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مسئولیت پذیری شخصی 
و هیجان های تدریس در معلمان:
 نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی

میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش 
درس ریاضی در دبیرستان های تیزهوشان و دولتی 
شهر اصفهان از منظر دانش آموزان

بررسی فرایند اجرای نظام دوری 
در مدارس ابتدایی 
)شهرستان مشهد(

تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی: 
رویکردی جهت بهبود نگرش دانش آموزان به مدرسه

تمایز دانش آموزاِن با فرسودگی تحصیلی باال و پایین، 
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 MUSIC تأثیر الگوی انگیزشی
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درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی 
دانش آموزان پایة هشتم شهر دزفول

بهروز آتش روز
فرح نادری
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زهرا افتخار صعادی
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صادق نصری، رضا هویدا
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هدف از انتشار این فصل نامه، ارائة یافته های پژوهشی و نوآوری در مباحث 
علمی پژوهشی آموزش وپرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و 
پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه های علمی و دستاوردهای پژوهشی 

در مسائل اساسی و کیفی آموزش وپرورش است. 

1. فلســفه، اهداف، مبانی، اصــول، محتوا، برنامه ها و 
اسالمی ایران با تأکید  روش های آموزش وپرورش در جمهوری 

بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش؛
٢. مبانــی نظری و اصول علمی و یافته های دانش روان شناســی تربیتی 

به منظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی، روش های تدریس و تربیت و ارزشیابی 
از طرح ها، برنامه ها، روش ها و آموخته های دانش آموزان؛ 

3. مطالعات تطبیقی به منظور دست یابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوری های 
آموزشی، تربیتی و پژوهشی؛ 

4. برنامه ریزی آموزشی، درسی و تربیتی مبتني بر سند برنامة درسي ملّي؛
5. نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه های درسی؛ 

6. راه هاي ارتقای کیفیت نظام آموزش وپرورش؛
7. جهانی سازی و آثار آن در آموزش وپرورش؛ 

8. مدیریت و برنامه ریزي کالس درس و مدرسه؛ 
9. آینده پژوهی در آموزش وپرورش؛ 

10. کاربست یافته های پژوهشی؛ 
11. فناوری های اطالعات و ارتباطات در آموزش وپرورش؛ 

1٢. خالقیت در آموزش وپرورش؛ 
13. ارزشیابي و اعتبار سنجي فعالیت هاي آموزشي با تأکید بر برنامه هاي درسي؛
14. آموزش هاي فنی وحرفه ای با تأکید بر سند تحول بنیادین و برنامة درسي 

ملّي.

موضوع 

مقاله ها :

توجه:
هر مقاله باید بر 
اساس یافته هاي 
خود پيشنهادات 

مشخص و کاربردي 
براي مخاطبين و 
دست اندرکاران 

تعليم وتربيت ارائه 
کند.

هدف 

نشریه:

اطالعات مربوط به 

فصل نامة نوآوری های آموزشی

)اهداف، موضوع و شرایط پذیرش مقاله ها(



شرایط پذیرش 

مقاله:

1. با هدف ها و موضوع هاي نشریه هماهنگ باشد. 
٢. بر نوآوري هاي آموزشي تأکید داشته باشد. 

3. بر اساس روش های علمی تدوین شده باشد. 
4. با اصول اخالقی، دینی، اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد. 

5. در نشریات دیگر چاپ نشده باشد. 
6. حداکثر 9000 کلمه با جدول و فهرست منابع باشد. 

7. چکیدة فارسی و انگلیسی روان هر یک به تنهایی حداکثر 250 کلمه باشد.
8. ارجاع های درون متنی و برون متنی به روش APA و به ترتیب الفبایی تنظیم شود.

9.  در مقاالت برگرفته از پایان نامه، ذکر پایان نامه، نام دانشــگاه و نام استادان راهنما و 
مشاور الزامی است. 

10. اسامی افراد و واژه ها و اصطالحات خارجی که در متن مقاله آمده است، با اعدادی که 
در باالی کلمات نوشته می شود )اعداد توک(، شماره گذاری و با حروف التین درپایان 

مقاله به صورت پي نویس درج شود. 
11. هئیت علمی فصل نامه در پذیرش، رد و اصالح مقاله ها آزاد است و مقاله های رسیده 

مسترد نمی شود. 
1٢. مسئولیت دیدگاه ها و نظریه های ارائه شده به عهده  نویسندگان مقاله هاست. 

13. اطالعات مربوط به مؤلف یا مترجم شــامل: نام، نام خانوادگی، میزان تحصیالت، 
رشتة تحصیلی، درجة علمی، آخرین سمت، آدرس محل کار یا منزل، تلفن تماس، 

نمابر و پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود. 
 14. نمودارها، شکل ها و جداول تا حد امکان به صورت آمادة چاپ، ارائه شود. مندرجات 
آنها روشن و شماره گذاری شده باشد. عنوان نمودارها، شکل ها و جدول ها به صورت 

تخصصی نوشته شود. 
15. ساختار مقاله از روش علمی پیروی نموده و دارای چکیده )فارسی- التین(، مقدمه 
)مبانی نظری، پیشــینه، هدف، بیان مســئله(، روش پژوهش )جامعه، نمونه، ابزار، 
چگونگی انجام پژوهش(، یافته ها )روش های آماری، جدول ها، نمودارها( نتیجه گیری 

)تفسیر، محدودیت ها، پیشنهادات کاربردی و پژوهش های آینده( و منابع باشد.
16.حداکثر مهلت پاســخ فصل نامه به صاحبان مقاله ها ٦ ماه است، لذا نویسندگان 
محترم مقاالت پیش از سپری شدن این مدت نباید مقالة خود را به سایر نشریات 

ارائه نمایند.

noavaryedu. ،17. ارســال مقاله به نشریه فقط از طریق سایت نشریه
oerp.ir امکانپذیر است. 
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این پژوهش برای تعيين نقش واسطه ای خوش بينی آموزشی در ایجاد رابطة بين هيجان های 
تدریس و مسئوليت پذیری شخصی معلمان ابتدایی انجام شد. به این منظور ٢87 معلم ابتدایی 
آموزش وپرورش منطقة 18 شــهر تهران به روش نمونه برداری خوشــه ای انتخاب شــدند و به 
سه مقياس خوش بينی آموزشــی بيرد و همکاران )٢010(، مقياس هيجان موفقيت معلم فرنزل 
و همکاران )٢010( و مقياس مســئوليت پذیری شــخصی معلم الرمن و کارابنيک )٢013( پاسخ 
دادند. مدل پيشنهادی با روش تحليل مســير ارزیابی شد. درمجموع هيجان تدریس معلم 14 
درصد از خوش بينی آموزشــی را تبيين کرد و 39 درصد از مســئوليت پذیری شخصی توسط 
خوش بينی آموزشی و هيجان تدریس معلم پيش بينی شد. یافته ها نشان دادند که لذت به صورت 
مستقيم و غيرمســتقيم با نقش واسطه ای خوش بينی آموزشی پيش بينی کنندة مثبت و معنادار 
مســئوليت پذیری شخصی و خشم با نقش واسطه ای خوش بينی آموزشی پيش بينی کنندة منفی 
و غيرمســتقيم مسئوليت پذیری شخصی اســت، اما نقش خوش بينی آموزشی در ایجاد رابطة 
بين اضطراب و مسئوليت پذیری شــخصی تأیيد نشد. نتایج حاکی از اهميت و نقش خوش بينی 
آموزشی و کنترل خشم در ارتقای مسئوليت پذیری شخصی است که باید مدنظر متخصصان و 

مسئوالن آموزش وپرورش قرار گيرد.

چكيده:

طوبی چگینی*     مسعود غالمعلی لواسانی** 

ï تاريخ پذيرش مقاله: 97/2/9 ï تاريخ شروع بررسي: 9/18/ 9٦  ï تاريخ دريافت مقاله: 9/2/ 9٦ 

toobachegini@ut.ac.ir..................................................................................................)کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران، )نويسنده مسئول *
lavasani@ut.ac.ir............................................................................................................................................دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران **

كليدواژهها:

مسئولیت پذیری شخصی 
و هیجان های تدریس در معلمان: 

نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی

خوشبينیآموزشی،مسئوليتپذیری،لذت،اضطراب،خشم
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مسئولیت پذیری شخصی و هیجان های تدریس در معلمان: نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی
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 مقدمه
احســاس مســئولیت يکی از تأثیرگذارترين عوامل در فرايند يادگیری و تدريس است )دياموند 
رندلوف و اســپیالن1، 2004( و به بینش معلمان نسبت به مســئولیت پذيری و موقعیت هايی که آن ها 
را برای پذيرش مسئولیت شخصی نتايج احتمالی آماده می کند، اشاره می نمايد )الرمن و کارابنیک2، 
2013(. در مقايســه با انواع ديگر مســئولیت پذيری مانند مســئولیت پذيری جمعی، مسئولیت پذيری 
اخالقی و مســئولیت پذيری اجتماعی، به نظر می رسد تحقیقات نســبتًا کمی دربارة مسئولیت پذيری 
شــخصی انجام شــده است، اين امر به ويژه برای احساس مســئولیت معلمان صادق است )الرمن و 
کارابنیک، 2011(. تمرکز بر مســئولیت پذيری شــخصی معلمان ممکن اســت نشان دهندة تالش های 
آموزشــی و درســی آنان به منظور افزايش کیفیت تدريس با توجه به احساس مسئولیت پذيری باشد 
)هاکمن و اولدهام3، 1976(. گاســکی اثر احتمالی تغییر مثبت در اثربخشــی آموزشــی معلم، نگرش 
دربــارة تدريس و اعتمادبه نفس را مورد بررســی قرارداد و متوجه شــد معلمانی کــه تغییر مثبت در 
اثربخشــی آمــوزش را تجربه کردند مســئولیت پذيری بیشــتری را برای نتايج مثبت يــا منفی دربارة 
يادگیــری دانش آمــوزان ابراز کردند. مســئولیت پذيری شــخصی معلمان به طور بالقــوه مهارت های 
آموزشی، سالمت روانی و درنهايت عملکرد و يادگیری دانش آموزان آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد 
)الرمــن و کارابنیک، 2013(. ادراکات مختلف از مســئولیت معلمان بــا نتايجی مثل نگرش مثبت به 
تدريس و تعهد حرفه ای )هالورســن، لی و اندريد4، 2009( رضايت شغلی )وينتر، برنر و پتروسکو5، 
2006(، تأثیر مثبت بر تدريس )گاســکی6، 1984(، باورهای معلم دربارة تأثیر بر دانش آموزان، تمايل 
معلمــان به اجرای مهارت های جديد آموزشــی )گاســکی، 1988( و موفقیــت دانش آموزان )لی و 
اســمیت7، 1996، 1997( ارتباط دارد. همچنین احســاس مسئولیت پذيری معلم با موفقیت، انگیزش 
دانش آموزان، تدريس و باورهای آن ها دربارة تدريس، رضايت شغلی و درگیری شغلی رابطة معنادار 

دارد )سیلورمن8، 2010؛ پولت و ماهالینگاپا9، 2013(.
نتايج مطالعات ارن10 )2017( به منظور بررسی انتظارات آموزشی ويژة معلمان آينده نگر به عنوان 
پیش بینی کنندة احســاس مســئولیت شــخصی نشــان داد که صرف نظر از تأثیرات رضايت شــغلی، 
انتظارات آموزشــی ويژة معلمــان آينده نگر در جهت انگیزش دانش آمــوزان، روابط با دانش آموزان 
و تدريس به طور معنادار جنبه های مختلف احســاس مسئولیت شخصی معلمان را پیش بینی می کنند 

)ارن، 2017(.
الرمــن و کارابنیک )2014( بیان کردند که در مورد شــرايطی کــه در آن معلمان مايل به پذيرش 
مســئولیت شخصی برای دانش آموزان و تدريس خود هستند بینش بیشتری مورد نیاز است. بنابراين 
در نظر گرفتن حس مســئولیت فردی می تواند به محققان و سیاست گذاران کمک کند تا اين بینش را 
بهبود بخشند، که اين امر نیز به نوبة خود می تواند آن ها را قادر به بررسی پیامدهای مسئولیت شخصی 
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برای انگیزه، احساســات، رفاه روان شناختی معلمان و شیوه های آموزشی دقیق تر بنمايد.
الرمــن و کارابنیــک )2013( يــک چارچوب بــا چهار بعد اصلی و وابســته بــه تدريس برای 
مسئولیت پذيری معلمان شامل: مســئولیت پذيری برای انگیزش دانش آموزان، مسئولیت پذيری برای 
موفقیت دانش آموزان، مســئولیت پذيری برای رابطه با دانش آموزان و مسئولیت پذيری برای تدريس 

را ارائه داده اند.
اگرچه احســاس مســئولیت شــخصی معلمان رابطة بااليی با يادگیــری و موفقیت دانش آموزان 
دارد )الرمــن و کارابنیــک، 2013(، اما اين به اين معنا نیســت که نتايج ذکرشــده را می توان به طور 
کامل به عنوان عملکرد مســئولیت پذيری شــخصی در نظر گرفت. چندين متغیر وجود دارد که به طور 
بالقوه با دســتاوردهای دانش آموزان رابطه دارد. تحقیقات نشان می دهد که خوش بینی آموزشی، امید 
و هیجان هــای تدريس که با رفتارها و دســتاوردهای دانش آموزان رابطه دارد تعیین کننده تر هســتند 

)ديمتريو، ويلسون و وينترباتوم11، 2009(.
خوش بینی و امید در افراد باعث مقاومت بیشتر آن ها در برابر افسردگی، عملکرد حرفه ای بهتر در 
موقعیت های چالش برانگیز و سالمت جسمی بیشتر می شود )سلیگمن12، 1991؛ به نقل از حجازی و 
امینی پور، 1393(. معلمان خوش بین به خصوصیات مثبت دانش آموزان کالس، مدرسه و جامعه توجه 
دارنــد )پاجارس13، 2001؛ نقل از وولفولک هوی، هــوی و کورز14، 2008(. چنین معلمانی به خاطر 
داشــتن اهداف چالش برانگیز، تالش زياد، پافشــاری، تاب آوری و نشان دادن بازخوردهای سازنده، 
دانش آموزانی تالشگر و باانگیزه پرورش می دهند )بیرد15، هوی و ولفولک هوی، 2010(. خوش بینی 
آموزشی در معلمان يک باور مثبت است مبنی بر اينکه آن ها قادرند با تأکید بر تدريس و يادگیری، با 
اعتماد به مشارکت والدين و دانش آموزان، با ايمان به ظرفیت خود در غلبه بر مشکالت و شکست ها 
و باالخره با تالش و پشــتکار خود ســبب پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان شــوند )ولفولک هوی و 
همکاران، 2008(. برای معلمان ســازة اعتماد نه تنها برای رابطة آن ها با ســازمان به کار برده می شود 
بلکه برای رابطه شــان با مديريت مدرســه و ارتباط آن ها با دانش آموزان و مدرســه نیز ابراز می شود. 
اعتمــاد معلمان به دانش آموزان و والدين در باورهای معلمان بــه اينکه دانش آموزان مايل و قادر به 
يادگیری هســتند و والديــن آن ها، قابل اعتماد، صادق و حمايت کنندة يادگیری دانش آموزان هســتند، 
انعکاس می يابد )هوی، تارتر16 و ولفولک هوی، 2006؛ ولفولک هوی و همکاران، 2008(. اعتماد و 
عوامل رواج دهندة آن احتمااًل مسئولیت پذيری را القا می کنند، زيرا ممکن است آسیب پذيرِی مربوط 
به احســاس مســئولیت و پاســخگو بودن را کاهش دهند، عالوه بر اين معلمانی که به همکاران خود 
و مديريت مدرســه اعتماد می کنند، حمايت کننده خواهند بود. معلمانی که دانش آموزان آن ها توانا و 
باانگیزه اند و نیز والديِن دانش آموزان صادق، قابل اعتماد و حمايت کنندة يادگیری دانش آموزان هستند 

و ممکن است تمايل بیشتری برای پذيرش مسئولیت دانش آموزان داشته باشند )الرمن، 2013(.
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بندورا17 )1977( پیشنهاد کرد که باور خودکارآمدی از چهار منبع گرفته شده است: تجارب موفق، 
تجارب جانشــینی، ترغیب اجتماعی و وضعیت عاطفی. بندورا )1977( وضعیت عاطفی را به عنوان 
احساســات و هیجانات شــخصی توصیف کرد که تمايل شخص برای شرکت در اقدامات خاص را 
تحت تأثیر قرار می دهد. اگر هیجان يک هیجان مثبت، مثل شــور و شــوق يا امید باشد افراد اطمینان 
بــه توانايی شــان برای موفقیت در کار را به دســت می آورند و بنابرايــن خودکارآمدی آن ها افزايش 
می يابــد؛ و اگر هیجان منفی، مانند اضطراب يا افســردگی باشــد افراد تمرکــز خود را بر انجام دادن 
وظايف تغییر می دهند و خودکارآمدی کاهش می يابد. هاگنا، هاشر و ولت18 )2015( مطالعه ای دربارة 
هیجــان معلــم در کالس درس در رابطه با درگیری دانش آموزان، نظــم و انضباط در کالس درس و 
ارتباط بین فردی معلم و دانش آموز انجام دادند، نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که ارتباط بین فردی 
معلمان و دانش آموزان قوی ترين پیش بینی کنندة مثبت برای شــادی معلم و قوی ترين پیش بینی کنندة 
منفی برای اضطراب معلم بود درحالی که فقدان نظم و انضباط در کالس پیش بینی کنندة تجارب خشم 
معلم بود. هیجانات نه تنها به عنوان پیامد واکنش به محرک حاضر يا به خاطر آوردن حوادث گذشــته 
است، بلکه همچنین در رابطه با حوادث احتمالی در آينده نیز ظاهر می شود )دوالن19، 2002( که اين 
امر برای حوادث مرتبط با تدريس نیز صادق اســت )بريجیدو، بوراچرو، برمجو و مالدو20، 2013(. 
هوسوتانی و ايمای – ماتسومارو21 )2011( فرايندهای تجربه، ابراز و تنظیم هیجانات معلمان را در 
هنگام تعامل با دانش آموزان موردبررسی قرار دادند، نتايج نشان داد که معلمان انواع هیجانات منفی 
مانند خشــم و هیجانات مثبت مانند لذت را در هنگام تعامل با دانش آموزان تجربه کردند. بر اساس 
مدل هیجانات معلم به وســیلة فرنزل )2014(، معلمان شــادی، خشم و اضطراب تجربه شده در طول 

آموزش کالسی را ارزيابی می کنند.
ديمتريــو و همــکاران )2009( بررســی کردند که تا چــه حد معلمان مؤلفــة هیجانی تدريس را 
بــرای خود، درگیری و انگیزش دانش آموزان در نظر می گیرند و درک می کنند. نتايج نشــان داد وقتی 
در هنگام تدريس موانع ارتباط بین دانش آموزان و معلمان وجود داشــت، معلمان ناامید، دلســرد و 

سرخورده شدند.
در مطالعــة تجربــی فرنزل، گوئتز، اســتفان و ژاکــوب22 )2009( که به منظور بررســی رابطة بین 
لذت، خشــم و اضطراب معلمان ابتدايی و راهنمايی با ادراک آن هــا دربارة رفتارهای دانش آموزان 
و رفتارهای آموزشــی انجام شــد، نتايج نشــان داد که لذت، خشــم و اضطراب هیجانات برجســتة 
معلمان بود. يافته ها همچنین نشــان داد که لذت بردن با رفتارهای معلم مانند بســط، فهم، حمايت از 
خودمختاری و اشــتیاق به طور مثبت رابطه داشت درحالی که خشم و اضطراب با رفتارهای ذکرشده 
رابطة منفی داشت. مطالعات فوق نشان داد که خشم، لذت و اضطراب اغلب به وسیلة معلمان تجربه 
می شــود و هرکــدام از اين هیجانات پیامدهای مهمی برای تدريــس آن ها در آينده دارد )بريجیدو و 
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همکاران، 2013(.
 نتايج مطالعات ارن )2013( نشــان داد که میان هیجان های تدريس معلمان آينده نگر با احساس 
مســئولیت شــخصی آنان و نیز خوش بینی آموزشــی معلمان با هیجان های تدريــس آن ها رابطه ای 
معنــادار وجــود دارد، همچنین خوش بینی آموزشــی معلمــان آينده نگر به طور مثبــت و معناداری با 
مســئولیت پذيری شــخصی آنان مرتبط اســت. ازآنجاکه چنین مطالعه ای تاکنون در ايران انجام نشده 
اســت، در پژوهش حاضر نقش واســطه ای خوش بینی آموزشــی معلمان ابتدايی در ايجاد رابطة بین 
هیجان های تدريس معلمان و مســئولیت پذيری آنان در قالب يک مدل عّلی )شــکل 1( موردبررسی 
قرار می گیرد. مدل نظری اين پژوهش که دربارة مســئولیت پذيری معلم می باشد از پژوهش ها و مدل 
نظری الرمن و کارابنیک )2013، 2011( گرفته شــده اســت. در مطالعــة حاضر هیجان های تدريس 

معلمان بر اســاس هیجانات ذکرشده )خشم، اضطراب و لذت( موردبررسی قرار می گیرد.

 
لذت

خشم
خوش بينی 

آموزشی
مسئوليت پذیری 

معلم

اضطراب

شکل 1. مدل مفهومی نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی در ایجاد ارتباط بین هیجان های تدریس معلم و مسئولیت پذیری 
شخصی معلم

پژوهش حاضر به دنبال بررسی فرضیه های زير است:

1. لذت معلم با واسطة خوش بینی آموزشی او بر مسئولیت پذيری شخصی وی تأثیر مثبت دارد.

2. خشم معلم با واسطة خوش بینی آموزشی او بر مسئولیت پذيری شخصی وی تأثیر مثبت دارد.

3. اضطراب معلم با واسطة خوش بینی آموزشی او بر مسئولیت پذيری شخصی وی تأثیر مثبت دارد.

 روش
روش تحقیق از نوع غیرآزمايشــی و طرح تحقیق همبســتگی از نوع تحلیل مســیر است. جامعة 
آماری شــامل کلیة معلمان ابتدايی اســت که در ســال تحصیلی 96-95 در دبستان های دولتی منطقة 
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18 آموزش وپرورش شــهر تهران مشــغول به خدمت بوده اند. برای تعیین حجم نمونه، با توجه به در 
دســترس بودن و مشخص بودن فهرســت و حجم جامعه، از فرمول کوکران استفاده شد )287 نفر(، 
بــرای انتخاب نمونه، با اســتفاده از روش نمونه برداری خوشــه ای تصادفی، 18 مدرســه به تصادف 

انتخاب شــد و تمام معلمان اين مدارس به عنوان گروه نمونه به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند.

ابزارهای اندازه گيری
 مقیاس مســئولیت پذیری معلم: برای ارزيابی احســاس مســئولیت معلم از مقیاس احساس 

مسئولیت شــخصی الرمن و کارابنیک )2013( استفاده شد، اين مقیاس 13 گويه دارد و چهار 
خرده مقیاس را می ســنجد که شــامل احســاس مســئولیت معلم برای انگیزش دانش آموزان، 
مســئولیت پذيری معلم برای موفقیت دانش آموزان، احســاس مســئولیت معلــم برای رابطه با 
دانش آموزان و مســئولیت پذيری برای تدريس اســت. آزمودنی بر اســاس مقیاس لیکرت 10 
درجه ای 1= اصاًل احســاس مســئولیت نمی کنم تا 10= کاماًل احساس مسئولیت می کنم میزان 
موافقــت يــا مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کند. در پژوهش خانی و قريشــی )2014( 
ضريب آلفای کرونباخ برای مســئولیت پذيری معلم 0/77 گزارش شــده است. در اين پژوهش 
شــاخص کفايــت نمونه گیری )KMO=0/86( به دســت آمد. تحلیل عوامل مســئولیت پذيری 
معلمــان بــه چهار عامل اصلی منجر شــد که بــر روی هم حدود 73 درصــد تغییرات مقیاس 
مســئولیت پذيری معلمــان را تبیین می کنــد. ضريب آلفای کرونباخ بــرای کل مقیاس 0/94 به 

دست آمد.

 پرسش نامة هیجان موفقیت معلم: در اين مطالعه از پرسش نامة هیجان موفقیت معلم23 )فرنزل، 
پکران24 و گوئتز، 2010( اســتفاده شــد. هیجان موفقیت معلم ســه خرده مقیاس لذت، خشم و 
اضطراب را می سنجد، آزمودنی بر اساس مقیاس لیکرت 4 درجه ای )1= کاماًل مخالفم تا 4= 
کامــاًل موافقم( میــزان موافقت يا مخالفت خود را با هر گويه گزارش می کنند، در اين پژوهش 
شــاخص کفايت نمونه گیری )KMO=0/76( به دســت آمد. تحلیل عوامل هیجان به سه عامل 
اصلی منجر شــد که بر روی هم حدود 72/2 درصــد تغییرات مقیاس هیجان تدريس را تبیین 

می کند. ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/76 به دســت آمد.

 مقیاس خوش بینی آموزشــی: در مورد میزان خوش بینی آموزشــی معلم، بر اســاس نظرات 

آن ها و پاســخ به پرســش نامة 11 گويه ای بیرد، هوی و همکاران )2010(، قضاوت می شــود؛ 
بــه صورتی که هــر معلم در يک پیوســتار خوش بینی آموزشــی قرار می گیــرد. ماده های اين  
پرســش نامه بر اســاس يک مقیاس لیکرت 5 درجه ای )1= کاماًل مخالفم تا 5= کاماًل موافقم( 
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نمره گذاری می شــود، همچنین هريک از معلمان عالوه بر داشــتن يک نمرة کل از خوش بینی 
آموزشی، در هر يک از خرده مقیاس های: احساس کارآمدی، اعتماد به والدين و دانش آموزان 
و تأکید تحصیلی نیز نمره ای کســب می کنند، ذبیحی حصاری )1390( نیز در پژوهش خود از 
پرسش نامة خوش بینی تحصیلی بیرد و همکاران )2010( استفاده نموده و روايی سازه و پايايی 
آن را با ضريب آلفای کرونباخ 0/87 مورد تأيید قرار داده اند. در اين پژوهش شاخص کفايت 
نمونه گیری )KMO=0/79( به دست آمد. تحلیل عوامل خوش بینی آموزشی به سه عامل اصلی 
منجر شد که بر روی هم حدود 81 درصد تغییرات مقیاس خوش بینی آموزشی را تبیین می کند. 

ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/71 به دست آمد.

بــرای جمــع آوری داده ها با مراجعه به مــدارس ابتدايی که به طور تصادفی انتخاب شــده بودند 
ســه پرسش نامة هیجان های تدريس، احســاس مسئولیت معلم و خوش بینی آموزشی معلم در اختیار 
معلمــان قرار داده شــد و اطالعات موردنظــر تحقیق جمع آوری گرديد، از آمــار توصیفی )فراوانی، 
درصد، میانگین، واريانس و انحراف معیار( برای توصیف داده های پژوهش، از ضرايب همبســتگی 
برای بررســی رابطة بین متغیرها و از تحلیل مســیر برای بررسی نقش میانجی گر خوش بینی آموزشی 

معلم اســتفاده شد، تحلیل ها با نرم افزار آماری spss و لیزرل انجام گرفت.

 یافتههایپژوهش
پیش از پرداختن به تحلیل های اصلی، شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول 

1 گزارش می شود.

جدول 1.   شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش                                                                                               

کمترینبيشترینانحراف معيارچولگیکشيدگیميانگينمتغيرهای پژوهش

0/123/805539-0/38-4٦/72خوش بينی آموزشی

0/391/792011-0/21-14/87لذت

8/341/190/8٦2/311٦4اضطراب

5/700/010/931/98124خشم

57/030/2٦0/137/٦3٦53٦مسئوليت پذیری معلم

با توجه به مقادير چولگی و کشیدگی در جدول شمارة 1 توزيع نمونه نزديک به نرمال می باشد.
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در جــدول شــمارة 2 ضرايــب همبســتگی هیجان هــای تدريس )لــذت، خشــم، اضطراب(، 
مسئولیت پذيری معلم و خوش بینی آموزشی معلم گزارش شده است.

جدول 2.   ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش                                                                                                      

1٢345متغير

1خوش بينی آموزشی

1**0/31لذت

0/021-*0/17اضطراب

1**0/57**0/43-**0/33خشم

1**0/34-**0/1٦-**0/50**0/51مسئوليت پذیری معلم

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

بر اساس جدول شمارة 2 خوش بینی آموزشی معلمان با مسئولیت پذيری و هیجان های آنان )لذت 
و خشــم( در ســطح 0/05 همبســتگی مثبت معنادار و با اضطراب معلمان در سطح 0/05 همبستگی 
مثبت معنادار دارد. خوش بینی آموزشی معلمان نیز با مسئولیت پذيری آنان بیشترين همبستگی را دارد 
درحالی که با اضطراب معلمان کمترين همبســتگی را داراســت. همچنین بر اســاس جدول شمارة 2 
لذت با مسئولیت پذيری همبستگی مثبت معنادار در سطح 0/05 دارد و لذت با خشم در سطح 0/05 

همبستگی دارد درحالی که با اضطراب همبستگی معنادار ندارد.
اضطراب با خشــم در سطح 0/05 همبســتگی مثبت معنادار داشته و همچنین با مسئولیت پذيری 
معلمان همبســتگی منفی معنادار در سطح 0/05 دارد. خشم با مســئولیت پذيری معلمان رابطة منفی 

معنادار در سطح 0/05 دارد.
جهت بررســی نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی معلم در ايجاد رابطة بین هیجان های تدريس 
و مسئولیت پذيری معلم مدل مفروض به گونه ای ترسیم شد که متغیرهای هیجان های تدريس به عنوان 
متغیر برون زا، خوش بینی آموزشــی متغیر میانجی گر و متغیر مســئولیت پذيری معلم متغیر درون زا در 

نظر گرفته شد.

در جدول 3 میزان اثرات مســتقیم، غیرمســتقیم و کل هیجان تدريس و خوش بینی آموزشی معلم 
بر مسئولیت پذيری معلم نشان داده شده است.
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جدول 3.    ضرایب مستقیم و غیرمستقیم استانداردشده مدل مفهومی پژوهش                                                                

ضریب تعييناثر کلاثر غيرمستقيماثر مستقيممسير

بر روی خوش بينی آموزشی معلم از:
- لذت

- خشم
- اضطراب

0/20**

-0/23**

-

-
-
-

0/20**

-0/23**

-0/14

بر روی احســاس مســئوليت معلــم برای 
دانش آموزان از:

- خوش بينی آموزشی معلم
- لذت

- خشم
- اضطراب

0/38**

0/37**

-
-0/09*

-
0/08**

-0/09**

-

0/38**

0/45**

-0/09**

-0/09*

0/39

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

همان گونه که مشــاهده می شــود اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم لذت، اثرات غیرمستقیم خشم و 
اثرات مستقیم اضطراب بر احساس مسئولیت معلمان معنادار است اما اثرات مستقیم خشم و اثرات 

غیرمستقیم اضطراب بر مسئولیت پذيری معلمان معنادار نیست.
 

0/3
7

-0/09

-0/٢3

0/٢0

0/38

مسئوليت پذیری 
معلم

لذت

خشم

اضطراب

خوش بينی 
آموزشی

شکل 2.     نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده                                                                                          

در اين مدل، مسیرهايی که معنادار نبوده اند، حذف شده است.
میزان واريانس تبیین شــدة مســئولیت پذيری معلمان از روی خوش بینی آموزشــی و هیجان های 
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معلم برابر با 39 درصد است و هیجان تدريس معلم 14 درصد واريانس خوش بینی آموزشی معلمان 
را تبیین می کند. برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش بر اساس شاخص های برازش ارزيابی شد، جدول 

شمارة 4 شاخص های برازش مدل را نشان می دهد.

جدول 4. شــاخص های نیکویی برازش مدل نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی در رابطة بین مسئولیت پذیری شخصی و 
هیجان های تدریس در معلمان

X٢/dfCFIGFIAGFIRMSEA

0/111/001/001/000/001

، شاخص برازش تطبیقی  )X2/df(بر اســاس جدول شــمارة 4 نســبت مربع کای به درجه آزادی
)CFI(، شاخص برازندگی )GFI(، شاخص تعديل يافتة برازندگی )RMSEA( در حد مطلوب است. 
بر اساس اين شاخص ها می توان نتیجه گرفت که مدل مفروض، برازش خوب و کاملی با داده ها دارد 

و در واقع مدل مفروض، يک مدل اشــباع است )کالين25، 2011(.

 بحثونتيجهگيری 
هــدف اين پژوهش تعیین نقش واســطه ای خوش بینی آموزشــی در ايجــاد رابطة بین 
هیجان های تدريس و مسئولیت پذيری شخصی معلمان بود. يافته ها نشان داد که دو مسیر در 
مدل نهايی مسئولیت پذيری يعنی مسیر لذت- خوش بینی آموزشی - مسئولیت پذيری، مسیر 
خشــم – خوش بینی آموزشی - مســئولیت را تبیین می کند، اما مسیر اضطراب- خوش بینی 

آموزشی - مسئولیت پذيری را تبیین نمی کند.
در مورد مســیر اول، يعنی اثر لذت بر مســئولیت پذيری به واسطة خوش بینی آموزشی، 
بر اســاس جدول شــمارة 3 اثرات مستقیم و کل لذت بر خوش بینی آموزشی معنادار است، 
همچنین اثرات مستقیم و کل خوش بینی آموزشی معلمان و اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل 
لذت بر مســئولیت پذيری معلمان معنادار است، با توجه به اينکه خوش بینی آموزشی معلم 
عالوه بر مؤلفه های شــناختی )کارآمدی( و مؤلفة رفتاری )تأکید علمی( دارای مؤلفة عاطفی 
مثبت )اعتماد( است )بیرد و همکاران، 2010( می توان گفت که لذت به عنوان يک هیجان مثبت 
با خوش بینی آموزشی به طور مثبت رابطه دارد. از طرفی شواهدی وجود دارد که خودکارآمدی 
معلم، به عنوان يکی از خرده مقیاس های خوش بینی آموزشی معلم با احساس مسئولیت معلم 
به طور مثبت و قوی رابطــه دارد )کوالدارچی26، 1992؛ الرمن و کارابنیک، 2013(، همچنین 
معلمانی که دانش آموزان آن ها توانا و باانگیزه هستند و والدين دانش آموزان، صادق، قابل اعتماد 
و حمايت کنندة يادگیری هستند تمايل بیشــتری برای پذيرش مسئولیت دارند، به اين ترتیب 
خوش بینی آموزشی معلمان تأثیر مثبت بر مسئولیت پذيری آنان دارد )الرمن، 2013( و درنتیجه 
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نقش واســطه ای خوش بینی آموزشــی معلمان در رابطة بین هیجان لذت و مسئولیت پذيری 
معلمان تأيید می شود اين نتايج با يافته های ارن )2013( هم راستا هست.

در خصوص مســیر دوم، اثر خشم بر مسئولیت پذيری به واسطة خوش بینی آموزشی، بر 
اســاس جدول شــمارة 3، اثرات غیرمستقیم و کل خشم بر مسئولیت پذيری معلمان منفی و 
معنادار است و با توجه به اينکه اثر مستقیم و کل خشم بر خوش بینی آموزشی منفی و معنادار 
اســت و اثر مستقیم و کل خوش بینی آموزشی بر مسئولیت پذيری معلمان نیز معنادار است، 
بنابراين نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی معلمان در رابطة بین خشم و ابعاد مسئولیت پذيری 
معلمان تأيید می شود، بر اساس يافته های الرمن )2013( معلمانی که دانش آموزان آن ها توانا 
و باانگیزه هســتند تمايل بیشتری برای پذيرش مســئولیت دارند و از طرفی طبق يافته های 
ماتوئسی و گوسلین27 )2004( معلمانی که دانش آموزان آن ها فاقد تالش الزم هستند مسئولیت 
شکســت تحصیلی آنان را به خود دانش آموزان نســبت می دهند درنتیجه خشم را بیشتر از 
همدردی تجربه می کنند و خشــم ناشــی از شکست تحصیلی در اثر فقدان تالش، اعتماد به 
مشارکت دانش آموزان و درنتیجه خوش بینی تحصیلی آنان کاهش می دهد، بنابراين می توان 
گفت که خشــم از طريق تأثیر بر خوش بینی آموزشی بر مسئولیت پذيری آنان تأثیر گذاشته و 
مسئولیت پذيری شخصی معلمان را کاهش می دهد؛ و اين يافته ها با نتايج پژوهش ارن )2013( 

هم راستا است.
در خصوص مسیر سوم، اثر اضطراب بر مسئولیت پذيری به واسطة خوش بینی آموزشی، 
اثرات مســتقیم اضطراب بر خوش بینی تحصیلی معنادار نیست اما بر مسئولیت پذيری معلم 
معنادار است ازآنجاکه اثر غیرمستقیم اضطراب بر مسئولیت پذيری و اثر مستقیم اضطراب بر 
خوش بینی آموزشی معلم معنادار نیست بنابراين نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی معلمان 
در رابطة بین اضطراب و ابعاد مســئولیت پذيری تأيیــد نمی گردد، اين نتايج با يافته های ارن 
)2013( که تأيیدکنندة نقش واســطه ای خوش بینی آموزشــی در رابطة بین اضطراب و ابعاد 

مسئولیت پذيری شخصی معلمان بود مغاير می باشد.
درنهايت در ارتباط با پیشنهادها و محدوديت های پژوهش می توان گفت که با توجه به 
اينکه پژوهش حاضر بر روی معلمان دورة ابتدايی صورت پذيرفته و همچنین تفاوت های 
جنسیتی در اين پژوهش موردنظر قرار نگرفته و اين پژوهش فقط در يک منطقة جغرافیايی 
انجام شده است، بنابراين پیشنهاد می گردد پژوهش های ديگری با معلمان مقاطع ديگر و با در 
نظر گرفتن تفاوت های جنسیتی و در مناطق ديگر انجام شود تا تعمیم پذيری پژوهش افزايش 
يابد، همچنین با توجه به اينکه خشم با نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی پیش بینی کنندة 
منفی و غیرمستقیم مسئولیت پذيری شخصی است کارگاه های آموزشی مهارت کنترل خشم 

جهت معلمان برگزار گردد.
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