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 چکیده
های فعال برد روشمدل علی روابط ادراک از اهداف پیشرفت فراگیران و کار ةهدف ارائ با ،پژوهش حاضر

نفر از دبیران  317تعداد د. تدریس انجام ش هایای هیجانبا نقش واسطه ،بدنیتدریس دبیران تربیت
های نامهو به پرسششدند ای انتخاب ای چندمرحلهگیری خوشهبدنی استان اصفهان به روش نمونهتربیت

ی میان متغیرها، تدریس پاسخ دادند. در بررسی روابط عل هایپیشرفت، روش فعال تدریس و هیجاناهداف 
گری ف تبحری ازطریق واسطهاهداکه لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد افزار از روش تحلیل مسیر و نرم

که تأثیر لیدرحا ؛دارای اثر غیرمستقیم و مثبت است ،مثبت و منفی بر روش فعال تدریس هایهیجان
ة شدمیزان واریانس تبیین ،غیرمستقیم و منفی است. همچنین ،عملکرد -بعملکرد و اجتنا -اهداف رویکرد

فاده تدریس در است هایک معلمان از اهداف و هیجانادرا های تدریس فعال، بیانگر اهمیتاز روشاستفاده 
 های فعال تدریس است.از روش
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 مقدمه
 .انسان وجود دارد یدر سرتاسر زندگ یریادگی ةفلسف

اما  ؛است وجود داشته خیطول تارهمواره در تیقابل نیا
. از شدیمبه کاربرد آن احساس  یکمتر ازین درگذشته

 ةچهر ،یجهان عیو تحوالت سر رییتغ ،ستمیقرن ب لیاوا
 یدیجد طیو شرا ه استدیانسان بخش یبه زندگ یاتازه
آن است که  گرانیب طیشرا نیآورده است. ا وجودبهرا 
و  سیتدر یسنت یهاوهیشبا  توانینم گرید

 یان را براآموزدانش، شدهنییتعشیپاز 1یهاراهبرد
 رییو تغ یو فناور علم مقابله با مشکالت حاصل از رشد

 ،داودی و صیف) کردآماده  یدر ابعاد مختلف زندگ
2015). 

 ییالگو  سیتدر یالگو ،2لیو و سیجو فیتعربراساس 
، هادانشانواع  یریادگیان را در امر آموزدانشاست که 

 به ،2011 ،یصفو) دهدمی یاری هامهارت و هانگرش
 .(2015 ،میدانی تپه و لرد، فیروزآبادصبحینقل از 

 یالگوها .شوندیم میتقس دسته دوبه  سیتدر یالگوها
 ای نینو سیتدر یالگوها و رفعالیغ ای یسنت سیتدر

سعید و زارع  .(2015و همکاران،  لردصبحی) فعال
 که دانندیمروشی را فعال  سیتدر روش( 2014)

و  رنددا ینقش فعالیند تدریس در فرا آموزاندانش
 ملموس صورتبهو  پردازندیم تیهمراه معلم به فعالبه

 .ارتباط دارند سیبا موضوع تدر
 یهاروش، دهدیم ارائه( 2006) احمدوندکه  یفیتعر در

ه گفت یروش آموزش ایفعال به هرگونه راهکار  سیتدر
 ةهدعبردانش را  یریکارگبه ای جادیا که شودیم

 یریادگی زانیم افزایشو هدف آن  گذاردیم آموزدانش
 .(2014 ،زارع و دیسع از نقل به) است

موجب شده  هاآنمداوم  رییشدن اطالعات و تغداریاپان
ستفاده از  ا یآموزش نینو یهانظامدر  کهاست 

                                                           
1. Strategies 

2. Joyce & Weil 

 

 .ردیرا بگ یسنت یهاروش یفعال جا سیتدر یهاروش
 ةبرعهد یریادگی تیمسئولفعال،  سیتدر یهاروش در

 ،عالقه ای ازین براساسو آنان  شودمی گذاشته ریفراگ
 نی. در اکنندیمرا انتخاب  یریادگی هایموضوع

به  یمحوراز معلم یریادگیمحور  ،طیشرا
 گاهیو نقش و جا یافته است جهت رییتغ یمحورریفراگ

و راهنما  کنندهتیهدادانش به نقش  ةمعلم از آموزند
 .(2014 ،زارع و سعید) است شده لیتبد

که از  3تیو کارل اسم رگر جانسون جانسون، دیوید
 گذشته هستند، ةفعال در چند ده یریادگی شگامانیپ

 یطلبرقابت تیفعال بر هو یریادگیکه  معتقدند
 وجانسون ) کندمیغلبه  یآموزش سنت یفردگرا

 .(2015 ،نقل از صیف و داوودی به ،1991، همکاران
 درمورد 5201 رسالد 4تونا و سیربواکه  یپژوهش جینتا

 یسنت وفعال  سیان از دو روش تدرآموزدانشادراک 
ان آموزدانش یابیدست یکه برانشان داد  دادند، انجام

با استفاده از  یریادگی–یاددهی اصالح شتر،یب ییبه کارا
 .الزم است نینو یهاروش
 نظاماز  جدانشدنی ئیجز یبدنتیترب کهییازآنجا
ماهیت این درس با دروس نظری  و است تیوتربتعلیم

 یریکارگبه ،دارد یعمل ةجنب شتریب و استمتفاوت 
 ومربیان عملکرد  بر ،این حوزهفعال در  یهاروش
 .است مؤثر ی،ریادگی –یاددهی ندیان در فراآموزدانش
تا بتواند  کار گیردهرا ب سیتدر فعال یهاروش دیبامربی 

 شانیهاییتوانابا  اسبان را متنآموزدانش یازهاین
 ورزش و یبدنتیترب کهنیابه  توجه با .کندبرآورده 

 هاملت فرهنگ رب تأثیرگذار نهادهای نیتریقو از یکی
این  یهاتیفعال گسترش با توانیم ،دنشومی محسوب

 و روحی جسمی، یهاییتوانا سطح مدارس، در حوزه
 یهاتنش و داد افزایش را انآموزدانش عقالنی قوای

3. Johnson, Johnson, and Smith  

4. Sirbu & Tonea 
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 شبانی،) داد کاهش را جسمانی یهایناراحت و روانی
 .(2014 ،فیروزآبادی و روحانی ،رضوی به نقل از ،2007

گی انگیزش و یادگیری با توجه به چگون فراگیران 
کنند  یریگجهتسمت اهداف متفاوتی ممکن است به

وجود آورند که الگوهای متفاوتی از انگیزش را بهو 
 کارشکی،) داردنام  «اهداف پیشرفت نظریة»

هدف پیشرفت  کردیرو .(2013 ،زادهبلوچدی و آبابهمن
 یغالب پژوهش یارچوب انگیزشهچ کی ،هادهه یبرا

نقل به ،2015 ،1یگوتارد الکبام و)بوده است  یو آموزش
 ؛(2016 ،جهرمی و صیف ،مظلومیان ،رستگار از
موجود  یهاپژوهششواهد و  یدر بررس وجود،نیباا

 شرفتیاهداف پمورد ادراک معلم از در یامطالعه
 ،در پژوهش حاضر بنابراین، ؛است انجام نشده رانیفراگ
 رانیفراگ شرفتیادراک از اهداف پ ینیبشیپ یعل مدل

نقش  یبا بررس سیفعال تدر یهاروش از استفاده و
 .شودیمارائه  یبدنتیترب معلم هایجانیه یوابستگ

 یادگیرندگان لیناظر بر دال شرفتیمفهوم اهداف پ
 به ،2004استرامسو،  براتن و) است فیانجام تکال یبرا

 2 × 3 شرفتیپمدل هدف  در .(2016، رستگارنقل از 
هدف با  ةشش ساز ،(2011، 2پکرانمارایان  و  )الیوت،

 -کردیرو ف،یتکل -اجتناب ف،یتکل -کردیرو نیعناو
 -اجتناب و گرانید -کردیرو خود، -اجتناب خود،

 شرفتیاهداف پ ةینظر ةبا توسع .اندشده فیتعر گرانید
از  یوجهسه یارچوبهچ (1996 هارکیویچ، )الیوت و
 اهداف از: اندعبارتارائه شد که  شرفتیاهداف پ

 -اجتناب اهداف وعملکرد  -کردیرو اهداف ،یتبحر
و  کیکالس یهاروشمدل ادغام  نیعملکرد که ا

 کردناجتناب به دوری -عملکرد اهداف .استمعاصر 
 هاآن نکهیا یعنی ؛کندمیشایستگی اشاره  نبودافراد از 

اسپاینات و  دیک خاسر، دینگر،) نیستنداز دیگران بدتر 
رصدد ان د فراگیر ،نیهمچن .(2013 ،3استین میر

                                                           
1. Lochbaum & Gottardy 
2. Elliot, Murayama & Pekrun 

و باهوش  گرانیدمثبت  یهاقضاوتآوردن دستبه
و  انیر) هستند هیاجتناب از تنب برایدادن خود جلوه

 ،طالبی و صیف ،رستگارنقل از  به ،1997، چینتریپ
معنی رویکرد به -اهداف عملکرد .(2014

ی افراد در مقایسه با دیگران کردن شایستگمشخص
بر رشد شایستگی و بحری ت اهداف . همچنین،است

)دینگر و  هستند تسلط در انجام تکالیف متمرکز
 .(2013 همکاران،

یران در اگر ادراک معلم از شرکت فراگ ،ترقیدق طوربه
درپی  هاآناین باشد که  یبدنتیتربساعات درس 

دادن توانایی و شایستگی خود به همساالن نشان
باالیی  دارای اهداف رویکرد عملکرد رانیفراگ هستند،

اگر معلم احساس کند که قصد فراگیران از هستند. 
اجتماعی  یهاقضاوتشرکت در کالس اجتناب از 

توانایی کمتری نسبت  هاآنبیانگر این است که  ،است
فراگیران اهداف  ،جهیدرنت ؛دارند خودبه همساالن 

 عملکرد و کردیاهداف رو اجتناب عملکرد باالیی دارند.
 شیافزا قیطراز معلم ةشدادراکاجتناب عملکرد 

کاربرد روش از  خشم و اضطراب، مانع یمنف جانیه
اگر معلم احساس  کهیرصورتد ؛شوندیم سیفعال تدر

 ومهارت  دنبال توسعةبه در این درسکند که فراگیران 
ورزشی  ةرشت کیقابلیت و شایستگی در  گسترش
 اهداف تبحری باالیی هستند؛ بنابراین، یدارا هستند،
با افزایش  توسط معلم شدهادراکتبحری  اهداف
روش فعال  به کاربردمثبت )عشق و لذت(  هایهیجان

روش تدریس انتخابی معلم  و شودیممنجر تدریس 
 ،مثالعنوانبه) هدفمتناسب با این  تواندمی

موقعیت مساعد برای انجام تمرینات  کردنفراهم
باشد.  (ورزشی خاص ةرشتکیاگیران در رف یاحرفه
فعال تدریس  یهاروش یریکارگبه براین،افزون

 خواهکه  استان آموزدانش بامعلم مستلزم تعامل بیشتر 

3. Dinger, Dickhäuser, Spinath & 

Steinmayr 
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فراخوانی را  یترافزونتجارب هیجانی  ناخواهیا 
عاطفی  ةدرس عرص یهاکالسو  مدارس .کندمی

مداوم  طوربهمعلمان  آن درهستند که  یادهیچیپ
 با ارتباط فراوانی را در هیجانی یهاخواسته

ناظران( ) رهبرانو  نیوالد وان، همکاران آموزدانش
 .(2012 ،1هنگ وکروس ) کنندیمتجربه 

عمدتاً ، هاهیجان ةنیدرزم شدهانجام یهاپژوهش
 به و هستندان آموزدانشعاطفی  هایهیجانمربوط به 

آموزش و یادگیری  درروندتجارب هیجانی معلمان 
 ،فرنزل ر،؛ کل2014، 2فرنزل) است شده توجهکمتر 

است که  یحالدر نیا (.2014، 3هنسلی پکران و ،گوتز
و در آموزش است  یرگذاریمهم و تأث اریرکن بس معلم
و  یبخش ضرور کیمعلمان  هایهیجان، جهیدرنت

 دنشومیمحسوب  یآموزش یهاتیموقع یاساس
 ،عابدینی ، صیف ونقل از رستگار به ،1998 ،4وزی)هارگر
2017). 

مداوم  طوربه، یآموزش یهاپژوهشبهبود  ةنیدرزم
 اصطالحبه عواملسمت بررسی به پژوهشگرانگرایش 

 و تیظرف دانش، ،مثالعنوانبهاست ) «یعقالن»
های نهیزم درتدریس  یهاوهیشبر  که( معلم مهارت

؛ 2004 همکاران، و 5کمپبل) دنبگذار تأثیرمختلف 
 ؛2008 ،همکاران و 7سامونس ؛2007 ،6مارزانو

. (2016 ،9نچنقل از به ،2011 همکاران، و 8کینگتون
 دیتأکنشان داد که  هاپژوهشنتایج برخی  ،همچنین
باعث  آموزشو عقالنیت در  ادراک عقل،زیاد بر 

، 10زیمبایلس و شده است )شوتز هاهیجانگرفتن نادیده

                                                           
1.Cross & Hong 

2. Frenzel  

3. Keller, Frenzel, Goetz, Pekrun  & 

Hensley  

4. Hargreaves 

5. Campbell   

6. Marzano 

7. Sammons 

8. Kington 

. (2015 ،11استوال و وکوکی جک، ییتونقل از  به ،2009
 معلمان هایهیجان عقالنی، یهاجنبهاهمیت  دلیلبه

؛ ساتون 2001، 12هارگریوز) اندشده گرفتهنادیده  اغلب
 به ،2011، 15؛ دی2011، 14کرافورد ،2003، 13و ویتلی

موزش، آاما در طرح بهبود  ؛(2016 ،ننقل از چ
 .(1998 ،وزیهارگر) هستنددر قلب تدریس  هاهیجان

معلم در  هایهیجان درزمینة ییهاپژوهشبه 
 است و در شده توجه 1990از اواخر  ،وپرورشآموزش

 کرده است لبرا ج یشتریتوجه ب نیز ریاخ یهاسال
از دانش  ی، بخش بزرگدرواقع .(1998 ،وزیهارگر)

 یهایهیجانمعلمان به  هایهیجان ةنیدرزم پژوهشی
تجربه  یکالس سیتدر ندیکه در فرا شودمیمربوط 

معلم به  کی فیحجم وظا نیشتریبزیرا،  ؛دنشومی
 کهزمانی را بر اختصاص دارد و معلمان عالوه سیتدر

تا  40حدود  کنند،یم سیتدر یشدن براصرف آماده
 ،ی)او، ا هستنددر کالس  شانیدرصد از اوقات کار 50

 ؛(2014و همکاران،  17به نقل از کلر ،2014، 16یس، د
محسوب  سیدر تدر یعنصر مهم جانیه ،نیبنابرا
 نیب ةمعلم و رابط یرفتار آموزش کهینحوبه ؛شودمی

کلر و ) دهدمیقرار  تأثیرآموز را تحتمعلم ـ دانش
 .(2014همکاران، 

 و هایمشخطساختار اداری، ( 1998)هارگریوز 
تربیت را در بروز وهای مربوط به تعلیمگذاریسیاست
همچنین برخی مطالعات  .داندیمدخیل  هاهیجان

9. Chen 

10. Schutz & Zembylas 

11. Uitto, Jokikokko, Estola 

12. Hargreaves 

13. Sutton & Wheatley 

14. Crawford 

15. Day 

16. OECD 

17. Keller 
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به نقل از رستگار و  ،2013 ،و همکاران 1استفانو)
متأثر از جو  معلمان را هایهیجان( 2017همکاران، 

 برای رویارویی با معلماناساس، اینبر ؛دانندیممدرسه 
، نیازمند مدیریت شایسته خود عاطفی یهاخواسته
و تعامل  آموزش ةارائر موفقیت د ا هدفب هایهیجان

 .(2011 ،2لی و یین) هستندیکنواخت با اطرافیانشان 
 فقطنه هاهیجان یطورکلبه ،آموزشی یهاطیمحدر  

بلکه توسط  ،آموزدانشبخشی از یادگیری  عنوانبه
 .شوندمیاحساس  جا همهدر  ،دادنمعلم هنگام درس

 و فردی یهاتیواقعمعلم از  هیجانی اتیتجرب
با  )برخورد معلماز روابط اجتماعی با دیگران  ،نیهمچن
 گیردمی ریتأث (معلم و والدین -معلم ،معلم -آموزدانش

 هاجانهیمعلمان این  البته ؛(2003 ،3ساتون و ویتلی)
بلکه  ؛کنندتجربه نمی زانیم کیو  شکل کیرا به 

عوامل متعددی که اثر متقابل بر یکدیگر دارند، در بروز 
 .(2014، 4شوتز) دارندنقش  هاهیجانیک از این هر

به این تدریس  هایهیجانبررسی  در( 1998) هارگریوز
یک  عنوانبه تنهانهمعلم  یعاطف رفتارنتیجه رسید که 

ت روانی است که خصوصی وتعهد شخصی  ،منش
 وبلکه یک نمود مدبرانه  ،کندمیمیان افراد ظهور در

نکه چگونه ساختار ایة واسطبهاست که  یاجتماع
 گرفته شکل ،شودمی تیهدا و افتهیسازمان آموزش

که  کنندیم استدالل (2002) 5لینهرت است. شوتز و
موزش آاز  یاجنبهعمیقی در هر  طوربه باًیتقر هاهیجان

درک درستی از ماهیت  ،نیبنابرا ؛درگیرند یریادگی و
 طوربه .در بافت مدرسه ضروری است هاهیجان

شدن ها معموالً در رابطه با آمادههیجانمشخص، این 
گرفتن، کار با والدین یا تعامل با امتحان برای تدریس،

 .(2014)فرنزل،  کنندیمهمکاران و سرپرستان بروز 

                                                           
1. Stephanou 

2. Lee & Yin 

3. Sutton & Wheatley 

4. Schutz 

5. Schutz & Lanehart 

معلم بیان  هایهیجان تعریف در( 2012) 6فاروق
نیستند  شدهها احساسات درونیهیجاناین  که کندیم

؛ بلکه ندنبدن باقی بما که ساکن و راکد در محدودة
، همکاران و آموزاندانش باتعامل به که  راهی هستند

 (2016ن، نقل از چ به) دنشویممنجر والدین 
 بنارا بر این فرض  هاهیجانتعریف  پژوهشگران 

بر عالوه هیجانی معلم یهاتجربهکه  اندکرده
عاطفی  هایهیجانمبتنی بر  ،روانی خود یهاتیفعال

و اجتماعی  یاحرفهدیگران و تعامل با محیط شخصی، 
 نقل از چن، به ،2008، چاباک و زیمبایلس) استفرد 

کیب فرایند در محیط کار شامل تر هاهیجان. (2016
 در هاهیجان تیریمد است. هاهیجانآموزش باقدرت 
یادگیری را به بهترین وجه تثبیت  فرایند تدریس

 شوندیم ایگاه خود مدیریتفقط در ج هاهیجان .کندمی
که مدرسه  شودمیباعث  هاهیجانبا  توأمتدریس  و

هر  وهر سیستم  درباشد که  ترجذابو  کنندهسرگرم
 وگوران ) شودمیفرهنگی اجرا  هر با و کشور

 .(2015 ،7نگواسکیو
مثبت شامل شادی، رضایت،  هایهیجان ،یطورکلبه

منفی شامل خشم،  هایهیجانو  غرور و شعف وشور 
هارگریوز، ) هستند سرخوردگی، اضطراب و غم و اندوه

نشان  هایبررس که (2003ساتون و ویتلی، ؛ 1998
مثبت  هایهیجانواقعی  طوربهمعلمان اغلب ، دهدیم

منفی را پنهان  هایهیجان وکنند میخود را ابراز 
و  تظاهر، یواقع ابرازبین همچنین،  و کنندیم

تاکسر )پنهان ارتباط معناداری وجود دارد  هایهیجان
 .(2015 ،8فرنزل و

 ،معلمان هایهیجاندادند که  نشان (2012)9یین و لی
هنجارهای اجتماعی  ةلیوسبه و ساخته هستندیاجتماع

6. Farouk 

7. Goran & Negoescu 

8. Taxer & Frenzel  

9. Yin & Lee 
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در تدریس  یاحرفهو مقرراتی که با اعتقادات اخالقی و 
 هانیا .اندشده میتنظ ،تنگاتنگی دارند یرابط تخصصی

کردن و پنهان شوق وترکیبی از تعهد به تدریس با شور 
 و هستندمثبت  هایهیجانمنفی و حفظ  هایهیجان
آموزشی ، ابزاری برای دستیابی به اهداف هاهیجان
( ادعا کرد که 1998هارگریوز ) ،اینبرعالوه .هستند

مثبت است و معلمان  هایهیجانمنوط به فعال تدریس 
اشتیاق خود را که باعث  و شدید ةعالق کارآمد

طول آموزش ان درآموزدانش هایهیجان ختنیبرانگ
 و استفنز ، گوتز،فرنزل ،همچنین. کنندیماست، ابراز 

مثبت  هایهیجانبروز  که کرد( مطرح 2009) 1یعقوب
و خالق که  ریپذانعطافتدریس  یهاراهبردمعلمان با 

در  شودمی آموزدانشبیشتر  ةباعث تحریک انگیز
منفی معلمان  هایهیجانبروز  کهیدرحال ؛ارتباط است
خود بر ةنوببهکه  و خالقیت یریپذانعطافبه چنین 
 ؛کندمیخدشه وارد  ،دارد تأثیر آموزدانشیادگیری 

قبیل خشم و از منفی معلمان هایهیجان، مثالعنوانبه
درونی و افزایش تجارب  ةکاهش انگیز باعث یدیناام

 ساتون و ویتلی،) هستندان آموزدانشهیجانی منفی 
 .(2016، 2وانگ ، ورس، ولت وجیانگ به نقل از 2003

کلی مثبت  هایهیجانپایدار با  طوربهاهداف تبحری 
 ةرابط ابتدایی تا دبیرستان() یسن یهاگروهفراگیران در 
ل، روابط بین اهداف تبحری و مقابدر .اندمثبت داشته

که در معنیاینمنفی کلی متناقض بوده است؛ به ةعاطف
 ؛1995، 3این رابطه منفی بوده )سیفرت هاپژوهشبعضی 

 یارابطه برخی مطالعات دیگر،( و در 2005، 4لینن برینک
ترنر، ؛ 7199 ،5رمشاهده نشده است )میر، ترنر و اسپنس

به نقل از پکران،  ،2000، 7نتریچپی؛ 1998، 6و میر تورپه
 .(2009، 8الیوت و مایر

                                                           
1. Frenzel, Goetz, Stephens & Jacob 

2. Jiang, Vauras, Volet & Wang 

3. Seifert 

4. Linnenbrink 

در  نشان داده است که شدهانجام یهاپژوهشبررسی 
پیشرفت  اهدافمطالعات داخل و خارج از کشور، رابطة 

 هایهیجانو  شده است مطالعهیاری با متغیرهای بس
 مطالعات درو  ندرتبهتدریس نیز در مطالعات داخلی 

 یبررسمتغیری متغیری یا دوتک صورتبهخارجی 
پژوهش  یرهایمتغ زمانهم اما هیچ پژوهشی، اند؛شده

 .نکرده است مطالعهقالب یک مدل علی حاضر را در
معلم از اهداف تأثیر ادراک به این است که نکتة مهم 
 ةنیدرزم نشده است؛ بنابراین، توجه فراگیرانپیشرفت 

تمرکز مطالعات پیشین  روی هداف پیشرفت، ا
آماری  ویژه جامعةهب است و معلمان آموزان بودهدانش

 .اندبررسی شده کمترپژوهش حاضر 
این است که کند را بیان میاهمیت این پژوهش  آنچه

نیـادین رح تحـول باخیـر بـا توجـه بـه طـ یهاسالر د
، ایـن یبدنتیتربو احیای درس  وپرورشآموزشدر 

است و  کرده دایپدروس  نیدربدرس جایگاه مناسبی 
 .اولویـت باالیی ازنظـر مـدیران و معلمـان دارد

 ةاز جنبدلیل تفاوتی که با سایر دروس به ،همچنین
ی جسمانی و عمل یهاتیفعال وموقعیت آموزشی خاص 

ن این دبیرابیشتری توسط  هایهیجان ،داردفراگیران 
 .دنشومی درس فراخوانی

معلم  هایهیجانتوجه به نقش اساسی  با براین،افزون
 بروز و اهمیت عوامل مؤثر در آموزشی یهاتیموقع در
ین ا عةسایی و مطالکه شنا رسدیمنظر به آن، کنترل و

 پرورش ،هاهیجاندر بهبود مدیریت عوامل 
 نامطلوب هایمثبت و کاهش اثر هایهیجان
 د آموزشیعملکر بهبود آن، تبعبه منفی و هایهیجان

 است.ضروری 

خصوص اهداف پیشرفت و پژوهش موجود در هعمد
اهداف پیشرفت و با  یدووجهبا استفاده از مدل  هاهیجان

5. Meyer, Turner & Spencer 

6. Turner, Thorpe & Meyer 

7. Pintrich 

8. Pekrun, Elliot, & Maier 
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است که اهداف تبحری  شده انجاماین فرض زیربنایی 
هستند.  بخشانیزو اهداف عملکردی سودمند 

 برجای تمرکز هصورت، بیشتر این مطالعات بهمینبه
جدا از هم و مجزا، از مفاهیم  هایهیجانمتمایز  یهاسازه

. اندکردهمثبت و منفی استفاده  ةعاطف یدوبعدکلی و 
 مطرحتوجه به شواهدی که تاکنون  با ،درمجموع

بر اهمیت استفاده از  وضوحبه توانیم ،اندشده
شد و به شناسایی علل فعال تدریس واقف  یهاروش
ادعا کرد که  توانیم عالوهبه پرداخت. هاآن بالقوة

فعال تدریس به نوع ادراک  یهاروشمیزان استفاده از 
 .معلم از اهداف پیشرفت فراگیران بستگی دارد

مثبت یا ) یجانیهمعلم چه نوع  کهنیا ،گریدعبارتبه
بر درک او از اهداف پیشرفت  ،کندمیمنفی( را تجربه 

خاصی  زانیم ونوع  ،جهیدرنت و گذاردیم تأثیرفراگیران 
اساس و براین ؛ردیگیمکار از روش فعال تدریس را به

اصلی  هدف و مسئله با توجه به شواهدی که مرور شد،
 هایهیجان یاواسطهحاضر بررسی نقش  پژوهش

 ومیان ادراک از اهداف پیشرفت فراگیران تدریس در
فعال تدریس توسط مربیان  یهاروشاز  استفاده

 ،راستادراین .استقالب مدل علی ، دریبدنتیترب
 :شوندهای زیر مطرح میسؤال

آیا ادراک معلم از اهداف پیشرفت فراگیران بر 
 تدریس تأثیر دارد؟ هایهیجان

ی فعال هاروش کاربرد برتدریس  هایهیجانآیا 
 تدریس تأثیر دارد؟

طریق پیشرفت فراگیران، ازآیا ادراک معلم از اهداف 
فعال تدریس  یهاروشتدریس بر کاربرد  هایهیجان

 تأثیر دارد؟

 

 شناسی پژوهشروش

طریق یک طرح همبستگی و استفاده از ،در این پژوهش
آزموده دل پژوهش های مفرضیه ،روش تحلیل مسیراز 

ادراک از اهداف پیشرفت . در این مدل، شوندمی

تدریس  یهاجانیهو  زابرونمتغیر  عنوانبهفراگیران 
متغیرهای  عنوانبهفعال تدریس  یهاروشو استفاده از 

پژوهش حاضر از منظر  .اندشده گرفتهنظر درزا درون
نتایج  ،زیرا ؛کاربردی است یهاپژوهشنوع هدف از

دبیران  ویژه طوربهمعلمان و  ةمورداستفاد تواندیم
 یهاروش کاربرد و هاهیجانمدیریت  برای یبدنتیترب

 فعال قرار گیرد.
 رانیدب همةپژوهش شامل  نیا یآمار ةجامع

نفر در سال  1817به تعداد  استان اصفهان یبدنتیترب
طبق جدول حجم نمونه که  ندبود 1394-95  یلیتحص

روش  استفاده از برای. شد نیینفر تع 317مورگان، 
پنج بخش  هاستان ب ،یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه
 .شد میتقس یو مرکز یغرب ،یشرق ،یجنوب ،یشمال

و در  شدندسه بخش انتخاب  یصورت تصادفبه ،سپس
 اسامیوپرورش، آموزش هایهادار یبا هماهنگ ،ادامه

ها نامهاستخراج شد و پرسش یبدنتیترب رانیدب
به  هانمونهورود  اریمع .ندها قرار گرفتآن اریاختدر

 یبدنتیترب رانیتمام دب بودنخدمتبه، مشغولپژوهش
 وقتمهینو  وقتتمام ،یرسم، یمانیاعم از پ مرد وزن 
 یادار یروهاین بازنشسته، یبدنتیترب رانیدب بود.

 یی، عوامل اجراوپرورشآموزش هایهشاغل در ادار
از  ،یئاستثنا ارسمد یبدنتیترب رانیمدارس و دب

 ،فر ن 317تعداد از .ندبودمعیارهای خروج از پژوهش 
در  هانمونهاز  نفر 39زن بودند.  216نفر مرد و  101

 30-35 یسن ةنفر در رد 81، سال 20-30 یسن ةرد
سال به باال قرار  35 یسن ةنفر در رد 197و  سال

نفر در  123 نفر، 317مجموع از  ،نی. همچنشتنددا
 ودوم  ةمتوسط نفر در مقطع 133 اول، ةمقطع متوسط

 برای کار بودند.بهمشغول یینفر در مقطع ابتدا 60
ند استفاده شد ریز یهانامهپرسش زیها نگردآوری داده

بیان  خصوص هدف پژوهشکه در آن توضیحاتی در
بودن اطمینان الزم درمورد محرمانه هایآزمودن به وشد 

 داده شد. اطالعات
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و  1میدگلی :اهداف پیشرفت ةنامپرسش

 نامه را با هدفاین پرسش 1998در سال همکاران 
. این ی کردندطراحسنجش میزان اهداف پیشرفت افراد 

در را  مؤلفهو سه  استگویه  18دارای  نامهپرسش
 .(2008 ،کارشکی و قاضی ،یااژه ،خرازی) ردیگیبرم

 یادرجهنجپبراساس طیف  نامهپرسشاین  یگذارنمره
 گویه 18مجموع این  ةنمر است. شده انجاملیکرت 

 مرةن که بیانگر میزان اهداف پیشرفت افراد خواهد بود
 (2008)کارشکی  .است 90برابر با  نامهپرسشکل این 

 ت وسنجیده اس این ابزار رامحتوایی و سازمان  ییروا
ش خرازی پژوه در بوده است. قبولقابلپایایی آن نیز 

هدفی  یریگجهت( اعتبار 2008و همکاران )
 صدم 84تا  صدم 70 نیب نامهپرسش یهاآزمونخرده

ار در اجرای نهایی، اعتب ،است. همچنین شده گزارش
درصد و اعتبار  87 نامهپرسشدر  آمدهدستبهکلی 
 76و  صدم 84صدم،  87 ،ترتیبآن به یهاآزمونخرده

 ود.صدم ب

سنجش  برای: تدریس هایهیجان ةنامپرسش

لذت، خشم و اضطراب از  ،سیتدر ویژة جانیسه ه
استفاده شد.  (2010) زل و همکارانفرن ةنامپرسش

 را نامهپرسش نیا یهاهیخود به گو یهامعلمان پاسخ
( تا کامالً 1مخالف ) از کامالً یادرجهپنج فیط باید در

با  (2010). فرنزل و همکاران کننددرج  (5موافق )
 ،یدرون یهمسان ةو محاسب یعامل لیاستفاده از تحل

 ،نیرا مطلوب گزارش کردند. همچن اسیمق نیا ییروا
کرونباخ استفاده  یآلفا ضریباز  ییایاحراز پا یبرا

لذت،  یهااسیمقخرده یکردند که مقدار آن برا
 صدم 81 ،صدم 93با  برابر بیترتبه ،اضطراب و خشم

کرونباخ مربوط به  یآلفاضرایب  بود. صدم 85و 
 بیترتبه زیاضطراب و خشم ن ،لذت یهااسیمقخرده

دست آمد که به صدم 94و صدم  92 ،صدم 91 برابر با
 نامهپرسش نیمطلوب ا اریبس ییایپا انگریب بیضرا نیا

 است.

 :تدریس فعال معلمان در کالس درس

نجش و س باهدفگویه که  30است با  یانامهپرسش
در  از سبک تدریس فعالمعلمان  بررسی میزان استفادة

 است. شده میتنظان معرفی و آموزدانشارتباط با 
طیف  براساس نامهپرسش یگذارنمره .(2006 )رجبی،

 .استو از عالی تا خیلی ضعیف  یادرجهلیکرت پنج
 دییتأگاه توسط اساتید دانش نامهپرسشمحتوایی  ییروا

باخ طریق آلفای کرون، پایایی آن ازاست. همچنین شده
 است. شده ذکر 65باالی 

 

 هایافته

های پژوهش، از بررسی روابط علی میان متغیر رایب
استفاده شد.  2افزار لیزرلکمک نرمروش تحلیل مسیر به

ادراک از اهداف پیشرفت فراگیران براین، افزون
تدریس و استفاده  یهاجانیهو  زابرونمتغیر  عنوانبه
 زادرونمتغیرهای  عنوانبهفعال تدریس  یهاروشاز 
های شاخص یک، ةاردر جدول شمنظر گرفته شدند. در

مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای نمونة 
 ،شامل میانگین، انحراف استاندارد و همچنین یموردبررس

 -فالموگرکودار کجی، کشیدگی و نتایج آزمون مق
بودن توزیع طبیعی ةبررسی مفروض برای3فواسمیرن

 .متغیرها آورده شده است

 

 

                                                           
 

1. Midgley 

2. Lisrel 
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش یهاشاخص .1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 
 استاندارد

 سطح معناداری ر شاخص آزمونمقدا کشیدگی کجی

Sxp        19/0 97/0 -59/0 80/0 78/4 35/16 ادراک از اهداف تبحری 

-ادراک از اهداف اجتناب
 عملکرد

54/9 08/4 26/0- 10/0- 27/1 10/0 

 -ادراک از اهداف رویکرد 
 عملکرد

65/13 31/4 62/0 21/0- 45/1 07/0 

 13/0 21/1 -25/0 27/0 56/5 69/212 لذت از تدریس

 12/0 12/1 -32/0 43/0 54/4 03/14 عشق به تدریس
 08/0 33/1 37/0 -14/0 1/3 48/12 خشم از تدریس

 05/0 55/1 13/1 -51/0 48/2 43/18 اضطراب تدریس

فعال  یهاروشاستفاده از 
 تدریس

17/104 45/4 67/0 17/0 46/1 07/0 

 
در  شدهگزارشتوجه به مقادیر کجی و کشیدگی با 

 1و  -1بین  باًیتقریک برای متغیرها که  ةجدول شمار
 نبودن نتایج آزموندارامعن ،قرار دارد و همچنین

توزیع بودن طبیعی ةمفروض ،اسمیرنف -لموگروفک
از روش  توانیمو  است متغیرهای پژوهش برقرار

 .کردتحلیل مسیر استفاده 

علی  هایمدل لیوتحلهیتجزکه مبنای با توجه به این
ماتریس  دو ةاتریس همبستگی است، در جدول شمارم

در این پژوهش  یموردبررسهمبستگی متغیرهای 
 ارائه هاآنداری امراه با ضرایب همبستگی و سطح معنه

 است. شده

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .2جدول 
 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1 اهداف تبحریادراک از 
       1 -25/0** عملکرد -ادراک از اهداف اجتناب

 -ادراک از اهداف رویکرد
 عملکرد

10/0- **19/0 1      

     1 -20/0** -23/0** 23/0** لذت از تدریس
    1 09/0 -22/0** -33/0** 26/0** عشق به تدریس

   1 -19/0** -15/0** 18/0** 26/0** -32/0** خشم حین تدریس
  1 24/0** -20/0** -23/0** 19/0** 24/0** -19/0** تدریس اضطراب حین

فعال  یهاروشاستفاده از 
 تدریس

**21/0 **14/0- **20/0- **28/0 **37/0 **34/0- **36/0- 1 
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که  شودمیمالحظه  دو ةبا توجه به جدول شمار
تغیرهای این میان مباالترین ضریب همبستگی در

بین عشق به تدریس و استفاده  ةپژوهش مربوط به رابط
آماری  ازنظرکه  است( 37/0تدریس فعال ) یهاروشاز 
میان متغیرهای از ،(. همچنین>01/0P) است دارامعن

ترتیب ادراک معلمان از اهداف تبحری ، بهزابرون
( و اهداف -20/0عملکرد ) -(، اهداف رویکرد21/0)

ترین ضریب باالترین تا پایین ،14/0عملکرد  -اجتناب
فعال تدریس دارا  یهاروشهمبستگی را با استفاده از 

 نددارامعنآماری  ازنظرهستند که هر سه ضریب 

(01/0P<از .) ترتیب نیز به زادرونمیان متغیرهای
 سیتدر(، اضطراب حین 37/0) سیتدرعشق به 

( و لذت از -34/0) سیتدر(، خشم حین -36/0)
مترین ضریب ترتیب بیشترین تا کبه ،(28/0) سیتدر

 یهاروشاز  یبدنتیتربمعلمان  ةهمبستگی را با استفاد
 ازنظرفعال تدریس دارا هستند که تمامی این ضرایب 

 شمارة سه(. در جدول >01/0P) نددارامعنآماری 
متغیرهای ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل 

 .دانشده ارائه هاآنداری اپژوهش همراه با سطح معن

 ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش .3جدول 

 برآوردها متغیرها
 اثرهای
 مستقیم

اثرهای 
 غیرمستقیم

 مقدار تی کل اثرهای
واریانس 

 شدهتبیین

 :های تدریس فعالروی استفاده از روش به

ادراک از اهداف 
 تبحری

- **17/0 **17/0 1/6  

ادراک از اهداف 
 رویکرد ـ عملکرد

- **17/0- **17/0- 98/4-  

ادراک از اهداف 
 اجتناب ـ عملکرد

- **13/0- **13/0- 23/6- 27 

  90/3 18/0** - 18/0** از تدریس لذت

  91/5 28/0** - 28/0** عشق به تدریس

  -46/4 -21/0** - -21/0** خشم حین تدریس

اضطراب حین 
 تدریس

**22/0- - **22/0- 70/4-  
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 ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش .3جدول ادامة 

 اثرهای متغیرها برآوردها
 مستقیم

 اثرهای
 غیرمستقیم

 واریانس تی مقدار کل اثرهای
 شدهتبیین

 به روی لذت از تدریس از:

ادراک از اهداف 
 تبحری

**18/0 - **18/0 37/3  

اهداف ادراک از 
 رویکرد ـ عملکرد

**15/0- - **15/0- 86/2- 11 

ادراک از اهداف 
 اجتناب ـ عملکرد

**16/0- - **16/0- 99/2-  

 :به روی عشق به تدریس از

ادراک از اهداف 
 تبحری

**18/0 - **18/0 61/3  

ادراک از اهداف 
 رویکرد ـ عملکرد

**16/0- - **16/0- 14/3- 17 

ادراک از اهداف 
 ـ عملکرد اجتناب

**25/0- - **25/0- 90/4-  

 :به روی خشم حین تدریس از

ادراک از اهداف 
 تبحری

**27/0- - **27/0- 27/5-  

ادراک از اهداف 
 رویکرد ـ عملکرد

**12/0 - **12/0 34/2 15 

ادراک از اهداف 
 اجتناب ـ عملکرد

**12/0 - **17/0 27/3  

 به روی اضطراب حین تدریس از:

اهداف  ادراک از
 تبحری

**13/0- - **13/0- 46/2-  

ادراک از اهداف 
 عملکرد -رویکرد

**14/0 - **14/0 77/2 10 

ادراک از اهداف 
 اجتناب ـ عملکرد

**18/0 - **18/0 44/3  

01/0 < P ** 05/0 < P * 

 

، شودمیمشاهده شمارة سه که در جدول طورهمان
)ادراک از اهداف  زابرونمتغیر  یهامؤلفهاز  کدامچیه

 یهاروشمعلمان از  ةان( بر استفادآموزدانشپیشرفت 
حالی دارای اثر مستقیم نیستند. این درتدریس فعال 
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 یهاجانیه) زادروناست که اثر مستقیم متغیرهای 
از  یبدنتیتربمعلمان  ةمثبت و منفی تدریس( بر استفاد

طبق . است دارامعنآماری  ازنظرفعال  تدریس یهاروش
تدریس و عشق  اثر مستقیم دو هیجان لذت از ،نتایج

 یهاروشاز  یبدنتیتربمعلمان  ةبه تدریس بر استفاد
 28/0و  18/0ترتیب برابر با مثبت و به ،فعال تدریس
(. >01/0P) است دارامعنآماری  ازنظراست که 

شم و اضطراب اثر مستقیم دو هیجان منفی خ ،همچنین
از  یبدنتیتربمعلمان  ةحین تدریس بر استفاد

ترتیب برابر با به ومنفی  ،فعال تدریس یهاروش
 است دارامعنآماری  ازنظراست که  -22/0و  -21/0

(01/0P<.) 
ادراک معلمان  یهامؤلفه) زاونبرمتغیر  میرمستقیغاثر 

معلمان  ةستفادان( بر اآموزدانشاز اهداف پیشرفت 
آماری  ازنظرفعال تدریس  یهاروشاز  یبدنتیترب
ادراک  میرمستقیغکه اثر صورتنیبد ؛است دارامعن

ان بر آموزدانشاز اهداف تبحری  یبدنتیتربمعلمان 
برابر با  مثبت و ،فعال تدریس یهاروشاستفاده از 

(. >01/0P) است دارامعنآماری  ازنظراست که  17/0
از  یبدنتیتربادراک معلمان  میرمستقیغاثر  ،همچنین

عملکرد  -عملکرد و رویکرد -اهداف اجتناب
 ،تدریس فعال یهاروشان بر استفاده از آموزدانش

است که  -13/0و  -17/0ترتیب برابر با منفی و به

ذکر است (. الزم >01/0P) است دارامعنآماری  ازنظر
ادراک معلمان  یهامؤلفه میرمستقیغ هایکه اثرشود 

 ،فعال تدریس یهاروشبر استفاده از  یبدنتیترب
از تدریس و  لذت) مثبتتدریس  یهاجانیهطریق از

خشم ) سیتدرمنفی  یهاجانیهعشق به تدریس( و 
 ؛ردیگیمحین تدریس( صورت  اضطرابحین تدریس و 

مثبت و منفی  یهاجانیه یاواسطهنقش  ،بنابراین
از اهداف  یبدنتیتربمیان ادراک معلمان تدریس در

تدریس فعال  یهاروشپیشرفت فراگیران و استفاده از 
 ةشدمیزان واریانس تبیین ،. همچنینشودیم دییتأ

تدریس فعال در پژوهش حاضر  یهاروشاستفاده از 
است که بیانگر اهمیت ادراک معلمان از  27/0برابر با 

مثبت و منفی( ) سیتدر یهاجانیهاهداف فراگیران و 
. استفعال تدریس  یهاروشدر استفاده از 

هیجان عشق به تدریس دارای بیشترین براین، افزون
 یهاروشمعلمان از  ة( بر استفاد28/0) میمستقاثر 

 .استفعال تدریس 
شمارة در شکل  شدهارائهدر ادامه با توجه به پارامترهای 

 یهاروشبینی استفاده از پیش ةشدازشرب یالگودو 
 همراه با یبدنتیتربفعال تدریس توسط معلمان 

 .شودهای برازندگی ارائه میمشخصه
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)مدل  سیفعال تدر یهااستفاده از روش ینبیشیشدة پمدل برازش یو برآورد پارامترها رینمودار مس -2شکل 

 برونداد(

 ی فعال تدریسهاروشکاربرد بینی های نکویی برازش مدل پیشمشخصه -4دول ج

نسبت خی دو 

 به درجه آزادی

شاخص 

برازندگی 

 تطبیقی

 شاخص

 برازش

 هنجار شده

شاخص 

نکویی 

 برازش

 شاخص

 تعدیل شده

 نکویی برازش

جذر برآورد واریانس 

 خطای تقریب

77/2 97/0 96/0 98/0 93/0 07/0 
 

 

در  شدهارائههای نکویی برازش با توجه به مشخصه
بینی استفاده از برازش مدل پیش چهار، ةشمارجدول 

 .استمطلوبی  نسبتاًفعال تدریس در سطح  یهاروش

 

 یریگجهینتبحث و 
بود که روابط بین ادراک از  نیا حاضرهدف پژوهش 

 -اجتناب ،عملکرد -درویکر) رانیفراگاهداف پیشرفت 
( و روش فعال تدریس دبیران یتبحر و عملکرد

 یاواسطهاستان اصفهان با نقش  یبدنتیترب

ارچوب یک مدل علی به همعلم را در چ هایهیجان
تحلیل مسیر که  جینتا .کند یبررسروش تحلیل مسیر 

نشان داد که مدل پیشنهادی  ،دشارائه  هاافتهیدر بخش 
توانسته  و برازش مناسبی دارد پژوهشاین  یهادادهبا 

تدریس  یهاروشاز واریانس استفاده از  27/0 است
فعال را تبیین کند که بیانگر اهمیت ادراک معلمان از 

مثبت و منفی( ) سیتدر یهاجانیهاهداف فراگیران و 
در تحلیل  .استفعال تدریس  یهاروشدر استفاده از 

روابط که  استواسطه  بر نقش متغیرهای دیتأکمسیر 
 را نشان می دهد:غیرمستقیم متغیرها با یکدیگر
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 در این بخش تالش بر این است که بیشتر به بنابراین،
که حاکی از روابط پرداخته شود  ییهاافتهی دربارةبحث 

ابتدا به گزارش مختصر  ،بنابراین ؛هستند غیرمستقیم
روابط  ترمفصلبه تبیین  ،مستقیم و سپس روابط

 .میپردازیمغیرمستقیم 
اثر مستقیم ادراک از اهداف پیشرفت  ،در پژوهش حاضر

؛ استتدریس مشهود  هایهیجانفراگیران بر 
توسط معلم  شدهادراکاهداف تبحری  ،اساسبراین

با افزایش هیجان عشق به تدریس و لذت  یبدنتیترب
از تدریس و کاهش هیجان خشم و اضطراب همراه 

 -عملکرد و رویکرد -اهداف اجتناب کهیدرحال ؛است
 طوربهی بدنتیتربتوسط معلم  شدهادراکعملکرد 

ان خشم و اضطراب حین تدریس هیج مستقیم تجربة
اهداف کند که احساس نیزما یعنی ؛دنبال داردرا به

درصدد  واقعاً  آموزدانش یعنی ؛فراگیران تبحری است
 خواهدیم است،مطالب جدید مهارت و یادگیری  توسعة
یادگیری را به عمیق یاد بگیرد،  طوربهم درسی را مفاهی

و هدفش پیشرفت در آن  خاطر یادگیری دوست دارد
مثبتی  هایهیجانحین تدریس،  نیز معلم ،درس است

 یاددهیو از  ورزدیمبه تدریس عشق  ،کندرا تجربه می
که ؛ ولی زمانیبردیمآموزان لذت دانشو یادگیری 

 عملکرد است،-هداف فراگیران رویکرددریابد ا
 هدفش اجتماعی است، یهاسهیمقادنبال به آموزدانش

از شرکت در کالس درس این است که در مقایسه با 
 نیترمهم نظر برسد،زرنگ به شیهایهمکالس

اهداف  این باشد که برتر از دیگران باشد، اشدغدغه
 درصدد آموزدانش ،عملکرد است -اجتنابفراگیران 

هدفش از  اجتماعی است، یهاقضاوتاجتناب از 
نظر شرکت در کالس درس این است که در یادگیری و

دیگران ضعیف جلوه نکند و دیگران فکر نکنند که او 
ی معلم در چنین شرایط در ،داندیماز سایرین کمتر 

                                                           
 

جارب هیجانی با افزایش ت یادگیری -فرایند یاددهی
 آموزدانشو در تعامل با  شودمنفی دچار اضطراب می

 در است مسلمکه  کندیمرا تجربه  در مواردی خشم
 است. رگذاریتأثکاربرد روش فعال تدریس 

مدل علمی برای بیان ارتباط بین اهداف  نیچند
و  پکران) است شده پیشنهاد هایهیجانپیشرفت و 

مطالعات تجربی متعددی  ،نیهمچن. (2009 همکاران،
که این درحالی اند؛شده انجام هامدلاین  آزمودنبرای 
فردی( علمی به عملکرد فرد )روابط درون هایمدل
طور مستقیم مبتنی بر غیرعلمی به شواهددارد،  اشاره
، استیکا، گوتز (هستند فردی روابط بین لیوتحلهیتجز

 (.2016، 1پکران، مارایان، الیوت
که اثر مستقیم نشان داد پژوهش نتایج براین، عالوه

مانند  تدریس مثبت یهاجانیه) زادرونمتغیرهای 
منفی  هایهیجان و عشق به تدریس و لذت از تدریس

 ة( بر استفادمانند اضطراب و خشم حین تدریس تدریس
 ازنظرتدریس فعال  یهاروشاز  یبدنتیتربمعلمان 
 ،حاضر پژوهش یهاافتهیاساس . براست دارامعنآماری 

شق به اثر مستقیم دو هیجان لذت از تدریس و ع
 یهاروشاز  یبدنتیتربمعلمان  ةتدریس بر استفاد

است.  دارامعنآماری  ازنظر ومثبت  ،فعال تدریس
هیجان عشق به تدریس دارای بیشترین اثر  ،همچنین
فعال تدریس  یهاروشمعلمان از  دةبر استفا مستقیم

میان درنیز باالترین ضریب همبستگی و  است
بین عشق به  ةابطمتغیرهای این پژوهش مربوط به ر

های تدریس فعال است که تدریس و استفاده از روش
 نتایج پژوهش ،راستاایندر .دار استاازنظر آماری معن

 ةشدتجربه هایهیجاندر  که دادنشان  (2016) چن
اغلب  ،عشق و هاهیجان ةهم از شتریب لذت ،معلمان

 واست  شده تجربه کمترین هیجان عنوانبه

1. Goetz, Sticca, Pekrun, Murayama & 

Elliot 
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معلمان مربوط به کالس  هایهیجان نیتربخشلذت
 .هستندبا همکاران  تعامل ودرس 

شم اثر مستقیم دو هیجان منفی خکه حالی است در نیا
 یبدنتیتربمعلمان  ةو اضطراب حین تدریس بر استفاد

 داراعنمآماری  ازنظر ومنفی  ،فعال تدریس یهاروشاز 
ی فعال تدریس هاروشمیزان کاربرد  ،نیبنابرا ؛است

نوع  ریتأثتمستقیم تح طوربهی بدنتیتربتوسط دبیران 
ا ب ،جهیدرنت حین تدریس است؛ دبیران هایهیجان

از تدریس در  لذت وافزایش هیجان عشق به تدریس 
ی فعال تدریس نیز هاروشکاربرد  ،یبدنتیتربدبیران 

 وهیجان خشم  تجربة کهیدرحال ؛ابدییمافزایش 
کاهش  ،یبدنتیتربحین تدریس در دبیران  اضطراب

 .دارد پیی فعال تدریس را درهاروشمیزان استفاده از 
کرد که  انیب( 2012) 1گوالیتر ،همسو با این نتایج

بین تجربیات  ایشدهیابیسازمانمنظم و  ةرابط
 هاآنتدریس  ةنحوهنگام تدریس و ی معلمان هیجان

قبیل منفی معلمان از هایهیجان، نیهمچنوجود دارد. 
درونی و افزایش  ةباعث کاهش انگیز یدیناامخشم و 

به  ،2003 ساتون و ویتلی،) استتجارب هیجانی منفی 
 ةتجرب ،عالوهبه(. 2016 و همکاران، نقل از جیانگ

درمیان  رقابت، ناعادالنهمنفی با رفتار  هایهیجان
تعادل زندگی کاری معلمان، نبود  همکاران، تحوالت و

 یآموزش راتییتغ و هااستیساز جامعه،  یدیناام و فشار
ی هافیتعراساس بر ).2016 ،نچ)در ارتباط است 

 ،حاضر پژوهش ها در مقدمةهیجاناز  شدهارائهنظری 
را  هاهیجانکه  2012 سال تعریف فاروق در ازجمله

 نیوالد و همکاران ،آموزاندانشراهی برای تعامل با 
آموزان با به تعامل دانشمثبت  هایهیجان، داندیم

 زانیم وبر نوع  ندنتوایمکه  شونددبیران منجر می
 د.نی فعال تدریس مؤثر باشهاروشکاربرد 

متغیر  یهامؤلفهاز  کدامچیه ،آمدهدستبهنتایج  طبق
ان( بر آموزدانش)ادراک از اهداف پیشرفت  زابرون

                                                           
 

یس فعال تدر یهاروشاز  یبدنتیترب معلمان ةاستفاد
ان نوع ادراک معلم ،عبارتی. بهنددارای اثر مستقیم نیست

اهداف ) رانیفراگاز اهداف پیشرفت  یبدنتیترب
( عملکرد  -اجتناب عملکرد و -تبحری، رویکرد

فعال تدریس  یهاروشمستقیم بر کاربرد  صورتبه
 .ندارد ریتأث

متغیر  میرمستقیغاثر  نتایج نشان داد که ،همچنین
ادراک معلمان از اهداف پیشرفت  یهامؤلفه) زاونبر

از  یبدنتیتربمعلمان  ةان( بر استفادآموزدانش
 ؛است دارامعنآماری  ازنظرفعال تدریس  یهاروش

ادراک معلمان  میرمستقیغکه اثر صورتنیبد
ان بر استفاده از آموزدانشاز اهداف تبحری  یبدنتیترب

 دارامعنآماری  ازنظر ومثبت  ،فعال تدریس یهاروش
از  بدنیتربیتادراک معلمان  غیرمستقیماثر  و است

عملکرد  –عملکرد و رویکرد –اهداف اجتناب
 ،تدریس فعال هایروشان بر استفاده از آموزدانش

 ،عبارتیبهاست.  دارامعنآماری  ازنظرمنفی و 
که معلم احساس کند هدف ، زمانیکه ذکر شدطورهمان

مثبتی را تجربه  هایهیجانفراگیر تبحری است، 
ربرد روش فعال تدریس که پیامد آن افزایش کا کندیم

علم احساس کند هدف فراگیر که ماست و زمانی
 هایهیجانعملکرد است،  -اجتناب عملکرد و -رویکرد

که پیامد آن کاهش کاربرد روش  کندیممنفی را تجربه 
 غیرمستقیم هایاثر ،اساساینبر ؛فعال تدریس است

بر استفاده از  بدنیتربیتادراک معلمان  هایمؤلفه
مثبت  هایهیجانطریق فعال تدریس از هایروش

از تدریس و عشق به تدریس( و  لذتتدریس )
خشم حین تدریس و ) سیتدرمنفی  هایهیجان

مشابه،  طوربه. گیردمیحین تدریس( صورت  اضطراب
که بروز  کردند مطرح( 2009) همکاران وفرنزل 
تدریس  راهبردهایمثبت معلمان با  هایهیجان
بیشتر  ةو خالق که باعث تحریک انگیز پذیرانعطاف

1. Trigwell 



 1397، پاییز 25مارة شناسی ورزشی، شانمطالعات رو                                                                                126

بروز  کهدرحالی ،در ارتباط است شودمی آموزدانش
ی و پذیرانعطافمنفی معلمان به چنین  هایهیجان

 ،دارد تأثیر آموزدانشخود بر یادگیری ةنوببهکه  خالقیت
 ایواسطهنقش  ،نیبنابرا ؛کندمیخدشه وارد 

میان ادراک فی تدریس درمثبت و من هایهیجان
از اهداف پیشرفت فراگیران و  بدنیتربیتمعلمان 

میان از .شودیم دییتأتدریس فعال  هایروشاستفاده از 
ترتیب ادراک معلمان از اهداف ، بهزابرونمتغیرهای 

 -عملکرد و اهداف اجتناب-تبحری، اهداف رویکرد
ترین ضریب همبستگی را با عملکرد باالترین تا پایین

فعال تدریس دارا هستند که هر  هایروشاستفاده از 
نتایج حاصل  اساسبر .نددارامعنآماری  ازنظرسه ضریب 

با  (2015) 2دراگوش . واچ.ای.ام ،1.اچ.ای.ام پژوهشاز 
 تعامل رفتاری و هیجانی در ایواسطهنقش »عنوان 

ارتباط بین اهداف پیشرفت و برخی از ابعاد تنظیم 
و تسلط با تعامل رفتاری و هیجانی  اهداف ،«مدرسه
 رفتاری ارتباط داشتند رویکرد عملکرد با تعامل اهداف

یندهای تعامل افر اهداف اجتناب عملکرد با و همچنین،
رفتاری و اهداف اجتناب تسلط با تعامل هیجانی ارتباط 

رای برا  هاییروش تواندمیمنفی داشتند. این نتایج 
زدن نظم مدرسه جلوگیری از ترک مدرسه و برهم

 ان ایجاد کند.آموزدانش توسط
ترتیب عشق به تدریس، نیز به زادرونمیان متغیرهای از

اضطراب حین تدریس، خشم حین تدریس و لذت از 
مترین ضریب ترتیب بیشترین تا کبه ،تدریس

 هایروشاز  بدنیتربیتمعلمان  ةهمبستگی را با استفاد
 ازنظرفعال تدریس دارا هستند که تمامی این ضرایب 

برده است  یپ( 1994) 3امر ،مثال یبرا ؛نددارامعنآماری 
 بدرفتاری ةنتیجکه عصبانیت و خستگی معلم که 

توجه معلم را از موضوع  تواندمیان است آموزدانش
 کردکار تواندمینگرانی  کهییازآنجا اصلی دور کند.

                                                           
1. MIH 

2. Dragoş 

3. Emmer 

با نگرانی  یمعلم حافظه را ضعیف کند و تحلیل ببرد،
 باشددر حل مشکالت کالسش موفق  تواندنمیفراوان 

راستا، دراین ،نیهمچن. (1992 ،4کلکوو آیسنک )
به  منوط فعال( ادعا کرد که تدریس 1998هارگریوز )

 و شدید ةو معلمان موفق عالقاست  مثبت هایهیجان
که  کنندمیابراز  اشتیاق خود را درطول آموزش

 .انگیزدبرمیان را آموزدانش هایهیجانخود ةنوببه
 دنتوانمیمعلمان  هایهیجانکه دادند نشان  هاپژوهش
 دناثر بگذار هاآنو حل مشکالت  افکار ،حافظه ،بر توجه

 به ،1999، 6وبردلی موگ ؛1994 ؛ امر،1993 ،5آیسن)
 .(2012 ،گوالیترنقل از 

 میرمستقیغ اثر ،پژوهش حاضر هاییافتهمطابق با 
ادراک از اهداف پیشرفت فراگیران بر استفاده از 

 ،همچنین فعال تدریس مشهود است. هایروش
ساعات  تواندیم لممثبت مع هایهیجانبا  توأمتدریس 
کند که انجام  ترفعال و ترجذاب را بدنیتربیتدرس 

اما  ؛دنباش مؤثر اریبس ندنتوایمزمینه مطالعاتی دراین
 انجام بود. روروبهنیز  ییهاتیمحدودحاضر با  پژوهش
حضور با توجه به ساعت و  بدنیتربیت ةرشت درپژوهش 

مشکالتی  معلم در یک روز خاص در مدرسه یا ورزشگاه
تعمیم  ،نیهمچن داشت. همراهبه یریگنمونه زمینةرا در

 وتاریخی  -با توجه به بافت فرهنگی پژوهشنتایج 
ورزشی استان اصفهان به سایر  زاتیتجه و امکانات

 ،نیبنابرا ؛شودمیمواجه  ییهاتیمحدودبا  هااستان
سایر  ین معلمانکه این پژوهش درب شودمیپیشنهاد 

 یبرخ یا اساتید دانشگاه نیز تکرار شود. هااستان
نظیر روش فعال تدریس  مورداستفاده یهانامهپرسش

و با ماهیت عملی این  ندنبود بدنیتربیتخاص معلم 
که در  شودمی شنهادیپ ند؛ بنابراین،درس سازگار نبود

استفاده شود که  ییهانامهپرسشاز  آینده یهاپژوهش
تمامی  مانند .دنمطابق با ماهیت این درس باش

4. Eysenck and Calco 

5. Isen 

6. Mogg & Bradley 
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همبستگی انجام  هایطرحکه با  هاییپژوهش
 رابطة ضرورتاً توانینماز پژوهش حاضر نیز  شوند،می

در  کهنیا خصوصبه استنباط کرد. معلولی را -علت
بود که بین برخی  شده مشاهدهمواردی نیز در پیشینه 

 ،نیبنابرا ؛است تصورقابلاز متغیرها روابط متقابل 
با استفاده از  پژوهشگرانکه  شودمیپیشنهاد 

از  آمدهدستبهطولی یا آزمایشی نیز نتایج  یهاپژوهش
 پژوهشاین  جینتا .کنند یبررسحاضر را  پژوهش

 ،عالوهبه .کاربردی باشد تیوتربدر حوزة تعلیم تواندمی
ولین بار به قالب مدل علی برای ادر انجام این پژوهش

خصوص روابط بین متغیرها تولید دانش موجود در
به یک بافت فرهنگی در  تواندیمپرداخته است که 

 هاییافتهمطابق با  ،نیهمچن ایرانی کمک کند. جامعة
 خالق ونوین  هایروشآموزش  ،پژوهش حاضر

زمینه پیشنهاد است که دراین ییهاراهتدریس یکی از 
روانی و موقعیت  آرامش ووضعیت رفاه  .شودمی

نقش  هاآن هایهیجاندر بروز  نیز اجتماعی معلمان
بهبود وضعیت معیشتی و  ،نیبنابرا ند؛داربسزایی 

 ضروری است.نیز  موقعیت اجتماعی آنان

 یخاص وبنیادین توجه ویژه  در سند تحول کهییازآنجا
زار مهم با عنوانبهآن  از و شده است بدنیتربیتبه 

که  شودمی شنهادیپ است، شده ادی تیوترببرای تعلیم
تدریس در این قشر  هایهیجانبه  ن امرمسئوال
ی دانشگاه هابرنامه نیتدو در وبدهند  یاژهیواهمیت 

 ارتقای یهاطرحخدمت، ی ضمنهادوره وفرهنگیان 
توان هیجانی معلمان و نیز اتخاذ الگوهای مناسب 

پیشنهاد د. ناهداف پیشرفت فراگیران گنجانده شو
عبارت است از آموزش معلم  یبرا( 2016جیانگ )

آموزشی معلم باید  یهابرنامهنخست،  اینکه:
مانند ارزیابی  رگذاریتأث یهاهیجانمنظم  هایراهبرد

و  کارتازهپیش از خدمت معلمان  یسازآمادهمجدد، 
 برخورد و هاچالشتفسیر معنادار  درروش باتجربه

: ترویج عقاید تلقینی دوم ؛را توسعه دهد هاآنمنطقی با 
استقبال  ،زیرا ؛ارزشمند باشد تواندمیدر تدریس معلمان 

ی هاموقعیتتفسیر  به تواندمیاز چنین باورهایی 
 یهارابطهی و هیجان یهاتجربهو تعدیل  زیانگچالش

و  ان کمک کندآموزدانشحمایتی و پرورشی نزدیک با 
توان هیجانی معلمان پیاده  یقاهایی را برای ارترحط

 کنند.
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Abstract 

The purpose of this study was to provide a causal model of the relationships 

between learners' perception of achievement goals and application of active 

teaching methods by physical education teachers with the mediating role of 

teaching emotions. In this regard, 317 physical education teachers of Isfahan 

province were selected by multistage cluster sampling and responded to the 

achievement goals, active teaching methods and teaching emotions. In the 

study of causal relationships between variables, path analysis and LISREL 

software were used. The results showed that mastery goals, through the 

mediation of positive and negative emotions, have indirect and positive effect 

on active teaching methods; while the impact of the performance-approach 

and performance-avoidance goals are indirect and negative. Also, the amount 

of variance explained by the use of active teaching methods indicates the 

importance of teachers' perceptions of teaching goals and emotions in using 

active teaching methods. 

 

Key words: Active Teaching Methods, Perceptions of Achievement Goals, 

Teaching Emotions 
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