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 چکيده
آموزان بر اساس هيجانات معلم و ساختار اهداف کالس با توجه دانششرم و گناه هيجانات  تبيين حاضر، پژوهش هدف

های چهارم، پنجم و ششم پايه آموزاندانش همةحاضر،  پژوهش آماری ةجامع .بودای بازخورد معلم به نقش واسطه

استفاده از روش نمونه با نفر بودند، 37ها که و معلمان آنآموز دانش 400. هستند هاآن مرد و معلمانالشهر  ابتدايی ةدور

 آموزاندانشهيجان معلم و سياهة و  شايستگی بازخورد آزمونمعلمان  .انتخاب شدندای چند مرحله ایخوشه گيری

بين  یعلّجهت بررسی روابط  .نمودند لبرای کودکان را تکمي خودآگاه ةعاطف آزمونس و الک هدفساختار  نامةپرسش

 . استفاده شد 24نسخه  AMOSو  SPSSافزارهای ها از نرموتحليل دادهيهتجزبرای  و مسير از روش تحليل متغيرها

کدام آموزان رابطه دارند. اما هيچانشاز بين هيجانات معلم، شادی، عشق و خشم با هيجان شرم د که ندنشان دادها يافته

از طرف ديگر ساختار هدف تبحری رابطه منفی و  ند.رابطه نداشتآموزان دانشهای هيجان معلم با احساس گناه از مولفه

 اما ساختار هدف عملکردی ، آموزان داشتندبا هيجان شرم و گناه دانشداری معنیساختار هدف اجتنابی رابطه مثبت و 

گری بازخورد معلم، بر هيجان شرم اثرگذار نداشت. ساختار هدف عملکردی با ميانجی اين دو هيجانبا داری معنیرابطة 

بر  بود. داریمعن ،ترس، غم و عشق معلم بر هيجان شرم از طريق بازخورد معلم هيجانات يرمستقيمتأثير غ بود. همچنين

اده استف درس ساختار تبحری در کالسشود که از قرارداد وابستگی جهت ايجاد آمده پيشنهاد میتسدبه ةنتيج ساسا

 ةکنندآموزان به امور آموزشی، ايجادنشای باشد که ضمن تشويق داگونهين نوع بازخورد معلم نيز بايد بهگردد. همچن

 نباشد.ها هيجان شرم و گناه در آن

 کالس، شرم، گناه، هيجان معلم هدفساختار بازخورد معلم،  :کليدي هايهواژ
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 مقدمه
مک میجسمانی هستند که به افراد کو  بيانگر ،هدفمند ،دوام احساسیهای کمها پاسخهيجان

صورت بهها . هيجانها در طی رويدادهای مهم زندگی خود سازگار شوندها و چالشکنند تا با فرصت

 شناختی ةهای پيچيدهيجانو های خودآگاه هيجاناصلی،  اتهيجان :ندشوتقسيم می به سه دسته کلی

به کمک  که فردهستند  درونی ی خاص از احساساتاهيجانات خودآگاه، دسته(. 2015/1397 )ريو،

شيمنتی ) دنماي دهیسازمان بهينهصورت به را خود روابط و با ديگران ارتباط برقرار کندتواند می هاآن

شوند، مواجه میها که افراد در طول زندگی با آن. از جمله هيجانات خودآگاه (2017و همکاران، 

 . هستندگناه احساس شرم و  اتهيجان

ها و تخلفات فردی از شکستخودآگاه هستند که متمايز منفی هردو هيجانات  2و گناه 1شرم

؛ کاوالرا و 2012نی و تريسی، انگتدارند )ارزيابی اشاره ی و خودشياندخودبه گيرند و نشأت می

رای بخود کفايتی يک هيجان ناخوشايند است که به خودارزيابی فرد از بی شرم .(2018همکاران، 

آل تأکيد کند بهکفايتی خود ايدهبی که فرد بروقتی تا آل اشاره دارد.داشتن استانداردهای خود ايده

گناه  (.2018ی، نچرفکاستلو  یيکلمشرم خواهد کرد ) احساس (جای گناهبه)خاطر اشتباهات خود 

خاص،  ة جنب کي کهمبنی بر اينشود اطالق میفرد يا اعمال رفتار  ةدربار قضاوت احساس ناشی ازبه 

يلور، براون، )چری، ت نامطلوب داشته است اي یمنف ريتأث یگريدفرد بر  او،از رفتار  رييتغو قابل موقتی

ير ها تأثکه اين هيجان رسيدبه اين نکته  توانبا توجه به تعاريف فوق می (.2017 ،گبی و سلوودير

 باشد.پژوهشگران های ها بايد جزو اولويتدارند و توجه به آن افرادبسزايی در زندگی 

بر هيجانات تواند انسان میتعامالت اجتماعی  ةجنب و از طرفی انسان موجودی اجتماعی است 

 ،کنندرا تجربه می. يکی از مراکزی که کودکان در آن تعامالت اجتماعی گذاردثير تأاو آگاه خود

 در صورتیهستند. های اصلی اين محيط اجتماعی ارکان ،تدريسآموز و معلم، دانش مدرسه است.

 ، بازخورد معلم -1کند: دو جنبه اهميت پيدا می که جزء معلم از ميان اين سه رکن مورد توجه باشد، 

توانند سال در محيط مدرسه میيک مدل بزرگعنوان به معلمانهای شخصی معلم. هيجان -2

ظر اجتماعی ن از آموزان بگويند و نشان دهند که کدام رفتارهامستقيم و غيرمستقيم به دانشصورت به

تواند ن میآموزاها با دانشتعامالت آن ةهمچنين نحو (.2018يت، و انر يائو)قبول هستند قابل

ه تعاملی ک بايد به اين اساس بريجاد کند. آموزان اشايستگی را در دانشاحساس شايستگی يا عدم

آموز در جريان است، توجه بيشتری کرد. اين تعامل زمانی که متمرکز بر بررسی بين معلم و دانش

 3بازخورد(. 1399پور، شود )سبزه و ديلمیورد ناميده می، بازخباشدآموزان های درسی دانشفعاليت

                                                           
1. shame 

2. guilt 

3. feedback 
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، و پينتو سانتوزکرد )تعريف مورد کيفيت عمل  درهايی واکنشيا کالمی اطالعاتی  عنوانبه توانمیرا 

 رو،ايناز هستند. يکديگر با عاطفی تعامل بازخورد در يندافر طريق از آموزدانش و معلم (.2011

 و انتقاد که حالی کند، درمی کمک شايستگی ادراک به ،ديگر افراد ارزيابی مانند مثبت، بازخورد

بازخورد مثبت، توان گفت (. پس می2015/1397)ريو،  نمايدمی تضعيف را آن منفی، بازخورد

 ،زاگن، ميجر و سيمونث، کور)ورمان زدانگيیرا برم یمنف جاناتيه یمثبت و بازخورد منف جاناتيه

 شد که چنانچهای مشخص در مطالعهآموز، هيجانات دانش درنقش مثبت بازخورد  درمورد(. 2014

دقيق استفاده  شکلبهاصالحی کالس خود از بازخوردهای کتبی و کالمی مثبت، منفی و  ةمعلم در ادار

ی، غضنفرآموزان کمک کند )تواند به افزايش هيجانات مثبت مثل اميدواری و لذت دانشکند، می

آموزان، بازخورد متناسب با درک دانش ارائه ،بر اينعالوه (. 1394، وندو يوسف فرشمسیوند، حسن

آموزان فوری باعث ايجاد حس خوشحالی و شادکامی در دانشصورت بهبط با موضوع تدريس و مرت

  (.2018تز، د، اودمن، هورنسترا، بوسکر و گوئهارشود )ماينمی

ديگر نظر آموزان دانشمورد عملکرد  در اجازه دهد تا آموزانتواند به دانشیدر بازخورد، معلم م

هدف  یريگجهت نيا که نمايدمیجلب  یريادگيرا به اهداف  آموزاندانش زمان توجهو هم دهند

 از طرف ديگر .(2018ارتسواگ و هاويک،  نگ،ای شود )لرليتحص شرفتيپ شيباعث افزاتواند می

در آموزان دانشجهت برقراری ارتباط معلم با  راهبرديک عنوان به تواندمی بازخورد از آنجا که

 برای یمهمتواند عامل میمعلم  بازخورد است،آموزان دانشمدرسه تلقی شود و هدف آن ارزيابی 

؛ 2017 ،تورنبرگ بويستراپ وند ورکالي، کسونيار) محسوب شود آموزاننشدا شرفتيو پ یريادگي

ها پژوهش با اين حال، در برخی (.2013، اردبرگ، رس و بيجدن ون؛ 2004بن، روهريگ و پرسلی، 

داشته باشد. يعنی آموزان دانش ایمتفاوتی را برتواند نتايج میيوه ارائه بازخورد شآمده که 

 و کويينالنبوچانان، -کنا، مکمازر) دشومی هاهای منفی در آنعث هيجانبازخوردهای غيرشفاف با

 گيردگناه را میهمچنين پيچيدگی و دوگانگی بازخورد معلم جلوی احساس و  (2014، ورستيتس

تواند با ها نيز گزارش شد که بازخورد معلم میاز پژوهش در يکی(. 2017، و همکاران )اريکسون

(. 2014 ،موراياما، اليوت و توماس ، کوساک،نکراداشته باشد )پ مثبت هيجانات منفی مثل شرم ارتباط

 اثر پرداختن بهآموزان، اهميت ر هيجانات دانشورد معلم دنقش بازخرابطه با متضاد در  نتايجاين 

 يک پژوهش گزارش در راستا اين. در کندتوجيه میرا بيش از پيش آموزان دانش خورد معلم برباز

برگ )ون دنها اثرگذار است ميان آننيمی از تعامالت  آموزان، بربازخوردهای معلم به دانش شد که

در  هاآن هجاناتی است کهي ،آموزاندانشهای يکی از اجزاء واکنش از طرفی .(2013، و همکاران

 ررسیب . در نتيجهدهدو هيجانات نيز عملکرد آنان را تحت تأثير قرار می کنندتجربه می تعامالتشان

دو هيجان ناخوشايند عنوان به از جمله شرم و گناهآموزان دانشنقش بازخورد معلم در هيجانات 

 مهم، حائز اهميت است. 
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معلمان از طريق  ها است زيراديگری که در مورد معلمان بايد بررسی شود، هيجانات آن ةجنب

تأييد کرد که  توانیم یکل طوربه .ارندگذبآموزان تأثير توانند بر هيجانات دانشمی ،هيجانی که دارند

 طرف ديگر از(. 2003 ،یتليآموزان دارد )ستون و وبر دانش یمثبت راتيمثبت معلم، تأث جاناتيه

 (ها را در کالس )مثل حمايت انگيزشی و تحريک شناختیهيجانات معلمان، رفتارهای آموزشی آن

بکر، گوئتز، مورگر و ) دهدقرار می تأثيرتحتگيرد، تواند صورت هم می که از طريق بازخورد

 ردر اموآموزان دانشمعلمان ابتدايی با برقراری رابطه عاطفی عميق با  همچنين .(2014رانولوچی، 

تحريک شناختی  ،معلم هيجانات جهينت در. (2009 ،ريلیشوند )درگير می هاآن درسیغيردرسی و 

بر هيجانات خودآگاه شرم و  بازخورد هارائنوبة خود از طريق به و اين نيز آوردرا به وجود می

ی، يرکر، مککارلتون؛ 2016 ،کتابیآبادی و تدين، زرين) تأثيرگذار است نيز آموزاحساس گناه دانش

 دنبالبهرا  تيفيباک آموزش عالوه بر اينکه یشادبرای نمونه هيجان . (2006، دسونماننورتون و آس

 (.2014، رانهمکا و بکر)کند تا تفسير مثبتی از ساير هيجاناتش داشته باشد به فرد کمک می ،دارد

در اما دارند  یمنف راتياساسًا تأث یمنف جاناتيهکه  شودیتأکيد مهيجانات منفی  ةدر زمين برعکس

. دباش هشتآموزان دابر دانش یمنف هم تأثيرات مثبت و راتيتأثتواند هم میخشم معلم ميان، اين 

رفعو با تنظيم هيجانات ها آن که دهدینشان م جاناتيگروه از ه نيمثبت ا راتيتأث ترقيدق ليتحل

ب خشم باعث پاسخ مناس موارد، نيدر ا در نتيجه. دارند ، ارتباطانضباطونظمايجاد و  خطا يا اشتباه

زدن  فريادرفتار  گفت که بايددر مورد تأثيرات منفی خشم نيز  .(2010 مورا،ي)ک شودیآموز مدانش

ون و ست) آموزان شودباعث فراخوانی هيجانات گناه، نگرانی، شرم و پستی در دانش تواندمی معلم

آموزان دانشعملکرد  درها به نقش مثبت شادی معلم همچنين در تعدادی از پژوهش (.2003 ،ويتلی

ديگری بر تأثير مثبت های در پژوهش و ،(2010؛ کيمورا، 2009، و جاکوب ساستفن، گوئتز، فرنزل)

پژوهش . در اشاره شده است (2008و همکاران،  نتراک؛ 2002ترنر و همکاران، شادی بر ايجاد شرم )

 شت که امکانالبته بايد در نظر دا رابطه داشت.آموزان دانش( نيز خشم معلم با شرم 2016) ديبورا

 مثبت جاناتيمثبت و ه راتيتأثمنجر به  یمنف جاناتيه، آموزانرفتار دانش دارد در موقعيت اصالح

ذکرشده، نقش هيجانات  هایبنابراين با توجه به پژوهش .(2016، ديبوراشوند ) یمنف راتيتأث منجر به

ها نيز به نقش بازخورد معلم است و در بعضی پژوهش متفاوتآموزان دانشهيجانات ايجاد معلم در 

ه نظر بمدل ها در يک آنروابط بين بررسی  بنابراين. است در رابطه بين اين دو متغير اشاره شده

 رسد.ضروری می

رکن ديگر  .دنگيرمی شکل کالس محيط در مذکور عوامل ةهماشاره شد،  طور که هماناز طرفی 

 است 1کالسی ساختار هدف ،باشد گناه و شرم محيطی يندهایاپيش از يکی تواندمحيط کالس که می

                                                           
1. classroom goal structures 
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 ايجاد رقابتی بستر يک تواندمی آموز،دانش شده توسطانتخاب اهداف نوع ةکنندتعيينعنوان به که

 ی کالسیهاطول فعاليتدر  معلمانهای هدف ةکنندمنعکس توانمیهدف کالس را  ساختار د.کن

رويج و سما، ونينبروـنس)فوک دنثير دارتأ آموزاندانشگزينی دانست که اين اهداف بر هدف

های شود، واکنشآموز دنبال مینوع اهدافی که توسط يک دانش عبارت ديگربه (.2020کانرينوس، 

ممکن  خود ةنوببهاهداف خواهد داد و اين  تاثير قرارتحتآموزشی های عاطفی او را در طول فعاليت

 بر یمثالً اگر معلم . (2020)بائودين و گالند،  باشند معلمان يا گفتمان هاير فعاليتأثتتحتاست 

آموزان شود، تأکيد کند، دانشآموزان مشخص میدانش نشان دادن شايستگی باال که از طريق پيشرفت

ر معلم بر اگاما رسند که بايد برای داشتن عملکردی بهتر از ديگران درس بخوانند. نتيجه می ينبه ا

کنند که بايد برای يادگيری و آموزان درک میفهميدن، يادگيری و اصالح خود تأکيد کند، دانش

 ساختارو  عملکردی ساختار هدف معادل يبترتبهدو مثال ارتقای شايستگی خود درس بخوانند. اين 

گيری محيط کالس د که جهتدهنشان می تبحری ر هدفهستند. ساختا يا تبحری تسلطى هدف

س کال که جو استمعنا  ينبه اف عملکردی ساختار هد که یحال ، دربرای فهميدن و يادگيری است

 هدف ساختار ،در مقابل .(2018چورلو و بارای،  ،ميچو ،با موفقيت هنجاری هماهنگ است )آلپ

آندرمن  س،ي)م ددهیرا نشان م گرانيخود در برابر د یستگيشاعدمدادن ، اجتناب از نشان بیاجتنا

دهند نشان می آموزاندانشبر هيجانات  مطالعات مختلف تاثير اهداف کالسی را .(2006، منو آندر

و  سياگارـبرينکلينن ؛2009، واوغلاسیيکو  الگونيدا، ووال ؛2011، ؛ هانگ2020بائودين و گالند، )

ييد أت همچنين ساختار عملکردی بر پايه دريافت شايستگی و(. 2021مت و سوباسی، ؛ 2014 ،بارگر

و تأکيد بر رقابت در چنين ساختاری ( 2013 ،و ناکايا اوکادا، ايتو نی،اتوهاديگران استوار است )

 ،و عبدالملکی رشيدی راهانی،ففرمهينی گردد )آموزان دانشديده در آسيبعملکرد  تواند منجر بهمی

ر هيجانات ناخوشايندی مانند شرم و گناه نيز نقش داشته است د خود ممکن نوبةبهن و اي  (1387

 باشد. 

گردد که هريک از عوامل مذکور چه اين سؤال مطرح می ،بيان شد با توجه به آنچهدر نتيجه 

 ارچوبهيک چدر درک بهتر اين مسئله،  برای پژوهشدر اين  هيجانات خودآگاه دارند. تأثيری بر

-شداناحساس گناه  با هيجانات شرم و کالس هدفساختار  و معلم يجاناتهرابطه به ارزيابی  یعلّ

که  دندهینشان م هایبررس .شد پرداختهبازخورد معلم  یانقش واسطه با توجه بهآموزان 

و  هامانند ساختار کالس، فعاليت کالس طياز مح یهای خاصبه جنبه پژوهشگرانپردازان و نظريه

 نقش دارند آموزاندانشر هيجانات و عملکرد که د هيجانات و رفتار معلم و همچنين گفتمان معلمان

 ديتردیمخرب هستند و ب و بعضاً دردناک جانيدو ه ،احساس شرم و گناه از طرفی اند.توجه کرده

 خواهدافراد نقش مهمی یو سالمت روان یدر سازگار جانيدو ه ينا يمو تنظها با آنمواجهه  ةنحو

 علل یدر بررس یپراکندگ وجود بنابراين (.1392شريفيان، ، سرافراز و یقربانسعيدی، داشت )



 
 
 
 
 

 31  س ...آموزان بر اسادانششرم و گناه تبیین هیجانات 

 

های هيجانی و رفتاری محيط کالس، شيوه مديريت کالس و جنبه که شاملآموزان دانشهيجانات 

وامل از ع کيسهم هر آموزان دانششرم و گناه  مانندی هيجانات نييباعث شده که در تب شودمعلم می

تواند که ب یمدل نظر کياستفاده از  نيابرابماند؛ بنعوامل، نامشخص  گريبا د سهيدر مقا یطيمح

 معلم  بازخورد ،از سوی ديگر است.و ضروری  کالس را پوشش دهد، الزم طيعوامل متعدد مح

است که با برجسته شدن آن، محيط يادگيری، پويا و يادگيری -ناپذير جريان ياددهیعنصر جدايی

هميت بازخورد معلم در مطالعات گوناگون بررسی ا (. همچنين1396داغی، )قره شوداثربخش می

پيشين  هایپژوهشدر  آموزاندانشبه بازخورد معلم و نقش آن در هيجانات خودآگاه اما  ؛شده است

 یبررسبنابراين پوشش دهد. ی در اين زمينه را پژوهشتواند خأل ای نشده است و اين مطالعه میاشاره

 تواند زمينه را برایمی يک مدل از طريقآموزان دانشعوامل مؤثر بر هيجاناتی مانند شرم و گناه در 

در مواردی که نقش مخرب در آموزان دانشمداخالتی فراهم نمايد تا هيجانات شرم و گناه  طراحی

، معلمان، آموزاناحتمال کاربست برای دانش ،تعديل گردد. آزمون مدل مذکورعملکرد آنان دارند 

هيجانات شرم و گناه  ایشناسان مدرسه جهت تدوين مداخالت مناسب برمشاوران و روان

اند، های موجود، اين متغيرها را در يک مدل بررسی نکردهپژوهش و از آنجا که دارد راآموزان دانش

ن هيجانات معلم و ساختار کالسی بي یعلّ روابطآيا پژوهش حاضر بر آن است تا مشخص نمايد که 

گر را در آيا بازخورد معلم، نقش واسطهاينکه و  دارد يا نه وجود آموزاندانش و احساس گناه شرم با

 نمايد؟ايفا میی اين رابطه علّ

 روش پژوهش
که در آن روابط بين متغيرهای  همبستگی است -های توصيفیاين پژوهش از نوع پژوهش

 مورد بررسی قرار گرفته است.  هش با استفاده از روش تحليل مسيرپژو

 کنندگان پژوهششرکت

 شهر المرد ابتدايی دورههای چهارم، پنجم و ششم آموزان پايهحاضر، دانش آماری پژوهش ةجامع

 آموزاندانش ةنمون انتخاب برای .بودند هاآن معلمان و 1396 -97در سال تحصيلی  )استان فارس(

بين از  ابتدا که صورت ين. بدشد استفاده یامرحله چند ایخوشه يریگنمونه ةيوش ازمطالعه  مورد

سپس در هر مدرسه از بين . درسه انتخاب شدم  8 ساده تصادفیصورت به شهر المرد مدارس

نفر در هر  123و  121، 156ترتيب های چهارم، پنجم و ششم، بهکالسآموزان دانشاسامی  فهرست

های پژوهش حاضر پاسخ دادند. در نهايت نامهانتخاب شدند و به پرسش طور تصادفیبه پايه کالسی

 دختر 224( و درصد 44پسر ) 176که شامل شدند  انتخابنمونه پژوهش حاضر عنوان به نفر 400

 18دختر ) 72و  (درصد 21پسر ) 84تفکيک پايه تحصيلی، نمونه شامل بهکه ( است درصد 56)

پسر  35و پنجم  ة( در پايدرصد 16دختر ) 64( و درصد 30/14پسر ) 57چهارم،  ة( در پايدرصد

 37همچنين جهت انتخاب نمونه معلمان،  .ششم است ة( در پايدرصد 22دختر ) 88( و درصد 7/8)
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تفکيک به و است( درصد 5/59زن ) 22( و درصد 5/40مرد ) 15که شامل  معلم انتخاب گرديدند

مرد  5چهارم،  ةدر پاي (درصد 32/24)زن  9و  (درصد 82/10مرد ) 4تدريس، نمونه شامل  ةپاي

 21/16زن ) 6و  (درصد 21/16)مرد  6پنجم و  در پاية (درصد 93/18زن ) 7و  (درصد 51/13)

و مالک  دوم ابتدايی ةتحصيل در مدارس دور ،آموزانمالک ورود دانش .تساششم  ةپاي در (درصد

ک ورود . مالبود ها در مدرسهآن ةبا استناد به پروند فعالیو بيش اختالالت هيجانیابتال به  ،خروج

وجود اختالالت  مالک خروج و منتخبآموزان دانش ةبه مطالعه برای معلمان هم حضور در مدرس

 هيجانی و رفتاری بود.

 پژوهش هايابزار

خودگزارشی ابزاری  1کودکانبرای  خودآگاه ةعاطف آزمون :کودکانبراي  خودآگاه ةعاطفآزمون 

 . است( 1990گرامزو و فلچر،  بورگراف، نی، واگنر،)تانگ اه کودکانخودآگ عواطفيری گاندازهبرای 

ساله  8-12کودکان ة برای استفادمثبت( است که  5منفی و  10سناريو ) 15ز متشکل ا اين آزمون

که احساس گناه،  استپاسخ  5يا  4يک داستان و در پی آن  شاملشده است. هر سناريو  یطراح

 از نهات در پژوهش حاضر د.نمايرا ارزيابی می تفاوتی، غرور آلفا و غرور بتاسازی، بییبرونشرم، 

 1از  ليکرت ایدرجه 5مقياس  بر اساسها است. پاسخ شده استفادههای احساس گناه و شرم پاسخ

 78/0برای شرم  ضريب پايايی آلفای کرونباخ. دنشوی میگذارنمره )کامالً درست( 5)کامالً غلط( تا 

(. همچنين در پژوهش 1990و همکاران،  نی)تانگ است شده گزارش 83/0 گناهاحساس برای  و

 90/0برای مقياس احساس گناه، ضريب پايايی به شيوه آلفای کرونباخ  (2011) رنوباوس -نمگتيل

اخ و در پژوهشی ضرايب آلفای کرونبنيز ( 1395) و حسينی گلستانهباسی، ع است. شده گزارش

در اعالم کردند.  71/0و  71/0 ترتيببه و برای گناه 65/0و  68/0 ترتيببهشرم برای را تنصيف 

و در سطح  62/0برابر با  گی اين مقياس با مقياس شرم و گناه الکساندربررسی روايی همگرا، همبست

جهت در پژوهش حاضر  (.1996، و گرامزو بارلو، مارشال-نی، واگنر، هيل)تانگدار بود معنی 01/0

 هاگويه يک ازهيچملی عابار  آن،بر اساس که  گرديداز تحليل عاملی تأييدی استفاده بررسی روايی 

در های برازش شاخص .حاضر حذف نگرديد آزموناز ای هگوينبود. در نتيجه هيچ  30/0کمتر از 

 ،df=2X،  90/0TLI= ،92/0=CFI، 97/0=GFI، 95/0=AGFI/52/2) پژوهش حاضر

04/0=RMSEA ،96/0=PCLOSE ) آزمونحاکی از برازش مطلوب مدل تحليل عاملی تأييدی 

و  53/0برای شرم  در پژوهش حاضر ی کرونباخآلفا پايايی ضريب همچنين ودآگاه است. فه خطعا

 به دست آمد. 68/0گناه احساس برای 

 کهمعلم  عملکرد آزمون، از معلم 2شايستگی بازخوردبرای سنجش  :شايستگی بازخوردآزمون 

                                                           
1. The Test of Self-Conscious Affect for Children  (TOSCAC) 

2. Competence Feedback 
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 لرکمپ و هيزلی پاتريک، توسطعملکرد معلم  آزمون استفاده شد. ،است آزمونبازخورد بخشی از اين 

از شامل اشتياق معلم، حمايت  زيرمقياس 13 دارای آزمون ينا .طراحی گرديده است (2000)

 تنوعآموزان، تعامل ارتباطی، مراقبت از دانش ، بازخورد شايستگی، مربوط بودن،خودمختاری

آموزان، افزايش دلبستگی دانش لب،امط توضيح، ها، دانش زيربنايی، آمادگی برای کالسروش

 ها استين زيرمقياساز ايکی  معلم بازخورد شايستگی مقياس. زيراست يادگيری تجربی و آرامش

 مقياس استفاده گرديده است.جش بازخورد معلم تنها از اين زيرو برای سن است گويه 5که دارای 

( 7( تا کامالً موافقم )1ای ليکرت از کامالً مخالفم )درجه 7از طيف  آزمونگذاری اين جهت نمره

 بررسی رایب رد شايستگی بيشتر توسط معلم است.بازخو ةدهنداستفاده شده است. نمرات باالتر نشان

در پژوهش  است. شده استفاده عاملی تحليل از عملکرد معلم آزمون عاملی ساختار و سازه روايی

وجود  سبا چرخش پرومک اکتشافینتايج تحليل عاملی  ،(1386، عابدی و تاجی )سامانیعريضی

کل را تببين نمودند و  سد از واريانصدر 35/57که مجموعاً عامل را برای اين آزمون تأييد کرد  13

آلفای مقدار ضريب و  ها بوديکی از اين عامل 25/3 تگی نيز با ارزش ويژهسعامل بازخورد شاي

 محاسبه شده در پژوهش حاضر برازش یهاشاخصاست.  شده گزارش 79/0کرونباخ برای آن 

(78/2=/df2X ،99/0=TLI ،99/0=CFI،99/0=GFI ،98/0=AGFI ،05/0=RMSEA ،

44/0=PCLOSE)  م بازخورد معل آزمونحاکی از برازش نسبتاً مطلوب مدل تحليل عاملی تأييدی

ای هو در نتيجه هيچ گوي نبود 30/0 کمتر از هاگويه بار عاملی تحليل عاملی تأييدیهمچنين در است. 

در  لممع شايستگی بازخورد مقياسزيرآلفای کرونباخ  مقدار ضريب ينار بعالوه حذف نگرديد. 

  بود. آنبود که حاکی از پايايی مطلوب  82/0 پژوهش حاضر

 (2016چن ) توسط های معلمسنجش هيجان جهت 1معلمهيجان  سياهة معلم: هيجان سياهة

(، غم گويه 4(، عشق )گويه 7های شادی ). اين سياهه هيجاناست گويه 26شامل  وطراحی شده 

گذاری اين نمره .دهدگيری قرار می( را مورد اندازه گويه 7 و ترس ) گويه( 4) خشم(، گويه 4)

زياد  ،(3متوسط ) ،(2کم ) ،(1کم ) خيلی شامل ای ليکرت است کهدرجه 5 بر اساس طيف آزمون

 شادی عامل برای را آلفای کرونباخ پايايی ضريب خود، ةمطالع در چن .( است5ياد )ز يلیخ( و 4)

؛ دست آورده است به 86/0عامل ترس و  87/0عامل خشم ، 86/0عامل غم  ،73/0عامل عشق ، 90/0

همچنين در پژوهش چن جهت سنجش  د.دهمی نشان را ابزار ينقبول اقابل درونی همسانی که

ش عامل ذکرشده را تأييد کرد و براز 5روايی از تحليل عاملی تأييدی استفاده شد و نتايج آن وجود 

 .(df/2X ،92/0=CFI،91/0=FIN ،062/0=RMSEA=15/6آمد )مناسبی نيز برای آن به دست 
 در پژوهش حاضر معلم هيجان عاملی تأييدی سياهة های برازش مدل مربوط به تحليلشاخص

                                                           
1. Teachers Emotion Inventory (TEI) 
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(02/1=/df2X ،94/0=TLI، 90/0=CFI، 96/0=GFI، 92/0=AGFI، 04/0=RMSEA ،

06/0=PCLOSE) است. ابزاراين از برازش نسبتاً مطلوب مدل تحليل عاملی تأييدی  حاکی 

 وهای شادی، عشق، غم، خشم عامل هایگويه يک ازهيچ، همچنين بر اساس تحليل عاملی تأييدی

پايايی  ضرايب عالوه براين نبود. 30/0کمتر از  هاگويه همةترس حذف نگرديد چرا که بار عاملی 

، 73/0 ترتيببهحاضر های شادی، عشق، غم، خشم و ترس در پژوهش آلفای کرونباخ برای هيجان

  .به دست آمد 78/0و  63/0، 51/0، 75/0

( 3200و ميدگلی ) اردن را 1کالس هدفساختار  نامهپرسش :کالس هدفساختار  نامهپرسش

 6) یساختار هدف تبحر مقياسدارای سه زير نامهپرسشاين  است. گويه 14اند که شامل ساخته

گذاری نمره .است (گويه 5) اجتنابیو ساختار هدف  (گويه 3) ی، ساختار هدف عملکرد(گويه

( نمره5( تا کامالً درست )1رست )ای ليکرت از کامالً ناددرجه 5يک مقياس  ها با استفاده ازگويه

روش آلفای استفاده از  بارا پايايی اين آزمون ضريب ( 2003) ميدگلی و ردنا .شودانجام میگذاری 

، 69/0 اجتنابیاختار سو  70/0 یعملکرد اختارس، 76/0ی تبحر اختارس مقياسزيرسه برای کرونباخ 

 برای (1388) و منصوری قادری ةدر مطالع ،کرونباخپايايی با روش آلفای ضريب  اند.گزارش کرده

 .استشده گزارش  78/0 اجتنابیاختار سو  69/0 یعملکرد اختارس ،74/0 یتبحر اختارس زيرمقياس

شد و  ( از طريق انجام تحليل عاملی تأييدی احراز2018آلپ و همکاران )روايی در پژوهش 

. (GFI، 079/0=RMSEA ،017/0=SRMR=926/0) های برازش در حد مطلوب بودندشاخص

در پژوهش  کالس هدفساختار  نامهپرسشهای برازش مدل مربوط به تحليل عاملی تأييدی شاخص

، df2X ،95/0=TLI ،96/0=CFI ،99/0=GFI ،97/0=AGFI ،04/0=RMSEA/=52/2) حاضر

86/0=PCLOSE)  ست. ا اين سياههحاکی از برازش نسبتاً مطلوب مدل تحليل عاملی تأييدی نيز

 اين هایگويههمچنين بر اساس تحليل عاملی تأييدی در پژوهش حاضر، بار عاملی هيچ يک از 

لفای آ پايايی اين ضرايب عالوه برحذف نگرديد. ای هگوي نبود و درنتيجه هيچ 30/0کمتر از  آزمون

ترتيب هباجتنابی های ساختار هدف تبحری، عملکردی و مقياسبرای زير در پژوهش حاضر کرونباخ

   به دست آمدند. 50/0و  72/0 ،51/0 برابر با

 افزارهایروش تحليل مسير با استفاده از نرم، بين متغيرهای پژوهش یعلّبرای بررسی روابط 

SPSS  وAMOS  انجام شده است.  24نسخه  

 

                                                           
1. Classroom Goal Structure Questionnaire 
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نباطی سپس آمار استآمار توصيفی و های حاصل از استفاده از يافتهدر اين بخش ابتدا به گزارش    

، حداقل رداستانداشامل ميانگين، انحراف  پژوهشآمار توصيفی مربوط به متغيرهای  شود.پرداخته می

 است. گزارش شده 1در جدول  های کجی و کشيدگیو حداکثر نمرات و شاخص

 متغيرهای پژوهش آمار توصيفی. 1جدول

انحراف  ميانگين هامتغير

 استاندارد

حداقل 

 نمرات

حداکثر 

 نمرات

 کشيدگی کجی

22/27 بازخورد معلم  37/2  17 25 58/0  38/0  

20/13 هيجان گناه  15/4  5 25 48/0  41/0  

70/27 هيجان شرم  95/6  11 48 54/0  44/0  

86/16 شادی  35/3  4 20 39/0  51/0  

97/15 عشق  12/3  6 20 25/0  32/0  

59/11 غم  79/1  7 15 34/0  49/0  

03/10 خشم  03/2  5 15 29/0  21/0  

33/22 ترس  91/3  12 30 25/0  30/0  

تبحریساختار   50/18  85/1  11 20 44/0  35/0  

عملکردیساختار   57/11  09/3  3 15 38/0  29/0  

اجتنابیساختار   90/20  24/2  16 24 47/0  36/0  

 

ها از توزيع طبيعی توان گفت که دادهمی، 1جدول و کشيدگی  کجیهای به شاخص با توجه

 برخوردار هستند. 

مطابق با نتايج مندرج  گزارش شده است. 2نتايج همبستگی بين متغيرهای پژوهش نيز در جدول 

 p ،14/0<01/0داری )با بازخورد معلم، رابطة مثبت و معنیآموزان ، هيجان شرم دانشدر اين جدول

 =r )ندارد و در ميان  داریمعنی ةمعلم، رابط يک از هيجاناتهيچآموز با دانشاحساس گناه . دارد

دارد. ( p ،15/0  =r<01/0داری )و معنی ساختار هدف کالسی فقط با ساختار اجتنابی رابطه مثبت

دارد ( p  ،11/0  =r<05/0داری )معنیو با هيجان خشم معلم، رابطه مثبت آموز احساس شرم دانش

( و با ساختار اجتنابی رابطه مثبت p  ،11/0-  =r<05/0دار )و معنی تبحری رابطه منفیو با ساختار 

 دارد.( p  ،14/0  =r<01/0داری )معنی

 
 

 

 

 هايافته
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 ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش .2جدول 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

1 1           

2 **79/0 1          

3 **52/0 **66/0 1         

4 **37/0 **56/0 **66/0 1        

5 **51/0 **44/0 **57/0 **53/0 1       

6 04/0- 02/0- 03/0- 06/0- 10/0- 1      

7 01/0- 07/0- 04/0- 04/0- 03/0- 08/0 1     

8 06/0- **14/0- 03/0- 03/0- 02/0- 09/0 **40/0 1    

9 **14/0 **29/0 **20/0 *11/0 *11/0- 01/0- **23/0- 09/0- 1   

10 04/0- 07/0- 07/0- 04/0- 09/0- 08/0- 06/0 **15/0 08/0 1  

11 09/0 05/0 06/0 *11/0 06/0 *11/0- 10/0 **14/0 **14/0 **58/0 1 

01/0 < P **  ،05/0 < P * 

: 9اجتنابی، : ساختار 8: ساختار عملکردی، 7: ساختار تبحری، 6: ترس، 5: خشم، 4: غم، 3: عشق، 2: شادی، 1

 : شرم11: گناه، 10بازخورد شايستگی، 

 

ژوهش، محاسبه همبستگی ميان متغيرهای پبه تأييد نرمال بودن توزيع متغيرها و  بنابراين با توجه

 کهمحاسبه گرديد های برازش مدل شاخص ابتدا اين راستا، گرديد. درامکان بررسی مدل فراهم 

 شده است.گزارش  3در جدول آن نتايج 

 
 پژوهش های برازش مدلشاخص .3جدول 

 df2X GFI AGFI TLI CFI RMSEA PCLOSE/ های برازششاخص

 93/0 02/0 99/0 99/0 96/0 99/0 15/1 مدلمقادير 

 <05/0 >08/0 <90/0 <90/0 <90/0 <90/0 > 3 قبولمقادير قابل

    

در محدوده قابلی مدل پژوهش حاضر های برازش براهمه شاخص، 3بر اساس نتايج جدول  

 جامعه انتظار درموردمدل شده در نمونه با مدل مشاهدهتوان گفت که می نتيجهدر قبول قرار دارند. 

نشان  1در شکل  مدل نهايی پژوهشاست.  عبارت ديگر مدل دارای برازشبه دارد.مطابقت  آماری 

 داده شده است.
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01/0 < P **   ،05/0 < P * 

 مدل نهايی پژوهش. 1شکل 

 

، p<001/0) در رابطه با بازخورد معلم، متغيرهای عشقشود مشاهده می 1شکل طور که در همان

31/0= β)  غمو (001/0>p ،24/0 =β)تأثير مثبت و ترس ، (001/0>p ،39/0- = β)، یتأثير منف 

 نتيجه اين ،کالس بر بازخورد معلم هدف ساختاردر زمينه تاثير . داری بر بازخورد معلم داشتندیمعن

ی و منفصورت بهفقط ساختار عملکردی با بازخورد معلم رابطه دارد و اين رابطه به دست آمد که 

 است. ( p ،20/0- = β<001/0)دار معنی

 شادی، عشقکه از بين هيجانات معلم،  گفتتوان می شدهمسير انجامتحليل همچنين بر اساس 

از هيجان گناه رابطه ندارند.  ها باکدام از آنهيچاما  .رابطه دارند آموزاندانشخشم با هيجان شرم  و

 لتال

 شادی

 عشق

 غم

 خشم

 ترس

 ساختار تبحری

 ساختار عملکردی

 ساختار اجتنابی

 بازخورد معلم

 شرم

 گناه

0/18** 

-0/21** 

0/14* 

-0/39** 

-0/20** 

-0/10* 

0/16** 

0/15** 

0/17** 

-0/12* 
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 (p ،14/0= β <02/0) و خشم (p ،18/0= β <02/0شادی ) هيجانشده، ذکرهيجان بين سه 

 آموزاندانشمنفی با احساس شرم صورت به (p،21/0- = β <03/0و هيجان عشق ) مثبتصورت به

 د. نداری دارمعنی ةرابط

در مبحث رابطه بين ساختار هدف کالسی مدل،  متغيرهایميان  عالوه بر اين با توجه به روابط

 منفی و ساختار اجتنابی ةرابط (p،10/0- = β <05/0ساختار تبحری ) ،آموزانو شرم و گناه دانش

(002/0> p ،16/0 = β) همچنين آموزان داشتند.داری با هيجان گناه دانشمثبت و معنی رابطة 

( p، 12/0- = β <02/0مثبت و ساختار تبحری ) صورتبه (p ،15/0= β <002/0ساختار اجتنابی )

ا هيجان داری بمعنیبازخورد معلم رابطة  .آموزان تأثيرگذار بودنددانششرم منفی بر هيجان  صورتبه

 =p،17/0 <001/0)آموزان داری بر هيجان شرم دانشاما تأثير مثبت و معنی ،نداشتآموزان گناه دانش

β) داشت.  

نقش  داریزا و معنیزا بر درونمستقيم متغيرهای برونداری اثرات غيربررسی سطح معنیبرای 

تايج آن در که ن شد استراپ استفادهميانجی بازخورد معلم در رابطه بين اين متغيرها، از تحليل بوت

 قابل مشاهده است.  4جدول 

 

 مدل پژوهشيرمستقيم غ اثرات داریاستراپ برای بررسی معنینتايج تحليل بوت .4لجدو

 P حد باال حد پايين β واسطه مسيرها

  از هيجان عشق به شرم

 بازخورد معلم

05/0 03/0 08/0 01/0 

 003/0 08/0 02/0 04/0 از هيجان غم به شرم

 007/0 -04/0 -11/0 -07/0 هيجان ترس به شرماز 

 007/0 -02/0 -05/0 -03/0 بازخورد معلم ساختار هدف عملکردیاز 

 

آموزان شرم دانش وبين هيجانات معلم  ة، در خصوص رابط4 جدولنتايج موجود در  بر اساس

بين هيجانات عشق، غم و ترس معلم  ةگرفت که نقش ميانجی بازخورد معلم در رابط توان نتيجهمی

، p <003/0)و غم  (p ،05/0= β <01/0) عشق دار است. هيجانآموزان معنیانشبا هيجان شرم د

04/0= β)  آموزان افزايش شرم را در دانش و از اين طريق هيجانموجب افزايش بازخورد معلم شده

د، اما وشآموزان میانشموجب کاهش شرم دمستقيم صورت بهعشق  متغيرکه با آنبنابراين دهند. می

از  شود.آموزان میهيجان از طريق بازخورد معلم موجب افزايش شرم دانشمستقيم اين تأثير غير

 از اين طريقموجب کاهش بازخورد معلم شده و  ( p ،07/0- = β <007/0) علمطرفی هيجان ترس م

 دهد. کاهش میآموزان را شرم دانش

گری بازخورد معلم بر شرم ساختار هدف کالس نيز ساختار عملکردی با ميانجیدر رابطه با 
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آموزان اثرگذار است و افزايش در ساختار هدف عملکردی موجب کاهش بازخورد معلم دانش

 . (p ،03/0- = β <007/0) دهدآموزان را کاهش میشود که از اين طريق شرم دانشمی

بازخورد معلم در رابطه بين متغيرهای هيجانات معلم و ساختار هدف کالس با  ،با اين حال

دير استاندارد اثرات مستقيم، مقا 5جدول گری نداشت. آموزان نقش ميانجیدانشدر هيجان گناه 

 هد.  دمدل پژوهش را نشان میمتغيرهای مستقيم و کل غير

 

 پژوهشمدل مستقيم و کل متغيرهای يرغمقادير استاندارد اثرات مستقيم،  .5جدول

اثر  واسطه مسيرها

 مستقيم

اثر 

 غيرمستقيم

 کل

-10/0 بازخورد معلم تبحری به گناههدف  اختاراز س  - 10/0-  

16/0  اجتنابی به گناههدف از ساختار   - 16/0  

17/0  از بازخورد معلم به شرم  - 17/0  

18/0  از هيجان شادی به شرم  - 18/0  

-21/0 بازخورد معلم عشق به شرماز هيجان   05/0  16/0-  

04/0 -   از هيجان غم به شرم  04/0  

14/0  از هيجان خشم به شرم  - 14/0  

-07/0 -  از هيجان ترس به شرم  07/0-  

-12/0  تبحری به شرمهدف  از ساختار  - 12/0-  

-03/0 - بازخورد معلم عملکردی به شرمهدف  از ساختار  03/0-  

15/0  اجتنابی به شرمهدف  از ساختار  - 15/0  

 

 ترتيببهتوان دريافت که متغيرهای شادی، بازخورد معلم و عشق می 5جدول نتايج با توجه به 

اند و متغيرهای ساختار هدف اجتنابی، خشم و ساختار هدف بيشترين تأثير را بر هيجان شرم داشته

. شادی، بازخورد معلم، ساختار هدف اجتنابی و خشم با افزايش اندگرفته قرارتبحری در مرتبه بعدی 

 اين عالوه بر اند.بودهتبحری با کاهش در هيجان شرم همراه  هدفدر هيجان شرم و عشق و ساختار 

تأثير  هکتبحری تأثير منفی بر هيجان گناه داشت هدف اجتنابی تأثير مثبت و ساختار  هدف ساختار

 تر بود. اجتنابی قوی هدفساختار 

 گيريبحث و نتيجه
شرم و گناه  درکالسی  نقش هيجانات معلم و ساختار هدف با هدف بررسیپژوهش حاضر    

. در اين مطالعه هيجانات معلم و انجام شدمعلم شايستگی گری بازخورد آموزان با واسطهدانش
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های جانهيای و معلم متغير واسطه شايستگی زا بودند. بازخوردکالس متغيرهای برون هدفساختار 

 تحليلاز اجرای روش  حاصلمنظور تبيين نتايج بهبودند. زا آموزان، متغيرهای درونشرم و گناه دانش

معلم پرداخته  شايستگی زا با بازخورده تحليل روابط بين متغيرهای بروندر اين پژوهش، ابتدا ب مسير

روابط  بعد ةحلدر مرو ات شرم و گناه معلم با هيجانشايستگی شود، سپس روابط بين بازخورد می

ش واسطهنقبه شود و در پايان بررسی میآموزان دانشزا با شرم و احساس گناه بين متغيرهای برون

 شود.می پرداختهمعلم  شايستگی ای بازخورد

 غم ونشان داد که عشق  زاعنوان متغير برونبه هيجانات معلم مربوط به مسيرتحليل يج نتا 

ند؛ اما نقش معلم بودشايستگی برای بازخورد  داریو معنیبين منفی يشپ و ترسبين مثبت يشپ

ش تعدادی از هيجانات معلم ييد نشدند. تأييد نقتأ، اين بازخورد درخشم معلم و هيجانات شادی 

 ها که نقشاز پژوهشوی در پژوهش حاضر، با نتايج تعدادی شايستگی  بينی بازخورددر پيش

مثالً در پژوهشی گزارش شد که خشم  سو است.اند، همرا تأييد نموده هيجانات در عملکرد معلم

( و در پژوهش ديگری نشان داده 2014، و همکاران دهد )بکرمعلم کيفيت تدريس او را کاهش می

 (.  2003، بخشد )ستون و ويتلیشد که هيجان عشق، کيفيت تدريس را بهبود می

ساختار هدف کالس نيز متغير برون وی،شايستگی  بازخورد درهيجانات معلم  عالوه بر نقش

عملکردی در کالس، تنها ساختار هدف  های مربوط به آن نشان دادند کهيافتهزای ديگری است که 

دف اما ساختار هدف تبحری و ساختار ه ،معلم دارد شايستگیداری بر بازخورد تأثير منفی معنی

انی که يگر، زمد عبارتبه. شتندمعلم ندا شايستگیبينی بازخورد داری در پيشیمعناجتنابی، نقش 

در  ود.شکمتر میآموزان دانشمعلم به شايستگی ساختار عملکردی بر کالس، حاکم باشد بازخورد 

يرندگان با يادگ يسهبر مقا ی،عملکرد با ساختارکالسی  در توان بيان کرد کهتبيين اين نتيجه می

يگران ر از دبهت یداشتن عملکرد یکه برا رسندیم يجهنت ينآموزان به ادانشگردد و می يدکأت يکديگر

در چنين  (.2018 ،و همکاران آلپنشان دهند ) يگرانخود را به د يستگیدرس بخوانند و شا بايد

 کند. های سطحی بسنده میآموزان، معلم به مقايسهای بين دانشمقايسه ةشرايطی با حاکم شدن جنب

بازخورد معلم به دست آمد  گیکنندبينینقش پيش در مورده از پژوهش حاضر ديگری ک يافتة

 که برحالی  درداری دارد آموزان، تأثير مثبت معنیشرم دانشيجان ه رنشان داد که بازخورد معلم ب

 (،2014) و همکاران نکراپ هایپژوهشتأثيری ندارد. اين يافته با نتايج آموزان دانشهيجان گناه 

 عالوه در يکیبه است.سو ( هم1393)نی و شکاری س، حآرانی( و انتهايی1394موسوی و ياوری )

های بازخورد ، تحت تأثيرآموزاز تعامالت معلم و دانش میيحدود ننشان داده شد که ها از پژوهش

 اين قبيل ،استآموزان دانشانجام وظايف  ةاين بازخوردها بر نحو از آنجا که تمرکز .است معلم

 برگن دنو)معطوف گردد بيشتری به کيفيت بازخورد معلم شوند که بايد توجه مطالعات يادآور می

دهد تا از آموز میبه دانشرهنمودهايی معلم در بازخوردهای توصيفی، (؛ چرا که 2013، و همکاران
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و  نپکرا) ح نمايد و در مسير پيشرفت يادگيری، قدم برداردالهای خود را اصبتواند نقصاين طريق 

حاضر که نشان داد بازخورد معلم، ايجاد شرم در  پژوهش يافتة(. اما در تبيين 2014همکاران، 

 د و درباشنتوان گفت که بازخوردها ممکن است مثبت يا منفی کند میبينی میرا پيشآموزان دانش

ن است کمم بنابراين،(. 2014، و همکاران )ورمان باعث هيجان مثبت يا منفی شوند نتيجه

در پژوهش حاضر باشد. تبيين ديگری که آموزان دانشکننده شرم بينیبازخوردهای منفی معلم پيش

توان مطرح کرد اين است که ممکن است معلمان بازخوردهای زيادی به برای اين نتيجه می

شود ها میهای منفی در آنشفاف است و باعث ايجاد هيجاندهند اما اين بازخوردها غيرآموزان دانش

ناه معلم تأثيری بر احساس گشايستگی که بازخورد  تبيين اين يافته (. در2014، و همکاران مازر)

ممکن که  اظهار داشت( 2017)و همکاران  کسونيار پژوهش با استناد بهتوان ندارد میآموزان دانش

آموز هيجان خودآگاهی که دانشباشد رد معلم، مانع از آن شده است پيچيدگی و دوگانگی بازخو

 مانند احساس گناه را تجربه کند. 

نشان  ودب مربوطآموزان دانشگناه و شرم در  اتتأثير هيجانات معلم بر هيجان به ديگری که يافتة

ا هيجان آموز ندارند. امگناه دانش احساسبر  داریهيجانات معلم، تأثير معنی کدام ازيچه کهداد 

بينیپيشو هيجان عشق در معلم آموزان دانشکننده مثبت شرم در بينیشادی و خشم در معلم، پيش

در  م معل نتيجه پژوهش حاضر مبنی بر نقش مثبت شادیاست. آموزان دانشکننده منفی شرم در 

ها به . چرا که در ساير پژوهشاستسو ها ناهمبا نتايج ساير پژوهشآموزان دانشايجاد شرم در 

مشارکت  قيتشو ،(2010؛ کيمورا، 2009، )فرنزل و همکارانافزايش انگيزش يادگيری  نقش شادی در

پژوهش حاضر  يافتة( اشاره شده است. در تبيين 2010)کيمورا،  توجهخالقيت و  بهبود در کالس و

بيان کرد که  (2002) و همکاران و ترنر (2008) و همکاران نتراک هایتوان با استناد به پژوهشمی

 در کالس بدهد و همينآزادی عمل بيشتری را آموزان دانشتواند به وجود شادی بيشتر در معلم می

های شود. در نتيجه معلم با اعمال شيوه انضباط در کالسونظمکاهش تواند موجب میوضعيت 

تواند فراهم کند. همين تبيين میآموزان دانشانضباطی بيشتر ممکن است زمينه را برای ايجاد شرم در 

زان آمودانشجاد شرم در پژوهش حاضر مبنی بر نقش مثبت خشم معلم در اي ديگر يافتةمورد  در

آموزان شدانتواند زمينه را برای شرم های مبتنی بر خشم معلم مینيز صادق باشد. چرا که اعمال شيوه

با هيجان شرم  که نشان داد هيجان خشم معلم (2016) بورايپژوهش د يافتةبا  يافتهفراهم نمايد. اين 

  .استسو ای مثبت دارد، همآموز رابطهدانش

هدف از ميان ساختار دهد که نشان می گری که از پژوهش حاضر به دست آمدهدي يافتة    

منفی و ساختار اجتنابی، شرم در صورت بهآموزان دانشاحساس شرم را در  کالس، ساختار تبحری،

مورد احساس گناه نيز به  کند. مشابه همين نتيجه دربينی میمثبت، پيشصورت بهرا آموزان دانش

تار منفی و ساخصورت بهرا آموزان دانشساختار تبحری، احساس گناه  مد. به اين صورت کهدست آ
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های با نتايج پژوهش يافتهکند. اين بينی میمثبت پيشصورت بهرا آموزان دانشاحساس گناه  اجتنابی،

است. در  سوهم (،2006)و همکاران  سيم( و 2017) و گاالند نيودائب(، 2009) گونيدا و همکاران

تبحری در کالس با تالش در جهت يادگيری و  جا که ساختاراز آنگفت توان می يافتهتبيين اين 

 تواند باعث هيجان شرم و گناه کمتریپيامدهای مثبت تحصيلی و انگيزش درونی هماهنگی دارد، می

ی هااز فعاليتآموزان دانشو اجتناب  کردندوری  رشود. ساختار هدف اجتنابی نيز بآموزان دانشدر 

 ةتواند در زمينها در مباحث آموزشی تأکيد دارد. لذا میآن درگيریها و عدمآنکالسی و ديده نشدن 

اس هيجانات شرم و احس توانند تجربةاين پيامدها هم میتحصيلی، پيامدهای منفی را ايجاد کند که 

 باشند.  دنبال داشتهبهرا آموزان دانشگناه در 

 گناه و شرم اتای بازخورد معلم در رابطه بين هيجانات معلم با هيجانبررسی نقش واسطه در

گر یتواند نقش ميانجمعلم می شايستگی در دانش آموزان، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بازخورد

يين تبدر داشته باشد. آموزان دانشهيجانات عشق، غم و ترس معلم با هيجان شرم در  در رابطه بين

خود ايجاد  آموزانتوانند رابطه عاطفی عميقی با دانشمی معلمان ابتدايیکه  گفت توانها میاين يافته

شوند های درسی و غيردرسی درگير ت آنان در زمينهالها و مشکها را بشناسند و با فعاليتکنند و آن

 ، يکی از ابزارهايیتگیسشايکه بازخورد توان به اين موضوع رسيد . از اين متن می(2009 ،ريلی)

توان نوعی رفتار را می معلم کند. از طرفی بازخوردتر اثربخشاين ارتباط عميق را تواند میاست که 

س هستند؛ پ هاآنهای تحت تاثير هيجان افراددانيم که رفتارهای زند و میسر می معلمدانست که از 

 شده با توجهارائهبازخورد ت گرفته باشد و اين نشأتواند از نوع هيجانات او م مینوع بازخورد معل

توان نتيجه گرفت که آموزان تاثير بگذارد. پس میتواند روی هيجانات دانشبه محتوای آن می

تواند واسطی برای تاثيرگذاری هيجانات معلم بر هيجان شرم معلم می شايستگیبازخورد 

 آموزان باشد.دانش

نقش ميانجی متغير بازخورد معلم در رابطه بين  مورد ديگری که در يافتةبر اساس  بر اين، عالوه

گر رابطه بين معلم تنها ميانجی شايستگی ، بازخوردهدف کالس و هيجان شرم به دست آمدساختار 

متمرکز بر کسب آموزان است. ساختار هدف عملکردی ساختار هدف عملکردی با هيجان شرم دانش

کند تا در (. يعنی فرد تالش می2013 ، و همکاران نیاتوه)ا ديگران است شايستگی و تأييد در نزد

آموزان با احساس شايستگی را تجربه کند. در ساختار هدف عملکردی توانايی دانش ،جمع

ين شوند. در اشود و برحسب عملکردشان نسبت به ديگران ارزشيابی میعملکردشان مقايسه می

جر به کن است اين سيستم منکنند تا با همديگر به رقابت بپردازند. ممآموزان تالش میشرايط دانش

بيشتری  نتيجه احتمال ( و در1387، مهينی فراهانی و همکارانآموزان شود )فری دانشسازناتوان

را تجربه کنند. در چنين ساختاری، بازخورد معلم نيز مبتنی بر مقايسه وجود دارد که شرم بيشتری 

است و بازخورد مبتنی بر پيشرفت فرد نسبت به خودش، کمتر هايشان کالسیبا همآموزان دانش
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چنين بازخوردی که بخشی از آن، ناشی از ساختار هدف عملکردی است،  ةافتد. در نتيجمیاتفاق 

حاضر  پژوهش بنابراين بر اساس اين نتيجه ازکنند. هيجان شرم بيشتری را تجربه میآموزان دانش

و  بين ساختار هدف عملکردی گر رابطةتواند ميانجیمعلم می شايستگیتوان گفت که بازخورد می

 آموزان باشد. دانشاحساس شرم 

های اين پژوهش حاضر، نياز است که به محدوديت آمده از پژوهشدستهنتايج بدر کنار ذکر 

 صرف بهها نياز نامهپرسشابتدايی بودند، تکميل  دورهآموزان نيز اشاره شود. چون گروه هدف، دانش

ر دقت تواند بمی اين مسئله احتماالداشت، که ها به آن سؤاالت تکتکوقت بسيار برای توضيح 

های ژوهشپ شود که درپيشنهاد می بنابراينباشد.  تاثير داشته کنندهشرکتآموزان های دانشپاسخ

ر مدل اضافه و نقش گر دمتغير تعديلعنوان به به سؤاالتآموزان دانشگويی ، مدت زمان پاسخیآت

بر نقش منفی ساختار  آمده از پژوهش حاضر مبنیدستبهنتايج همچنين بر اساس آن بررسی شود. 

شود که از قرارداد وابستگی جهت آموزان، پيشنهاد میالس در هيجان شرم و گناه در دانشتبحری ک

ای باشد گونهين نوع بازخورد معلم نيز بايد بهايجاد ساختار تبحری در کالس استفاده گردد. همچن

ها شرم و گناه در آن هایهيجان ةکنندايجادآموزشی، امور انجام به آموزان دانشکه ضمن تشويق 

کننده. البته با توجه به اينکه د نه جنبة سرزنشناصالحی داشته باش ةنشود. مثالً بازخوردها بيشتر جنب

تر جهت مشخص شدن دقيق را مورد بررسی قرار نداده است،معلم پژوهش حاضر، نوع بازخورد 

بين  ةدر رابط معلم های آينده نوع بازخوردشود که در پژوهشنقش نوع بازخورد، پيشنهاد می

 مورد بررسی قرار گيرد.آموزان دانشهيجانات معلم و هيجانات 
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A Study of Students’ Sense of Shame and Guilt Based on 

Teachers’ Emotions and Classroom Goal Structures: The 

Mediating Role of Teacher Feedback 

 

Gholamreza Delavar, Faridehsadat Hoseini,  

Seyed Mousa Golestaneh, Samira Ali Zadeh 
 
 

The purpose of this study was to examine the mediating role of teacher feedback in the 

relationship between students’ feelings of shame and guilt, on the one hand, and teachers’ 

emotions and the structure of classroom objectives, on the other hand. The statistical 

population of this study included all fourth-, fifth-, and sixth-grade elementary students 

and their teachers in Lamerd, Fars province, Iran. A total of 400 students and 37 teachers 

were selected using multistage cluster sampling. Teachers completed the Teacher 

Feedback and Emotion Questionnaire, and students completed Classroom Goal Structure 

Questionnaire and Emotional Awareness Scale for Children. Path analysis was used to 

investigate the causal relationships, and the data were analyzed using SPSS and AMOS 

version 24. The results showed that among the teachers’ emotions, only happiness, love, 

and anger correlated with students’ shame, but none of the components of teachers’ 

emotions correlated with students’ guilt. While mastery goal structure had a negative 

relationship and performance-avoidance goal structure had a positive and significant 

relationship with students’ emotion, shame, and guilt, performance goal structure had no 

significant relationship with either students’ emotion, shame, or guilt. Performance goal 

structure had an effect on teacher feedback through the mediating role of shame. 

Furthermore, teachers’ fear, sadness, and love had a significant indirect effect on shame 

through the mediating role of teacher feedback. Based on the results, it is recommended 

that a contingency contract be used to create a mastery goal structure in the classroom. In 

addition, teachers’ feedback should be offered in a way that engages students in 

educational activities but does not trigger emotions or a sense of shame or guilt in them. 

Keywords: classroom goal structure, conscious emotions, teacher emotion, teacher 

feedback, guilt, shame 
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