم مناســب این ابزار برای دانشآموزان پایههای مختلف ابتدایی و برای دختران و پسران چگونه
است؟

روششناسی پژوهش

این پژوهش که هدف از آن ســاخت و هنجاریابی آزمونی برای سنجش لذت تحصیلی دانشآموزان
دورة دوم آموزش ابتدایی شــهر تهران بود به روش آمیخته 7از نوع اکتشافی 8انجام شد .به این معنا که
ابتدا ازطریق روش کیفی به مفهومپردازی لذت تحصیلی و سپس با بهرهگیری از روش کمی به ساخت
ابزار سنجش لذت تحصیلی پرداخته شد .بنابراین جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان
دورة دوم ابتدایی (پایههای چهارم ،پنجم و ششــم) میشــود که در سال تحصیلی  99-98در مدارس
دولتی شــهر تهران مشغول به تحصیل بودهاند .بر اســاس اطالعات موجود ،در سال تحصیلی موردنظر
حدود  244723دانشآموز در این سه پایه مشغول به تحصیل بودهاند.
جدول  .2تعداد دانشآموزان دورة دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-98
پایه

پسر

دختر

جمع

چهارم

47701

45322

93023

پنجم

41217

37030

78247

ششم

38884

34569

73453

جمع

127802

116921

244723
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با توجه به گستردگی جامعة آماری بر پایة جدول نمونهبرداری مورگان و کرجسی ،)1970( 9حجم
نمونه  768نفر از میان دانشآموزان ابتدایی جامعة آماری موردنظر تعیین شد که به روش نمونهبرداری
تصادفی چندمرحلهای انتخاب شــدند .ازآنجاکه برای مصاحبههای باز بســته ساخت ابزار و تهیة ن ُرم به
نمونههای متعدد نیاز بود ،در چندین مرحله بهطور مجزا اقدام به نمونهگیری شد .یعنی در مرحلة اجرای
مصاحبههای باز تعداد  62دانشآموز ( 34پسر و  28دختر) ،در مرحلة اجرای مصاحبههای بسته تعداد
 165دانشآموز ( 84پسر و  81دختر) و در مرحلة تهیة نرم  742دانشآموز ( 356پسر و  386دختر) از
چهار منطقة آموزشی ـ جغرافیایی  5 ،9 ،3و  12انتخاب شدند .سپس برای ساخت ابزار موردنیاز برای
سنجش لذت تحصیلی دانشآموزان مراحل زیر طی شد:

مفهومپردازی لذت تحصیلی

در ابتدا ساخت ابزاری برای سنجش میزان لذت تحصیلی نیازمند مفهومپردازی سازة موردنظر بود.
به این منظور مراحل ذیل طی شد:
مرحلة اول :اجرای مطالعات اولیه
در ایــن مرحله با اســتفاده از موتورهای متعدد جســتوجو و پایگاههای اطالعاتی در شــبکة
اینترنت ،تمامی منابع از قبیل کتابها ،مقاالت پژوهشــی و پایاننامههایی که به موضوع پژوهش یا
موضوعهای مشــابه پرداخته بودند ،جمعآوری و مطالعه شد .سپس در جلسهای با  5نفر از معلمان
دورة ابتدایی که سابقة حضور در مدرسه و تدریس در دورة ابتدایی را داشتند ،موضوع ساخت ابزار
در میان گذاشته و خواسته شد تا نظر خودشان را دربارة لذت تحصیلی در دورة ابتدایی اظهار کنند
و تجربیاتشــان را برای آشناساختن پژوهشگر دربارة نحوة برخورد با دانشآموزان و آگاهی از مفهوم
لذت تحصیلی بیان کنند.
در این جلســه نظرهای گوناگونی از معلمان ارائه شد .معلمان اعتقاد داشتند بچهها از چند چیز در
مدرسه لذت میبرند ،اینکه در کنار دانشآموزان دیگر باشند ،در مدرسه به آنان توجه شود و مورداحترام
قرار گیرند و از این دســته موارد .اما مســئلة اصلی این بود که چگونه چنین مواردی را از دانشآموزان
بهدست آورند یا بحث بر این متمرکز شده بود که چگونه موضوع از دانشآموزان سؤال شود.
با توجه به هماندیشی بهعملآمده دربارة اینکه دانشآموز از چه چیزی در مدرسه لذت میبرد ،مقرر
شــد ابتدا ازطریق مصاحبة باز بر پایة پروتکل تهیهشده این کار انجام شود ،بهنحویکه دانشآموز تحت
هیچ شرایطی با سؤاالت ارزشــی مواجه نشود؛ بلکه مصاحبة باز با سؤاالت پیشرونده آنقدر ادامه پیدا
کند تا او موضوعی که در مدرسه موجب جلبنظر ،احساس خرسندی ،خوشحالی ،رضایت درونی و ...را
میشــود ،بیان کند .عالوهبراین ،معانی مترادف لذت از فرهنگ لغات استخراج شد ،بهطوریکه میتوان
کلماتی همچون خوشی ،ادراک خوشی و کیفیت را مترادف با لذت در نظر گرفت.
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مرحلة دوم :اجرای مصاحبههای باز
پس از تهیه و تنظیم پروتکل مصاحبه ،مصاحبههای اصلی برای مفهومپردازی لذت تحصیلی صورت
گرفت .اساس کار برای رسیدن به یک مفهوم در مرحلة نخست رسیدن به اشباع نظری بود؛ بهطوریکه
مصاحبه با دانشآموزان بهقدری ادامه پیدا میکرد تا آنان به یک جواب یا مفهوم واحد و تکراری برسند.
بهاینترتیب  62مصاحبة معتبر (برخی مصاحبهها به علت کوتاهبودن و جواب مختصر دانشآموزان کنار
گذاشته شدند) با  28دختر و  34پسر از سه پایة دورة دوم آموزش ابتدایی انجام شد و با تحلیل مضمون
از مجموع  62مصاحبة انجامشده 64 ،شاخص لذت استخراج شد که به شرح جدول  3است.
جدول  .3شاخصهای استخراجشده از مصاحبههای بهعملآمده با دانشآموزان
 1انجامدادن تکالیف فکری

 17گرفتن برچسب یا نمره

 2خوراکیخوردن در زنگ تفریح  18تالش برای یادگیری بیشتر
 3بازیکردن در زنگ تفریح

 19تکالیف نوشتنی

 33مرتببودن محیط آموزشی  49بزرگبودن حیاط مدرسه
 34مسئولیتدادن

 50کمجمعیتبودن کالس درس

 35آمادهبودن برای امتحان  51نوشتن (یادگیری)

 4مهربانبودن معلم

 20صحبتکردن با دوستان

 36اشکالنگرفتن از ما

 52خواندن (یادگیری)

 5تدریس خوب معلم

 21دشواربودن تکالیف درسی

 37پرسیدن درس

 53حسابکردن (یادگیری)

 6پرخاشگرنبودن معلم

 22هیجانانگیزبودن تکالیف درسی  38دوست پیداکردن

 7بلدبودن درس

 23لباس مرتب معلم

 54داشتن وسایل بازی

 39نبردن وسایل اضافی به  55آسانبودن یادگیری درس
مدرسه

 8بهبود یادگیری

 24زیبابودن معلم

 40راحت یادگرفتن

 56آسانبودن سؤالهای
امتحان

 9یادگرفتن

 25گفتوگو در گروه

 41فضای سبز

 57دوستان مهربانداشتن

 10سرگرمبودن به انجامدادن
تکالیف درسی در کالس درس

 26تمیزبودن سرویسها

 42ارائة بازخورد به
اشتباهات

 58آیندة خوبداشتن

 11موفقشدن در حل مسائل
درسی

 27رنگآمیزی شاد

 43دسترسی راحت به
سرویسها

 59جذاببودن درسها

 12انجامدادن تکالیف درسی
بهاندازه

 28انجامدادن آزمایش درسی

 .44 44داشتن امکانات
ورزشی

 60قابلفهمبودن درسها

 13وجهکردن به دانشآموز

 29درسهای خواندنی

 45استقالل در رفتوآمد به  61مسخرهشدن
مدرسه

 14مراقبت از دانشآموز
(حمایت و کمککردن)

 30انجامدادن فعالیتهای عملی  46افزایش حس دانایی

 15رسیدگی به درسها

 31انجامدادن کار گروهی

 16تشویق معلم

 32تمیز بودن محیط آموزشی

 62سختگیرینکردن

 47روحیهدادن به دانشآموزان  63افزایش اطالعات
 48دیدن دوستان

 64کمجمعیتبودن مدرسه
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مرحلة سوم :مصاحبههای ساختاریافته
پس از استخراج  64شاخص از مصاحبههای باز و پس از مشورت با استادان راهنما و مشاور ،مرحلة
دوم مصاحبهها آغاز شد .به این منظور ،ابتدا  64شاخص استخراجشده در  16مقوله دستهبندی شدند.
جدول  .4مقولههای شانزدهگانة استخراجشده از شاخصها
مقوله

ردیف

مقوله

ردیف

1

ویژگی ظاهری و رفتاری معلم

9

درسها

2

تدریس معلم

10

تعامل با دوستان

3

تکالیف و فعالیتهای درسی

11

سرویس مدرسه و آمدن به مدرسه

4

یادگیری

12

امتحاندادن

5

آمادگی درسی

13

جمعیت کالس درس یا مدرسه

6

تشویقشدن

14

ورزش و بازیکردن

7

حمایت و توجه

15

وسایل مدرسه

8

زنگ تفریح

16

محیط مدرسه

مرحلة چهارم :اجرای مصاحبههای ساختاریافته
بر اســاس  16مقولة استخراجشده ،یک فرم مصاحبة ساختاریافته شامل  15سؤال تهیه شد و اجرای
آنها از آذر  1398شروع شد .در این مرحله به دبستانهای ابتدایی پسرانه و دخترانه برای دریافت اطالعات
مراجعه شد .ســؤاالت مصاحبه در این مرحله بار ارزشی داشتند؛ به این معنا که دانشآموز در سؤاالت به
مفاهیمی همچون خوشحال میشوی ،لذت میبری ،حس خوبی داری ،شاد میشوی و غیره پاسخ میداد.
نمونهای از سؤاالت مصاحبة ساختاریافته
 .1تکالیف درسی چگونه باشد تا وقتی آن را انجام میدهی از آن لذت ببری؟
 .2وقتی یک موضوع یا مطلب را یاد میگیری چه حسی داری؟ چرا؟
 .3از درسدادن معلم لذت میبری؟ چرا؟
 .4وقتی زنگ تفریح میخورد ،شاد میشوی؟ چرا؟
 .5کدام درسها را دوست داری؟ چرا؟

در این مرحله از اجرای مصاحبههای ســاختاریافته با توجه به تعداد زیاد ســؤاالت ( 15ســؤال) از
دانشآموزان همة ســؤاالت پرسیده نشد ،بلکه بهطور ماتریسی هر دانشآموز فقط به  5سؤال پاسخ داد.
درمجموع  258دانشآموز دختر و پســر در مصاحبهها شــرکت کردند که آنان به همة  86سؤال پاسخ
دادند .جدول  5وضعیت دانشآموزان را در مرحلة سوم پاسخگویی نشان میدهد.
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جدول  .5توزیع فراوانی مصاحبههای ساختاریافتة انجامشده
جنسیت

پایة 4

پایة 5

پایة 6

جمع

پسر

 27نفر
 9سری کامل

 30نفر
 10سری کامل

 27نفر
 9سری کامل

 ۸۴نفر
 42سری کامل

دختر

 24نفر
 8سری کامل

 27نفر
 9سری کامل

 30نفر
 10سری کامل

 81نفر
 44سری کامل

جمع

 51نفر
 17سری کامل

 57نفر
 19سری کامل

 57نفر
 19سری کامل

 165نفر
 55سری کامل

مرحلة پنجم :شناسایی بُعد ،عامل ،مالک و نشانگر
در ابتدا محتوای تمامی مصاحبههای بهعملآمده بهدقت بررسی و ابعاد ،عوامل ،مالکها و شاخصها
اســتخراج شد .درنتیجه ،برای ســازة لذت تحصیلی  2بعد 14 ،عامل 67 ،مالک و  129شاخص در نظر
گرفته شد که به شرح جدول  6است.
جدول  .6ابعاد ،عوامل ،مالکها و نشانگرهای استخراجشده از مصاحبههای ساختاریافته
ردیف

بعد

عامل

1

انسانی

معلم

مالک
رفتار

شاخص
مهربانبودن
مشوقبودن
قابلفهم درسدادن

شیوة تدریس

تدریس جذاب
کالسداری
مسئولیتدادن

ارزشیابی
ظاهر

حامیبودن
به همه توجهکردن

پرسیدن سؤال آسان
خندانبودن
زیبابودن
کمککردن
پشتیبانیکردن
توجهکردن
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جدول ( .6ادامه)
ردیف

بعد

عامل

2

غیرانسانی

تکلیف

3

غیرانسانی

یادگیری

4

غیرانسانی

بازخورد

مالک
سطح دشواری

اندازة تکلیف

شاخص
آسانبودن
منطبق با توانایی باشد
کمبودن
متوسطبودن
عملی یا حلکردنی

نوع تکلیف

نوشتنیبودن
سرگرمیبودن
خواندنیبودن

محل اجرا

در مدرسه بودن

تنوع تکلیف

از همة درسها بودن

دشواربودن

بیحوصله نکردن

سودمندی تکلیف

موردنیازبودن
لذتبردن

لذت از یادگیری

آگاهی از صحت رفتار
یاددادن به دیگران

اعتمادبهنفس
مفیدبودن یادگیری

بلدبودن درسها
خودارزشی
برای آینده خوببودن
لذت از تشویقشدن
افزایش رضایت از خود
افزایش اعتمادبهنفس

تشویقشدن

آگاهی از صحت رفتار
ابراز وجود
شادشدن
لذت از نمرة خوب

خوشحالی اطرافیان
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جدول ( .6ادامه)
ردیف

بعد

عامل

5

غیرانسانی

امتحان

6

غیرانسانی

زنگ تفریح

مالک

شاخص
بلدبودن در امتحان

سطح امتحان

سختبودن سؤال
سادهبودن سؤال
قابلفهمبودن سؤال

زمان امتحان

زمان را از قبل بدانم
وقت زیاد باشد
سؤال موردنیاز باشد

دشواربودن

هیجان داشته باشد
معمایی باشد
در خانه باشد

نوع امتحان

کتبی باشد
سؤالها در کتاب باشد
شفاهی باشد

عادالنهبودن

تقلبنداشتن

فشارزانبودن

بدون استرس بودن

ایجاد انگیزه کردن

مرورکردن درسها

حجم امتحان

کمبودن سؤال

آگاهی از پیشرفت

نشاندادن پیشرفت

تغذیهخوردن

خوردن خوراکی

بازیکردن

بازی با دوستان

گفتوگوکردن

گفتوگو با دوستان

استراحتکردن

استراحت

فرصت مطالعه

انجامدادن تکالیف ساعت بعد
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جدول ( .6ادامه)
ردیف

بعد

عامل

مالک

7

غیرانسانی

درس

نوع درس

8

انسانی

حمایت معلم

شاخص
درس نوشتنی
درس حلکردنی
درس خواندنی
درس عملی
قابلفهمبودن
درس عبادی
مفیدبودن درس
آسانبودن

احساس لذت
حمایتکردن
بازخورد

رضایت بیرونی

حس خوب
شادیدهنده
موردتوجهبودن
نمرة خوب گرفتن
آگاهی از صحت کار
باعث افتخاربودن
راضیبودن معلم

خوشحالی اطرافیان

خوشحالی والدین

تشویقشدن

مورد تشویق

اعتمادبهنفس

حس پیشرفت
افزایش انگیزه

انگیزه

ابراز وجود
خودارزشی
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جدول ( .6ادامه)
ردیف

بعد

عامل

9

انسانی

دوستان

10

غیرانسانی

رفتوآمد

11

غیرانسانی

ورزش

مالک

شاخص
صحبت با دوستان

گفتوگوکردن

درددلکردن
سرگرمشدن
کسب آرامش

هدایتگریراهنمایی

یادگرفتن از هم

تأییدآمیز

مسخرهنشدن

در جمع بودن

احساس تنهایی نکردن
آمدن با پدر

آمدن با اعضای خانواده

آمدن با مادر
با موتور آمدن
با دیگران بودن

با سرویس آمدن

دیدن دوستان
به موقع آمدن

پیاده آمدن

لذت پیادهروی

تنها آمدن

کسب استقالل

بازی

شادی

لذت بازیکردن
بازی گروهی
شادشدن
تشویقشدن

بازی فکری

اجرای بازی فکری

وسایل بازی

داشتن وسایل ورزشی

مفیدبودن

مفیدبودن برای سالمتی

یادگیری

یادگیری نوعی از ورزش
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جدول ( .6ادامه)
ردیف

بعد

عامل

12

انسانی

مدیر و ناظم

13

انسانی

تعداد دانشآموز

14

غیرانسانی

ظاهر مدرسه

مالک

شاخص
مهربانبودن

رفتار

روحیهدادن
احترامگذاشتن

حمایتکردن

موردتوجهبودن
عادالنه رفتارکردن

حمایتکردن
همدلیکردن
اهمیتدادن به دانشآموز
تشویقکردن
همه را با یک چشم دیدن
دوست کمی داریم

تعداد کم

بهتر یادگرفتن
آرامبودن کالس درس
بازی بیشتر در حیاط

تعداد زیاد

داشتن دوست زیاد

رنگآمیزی

رنگ شاد داشتن

ظاهر کالس درس

زیبابودن کالس درس
داشتن عکس روی دیوار
تزیینات داشتن محیط

تزیینات

طراحیداشتن
نقاشی زیاد داشتن
نوشتة مفیدداشتن

داشتن حیاط بزرگ
وسایل مدرسه
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پس از بازنگری ،عامل انســانی حمایت معلم با توجه به همپوشــانی که با عامل معلم داشت ،حذف
شــد .بنابراین  2بُعد 13 ،عامل 41 ،مالک و  87شــاخص باقی ماند و برای هر شاخص ،نشانگر یا سؤال
طراحی شد.
مرحلة ششم :بررسی روایی محتوایی نشانگرها یا سؤاالت
پس از اینکه سؤاالت اولیه و پرسشنامه بهمنظور تأیید محتوا با توجه به نشانگر ،مالک ،عامل و بُعد
لذت تحصیلی طراحی شد ،در اختیار  10نفر از معلمان باسابقة پایههای مختلف ابتدایی قرار گرفت و از
آنان خواسته شد تا نظر خود را راجعبه سؤاالت با در نظر گرفتن اینکه آیا سؤاالت شاخصها ،مالکها،
عاملها و ابعاد ســازة لذت تحصیلی را میســنجد ،ارائه کنند .سپس شــاخص نسبت روایی محتوایی
(سیویآر) ،10که الوشه 11طراح آن است ،محاسبه شد .بر اساس تعداد متخصصانی که سؤاالت را ارزیابی
کردهاند ،مقدار ســیویآر پذیرفتنی در این پژوهش منفی شد و صفرنبودن مقدار ضریب درنظر گرفته
شــد .سؤاالتی که مقدار سیویآر محاسبهشــده برای آنها کمتر از میزان موردنظر و با توجه به تعداد
متخصصان ارزیابیکنندة ســؤال بود ،بهعلت اینکه بر اساس شــاخص روایی محتوایی ،روایی محتوایی
مقبولی نداشــتند ،از آزمون کنار گذاشته شــدند .در نهایت ،دو عامل تعداد دانشآموزان مدرسه و نحوة
رفتوآمد به مدرسه که تمامی سؤاالت آن نظر موافق داوران را جلب نکرد از فرایند آزمون حذف شدند.
مرحلة هفتم :طراحی پرسشنامة مقدماتی
فرم مقدماتی ســؤاالت بعد از حذف ســؤاالت کمتوافق تهیه و آمادة اجرا شد .سپس ویرایش ادبی
ســؤاالت انجــام گرفت و قبل از اجرای نهایی پرســشنامه بهمنظور کنترل نهایــی آن در اختیار چند
دانشآموز از پایههای تحصیلی چهارم تا ششــم ابتدایی قرار داده شــد تا به سؤاالت پاسخ دهند و نظر
خودشان را اعالم کنند؛ مبنیبر اینکه آیا مفهوم سؤاالت را متوجه میشوند؟ و آیا مشکل خوانایی ندارند؟
پس از تأیید فرم سؤاالت ازسوی دانشآموزان ،پرسشنامه آمادة اجرای نهایی شد.
مرحلة هشتم :بازآزمایی محدود
پرســشنامة طراحیشده روی  35دانشآموز اجرا و همســانی درونی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ بررســی شــد .در این مرحله ،دو عامل یعنی عامل تعداد دانشآموزان و نحوة رفتن به مدرسه
بهعلت نداشتن همبستگی مثبت با نمرة کل پرسشنامه از مجموعة سؤاالت پرسشنامه حذف شدند.
مرحلة نهم :اجرای پرسشنامه
شوپرورش شهر تهران ،پرسشنامهها
پس از تکثیر فرم نهایی سؤاالت و هماهنگی با متصدیان آموز 
در بهمن  1398دربارة  742دانشآموز اجرا شــد .توزیع فراوانی پرســشنامههای تکمیلشده به شرح
جدول  7است.
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جدول  .7توزیع فراوانی پرسشنامههای تکمیلشده
پایه

چهارم

پنجم

ششم

جمع

پسر

143

117

96

356

دختر

146

134

106

386

جمع

289

251

202

742

جنسیت

مرحلة دهم :پاالیش اولیة سؤاالت
به این منظور ،ابتدا توزیع فراوانی از کل سؤاالت گرفته شد و اگر سؤالی در گزینة خیلی زیاد یا خیلی
کم فراوانی درصدی  95یا بیشــتر را بهدســت آورده بود ،آن سؤال حذف میشد .البته در این مرحله هیچ
ســؤالی حذف نشد؛ چراکه هیچ سؤالی در گزینة خیلی زیاد یا خیلی کم فراوانی درصدی  95یا بیشتر را
بهدســت نیاورد .با توجه به اینکه برای ســه پایة دوم ابتدایی یک فرم سنجش لذت تحصیلی تهیه میشد
(بدون توجه به جنسیت و پایة تحصیلی) ،ابتدا آلفای کرونباخ برای هر پایه و هر دو جنسیت پسر و دختر
محاسبه شد و اگر سؤالی در تمامی پایهها و هر دو جنس حداقل ضریب  0/ 30را داشت ،مطلوب شناخته
میشد و اگر مقدار آلفای آن در پایه یا هر جنسیت کمتر از  0/ 30بود ،آن سؤال حذف میشد .بهاینترتیب
 29سؤال که آلفای باالی  0/ 30را در بین تمامی پایهها و هر دو جنس پسر و دختر داشتند ،شناسایی شد.
یاِف)
یاِ 
مرحلة یازدهم :انجامدادن تحلیلی عاملی اکتشافی( 12ا 
پس از ســرند اولیه ســؤاالت و خارجکردن ســؤاالتی که آلفای مناســبی بهطور مشترک در بین
دانشآموزان دختر و پسر پایههای چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی نداشتند ،برای بقیة سؤاالت تحلیل عامل
اکتشافی انجام شد .همانطور که میدانیم تحلیل عاملی روشی برای خالصهکردن و ترکیب روابط بین
متغیرهای موجود در تحلیل محسوب میشود .برای اینکه عاملهای اولیه که در مصاحبهها بهدست آمده
بود از روشهای آماری و با محاســبات ضرایب همبستگی و همچنین ماتریس همبستگی بین سؤاالت
عاملهایی که در یک مقولهاند شناسایی شوند از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد .در این مرحله تمامی
سؤاالت مورد تحلیل عاملی با چرخش متعامد و از نوع واریماکس 13قرار گرفت.
کیسر )1958( 14چرخش واریماکس را برای جایگزینی راهبرد کوارتیماکس 15معرفی کرد .هدف از
این چرخش این است تا همبستگیهای داخل هر عامل (ستونهای ماتریس عاملی) را به  1یا  0برساند
و بهاینترتیب آنها را ســاده کند .چرخش واریماکس میکوشــد همبستگی برخی عاملها را با برخی
متغیرها بسیار قوی (همبستگیهای نزدیک به  )1اما همبستگی این عاملها را با سایر متغیرها ضعیفتر
(همبستگیهای نزدیک به صفر) کند .چون این روش بر عاملها تمرکز دارد (چنانکه پژوهشگران بیشتر
در پی آناند) ،پراستفادهترین راهبرد چرخش متعامد محسوب میشود (شریفی.)1396 ،
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جدول  .8خالصة سؤالها و بارعاملی حاصل از تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس (n = )367
کد پرسشنامه

عامل

خردهمقیاس
اصلی

بار مؤلفه

اشتراک

همبستگی
اصالحشدة
سؤال با کل
0/77

z3

به بچهها احترام
میگذارند.

0/833

0/080

0/037

0/075

0/024

0/047

0/152

0/73

z1

با دانشآموزان
مهربان هستند.

0/825

0/126

-0/015

0/188

-0/003

0/045

0/075

0/72

0/75

به همة بچهها
توجه میکنند.

0/820

0/099

0/068

0/063

0/107

0/026

0/060

0/71

0/76

بین بچهها
فرق نمیگذارند.

0/816

0/018

0/124

0/008

-0/010

0/077

0/020

0/67

0/73

z5

در کارهای مختلف
به من کمک میکنند.

0/794

0/153

0/132

0/111

0/133

-0/025 0/077

0/71

0/75

z2

به دانشآموزان
دلگرمی میدهند.

0/789

0/203

0/170

0/046

0/082

0/112

0/016

0/71

0/76

zz5

نقاشیهای زیبا
داشته باشد.

0/132

0/833

0/113

0/061

0/108

-0/015 0/170

0/77

0/80

zz4

تزیینات راهروهای آن
زیبا و جذاب باشد.

0/042

0/826

0/156

0/023

-0/035

0/177

0/081

0/75

0/76

zz3

عکسهای جالب روی
دیوارها داشته باشد.

0/136

0/807

0/123

0/083

0/069

0/080

0/128

0/72

0/77

کالسهای آن
تزیینات زیبا و جالب
داشته باشد.

0/138

0/800

0/148

0/108

-0/035

0/108

0/163

0/73

0/75

zz1

رنگآمیزی شاد
داشته باشد.

0/149

0/736

0/101

-0/020

0/136

0/162 -0/011

0/66

0/69

zz6

مطالب خوشایند
روی دیوارهای آن
نوشته شده باشد.

0/142

0/538

0/077

0/145

0/372

-0/141 0/247

0/56

0/53

h4

صحبتکردن
با آنها در من
ایجاد آرامش میکند.

0/043

0/155

0/826

0/29

0/102

-0/020 0/046

0/72

0/70

h2

میتوانم با آنها
مشورت کنم.

0/117

0/019

0/763

0/134

0/088

-0/025 0/105

0/63

0/62

با دوستانم صحبت کنم-0/020 .

0/095

0/649

0/050

-0/085

0/121

0/255

0/52

0/51

گفتوگو با آنها
برایم آموزنده است.

0/187

0/200

0/631

0/140

0/286

0/085 -0/115

0/60

0/53

h3

میتوانم ساعت تفریح را
با آنها خوش بگذرانم.

0/106

0/186

0/585

0/011

0/011

0/106

0/049

0/40

0/47

j2

با دوستانم بازی کنم.

0/121

0/032

0/519

0/209

-0/008

0/129

0/332

0/46

0/46

z6
z4

h5

لذتبردن از دوستان

j3

لذت از ظاهر مدرسه

zz2

لذت از رفتار مدیر و ناظم

عنوان ماده

1

2

3

4

5

6

7
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جدول ( .8ادامه)
کد پرسشنامه

عامل

خردهمقیاس
اصلی

بار مؤلفه

اشتراک

همبستگی
اصالحشدة
سؤال با کل
0/62

عنوان ماده

1

2

3

4

5

6

7

ورزش باعث سالمتی
من میشود.

0/091

0/033

0/068

0/829

0/090

0/111

0/074

0/873

از ورزشکردن
خوشحال میشوم.

0/106

0/057

0/197

0/763

0/100

0/070

0/156

0/86

0/57

d4

ورزشهای جدیدتری
یاد میگیرم.

0/124

0/153

0/104

0/737

0/178

0/034 -0/009

0/63

0/53

p6

مطالب درسی با
زندگیام مرتبط باشد

0/102

0/156

0/091

0/041

0/741

-0/064 -0/132

0/62

0/46

مطالب درسی
موردنیازم باشد

0/075

0/062

0/046

0/110

0/683

0/050

0/221

0/54

0/45

p5

مطالبی که یاد گرفتهام
برای آیندهام مفید باشد

0/009

0/001

0/077

0/283

0/654

0/019

0/309

0/61

0/48

a9

خوشلباس باشد

0/089

0/252

0/074

0/045

0/039

0/737

0/009

0/62

0/48

در کالس خندهرو باشد

0/070

0/156

0/194

0/008

-0/034

0/679

0/195

0/59

0/44

a7

در کالس به من
مسئولیت بدهد

0/142

0/090

0/075

0/135

0/278

-0/004 0/683

0/60

0/43

t2

معلم من را بهخاطر
انجامدادن درست
تکالیف درسی
تشویق کند

0/158

0/139

0/147

0/063

0/252

0/074

0/717

0/65

0/46

معلم من را بهخاطر
رفتارم تشویق کند

0/095

0/379

0/092

0/123

0/137

0/105

0/624

0/60

0/46

d3

لذت از معلم

a8

لذت از یادگیری

p8

لذت از زنگ ورزش

d2

لذت از تشویق

t1

تحلیل عاملی اکتشافی با اســتفاده از روش استخراج مؤلفة اصلی و چرخش واریماکس از  29مادة
سنجش لذت تحصیلی دربارة یک نمونة تصادفی ( )n= 375از دانشآموزان دورة دوم ابتدایی (پایههای
چهارم ،پنجم و ششــم) شــهر تهران در ســال تحصیلی  99-98انجام گرفت .قبل از اجرای تحلیل با
سا ِس ،16دادهها با بررســی آمارههای توصیفی در هر ماده ،آلفای کرونباخ هر ماده و هر عامل و
یا ِ 
اِسپ 
احتمال تخطی از پیشفرضهای تکمتغیری و چندمتغیری غربالگری شــد .در ارزیابی اولیه معلوم شد
که همة متغیرها فاصلهایمانند هستند؛ زوجمتغیرها توزیع نرمال دومتغیری دارند و همة موردها مستقل
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از یکدیگرند .بهعلت بزرگبودن حجم نمونه ،نسبت تعداد متغیرها به تعداد افراد نمونه کافی بود .مالک
کفایت نمونهگیری کیســرـمایرـالکین  0/ 88بود که نشان میدهد دادهها برای تحلیل مؤلفههای اصلی
مناســباند .بههمینترتیب ،آزمون کرویت بارتلت 17معنادار بود ( )p =0/001که نشــان میدهد برای
اجرای تحلیل بین متغیرها همبستگی کافی وجود دارد.
عاملهای اولیة تعیینشــده در تحلیل عاملی ،تأیید و به هفت عامل برای ســنجش لذت تحصیلی
تقسیم شدند .این هفت عامل  69درصد کل واریانس را تبیین کردند .در جدول  29 ،8ماده مقیاس اصلی
و خردهمقیاسهایی که این مادهها از آنها حاصل شدهاند ،همبستگیهای عاملی آنها ،برآورد اشتراکها
و همبستگیهای مادهها با کل مقیاس نشان داده شده است .اشتراکهای مربوط به هریک از  29ماده با
دامنهای از  0/ 40تا  0/77کمابیش باال بود.
عامل  .1لذت از رفتار مدیر و ناظم مدرسه ( =7/71ارزش ویژه)  26/57درصد واریانس را تبیین
کرد و شش ماده داشت.
عامل  .2لذت از ظاهر مدرسه ( =2/98ارزش ویژه)  10/28درصد واریانس را تبیین کرد و شش
ماده داشت.

عامل  .3لذت از دوستان ( =3/96ارزش ویژه)  8/26درصد واریانس را تبیین کرد و شامل شش
ماده بود.

عامل  .4لذت از زنگ ورزش ( =6/59ارزش ویژه)  6/59درصد واریانس را تبیین کرد و شــامل
سه ماده بود.

عامل  .5لذت از یادگیری ( =6/55ارزش ویژه)  1/32درصد واریانس را تبیین کرد و شــامل سه
ماده بود.

عامل  .6لذت از معلم ( =4/25ارزش ویژه)  1/23درصد واریانس را تبیین کرد و شامل سه ماده
بود.

عامل  .7لذت از تشــویق ( =3/75ارزش ویژه)  1/09درصد واریانس را تبیین کرد و شــامل دو
ماده بود.
فاِی)
یاِ 
مرحلة دوازدهم :انجامدادن تحلیلی عاملی تأییدی( 18س 
بهمنظور بررســی روایی سازة ابزار تهیهشده پس از تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل عامل تأییدی هم
انجام شــد .هدف اصلی تحلیل عاملی تأییدی این است که تعیین کند آیا روابط میان متغیرها در مدل
مفروض به روابط میان متغیرها در مجموعه دادههای مشاهدهشده شباهت دارد یا نه .به بیان رسمیتر،
این تحلیل تعیین میکند که تا چهاندازه کوواریانس فرضشــده با کوواریانس مشاهدهشده تطابق دارد
(شریفی.)1396 ،
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اکتشافی سؤاالت سنجش لذت تحصیلی را به  7عامل و با
همانطور که مالحظه شد ،تحلیل عامل
ْ
 29سؤال عاملبندی کرد .بهطوریکه عامل لذت از رفتار مدیر و ناظم با  6سؤال ،لذت از ظاهر مدرسه با
 6سؤال ،لذت از دوستان با  6سؤال ،لذتبردن از زنگ ورزش با  3سؤال ،لذت از یادگیری با  3سؤال ،لذت
از رفتار معلم با  3سؤال و لذت از تشویق با  2سؤال تعداد سؤاالت نهاییشده در تحلیل عامل اکتشافی
20
بودند .در ابتدا برای هر عامل ارزیابی برازش مدل اندازهگیری انجام شد و سپس روایی همگرا 19و سازه
برای هر عامل و کل  29ماده محاســبه شد .در اینجا سه عامل لذت از رفتار مدیر و ناظم ،لذت از ظاهر
مدرسه و لذت از دوستان بهطور نمونه و کل مدل  29ماده گزارش شده است.
در تحلیل دادهها در مدلســازی معادالت ســاختاری از نرمافزار آموس 21اســتفاده شد .در این
نرمافزار از روش حداکثر درســتنمایی استفاده میشود و نرمافزار آموس این روش تحلیل را بهصورت
پیشفرض برای تحلیل دادهها تعیین کرده اســت .روش حداکثر درســتنمایی به توصیف این اصل
آماری میپردازد که برآوردها و پارامترهای مدل جمعآوریشده مبین حداکثر شباهت با جامعة واقعی
اســت .یکی دیگر از دالیلی که در مدلســازی معادالت ساختاری از این برآورد استفاده میشود ،این
اســت که بهترین ماتریس واریانس ـ کوواریانس را با تکــرار تولید میکند (کالین2010 ،؛ به نقل از
عبداللهی و طاهری.)1398 ،
برازش مدل اندازهگیری مؤلفة لذت تحصیلی
ســازة لذت تحصیلی دارای  29ماده یا سؤال است که مدل اندازهگیری ،روایی همگرا و روایی سازة
آن در شکل  1آورده شده است.
روایی همگرا مؤلفة لذت تحصیلی
13 / 83
=
AV E
= 0 / 48
29
همانطور که مشاهده میشود ،مقدار  AVEبرابر با  0/48بود که نشان میدهد سازة لذت تحصیلی
روایی همگرای مطلوبی دارد.
روایی سازة لذت تحصیلی
روایی سازه محاسبات از حالت استاندارد به حالت غیراستاندارد درآمد و محاسبات زیر
برای محاسبة
ِ
صورت گرفت و بر همین اساس روایی سازة لذت تحصیلی برابر با مقدار زیر است:
0 / 73

) (13 / 83
=
2
2
) (13 / 83 ) × ( 8 / 46
2

همانطور که مالحظه میشود مقدار  CRبرابر با  0/73شده که مقدار زیادی است.
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و مدیر

ظاهر
مدرسه

دوستان

زنگ
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برازش مدل سازة لذت تحصیلی
در جدول  9شاخصهای برازش مدل آورده شده است .شاخصها نیز نشان میدهند که مدل برازش
مناسبی دارد.
جدول  .9شاخصهای برازش مدل اندازهگیری سازة لذت تحصیلی
مدل

CMIN/DF

P

GFI

CFI

NFI

RMSEA

مدل مفروض

1/606

0/000

0/979

0/937

0/851

0/047

مقدار قابلقبول

کمتر از 5

≤0/05

≤ 0/9

≤ 0/9

≤ 0/9

≤ 0/08

با توجه به اینکه  4شاخص از  5شاخص مقدار مطلوبی دارند ،میتوان گفت که سازة لذت تحصیلی
برازش الزم را داراست.
تفسیر تحلیل عاملی تأییدی
این پژوهش به بررسی متغیرهای سنجش لذت تحصیلی میپردازد که از  7زیرمقیاس تشکیل شده
است .این مقیاسها برای سنجش میزان لذت تحصیلی دانشآموزان پایههای چهارم ،پنجم و ششم تهیه
شده است .مدل فرضشده با نرمافزار ایموس با تحلیل عاملی بیشینة درستنمایی سنجش شد .این مدل
با  5اندازة برازش ارزیابی شد:
الف) مجذور کای،

ب) شاخص نیکویی برازش ()GFI؛
ج) شاخص برازش نرمشده ()NFI؛

د) شاخص برازش مقایسهای ()CFI؛

ه) ریشة دوم میانگین مجذورات خطای تقریب (.)RMSEA
نتایج هر  5شاخص برازش مدل پیشنهادشده را تأیید کرد .اندازة مجذور کای برابر با )N = 375( 1/606
و  P = 0/000بود که نشان میدهد میان مدل پیشنهادی و دادههای مشاهدهشده تناسب خوبی وجود
دارد.
همة  GFI، CFIو  NFIاندازههای برازش نسبیاند که مدل را با مدل فرضی منطبق با مدل صفر
با اندازة مطلوب  0/ 95مقایسه میکند (هووبنتلر 1999 ،الف 1999 ،ب به نقل از شریفی  .)1396اندازة
 GFI، CFIو  NFIبه ترتیب  0/937 ،0/979و  0/ 851اســت که نشــاندهندة برازش آرمانی مدل
یا ِی ( )RMSEAتفاوت میان ضرایب نمونه و ضرایب جامعه را اندازه میگیرند که هرچه
است .آرا ِ ماِسا 
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یا ِی برابر با 0/047
مقادیر به صفر نزدیکتر باشند ،نشان میدهند که مدل برازش بهتری دارد .آرا ِ ماِسا 
بود که نشاندهندة برازش خوب است.
ســخن آخر اینکه بعد از اطمینان از روایی و اعتبار ابزار تهیهشــده برای ســنجش لذت تحصیلی
آموزش ابتدایی به تهیة هنجار الزم برپایة رتبة درصدی ،نمرة  zو نمرات ن ُه بخشی
دانشآموزان دورة دوم
ِ
برای جامعة موردنظر اقدام شــد که هنجار بهدستآمده به شرح جدول  10است (الزم به توضیح است
که نرم برای هر مؤلفه جداگانه محاسبه شد که در اینجا بهدلیل طوالنیبودن جدول نرمها فقط نرم نمرة
کلی لذت تحصیلی آورده شده است).
جدول  .10جدول تبدیل نمرات خام کل به میزان لذت تحصیلی
نمرة خام

رتبة درصدی

نمرة ن ُه بخشی

میزان لذت تحصیلی

 102و کمتر

9

1و2

خیلی کم

 103تا 118

39

3و4

کم

 119تا 125

59

5

متوسط

 126تا 133

89

6و7

زیاد

 134و باالتر

99.6

8و9

خیلی زیاد
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Abstract
This research was conducted with the aim of developing and normalizing a test for
the assessment of the academic enjoyment of the primary education second cycle
students in Tehran. For this purpose, using the open and closed interview
methods with the members of the sample, the components, criteria and indicators of the
academic enjoyment assessment were extracted from the target population. Then, the
instrument items were developed based on the extracted indicators and they were
distributed among 10 second cycle primary education teachers to examine the
coefficient of agreement and it was obtained. The initial form of items was
administered to 742 male and female students of the primary education fourth to
sixth grades from five geographical-educational districts of Tehran that were selected
using multi-stage cluster random sampling method. Then, through performing
exploratory and confirmatory factor analysis, and computing the reliability in the
sense of the internal consistency, the items whose alpha were low or their factor load
was not significant were removed, the final form of the test was prepared and the
necessary norms were developed.
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