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 هيجانهای معلمان
 و رویكردهای آموزش

 تاریخ پذیرش: 99/08/30  تاریخ دریافت: 98/10/01   

پژوهشها نشــان می دهند که معلمان در محیطهای آموزشی، اغلب انواعی از هیجانهای مثبت 
مانند لذت، شــادی، شور، گرمی و محبت و هیجانهای منفی مانند خشم و ناکامی، غرور، خشم، 
سرخوردگی، اضطراب و گناه را تجربه می کنند. هیجانهای مثبت سبب رشد رویکردهای آموزشی 
انعطاف پذیر و هیجانهای منفی سبب تضعیف آنها می شوند. در پژوهش حاضر، نقش هیجانهای 
مثبت و منفی معلمان در رویکردشــان به آموزش مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعۀ آماری 
پژوهش همۀ معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش اهواز بوده که از میان آنها 132 نفر 
به صورت داوطلبانه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه هیجانهای معلم ساخته 
چن )2016( و رویکردهای آموزشی محقق ســاخته )1398( استفاده شده است. طرح پژوهش 
همبستگی اســت. نتایج مطالعه نشــان داده که میان هیجانهای مثبت معلمان و رویکردهای 
آموزشــی ارتباط مثبت و میان هیجانهای منفی و رویکردهای آموزشــی ارتباط منفی معنادار 
وجود دارد. نتایج رگرسیون نشــان داد که از میان هیجانهای مثبت و منفی فقط هیجان عشق 
توانست رویکرد آموزشی دانش آموز- محوری را پیش بینی کند، درحالی که همه هیجانهای مثبت 
و منفی توانستند رویکردهای انتقال دانش به دانش آموز و تعامل معلم ـ دانش آموز را پیش بینی 
کنند. اهتمام به هیجانهای مثبت، به ویژه عشق در رویکرد دانش آموزـ  محوری و انتقال دانش به 

دانش آموز و تعامل معلم- دانش آموز به هنگام آموزش ضروری است. 

کليد واژگان: هیجانهای مثبت و منفی، رویکردهای آموزشی
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 مقدمه

مبحث هیجانهای معلمان1، از دهۀ 90 میالدي آغاز شده )هارگریوز2، 1998( و به دلیل کشف ارتباط 
هیجانهای مثبت با آموزش، یادگیری معلمان مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته است )یین، هوانگ و 
وانگ2016،3؛ اوئی تو، جوکیکوکو و اســتوال2015،4(. لین5، یین، هان6 و هان )2020( نشــان دادند که 
هیجانهای پیشــرفت، یادگیری دانش آموزان را برجسته می کنند و سبب بهبود محیط کالس می شوند. 
پویایی کالس با هیجانهای معلمان و دانش آموزان در حل مســئله ارتباط بسیار دارد )ریچاردز، 2020؛ 
بنش7، 2017(. هارگریوز )2000( معتقد است که هیجانهای معلمان، قلب تپنده آموزش تلقی می شوند. 
شــوتز و زمبیالس8 )2009( معتقدند که  هیجانها، اساساً بخش جدایی ناپذیر فرایند آموزش اند. پکران، 
گوئتز، تیتز و پری9 )2002( نیز معتقدند که هیجانها، مجموعه ای از فرایندهای روان شــناختی مرتبط 
به هم اند که عواطف، شــناخت و مؤلفه های انگیزشی، روان شــناختی و واکنشهای فیزیولوژیکی را دربر 
می گیرند. چن10 )2016( هیجانهای اصلی مرتبط با حرفه معلمی را عبارت از شــادی11، عشق12، غم13، 
خشم14 و ترس15 می داند. از نظر وی، شادی معلم به تعاملهای مثبت با دانش آموزان، معلمان و مسئوالن 
مدرسه مرتبط است و حمایت معلمان و همکاران و احترام از مسئوالن مدرسه را شامل می شود. عشق، 
دومین هیجانی است که با خوشحالی معلم به سبب ماهیت شغلی وی مانند مشاهده احترام، حقوق کافی 
و رشد دانش آموز ارتباط دارد. غم، سومین هیجان است که به هیجانهای غم انگیز و ناخوشایند معلمان 
به دلیل نادیده گرفتن تالشــهای آنها، دریافت پاداش غیرمنصفانه و نگرشهای غیردوستانه دانش آموزان 
و والدین به آنان اشــاره دارد. خشم، چهارمین هیجان اســت که به آزرده شدن خاطر معلمان به سبب 
عیب جوییها و انتقادهای مردم، سختیهای نوبت کاری و تغییر مکان ناشی از بروکراسی آموزشی و نادیده 
گرفتن دانش آموزان اشــاره می کند. ترس پنجمین هیجان اســت که به مشکالت دانش آموزان، رقابت 

همکاران، انتظارات افراطی والدین و عدم تعادل در کار و زندگی مربوط می شود )هارگریوز،2000(.
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پژوهشــها نشان می دهند که معلمان در محیطهای آموزشی، اغلب انواعی از هیجانهای مثبت مانند 
لذت، شادی، شــور، گرمی و محبت )ساتون و ویتلی2003،1( و هیجانهای منفی مانند خشم و ناکامی، 
غرور، خشم، سرخوردگی، اضطراب و گناه را تجربه می کنند )کلر2، چنگ3، بکر4، گوئتز و فرنزل2014،5(. 
همچنین پژوهشها نشان می دهند که معلمان از میان هیجانهای مثبت در زمان آموزش، هیجان لذت و 
از میان هیجانهای منفی، هیجان خشم را بیشتر نشان می دهند )فرنزل، 2014(. هیجانهای مثبت سبب 
رشــد رویکردهای آموزشــی انعطاف پذیر و خالق و هیجانهای منفی سبب تضعیف آنها می شوند )بکر، 
گوئتز، مورگر6 و رانلوچی7، 2014(. رودریگو ـ رویز8 )2016( معتقد اســت که هیجانهای مثبت، اثرات 
مثبت دارند و سبب ایجاد اندیشه های تربیتی عمیق تر می شوند و هیجانهای منفی اثرات منفی را تحریک 
می کننــد و اغلب به کاهش انگیزش معلمان می انجامند )ســاتون و ویتلی،2003(. هیجانهای معلمان، 
 می توانند بســیاری از جنبه های کالســی )وان اودن، ریتزن و پیترز2014،9(، ارتباط دانش آموز ـ معلم

)یان، اوانس و هاروی2011،10(، درگیری تحصیلی و انگیزش و فرایندهای شــناختی را تحت تأثیر خود 
قرار دهند )نِویل2013،11(.  

آموزش، یک فعالیت هیجانی اســت و به کمک هیجانات مثبت تقویت می شــود و معلمان موفق با 
نمایش راســتین اشــتیاق خود به آموزش، در افزایش اشــتیاق فراگیران به یادگیري، نقشی مؤثر بازی 
می کنند. در همین زمینه، فرنزل )2014( معتقد است که لذت معلم به مثابه یک هیجان مثبت با لذت 
دانش آموز از کالس ارتباط مثبت دارد. به طور کلی هیجانات منفی، رویکرد عمیق شناختی یادگیری را 
کاهش می دهند )لیننبرینک ـ گارســیا و پکران12، 2011( و هیجانات مثبت به بهبود محیط یادگیری 
فراگیران کمک می کنند )زمبیالس، چاراالمبوس13 و چاراالمبوس، 2014(. بررســی کالســن14، پری و 
فرنزل )2012( نشان داده است که نزدیکی معلمان به دانش آموزان با هیجانهای مثبت همبستگی مثبت 
و با هیجانهای منفی همبســتگی منفی دارد. از آنجا که هیجانهای معلمان از عوامل مؤثر آموزشی اند و 
در بســیاری از بررسیها بر آن تأکید شده است، بنابراین انتخاب رویکرد مناسب آموزشی با همراه کردن 
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هیجانهای کارآمد می تواند زمینه پیشــرفت تحصیلی را فراهم کند. از سویی هم پژوهشها حکایت از آن 
دارند که معلمان در آموزش خود از هیجانهای متفاوتی استفاده می کنند و این نتیجه می تواند در اصالح 
خطاهای آموزشی مؤثر باشد. همچنین بررسیها نشان می دهند که هیجانات منفی معلمان، رویکرد عمیق 
شناختی یادگیری را کاهش می دهد)لیننبرینک-گارسیا و پکران، 2011( و هیجانات مثبت معلمان، به 
بهبود محیط یادگیری فراگیران کمک می کنند. شــواهد نشان می دهد هیجانهای معلمان در رفتارهای 

آموزشی آنان بسیار مؤثر است )تاکسر1 و فرنزل، 2015(.
رویکردهای آموزشــی2، از موضوعات آموزشــی هســتند که اخیراً مورد توجه ویژه پژوهشــگران 
 قرارگرفته اند. صاحب نظران معتقدند که رویکردهای آموزشی به سه شکل معلمـ  محور3، دانش آموزـ  محور4

و تعامل معلم ـ دانش آموز5 صورت می گیرد )تانگ و همکاران6، 2017؛ کیکاس، سیلینیســکاس، یوگی 
و ســودال7، 2016(. در رویکرد معلم- محور، عمدتاً تمرکز روی محتوا، زمان و شــرایط آموزش است و 
برای انتقال دانش، مهارتها و نگرشها به دانش آموزان از مجموعه ای از رویکردها مانند سخنرانی، حفظ و 
یادگیری برای امتحان اســتفاده می شود. داکورث8 )2009( معتقد است که این رویکرد از رشد آموزشی 
و تربیتی دانش آموزان جلوگیری می کند. شواهد نشان می دهد که در نظام تعلیم و تربیت آموزش عالی، 
رویکرد آموزشــی معلم ـ محور جایگزین رویکرد دانش آموز ـ محور شده اســت )وایمر9، 2002(. لیو10، 
چائو11 و لیو )2006( نشان دادند که با وجود تأکید بر استفاده از رویکرد آموزشی فراگیر ـ محور، بیشتر 
اســاتید هنوز از آموزش ســنتی و معلم- محور بهره می برند. در رویکرد دانش آموزـ  محور، بر تســهیل 
درگیری دانش آموز، ساختن دانش بر مبنای دانش موجود و توسعه درک وی تأکید می شود )تریگ ول12، 
2012(. معلمان این رویکرد، معتقدند که دانش آموزان به مثابه افراد مســتقل، به پرورش ابعاد فیزیکی، 
روان شناختی، هیجانی و عقالنی نیازمندند. رویکرد دانش آموزـ  محور این فرصت را به دانش آموز می دهد 
که مهارتهای تحلیل، مهارتهای حل مســاله، یادگیری عمیق، یادگیری خودجهتی، یادگیری انعکاسی و 
رشد را توسعه بخشد )ایندیریانتی13، 2012(. رویکرد دانش آموزـ محور بر چگونگی یادگیری تمرکز دارد 

1. Taxer
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6. Tang et al.
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8. Duckworth
9. Weimer
10. Liu
11. Qiao 
12. Trigwell
13. Indrianti

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jo
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 18

https://qjoe.ir/article-1-3126-fa.html


113

دکتر کریم سواری و فاطمه فرزادی

109
ـ  

 12
6

هیجانهای معلمان  و  رویکردهای آموزش

ë 146 شمارة پیاپی ë 2 شمارة
ë 1400 تابستان ë سال سی و هفتم

)وهلفارت1، 2008(، در آن کمتر از سخنرانی استفاده می شود و معلمان از روشهای آموزشی پیشرفته ای 
همچون پاورپوینت، درگیری تحصیلی و ســبکهای مشارکتی یادگیری بهره می برند. مسئولیت پذیری، 
مشارکت، مسالهـ  محوری و دموکراسی از ویژگیهای این رویکرد آموزشی هستند و در آن دانش آموزان و 
معلمان دربارۀ اینکه چگونه، چه چیزی و چه موقع یادگیری رخ دهد تصمیم می گیرند )دوپینـ  برایانت2، 
2004(. وی معتقد است که رویکرد آموزشی معلمـ  محور کاماًل رسمی، کنترل شده و استبدادی است و 
بر اساس آن معلمان تعیین می کنند که دانش آموز چه چیزی را چگونه یاد بگیرد. هوبا و فرید3 )2000( 
معتقدند که دانش آموزان در این رویکرد اطالعات را به طور منفعالنه دریافت می کنند و بیشتر بر کسب 
دانش تأکید می شــود و نقش معلم، ارائه اطالعات اولیه به دانش آموزان و ارزیابی آموزشــی آنهاست که 
در این حالت رشــد شــخصی اتفاق نمی افتد. ولک4 )2010( گزارش می دهد که در رویکرد آموزشــی 
دانش آموزـ  محور، دانش آموزان به طرح برنامه های درسی خود اقدام می کنند. سالنیر، الندری، النگنکر و 
واگنر5 )2008( معتقدند که این رویکرد به ساخت فعالیتهای آموزشی و یادگیری بیشتر کمک می کند 
و شــرایط ارزیابی معتبر را فراهم می کند. رویکرد تعاملی دانش آموزـ  معلم، سومین رویکرد است که دو 
رویکرد قبلی را به هم پیوند می دهد. شــواهد نشان می دهد که معلمان، می توانند رویکردهای آموزشی 
متعــدد و حتی متضاد را به کار گیرند )چن و براون6، 2016(. از آنجایی که نتایج تحقیق چن )2019( 
نشــان داد که هیجانهای مثبت معلمان به رویکرد آموزشی دانش آموزـ  محور و هیجانهای منفی آنان به 
رویکرد آموزشی معلم ـ محور منجر می شود، لذا در تحقیق حاضر اهداف و فرضیه های زیر آزمون شدند.
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1. تعیین رابطه هیجانهای مثبت معلمان با انتقال دانش 

2. تعیین رابطه هیجانهای مثبت معلمان با رویکرد دانش آموزـ  محوری
3. تعیین رابطه هیجانهای مثبت معلمان با تعامل معلمـ  دانش آموز 

4. تعیین رابطه هیجانهای منفی معلمان با انتقال دانش
5. تعیین رابطه هیجانهای منفی معلمان با رویکرد دانش آموزـ  محوری

6. تعیین رابطه هیجانهای منفی معلمان با تعامل معلمـ  دانش آموز
7. تعیین رابطه چندگانه هیجانهای مثبت و منفی معلمان با رویکردهای آموزشی

8. تعیین رابطه چندگانه هیجانهای منفی معلمان با رویکردهای آموزشی

1. Wohlfarth
2. Dupin-Bryant
3. Huba & Freed
4. Wolk
5. Saulnier, Landry, Longenecker & Wagner
6. Brown

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jo
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 18

https://qjoe.ir/article-1-3126-fa.html


علمی

فصلنامه تعلیم و تربیت

114
ë شمارة ë 2 شمارة پیاپی 146

ë سال سی وهفتم ë تابستان 1400

 فرضیه های پژوهش
1. میان هیجانهای مثبت معلمان و انتقال دانش رابطه مثبت وجود دارد.

2. میان هیجانهای مثبت معلمان و رویکرد دانش آموز ـ محوری رابطه مثبت وجود دارد.
3. میان هیجانهای مثبت معلمان و تعامل معلم ـ دانش آموز رابطه مثبت وجود دارد.

4. میان هیجانهای منفی معلمان و انتقال دانش رابطه منفی وجود دارد.
5. میان هیجانهای منفی معلمان و رویکرد دانش آموز ـ محوری رابطه منفی وجود دارد.

6. میان هیجانهای منفی معلمان و تعامل معلم ـ دانش آموز رابطه منفی وجود دارد.
7. هیجانهای مثبت با انتقال دانــش، رویکرد دانش آموز ـ محوری و تعامل معلم ـ دانش آموز ارتباط 

چندگانه دارند. 
8. هیجانهای منفی با انتقال دانش، رویکــرد دانش آموز ـ محوری و تعامل معلم ـ دانش آموز ارتباط 

چندگانه دارند.

 روش
جامعــه آماری پژوهش، همۀ معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش اهواز بودند که 132 
نفر )100 زن و 32 مرد( به صورت داوطلبانه انتخاب شــدند. از آنجا که پژوهش حاضر مصادف با شیوع 
ویروس کرونا بود و حضور معلمان در مدارس کم شــده بود لذا از میان مدارس یاد شــده، 20 مدرســه 
انتخاب شدند و همۀ معلمان آن مدارس )زن و مرد( نمونه آماری را تشکیل داد و ضمن توضیح اهداف 
پژوهش، پرسشــنامه در اختیار آنان قرار داده شــد. با توجه به اینکه حضــور در مدارس برای معلمان 
اختیاری بود لذا از میان معلمانی که به هر دلیل در مدرسه حضور داشتند خواسته شد که به پرسشنامه ها 
پاســخ دهند. البته برخی از معلمان با پژوهشگر همکاری نکردند. توزیع و گردآوری پرسشنامه ها را نیز 

همکار پژوهشگر انجام داده است.

 ابزار پژوهش
الف( پرسشنامه هیجانهای معلم: پرسشنامه هیجانهای معلم را چن )2016( ساخته و از 26 ماده 
و پنج مؤلفه لذت)7 ماده(، عشــق)4 ماده(، ناراحتی)4ماده(، خشــم )4 ماده( و ترس )7 ماده( 
تشــکیل شده اســت که به صورت مقیاس 6 درجه ای از هرگز )1( تا همیشه )6( نمره گذاری 
می شود. این پرسشنامه را خدایی )1397( ترجمه کرده و پایایی آن را برای خرده مقیاس لذت 
)0/90(، عشق)0/73(، ناراحتی)0/86(، خشم)0/87( و ترس)0/86( به دست آورده و روایی آن 

را )1397( بررسی و تأیید کرده است.
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ب( پرسشــنامه رویکرد معلمان به آموزش: پرسشنامه رویکرد معلمان به آموزش را پژوهشگر 
)1398( با اقتباس از پرسشنامه تریگ ول، پراسر1 و گینز2 )2005( ساخته است. این پرسشنامه از 
 14 ماده و سه مؤلفه انتقال دانش)5 ماده(، تعامل معلم ـ  دانش آموز )4 ماده( و دانش آموزـ  محور

)5 ماده( تشــکیل شــده اســت و به صورت مقیاس 4 درجه ای از کاماًل مخالفــم)1( تا کاماًل 
 موافقم)4( نمره گذاری می شود. پایایی مؤلفه انتقال دانش 0/80، مؤلفه تعامل دانش آموزـ  معلم

0/60، مؤلفه دانش آموزـ  محور 0/60 و برای کل پرسشــنامه 0/70 به دســت آمده و روایی آن 
از طریق تحلیل عاملی تأییدی تایید شــده اســت. تحلیل عاملي مؤلفه هاي اصلي پرسشنامه 
روي 14 ماده اولیه انجام شــده است. تحلیل نشــان داد که مقدار آزمون کایزر ـ مایر ـ ولکین 
0/91 شــده که این مقدار نشــانه کفایت نمونه گیری است، لذا داده های پرسشنامه به تعدادی 
 عاملهای زیربنایی قابل تقلیل است. ضمناً مقدار خی دو آزمون کرویت بارتلت )sig = 0/000 ؛

df  = 351 ؛x2 =18974/84( نشان داد که داده های پژوهش حاضر قابلیت اجراي تحلیل عاملي 
اکتشــافی را دارند. تحلیل عاملی اکتشــافی وجود 14 ماده و 3 عامل اساسی را در پرسشنامه 

رویکرد معلمان به آموزش مورد تأیید قرار داده است.

 یافته ها
در جدول 1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش آمده است. مندرجات جدول نشان می دهد 
که هیجان لذت با 22/45 و 5/56 و هیجان ترس با 9/74 و 4/51 به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین 

و انحراف معیار را به خود اختصاص دادند.

 جدول 1.   میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش                                                                                                                          

انحراف معیارمیانگینمتغیرانحراف معیارمیانگینمتغیر

12/583/58عشق16/402/86انتقال دانش

9/744/51ترس16/692/42دانش آموز- محوری

19/536/30ناراحتی13/782/09تعامل معلم- دانش آموز

9/764/56خشم22/455/56لذت

1. Prosser
2. Ginns
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 جدول 2.   ماتریس همبستگی هیجانهای مثبت و منفی معلمان با رویکرد آموزشی                                                                                                                          

12345678

-1. انتقال دانش

- **20/20. دانش آموز- محوری

- **0/23 **30/22. تعامل معلم- دانش آموز

-**0/20**0/23 **40/21. لذت

-**0/20**0/22**0/30 **50/22. عشق

-**0/20-**0/15-**0/23-**0/26-**0/27-6. هیجان ترس

-**0/21-**0/21-**0/18-**0/19-**0/22-**0/25-7. ناراحتی

-**0/17-**0/22-**0/23-**0/16-**0/24-**0/26-**0/28-8. خشم

مندرجات جدول 2 نشــان می دهد که میان هیجان لذت و انتقال دانش همبستگی مثبت )0/21(، 
میان هیجان عشــق و انتقال دانش همبستگی مثبت )0/22(، میان هیجان لذت و دانش آموز- محوری 
همبســتگی مثبت )0/23(، میان هیجان لذت و رویکرد دانش آموزـ  محوری همبستگی مثبت )0/23(، 
 میــان هیجان لــذت و تعامل معلــمـ  دانش آموز همبســتگی مثبت )0/20( و میان هیجان عشــق و 
دانش آموز ـ محوری همبستگی مثبت )0/22( وجود دارد. به طور کلی هر چه هیجانات معلمان مثبت تر 
باشــند انتقال دانش، دانش آموز ـ محوری و تعامل معلم- دانش آموز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. 
 همچنین مندرجات جدول نشان می دهد که میان هیجان ترس و انتقال دانش همبستگی منفی )0/27-(، 
هیجان ناراحتی و انتقال دانش همبستگی منفی )0/25-(، میان هیجان خشم و انتقال دانش همبستگی 
منفی )0/28- (، میان هیجان ترس و رویکرد دانش آموز- محوری همبستگی منفی )0/26-(، میان هیجان 
 ناراحتی و دانش آموزـ  محوری همبســتگی منفی )0/22-(، میان هیجان خشــم و دانش آموزـ  محوری

همبســتگی منفی )0/26-(، میان هیجان ترس و تعامل معلمـ  دانش آموز همبســتگی منفی )0/23-(، 
میان هیجان ناراحتی و تعامل معلم- دانش آموز همبستگی منفی )0/19-( و میان هیجان خشم و تعامل 
معلم- دانش آموز همبســتگی منفی )0/24-( وجود دارد. به طور کلی هر چه هیجانهای ترس، ناراحتی 
و خشم معلمان بیشتر باشند انتقال دانش، رویکرد دانش آموز- محوری و تعامل معلم ـ دانش آموز کمتر 

صورت می گیرد.
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 جدول 3.   نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی رویکرد آموزشی دانش آموز- محور بر مبنای هیجانها                                                                                                                          

 متغیرهای متغیر مالک
RR2bFtpپیش بین

 رویکرد آموزشی 
دانش آموز- محور

عشق

0/390/15

0/363

3/73

2/180/032

0/130/780/43لذت

0/420/67-53/-0ترس

1/550/12-0/16-ناراحتی

0/530/59-0/67-خشم

تحلیل رگرســیون نشان داد که فقط هیجان عشق توانســت رویکرد آموزشی دانش آموز- محور را 
 پیش بینی کند و هیجانهای فوق الذکر در پیش بینی دو رویکرد آموزشــی دیگر نقش آن چنانی ندارند. 

در مجموع این متغیر پیش بین )عشق(، 0/15 واریانس متغیر مالک را تبیین مي کند. 
 

 جدول 4.   نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی رویکرد انتقال دانش به دانش آموز بر مبنای هیجانها                                                                                                                          

 متغیرهای متغیر مالک
RR2bFtpپیش بین

انتقال دانش

عشق

0/350/12

0/31

3/73

3/210/020

0/110/600/010لذت

0/310/060-0/41-ترس

1/750/002-0/12-ناراحتی

0/330/001-0/37-خشم

تحلیل رگرسیون نشان مي دهد که هیجانهای مثبت و منفی توانستند انتقال دانش به دانش آموز را 
پیش بینی کنند. در مجمــوع این متغیرهای پیش بین 0/12 واریانس متغیر مالک یعني رویکرد انتقال 

دانش به دانش آموز را تبیین  می کنند. 
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 جدول 5.   نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی رویکرد آموزشی تعامل معلم- دانش آموز بر مبنای هیجانها                                                                                                                          

 متغیرهای متغیر مالک
RR2bFtpپیش بین

 رویکرد تعامل 
معلم ـ دانش آموز

عشق

0/320/10

0/28

3/63

3/420/030

0/120/600/020لذت

40/230/000-0/46-ترس

2/930/004-0/18-ناراحتی

4/170/008-0/33-خشم

تحلیل رگرسیون نشــان مي دهد که هیجانهای مثبت و منفی توانستند تعامل معلم- دانش آموز را 
پیش بینی کنند. در مجموع این متغیرهای پیش بین0/10 واریانس متغیر مالک یعني رویکرد آموزشی 

تعامل معلم- دانش آموز را تبیین می  کنند. 

 بحث و نتیجه گیری 
  فرضیه اول.  بین هیجانهای مثبت معلمان و انتقال دانش رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج این مطالعه نشــان داد که میان هیجانهای مثبت با انتقال دانش ارتباط مثبت معنادار 
وجود دارد. نتایج مطالعات تاکســر و فرنــزل )2015(، بکر و همکاران )2014(، فرنزل )2014(، 
زمبیالس و همکاران )2014( و یان و همکاران، )2011( از فرضیه پژوهش حاضر حمایت می کنند. 
در تبییــن این یافته می توان به نظر هارگریوز )2001( اســتناد کرد، زیرا وی تأکید می کند که 
آموزش یک فعالیت هیجانی است و بخش اساسی آموزش شمرده می شود. همچنین تأکید دارد 
که آموزش و تدریس خوب، به کمک هیجانات مثبت تقویت می شــود و معلمان موفق با نمایش 
راستین اشتیاق خود به آموزش، سبب ایجاد اشتیاق در فراگیران به یادگیري می شوند. مدارس و 
کالسها محیط هیجانی پیچیده ای هستند، جایی که معلمان همواره با تقاضاهای هیجانی از سوی 
دانش آموزان، همکاران، والدین و مدیران روبه رو می شــوند. لذا برای سازگاری با این خواسته های 
عاطفی، مدیریت هیجانها برای معلمان ضرورت می یابد تا به صورت موفقیت آمیزی تدریس کنند. 
همچنین نتایج نشان داده است که معلمان هیجانهای مثبت )خوشایند( و منفی )ناخوشایند( را 
از طریق تعامل با دانش آموزان، همکاران، مدیران مدارس و والدین دانش آموزان تجربه می کنند. 
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در واقع، هر چه تعامل میان معلم و دانش آموزان بیشتر باشد هیجانهای مثبت دوسویه در محیط 
مدرســه و کالس به وجود می آید. در واقع، وقتــی دانش آموزان از تدریس لذت می برند که دقت 
و توجه افزایش یابد. فرنزل )2014( معتقد اســت که لذت معلم به مثابه یک هیجان مثبت، با 
لــذت دانش آموز از کالس، ارتباط مثبت دارد. به عبارت دیگر هیجانات مثبت معلمان، به بهبود 
محیط یادگیری کمک می کنند )زمبیالس و همکاران، 2014(. در ضمن شــواهد نشان می دهد 
که هیجانهای معلمان در رفتارهای آموزشــی آنان بسیار مؤثر است )تاکسر و فرنزل، 2015؛ بکر 

و همکاران، 2014(. 

  فرضیه دوم.  بین هیجانهای مثبت معلمان و رویکرد دانش آموز- محوری ارتباط مثبت وجود دارد. 
نتایج این مطالعه نشان داد که میان هیجانهای مثبت معلمان و رویکرد دانش آموز- محوری 
ارتباط مثبت وجود دارد. یافته های پژوهشهایی همچون تاکسر و فرنزل )2015(، بکر و همکاران 
)2014(، فرنــزل )2014(، زمبیالس و همکاران)2014(، یــان و همکاران )2011( و هارگریوز 
)2001( از یافته پژوهش حاضر پشــتیبانی می کنند. در تبیین این فرضیه الزم است اشاره شود 
که با توجه به این که آموزش یک فرایند گران بار هیجانی برای فراگیران، والدین و معلمان است، 
نوع رویکرد آموزشــی انتخاب شده در کالس درس می تواند نوع هیجانات معلم و دانش آموزان را 
مشخص کند. در رویکرد آموزشی دانش آموز- محور، فرایند آموزش دوسویه و به صورت تعاملی 
میان معلم و دانش آموزان صورت می گیرد و بر تسهیل درگیری دانش آموز، ساختن دانش از سوی 
خود دانش آموز بر مبنای دانش موجود و توسعه درک و فهم دانش آموز تأکید می شود )تریگ ول، 
2012(. به عبارت دیگر، رویکرد دانش آموز- محور این فرصت را در اختیار دانش آموز قرار می دهد 
که مهارتهای تحلیل، حل مساله، یادگیری عمیق، یادگیری خودجهتی، یادگیری انعکاسی و رشد 
را بهبود بخشد )ایندیریانتی، 2012(. در همین زمینه معلمان گزارشهایی مثبت از هیجانات خود 

در این نوع سبک آموزشی داشتند.

 فرضیه سوم.  بین هیجانهای مثبت معلمان و تعامل معلم ـ دانش آموز رابطه مثبت وجود دارد. 

نتایج این فرضیه نشان داد که میان هیجانهای مثبت معلمان و تعامل معلم- دانش آموز رابطه 
مثبت وجود دارد. با اســتناد به این پژوهــش می توان نتیجه گرفت که هر چه هیجانهای مثبت 
معلمان )لذت و عشــق( بیشتر باشد به همان نسبت تعامل معلم- دانش آموز بیشتر است. از نظر 
پژوهشگران، هیجانها از عوامل شخصیتی هستند که طی فرایند یادگیری حضور دارند )لی، کوی 
و چیو1، 2018(. در همین رابطه، فرنزل و همکاران )2009( نیز معتقدند که هیجانهای معلمان 
 برای یادگیری دانش آموزان، جّو روانی مدرســه و کیفیت آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارند. 

1. Lei, Cui & Chiu
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به عبارت دیگر، از منظر آموزشــی و پرورشی، بروز و بیان هیجانها بسیار مهم قلمداد می شوند، 
زیرا یادگیری و پیشــرفت دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهند. هیجان دانش آموزان، زمانی 
مثبت تلقی می شود که به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای آموزشی و پرورشی سرمایه گذاری 
شود. یافته ها نشان می دهند که دانش آموزان، بسیاری از هیجانهای خود را ضمن درس، درحال 
مطالعه و شــرکت در امتحانات تجربه می کنند. این هیجانها می توانند مثبت یا منفی و از درجه 
شدت متفاوتی برخوردار باشند. بدیهی است کالس درس، یک مکان هیجانی تلقی می شود که در 
آن دانش آموزان می توانند هیجانهای بسیاری را تجربه کنند. دانش آموزان، بسیاری از هیجانهای 
خود )مانند ناراحتیهای خانوادگی( را با خودشان به کالس درس حمل می کنند و همین امر تأثیر 
منفــی بر یادگیری آنان می گذارد. برخی از این هیجانها، از خارج کالس درس )زندگی بیرون از 
کالس( وارد کالس شده و برخی دیگر ریشه در فعالیتهای کالس درس دارند. رفتار معلم به منزلۀ 
یــک عامل محیطی مهم  برای پیش بینی هیجانات در نظر گرفته می شــود )فرنزل و همکاران، 
2007(. هیجانهای معلمان، بخشــی مهم از بافت آموزشی را شکل می دهند و با پیامدهای مهم 
و متفاوتی مانند بهزیستی معلمان، کارآمدی کالسی، انگیزش، عملکرد و یادگیری دانش آموزان، 
ارتباط دارند )بکر و همکاران، 2015(. معموالً معلمان در محیطهای آموزشــی و تربیتی، سطوح 
باالیی از هیجانها را تجربه می کنند )مســلش، شــافلی و الیتر1، 2001(. با این حال هیجانهای 
معلمان، عمیقاً فرایندهای آموزشی و رفتارهای آنان را تحت تأثیر قرار می دهند )هاگناور و وولت2، 
2014(. مارتین و لوکن هاوسن3 )2005( نیز معتقدند که کیفیت تدریس به هیجانهای معلمان 

بستگی دارد. 

  فرضیه چهارم.  بین هیجانهای منفی معلمان و انتقال دانش رابطه منفی وجود دارد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میان هیجانهای منفی معلمان و انتقال دانش ارتباط منفی 
معنادار وجود دارد. یافته های بکر و همکاران )2014( و لیننبرینک-گارســیا و پکران )2011( از 
 یافته پژوهش حاضر حمایت می کننــد. از آنجا که در رویکرد معلم- محور، تمام فرایند آموزش 
به عهدۀ معلم اســت و صمیمیت و تعامــل کمتری میان معلم و دانش آمــوز صورت می گیرد، 
هیجانات مثبتی مراوده نمی شــود و از این جهت نیز معلمان هیجانات منفی بیشــتری گزارش 
داده انــد. وایمر )2002( در پژوهش خود نشــان داد که در رویکــرد معلمـ  محوری بدرفتاری 
و پرخاشــگری دانش آموزان بیشــتر اســت و همین امر موجب خشم و ســرخوردگی معلم از 
بدرفتاریهای دانش آموزان می شــود، در نتیجه تمرکز و توجه معلمان از اهداف آموزشی منحرف 

1. Maslach, Schaufeli & Leiter 
2. Hagenauer & Volet 
3. Martin  & Lueckenhausen
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می شود. از آنجایی که اضطراب کارایی حافظه فعال را کاهش می دهد، یک معلم با سطح باالیی 
از اضطراب غیرمحتمل است که بتواند موفق به حل مشکالت و مسائل آموزشی در کالس درس 
بشــود. در همین زمینه ســاتون و ویتلی )2003( اشــاره کرده اند که معلمان دارای هیجانهای 
مثبت تر، اســتراتژیها و ایده های آموزشی بیشــتری تولید می کنند و در عوض هیجانهای منفی 
انگیــزش معلمان را کاهش و تجربیات هیجانی منفی دانش آمــوزان را افزایش می دهند. از نظر 
انگیزش، رایان و دســی1 )2000( معتقدند که هیجانهای منفــی اغلب انگیزه درونی معلمان را 

کاهش می دهند، درحالی که هیجانهای مثبت، پیش نیازی برای انگیزش درونی است. 

  فرضیه پنجم.  بین هیجانهای منفی معلمان و دانش آموز- محوری رابطه منفی وجود دارد.
نتایج پژوهشهایی همچون بکر و همکاران )2014( و لیننبرینک ـ گارسیا و پکران )2011( 
از یافته پژوهش حاضر پشــتیبانی می کنند. در تبیین این یافته می توان گفت وقتی که محیط 
آموزشــی از هیجانهای منفی آکنده است و معلمان در آموزش خود از هیجانهای منفی بیشتری 
بهره می گیرند راه شــکوفایی استعداد و خالقیت دانش آموزان کم رنگ تر می شود و رکود علمی 
به تدریج اثر خود را نشــان می دهد که از پیامدهای آن رشد بی انگیزگی و اهتمام کم به مسائل 
آموزشــی است. در رویکرد آموزشــی دانش آموزـ  محور، بر تسهیل درگیری دانش آموز، ساختن 
دانش از ســوی خود فرد بر مبنای دانش موجود و توسعه درک و فهم دانش آموز تأکید می شود 
)تریگ ول، 2012(. شایان ذکر است که طرفداران این رویکرد معتقدند که دانش آموزان به مثابه 
افراد مستقل، به پرورش ابعاد فیزیکی، روان شناختی، هیجانی و عقالنی نیازمندند. به عبارت دیگر، 
رویکــرد دانش آموزـ  محور این فرصت را در اختیار دانش آموز قرار می دهد که مهارتهای تحلیل، 
مهارتهای حل مساله، یادگیری عمیق، یادگیری خودجهتی، یادگیری انعکاسی و رشد را توسعه 
و بهبود بخشــد )ایندیریانتی، 2012(. رویکرد آموزشی دانش آموز ـ محور بر چگونگی یادگیری 
دانش آموزان تمرکز دارد تا بر چگونگی آموزش معلم )وهلفارت، 2008؛ وایمر، 2002(. در نتیجه 
هر چه میزان اســتفاده از هیجانهای منفی بیشتر باشد دانش آموز ـ محوری اثر مثبت خود را از 
دســت می دهد؛ از این رو برای پیشگیری از وقوع این مساله آموزشی بایستی فرصت ابراز وجود 

را به دانش آموزان داد.

  فرضیه پنجم.  بین هیجانهای منفی معلمان و تعامل معلم- دانش آموز رابطه منفی وجود دارد.
نتایج این مطالعه نشــان دادند کــه میان هیجانهای منفی معلمان )غم، خشــم و ترس( و 
رویکرد آموزشی تعامل معلمـ  دانش آموز رابطه منفی وجود دارد. نتایج بکر و همکاران )2014( و 
لیننبرینک-گارسیا و پکران )2011( از یافته پژوهش حاضر حمایت می کنند. در تبیین این یافته 

1. Ryan & Deci
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می توان گفت رویکرد آموزشی تعاملی دانش آموز- معلم، دو رویکرد قبلی را به هم متصل و ترکیب 
می کند. بدیهی اســت در محیط آموزشی هر چه معلمان هیجانهای منفی را به کار ببرند تعامل 
معلم و دانش آموز به هم می خورد، زیرا دانش آموز از برقراری رابطه با معلم می ترســد و پیامد این 
ترس می تواند به صورت منفی اثر خود را بر آموزش و یادگیری نشان دهد. برای رفع این مساله، 
می توان رویکردهای آموزشــی متعدد و حتی متضاد را به کار برد )چن و براون، 2016(. به نظر 
می رسد از شرطهای ورود به محیط آموزش، نبود هیجانهای منفی است، زیرا وجود این هیجانها 

مانع پیشرفت آموزشی می شود.

   فرضیه هفتم.  هیجانهای مثـــبت با رویکردهای انتقال دانش، دانش آموزـ محوری و تعامل
معلم ـ  دانش آموز ارتباط چندگانه دارند. 

نتایج مربوط به فرضیه ششــم نشــان داد که فقط هیجان لذت توانســت رویکرد آموزشی 
دانش آموز- محور را پیش بینی کند و هیجانهای فوق الذکر در پیش بینی دو رویکرد آموزشــی 
دیگر نقش آنچنانی ندارند. در تبیین این یافته می توان گفت شیوه تدریس و آموزش به اشتیاق 
یادگیــری کمک می کند و در نتیجه به لذت یادگیری منجر می شــود. به عبارت دیگر وقتی که 
معلم از تدریس مطالب آموزشــی لذت ببرد و در عمل این لذت را به دانش آموزان منتقل کند، 
دانش آموزان نیز از این عمل آموزشــی لذت خواهند برد. قطعاً تجربه لذت بردن معلم از آموزش 
و انتقال آن به دانش آموزان سبب می شود که دانش آموز شخصاً نیز به یادگیری مسائل بپردازد و 

حتی تشویق هم بشود.

  فرضیه هشتم.  هیجانهای منفی با رویکرد انتقال دانش، رویکرد آموزشی دانش آموز- محور و 
رویکرد آموزشی تعامل معلم- دانش آموز ارتباط چندگانه دارند.

تحلیل رگرســیون مربوط به این فرضیه نشــان داد که هیجانهــای منفی به صورت منفی 
رویکردهای آموزشــی را پیش بینی می کنند. یعنی هر چه در محیط آموزشی، هیجانهای منفی 
بیشــتری به کار برود، رویکردهای آموزشــی کمتری رشد خواهند کرد. در تبیین این یافته باید 
گفت شــواهد پژوهشی نشــان می دهد که به کارگیری هیجانهای منفی در آموزش اثرات منفی 
بسیار به همراه دارد به طوری که حتی مانع پیشرفتهای آموزشی می شود )تاکسر و فرنزل، 2015(.

 محدودیتها 
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مانند عدم همکاری و مشارکت برخی از معلمان و کامل نبودن برخی 

از پرسشنامه ها و حذف آنها از تحلیل، روبه رو بوده است. 
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 پیشنهادها 
1. اهتمام و تشــویق متولیان امر به ویژه معلمان به هیجانهای مثبت به ویژه هیجان لذت به هنگام 

تدریس.
2. توصیه متولیان امر بر به کارگیری هیجانهای مثبت از سوی معلمان )لذت و عشق( در انتقال دانش 

به دانش آموزان.
3. در صورت امکان به کارگیری رویکرد آموزشی دانش آموز- محوری در مدارس جهت عملی کردن 

احساس مسئولیت یادگیری شخصی.
4. پرهیز از کاربرد هیجانهای منفی در امر آموزش، به دلیل تأثیرگذاری نامناســب آنها بر عملکرد 

تحصیلی.
5. تشویق معلمان برای استفاده از رویکرد تعامل سازنده معلم ـ دانش آموز در آموزش.
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