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  چکیده
 ابزار اهمیت و آموزشی محیط در معلم هیجانات نقش به توجه با

 هايویژگی بررسی هدف با حاضر مطالعه زمینه، این در گیرياندازه
 مطالعۀ پذیرفت. صورت تدریس در يپذیرهیجان مقیاس سنجیروان
 -فیتوصی و آزمایشی غیر روش، نظر از و کاربردي هدف، حیث از حاضر

 متوسطه دوم دورة دبیران همۀ شامل آماري جامعۀ است. پیمایشی
-99 تحصیلی سال در زابل شهر دولتی غیر و دولتی هايیرستاندب

 شد. نتخابا نفر 300 حجم به و دسترس در اينمونه نفر). 435( بود1398
 )ETS( ستدری در يپذیرهیجان هايمقیاس پژوهش، اجراي جهت

 تصور به )1988( واتسن منفی و مثبت عاطفه و )0201( ویالویسنسو
 مذکور يآمار جامعۀ تلگرامی گروه اختیار در مربوط لینک و طراحی برخط
 آماري هايیللتح نظر، مورد تعداد به هاداده آوري جمع از پس گرفت. قرار
 براي ردید.گ انجام Lisrel 8.5 و .21spss هايافزارنرم از استفاده با

 عاملی لیلتح و همگرا روایی سازه، روایی محتوایی، روایی از روایی احراز
 د.ش گرفته بهره درونی همسانی روش از پایایی تعیین جهت و تأییدي
 بین همبستگی الگوي و تایید را محتوایی روایی متخصصان، نظر بررسی
 ین،همچن داد. نشان را مقیاس این مناسب سازة روایی هامقیاس خرده
 منفی و مثبت عاطفه با هایاسمقزیر بین همبستگی ضرایب از حاصله نتایج
 قبولی ابلق برازش از نیز يدییتأ عاملی تحلیل بود. همگرا روایی از حاکی

 خشم، اسمقی زیر پنج هر در هاماده توزیع که شد داده نشان و برخوردار
 دارد. تمطابق اصلی آزمون با آزردگی و ماللت گناه، احساس لذت، ،غرور
 احساس لذت، ،غرور خشم، هايمقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي بضری
 به عنایت با آمد. دست به 0,90 تا 0,79 دامنۀ در آزردگی و ماللت گناه،
 نسوویالویس تدریس در پذیريهیجان مقیاس فارسی  نسخۀ حاصل، نتایج

 جهت و ستا برخوردار کافی روایی و اعتبار از ایرانی جامعۀ براي )2010(
 بهره آن از توانمی متوسطه دوم دورة دبیران تدریس هیجانات زیابیار

  گرفت.
  

  کلیدي گانواژ
  اعتبار. روایی، ،تدریس در پذیريهیجان تدریس، هیجان،

Abstract 
Due to the role of teacher's emotions in the educational 
environment and the importance of measuring tools in 
this field, the present study was conducted with the aim 
of examining the psychometric characteristics of the 
emotionality in teaching. The research method was 
descriptive-survey and the statistical population in-
cluded all the teachers of second cycle of public and 
non-governmental high schools in Zabol city in aca-
demic year of 2019-2020 (435 people). A sample of 
300 people was selected. In order to conduct the re-
search, the emotionality in teaching (ETS) of Villavi-
cencio (2011) and the positive and negative emotion of 
Watson (1988) scales’ were designed online and the 
relevant link was sent to the Telegram group of the 
statistical community. After collecting the data in the 
desired number, statistical analyses were conducted 
using SPSS21 and Lisrel8.5  software’s. Content valid-
ity, structural validity, convergent validity and con-
firmatory factor analysis were used to achieve validity, 
and internal consistency method was used to determine 
reliability  . The experts' opinions confirmed the content 
validity. The correlation pattern between the subscales 
showed validity of the structure of this scale. Also, the 
results of correlation coefficients between subscales 
with positive and negative emotions indicated conver-
gent validity. Confirmatory factor analysis was also 
acceptable and it was shown that the distribution of 
substances in all five subscales corresponds to the main 
test  . cronbach's alpha coefficient was obtained for the 
subscales of anger, pride, pleasure, guilt, boredom and 
annoyance in the range of 0.79 to 0.90. Regarding the 
results, the Persian version of the Villavicencio (2011) 
the emotionality in teaching scales has sufficient validi-
ty and reliability for the Iranian society and can be used 
to evaluate the teaching emotions of high school teach-
ers. 
 
Keywords 
Emotion, Teaching, Emotionality in Teaching, Validi-
ty, Reliability. 
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  مقدمه
 شناسیروان حوزة در تازگی به که موضوعاتی از یکی

 است، کرده جلب خود به را فراوانی نظري و تجربی توجهات
 بعدي چند و پیچیده رویدادي هیجان است. 100هیجان ثبح

 ،101(ازسون شودمی عمل براي آمادگی به منجر که است
 يفرآیند هیجان شناسان،روان اعتقاد به ).2019
 ،انگیزش شناختی، عاطفی، هايمولفه با شناختیروان

 ،102لیندبام و (گدس است فیزیولوژیکی و ايچهره تظاهرات
 هیجان اند داشته اذعان )2020( 103رگانا و هرزبرگ ).2020
 كادرا وضعیت مطلوبیت مورد در فرد فوري پاسخ نوعی
 فرد يبقا براي وضعیت چنانچه اساس، این بر است. شده

 نامطلوب وضعیت چنانچه و مثبت هیجان باشد، مطلوب
 بیان به رو، این از شود.می داده بروز منفی هیجان باشد،
و و لوپئا  ايپیچیده تجارب هاهیجان )2019( 104بریکی

 هیجانات مجموع از پیوستاري روي بر توانندمی که هستند
  .شوند داده نشان منفی تا مثبت
 ذهنی)، (تجربه  شناخت مؤلفۀ سه شامل هیجان هر
 (پسوئا، است آشکار) (رفتار اعمال و هیجانی) (پاسخ احساس
 اصلی هايهیجان )و2019 ،105دسفیلیس و هاف مدینا،
 در را شادي و ناراحتی نفرت، شم،خ تعجب، ترس،
 از ترکیبی که است مرکب هیجان دیگر، نوع گیرد.برمی

 کائو وو، اکسی، لیو، ؛2019 ،106(ازسون است اصلی هیجانات
 در مهمی نقش هیجان مجموع، در ).2018 ،107مائو و

 و تغییرات با سازگاري نظیر زندگی مختلف هايجنبه
 ).2020 ،108دامیان و (ویس کندمی ایفا زا تنش رویدادهاي
 مثبت هیجان مثبت، رویدادهاي با مواجهه در که افرادي
 رویدادهاي با شدن مواجه هنگام دهند،می بروز بیشتري
 و (گرابر کنندمی تجربه بیشتري منفی هیجان نیز زا تنش
 بیشتر که افرادي داده نشان مطالعات نتایج ).2018 ،109ائپن
 از اند،بوده خوشایند موضوعات دربارة کردن فکر به قادر

                                                 
100. Emotion 
101. Özseven 
102. Geddes, Lindebaum 
103. Herzberg, Gunnar 
104. Lupea, Briciu 
105. Pessoa, Medina, Hof, Desfilis 
106. Özseven 
107. Liu, Xie, Wu, Cao, Mao 
108. Vois, Lavinia  
109. Gruber, Oepen 

 (بوئهم، برخوردارند بیشتري روانی و جسمی سالمت میزان
 رابرتز، تیئال، ؛2020 ،110کابزانسکی و سو کیورشی، چن،

 و سیلورز ؛2020 ،111روزنبرگ و کالرکسون هریگان،
   ).2019 همکاران،

 است هیجاناتش تاثیر تحت انسان عملکرد تمام بنابراین
 پذیرهیجان مشابه، هايموقعیت در افراد شودمی سبب و

 خود از متفاوتی احساسی و عاطفی هايواکنش و شوند
 به پذیريهیجان ).2020 همکاران، و (هرزبرگ دهند نشان
 رویدادها برابر در افراد هیجانی تحمل و انعطاف میزان
 حاصل دیگر بخشی و ذاتی بخشی که گرددمی اطالق
 امروزه .)2020 ،112مبرنبائو و (اکلند است محیطی تعامالت
 نقش از حاکی تربیتی شناسیروان حوزة در تحقیقات
 و آموزاندانش آموزشگاهی ارتباطات در هیجان تاثیرگذار
 و )2019 ،113مائیر و ونهود (کاینتلیر، است یادگیري فرایند
 در معلمان آمیزموفقیت مواجهه که است این بر اعتقاد
 یادگیر و تدریس هايمهارت کیفیت هیجانی، شرایط

 وجه هیجان، رو، این از دهد.می قرار تاثیر تحت را فراگیران
 کنشی ماهیت فهم و است تدریس فرایند ناپذیرجدایی

 نکتۀ یادگیري-یاددهی موقعیت و مدرسه بافت در هیجانات
- آرئا و اماروس-(هرناندز شودمی قلمداد توجهیقابل

  .)2017 ،١١٤سوالنو
 نام با علمم براي تدریس فرایند در هیجان

 به مفهوم این شود.می شناخته 115تدریس در پذیريهیجان
 تدریس هايفعالیت با مستقیم طور به که هیجانی عنوان
 و یادگیري انگیزه، ایجاد در و شده تعریف دارد، رابطه

 دارد انکاري قابل غیر نقش آموزاندانش تحصیلی عملکرد
ن و پورثویس (رویتر،  117چن بیان به ).2019 ،116کوم

 اطالق ايشده درونی احساسات به معلم، هیجانات )2016(
 فیزیولوژیکی و ايچهره هايواکنش به فقط که گرددمی

 سایر و والدین آموزان،دانش با ارتباط بلکه شود؛نمی محدود
   دهد.می قرار تاثیر تحت نیز را معلمان

                                                 
110. Boehm, Chen, Qureshi, Soo, Kubzansky 
111. Teal, Roberts, Harrigan, Clarkson, Rosenberg 
112. Eckland, Berenbaum 
113. Quintelier, Vanhoof, Maeyer 
1 1 4. Hernández-Amorós, Urrea-S
olano 
115. Emotionality in Teaching 
116. Ruiter, Poorthuis, Koomen 
117. Chen 
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و  هیجانات که است معتقد )2011( 1ویالویسنسی
 کالس در را بازداري و انگیزشی ،بازخوردي نقش تدریس
 درونی انگیزش ایجاد در معلم هیجانات و کندمی ایفا درس
 ارتباط نیز مطالعات در دارد. اهمیت آموزاندانش بیرونی و

 است شده تایید آموزاندانش انگیزش با تدریس هیجان
 بر افزون ).2014 ،3مورگر و گوئتز بکر، ؛2015 ،2(آرهانه
 هیجانات که دهدمی نشان مختلف هايپژوهش نتایج این،

 (آتماکا، شغلی رضایت و فرسودگی بر معلمان تدریس
 (لوبک، نفس عزت )،2020 ،4یایلی و تارکدوگان ریزائوگلو،
 هیجان تنظیم راهبردهاي )،2018 ،5فرنزل و هاگنایوئر
 ،7وانگ و ولت وائراس، جیانگ، ؛2018 ،6اشت و (الوي
 و (هاشر دکارآمديخو و کالسی رفتارهاي )،2016
 ،9ژنگ و (وانگ تدریس شیوه انتخاب ،)2016 ،8هاگنائور

 ساالورا، ؛2015 ،10استوال و جوکیکوکو یویتو، ؛2020
 ايحرفه هویت و )2014 ،11ترائل و نوئی آنتونانزاس،

   دارد. تاثیر آنان )2008 ،12(اکنر
 لذت که داردمی بیان )2005( 13پکران راستا همین در
 کالسی، هايآموزش از ناشی خستگی یري،یادگ از منبعث
 هایینمونه دشوار، تکالیف از ناشی هايعصبانیت و هاناکامی

 ؛هستند پیشرفت هايهیجان با مرتبط هاییفعالیت از
 از متفاوت نوع دو موضوعی لحاظ به توانمی بنابراین
 به که فعالیتی هايهیجان برشمرد؛ را پیشرفت هیجان
 هايهیجان و است وابسته جاري شرفتپی با مرتبط فعالیت
  .دارد بستگی هافعالیت این نتایج به که پیامدي

 کالس در عمده هیجان نوع سه )2014( 14یاماك
 شناسایی را اضطراب و خستگی جویی،لذت شامل درس
 15کالسن و دنیلز گوئتز، پکران، فرنزل، و است کرده

                                                 
1. Villavicencio 
2. Urhahne 
3. Becker, Goetz, Morger 
4. Atmaca, Rızaoğlu, Türkdoğan, Yaylı 
5. Lohbeck, Hagenauer, Frenzel 
6. Lavy, Eshet 
7. Jiang, Vauras, Volet, Wang 
8. Hascher, Hagenauer 
9. Wang, Zheng 
10. Uitto, Jokikokko, Estola 
11. Salavera, Antoñanzas, Noé, Teruel 
12. O’Connor 
13. Pekrun 
14. Yamac 
15. Frenzel, Pekrun, Goetz, Daniels, Klassen 

 اند.کرده مطرح را اضطراب و خشم لذت، مؤلفۀ سه )2016(
 قالب در را تدریس هیجانات نیز )2011( ویالویسنسیو

 گمان به است. داده نشان منفی و مثبت هیجانات پیوستار
 و مثبت هیجانات معرض در تدریس فرایند در معلمان وي،
 لذت، قبیل از مثبت هیجانات گیرند.می قرار متعددي منفی

 يکارگیر به انگیزش، بر مثبتی تاثیر غرور و امیدواري
 با درگیري میزان و پذیرانعطاف یادگیري راهبردهاي
 خشم، نظیر منفی هیجانات مقابل، در دارد. یادگیري
 معلمان درونی انگیزش کاهش به منجر آزردگی و اضطراب

 فراگیران منفی هیجانی تجارب افزایش نتیجه، در و
 از حاکی تجربی سوابق بررسی راستا، همین در گردد.می
 فراگیران تحصیلی عملکرد بر معلم تدریس هیجانات تاثیر
  ).2018 ،16(داتو است بوده متوسطه دورة در

 مثبت هیجانات که حالی در تربیتی، شناسانروان باور به
 جهت تعالی و فعال تدریس راهبردهاي از استفاده معلمان
 خاجوي، و (برآبادي دارد همراه به را فراگیران هدف گیري
 تضعیف به منجر نیز آنان منفی هیجانات )؛2020

 انگیزش کاهش به منجر و شودمی فعال تدریس راهبردهاي
 ؛2015 ،17(آرهانه گرددمی یادگیري براي فراگیران درونی
 از معلمان برخورداري لذا، ).2014 ،18مورگر و گوئتز بکر،

 ضروري تدریس موقعیت در هیجان مدیریت هايمهارت
 تدریس هیجانات انمیز از آنان آگاهی امر این الزمۀ و است
 همکاران، و (فرنزل است معتبر ابزارهاي از استفاده با

 هیجان ابعاد سایر به نسبت تدریس پذیريهیجان ).2016
 آن گیرياندازه جهت و گرفته قرار استقبال مورد کمتر
 عنوان به است. پذیرفته صورت محدودي يهاتالش تاکنون
 )1398( جوشقان عباسی و زاده قاسم گراوند، کوهی، مثال،
 هايهیجان نامهپرسش سنجیروان هايویژگی ارزیابی به

 خدایی اند.پرداخته عالی آموزش در دانشگاهی تدریس
 معلمان بین را )2016( چن 19معلم هیجان سیاهه )1397(

 منطقه در متوسطه اول دورة غیرانتفاعی و دولتی مدارس زن
 و است هکرد هنجاریابی تهران شهر پرورش و آموزش پنج

 را مذکور ابزار رواسازي نیز )1395( آهنی و کوهی کارشکی،
 اند.داده انجام مشهد شهر ابتدایی دورة معلمان براي

                                                 
16. Datu 
17. Urhahne 
18. Becker, Goetz, Morger 
19. Teacher Emotion Inventory 
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 خود مطالعۀ در )1395( عابدینی و صیف رستگار، همچنین
 1گوئتز و پکران فرنزل، تدریس هیجانات ارتقایافتۀ مقیاس

 پیشرفت هیجانات نامۀپرسش از اقتباس با را )2010(
 مؤلفه چهار به )2011( 2پري و براچفلد فرنزل، گوئتز، پکران،
 براي را آن و داده افزایش غرور و اضطراب خشم، لذت،
 پایایی و روایی نشدن احراز که اندکرده تدوین ابتدایی دورة
 ضعف نقاط از مذکور مقیاس ارتقاي از قبل خارجی نسخۀ
 این، بر افزون کاهد.یم آن نتایج اعتبار از و است ابزار این

 )2011( همکاران و پکران پیشرفت هیجان نامۀپرسش
   است. آموزاندانش کالسی هیجانات به مربوط
 در که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور مجموع، در
 شده انجام معلم هیجانات دربارة اندکی تحقیقات ایران،
 جانهی يگیراندازه ابزارهاي هنجاریابی این، بر افزون است؛
 در همچنین و اول متوسطۀ و ابتدایی مقاطع در تدریس
 چنین متوسطه دوم دورة در و گرفته صورت عالی آموزش
 و نکته این به توجه با است. نشده انجام پژوهشی
 در پذیريهیجان مقیاس شده، اشاره هايیتمحدود
 در اینکه وجود با )2010( ویالویسنسیو )ETS( 3ستدری

 اعالیی، و کندسکالیی (قاسمی شده ادهاستف داخلی مطالعات
 پور تقی ؛1395 عبدالحسینی، و فراشاه زاده دهقان ؛1397
 است. روایی و اعتبار اما )؛1395 فومنی، انتصار و فرشی

 منفی و مثبت هیجانات به توجه با )2010( ویالویسنسیو
 شامل که است کرده تدوین و طراحی را ايگویه 45 مقیاس
 گناه احساس ،5لذت و غرور ،4خشم و عصبانیت هیجان پنج
 این در هیجانات تعدد و است 8آزردگی و 7خستگی ،6شرم و

 همکاران و فرنزل مقیاس به نسبت آن تمایز وجه مقیاس
   است. )2010(

 دبیران پذیريهیجان میزان از آگاهی جهت مجموع، در
 تا است نیاز معتبري زاراب یادگیري،-یاددهی موقعیت در

 سنجش مورد متوسطه دورة در را تدریس هیجانات میزان
 جامعۀ در دبیران فرهنگی هايیژگیو با هم که دهد قرار

                                                 
1. Frenzel, Pekrun, Goetz 
2. Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld , Perry  
3. emotionality in teaching scale 
4. Irritation and Anger  
5. Pride and Enjoyment 
6. Guilt and Shame  
7. Boredom 
8. Annoyance 

 چندگانه ابعاد برداشتن در با هم و باشد داشته مطابقت ایرانی
 بررسی به قادر مثبت، و منفی هیجانات حیث از ارزشی
 با اساس، این بر باشد. آنان تدریس هیجانات انواع تردقیق
 تاثیر و یادگیري-یاددهی فرایند در هیجان اهمیت به توجه
 اعتباریابی و رواسازي آموزان،دانش یادگیري میزان بر آن

 رو، این از رسد.یم نظر به ضروري امري ابزاري چنین
 سنجیروان هايویژگی بررسی هدف با حاضر مطالعۀ
 ویالویسنسیو )ETS( ستدری در پذیريهیجان مقیاس

  پذیرفت. صورت متوسطه دوم دورة دبیران براي )2010(
  
  تحقیق روش
 در روش، نظر از و کاربردي هدف، منظر از حاضر پژوهش
 است. پیمایشی -توصیفی نوع از آزمایشی غیر مطالعات زمرة
 متوسطه دوم دورة دبیران همۀ شامل آماري جامعۀ
 دوم سالنیم در زابل شهر دولتی غیر و دولتی هايیرستاندب

 175 و زن دبیر 260 نفر: 435( بود1398-99 تحصیلی سال
 باورند این بر )1395( 9سلنگار و کمپ بریس، مرد). دبیر
 نفر 200 حداقل باید نمونه حجم عاملی تحلیل انجام براي
 تحلیل از حاصل نتایج باشد، بیشتر تعداد این چه هر و باشد
 جهت پژوهش این در نابراینب است؛ اعتمادتر قابل عاملی
 300 تعداد باال آماري جامعۀ از دقیق، و معرف نمونۀ انتخاب
 شیوة شد. گرفته نظر در نمونه حجم عنوان به نفر

 به توجه با بود. دسترس در و تصادفی صورت به گیرينمونه
 تعطیلی کرونا، شیوع خطر حیث از تردد محدودیت
 اجتماعی گذاريهفاصل طرح به توجه و آموزشی هايمحیط
 (مقیاس مطالعه هاينامهپرسش اجرا جهت کشور، در

 به منفی و مثبت عاطفه مقیاس و تدریس پذیريهیجان
 برخط طراحی طریق از شناختی) جمعیت اطالعات همراه
 هدف توضیح ضمن پژوهش، اخالق رعایت جهت شد. اقدام

 مذکور دبیران به نامه،پرسش تکمیل لینک در پژوهش
 براي تنها هانامهپرسش به گوییپاسخ شد داده ناطمینا
 مشخصات هیچ درج به نیاز و است پژوهشی کار یک انجام
 مورد تعداد به هاداده آوري جمع از پس بود. نخواهد هویتی
 دلیل به آزمودنی 24 به مربوط اطالعات نفر) 300( نظر

 روي بر آماري هايیلتحل نهایت در و گردید حذف نقص،

                                                 
9. Brace, Kemp, Snelgar 
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 مرد) دبیر 112 و زن دبیر 164( آزمودنی نفر 276 يهاداده
 صورت Lisrel 8.5 و spss.21 هايافزارنرم از استفاده با

  پذیرفت.
  

  پژوهش ابزارهاي
 از نیاز مورد هايداده آوريجمع منظور به پژوهش این در

  شد: استفاده زیر ابزارهاي
 این :)ETS( 1ستدری در پذیريهیجان مقیاس .1

 )2010( ویالویسنسیو و است گزارشی خود ارابز یک مقیاس
 نامعلم منفی و مثبت هیجانات ارزیابی منظور به را آن

 هیجانات گویه 45 با مذکور مقیاس .است کرده طراحی
 و خشم مقیاس زیر پنج در را منفی هیجانات و مثبت

 و خستگی شرم، و گناه احساس لذت، و غرور عصبانیت،
 از ناشی هیجان به یتعصبان و خشم سنجد.می آزردگی

 واکنش واسطه به که گرددمی اطالق درونی برانگیختگی
 گردد.می ایجاد دیگران نامطلوب رفتارهاي به نسبت افراد
 گفته هاموفقیت از رضایت و زودگذر لذت احساس به غرور
 دهد.می رخ خاصی اتفاق یا محرك واسطۀ به که شودمی

 که است ودآگاهخ اخالقی هیجان یک شرم و گناه احساس
 گناه احساس آید.می وجود به اخالقی اشتباه یک بروز از بعد
 به خستگی است. معطوف فرد بر شرم احساس و رفتار بر

 به تمایل فقدان و کسالت معنایی،بی حوصلگی،بی احساس
 نوعی آزردگی و گرددمی اطالق دیگران با ارتباط

 محیط طریق از که است نارضایتی احساس و برانگیختگی
 پنج طیف در باید آزمودنی گردد.می اعمال فرد بر نامناسب
 ،2مخالف= حدي تا ،1مخالف= (کامالً لیکرت ايدرجه
 میزان )5موافق= کامالً ،4موافق= حدي تا ،3ندارم= نظري
 مشخص هاگویه از یک هر با را خود مخالفت یا موافقت

 س،مقیا زیر هر به مربوط نمرة آوردن دست به براي کند.
 مورد مقیاس زیر به مربوط هايعبارت امتیاز تا است الزم
 تا 45 از نامهپرسش این کل نمرة گردد. جمع یکدیگر با نظر
 خرده از کدام هر به مربوط عبارات تعداد است. متغیر 225

 به نمره بیشترین و کمترین و نامهپرسش این هايمقیاس
 گویه 12 با عصبانیت و خشم مقیاس خرده است. زیر شرح
 غرور مقیاس خرده ؛60 تا 5 نمرة طیف و 12 تا 1 عبارت از
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 ؛60 تا 5 نمرة طیف و 24 تا 13 عبارت از گویه 12 با لذت و
 تا 25 عبارت از گویه 9 با شرم و گناه احساس مقیاس خرده

 از گویه 8 با خستگی مقیاس خرده ؛45 تا 5 نمرة طیف و 33
 مقیاس خرده ؛40 تا 5 نمرة طیف و 41 تا 34 عبارت
 است. 20 تا 5 نمرة طیف و 45 تا 42 عبارت آزردگی

 از مقیاس این اعتبار بررسی منظور به )2010( ویالویسنسیو
 که داد نشان نتایج و کرد استفاده تایید عاملی تحلیل شیوه
 پایایی دارند. تناسب مقیاس خرده پنج هر با عبارات تمامی
 و 0,88 مقیاس کل يبرا کرونباخ آلفاي ضریب با ابزار این
 ،0,83 عصبانیت و خشم هايمقیاس خرده از یک هر براي
 خستگی ،0,80 شرم و گناه احساس ،0,77 لذت و غرور
 قاسمی مطالعۀ در است. شده حاصل 0,66 آزردگی و 0,71

 وسیلۀ به صوري روایی )1397( اعالیی و کندسکالیی
 اصلح 0,90 کرونباخ آلفاي و تایید تربیتی علوم متخصصان

  است. شده
 را مقیاس این :2منفی و مثبت ۀعاطف مقیاس .2
 طراحی منفی و مثبت  عاطفه سنجش براي )1988( 3واتسن
 را واژگان قالب در شده مطرح احساس 20 و است کرده
 واژگان منفی). احساس 10 و مثبت احساس 10( سنجدمی
 کم، هیچ، یا کم (بسیار لیکرت ايدرجه 5 مقیاس در

 شخص اگر است. شده تنظیم زیاد) خیلی تا دزیا متوسط،
 5 ةنمر باشد، داشته زیاد مقدار به را احساسات این از هرکدام

 کسب 1  ةنمر ،باشد نداشته را احساساتی چنین اگر و
 براي و 10 تا 1 هايسؤال امتیاز مثبت، ۀعاطف براي کند.می
 جمع هم با 20 تا 11 هايسؤال امتیاز منفی، ۀعاطف
 روایی )1399( دژکام و پوربخشی پژوهش در شوند.می

 براي کرونباخ آلفاي براساس ییپایا ضریب و احراز داخلی
 درونی ثبات از حاکی که بود 0,87 با برابر مقیاس این

   است. مقیاس
  
  هایافته

 توا،مح روایی از نامهپرسش روایی بررسی جهت رواسازي:
   شد. فادهاست همگرا روایی و عاملی روایی سازه، روایی

 نامهپرسش یک محتواي روایی محتوا: روایی )الف
 مورد موضوع زمینۀ در متخصص افراد وسیلۀ به معموالً

                                                 
2. Positive Affect and Negative Affect Scale 
3 . Watson 
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 مقیاس محتوایی روایی منظور به .شودمی تعیین مطالعه
 ابتدا )2010( ویالویسنسیو ستدری در پذیريهیجان
 انگلیسی زبان به مسلط مترجم وسیلۀ به بردهنام نامۀپرسش

 شده، ترجمه نامهپرسش سپس گردید. ترجمه فارسی به
 برابر به نسبت تا شد برگردانده انگلیسی به فارسی از دوباره
 نسخۀ بعدي، گام در گردد. حاصل اطمینان محتوا بودن
 به شده برگردان دوباره و شده ترجمه نسخۀ همراه به اصلی
 زیر گویی،پاسخ طیف (شامل نامهپرسش اطالعات انضمام
 ایمیل به و...) مقیاس زیر هر به مربوط سؤاالت ها،اسمقی
 نفر پنج هر که گردید ارسال شناسیروان استادان از نفر پنج

 منفی و مثبت هیجانات معرف مقیاس هايگویه اینکه دربارة
  داشتند. نظر اتفاق است، تدریس
 روش از سازه روایی بررسی جهت :سازه روایی )ب
 ینا به پاسخ در دیگر عبارت به شد. استفاده عاملی تحلیل
 در پذیريهیجان مقیاس عاملی پنج ساختار آیا که سؤال
 عاملی تحلیل روش دارد، برازش ایرانی جامعۀ در تدریس
 اما شد. گرفته ارک به 5/8 لیزرل افزارنرم از استفاده با تأییدي
 سماتری آن، به مربوط گزارش و تحلیل این انجام از قبل

 يپذیرهیجان مقیاس هايزیرمقیاس بین همبستگی ضرایب
  است. شده ارائه 1 جدول در تدریس در

 مقیاس هايیاسمق زیر بین همبستگی ضرایب نتایج
 نشان 1 جدول در یکدیگر با تدریس در پذیريهیجان
 زیر بین همبستگی ضرایب الگوي مجموع در که دهدمی

 زیر بین و است برخوردار خوبی درونی روابط از هامقیاس
 همچنین ).>05/0p( دارد وجود معناداري ارتباط هامقیاس

 نیز هازیرمقیاس براي معیار انحراف و میانگین جدول این در
 مقیاس خرده به ربوطم میانگین بیشترین که است شده ارائه
 آزردگی به مربوط میانگین کمترین و )51/47( لذت و غرور

  باشد.می )09/12(

 t مقادیرآزمون و تاییدي عاملی بارهاي 2 جداول در
 براي تأییدي عاملی تحلیل از حاصل که آنها با متناظر
 ارائه تدریس در يپذیرهیجان نامۀپرسش عاملی پنج ساختار
 تمام که دهدمی نشان همچنین جدول نای نتایج .است شده

 بنابراین است؛ 04/0 از باالتر شده استخراج عاملی بارهاي
 مقیاس فارسی نسخه در مقیاس زیر 5 در هاماده توزیع
 از دارد. مطابقت اصلی نسخۀ با تدریس در پذیريهیجان
 03/0 از تربزرگ عاملی بارهاي )1391( کارشکی نظر

  د.شونمی پذیرفته معموالٌ
 تحلیل روش از استفاده با سازه روایی بررسی ادامۀ در
 مقیاس عاملی 5 ساختار برازش هايشاخص عاملی،
 دو، خی مجذور شاخص شامل تدریس در پذیريهیجان
 میانگین خطاي ریشۀ )،CFI( تطبیقی برازندگی شاخص
 برازش نیکویی شاخص )،RMSEA( تقریب مجذورات

)GFI( شده یلتعد برازش نیکویی شاخص و )AGFI( 
 خطاي ریشه مقادیر ).3 (جدول گرفتند قرار ارزیابی مورد

 05/0 تا 0 بین )RMSEA( تقریب مجذورات میانگین
 قبول قابل برازش بیانگر 1/0 تا 05/0 و خوب برازش بیانگر
 که گفت توانمی 3 جدول اعداد به توجه با بنابراین، است؛
 ج) .است داربرخور قبولی قابل برازش از تأییدي الگوي
 مقیاس همگراي روایی بررسی منظور به همگرا: روایی
 منفی و مثبت عاطفۀ مقیاس از تدریس در پذیريهیجان
   شد. استفاده
 هايیاسمق زیر نمرة بین همبستگی ضرایب 4 جدول در
 با آزردگی و خستگی شرم، و گناه احساس عصبانیت، و خشم
 غرور مقیاس زیر و )p>001/0( معنادار و مثبت منفی عاطفۀ

 ).>01/0p( است معنادار و منفی منفی، عاطفه با لذت و
 و مثبت مثبت، عاطفۀ با لذت و غرور مقیاس خرده همچنین،
 معنادار و منفی شرم، و گناه احساس و )>001/0p( معنادار
  ).>001/0p( است

 تدریس در يپذیرهیجان مقیاس هايزیرمقیاس نمره بین همبستگی ماتریس .1 جدول
  M SD    همبستگی  آماري شاخص

      5  4  3  2  1  مقیاس خرده
  56/11  05/30          1  عصبانیت و خشم )1
  85/10  51/47        1  -10/0*  لذت و )غرور2
  12/8  32/29      1  -36/0**  36/0**  شرم و گناه احساس )3
  58/8  79/18    1  47/0**  -12/0*  70/0**  خستگی )4
  56/4  09/12  1  59/0**  46/0**  -26/0**  54/0**  آزردگی )5

01/0p< **  05/0p< *   
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 روش از نامهپرسش اعتبار بررسی جهت :اعتباریابی

 هک شد استفاده کرونباخ آلفاي از استفاده با درونی همسانی
 به کرونباخ آلفاي منظور، این به گردد.می تشریح آن نتایج
 به هاآزمودنی تمام و مرد و زن دبیران براي جداگانه صورت

 در مندرج نتایج اساس بر شد. محاسبه هامقیاس زیر تفکیک
 و خشم هايمقیاس زیر براي کرونباخ، يآلفا یبضر 5 جدول

 و خستگی شرم، و گناه احساس لذت، و غرور عصبانیت،
 90/0 ،79/0 ،93/0 ،90/0 ترتیب به و کلی صورت به آزردگی

 نشان مذکور جدول نتایج مجموع در گردید. حاصل 85/0 و

   تدریس در پذیريهیجان مقیاس هايمقیاس زیر سؤاالت عاملی بارهاي .2 جدول
  )t (مقدار عاملی بار  گویه  شماره  زیرمقیاس

 و خشم
  عصبانیت

  )93/13(74/0  است. نفهمیده که شوممی عصبانی پرسد،می سؤال بعدا و کندنمی گوش بحث به آموزاندانش از یکی وقتی  1
  )89/12(70/0   شوم.می عصبانی زنند،می حرف شاندستی بغل با بحث موقع آموزانمدانش وقتی  2
  )62/13(73/0  شوم.می عصبانی کنند،می صدا و سر آموزانمدانش وقتی  3
  )91/12(70/0  شوم.یم عصبانی دانند،می را جوابش خودشان که پرسندمی هاییسؤال آموزاندانش وقتی  4
  )71/12(69/0  شوم.می عصبانی کنند،نمی توجه بحث به آموزاندانش وقتی  5
  )86/13(74/0  شوم.می عصبانی پرسد،می ربطبی سؤال آموزيدانش وقت هر  6
  )00/136(70/0  شوم.می عصبانی دهند، انجام دیگري کار کالس، سر آموزانمدانش اگر  7
  )47/7(44/0  شوم.می عصبانی آید،می کالس به دیر آموزيدانش وقتی  8
  )34/9(54/0  شوم.می عصبانی کند، تقلب امتحان سر آموزيدانش وقتی  9

  )78/11(65/0  شوم.می عصبانی خوابد،می کالس سر آموزيدانش وقتی  10
  )54/8(50/0  شوم.می ناامید داند،نمی را درست جواب کس هیچ وقتی  11
  )02/13(70/0  شوم.می عصبانی ام،گفته را جوابش تازه که پرسدمی سؤالی آموزيدانش وقتی  12

 و غرور
  لذت

  )73/10(60/0  کنم.می افتخار تدریس در هایمیتقابل و هامهارت به من  13
  )80/16(83/0  کنم.می افتخار دروس جالب و معنادار مرتبط، طراحی در امتوانایی به من  14
  )77/16(83/0  کنم.می افتخار آموزانمدانش همه نیازهاي با مطابق مختلف راهکارهاي و روشها بکارگیري در امتوانایی به من  15
  )29/14(75/0  کنم.می افتخار اطالعات فناوري بکارگیري در امتوانایی به من  16
  )75/12(69/0  ام.راضی آموزاندانش ارزیابی نتایج از من  17
  )55/15(79/0  کنم.می قدردانی کنند،می مشارکت کالسی بحث طول در که آموزانیدانش از من  18
  )07/16(81/0  اشند.ب داده انجام خوب را کار این اگر ویژه به برم،می لذت شده پیشنهاد آموزانمانشد وسیلۀ به که درس ملزومات بررسی از من  19
  )76/11(64/0  برم.می لذت امکالسی هايفعالیت یا درس طرح کردن آماده از من  20
  )50/16(82/0  برم.می لذت کالسم سر باهوش آموزاندانش با کردن صحبت از من  21
  )59/12(68/0  کنم.می خوشحالی احساس کند،می تعریف تدریس در هایم تالش از سیک وقتی  22
  )66/15(79/0  کنم. افتخار تدریس در امبرجسته عملکرد به توانممی کنممی فکر  23
  )42/17(85/0  کنم.می افتخار خودم به واقعا کنم تدریس بازدهی حداکثر با توانممی اینکه از  24
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  شرم و گناه
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  )44/15(79/0  شوم.می خسته است، سخت آموزاندانش براي که ايساده موضوع دادن توضیح از من  40
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  )63/16(84/0  شوم.می آزرده کند،می تکرار را اشتباهش آموزيدانش وقتی  43
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 تمام براي آمده دست به کرونباخ آلفاي ضرایب که دهدمی
 گفت توانمی است. مطلوب سنجیروان نظر از هامقیاس زیر
 و صلیا نسخۀ با سازگار و همسو پایایی ضرایب که

  .است نامهپرسش قبول قابل پایاییدهندة نشان
 

  
  بحث و گیرينتیجه

 تأثیر و یادگیري- یاددهی ایندفر در هیجان اهمیت به عنایت با
 و رواسازي ضرورت و آموزاندانش یادگیري میزان بر آن

 دوم دورة دبیران جامعۀ با متناسب که ابزاري چنین اعتباریابی
 بررسی هدف با حاضر مطالعۀ باشد، ایرانی متوسطه
 در پذیريهیجان مقیاس سنجیروان هايویژگی
   شد. انجام )ETS( ستدری

 سنجیروان هايویژگی حاضر ژوهشپ هايیافته
 .کرد تأیید را )2010( ویالویسنسیو ستدری در پذیريهیجان
 سازه، روایی محتوا، روایی از مقیاس این روایی بررسی جهت
 نوعی محتوا روایی شد. استفاده همگرا روایی و عاملی روایی
 یک ةدهند تشکیل اجزاي بررسی براي معموالً که است اعتبار
 در متخصص افراد وسیلۀ به و رودمی کار به گیريازهاند ابزار
 روایی منظور به پذیرد.می صورت مطالعه مورد موضوع زمینۀ

 تایید شناسیروان استادان از نفر پنج مذکور، مقیاس محتوایی

 منفی و مثبت هیجانات معرف مقیاس، هايگویه که کردند
 مبستگیه ضریب از استفاده با نیز سازه روایی است. تدریس
 زیر با ابزار درونی انسجام میزان منظور به پیرسون

 زیر بین مناسب درونی روابط از حاکی آن هايیاسمق
   بود. هامقیاس
 عاملی پنج ساختار آیا اینکه بررسی منظور به ادامه، در
 خوبی برازش ایرانی جامعۀ در ستدری پذیريهیجان مقیاس
 بر الگو برازندگی شد. استفاده عاملی روایی روش از دارد،
 گرفت. قرار بررسی مورد مسیر تحلیل هايشاخص اساس
 در بود. قبول قابل الگو برازش آمده دست به هايیافته طبق

 شده استخراج عاملی بارهاي تمام که داد نشان نتایج مجموع،
 آزمون با هامقیاس زیر در هاماده توزیع و بوده 40/0 از باالتر
 تأییدي عاملی تحلیل نتایج عبارتی، به دارد. مطابقت اصلی
 باال عاملی بار داراي نظر، مورد مقیاس سؤال 45 که داد نشان
 و گناه احساس لذت، و غرور عصبانیت، و خشم عامل پنج با

 در شده تأیید يهامؤلفه تعداد و بوده آزردگی و خستگی شرم،
 وسیلۀ به شده استخراج يهاعامل تعداد با پژوهش این

 گفت توانیم بنابراین کند؛می مطابقت )2010( سیوویالویسن
 بین ستدری پذیريهیجان مقیاس عاملی پنج ساختار که

 و فرنزل دارد. مناسبی برازش متوسطه دوم دورة دبیران
 چن و اضطراب و خشم لذت، مؤلفۀ سه )2016( همکاران

 در را ترس و خشم غم، عشق، شادي، مؤلفۀ پنج )2016(
 نیز )1395( همکاران و کارشکی اند.داده نشان خود مطالعات
 5 و اعتباریابی را چن (TEI) معلم هايهیجان ۀنامپرسش
 در نیز )1398( همکاران و کوهی اند.کرده شناسایی را عامل

 سنجیروان هايویژگی ارزیابی منظور به که خود پژوهش
 با اند،داده انجام دانشگاهی تدریس هايهیجان ۀنامپرسش
 که دریافتند تأییدي عاملی تحلیل هايشاخص نتایج بررسی
 اول عامل .است برخوردار مناسبی برازش از عاملی پنج مدل
 شامل سوم عامل اضطراب، شامل دوم عامل انگیزش، شامل
 عامل و ناامیدي عامل شامل چهارم عامل سربلندي، یا افتخار
 پژوهش نتایج همچنین بود. هیجانی خستگی شامل پنجم
 پوستاروف )؛209 ؛2012( 1تریگول هايیافته با مسوه حاضر

 با که است )2013( همکاران و 3باهیا و ) 20119( 2ملیندبال و
 حمایت ،تدریس هیجانات نامهپرسش عاملیچند ساختار تکرار

                                                 
1. Trigwell 
2. Postareff, Lindblom 
3. Bahia 

 نامهپرسش تأییدي عامل تحلیل برازش هايشاخص .3 جدول
 Df  CFI GFI AGFI  REMSEA  دو خی مجذور
86/2196 937  89/0  90/0  88/0  08/0  

 مقیاس هايزیرمقیاس بین همبستگی ضرایب .4 جدول
  منفی مثبت عاطفۀ و تدریس در پذیريهیجان

  همبستگی  آماري شاخص
  منفی عاطفه  مثبت عاطفه  متغیر

  56/0***  - 10/0  عصبانیت و خشم )1
  - 16/0**  66/0***  لذت و غرور )2
  23/0***  -23/0***  شرم و گناه احساس )3
  62/0***  - 03/0  خستگی )4
  33/0***  - 01/0  آزردگی )5

001/0<p ***       01/0<p **  

 پذیريهیجان مقیاس کلی نمرة کرونباخ آلفاي ضرایب .5 جدول
  آن هايمقیاس زیر و تدریس در
  کل  مرد  زن  متغیر

  90/0  93/0  88/0  عصبانیت و خشم 
  93/0  83/0  95/0  لذت و غرور

  79/0  81/0  78/0  شرم و گناه احساس
  90/0  92/0  88/0  خستگی
  85/0  82/0  86/0  آزردگی
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 فراهم را تدریس هیجان سازه بودن چندبعدي ماهیت از الزم
  .سازدمی

 در یريپذهیجان مقیاس همگراي روایی نهایت، در
 ضرایب بررسی با منفی و مثبت عاطفۀ مقیاس با تدریس

 فیمن و مثبت عاطفۀ با هایاسمق زیر نمرة بین همبستگی
  شد. تایید

 مقیاس اعتباریابی جهت پژوهش، این در همچنین،
 کرونباخ آلفاي از استفاده با درونی همسانی روش از مذکور
 کرونباخ، يلفاآ طریق از اعتبار محاسبه از هدف .شد استفاده
 بدین است. هامقیاس خرده و مقیاس درونی ثبات سنجش
 براي هامقیاس زیر تفکیک به کرونباخ آلفاي ضریب منظور،
 و شد محاسبه کلی صورت به همچنین و مرد و زن دبیران
 لذت، و غرور عصبانیت، و خشم هايمقیاس زیر براي

 در کرونباخ آلفاي آزردگی و خستگی شرم، و گناه احساس
 بیان )2003( 1ریکتس گردید. حاصل 0,95 تا 0,78 دامنه
 قبولی قابل ضرایب 67/0 از باالتر پایایی ضرایب که داردمی

 نظر از مذکور هايمقیاس زیر تمام اساس، این بر است.
 مطلوبی درونی ثبات از ابزار این و مطلوب سنجیروان

 بین اصلی نسخۀ در کرونباخ آلفاي ضرایب است. برخوردار
 با حاضر پژوهش هايیافته بود. شده حاصل 0,88 تا 0,66
 و روایی تایید حیث از )2010( ویالویسنسیو مطالعه نتایج
 تکرار با حاضر پژوهش نتایج مجموع، در است. همسو اعتبار
 )ETS( ستدری در پذیريهیجان مقیاس عاملی پنج ساختار
 و )2010( ویالویسنسیو شده طراحی ابزار از را الزم حمایت
 فرایند در معلمان هیجانات بودن چندبعدي ماهیت همچنین
 توانمی یافته این تبیین در دهد.می نشان یادگیري - یاددهی
 در مذکور مقیاس عاملی پنج ساختار که داشت اذعان
 کند؛می پیروي مشابهی الگوي از مختلف فرهنگی هايبافت
 تجربه یتکیف و شدت بررسی ساختاري، تشابه باوجود لیکن
 توجهیقابل نکته جنسی و فرهنگی هايگروه در هیجان
   است.

 در نامهپرسش این هايمقیاس خرده میانگین بررسی
 به مربوط میانگین بیشترین که دهدمی نشان آماري نمونۀ
 به مربوط میانگین کمترین و لذت و غرور مقیاس خرده
 جربۀت گفت توانمی رو، این از است. آزردگی مقیاسخرده

 منفی هیجانات به نسب بررسی مورد دبیران مثبت هیجانات
 هیجان میزان بیشترین لذت و غرور احساس و بوده بیشتر
 هیگن پژوهش با نتایج این است. بوده دبیران شدة تجربه

                                                 
1. Ricketts 

 این با همسو همچنین است. همخوان )2014( 2وولت و هاور
 نبیشتری )2010( ویالویسنسیو مطالعه در پژوهش، یافته

 نمره کمترین و لذت و غرور مقیاس خرده به مربوط میانگین
 یافته این تبیین در بود. آزردگی مقیاس خرده به مربوط
 قرارگیري علت به متوسطه دورة در که داشت اذعان توانمی

 روابط مسئله، این از دبیران ادراك و بلوغ دورة در آموزاندانش
 به و است رخوردارب بیشتري صمیمیت از فراگیران با دبیران
 با روانی و روحی حیث از آموزاندانش حساسیت دلیل

 نظري، مبانی با منطبق است. ترعاطفی و بیشتر مالحظات
 تحصیلی موفقیت الزمۀ معلم، سوي از مثبت هايهیجان بروز
 انگیزش ایجاد به منجر و )2018 ،3(داتو است آموزاندانش
 و بکر ؛2015 (آرهانه، گرددمی یادگیري براي درونی

 تا شودمی باعث مثبت هیجانات رو، این از ).2014 همکاران،
 و آموزشی وظایف خویش، روانی بهزیستی حفظ با معلمان
 نظر به دهند. انجام ممکن صورت بهترین به را تدریس

 بر شایانی تاثیر مثبت هیجانات )2010( ویالویسنسیو
 و پذیرانعطاف یادگیري راهبردهاي کارگیري به انگیزش،
 منفی هیجانات مقابل، در دارد. یادگیري با درگیري میزان
 تجارب افزایش نتیجه، در و معلمان درونی انگیزش کاهش
 راستا، همین در دارد. دنبال به را فراگیران منفی هیجانی
 اندداشته اذعان )2020( 4کاالم مک و مرودیو رامیرز،- روبینا
 روابط معلم، تدریس فرایند در اختالل ایجاد با خشونت که
 بین ترس ایجاد با و کندمی تخریب را آموزاندانش با وي
   دارد. همراه به را تحصیلی افت آموزان،دانش
 معلمان از تعدادي )2011( همکاران و پوستاروف نظر به
 شودمی حاصل تدریس عمل از که را ذاتی شادي که هستند
 این به معلم اتانهیج که دارندمی بیان انآن .کنندمی برجسته

 و هافعالیت زمینۀ در آنها انتظارات آیا که دارد بستگی امر
 دست به هايموفقیت و یادگیري با آموزاندانش درگیري
 اتفاق خأل در تدریس پس .خیر یا است شده برآورده آمده،
 به که گیردمی شکل آموزدانش و معلم ۀرابط از بلکه ؛افتدنمی

 5هارگریاوز .دارد ارتباط موجود هاينهیجا و موقعیت ارزیابی
 مثبت هايهیجان با تدریس فرایند که داردمی بیان )2005(

 از بخشی تنها نه هیجان آموزشی، محیط در شود.می محقق
 معلمان وسیلۀ به تدریس حین در بلکه آموزاندانش یادگیري

 رکن معلمان اینکه به عنایت با رو، این از شود.می تجربه نیز
                                                 
2. Hagenauer, Volet 
3. Datu 
4. Robina-Ramírez, Merodio, McCallum 
5. Hargreaves 
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 ،جهرمی ناصري( هستند یادگیري - یاددهی فرایند در سیاسا
 و )1399 ،جهرمی ناصري و حسامپور ،مختاري ،محمدي
 متعددي پیامدهاي با که است هیجانی فعالیت یک تدریس
 در که مقیاسی وجود آن بررسی و ارزیابی جهت است؛ همراه
 مطلوبی سنجی روان هايویژگی از دوم متوسطه دورة

 مطالعه این در که بود انکارناپذیر ضرورتی باشد، برخوردار
 ویالویسنسیو ستدری در پذیريهیجان مقیاس پایایی و روایی

 ابزاري دبیران هیجانات میزان سنجش جهت و احراز )2010(
 و تجربی شواهد مرور به توجه با است. اطمینان قابل و دقیق
 در تدریس هیجان ابزارهاي مختلف هايهنجاریابی انجام
 و عالی آموزش در همچنین و اول متوسطه و ابتدایی عمقاط

 مهم تلویحات از گردید، اشاره قبالً که هاییمحدودیت
 متوسطه دورة در دبیران آماري جامعۀ به توجه حاضر پژوهش
   است. دوم

 شغلی و تدریس عملکرد در هیجانات اهمیت به توجه با
 موزانآدانش تحصیلی موفقیت و یادگیري و یکسو از معلمان

 تمهیدات با آموزشی نهادهاي تا است الزم دیگر، سوي از

 اجتماعی، جایگاه ارتقاي و مالی انگیزشی، از اعم الزم
 سوق تدریس مثبت هیجان سمت به را معلمان هیجانات
 استفاده باشند. داشته بیشتري اهتمام خصوص، این در و دهند
 حاضر مطالعۀ هايمحدودیت جمله از گزارشی خود ابزار از

 هايهیجان با شده گزارش هايهیجان تواندمی که چرا است؛
 رو، این از دهد؛ نشان متفاوت اياندازه تا را شده تجربه
 مقیاس کنار در واقعی هايموقعیت در معلمان مشاهدة

 به توجه با باشد. هایافته تایید جهت در تواندمی خودگزارشی
 قیاسم اعتباریابی نخستین حاضر، پژوهش اینکه

 طراحی است، متوسطه دوم دورة در و )2010( ویالویسنسیو
 به جوامع سایر و تحصیلی دیگر مقاطع در جدید هايپژوهش
 شودمی پیشنهاد همچنین گردد.می توصیه پذیريتعمیم جهت
 اطالعات به توجه با معلمان هايهیجان بعدي مطالعات در

 و ناختیش هايسازه سایر با ارتباط در و شناختیجمعیت
 از تريروشن تصویر تا گیرد قرار بررسی مورد آنان انگیزشی
  گردد. حاصل تدریس يپذیرهیجان

  
 منابع
 یژگیو ).1395( غالمحسین فومنی، انتصار فریبا.، فرشی، پور تقی

 یانجیم نقش بر تاکید با يوربهره با شخصیتی هايرابطه
 علمی هیئت اعضاي موردي مطالعه تدریس در پذیريهیجان
  .170- 151 ):39( 10 ،وريبهره مدیریت تبریز. آزاد دانشگاه

 یک :معلم هیجان سیاهۀ فارسی نسخۀ ).1397( علی خدایی،
 و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش سنجی.روان مطالعۀ
  .38- 25 ):4( 5 ،مجازي

 بین بطۀرا ).1395( احمد عبدالحسینی، .،فاطمه ،فراشاه زادهدهقان
 شهر ییابتدا معلمان گرایی کمال و تدریس در پذیريهیجان
 دانشگاه یل:اردب مدرسه. شناسیروان ملّی همایش دوّمین .یزد

  اردبیلی. محقق
 رائها ).1395( یاسمین عابدینی، محمدحسن، صیف، احمد، رستگار،
 هیجانات و شناختیروان هايسرمایه روابط علی مدل

 فصلنامه هیجانی. خستگی هايواسط نقش :تدریس
  .71- 51 ):7( 4 ،شناختیروان کاربردي هايپژوهش

 لتحلی ).1397( غالمحسین اعالئی، نرگس.، کندسکالیی، قاسمی
 علمان.م تدریس در پذیريهیجان با فرهنگی هوش بین رابطۀ
 و آموزشی مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامۀ دو

 .168- 147 ):17( 6 ،آموزشگاهی
 علوم تحقیقات در خطی يساختار روابط ).1391( حسین کارشکی،
 :تهران لیزرل). افزارنرم کاربرد آسان راهنماي و مبانی( انسانی
  .نور آواي
 زيسا روا ).1395( زهرا آهنی، محمد.، کوهی، حسین.، کارشکی،

 مشهد. شهر ابتدایی مدارس در معلم هايهیجان مقیاس
  .171- 200 ):24( 6 ،تربیتی يگیراندازه

 ،وشقانج عباسی .،عباس ،زاده قاسم .،یاسر ،گراوند .،محمد ،کوهی 
 ۀنامپرسش سنجیروان هايویژگی رزیابی ).1398( احسان
 ):35( 9 ،تربیتی گیرياندازه .دانشگاهی تدریس هايهیجان

55 -74. 
 ،حسامپور .،زینب ،مختاري .،مهدي ،محمدي .،رضا ،جهرمی ناصري
 نمعلما تجارب واکاوي ).1399( راحیل ،جهرمی ناصري .،زهرا
 .کیفی پژوهش یک تدریس: حین آگاهیذهن از ابتدایی دوره

  .20- 1 ):1( 8 .پژوهی تدریس
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