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 چکیده

تشخیص و سنجش عوامل عاطفی مؤثر بر پیشرفت      

شناسی های فعال و با اهمیت در روانتحصیلی از حوزه

تربیتی است. در ين مطالعه، هنجاريابی، روايی و پايايی 

( مورد بررسی LCQمقیاس جو يادگیری ادراک شده )

سؤال است  15نامه شامل قرار داده شده است. اين پرسش

-جش جو کالس و میزان حمايت ادراک شدهکه برای سن

ی معلم از خودمختاری مورد استفاده قرار گرفته است. 

آموز دبیرستانی دانش 368های پژوهش تعداد آزمودنی

ای ای چندمرحلهگیری خوشهبودند که به روش نمونه

انتخاب شدند. برای بررسی روايی اين مقیاس از روش 

پايايی از آلفای  تحلیل عامل تأيیدی و برای بررسی

های تحلیل عاملی نشان داد کرونباخ استفاده شد. يافته

که سؤاالت اين مقیاس از بارهای عاملی بااليی برخوردار 

های نامه و يافتههستند و تا حد زيادی با پرسش

چنین، پايايی اين های ديگر همخوان است. همپژوهش

آزمون و  یابزار با استفاده از آلفای کرونباخ در مرحله

 باشد.  بازآزمون مورد تأيید می

 

 جو يادگیری ادراک شده، هنجاريابی، کلیدی: واژه گان

 تحلیل عامل تأيیدی

Abstract 

     Identifying and measuring the 

emotional factors affecting academic 

achievement is one of the most active and 

important areas in educational 

psychology. In this study, the 

standardization, validity and reliability of 

perceived Learning Climate Questioner 

(LCQ) have been investigated. The 

questionnaire contains 15 questions that 

have been used to assess the classroom 

Climate and teacher perceived support for 

autonomy. The subjects were 368 high 

school students who were selected by 

multi-stage cluster sampling. To verify 

the validity of this scale, confirmatory 

factor analysis method was used and for 

reliability analysis, Cronbach's alpha was 

used. Factor analysis findings showed that 

the questions of this scale have high factor 

load and largely correspond to the 

questionnaire and findings of other 

research. Also, the reliability of this tool 

is confirmed by Cronbach's alpha at the 

test and retest stage. 

Keywords: perceived learning Climate, 

standardization, confirmatory factor 

analysis 
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 مقدمه

های اين اند. نظريههای محیطی در رفتارهای آدمی تأکید کردهلوين و مورای بر اهمیت ويژگی     

های های محیطی مانند تجربیات کالسی و ويژگیکند که تعامل بین ويژگیپژوهشگران پیشنهاد می

و ی رشد انسان و مجموعه رفتارهای او هستند )الدريج، درمن بینی کنندهشخص در واقع پیش

کنند که تعامالت محیطی يا فشارهای افراد بر تفسیر (. هم لوين و هم مورای، تأکید می2004، 1فراسر

گذارد. توجه به نظريات لوين و مورای در ها تأثیر میآموزان از محیط و بر نتايج عملکرد آندانش

بر نتايج عملکرد زمان ايشان چندان گسترده نبود. اما بعدها عالقه به جو يادگیری و تأثیر آن 

های متفاوت در اين زمینه شدند. به دنبال اين گیری مقیاسآموزان را آغاز نمودند و باعث شکلدانش

ی جو يادگیری ادراک شده به عنوان ها به مطالعهی در حال رشدی از پژوهشنظريات اولیه، مجموعه

 (. 2008، 2يويساند )ديکی از عوامل محیطی تأثیرگذار بر يادگیری اختصاص يافته

 شناختی يادگیری روان-، به عنوان جو اجتماعی يا محیط اجتماعیجو يادگیری ادراک شده     

 های اجتماعی، روانتوان جو يادگیری را به صورت بافت(. می1994توصیف شده است )فراسر، 

ر تأثی ن را تحتآموزادهد، پیشرفت و بازخورد دانشها رخ میشناختی و آموزشی که يادگیری در آن

(. 1390گذارد، تعريف کرد )ابراهیمی، پاکدامن و سپهری، آموز تأثیر میدانش دهد و بر نگرشقرار می

جو يادگیری، اشاره به فضا يا جايی دارد که فراگیران و معلمان در آن جا با يکديگر تعامل برقرار 

های يادگیری خود بهره ردن فعالیتکنند و از ابزارها و منابع اطالعاتی مختلف برای دنبال کمی

(، جو کالس يک سیستم اجتماعی پويا است که نه 2008) 3(. از نظر شیپر1387برند )يمینی، می

 آموز را نیزدانش-آموزآموز، بلکه به تعامالت دانشدانش-تنها شامل رفتارهای معلم و تعامالت معلم

 گیرد.در برمی

وند، شهای يادگیری نه تنها با مشکل تحصیلی مواجه میار ناتوانیآموزان دچشمار زيادی از دانش     

بلکه اغلب مشکالتی هم در فراگیری رفتارهای مناسب مدرسه دارند. آنها اغلب روابط رضايت بخشی 

های خود در محیط مدرسه ندارند و بیشتر در معرض انتقاد و ناديده گرفته کالسیها و همبا معلم

(. 1384ی دانش، ، ترجمه1997، 4شود )لرنره دلسردی از يادگیری میشدن هستند که منجر ب

های آموز از محیط با ويژگیيادگیری براين فرض استوار است که ادراک دانشادراک از جو ةمطالع

دنیای اجتماعی خود  ةخود بر روشی که وی دربار ةای و شخصی او پیوند دارد و اين امر به نوبزمینه

 (.2007، 5گذارد )پاتريکمحیط اطرافش تأثیر می انديشد و نیز رويکردش نسبت بهمی

 از سويی، شرايط کار و جو مدرسه بر رضايت و توانمندی افراد تأثیر دارد و هر چه جو و محیط

 ريق عملکرد فعال (. يادگیری از ط1385يابد )محمدی، تر باشد، رضايت افراد افزايش میبرانگیزاننده

                                                           

1. Aldridge, Dorman & Fraser   2.  Davis   3. Schaper 

4. Lerner    5. Patrick 
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دهد گیرد که خود انجام میآموز چیزی را ياد میگیرد. به عبارت ديگر، دانشآموز صورت میدانش

گیرند آموزان با درگیر شدن در فرايند يادگیری ياد میدهد. دانشنه آن چیزی که معلم انجام می

يند يادگیری درگیر شود و خود را آموز برای آن که بتواند به خوبی در فرا(. دانش2010، 1)روپايانا

عضوی از محیط اجتماعی کالس بداند، بايد از حمايت و توجه کافی معلمان و همساالن برخوردار 

های حمايت بخش، خودکارآمدی باالتری دارند باشد. افزون بر آن، يادگیرندگان با انگیزه در محیط

 (. 2010 2)الکوهتی،

أثیر آموزان از طريق تابعاد جو يادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشحمايت معلم به عنوان يکی از      

(. 2003، 3خواهانه و مفهوم خود ارتباط دارد )زندويلتهای آموزشی، رفتارهای جامعهبر اهداف و ارزش

ای ساالن، نیز به عنوان يکی ديگر از ابعاد جو يادگیری کالسی نقش مهمی در فرايندهای مدرسههم

(. منتظری، 2000، 4داشتن کالس است )روزرگر جويادگیری کالسی رضايت يا دوستعد ديبُ .دارند

کل ادراک جو يادگیری  ة(، نشان دادند که نمر2012) 5زاده، شکوهی، بذرافشان و اسماعیلیبیگ

ی ريزی تحصیلآوردهای نوين تدريس و نقش اين عامل در برنامهدانشجويان به دلیل استفاده از روی

ی جو يادگیری صورت گرفته نشانگر اين است که جو های فراوانی که در زمینهژوهشمثبت است. پ

يادگیری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی و میزان يادگیری تأثیرگذار است )تويسرکانی راوری، 

؛ 2017، 6؛ مکس ول1387؛ عطوفی سلمانی، بهاری و گودرزی ماليری، 1394زاده و کديور، عرب

 (. 2014، 8نیا و فالساريو؛ هرمی2015، 7شمکی

ها ککنند، مهم خواهد بود. اين ادراآموزان ادراک می(، آن چه دانش1974) 9طبق مدل موس     

آموز و در درک فرايندهای آموزشی مفید هستند. وی مقیاس محیط بینی موفقیت دانشدر پیش

(، 1974کالس موس )( را برای استفاده در مدارس ابداع کردند. مقیاس محیط CES) 10کالس

گیری هدف، سیستم نگهداری و تغییر در کالس را مورد سنجش قرار روابط، رشد شخصی و جهت

( را طراحی کرده است. مبنای کار LII) 12ی جو يادگیری(، نیز سیاهه1979) 11دهد. والبرگمی

تحلیل محیط ی فیزيکی هاروارد است که نیازمند ابزاری برای ولبرگ، پژوهش و ارزيابی پروژه

های فیزيک بود. هدف پروژه، آزمون اين مسئله بود که آيا يادگیری به تعامل سه يادگیری کالس

جو يادگیری برای ارزيابی محیط  ةمتغیر آموزش، استعداد و محیط يادگیری وابسته است؟ سیاه

ل نوان يک ککالس به ع ةآموزان به سؤاالتی دربارهای فرد دانشيادگیری کالس با توجه به پاسخ

 ساخته شد. 

و  2(؟، توسط فراسر، فیشرWIHIC) 1گذردی در اين کالس چه مینامهچنین، پرسشهم     

 نامههايی است که پرسشترين مقیاس( طراحی شده است که از جمله برجسته1996) 3روبیمک

آن اضافه کرده است. های ديگری مانند عدالت و انصاف را نیز به های موجود را ترکیب نموده و مقوله

آموزان، تحقیق، آموزان، حمايت معلم، درگیری دانشهای وابستگی دانشمقیاسنامه خردهاين پرسش

 (.2008عدالت )انصاف( تدوين گرديد )درمن،  گیری تکلیف، همکاری وجهت
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بال های محیط کالس را به دنی اين ابزارها افزايش توجه و عالقه به پژوهشساخت و توسعه     

گیری فرايندهای کالسی های ادراکی که در اندازهگیریی آغازی بود بر اندازهداشته است. اين نقطه

مورد استفاده قرار  آموزان رواج يافت. اگر چه مشاهدات کالسی هنوز به طور گستردهو نتايج دانش

ای رونق بسیاری به دست های مشاهدهها بر روشهای ادراکی به دلیل برتری آنگیریگیرد، اندازهمی

(. با توجه به اين مطالعات و گزارشات مختلف پژوهشی، جو يادگیری 2001آوردند )فراسر و الدريج، 

باشد. معرفی و های مربوط میادراک شده متغیری مهم و اساسی در تعلیم و تربیت و ساير زمینه

های مختلف حیاتی آن در زمینهی ابزار مناسب برای ارزيابی اين متغیر و نشان دادن نقش ارائه

تحصیلی ضروری است. بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر، ارائه و معرفی مقیاس جو يادگیری ادراک 

آموزان است. بنابراين، همراه با گزارش نتايج روايی عاملی و پايايی آن در دانش (LCQ) 4شده

جو يادگیری ادراک شده برای پژوهشگر در پژوهش حاضر در پی آن است تا دريابد که آيا مقیاس 

 آموزان دارای پايايی و روايی است؟دانش

 

 روش پژوهش

ی آماری پژوهش حاضر پژوهش حاضر، با توجه به موضوع و اهداف از نوع توصیفی است. جامعه     

بود  1395-1396ی شهر همدان در سال تحصیلی آموزان دختر مقطع متوسطهشامل تمامی دانش

یت آن نه 8811ها که جمع فاده از روش نمو با استتتت عه  جام ای گیری خوشتتتتهنفر بود. از اين 

گیری به اين صتتورت نفر برگزيده شتتدند. نمونه 368ای و براستتاس جدول مورگان تعداد چندمرحله

ی همدان نواحی يک و دو، سپس ی مقطع متوسطهانجام گرفت که که ابتدا از بین مدارس دخترانه

آموز به از هر مدرستته ستته کالس و از هر کالس بین ده تا بیستتت دانش از هر ناحیه پنج مدرستته و

آموزان منتخب اجرا گرديد. مدارس منتخب تصتتادف انتخاب شتتده و ابزارهای پژوهش بر روی دانش

عبارت بودند از مهديه، مطهری، طالقانی، بزرگمهر، هجرت، حجازی، تربیت، حجاب، نرگس و ستتما. 

 فیزيک، علوم تجربی و علوم انسانی بودند. های رياضیزان رشتهآموکنندگان شامل دانششرکت

 

 

 

                                                           

1. Rupayana   2. Lokuhetty   3. Zandvliet 

4. Roser    5. Montazeri & et al 6. Maxwell 

7. Shamaki    8. Herminia  & Falsario 9. Moos 

10. Classroom Environment Scale (CES)    11. Walberg 

12. Learning Environment Inventory (LII) 
1. What Is Happening In This Classroom (WIHIC( 
2. Fisher  
3. McRobbie 
6. The Learning Climate Questionnaire (LCQ) 
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 ابزار پژوهش

 ( 2000( بالک و دسی )LCQمقیاس جو يادگیری ادراک شده )

گويه استتتت و در مطالعات مختلف برای ستتتنجش جو کالس و میزان  15اين مقیاس دارای      

گیری سؤاالت گرفته است. طیف اندازهی معلم از خودمختاری مورد استفاده قرار حمايت ادراک شده

ست. نمرهلیکرت هفت درجه صلهای ا سطوح باالتر حمايت ی حا شتر در اين مقیاس حاکی از  ی بی

ی معلم را نشتتتان گرانهی معلم از خودمختاری و نمرات پايین ادراک رفتارهای کنترلادراک شتتتده

های مختلف تأيید شتتتده در پژوهش 78/0دهد. روايی و پايايی مقیاس، از جمله آلفای کرونباخ می

سی،  ست )بالک و د ستانديج، ويودا و تومانیس، 2000ا ضر،  (.2006؛ ا ضريب آلفای در پژوهش حا

به دست آمد. روايی مقیاس نیز با اجرای  91/0ی باز آزمون به دست آمد و در مرحله 91/0 کرونباخ

شاخص سی قرار گرفت که  شان تحلیل عاملی تأيیدی مورد برر ضعیت قابل قبول را ن های برازش، و

 دادند. 
 

 هايافته

شد که       ستفاده  شده از تحلیل عامل تأيیدی ا سی روايی مقیاس جو يادگیری ادراک  جهت برر

 گردد. ارائه می 1 ةنتايج آن در جدول شمار
 

 ک شدهگیری مقیاس جو يادگیری ادراهای برازندگی مدل اندازه. ضرايب عاملی و مشخصه1جدول 

 های برازندگی مدلمشخصه  بار عاملی متغیرها

 2χ (001/0 ،83 )47/191 (df,P) 59/0 1سؤال 

 df/2χ 31/2 74/0 2سؤال 

 RMSEA 06/0 62/0 3سؤال 

 GFI 94/0 61/0 4سؤال 

 AGFI 91/0 67/0 5سؤال 

 CFI 96/0 61/0 6سؤال 

 NFI 93/0 60/0 7سؤال 

   68/0 8سؤال 

   64/0 9سؤال 

   70/0 10سؤال 

   77/0 11سؤال 

   76/0 12سؤال 

   49/0 13سؤال 

   54/0 14سؤال 

   55/0 15سؤال 
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ها از سؤال ةحاکی از آن است که بار عاملی هم 1نتايج حاصل از اطالعات ارائه شده در جدول       

شده برای مقیاس جو يادگیری ادراک  گیری تدوينسطح قابل قبولی برخوردار است و مدل اندازه

، =df /2χ ،06/0RMSEA =31/2های برازششده مورد حمايت قرار گرفته است. شاخص

94/0GFI=،91/0AGFI=  96/0وCFI= دهند. برای اين مدل وضعیت قابل قبول را نشان می

ر قابل هر چند مقدار خی دو معنادار است؛ اما شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی يک مقدا

 ود.  شگیری تدوين شده احساس نمیقبول است. با توجه به اين نتايج، نیازی به اصالح در مدل اندازه

چنین، جهت بررسی پايايی اين ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. ابتدا مقیاس بر روی يک هم     

 پايايی آن محاسبه گرديد. ضريب آلفای کرونباخ آموزان اجرا شد و شاخصاز دانش نفره 90گروه 

های گروه های مقیاس در میان آزمودنیهمسانی درونی آيتم ةبه دست آمد که نشان دهند 91/0

به  91/0و مجدداً ضريب آلفای کرونباخ پس از اجرای اصلی نیز محاسبه گرديد نمونه مقدماتی بود. 

 دست آمد.

 

 گیریبحث و نتیجه

های انجام گرفت. يافته جويادگیری ادراک شدهضر، به منظور هنجاريابی مقیاس پژوهش حا     

جويادگیری ادراک شده از روايی و پايايی ابزاری قابل قبولی دهد که مقیاس پژوهش نشان می

ت آمده های به دسروايی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی بررسی شد. يافتهبرخوردار است. 

(، 1974موس )های روايی باالی مقیاس بود که با نتايج پژوهش ةدهندمل تأيیدی نشاناز تحلیل عا

. پايايی مقیاس به روش همسانی درونی ( همخوان است1996( و فراسر و همکاران )1979والبرگ )

و با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ بررسی شد و نتايج نشان داد که مقدار آلفا برای اين مقیاس در 

موس های به دست آمد که با نتايج پژوهش 91/0و  91/0ی آزمون و بازآزمون به ترتیب حلهمر

 ( همخوان است.1996( و فراسر و همکاران )1979(، والبرگ )1974)

توان با توجه به نتايج حاصل از روايی و پايايی مقیاس جو يادگیری ادراک شده از اين مقیاس می     

آموزان در آن تعامل دارند و در آن در پی کسب به منظور سنجش جو و فضايی که معلمان و دانش

 نمود.  گیری ديگر استفادهعلم و فراگیری دانش هستند، در کنار راهبردها و ابزارهای اندازه

آموزان مورد توجه قرار داد، اين است که ای که بايد در مورد جو يادگیری ادراک شده دانشنکته     

تواند بازخورد برای معلمان فراهم آورد؛ چون اين عامل در ترک تحصیل، جو يادگیری کالس می

زان آمو اقت بین دانشآموزان در مقابل معلم، عدم رفغیبت از کالس، اندوه و افسردگی، مقاومت دانش

آموزان، اضطراب سازی تحصیلی دانشدر کالس، عدم رضايت و عالقه به درس و يادگیری، خودناتوان

با پیشرفت تحصیلی  کاری تحصیلی اثر دارد. چون جويادگیری ادراک شدهامتحان و اهمال

ند. در کالس ايجاد کنآموزان در ارتباط است، معلمان بايد سعی کنند که جو با کیفیت بااليی دانش

جو مناسب باال، جو مطلوب، مساعد و بااليی است که در ضمن باال بودن ادراک و انتظار افراد از جو 
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ی تالیف درسی منطبق با نیازها و زندگی چنین، ارائهکالس بین آن دو تفاوتی وجود نداشته باشد. هم

آموزان يادگیری موزان را باال برد؛ زيرا دانشآتواند ادراک دانشآموزان میهای دانشواقعی و توانايی

کنند. جو يادگیری ادراک شده های خود همتا ساخته و آن را معنادار درک میرا با تجارب و توانايی

دهنده و فراگیر بستگی دارد. فراگیرانی که حمايت در محیط مدرسه دريافت به روابط مثبت آموزش

به  تواند منجريابد و اين افزايش میتحصیلی افزايش میشان نسیت به اهداف کنند، انگیزشمی

آموز، به عنوان فرد ساکن در کالس، فردی است که محیط را شود. دانشعملکرد تحصیلی بهتر می

دهد. به طور کلی يادگیری، کند و اين درک او از محیط است که به رفتار او شکل می تجربه می

و پايدار در  به نسبت دائم رفتاری تغییرات منجر به که آموز استو دانش استاد میان تعامل

ر د که پیچیده است فرآيندی شود. يادگیریو نگرش می دانش، مهارت یحیطه در سه آموزاندانش

 آموزدانش بر افزايش يادگیری آموزش یها در چرخهتالش دارند. تمامی گوناگونی نقش عوامل آن

محیط آموزشی،  ها تأثیر دارد. در يکفعالیت در اين آموزش بر حاکم و محیط استوار است. زمینه

مان ه ديگر، طرح و فضای محیط در يک اما باشد دانشجو تحقیرکننده برای تواندمی سؤال يک طرح

باشد؛ بنابراين جو يادگیری ادراک شده دارای اهمیت  يادگیری برانگیز و محرک تواند چالشمی سؤال

 است. 

ی اين پژوهش عنوان کرد. پیشنهاد توان به حجم کم نمونههای اين پژوهش میاز محدوديت     

آموزان مشارکت فعالی در کالس در در کالس دانش شود جهت بهبود جو يادگیری ادراک شدهمی

شکل، م صمیمی برقرار باشد و در مواقع بروز ةآموز رابطها داشته بانشد. بین معلم و دانشتمامی زمینه

آموزان آموز باشد. در کالس نظم و انضباط برقرار باشد. به تالش و تکالیف دانشمعلم حمايتگر دانش

 های ايشان بازخوردهای صريح، روشن و فوری داده شود. اهمیت داده شود و به فعالیت
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