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ت و خالقي معلمانپيشرفت رويکرد معلمان به تدريس بر اساس هيجانات تبيين 

  خودکارآمدي معلم بينی تحصيلی وگري خوشهيجانی آنان با ميانجی

 

  زادهمهدي عرب ،هادي کرامتی ،پروين کديور، علی قاسمی
 

 چکيده 

و خالقيت هيجانی آنان با  معلمانپيشرفت تبيين رویکرد معلمان به تدریس بر اساس هيجانات  ،از پژوهش حاضرهدف 

فاده که در آن با است است نوع همبستگی از حاضر طرح پژوهش. است تحصيلی و خودکارآمدی معلمبينی خوشگری ميانجی

 معلم 501ل کنندگان شامشرکت. یابی معادالت ساختاری روابط بين متغيرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتاز روش مدل

های پارسيان، پرورش شهرستانوآموزش معلمان آماریجامعه بين از سال  56تا  24( با دامنه سنی زن 203مرد و  298)

ای انتخاب شدند طبقه -به روش تصادفیو بوشهر  های هرمزگاناستان در ، کوشکنار و چاه مبارکشيبکوههای بخش ،عسلویه

علم یکرد مخودکارآمدی معلم و رو معلم، تحصيلیبينی خوشمعلم، خالقيت هيجانی، پيشرفت های هيجانات نامهپرسشو به 

مؤلفه. داردمطلوبی برازش  های تجربیبا داده پژوهشنظری که مدل  ندنشان داد ی پژوهشهایافته .به تدریس پاسخ دادند

ؤلفه م داشتند. دارمعنیمثبت و مستقيم، تأثير  محور آموزـدانش و محورمعلم تدریس دو رویکرد بر هر آمادگی و لذتهای 

دریس تمؤلفه اضطراب بر رویکرد  و دارمعنی ، مثبت وتأثير مستقيم محور آموزـدانشتدریس بر رویکرد اثربخشی  اصالت/

گری با ميانجیبخشی و اصالت/ اثر آمادگی، افتخار های لذت،مؤلفه .ندداشت دارمعنیمنفی و مستقيم، تأثير  محور آموزـدانش

و  مثبتتأثير  آموزـمحوردانشو  محورمعلم تدریسدهای رویکربر معلم تحصيلی و خودکارآمدی بينی خوشمتغيرهای 

 محور آموزـدانشو  محورمعلمتدریس  های بر رویکردتحصيلی بينی خوشگری با ميانجی اضطرابمؤلفه  .داشتندی دارمعنی

و  محورمعلمتدریس  هر دو رویکرد رتحصيلی ببينی خوشگری نوآوری با ميانجیمؤلفه داشت. ی دارمعنیمثبت و تأثير 

ت معلم،  های هيجانات پيشرفمؤلفهتوان نتيجه گرفت که ها میبر اساس یافته .داشتی دارمعنیمنفی و تأثير  محور آموزـدانش

 آموزـدانشو  محورمعلم تدریس هایرویکرد گيریکارهب درمعلم بينی تحصيلی و خودکارآمدی خوشخالقيت هيجانی، 

 .دارندای کنندهنقش تعيين محور
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 قدمهم

 اسالوین. هستند یهر کشور پرورشوموزشنظام آ های اصلی فرهنگی و معنویسرمایهمعلمان 

های آموزان باید بر مهارتبرای موفقيت در برقراری ارتباط با دانش ان( بر این باور است که معلم2006)

. ندناستفاده ک انآموزدانش شناختی هایمتناسب با ویژگیتدریس از راهبرد  ود نباشتدریس مسلط 

کارگيری نوع رویکرد تدریس در کالس درس هدر بتدریس های در طول سال معلمان آموزشی تجارب

آموزان از رویکرد تدریس مورد معلمانی که برای یادگيری دانش .(2004و پروسر،  وِلتریگمؤثر است )

)تيمالو، کيکاس، هين و افزایند گيرند بر تجارب تدریس خود میمی عالقه خود در کالس درس بهره

  .(2010، نيلو

بر اساس اهداف از  انآموزدانشتعاملی بين معلم و  -ی آموزشیهافعاليتتدریس به آن دسته از 

 .(2006)اسالوین،  شودمی گفتهآموزان دانششده به منظور ایجاد فرصت و تسهيل یادگيری پيش تعيين

تدریس رویکرد و  1انتقال دانش /محورمعلم تدریسدو نوع رویکرد  شاملرویکرد معلم به تدریس 

 انتقال دانش /محورمعلمتدریس رویکرد  .(2012، وِلتریگ) است 2تغييرات ادراکی /محور آموزـدانش

 رمحو آموزـدانشتدریس رویکرد  درمعلم ان است. آموزدانشانتقال مستقيم دانش و مهارت به  یامعنبه

 بخشی از و کندمی فراهم را آموزاندانشبين  در، بحث و گفتگو انتقادی تفکر ادل اندیشه،تبزمينه 

مطالب  تدریسدر معلمانی که  .(2012، وِلتریگ) دگذارمیآموزان دانشبر عهده را مسئوليت یادگيری 

بين  درنظر تبادلبحث و  برای الزم فرصت و آن ندارندو تسلط الزم بر دارندکمتری تعهد درسی 

 آموزـدانشتدریس رویکرد  بررا  محورمعلمتدریس رویکرد  کارگيریبه ،کنندمیفراهم نان آموزدانش

زمينه انتقال دانش  محورمعلمتدریس رویکرد  با انمعلم (.2004، )گيبس و کافیدهند میترجيح  محور

زمينه  محور آموزـدانشتدریس رویکرد  با انمعلم ولی ،کنندرا فراهم میان آموزدانشبه و مهارت 

آموزان دانش دانشتا  کنندمیایجاد یادگيری را -ی یاددهیهافعاليتان در آموزدانشفعاالنه  مشارکت

(. 2016، نگتير و واندربروبائيتن، داچی، استرایون، پارمن) بسازندشده آموختهدروس را از خود شخصی 

ها و رویدادها خود را از پدیدهشخصی فعاالنه دانش  ،محور آموزـدانشتدریس در رویکرد یادگيرندگان 

  .(1998 ،برالینر)گيج و  دست آورنده بآموخته شده  دانش و مهارت تری ازدرک دقيقتا سازند می
 زا محور آموزـدانشتدریس رویکرد  با معلمانميزان موفقيت در تدریس و رضایت از تدریس در 

تواناییو  ی فردیهاویژگی. (2004، و پروسر وِلتریگ) بيشتر است محورمعلم تدریسرویکرد معلمان با 

                                                           
1. information teacher/teacher-focused   
2. conceptual change/student-focused                              
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 )پروسر مؤثر است محور آموزـدانشیا  محورمعلم تدریس رویکرد نوع کارگيریبهدر آموزان دانش های

 پژوهشیدر  (2019) توم وبلوم کائو، پستارف، ليند (.2016، ستارفپ رم وایوبلت، ک ؛2006، وِلتریگ و

معلمان  کهد ننشان داد تدریس و پژوهش رابطه بين ازها آن درک و یکرد معلمان به تدریسوبا عنوان ر

 ،یو تلفيق محورمعلم یسرتدهای معلمان با رویکرد در مقایسه با محور آموزـدانشتدریس با رویکرد 

برای درک مطالب درسی در انی که آموزدانش .اندداشتهاز رابطه بين تدریس و پژوهش تری درک دقيق

 آموزـدانشکنند، معلمان با رویکرد تدریس میرویکرد عميق یادگيری استفاده های یادگيری از موقعيت

 مطالب انی که برای درکآموزدانش اما دهندمیترجيح  محورمعلم تدریس را بر معلمان با رویکرد محور

 محورمعلم تدریس ، رویکرد کنندمیهای یادگيری از رویکرد سطحی یادگيری استفاده درسی در موقعيت

  (. 2016 و همکاران، )بائيتن دهندمیترجيح  محور آموزـدانشتدریس رویکرد  را بر

رویکرد  گذار برعوامل تأثير یکی از 1هيجانات پيشرفت معلم نشان داد که پژوهش پيشينهبررسی 

، انگيزشی شناختیشناختی، روان عوامل متأثر ازهيجانات معلم  .(2012، وِلتریگ) استمعلم به تدریس 

معلمان گرایش  درالت عملکردی بدنی و تمای -شناختی، تغييرات روانشناخت، هيجاناتو رفتاری است. 

شوتز، هانگ، (. 2009، )شرر دنقش دارندر موقعيت دیگر رفتار از یا اجتناب در یک موقعيت به رفتار 

و در بافت  اجتماعی است-نوعی سازه فردیهيجانات معلم  که ندبر این باور( 2006) کراس و اسبون

ان، آموزدانشهای درس در تعامل با . هيجانات تدریس در مدارس و کالسشودمی مدرسه ادراک

ی هافعاليت برانگيزش  و شناخت ،هيجانات پيشرفت. دنشومی همکاران، مدیران مدارس و اوليا ایجاد

نوعی پيشرفت  نهيجا(. 2006، )پکران گذارندتأثير می انآموزدانشعملکرد تحصيلی و  ، رفتاریآموزشی

مرتبط  ی پيشرفتهافعاليتو یا پيامدهای حاصل از ی پيشرفت هافعاليتمستقيما با است که  هيجان

های زیابیارنتيجه  رامعلم پيشرفت هيجانات ( 2016)و همکاران  هانگ (.2013، تزئگو)هال و دهستن

. اندتعریف کرده بافت مدرسه و کالس درس خود در اوليه و ثانویه معلمان از تجارب مؤثر هيجانی

لمان مع ،. اگر هدف با موقعيت متناسب باشدمتناسب بودن موقعيت با هدف است ایمعنبهاوليه ارزیابی 

و اگر هدف با موقعيت متناسب نباشد معلمان هيجانات منفی را تجربه  کنندمیهيجانات مثبت را تجربه 

یا امکان معلمان در خصوص  قضاوتی امعنبهثانویه ارزیابی . (2016)هانگ و همکاران،  اهند کردخو

  ، هيجانات مثبتگيرندمیکار ه را بای مؤثر راهبرد مقابله معلمانی که. با موقعيت است مقابلهامکان عدم

 منفی ی غيرمؤثر استفاده کنند، هيجاناتای که از راهبرد مقابلهمعلمان و کنندمیتجربه  را لذت و افتخار

( 2009) بو جاکو زتز، استفنئفرنزل، گو (.2016، هانگ و همکاران) کنندمیرا تجربه  خشم اضطراب و

                                                           
1. teachers achievement emotions  
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ز ار طول تدریس دلمان مع که دندادنشان  هيجانات معلم یپيامدو يشایندی پمدل مفهومی علل ارائه  با

تحقق اهداف تدریس، هيجان  در صورت ،کنندمیاستفاده ان آموزدانشبرای تغيير رفتار تجارب خود 

اضطراب  .کنندمیرا تجربه  خشماضطراب یا هيجانات  ،و در صورت عدم تحقق اهداف تدریسلذت 

 دستيابی به درموفقيت مورد انتظار  معلمان اهداف تدریس محقق نشود و آید کهوجود میه زمانی ب

 .دست نياورنده ب را آموزاندانشرفتار در تغيير موقعيت یادگيری و تغيير  ،اهداف تدریس

و رویکرد  محورمعلم معلمان با رویکرد تدریستجارب هيجانی  نشان داد که (2012) وِلتریگ

مثل لذت هيجانات مثبت معلم  که به این صورت دارندداری معنی همبستگی محور آموزـدانشتدریس 

بيشتر  مخشهيجانات منفی مثل اضطراب و  و محور آموزـدانشبا مؤلفه رویکرد تدریس بيشتر  افتخارو 

و رفتار  ،هيجانات معلمان بر افکار .داشتندداری همبستگی منفی و معنی محورمعلم با رویکرد تدریس

و  فرنزل) گيرندبهره می از هيجانات مثبت بيشتر هنگام تدریسدر معلمان و  گذاردمیآنان تأثير عملکرد 

     .(2009همکاران، 

انگ و ژ داری دارد.با تدریس مؤثر همبستگی معنی لذتکه  دادند( نشان 2016)و همکاران  فرنزل

یس تدرمعلم به تجارب هيجانی در بافت تدریس با رویکرد  اکتسابکه روش  دادندنشان  (2008) وژ

استفاده از رویکرد  ،کنندمیتجربه  را افتخار معلمانی که هيجانات لذت و .داردداری معنیهمبستگی 

هيجانات معلم تحت تأثير  ،دهندمیترجيح  محورمعلم تدریسرا بر رویکرد  محور آموزـدانشتدریس 

میهای آموزشی و تربيتی مدرسه قرار شغلی و سياست ترفيع مثل، شرایط مدرسه اوباورهای  ،شناخت

 دنبالبه تدریساز رضایت خوشحالی، عالقه و مثل . هيجانات مثبت معلم (2012، هانگاس و )کر گيرند

قيت موف کسبان برای آموزدانشتعامل با سایر  درانجام تکاليف درسی  برایان آموزدانشکردن  درگير

بهتری  یهامعلمان با هيجانات مثبت از ایده (.2013 ،استرال ، فریر، آمارال و)بهيا شودجاد میای تحصيلی

 دارند های گوناگون تدریسهای بيشتری در موقعيتها و تکنيکراهبرد کارگيریبهتوانایی و  ندبرخوردار

مثبت باعث  هيجانات که دنداد( نشان 2009) ویلسون و وینترباتوم ،متریوید (.2003، ویتلی و)ستون 

هيجانات  لیو شوندمیآموزان با دانشمعلمان ارتباط بيشتر  و ان در انجام تکليفآموزدانشدرگيری بيشتر 

 رتباطامنجر به تضعيف طول تدریس  درو شده ان در انجام تکليف آموزدانشمنفی باعث درگيری کمتر 

  د.نشومی انآموزدانشبين معلم و 
س ای تدریهای حرفهبرنامه ردر تدریس ب يجانی معلمانه رویکردبررسی تأثير  در الف( 2013) ارن

ی هيجانی همراه هاسبکی هيجانی معلمان نشان داد که وقتی هيجانات معلم با هاسبکگری با ميانجی

خجالتی  ان. معلمآورنددست میه ب ایحرفهتدریس های طرح تری ازتر و دقيقشوند، معلمان درک جامع
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رجيح ت محور آموزـدانش تدریسرویکرد بر  را محورمعلم تدریسرویکرد  کارگيریبهو با اضطراب باال، 

که اضطراب باالیی دارند  استخدام شدهتازهمعلمان ( در پژوهشی نشان داد که 2003) کنزیمک. دهندمی

، وِلتریگیالنی، ـليندابلوم. کنندمیاستفاده  محورـ  تدریس محتواو سبک  محورمعلم تدریساز رویکرد 

 بيشتری برایزمينه  محور آموزـدانشتدریس که معلمان با رویکرد  دندادنشان  (2006) آشویننيوجی و 

رب اجتبا کسب  و بحث و گفتگو کنندبا یکدیگر ان آموزدانش تا کنندمیان فراهم آموزدانشیادگيری 

تأثير آموزش در مورد  پژوهشی( در 2004) کافی. گيبس و دببرنلذت بيشتری از تدریس  مثبت یهيجان

 تدریسو افتخار با رویکرد هيجانات مثبت لذت  دادندنشان ، هاآن های تدریسمهارتاساتيد دانشگاه بر 

داری دارند محور همبستگی منفی و معنیـ  استاد دار و با رویکردنیمحور همبستگی مثبت و مع ـدانشجو

دار عنیممنفی و  همبستگی محور ـدانشجوتدریس با رویکرد  خشمهيجانات منفی مثل اضطراب و ولی 

در تعامل با معلمانی که دارند. دار معنیو مثبت  محور همبستگیـ  استادتدریس با رویکرد ولی 

های جدید انواع راهبردها و ایدهگيرند از می بهرهو رضایت  افتخارهيجانات مثبت لذت،  آموزان ازدانش

تجارب هيجانی بين  که دندادنشان  (2013) برورو  کایی (.2003، ویتلیو  )ستون کنندمیتدریس استفاده 

تجارب هيجانی معلمان با  د.وجود دارداری تگی معنیهمبسبه تدریس  هاآنرویکرد نوع  وعلمان م

 .(2003)ستون و ویتلی،  دارند سویهدوگی ستهمبرویکرد آنان به تدریس 

رویکرد در کننده تواند نقشی تعيينمی، وجه دیگری از سازه هيجان که هيجانات پيشرفتعالوه بر 

 ، اموشو،لاوریو) است 1تدریس معلمان داشته باشد، شيوه برخورد خالقانه با هيجانات یا خالقيت هيجانی

صيادی، عباسی، ؛ 1397، پور، زمانی طبقدهی و صادقی، عباسزیرک؛ 6201، امندوزا، داکاستا و ميراند

وحدت  هوشمند انسان هایعملکردکه به تمام است خالقيت حالت ذهنی (. 1395پور، بخيت و عيدی

 کریف خطوط آن اساس بر کهخالقيت هيجانی عبارت است از ابراز صداقت به روشی جدید  . بخشدمی

( بر این باور است 1999) آوریل. (2005)آوریل،  یابدمیش افزای او فردیميان روابط و یافته بسط فرد

له میو محيط مباد فرد بيناجتماعی است که در آن هيجانات  نگرشکه ایده خالقيت هيجانی مبتنی بر 

د و هدف از نگيروانين و انتظارات اجتماعی شکل میق اصول، مبتنی بربه این معنی که هيجانات  شود،

چالش در مواجهه با نوآورنهو  هيجانی مؤثربيان ترکيب های آموزشی در نظامتوسعه خالقيت هيجانی 

وه شيوه معمولی به شي از بيان هيجاناتدادن  تغيير عبارت است از خالقيت هيجانی های تدریس است.

برآورده کردن نيازهای آن  هدف که آیدوجود میه باور و شناخت فرد بدر تغيير  به دنبال که  نوآورانه

است که افراد با خالقيت هيجانی توانایی  معتقد (2007) آوریل .(2005آوریل، ) استفردی و گروهی 

                                                           
1. emotional creativity   
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ت افراد با خالقي .کنندمیاحساسات خود را ماهرانه و آگاهانه بيان و لذا ارزیابی دقيقی از موقعيت دارند 

اوليه ی از آمادگ وکنند میصرف بيشتری وقت خود هيجانات از  یافتن و آگاهیبرای شناخت باال  هيجانی

بر این باورند که ( 2016) و همکاران(. اوریول 2007، ، براکت و مایر)ایوسویک برخوردارند باالتری

شناختی  محتوای آن دنبالبه که است هيجاناتو نوآورانه صادقانه ابراز  آمادگیی امعنبههيجانی خالقيت 

يت هيجانی خالقتوسعه  .شودمیبين فردی روابط بخشی باعث افزایش اثریافته و سعه توفکری فرد  و

بوده ان آموزدانشبا  معلمان مؤثربرای برقراری ارتباط  پرورشوآموزش هاینظامهای مهم یکی از چالش

  .شودمی در مدرسهو کاهش شکست تحصيلی  موفقيت تحصيلی افزایش به منجرو 

ميزان به  ،معلمان با خالقيت هيجانی باال که در طول تدریس هيجانات مثبت بيشتری را تجربه کنند

با  پژوهشی( در 2013) برورکایی و . (2016)اوریول و همکاران،  شوندبيشتری در تدریس درگير می

ی خودکارآمد بررسی تأثير رویکرد یادگيری و :محور آموزـدانشو  محورمعلم تدریس رویکردهایعنوان 

 ،که معلمان با خودکارآمدی باال ندنشان داد شناسیفوق ليسانس روان دورهالتحصيالن از فارغ ایدر نمونه

و  تيمالو. گيرندکار میه ب محورمعلم تدریسشتر از رویکرد را بي محور آموزـدانشتدریس رویکرد 

( در بررسی رابطه خودکارآمدی معلم با تجربه تدریس و رویکرد معلم به تدریس نشان 2010)همکاران 

ها در انتخاب نوع های فردی آنکننده تفاوتتعيين دهنده وه باورهای خودکارآمدی معلمان جهتک دادند

های که مؤلفه دندنشان دا پژوهش خود( در 1395) صيادی و همکاران به تدریس است. شانرویکرد

خودکارآمدی ورزشکاران را تبيين  توجهی از واریانسقابلهيجانی مقدار خالقيت هيجانی و هوش 

   .کنندمی

 تدریسرویکرد  ای در انتخابکنندهتعييننقش معلم بينی تحصيلی خوشسازه که  دادهنشان  هابررسی

کارور،  ؛2008داربی، ؛ 1397، لواسانیغالمعلیچگينی و ؛ 2012)ارن،  دارد محور آموزـدانشو  محورمعلم

اجتماعی بندورا دو  -و نظریه شناختینگر شناسی مثبترواننظریه  .(2010یر و سگرستروم، شی

( 2008) وولفولک، هوی، هوی و کورز بينی تحصيلی هستند.دهنده خوشيلاصلی تشک چهارچوب

 نظریه بندورا گری متقابلتعيين ان وهای آن را بر اساس اصول عامليت انستحصيلی و مؤلفه بينیخوش

 اند. ادگيری فعال و سازنده تبيين کرده( برای ایجاد یک محيط ی2008نقل از وولفولک و همکاران، ؛ 1987)

گرایشی و  رویکردنوعی  عبارت است از انتظار -بينی تحصيلی بر اساس مدل ارزشخوش همچنين

را بوده و بيشترین اهميت  بينیپيشقابلکه  کنندمیانتخاب افراد اهدافی را  در آن که هدفمنداکتشافی 

معلمان در سطح فردی یکی از بينی تحصيلی خوش(. 2002، 1998، )سليگمن ها داشته باشدبرای آن

خود تا بتوانند از طریق به توانایی عبارت است از باور مثبت معلمان و  بوده تحصيلیبينی خوشانواع 
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ت زمينه پيشرف ،خودو باور به پشتکار ان آموزدانشوالدین و  به همکاریاعتماد  ی،تحصيل اتتأکيد

  .(2010، ، هوی و هویبيرد) نمایند فراهمرا ان آموزدانشتحصيلی 

س تدری موقعيت ادراک شده دارمعنیمثبت و  بينی کنندهپيشکار ه تحصيلی و عالقه ببينی خوشميد، ا

در نشان داد که هيجانات معلم  پژوهش خود در ب(2013) رنا .(2015 ان،غو اردو ينگ)سز هستند

. مؤلفه ی دارنددارمعنی معلمان رابطهپذیری فردی مسئوليت با بينی تحصيلیخوشگری تدریس با واسطه

و داشته دار تأثير مثبت و معنیپذیری فردی معلمان ر مسئوليتتحصيلی ب بينیخوشگری ميانجیلذت با 

پذیری فردی معلمان تأثير مسئوليت رتحصيلی ب بينیخوشگری های اضطراب و خشم با ميانجیؤلفهم

انداز آینده معلمان با عنوان بررسی تأثير چشم در پژوهش خود( 2012) ارنند. اهداشتی دارمعنیمنفی و 

انداز آینده شمکه متغير چ دادتحصيلی معلم نشان بينی خوشگری با ميانجی ای تدریسهای حرفهبر طرح

ی دارمعنیای تدریس تأثير های حرفههای طرحمؤلفه ربتحصيلی معلم بينی خوشگری معلمان با ميانجی

تگی بستحصيلی معلم همبينی خوش وهيجانات معلم بين که  ندداد( نشان 2010) همکارانو  . کاروردارد

با  مخشو اضطراب و  دارمعنیتحصيلی همبستگی مثبت و بينی خوشد. لذت با داروجود داری معنی

 پژوهشی( در 1397) لواسانیغالمعلیچگينی و  ی داشتند.دارمعنیتحصيلی همبستگی منفی و بينی خوش

ده کننبينی شتحصيلی پيبينی خوشگری با ميانجی نيز صورت مستقيم وهلذت بهيجان ند که نشان داد

ی تحصيلبينی خوشگری خشم با ميانجیهيجان پذیری معلمان در تدریس و مسئوليت دارمعنیمثبت و 

 در تدریس است.پذیری معلمان مسئوليت دارو معنی منفیبينی کننده پيش

 دارد معلم به تدریس رویکرد  درای کنندهتعيين نقش خودکارآمدی معلمسازه که  داده نشان هابررسی

( 1997) به نظریه بندورا با توجه (.2007، ينکارسون و تمپل؛ 2014فرنزل، ؛ 2010تيمالو و همکاران، )

کنترل تفکر، رفتار، تالش و پویایی و های خود برای از باور فرد به تواناییخودکارآمدی عبارت است 

 ناختیشکارآمدی با عوامل خود اسحسا .عملکرد مطلوب داشته باشد تکليف تادر انجام  بيشتر ماندگاری

به توانایی فرد باور شخصی به معنی (. خودکارآمدی 1997، )بندورا دو محيطی اثر متقابل و تعاملی دار

 با استفاده از روش مؤثر و مناسب به اهداف تعيين شده برسد کندمیتالش  است که در آن فرد خویشتن

 معلمخودکارآمدی که  ندخود نشان داد در پژوهش( 2007موران و وولفولک ) -ننشا(. 2006)ارمرود، 

به معلم  باورهای شخصی وشناخت  گيرندهدربر معلمخودکارآمدی  ين بعداولاست.  بعددو دارای 

به  مربوطخودکارآمدی معلم دومين بعد . استتدریس  برگذاری اثر برای خودی توانایميزان  و کارآمدی

 همدرسعوامل اجرایی چگونگی تعامل اوليا با است.  کنترل معلماز خارج از محيط کالس و خارج  عوامل

 معلمهای به چگونگی تالشم لی معآمدخودکار .خودکارآمدی استاز دومين بعد هایی مثالمعلمان  و
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انعطاف ميزان و تکاليف، مدت زمان مقاومت در برابر مشکالت و موانع ی تدریسهافعاليتانجام  در

 معلم(. خودکارآمدی 2007، )فان شودمی تهگفیادگيری  -تدریس نامطلوب هایموقعيتدر معلم  پذیری

در  ممعلتالش  ميزانی کالسی، هافعاليتمعلم، انتخاب نوع  انتظارات، افکار و احساسات گيرندهدربر

 ،)کانترل، یانگ و مور استدر برابر موانع تدریس وی  توان ماندگاری و مقاومتچنين کالس درس و هم

د که معلمان نداد دانشگاهی نشانمعلمان پيش بر رویدر پژوهشی ( 2014فورد و نانسی )لينگيش (.2003

، مشکالت تدریس مؤثررت خود و اتخاذ رویکرد کنند تا با افزایش دانش و مهاخودکارآمد تالش می

 آموزان را حل کنند.یادگيری دانش

های انگيزشی و مهارتکه عملکرد شغلی معلمان بيشتر تحت تأثير عامل ( نشان داد2014) زولونا

بر  افتخارکه هيجانات مثبت لذت و  دندادنشان  (2010) ، پازاگليا و رونکونیموئی .تدریس است های

در پژوهشی  (2015) نئور، هاشر و وولتهاگی داری دارند.مثبت و معنی تأثيرعلمان مرضایت شغلی 

هيجانات  و دارمعنیمثبت و  آمدی معلم همبستگیثل لذت با خودکارهيجانات مثبت معلم م که دادندنشان 

 کارآمدیباورهای خود .دارندی دارمعنیمنفی و با خودکارآمدی معلم همبستگی  خشم اضطراب و منفی

 یدنو وف، کانتر لیهو) اندداری داشتهرضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی های تدریس وبا شيوه

بينی کننده مثبت خودکارآمدی معلم و هيجانات پيش افتخارهيجانات مثبت مثل لذت و . (2013، ویجور

 و کارسون؛ 2014فرنزل، ) نده منفی خودکارآمدی معلم هستندبينی کنپيش خشممنفی مثل اضطراب و 

)فرنزل و  دارد یدارمعنیمنفی و مبستگی با خودکارآمدی معلم ههيجان اضطراب  (.2007 ،تمپلين

هيجانات و   در مورد پژوهشی ( در2013) جو و مالدويبراچرو، برمبریجيدو، (. 2016، همکاران

 کهند که معلمان درس علوم این نتيجه رسيد علوم بهدرس معلمان ابتدایی در تدریس  خودکارآمدی

ی که هيجانات ولی معلمان یی داشتهخودکارآمدی باالس علوم یدرتاند، در هيجانات مثبت را تجربه کرده

فزایش خودکارآمدی معلمان ا. دانهداشتدر تدریس علوم خودکارآمدی پایينی  ،اندمنفی را تجربه کرده

 (.2010، شود )گاووآآميز میموفقيترویکرد تدریس  کارگيریبهدر  آنانو پشتکار  تالشافزایش  منجر به

 هایهای انگيزشی و مهارت( نشان داده که عملکرد شغلی معلمان بيشتر تحت تأثير عامل2014)و زولان

خالقيت هيجانی و  نقش با عنوانپژوهشی در ( 1397)و همکاران  زیرکدر این راستا  .تدریس است

بينی کننده عملکرد شغلی خالقيت هيجانی پيشکه  دادندهوش هيجانی در عملکرد شغلی معلمان نشان 

بينی کننده شپيبخشی اثر /و اصالت نوآوریهای ؤلفهمهای خالقيت هيجانی، بين مؤلفه ازمعلمان است. 

 هستند.علمان عملکرد شغلی م ترقوی
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خالقيت م، معلپيشرفت هيجانات متغيرهای تأثير نشان داد که خارجی و داخلی  یپژوهشبررسی متون 

 ژوهشیپ با عناوین معلم به تدریسرویکرد  بر تحصيلی معلمبينی خوشو معلم  خودکارآمدی ،هيجانی

 (2015نئور و همکاران، یهاگئ؛ 2010؛ موئی و همکاران، 2012، )تریگول زازا و درونبرون یدو متغير

شده مطالعه زادرون بر متغيرميانجی یک متغير و  زابرونمتغير با یک  یمتغير چندپژوهشی  عناوینو یا 

؛ چگينی و 2010؛ تيمالو و همکاران، 2016اوریول و همکاران،  ب؛2013 ،الف2013، 2012)ارن،  اند

موضوعات پژوهشی   .(2013، برورکائی و  ؛2016، 2009 ،و همکاران فرنزل؛ 1397لواسانی، غالمعلی

ن يری در اختيار پژوهشگراموضوعات پژوهشی دو متغهای علمی بيشتری در مقایسه با ی، یافتهچند متغير

شناخت هر چه بيشتر عوامل مؤثر بر رویکرد معلم  برایدر پژوهش حاضر  در این راستا ، لذادهدقرار می

از دو متغير این  مستقيمبررسی رابطه  غير بهقل تدو متغير مسرابطه مستقيم بررسی  عالوه بر ،به تدریس

 ،با توجه به پيشينه پژوهش .است شدهرویکرد معلم به تدریس پرداخته بر  ميانجی دو متغيرطریق 

رهای زا(، متغي)برون خالقيت هيجانی به عنوان متغيرهای مستقل متغيرهای هيجانات پيشرفت معلم و

بينی تحصيلی و خودکارآمدی معلم به عنوان متغيرهای ميانجی و رویکرد معلم به تدریس به عنوان خوش

هيجانات، های رابطه بين نظریهمطالعه  حاصل ازهای یافته .دشدننظر گرفته در زا( )درون وابستهمتغير 

بين انش دعلم و توسعه منجر به نظریه تدریس  بانگر شناسی مثبتخالقيت، خودکارآمدی بندورا، روان

 که گفت توانانجام این پژوهش میضروت اهميت و در خصوص  .شودمیتدریس  ةحوز درای نظریه

های فعاليتدر آموزان فعاالنه دانش مشارکتتدریس زمينه  مختلف هایرویکرد کارگيریبهبا  معلمان

درس افزایش  در کالس آنان پذیریمسئوليت انگيزه تاکنند می فراهم را در طول تدریسیادگيری  -دهییاد

پژوهش حاضر تبيين رویکرد معلم به تدریس بر اساس هيجانات پيشرفت معلم و  هدف ازاین بنابر. یابد

رضيهف  بر این اساس، .است بينی تحصيلی و خودکارآمدی معلمگری خوشخالقيت هيجانی با ميانجی

   پژوهش عبارتند از:های 

بينی خوشگری متغيرهای و خالقيت هيجانی آنان با ميانجی انمعلمپيشرفت های هيجانات مؤلفه .1

تبيين  را محورمعلم تدریسداری واریانس مؤلفه رویکرد صورت معنیکارآمدی معلم بهو خودتحصيلی 

 .ندنکمی

بينی خوشگری متغيرهای و خالقيت هيجانی آنان با ميانجی انمعلمپيشرفت های هيجانات مؤلفه .2  

را  محور آموزـدانشتدریس رویکرد داری واریانس مؤلفه صورت معنیکارآمدی معلم بهو خودتحصيلی 

 د.کننمیتبيين 

 مدل پيشنهادی از روابط بين متغيرهای پژوهش ارائه شده است. 1در شکل 
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 . مدل پيشنهادی پژوهش1شکل 

 

 پژوهش روش
 معادالت ساختاری یابیمدل است که در آن با استفاده از روش از نوع همبستگی حاضر طرح پژوهش

 پرداخته شده است. پژوهشمکنون به بررسی روابط بين متغيرهای 

 کنندگان پژوهش شرکت

و پيش دبيرستانو دوم  های اولدر دورهمعلمانی است که شامل کليه این پژوهش جامعه آماری 

های شيبکوه، کوشکنار و چاه مبارک های پارسيان، عسلویه و بخشپرورش شهرستانوآموزش دانشگاهی

 حجم نمونهنفر برآورد شده است.  3000ا هاند و تعداد آنتدریس کرده های بوشهر و هرمزگاناستان در

به روش مذکور جامعه از بين است که سال  56تا  24زن( با دامنه سنی  203مرد و  298) معلم 501ل شام

 ،قاسمی)های مدل با توجه به تعداد متغيرها و مؤلفهنمونه حداقل حجم  .ای انتخاب شدندطبقه -تصادفی

نقل  ؛ 1992، )کامری تعداد سواالت ابزارهای پژوهش و نيز (2009هير، بالک، بایبن و آندرسون، ؛ 1390

ن داشتکه با احتساب احتمال  گردید تعيين نفر 500 برابر (1391 /2006 گامست و گارینو؛ از ميرز،

 نامهپرسش 501به  ها آن و بين معلمان توزیع شد نامهپرسش 560های مخدوش و ناقص، پرسشنامه

و حداکثر حداقل  زن بودند. دیگر درصد 5/40مرد و کنندگان شرکتدرصد  5/59 .پاسخ کامل دادند

با  آوری شدههای جمعداده بود.سال  33 و 2ترتيب به در پژوهش کنندهسابقه تدریس معلمان شرکت

 . تحليل شدندوتجزیه  LISRELو  SPSSافزارهای استفاده از نرم

 

 

 

هيجانات پيشرفت  

 معلم

 خالقيت هيجانی
 خودکار آمدی معلم

بینی تحصیلی خوش

 معلم

 رویکرد

 محور آموزـدانش

 محورمعلمرویکرد 
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 پژوهش هايابزار

 16 نامهپرسش از معلم هيجانات پيشرفتسازه  رای سنجشب: پيشرفت معلمهيجانات  نامهپرسش

 نامهپرسش این هایگویهبه  پاسخ. استفاده شد (2016) هانگ و همکاران 1معلمهيجانات پيشرفت ای گویه

و  کمی موافقم، موافقم، مخالفم، کمی مخالفم، مخالفم خيلی) ای ليکرتبر اساس مقياس شش درجه

 ییروا (2016) و همکاران هانگ .شودمی گذارینمره 6تا  1 ترتيب ازبهطراحی و ( خيلی موافقم

های اصلی و چرخش اکتشافی و روش مؤلفه یتحليل عامل با استفاده ازرا  پيشرفت هيجانات نامهپرسش

خراج است نامهپرسشاز این  خشمو  اضطراب، افتخارلذت،  و چهار عامل بررسی کرده پروماکسبه شيوه 

 های پژوهشبا دادهچهار عاملی  نامهپرسشکه  تأیيدی نشان دادند یبا استفاده از تحليل عامل و کردند

، مربوط به عامل اضطراب 8تا  5های مربوط به عامل لذت، گویه 4تا  1 هایگویه .دبرازش مطلوبی دار

هانگ و  .هستندمربوط به عامل افتخار  16تا  13های مربوط به عامل خشم و گویه 12تا  9های گویه

را  خشمهای لذت، افتخار، اضطراب و مؤلفه در بررسی پایایی، ضرائب آلفای کرونباخ (2016) همکاران

بهای کره معلمان در نمونه و 71/0و  85/0،  79/0، 78/0 برابر باترتيب بهژاپنی  معلمان ای ازدر نمونه

( 1398) زادهعرب قاسمی، کدیور، کرامتی و گزارش کردند. 78/0و  72/0، 76/0 ،72/0 برابر باترتيب 

 ار عاملیچه نامهپرسشکه  ندنشان داد تأیيدی یاز تحليل عامل با استفاده نامهپرسشروایی در بررسی 

ب ضری با استفاده ازهمچنين پایایی را  .برازش مطلوبی داردپژوهش های تجربی با دادههيجانات معلم 

 یبضرای ترتيببه خشماضطراب و لذت، افتخار، های عاملمورد بررسی قرار داده و برای  کرونباخ یآلفا

 .دنآورددست ه ب 82/0و  82/0، 85/0، 89/0 برابر با
خالقيت  ایگویه 30 نامهپرسشاز  ش خالقيت هيجانیبرای سنج :خالقيت هيجانی نامهپرسش

ای بر اساس مقياس پنج درجه نامهپرسش این هایگویهپاسخ به . شداستفاده  (1999) آوریل 2هيجانی

 شود. میگذاری نمره 5تا  1ترتيب از و به شده ( طراحیزیادخيلی  و ، زیاد، کم، متوسطليکرت )خيلی کم

 ی( با استفاده از تحليل عامل1999) . آوریلندشومیگذاری صورت معکوس نمرهبه 30و  4 هایگویه

آمادگی، نوآوری و  امل، سه عنامهپرسشچرخش مایل بر روی این  ومؤلفه اصلی روش به اکتشافی 

، 10و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 ،1ی هاشامل گویه عامل آمادگی بخشی را از آن استخراج کردند.اصالت/ اثر

شامل  بخشیاصالت/ اثرعامل و  20و  19، 18، 17، 15، 14، 13، 11 ، 9ی هاشامل گویه عامل نوآوری

کل  پایاییضریب ( 1999) آوریل. است  30و  29 ،28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 16، 12های گویه

                                                           
1. Teachers’ Achievement Emotions Questionnaire    
2. Emotional Creativity Questionnaire 
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، 90/0 ب برابر باترتيبهکرونباخ  یآلفا را با استفاده از بخشی، آمادگی، نوآوری و اصالت/ اثرنامهپرسش

 88/0و  84/0، 80/0، 85/0 برابر باترتيب به نيز( 2016) اوریول و همکاران و 83/0و  83/0و  82/0

اخ کرونب یرا با استفاده از روش آلفا نامهپرسشپایایی  ضریب(، 1389) البرزی جوکار و بدست آوردند.

 .دست آوردنده ب 63/0و  82/0، 83/0 ب برابر باترتيبهو آمادگی  اصالت/اثربخشیابعاد نوآوری،  برای

جرا اروی این پرسشنامه تحليل عاملی تأیيدی نامه، در بررسی روایی پرسش( 1400قاسمی و همکاران )

های پرسشنامه حذف شدند. بود و از بين گویه 30/0کمتر از  30و  4های کردند. مقدار بار عاملی گویه

های ا دادهبخالقيت هيجانی  سه عاملی نامهپرسشنشان دادند که  تأیيدی یتحليل عامل با استفاده ازآن ها 

 یب آلفاضری با استفاده از نامهپرسشپایایی همچنين در بررسی . داردتجربی پژوهش برازش مطلوبی 

، 80/0، 88/0با  ترتيب برابربهضرائبی بخشی اثر آمادگی، نوآوری و اصالت/ ،نامهپرسشکل برای کرونباخ 

  گزارش کردند. 83/0و  78/0

 نامهپرسشبرای سنجش سازه رویکرد معلم به تدریس از : رويکرد معلم به تدريس نامهپرسش

( استفاده شد. پاسخ 2005) ، پروسر و جينزوِلتریگ 1تدریسرویکرد معلم به  ایگویه 22 نظرشدهتجدید

ليکرت )بندرت، بعضی اوقات، نصف اوقات،   اینج درجهبر اساس مقياس پ نامهپرسشاین  هایگویه به

( روایی 2005) همکارانو  وِلتریگ. شودمیگذاری نمره 5تا  1از  ترتيبهبمکررا و هميشه( طراحی و 

لی و به روش مؤلفه اصو اکتشافی  یبا استفاده از تحليل عامل رارویکرد معلم به تدریس  نامهپرسش

 انتقال اطالعات و رویکرد /محورمعلم تدریسدو عامل رویکرد و بررسی چرخش به شيوه واریماکس 

، 16، 12، 11، 10، 9، 6، 4، 2، 1های گویه .ندکرد استخراج را تغييرات ادراکی /محور آموزـدانش تدریس

و  20 18، 17، 15، 14، 13، 8، 7، 5، 3های و گویه اطالعات انتقال /محورمعلم مربوط به عامل 22و  19

و  ِولتریگ) تأیيدی یتحليل عاملنتایج . استتغييرات ادراکی  /محور آموزـدانشمربوط به عامل  21

تجربی های با دادهرویکرد معلم به تدریس دو عاملی  نامهپرسشکه  نشان داد ( نيز2005اران، کهم

ضریب  ،کرونباخ یآلفا روشبا استفاده از ( 2005) همکاران و وِلتریگ .برازش مطلوبی دارد پژوهش

 /محور آموزـدانشتدریس انتقال اطالعات و رویکرد / محورمعلم تدریسرویکرد  هایعاملپایایی 

 ضریب( نيز 2010) جم، مایی و پتیستزا .آوردنددست ه ب 86/0، 83/0 برابر باترتيب بهرا  ادراکیتغييرات 

 ترتيبهرا ب انتقال اطالعات /محورمعلم و تغييرات ادارکی /محور آموزـدانشکرونباخ دو عامل  یآلفا

با استفاده  نامهپرسشروایی در بررسی ( 1399) قاسمی و همکاران .گزارش کردند 82/0و 78/0 برابر با

برازش مطلوبی پژوهش  های تجربیعاملی با داده دو نامهپرسشکه  نشان دادندتأیيدی  یاز تحليل عامل

                                                           
1. Teachers’ Approaches to Teaching Questionnaire 
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 /محور آموزـدانش دو عاملبرای کرونباخ  یضریب آلفا ،نامهپرسشپایایی همچنين در بررسی  دارد.

  آوردند.بدست  85/0و  86/0با  ترتيب برابربهرا انتقال اطالعات  /محورمعلم وتغييرات ادراکی 

 نامهرسشپتحصيلی معلم از بينی خوشبرای سنجش سازه : تحصيلی معلمبينی خوش نامهپرسش

های این پرسشگویه پاسخ به. شد( استفاده 2010) بيرد و همکاران 1معلمتحصيلی بينی خوش ایگویه 11

 خيلی موافقم( ، نظری ندارم، موافقم ومخالفم ،مخالفم )از خيلی ليکرت ایرجهبر اساس مقياس پنج د نامه

را با  نامهپرسش( روایی 2010) . بيرد و همکارانشودمیگذاری نمره 5تا  1ترتيب از بهی شده و طراح

عامل ه و س بررسی کردندمؤلفه اصلی و چرخش واریماکس  اکتشافی به روش یاستفاده از تحليل عامل

 .کارآمدی معلم را استخراج کردند اسحساان و آموزدانشو  والدین معلم بهتحصيلی، اعتماد  اتتأکيد

شامل آموزان به والدین و دانشاعتماد معلم  ، عامل4تا  1های شامل گویه معلم تحصيلیکيدات اعامل ت

( 2010) و همکارانبيرد  .است 11تا  9های شامل گویهاحساس کارآمدی معلم  عاملو  8تا  5های گویه

 کارآمدی اسحساان و آموزدانش و والدین معلم بهتحصيلی، اعتماد  تأکيدات هایپایایی مؤلفه در بررسی 

( 2012) ارن .ندددست آوره ب 73/0و  79/0، 71/0 برابر با ترتيببه آلفای کرونباخ را، ضریب نمعلما

علم م کارآمدی معلم، اعتماد احساس، نامهپرسشکرونباخ برای کل  ی را به شيوه آلفا نامهپرسشپایایی 

گزارش کرده  82/0و  91/0، 92/0، 93/0ترتيب برابر با بهتحصيلی  اتان و تأکيدآموزدانشوالدین و  به

ی تأیيد یتحليل عاملبا استفاده از  نامهپرسشروایی در بررسی  (الف1397) و همکاران قاسمی .است

بی وهای تجربی پژوهش برازش مطلبا دادهتحصيلی معلم بينی خوش سه عاملی نامهپرسش نشان دادند که

 مورد بررسی قرار داده و کرونباخ یضریب آلفا با استفاده ازرا  نامهپرسشپایایی ها همچنين آن .دارد

علم کارآمدی م احساس ان وآموزدانشوالدین و به معلم ، تأکيدات تحصيلی، اعتماد نامهپرسشکل  برای

 .آوردنددست ه ب 78/0و  84/0، 73/0، 84/0 برابر باضرایبی  ترتيببه

 ایگویه 24 نامهپرسشبرای سنجش سازه خودکارآمدی معلم از  :خودکارآمدي معلم نامهپرسش

 بر اساس نامهپرسشاین  هایگویه پاسخ به. دش استفاده( 2001) هویو  موران -ننشا 2معلمخودکارآمدی 

تنظيم  4صفر تا  صورتو به خيلی زیاد( کم، تا حدودی، زیاد و، )خيلی کم ليکرتی امقياس پنج درجه

شافی اکت یعامل با استفاده از تحليل نامهپرسشروایی  در بررسی (2001) و هوی موران -ننشاشده است. 

سه مؤلفه خودکارآمدی برای راهبردهای تدریس،  ،و چرخش واریماکس به روش مؤلفه اصلی

. نداستخراج کرد راان آموزدانشگير کردن دی برای درو خودکارآم خودکارآمدی برای مدیریت کالس

                                                           
1. Teachers’  Academic Optimism Questionnaire 
2. Teachers’ Self-Efficacy Questionnaire 
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رآمدی برای درگير کردن دانشعامل خودکامربوط به  11و  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1های گویه

و  مدیریت کالسمربوط به خودکارآمدی برای  24و  22، 21، 16، 15، 14، 13، 12های گویه، آموزان

آنان در تحليل . استتدریس  راهبردهایخودکارآمدی برای  مربوط به 23و  20، 19، 18، 17های گویه

های تجربی دادهبا خودکارآمدی معلم سه عاملی  نامهپرسش کهنشان دادند تأیيدی پرسشنامه  یعامل

 ضریب ا استفاده ازبرا  نامهپرسش( پایایی 2001) و هویموران  -ننشا .داردپژوهش برازش مطلوبی 

، خودکارآمدی برای راهبردهای تدریس، نامهپرسشبرای کل مورد بررسی قرار داده  و کرونباخ  یآلفا

ضرایبی برابر  ترتيببهان آموزدانشبرای درگير کردن خودکارآمدی برای مدیریت کالس و خودکارآمدی 

 نامهپرسشپایایی در بررسی ( 2014) نانسیفورد و لينگي. شنددست آورده ب 87/0و  90/0، 91/0، 94/0 با

ارآمدی برای مدیریت کالس، های خودکمؤلفه ،کل نامهپرسش برای کرونباخ یبا استفاده از ضریب آلفا

ضرایبی  رتيبتبهکارآمدی برای راهبردهای تدریس ان و خودآموزدانشآمدی برای درگير کردن خودکار

روایی ب( در بررسی 1397)قاسمی و همکاران  .گزارش کردند 81/0و  88/0، 83/0، 93/0 برابر با

تجربی های عاملی با داده سه نامهپرسش نشان دادند کهتأیيدی  یبا استفاده از تحليل عامل نامهپرسش

کرونباخ   یضریب آلفا با استفاده از نامهپرسشپایایی همچنين در بررسی  .داردبرازش مطلوبی  پژوهش

، خودکارآمدی برای مدیریت کالس و تدریسکل، خودکارآمدی برای راهبردهای  نامهپرسش برای

 را گزارش کردند. 80/0و  84/0، 88/0، 93/0 ضرائبترتيب بهان آموزدانشخودکارآمدی برای درگيری 

 

 هايافته
انحراف استاندارد، کجی و کشيدگی  ،های آمار توصيفی شامل ميانگينمقدار شاخص 1جدول  در

+ 2و  -2مقادیر کجی و کشيدگی مربوط به همه متغيرها بين  متغيرهای پژوهش نشان داده شده است.

 داری نداردغيرها با توزیع نرمال تفاوت معنیکه توزیع هيچ کدام از متهستند د و حاکی از این نقرار دار

 (.2001، ن)بير

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 143  تبيين رويکرد معلمان به تدريس بر اساس هيجانات پيشرفت معلمان و ...

 

 متغيرهای پژوهش اطالعات توصيفی .1ل جدو

 کشيدگی کجی انحراف استاندارد ميانگين                          متغيرها

 80/1 -50/1 94/3 73/19 لذت                                

 -55/0 45/0 07/5 25/11 اضطراب

 08/0 82/0 78/4 80/9 خشم

 13/1 -01/1 95/3 23/19 فتخار   ا

 13/1 - 88/0 75/4 97/29 آمادگی

 01/0 -08/0 85/5 20/28 نوآوری  

 36/0 -29/0 58/6 19/39 بخشی               اصالت/ اثر

 15/1 -82/0 45/6 16/42 ی تحصيلی            نبيخوش

 88/0 -46/0 48/12 67/88 خودکارآمدی  

 -.21/0 -42/0 60/7 14/39            محورمعلم رویکرد

 -17/0 -50/0 29/7 93/40      محور آموزـدانشرویکرد 

 

 شده است. دهآورهمبستگی بين متغيرهای پژوهش ماتریس  ،با استفاده از همبستگی پيرسون 2در جدول 
 

 . ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش2ل جدو
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هامتغير

           1 . لذت1

          1 60/0** . افتخار2

         1 -16/0 * -07/0 . اضطراب3

        1 61/0** -24/0** -31/0** . خشم4

       1 -21/0** -02/0 31/0** 38/0** . آمادگی5

      1 24/0** 32/0** 35/0** -04/0 -02/0 . نوآوری                    6

     1 57/0** 42/0** -02/0 10/0* 17/0** 17/0**      . اصالت/اثربخشی   7

    1 27/0** 08/0 48/0** -15/0** 06/0 43/0** 50/0** بينی تحصيلی  . خوش8

   1 47/0** 39/0** 18/0** 42/0** -16/0** -07/0 39/0** 41/0** . خودکارآمدی                 9

  1 42/0** 36/0** 24/0** 09/0*  32/0** -21/0** -07/0 29/0** 37/0*          محورمعلم . رویکرد10

 1 55/0** 51/0** 39/0** 30/0** 06/0 41/0** -25/0** -18/0** 29/0** 36/0*  محور آموزـدانشویکرد . ر11

       01/0p< ** 05/0>P * 
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و این  دارندداری ای پژوهش با یکدیگر همبستگی معنیمتغيره اغلب ،2ل بر اساس اطالعات جدو

 بين اضطراب و خشم در بيشترین مقدار همبستگی کند. پذیر میهای بعدی را امکانتحليلاجرای مسئله 

(01/0  >p ،61/0 r=و )  05/0) محورمعلم تدریسبين نوآوری و رویکرد  درکمترین مقدار همبستگی 

 >p ،09/0 r= ) ی ساختاریابی معادالت با استفاده از روش آماری مدل در ادامه،  .ه استدست آمده ب

در پژوهش برآورد مدل . های تجربی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتچگونگی برازش مدل حاضر با داده

 مجذور کای به درجه آزادیشاخص نسبت  .انجام شد 1یدرست نمای حداکثر از روشبا استفاده حاضر 

ها شاخصسایر  .(1390)قاسمی، است  3یعنی قبولقابل معيار کمتر از ست آمد کهده ب 28/2 به مقدار

شاخص برازش  ،4یاهشاخص برازش مقایس ،3هنشد شاخص برازش نرم ،2برازش نرم شده شامل

خطای ات مجذورميانگين ریشه  و 7هدباقيمانمجذورات ریشه ميانگين  ،6یشاخص برازش نسب  ،5یافزایش

با توجه به مقدار  .آمددست ه ب 05/0و  08/0، 95/0، 95/0، 95/0، 94/0، 90/0 برابر باترتيب به  8دبرآور

پژوهش های تجربی با داده پيشنهادی مدل نظری توان گفت کهمی آمدهدستبهبرازش های شاخص

 .داردمطلوبی برازش 

 برژوهش پ متغيرهای مدلکل مستقيم و اثر غير اثرمستقيم، اثر  استانداردمقدار ضرایب  3در جدول 

 .نشان داده شده است ـمحورمعلم رویکرد تدریس 
  

                                                           
1. Maximum Likelihood Method )MLM    

2.  Normed Fit Index )NFI(  
3.  Non Normed Fit Index (NNFI)  

4. Comparative fit index (CFI)   

5.  Incremetal Fit Index (IFI)  

6. Relative Fit Index (RFI)  

7. Root Mean Square Residual (RMSR)  

8.  Root Mean Square Error of Approximation )RMSEA( 
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 محورعلمم رویکرد  بر مدل پژوهشکل متغيرهای اثر  مستقيم وغير مستقيم، اثر. ضرایب استاندارد اثر 3جدول 

اثر  اثر مستقيم متغير وابسته متغير مياتجی متغير مستقل

 غيرمستقيم

 اثر کل

 35/0 10/0 25/0**   لذت

 17/0 17/0 ---   افتخار

 13/0 13/0 ---   اضطراب

بينی خوش خشم

 تحصيلی معلم

 رویکرد

 محورمعلم  

--- --- --- 

 31/0 17/0 14/0**   آمادگی

 -11/0 -11/0 ---   نوآوری

 10/0 10/0 ---   اثربخشی اصالت/

بينی خوش 

 تحصيلی معلم

 رویکرد 

 محورمعلم 

**54/0 --- 54/0 

 32/0 07/0 25/0**   لذت

 13/0 13/0 ---   افتخار

 --- --- ---   اضطراب

خودکارآمدی  خشم

 معلم

 رویکرد

 محورمعلم 

--- --- --- 

 22/0 08/0 14/0**   آمادگی

 --- --- ---   نوآوری

 11/0 11/0 ---   اثربخشی اصالت/

خودکارآمدی  

 معلم

 رویکرد

 محورمعلم 

**37/0 --- 37/0 

    01/0p< ** 

های هيجانات معلمان و خالقيت مؤلفهنشان داد که  (3)جدول اول ی حاصل از آزمون فرضيههایافته

ی دارمعنیصورت کارآمدی معلم بهتحصيلی و خودبينی خوشگری متغيرهای انجیهيجانی آنان با مي

 های لذت و آمادگی بر رویکرد تدریسمؤلفه کنند.تبيين میرا  محورمعلم تدریسمؤلفه رویکرد  واریانس

لذت، افتخار، آمادگی و اصالت/ اثربخشی های ی داشتند. مؤلفهدارمعنیو  ، مثبتتأثير مستقيم محورمعلم

أثير ت محورمعلم تحصيلی و خودکارآمدی معلم بر رویکرد تدریس بينیخوشگری متغيرهای با ميانجی

ولی با  نداشتی دارمعنیتأثير  محورمعلم ی داشتند. مؤلفه اضطراب بر رویکرد تدریسدارمعنیمثبت و 
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ی داشت. دارعنیمتأثير مثبت و  محورمعلم تحصيلی معلم بر رویکرد تدریس بينیخوشگری متغير ميانجی

ی نداشت. دارمعنیتأثير  محورمعلم بر رویکرد تدریس آمدی معلمگری خودکارمؤلفه اضطراب با ميانجی

تأثير  محورمعلم تدریسگری خودکارآمدی معلم بر رویکرد صورت مستقيم و با ميانجینوآوری بهمؤلفه 

 حورممعلم تدریستحصيلی معلم بر رویکرد  بينیخوشگری با ميانجی این مؤلفه ی نداشت، ولیدارمعنی

 بينیخوشگری متغيرهای صورت مستقيم و نيز با ميانجیهی داشت. مؤلفه خشم بدارمعنی منفی وتأثير 

ی ی نداشت. متغيرهای ميانجدارمعنیتأثير  محورمعلم تحصيلی و خودکارآمدی معلم بر رویکرد تدریس

ی دارمعنیو  ، مثبتتأثير مستقيم محورمعلم خودکارآمدی معلم بر رویکرد تدریستحصيلی و  بينیخوش

 .(3)جدول  داشتند

 برژوهش پ متغيرهای مدلکل  اثرمستقيم و غيراثر مستقيم، اثر  استاندارد مقدار ضرایب 4در جدول  

     نشان داده شده است. محور آموزـدانشرویکرد تدریس 

های هيجانات معلمان و خالقيت ( نشان داد که مؤلفه4های حاصل از آزمون فرضيه دوم )جدول یافته

داری صورت معنیينی تحصيلی و خودکارآمدی معلم بهبگری متغيرهای خوشهيجانی آنان با ميانجی

های لذت، آمادگی و اصالت/ . مؤلفهکنندرا تبيين می محور آموزـدانشواریانس مؤلفه رویکرد تدریس 

های لذت، داری داشتند. مؤلفهتأثير مستقيم، مثبت و معنی محور آموزـدانشاثربخشی بر رویکرد تدریس 

لم بينی تحصيلی و خودکارآمدی معخوش گری متغيرهایاثربخشی با ميانجی افتخار، آمادگی، و اصالت/

 داری داشتند. مؤلفه اضطراب بر رویکرد تدریستأثير مثبت و معنی محور آموزـدانشبر رویکرد تدریس 

بينی خوش گریمستقيم آن با ميانجیداری داشت، اما اثر غيری و معنیتأثير مستقيم منف محور آموزـدانش

م مستقياثر غير دار بود؛ در حالی کهصورت مثبت و معنیبه محور آموزـدانشتحصيلی بر رویکرد تدریس 

 نبود.  دارمعنی محور آموزـدانشد تدریس گری خودکارآمدی معلم بر رویکراضطراب با ميانجی
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رویکرد  بر مدل پژوهشاثر کل متغيرهای  قيم وتمسمستقيم، اثر غيرضرایب استاندارد اثر  .4جدول 

 آموزـمحوردانش
اثر  اثر مستقيم متغير وابسته متغير مياتجی مستقل متغير

 غيرمستقيم

 اثر کل

 33/0 10/0 23/0**   لذت

 16/0 16/0 ---   افتخار

 -04/0                   12/0 -17/0**   اضطراب

 --- --- --- محور آموزـدانشرویکرد  بينی تحصيلی معلمخوش خشم

 49/0 22/0 27/0**   آمادگی

 -11/0 -11/0 ---   نوآوری

 35/0 09/0 26/0**   اصالت/اثربخشی

 51/0 --- 51/0** محور آموزـدانشرویکرد  بينی تحصيلی معلمخوش 

 30/0 07/0 23/0**   لذت

 12/0 12/0 ---   افتخار

 -17/0 --- -17/0**   اضطراب

 --- --- --- محور آموزـدانشرویکرد  خودکارآمدی معلم خشم

 36/0 09/0 27/0**   آمادگی

 --- --- ---   نوآوری

 39/0 13/0 26/0**   اصالت/اثربخشی

 43/0 --- 43/0** محور آموزـدانشرویکرد  خودکارآمدی معلم 

    01/0p< ** 

س گری خودکارآمدی معلم بر رویکرد تدریمستقيم مؤلفه نوآوری با ميانجیاثر مستقيم و نيز اثر غير

بينی تحصيلی معلم گری خوشمستقيم مؤلفه نوآوری با ميانجیردار نبود اما اثر غيمعنی محور آموزـدانش

صورت مستقيم و نيز به دار بود. مؤلفه خشمصورت منفی و معنیبه محور آموزـدانشبر رویکرد تدریس 

 حورم آموزـدانشبينی تحصيلی و خودکارآمدی معلم بر رویکرد تدریس گری متغيرهای خوشبا ميانجی

بينی تحصيلی و خودکارآمدی معلم بر رویکرد تدریس داری نداشت. متغيرهای ميانجی خوشتأثير معنی

  (. 4داری داشتند )جدول تأثير مستقيم، مثبت و معنی محور آموزـدانش

داللت کل  نداردضریب اثر استا مستقيم وغيراثراستاندارد ضرایب اثر استاندارد مستقيم،  ریدامقبررسی 

ميانجی خوش متغيرهای تأثير عبارت دیگربه ،است شده دارمعنیمستقيم مدل مسير غير بر این دارد که
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ا ببين هيجانات معلم و خالقيت هيجانی آنان رابطه تبيين تحصيلی و خودکارآمدی معلم در بينی 

 پيشرفت زا هيجاناتمتغيرهای بروندر مدل نهایی پژوهش، . شده است دارمعنیرویکردهای تدریس 

درصد واریانس  40بينی تحصيلی و خودکارآمدی معلم خوشگری معلم و خالقيت هيجانی با ميانجی

را تبيين کردند )شکل  محور آموزـدانشتدریس درصد واریانس رویکرد  54و  محورمعلم تدریسرویکرد 

2.) 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 
 

                                                                   

                                                                                     

 

 

 

                                                                  

 

 
  

 

 

 

 . مدل نهایی پژوهش2شکل

 افتخار

 اضطراب

 لذت

 آمادگی 

 نوآوری

اصالت/اثربخش

 ی
  ی معلمخودکارآمد

خوشبینی تحصیلی 

 معلم 

آموز رویکرد دانش

 محور 

 رویکرد

      رمحومعلم 

 

69/0 =
2

R  

43/0=2R   

54/0=2R 

40/0=2R 

01/0p< ** 
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 دليلبهها عاملی آن، نشانگرهای متغيرهای مکنون مدل و بارهای 2در شکل الزم به ذکر است که 

 اند.ارائه شده  8تا  5 هایدر جدولاین موارد . اندپرهيز از شلوغی شکل آورده نشده

 

 گيری هيجانات معلم. پارامترهای مدل اندازه5جدول 

 افتخار اضطراب لذت  نشانگرها

   97/0 1گویه 

   86/0 2گویه 

   89/0 3گویه 

   70/0 4گویه 

  75/0  5گویه 

  78/0  6گویه 

  83/0  7گویه 

  70/0  8گویه 

 74/0   13گویه 

 80/0   14گویه 

 77/0   15گویه 

 63/0   16گویه 

 
 

 خودکارآمدی معلم بينی تحصيلی وخوش گيریاندازه مدل پارامترهای .6جدول                   

 خودکارآمدي معلم بينی تحصيلی معلمخوش نشانگرها

  64/0 تحصيلیتأکيدات 

  58/0 آموزاناعتماد به والدین و دانش

  74/0 احساس کارآمدی معلم

 83/0  مدیریت کالس

 81/0  آموزاندرگير کردن دانش

 81/0  راهبردهای تدریس
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 خالقيت هيجانی گيریاندازه مدل پارامترهای .7جدول 

 اثربخشی                    اصالت/ نوآوري آمادگی نشانگرها

                                                            57/0 1گویه 

   63/0 2 گویه

   57/0 3 گویه

   55/0 5 گویه

   55/0 6 گویه

                                    60/0 7 گویه

                               38/0 8 گویه

                                  42/0 10 گویه

49/0  9 گویه
                                                                                          

 

  46/0  11 گویه

61/0  13 گویه
                                                                                                          

 

                                                           45/0  14 گویه

                                                               0//67  15 گویه

                                           63/0  17 گویه

                                         58/0  18 گویه

  63/0  19 گویه

                                    64/0  20 گویه

 47/0   12 گویه

 69/0   16 گویه

         58/0   21 گویه

    54/0   22 گویه

 60/0   23 گویه

 58/0   24 گویه

 55/0   25 گویه

 60/0   26 گویه

 50/0   27 گویه

 62/0   28 گویه

          46/0   29 گویه
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 محور آموزـدانشو  محورمعلم های تدریسرویکرد گيریاندازه مدل پارامترهای. 8جدول 

 محور آموزـدانشیکرد رو محورمعلم کردیرو نشانگرها

                                                                             69/0 1گویه 
  73/0 2 گویه
    62/0 4 گویه
            60/0 6 گویه
                      68/0 9 گویه
                                    65/0 10 گویه
                     69/0 11 گویه
                                                          68/0 12 گویه
51/0 16 گویه

                                                                                                               
 

                                    61/0 19 گویه
54/0 22 گویه

                                                                                                                                  
 

65/0  3 گویه
67/0  5 گویه                                   

                             64/0  7 گویه                                                  
                  62/0  8 گویه
                           58/0  13 گویه
59/0  14 گویه

64/0  15 گویه                                            
65/0  17 گویه                                                                  

66/0  18 گویه                                                     
   61/0  20 گویه                                                                               

   51/0  21 گویه
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 گيريهجو نتي بحث

تحصيلی و خودکارآمدی  بينیخوشگری متغيرهای پژوهش حاضر بررسی نقش ميانجیهدف از 

 تدریس هایپيشرفت معلم و خالقيت هيجانی با رویکرد های هيجاناترابطه بين مؤلفهتبيين معلم در 

د که مدل نظری پيشنهادی با دادههای برازش نشان داشاخص است. محورآموزـدانشو  ـمحور معلم

قيم مستمسير غيراین است که ی پژوهش حاکی از هایافته های تجربی پژوهش برازش مطلوبی دارند.

  .تاسشده  دارمعنیمدل 

 آموزشو دان محورمعلم تدریس رویکرد  اثر مستقيم مؤلفه لذت بر که ندپژوهش نشان دادی هایافته

آموز شو دان محورمعلم تدریسرویکرد  برثر مستقيم افتخار ، ولی ضریب اشده دارمعنیمثبت و محور 

 بينیخوشگری های لذت و افتخار با ميانجیؤلفهضریب اثر غيرمستقيم م ه است.نشد دارمعنی محور

شدند.  دارمعنی مثبت و آموز محورو دانش محورمعلم تدریسمعلم بر رویکرد تحصيلی و خودکارآمدی 

(، موئی و 2012) وِلتریگ، (2016) فرنزل و همکاران هایپژوهش هایبا یافتهها این بخش از یافته

(، 2013) بریجيدو و همکاران(، 1397) لواسانیالمعلیب(، چگينی و غ2013) (، ارن2010) رانهمکا

تجارب  که از این جهت ؛سو استهم( 2004(، گيبس و کافی )2013، هال و گوئتز )(2010) گاووآ

علمان تجارب هيجانی م و (2009)فرنزل و همکاران،  هيجانی معلمان در تحقق اهداف تدریس مؤثر است

همچنين هيجانات مثبت باعث درگيری  .(2012، وِلتریگ) دننقش داررویکرد تدریس نوع  در انتخاب

(. معلمان برخوردار از هيجانات مثبت، 2009شوند )دیمتریو و همکاران، بيشتر معلمان در تدریس می

های موثرتری در کنند و قادرند از راهبردها و تکنيکتری در کالس درس ارائه میهای متنوعایده

معلمان هم در  هگونبنابراین، این (.2003ویتلی،  های گوناگون تدریس استفاده کنند )ستون وموقعيت

 با توجه به نتایج پژوهش حاضر، همچنين، موفق هستند. محورـ آموزو هم دانشمحور تدریس معلم

 تأثير قرارتحتمعلم را تدریس  هایرویکرد ،ایهای واسطههيجانات مثبت از طریق یک سری از مکانيزم

اثرگذاری هيجانات مثبت از طریق  ،هایکی از مکانيزمحاکی از آن است که نتایج پژوهش حاضر دهند. می

ن های انجام گرفته نيز حاکی از آدر راستای نتایج این پژوهش، نتایج برخی از پژوهشبينی است. خوش

پذیری فردی مسئوليتمعلم بر  بينی تحصيلیخوشگری ميانجی با تدریسهنگام در  ن لذتهيجااست که 

 همان(. 1397لواسانی، ب؛ چگينی و غالمعلی2013دارد )ارن،  داریمعنیمعلمان در تدریس تأثير مثبت و 

دفمند هبينی تحصيلی نوعی رویکرد گرایشی و اکتشافی خوش ،انتظار -دانيم در مدل ارزشمی گونه که

 ها ارزشمند باشدبرای آنبينی بوده و پيشکند که قابلبه انتخاب اهدافی میکه افراد را ترغيب  است

 ایبينانههيجان مثبت لذت و افتخار، انتظارات خوش رسدمی نظر بنابراین، به(. 2002 ،1998)سليگمن، 



 

 

 

 

 153  تبيين رويکرد معلمان به تدريس بر اساس هيجانات پيشرفت معلمان و ...

 

آموزان آورند؛ نگرش معلم را نسبت به اثربخشی بر یادگيری دانشرا در مورد تحقق اهداف معلم فراهم می

 نوع های متایش  و از این طریق آنان را به استفاده از رویکردمثبت نموده و اميد آنان را در این زمينه افز

جانات مثبت از طریق معلمان با توسعه هيکند. می متعهد محور ـآموزچه دانشمحور و تدریس چه معلم

. (2008، )داربی آورندرا فراهم میای خود بينی تحصيلی زمينه رشد و تجارب حرفهخوش کارگيریبه

ه توانند ببين بوده و میدهد خوشتعامالتی که در کالس رخ مینسبت به  معلمينگونه همچنين، این

 آموزان نيز محول کنند. وآموزان اعتماد کنند و مسئوليت آموزش و یادگيری را به دانشهای دانشتوانایی

 بينهمچنين، نقش ميانجی خودکارآمدی معلم در رابطه نيز بهره ببرند.  محور ـآموزرویکرد دانشاز 

محور در پژوهش حاضر، هماهنگ با پژوهش بریجيدو و ت و افتخار با رویکرد تدریس معلمهيجان لذ

دهد تجربه هيجانات مثبت در درس علوم باعث افزایش خودکارآمدی ( است که نشان می2013همکاران،  

به  محورمعلمرویکرد  کارگيریبهشود. افزایش خودکارآمدی نيز باعث افزایش پشتکار معلمان در می

هيجانات مثبت با تأثير مثبت بر باور معلمان به توانایی  (. به عبارت دیگر،2010شود )گاووآ، تدریس می

وئتز، کند )هال و گآموزان، زمينه مشارکت و فعاليت بيشتر آنان در تدریس را فراهم میاثرگذاری بر دانش

ميانجی خودکارآمدی در رابطه بين هيجان لذت و افتخار نشانگر آن است  از طرف دیگر نقش(. 2013

آنان را در مدیریت  های آموزشی خود،اناییکه این هيجانات با اثرگذاری بر باور معلم نسبت به تو

لذا باورهای  سازد.آموزان در جهت اکتشاف مستقالنه مفاهيم توانا میمستقيم کالس و برانگيختن دانشغير

کننده انتخاب نوع رویکرد معلم به تدریس است )تيمالو و همکاران، دهنده و تعيينرآمدی جهتخودکا

2010).   

 این ،نشد دارمعنی محورمعلم تدریسضریب اثر مستقيم اضطراب بر رویکرد  در پژوهش حاضر

 لواسانیغالمعلیو چگينی (، 2003) کنزی(، مک2012) وِلتریگی هایافتهبا  ی پژوهشهایافتهبخش از 

 استخدامتازهو باال معلمان خجالتی و با اضطراب که  از آن جهتسو است، همناب( 2013) ارن و (1397)

 (.2003کنزی، مک؛ 2012، وِلتریگ) اندکردهاستفاده  محورمعلم تدریساز رویکرد  برای انتقال دانش

 که طبق این پژوهش از آن جهت ،بودسو همنا نيز (2004) گيبس و کافیبا پژوهش  هااین بخش از یافته

 گونه که مشاهده همان داشتداری همبستگی مثبت و معنی محورمعلم تدریسد اضطراب با رویکرهيجان 

ها صرفا رابطه مستقيم بين هيجانات پيشرفت معلم و رویکرد تدریس مورد بررسی شود در این پژوهشمی

 ستقيم مو اثرات مستقيم و غير پژوهش حاضر روابط چندگانه بين متغيرها در حالی که در .قرار گرفته است

دیگر پژوهش حاضر، ضریب اثر مستقيم اضطراب بر رویکرد تدریس  ةبر اساس یافتبررسی شده است. 

-مليندابلوهای پژوهش با یافتههای پژوهش این بخش از یافتهدار شد. منفی و معنی محور آموزـدانش
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مؤلفه اضطراب بر رویکرد  است؛ از این جهت کهسو ( هم2012وِل )( و تریگ2006همکاران )یالنی و 

تواند منجر عنوان یک هيجان منفی میاضطراب بهداری دارد. تأثير منفی و معنی محور آموزـدانشتدریس 

آموزان در دانش معلم را از مشارکت دادن و معلم شود یهای آموزشهایی در مورد پيامد فعاليتبه نگرانی

چرا که غالبا افراد مضطرب تمایل به تحت کنترل درآوردن  باز دارد.های آموزشی و یادگيری فعاليت

احساس کنترل بر امور از معلم گرفته   محور ـآموزآموزش دانش، لذا احتمال دارد در دارندتمامی امور 

 یکرد شود.روو این امر منجر به کاهش استفاده معلمين مضطرب از این شود 

بينی وشگری خمستقيم مؤلفه اضطراب با ميانجیضریب اثر غيرنتایج پژوهش حاضر،  با توجه به

ولی ضریب اثر  .شد دارمثبت و معنیمحور  آموزـدانش محور ومعلم تحصيلی بر رویکرد تدریس

نشان  . نتایجنشددار خودکارآمدی معلم معنی رویکرد تدریس با ميانجیاین دو مستقيم اضطراب بر غير

و  محورال استفاده از رویکرد تدریس معلمبينی معلم، احتمدهد که هيجان اضطراب با افزایش خوشمی

توان گفت، غالبا حداقلی از اضطراب برای در تبيين این یافته می دهد.را افزایش می محور ـآموزدانش

ا چالش ضروری است. این امر در مورد برخورداری از انگيزه در هنگام انجام فعاليت و یا مواجهه ب

ها نيز بيشتر است کند، معلمانی که از هيجان اضطراب برخوردارند، احتماال انگيزه آنمعلمان نيز صدق می

دهد ها نشان میاحتماال همين اضطراب آن نوعی دیگر، بهاثرگذاری در امر تدریس دارندو اميد بيشتری به 

کنند و این احساس تعهد آنان را نسبت به انجام احساس تعهد میکه در قبال وظایف معلمی خود 

ه ب  را معلمين خود ةنوببهنيز بينی کند و خوشبين و اميدوار میخوش ،های آموزشی به نحو موثرفعاليت

 محوراستفاده از رویکرد معلم کند. بنابراین همقادر می اهبردها و رویکردهای تدریس متنوعاستفاده از ر

گونه که در پژوهش حاضر مشاهده شد،  از طرف دیگر هماندهد. را افزایش می آموز محوردانش و هم

 ـآموزو دانش محوریکرد  تدریس معلمخودکارآمدی نتوانسته است نقش ميانجی بين اضطراب معلم و رو

فيزیولوژیکی است. یکی از منابع خودکارآمدی تغييرات  (1997)ایفا کند. بنا بر نظریه بندورا  محور

دهد. شود، باورهای کارآمدی آنان را کاهش میتغييرات درونی که هنگام تجربه اضطراب در افراد ایجاد می

رسد در پژوهش حاضر تجربه هيجان اضطراب در معلمين مورد مطالعه در حدی نبوده است به نظر می

دی معلمان نشان داری بر خودکارآمر معنیها لطمه وارد کند و در واقع اثکه بر باورهای خودکارآمدی آن

را که بينی آنان باشد. چتواند در راستای اثر مثبت اضطراب معلمين بر خوشاین تبيين مینداده است. 

تواند یک بينی نشان دهد. بنابراین اثر مثبت آن میتواند اثر معکوس بر خوشاضطراب بيش از حد می

که ميزان اضطراب تجربه شده در نمونه پژوهش حاضر از شدت زیادی  تأیيد احتمالی بر این امر باشد

 است. بيشترهای پژوهشانجام البته دستيابی به نتيجه روشن نيازمند برخوردار نبوده است. 
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بينی تحصيلی گری خوشبا ميانجیمستقيم غيرصورت مستقيم و هخشم ب مؤلفه یافته دیگر نشان داد که

 . این بخشنداشت دارمعنیتأثير  محور ـآموزو دانش محورمعلم تدریسرویکرد بر خودکارآمدی معلم  و

عدم. نبودسو ب( هم2013) ( و ارن1397) لواسانیهای چگينی و غالمعلیبا یافته ی پژوهشهایافتهاز 

ب( این گونه 2013( و ارن )1397لواسانی )نتایج چگينی و غالمعلی  سویی بخشی از نتایج پژوهش باهم

ا بينی تحصيلی و یا بگری خوشهای ناهمسو با پژوهش حاضر یا با ميانجیشود که پژوهشمیتوجيه 

 زا با رویکرداند، اما در پژوهش حاضر رابطه متغيرهای برونگری خودکارآمدی معلم انجام شدهميانجی

بينی تحصيلی و گری همزمان دو متغير خوشزا( با ميانجی)متغير درون محور ـآموزنشو دا محورمعلم

بينی تحصيلی و مطالعه همزمان دو متغير ميانجی خوش خودکارآمدی معلم بررسی شده است، لذا

 معلمتدریس  هایداری تأثير هيجان خشم بر رویکردمعنیتواند علت عدمی معلم احتماال میخودکارآمد

 را توجيه کند.       

 ـآموزو دانش محورمعلم ی بر رویکرد تدریسآمادگ در پژوهش حاضر ضریب اثر مستقيم مؤلفه

دار محور معنیآموزـ دانش رویکرد رببخشی اثر اصالت/ مستقيم ضریب اثر .دار شدمعنیمثبت و  محور

 ادگی و اصالت/آم هایمؤلفه مستقيمغيریب اثر نشد. ضرا دارمعنی محورمعلم تدریس و بر رویکرد

و  محورمعلم تدریستحصيلی و خودکارآمدی معلم بر رویکرد  بينیخوشگری بخشی با ميانجیاثر

و همکاران  اوریول هایی پژوهش با یافتههایافتهاین بخش از  .شدند دارمعنیمثبت و محور  ـآموزدانش

 خالقيت هيجانی کهمعلمان برخوردار از ها نشان دادند که ، از این جهت که آناستهمسو (2016)

 باالی آنان آمادگیو شوند تدریس درگير می بيشتر درکنند می تجربهرا  در کالس درسهيجانات مثبت 

را  انآموزدانشبا  آنان بخشی ارتباط صادقانهافزایش اثر در جهتمعلمان فکری  توسعه شناختی و زمينه

 نحوِ بهها را آنبدیع دارند و  ایهيجانات خود به شيوهمعلمينی که آمادگی ترکيب و بروز  .کندفراهم می

و  بين بودهکالس نيز خوشدهند نسبت به پيامد عملکرد خود در می ای بروزکليشهغيراثربخش و 

برقراری دهند. همچنين، این معلمان در بينی سوق میپيشاهداف قابل سمت تدوینبهرا های خود فعاليت

اثرگذاری بر یادگيری و پيشرفت  درتر بوده و به توانایی خود آموزان خود موفقروابط موثر با دانش

محور و در استفاده از رویکرد تدریس معلمها، آنان را باور داشته و مجموعه این ویژگی آموزانشانشدان

محور مسئوليت عمده کالس چه در سازد. چرا که در تدریس معلممی محور توانمند ـآموزنشاهمچنين د

آموزش و چه در مدیریت به عهده معلم است و چنانچه معلم از خالقيت و خودکارآمدی الزم برخوردار 

معلم  محور نيز ـآموزدیگر در تدریس دانشآید. از طرف عهده این وظایف برمی خوبی ازبهباشد 

و باوری که  بينیدليل خوشبهکند و در واقع میآموزان محول مسئوليت آموزش و یادگيری را به دانش
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گری و در عين حال نقش نظارتی و تسهيل آموزان استقالل عمل دادهبه توانایی تدریس خود دارد، به دانش

های آموزشی بيان ترکيب توسعه خالقيت هيجانی در نظام  دهد. بر این اساس،میانجام  خوبیبهخود را 

های تدریس است و همچنين خودکارآمدی در امر آموزش بيانگر اعتماد در مواجهه با چالشهيجانی مؤثر 

 ـ آموزو دانشمحور مها استفاده از رویکرد معلویژگیبه توانایی خود در آموزش اثربخش است، هر دو این 

 کند.را تسهيل میمحور 

 محور و ممعل رویکرد تدریس ضریب اثر مستقيم نوآوری برهای پژوهش حاضر، با توجه به یافته

محور ن متغير بر رویکردهای تدریس معلمدر مقابل، اثرات غير مستقيم ای .دار نشدمعنی محور آموزـدانش

ر مستقيم این مؤلفه بولی ضریب اثر غيردار شد. بينی منفی و معنیمحور از طریق خوش ـآموزو دانش

لفه نوآوری بر اثر مستقيم موعدمدار نشد. گری خودکارآمدی معلم معنیتدریس با ميانجی های رویکرد

پژوهش مدل پيشنهادی مستقيم تأیيد کننده غير نحوِبه، محور ـآموزو دانش محوررویکرد تدریس معلم

نشان  پژوهشنان که نتایج چ. هماستای های واسطهحاضر مبنی بر اثرگذاری این متغير از طریق مکانيزم

و  محورهش استفاده از رویکرد تدریس معلمبينی منجر به کادهد که نوآوری از طریق کاهش خوشمی

 بينیپيشغيرقابلپيامدهای  دليلبهنوآوری ممکن است . الزم به ذکر است که شودمی محور ـآموزدانش

ها را نسبت به رخدادهای مثبت آموزشی آن بينینگرانی خوشو این  ایجاد کند در معلمين نوعی نگرانی

کنند، انتظار آنان برای های رایج عمل میافراد برخالف کليشه ،در نوآوری در واقع چون دهد.میکاهش 

را در وقوع اهداف مشخص و معين کاهش  هاآنبينی و خوش تعيين شده مبهم شدههداف از پيشوقوع ا

اهش ک متنوع یها و راهبردهای تدریساستفاده از روشبينی تمایل معلم نيز به دهد. با کاهش خوشمی

 با اطمينان خاطر از رویکردهایتواند کند. چرا که موقعيت آموزشی برای او مبهم است و نمیپيدا می

داری با بطه معنیست که در پژوهش حاضر نوآوری راا استفاده کند. الزم به ذکر مختلف تدریس

 ـ آموزو دانش محورمعلمریق این متغير رویکرد تدریس نداشته و نتوانسته است از ط انخودکارآمدی معلم

گونه تبيين نمود که یکی از منابع خودکارآمدی توان اینرا تحت تأثير قرار دهد. این یافته را می محور

يشين نادیده پ پيامدهای عملکرد افراد مشابه با فرد است. در نوآوری، غالبا تجربيات تجربيات پيشين فرد و

شود و فرد حتی ممکن است از یک طرف مغایر با تجربيات خود و از طرف دیگر مغایر با افراد گرفته می

طبعا از این  منبع خودکارآمدی عمل کند و عنوانهتواند بمتغير نمیکند بنابراین، این  رفتارمشابه خود، 

  تدریس اثرگذار باشد. هایطریق بر رویکرد

 ابرایناست، بن مشابهمدل پژوهشی نيمرخ دو هر  دار درمعنیمستقيم غيريرهای مسبا توجه به اینکه 

، دکننتوان گفت معلمانی که از تدریس لذت برده و به آن افتخار میمیهای پژوهش بندی یافتهجمعدر 
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و  تحصيلی بينیمعلمانی با سطح باالی خوشهستند،  اصالت/ اثربخشی بيشتری باال وادگی آم دارایو 

 هستند. موفق محورمعلم و محور آموزـدانشتدریس رویکرد هر دو  کارگيریبهو در خودکارآمدی بوده 

استفاده از هر دو رویکرد  بينی منجر به کاهشعالوه بر این مولفه نوآوری معلم از طریق کاهش خوش

لم های عاطفی معبينی و خودکارآمدی تحصيلی اثرات ویژگیدر واقع دو متغير خوششود. تدریس می

 دهند.بر رویکردهای تدریس را تحت تأثير قرار می

افت توان به این نتيجه دست یمستقيم متغيرهای برونزا بر رویکردهای تدریس می در خصوص اثرات

 کمتر محور ـآموزدانشتدریس رویکرد  طور کلی ازبههستند معلمانی که دارای اضطراب زیادی که 

زیاد برخوردار شوند که در این صورت از هر تحصيلی بينی مگر آن که از سطح خوش ،کننداستفاده می

 /اصالت باالی دو رویکرد تدریس بيشتر استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر، معلمان دارای احساس

لمان در گونه معکنند. ایناستفاده می بيشتر محور آموزـدانشتدریس از رویکرد  طور کلیاثربخشی به

 آموزـدانشرویکرد از هر دو آمدی باال باشند بينی زیاد و احساس خودکارشرایطی که دارای سطح خوش

  استفاده خواهند کرد.در تدریس خود  محورمعلم و محور

ها و موسسات آموزش عالی، در آموزش و پرورش، دانشگاهتلویحات کاربردی مهمی پژوهش این 

د دانشگاهاساتي برای شودبينی و خودکارآمدی تحصيلی توصيه میای خوشبا توجه به نقش واسطه. دارد

نسبت ها نگرش آناهميت به ها را آنشود و  برگزارکارگاه آموزشی ها، معلمان، دانشجویان تربيت معلم، 

استفاده از رویکردهای مختلف تدریس در  به رویدادهای آینده و باوری که به توانایی تدریس خود دارند

اول و  هایدورهپژوهش بر روی معلمان این های پژوهش حاضر این است که از محدویت. آگاه نمود

مع دیگر های پژوهش به جوادر تعميم یافتهاین الزم است دانشگاهی انجام شده، بنابرو پيشدوم دبيرستان 

تنظيم سازگاری، مدیریت، درک و  ،پذیریهوش هيجانی در انعطاف آنجایی که از، همچنيناحتياط نمود. 

(، 2013خازن،  اشنایدر، ليون و) مؤثر با دیگران نقش مؤثری داردارتياط  و برقراری یفردبينهيجانات 

 معلم تدریس های به نقش هوش هيجانی در رویکرد های آتیپژوهش که در شودمی پيشنهادرو، ازاین

  پرداخته شود.
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The main purpose of this study was to explain teachers’ approach to teaching based on their 

achievement emotions and emotional creativity with the mediating role of teacher academic 

optimism and self-efficacy. The present fundamental research adopted a correlational design and 

a structural equation modeling to explore the relationship between the variables. The statistical 

population of this study consisted of teachers working in schools in Kushk-e Nar district (Parsian 

county, Hormozgan province), Shibkaveh district (Hormozgan province), and Chah-e Mobarak 

district (Asaluyeh county, Bushehr province). The participants included 501 teachers (298 men 

and 203 women), who were selected by stratified random sampling and aged between 24 and 56. 

The participants were asked to respond to the following questionnaires: teachers’ achievement 

emotions questionnaire, teachers’ emotional creativity questionnaire, teachers’ academic optimism 

questionnaire, teachers’ self-efficacy questionnaire, and teachers’ approach to teaching 

questionnaire. The results showed that the proposed theoretical model of research had a good fit 

with the experimental data. Both enjoyment and preparedness factors had positive and significant 

direct effects on teacher-centered and learner-centered approaches to teaching. While anxiety had 

a negative and significant direct effect on the learner-centered approach to teaching, 

effectiveness/authenticity had a positive and significant direct effect on the learner-centered 

approach to teaching. Enjoyment, pride, preparedness, and effectiveness/authenticity factors had 

positive and significant indirect effects on teacher-centered and learner-centered approaches to 

teaching with the mediating roles of teacher academic optimism and teacher self-efficacy. Whereas 

anxiety had a positive indirect effect, innovation had a negative indirect effect on teacher-centered 

and student-centered approaches to teaching with the mediating role of teacher academic optimism. 

To sum up, the results showed that both teacher    academic optimism and teacher self-efficacy 

played an important mediating role in explaining the relationship between teachers’ achievement 

emotions and their emotional creativity with regard to teacher- and learner-centered approaches to 

teaching. 

Keywords: approaches to teaching, emotional creativity, self-efficacy, teachers’ academic 

optimism, teachers’ achievement emotions  
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