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Abstract 

One of the most important issues in the field of educational psychology is to 

achieve conditions that improve and enhance the performance of learners. There 

is no doubt that there is only one clear way to improve learners' performance. But 

numerous studies have enabled researchers to identify the most effective 

determinants of student performance. Without a doubt, proper classroom 

management is one of the most important factors. The present study aimed to 

determine the relationship between teacher emotions on classroom management 

and the mediating role of self-efficacy. Descriptive-correlation method using the 

Structural Equation Modeling and the statistical population of all professors of 

Farhangian University with 7000 people who selected by  the random cluster 

method bit win of 400 people as a sample size In this way, first the clusters are 

selected based on the geographical regions of the country and then randomly from 

the north: Gilan and Mazandaran provinces, center: Tehran, Qom, Semnan, Yazd, 

from the west: Ardabil, Sanandaj and Kermanshah, south: Bushehr, Bandar 

Abbas, and from the east: Khorasan Razavi have been selected as an example of 

this research. and data collected by exciting questionnaires of teacher Chen . 

(2016), (Reliability 0.768), in order to measure the emotions of pleasure, love, 

enjoyment, anxiety, anger and fear. This questionnaire includes 26 questions using 

6 scale from never to forever. Wolfgang & Glickman Class Management 

Questionnaire (1986), reliability 0.798), this questionnaire includes 25 based 
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 a five-scale Likert scale including: never, rarely, sometimes, often and always. 

This questionnaire has 3 factors: Educational management, members management 

and behavior management. And Bandura teacher self-efficacy (1997) (reliability 

0.886) To measure self-efficacy, Bandura teacher self-efficacy questionnaire with 

30 questions was used, which after examining 7 questions were deleted with the 

opinion of professors 23 questions remind Including self-efficacy for decision 

making and educational self-efficacy, disciplinary self-efficacy and self-efficacy 

for creating a positive atmosphere were useed. 

The scoring of the questionnaire using the 5-deegre Likert scale is with very low, 

low, medium, high and very high options. Data were analyzed by structural 

equation modeling and Sobel test by using AMOS 24 software. Based on the 

findings, the fit indices of the model were approved. And the data are reported to 

the acceptable extent of each of the fit indices. Index, CMIN The absolute fit index 

is less than 5 and is in the desired range. Indicator NFI=0.942 Or the Bentler-

Bount softened index And the Tucker Lewis index TLI=0.952 and, CFI=0.964 , 

All of them are adaptive fit indices with a value higher than 0.9 and are in a very 

desirable range. the amount of RMSE=0.06 Which is one of the economical fit 

indices, is less than the border of 0.8 and is very desirable and acceptable. As a 

result, the tested model has a fit in this with the data. 

To examine the effect of the mediator variable, the Sobel test was used, which 

shows that the mediator variable of self-efficacy has a significant effect on the 

studied path, and has increased the effect of teacher excitement on classroom 

management according to the path coefficient. Given the negative and significant 

relationship between emotion and classroom management, it is necessary to train 

teacher for emotion management. Teachers who can manage emotion manage 

their emotional responses in the classroom and interact better with their learners, 

which is a classroom management tool. Learners are usually dissatisfied with their 

teachers' anger and react in adolescence and young adulthood, which leads to class 

indiscipline and, consequently, more anger at the teacher and a lack of enjoyment 

of teaching and class. Thus, emotions affect students' performance through 

cognitive resources, learning strategies, self-regulatory and motivational 

strategies, and students' and teachers' interactions with the classroom and school 

context. Hargreaves (1998) emphasized that good teaching is enhanced by 

positive emotions, and that successful teachers play an important role in increasing 

learners' desire to learn by demonstrating their true passion for teaching. In this 

regard, Franzel, Goetz, Stephens and Jacob (2009) showed that while teachers' 

positive emotions are related to using creative and flexible teaching strategies and 
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increasing students' motivation for progress, While teachers' negative emotions 

weakening creative teaching strategies. And flexibility in them also affects 

learners' learning outcomes. 

According to Bandura's theory, self-efficacy affects human behavior not only 

directly but also indirectly through cognitive, emotional, selective and social 

processes. Teachers with higher self-efficacy seem to be more resilient when 

confronted with adverse events in the classroom and do not accept negative 

thoughts about themselves and their abilities. Accordingly, self-efficacy beliefs 

help them perform better in the face of student misconduct and classroom 

disciplinary issues. Considering that Farhangian University is the only center of 

teacher training in the country, the best decisions should be implemented in this 

university. 

It is suggested that a unique titled” Classroom Management “be included in the 

general courses of this university. Also, due to the significant relationship between 

emotion and classroom management, it is suggested that educational programs in 

the field of emotion recognition and emotion regulation strategies to be introduce 

and students' skills increase in emotion regulation by university educational 

planning trustees. Adding a course of” motivation and excitement “And 

workshops by title of “emotion on behavior and emotion management”. Education 

through the media has a great impact and media cooperation in education can have 

a greater indirect impact. Considering the significant relationship between self-

efficacy and classroom management and teacher excitement, it is suggested that 

educational workshops be considered whit the subject of ‘self- study’ by 

university professors in order to increase students' self-efficacy. Students self-

efficacy and teachers will improve with more practice and continuous and 

specialized feedback from professors. The professors of Farhangian University 

must have special planning for this important issue. This study faced limitations, 

including the data of this study was collected during the Coved epidemic and 

consequently the virtual of classes. Another limitation is that the design of the 

present study was a correlational study in which the relationships between 

variables were examined. Therefore, it is not possible to make causal inferences 

between the studied variables. In regard to statistical population professors of 

Farhangian and different organization climate of this university. It must be avid 

to extend the result to other educational center. 

Keywords: Self-Efficacy, Teacher Emotions, Classroom Management, 

Professors of Farhangian University. 
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 گریمیانجیبا  تبیین رابطه ساختاری بین هیجانات اساتید و مدیریت کالس

 خودکارآمدی در دانشگاه فرهنگیان

 3زاده بیحب عباس، 2*وریکد نیپرو، 0یموسو یباقر سادات میمر

 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن رابطه هیجانات معلم با مدیریت کالس با نقش میانجی خودکارآمدی 

همبستگی با استفاده از مدل معادالت ساختاری بود.  جامعه  –انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی 

 ایخوشهبه روش  گیرینمونهنفر تشکیل دادند.  1111آماری پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان با 

بر اساس سه پرسشنامه  هاداده آوریجمعحجم نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  011تصادفی با تخصیص 

( و 111/1) (،0112) کمنیولفگانگ و گل(، مدیریت کالس 121/1، )پایایی(2102)چنهیجان معلم 

به روش مدل یابی معادالت ساختاری  هاداده( صورت گرفت. 112/1(، )پایایی 0111خودکارآمدی معلم بندورا ) 

تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بیانگر این است که هیجان معلم AMOS 20افزار و آزمون سوبل با استفاده از نرم

بر مدیریت کالس دارد، و هیجانات اساتید با  1/1 5داریمعنی( در سطح -021/1) داریمعنیمنفی و  تأثیر

 گریمیانجیبر مدیریت کالس داشتند، همچنین  داریمعنیمنفی و  تأثیرمیانجیگری خودکارآمدی 

، رابطه هیجان با مدیریت کالس را بهتر  110/1 داریمعنیو سطح  -213/5ار آماره سوبل خودکارآمدی با مقد

جهت مدیریت هیجان و باال بردن سطح خودکارآمدی معلمان  ریزیبرنامهگفت  توانمیکرده است. بنابراین 

 باید در دستور کار متولیان دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد. 

 .  فرهنگیان دانشگاه اساتید هیجانات معلم، مدیریت کالس، : خودکارآمدی،هاکلیدواژه
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 مقدمه

 در آموزش است، که مانند هر سیستمی نیاز به مدیریت دارد و سیستمعنصر  ترینمهمکالس درس 

بین  از که باشدمی و اثربخشیعوامل تعیین کننده کارایی   ترینمهمو دانش مدیریت کالس درس از 

کالس  برخوردار است و نقش استراتژیک دارد، مدیریت ایویژهاز اهمیت  وپرورشآموزشانواع مدیریت 

 شودیمبسیاری  هایجنبهان دارد که  شامل آموزدانشمستقیم را بر پیشرفت  تأثیردرس بیشترین 

 ان. آموزدانشمدیریت فضا، زمان، فعالیت، مواد آموزشی، ارتباطات اجتماعی و رفتار 

بر عهده گرفته شده به وسیله معلم در  هایفعالیتاز  ایگستردهمفهوم با طیف بنابراین این  

را  مدیریت  کالس درس توانمیتا جایی که  (.,stojiljkovic 2011) درس مرتبط است  کالس

متغیر در فرایند آموزش معرفی کرد؛ چرا که عدم توانایی در مدیریت کالس مصادف  تأثیرگذارترین

کننده مطالب فوق است. ازجمله:  تأییدمتعدد  هایپژوهشاست با عدم تحقق اهداف آموزشی. نتایج 

Barbell  Wahlberg & (1994) مؤثرعامل  21سال 51پژوهش در طی 00111در یک مطالعه با مرور 

 رینتمهم عنوانبهکردند، در این مطالعه مدیریت کالس درس  بندیدستهان را آموزدانشبر یادگیری 

گالوپ   مؤسسه هاییافتهو  جینتا (.Milliken ،2019) ان معرفی شده استآموزدانشعامل یادگیری 

مسائل و مشکالت  نیتراز عمده یکیکالس درس  تیریکه مد دهدمینشان  0111تا  0111از دهة 

نیز نشان Valente , ,Monteiro Lourenco  (،2019 )نتیجه پژوهش  (. Oliva، 2008) معلمان است

که مشکل آموزشی بسیاری از کشورها، مربوط به نظم و انضباط کالس است و معلمان در مدیریت داد 

توجه به معلمان با این رویکرد دیدگاهی جدید، ولی نسبتاً توسعه یافته  دارند مؤثریاین نظم نقش 

 هایفعالیتکالس درس و  و کنترلبرای حفظ نظم  هستند کهاین دیدگاه معلمان مدیرانی  است. در

مدیریتی، یکی از  هایمهارت. در واقع دارا بودن گیرندمیآموزشی کارکردهای مدیریتی را به کار 

 . Berliner 1966)) ری شغل معلمی است؛ اما کمتر به آن توجه شده استضرو  هایمهارت

است، اما معلم عنصر  تأثیرگذاراگر چه عوامل فردی و اجتماعی متعددی بر شیوه مدیریت کالس 

، خودکار آمدی، خالقیت هاهیجانمعلم شامل  هایویژگیدر این فرایند است؛ همه  تأثیرگذاراصلی و 

 آموزدانشدر کالس او و شیوه تعاملش با  ان دارد بر آنچهآموزدانشتصوری که از  و حتیهیجانی 

 است. توجه شده هایویژگیاست. تا به حال بیشتر به ابعاد نظری و شناختی این  مؤثر افتدمیاتفاق 

 ثیرتأمعلم را تحت  رفتارهایآموزشی در ارتباط؛ و  فرایندهایبا  عمیقاً ی معلمهاهیجانبا وجود اینکه 

مدیر کالس درس کمتر  عنوانبههیجان معلم  تأثیر(. به Hagenauer & Volet 2014) دهندمیقرار 
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که (,Quoted from Rajaipour, Kazemi and Aghahseni 2008؛ lieu 2013)پرداخته شده است 

 .باشدمینشان دهنده ضرورت  انجام پژوهش در این زمینه 

هیجانات در میان معلمین مطرح  ترینرایج عنوانبههیجانات مختلف شش هیجان را  بررسی فرنزل در

 ,Khajavi and Ghonsuli) و خستگیشامل لذت، اضطراب، خشم، احساس غرور، شرم  کندمی

Hosseini and Fatemi, 2017 .)معلمان یهاهیجانصورت گرفته در رابطه با  یمطالعات اکتشاف یبرخ 

 یمثبت )شاد یهاهیجاناز  یاغلب انواع یآموزش هایمحیطکه معلمان در  دارندمیدر مدرسه اظهار 

کنند میرا تجربه  اضطراب( منفی)خشم، سرخوردگی، هایهیجان( و و محبت ی، شور، گرم

(Zembylas 2005 ؛Emmer 1994 ؛Hargreaves  1998 ؛SuttonWheatley  2003ی، به نقل از کارشک 

تدریس یک فعل هیجانی است و برخورداری از  گویدمی( نیز 2004) Sutton(.  2016 و همکاران

 ,Mirhashemi) مدیریت تجارب هیجانی در چنین موقعیتی برای معلمان ضروری است هایمهارت

shokry ،2018ولی تدریس عملی  کنندمینصورت و اندازه تجربه  کیرا به  هاهیجانمعلمان  (. اگر چه

با  عمیقاًو  گیرندمیقابل توجهی از زندگی معلمین را در بر  هیجانات بخش  پر از هیجان است و

،  Volteو  Hagenauer)دهند میقرار  تأثیرفرایندهای آموزشی در ارتباط و رفتارهای معلم را تحت 

2015.) 

رکز ان متمآموزدانشتحقیقات انجام شده درباره هیجانات مدرسه و کالس درس بیشتر به هیجانات 

Rastegar, Seif and Abedini ، (2016 .)( به نقل از 2014) Pekrun  Linnenberink ، Garica. اندبوده

ت مدیریکه بین  انددادهاغلب مطالعاتی که در خصوص هیجان معلم صورت گرفته نشان با این حال 

،  Valente(؛ 2020؛ کلر، )Jimenez ( ،2020 )1کالس و هیجانات معلم رابطه وجود دارد از جمله: 

Monteiro  وLourenco (، 2019 ؛),Xin Zheng Wang(2018 ؛ )Chen( ،2016 ؛)Jingwen Jing 

Jingwen Jiang, Marja Vauras , Simone Volet ,Yili wang (2016؛ ، )Volte  ،Hagenauer، 

Hascher (2015 ؛ ),Scotts,Paul Lee، MickYoung، (2014 ؛)Orhan Gunseli(،2012 ) ؛Heidary ،

بنابر شواهد  Mirhashemi Ruteh, Shukri (2018.)( ؛ 2018، ) Chegni and Lavasani( ؛ 2020)

فیت شده است. اما نوع ، کی تأییدکالس و هیجانات معلم  متغیر مدیریتپژوهشی ارائه شده ارتباط بین 

. دیگر قرار گیردمتغیرهای  تأثیرو ممکن است این ارتباط تحت  باشدمیو  شدت آن قابل بررسی 

قرار دهد خودکارآمدی  تأثیرد این ارتباط را تحت توانمی رسدمییکی از متغیرهای مهمی که به نظر 

و هیجانی  شناختیروانچرا که حاالت  باشدمییک سازه مهم انگیزشی  عنوانبهخودکارآمدی است.

 هایتواناییمدی عبارت است از باور فرد به . خودکارآشودمی هایشتواناییمعلم باعث قضاوت او درباره 



 ۱۰۴۱ 003 بهار، اول، شمارة دهمسال                               فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 (.Bandura  ،1977خود برای کنترل تفکر و رفتار، پویایی و ماندگاری تالش در جهت عملکردش )

معلمین با تجربه و با خودکارآمدی باالتر نسبت به معلمان با تجربه و با خودکار باندورا معتقد است 

 Airyو   Taimalul  ،Marisان دارند) آموزدانشادگیری اثرگذاری بیشتر بر روی ی ترپایینآمدی 

ثبت م تأثیرمعلمان برای ایجاد  هایویژگی تریناساسییکی از  عنوانبه(. باورهای خودکارآمدی 2016،

(. افراد با خودکارآمدی پایین به Akbag  Eminoglu 2017و  Eminogul) در نظر گرفته شده است

باره و لذا در کنندمیعلت توانایی پایین، هیجانات  منفی مانند اضطراب، استرس و تردید را تجربه 

خود قضاوت منفی دارند، اما افراد با خودکارآمدی باال هیجانات مثبت و نرمال  هایمهارتو  هاتوانائی

 (. Bandura 1977) خود قضاوت مثبت دارند هایمهارتو  هاتواناییو لذا درباره  کنندمیرا تجربه 

متغیر تعدیل کننده و  عنوانبهشواهد پژوهشی فراوانی وجود دارد که خودکارآمدی شخصی 

,  Huy  ،2007) گیرندمیتحصیلی مورد استفاده قرار  و عملکرددر رویکردهای انگیزشی  اییهواسط

Quoted from Ghasemi, Kadivar, Keramati and Arabzadeh 2019 .)Mirhashemi Ruteh and 

Shukri (2018 نیز بر رابطه خودکارآمدی و هیجانات معلم صحه گذاشتند. نتایج تحقیق )Imnaglo 

et al (2017)  نشان داد تفاوت معناداری بین صالحیت تدریس و سطح خودکارآمدی معلمان وجود

بین خودکارآمدی معلمان و عملکرد تدریس آنان  نشان داد Jimenez  (2020)دارد. نتایج تحقیقات 

 رابطه وجود دارد.

 : از جمله اندکرده تأییدتحقیقات متعددی نیز ارتباط خودکارآمدی معلم با مدیریت کالس را  

Battle Goldag ( ،2020 ؛)Timalo  (2016 ؛)Merle Taimalul(،2010 ؛ )Mirhashemi Ruteh and 

Goli ( ،2018 ؛)Jafari Khorasani and Abdi ( ،2013 ؛)Rezaiat, Goli( ،2016 ؛)Boashaghi, 

Haji Yakhchali, Morvati ( ،2016 ؛)Rezapor,Mirsaleh( ،2016 ؛)Shahidi et al (،2013 ؛)

Esmaeili,Ketabian,Goli(،2012.)  
رسالت مهمی  در کشور تنها نهاد رسمی آموزش معلم عنوانبهدانشگاه فرهنگیان  از طرف دیگر

دارد و هر یک از اساتید این دانشگاه عالوه بر  ایحرفهدارای صالحیت  جهت آموزش دانشجو معلم

معلمان هستند. بنابراین -برای دانشجو کالس داریجهت آموزش دانش تخصصی، الگویی عملی 

آموزان را در پژوهش در مورد هر شرایطی که بتواند عملکرد دانش  ضرورت پژوهش در این زمینه و

محیط مدرسه و خارج از مدرسه بهبود بخشد، هم از لحاظ نظری و هم عملی، حائز اهمیت است؛ زیرا 

یند ب، بلکه آن نوع محیط آموزشی را تدارك میشودمیرفتار انسانی به دانش نو منجر  نهیدرزم تنهانه

ذکر است پژوهش در این زمینه  شایان. شودمیآموزان فراهم و تسهیل ی رشد دانشکه در آن، زمینه
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اصه خ وپرورشآموزشریزان وزارت نوینی پیش روی برنامه هایافقد به لحاظ نظری و کاربردی توانمی

متغیر  در این پژوهشمعلم در کشور بگشاید.  تأمینتنها متولی تربیت و  عنوانبهدانشگاه فرهنگیان 

 یا زادرونمتغیر  عنوانبهیا جریان دهنده و مدیریت کالس  زابرونمتغیر  عنوانبهی معلم هاهیجان

  نیا هدف ن،یبنابرا. اندشدهمتغیر میانجی آزمون  عنوانبهجریان گیرنده و متغیر خودکارآمدی  معلم 

نقش میانجی خودکارآمدی ی مدل ساختار ایاست که: آ سؤال نیا رایبی پاسخ هب یابیپژوهش دست

 از برازش مناسب  برخوردار است؟ مدیریت کالس در رابطه هیجانات معلم و

 

 

 

 

       

 

 

                               

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش0شکل

 پژوهش روش

میدانی،  هادادهاین پژوهش برحسب هدف یک پژوهش کاربردی است.  با توجه به نحوه گردآوری 

 سعی که چرا است. انجام شده (SEM) با روش مدل معادالت ساختاری همبستگی -از نوع توصیفی

 هیجانات اساتید مدیریت کالس

خودکارآمدی   

 ترس خشم ناراحتی عشق لذت

خودکارآمدی 

 آموزشی

خود کار آمدی برای 

 خلق فضای مثبت

تاثیر بر تصمیم 

 گیری

آمدی خودکار 

 انظباتی
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 داساتی کلیه را پژوهش این آماری دارد. جامعه را بررسی مورد متغیرهای بین موجود روابط تبیین در

، که بر اساس باشندمی تدریس به مشغول0311-0011 تحصیلی سال در که فرهنگیان دانشگاه

 داده است. ، تشکیلباشندمینفر 1111گزارش سایت سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان حدود 

 Pasha Sharifi ،ترجمه Myers, Gamest & Garino ، (2006) از نقل به ،Comery (1922)همچنین 

et al (،2012) مونهن حجم و داشته کلی یک ارزیابی عاملی تحلیلی انجام برای گیرینمونهکفایت  از 

 و خوب خیلی را نفر 511 خوب، را نفر 311 مناسب، نفر را 211 کم، نفر را011 کم، بسیار را نفر 51

 011مشاهده شده در پژوهش حاضر تعداد  متغیرهای. با توجه به تعداد انددانسته عالی را نفر 0111

ی مفقود یا هادادهنفر حجم نمونه در نظر گرفته شد اما با توجه به احتمال ریزش نمونه و یا احتمال 

پرسشنامه تحلیل  011 هاداده آوریجمعنفر انتخاب گردید.که پس از  031مخدوش حجم نمونه

از اساتید دانشگاه فرهنگیان استفاده شد به این  گیرینمونهی جهت ایخوشه تصادفی روش د. ازگردی

مال تصادفی از ش صورتبهبر اساس مناطق جغرافیایی کشور انتخاب و سپس  هاخوشهصورت که ابتدا 

رمانشاه، گیالن و مازندران،مرکز: تهران، قم، سمنان، یزد، از غرب: اردبیل ، سنندج و ک هایاستان:

از . اندشدهنمونه این پژوهش انتخاب  عنوانبهجنوب: بوشهر، بندرعباس، و از شرق: خراسان رضوی 

، خودکارآمدی معلم بندورا  Wolfgang and Glickman، مدیریت کالس Chenهیجان  هایپرسشنامه

 استفاده شد. هاداده آوریجمعجهت 

ی لذت، عشق، هاهیجان گیریاندازه منظوربه Chen (2016) معلم هیجان سیاهه پرسشنامه از

 اتهیجان مطرح پردازنظریه عنوانبه فرنزل که است ذکر به الزم. شد ناراحتی، خشم و ترس استفاده

 به صرفاً او پرسشنامه اما کندمی مطرح را خستگی و شرم لذت، اضطراب، خشم، غرور، هیجان شش

 شده است. استفاده چن پرسشنامه از پژوهش این در لذا .پردازدمی خشم و اضطراب، لذت گیریاندازه

Chen ی معلم را هاهیجانمقیاس  (2016) در سال(TEI) طریق از کرد او تدوین و را طراحی 

 )شادی، ترس، غم، عامل5اصلی مطالعه در معلم0131 و مقدماتی مطالعه یک در معلم250بررسی

 .Karshki et al) شناسایی کرده است تأییدیعامل اکتشافی و  از تحلیلرا با استفاده  خشم و ترس(

2016: 183 .)Chen  با استفاده از روش تحلیل محتوا که مشتمل بر دو مرحله توسعه و قضاوت بود

 مانند مرور پیشینه نظری و تجربی موجود هاییبه روشروایی محتوای سیاهه هیجان معلم را با رجوع 

(Hargarius ، 2005؛ Levine ، 2011 ؛ Schutz & Zimblas ،2009 مرور ابزارهای سنجش ،)

(، مطالعه Gamora and Arsino, 2002  ؛Targoiti & Rafali   ،2014 ؛Trigville ، 2012مرتبط)
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 أییدیتشد.  نتایج تحلیل عاملی  تأییدمحققان پیشین با استفاده از روش تحلیل محتوا  هایمصاحبه

و با استفاده از روش برآورد پیشینه احتمال از ساختار پنج عاملی  20وس نسخه بر اساس نرم افزار ایم

(. خدایی در Khodaii  ،2018 :29) تجربی حمایت کرد طوربهسیاهه هیجان معلم  ایماده 22نسخه 

پس از بررسی سیاه هیجان معلم این ابزار را برای سنجش تجارب هیجانی مثبت و منفی  2018سال

 با یسؤال22 پرسشنامه این پیشرفت کاری روا و پایا معرفی کرده است. هایمحیطمعلمان ایرانی در 

 امتیازات ترتیب به گذارینمره. شودمی شامل را همیشه تا هرگز از اییدرجه2 لیکرت طیف از استفاده

عامل لذت، عشق،  ناراحتی، 5. پرسشنامه هیجان چن شامل شودمی گرفته نظر در 2و 5 و0 و3 و2و0

به این که در دانشگاه  با توجه) پرسشنامه محتوایی و صوری روایی محاسبه خشم و ترس است. جهت

 روانشناسی متخصص 5 برای فرهنگیان پژوهش صورت گرفت نیاز به بررسی روایی محتوا بود( ابتدا

 ارسال مشاور و راهنما اساتید برای نهایی تأیید جهت اصالحی نظرات اعمال از پس و گردید ارسال

 کرونباخ آلفای از ابزار پایایی سنجش جهت. گردید اجرا سؤال 20 با سؤال 5 حذف با نهایت در و گردید

 نمونه در پرسشنامه سؤال 20 آلفای ضریب Spss افزار خروجی نرم  طبق. است شده گیریبهره

 است. پرسشنامه این معنادار پایایی دهنده نشان که بود 121/1 پژوهش

   Wolfgang and توسط که کالس مدیریت پرسشنامه از کالس مدیریت سنجش جهت

Glickman  (1986 )بسته گویه 25 شامل پرسشنامه شد، این استفاده است، شده اعتباریابی و طراحی 

، اشدبمی همیشه و اغلب، اوقات گاهی، ندرت هرگز،  به:شامل لیکرت ایدرجهپنج  طیف اساس بر پاسخ

 پرسشنامه این است. رفتار مدیریت و افراد آموزش، مدیریت مدیریت عامل:3پرسشنامه دارای   این

 هنجاریابی و شده اجرا معلمان روی ، برAminyazdi and Aali (2008) وسیله به ایران در بار اولین برای

 آوردن بدست برایKoshan(2014 )  مطالعه در . است گرفته صورت هاآن توسط نیز آن اعتباریابی و

 کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی

 و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح، سؤاالت بودن مربوط مورد در هاآن از است و شده استفاده

،   دهدمی قرار سنجش مورد را هاآن و است مناسب تحقیقاتی هایپرسش برای سؤاالت این آیا اینکه

 محتوایی و صوری روایی محاسبه گرفت. در این پژوهش جهت قرار تأیید مورد و شد نظرخواهی

 تأیید جهت اصالحی نظرات اعمال از پس و گردید ارسال روانشناسی متخصص 5 برای ابتدا پرسشنامه

گردید.  اجرا سؤال 20با سؤال0 حذف با نهایت در و گردید ارسال مشاور و راهنما اساتید برای نهایی

 ضریبSpss  افزار نرم خروجی طبق. است شده گیریبهره کرونباخ آلفای از ابزار پایایی سنجش جهت
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 پرسشنامه این معنادار پایایی دهنده نشان که بود 111/1 پژوهش نمونه در پرسشنامه سؤال 20 آلفای

 سؤالپژوهش  این در. شودمی گرفته نظر در 5 و 0 و 3 و 2 و0 امتیازات ترتیب به گذارینمرهاست. 

 مورد استفاده قرار گرفت.  سؤال 20با  گردید وپرسشنامه با نظر اساتید حذف  1

شد،که  استفاده سؤال 31 خودکارآمدی معلم باندورا با پرسشنامه جهت سنجش خودکارامدی از

و خودکارآمدی  گیریتصمیم؛ شامل خودکارآمدی برای سؤال 23با نظر اساتید  سؤاالتپس از بررسی 

 گذارینمره آموزشی، خودکارآمدی انضباطی و خودکارآمدی برای خلق یک فضای مثبت اجرا گردید.

 زیاد و خیلی کم، متوسط، زیاد،کم خیلی هایگزینه با ایی درجه5لیکرت طیف از استفاده با پرسشنامه

 محاسبه جهت پژوهش این است. در شده گرفته نظر در 5، 0، 3 ،2 ،0امتیازات ترتیب به. باشدمی

 اعمال از پس و گردید ارسال روانشناسی متخصص 5 برای ابتدا پرسشنامه محتوایی و صوری روایی

حذف  با نهایت در گردید و ارسال مشاور و راهنما اساتید برای نهایی تأیید جهت اصالحی نظرات

 .است شده گیریبهره کرونباخ آلفای از ابزار پایایی سنجش گردید. جهت اجرا سؤال 23 با سؤال1

 نشان بود که112/1پژوهش نمونه در پرسشنامه سؤال 23 آلفا ضریبSpss افزار نرم خروجی طبق

 آلفای میزان با عامل هر به مربوط سؤاالت زیر در جدولاست.  پرسشنامه این معنادار پایایی دهنده

 و تحقیق در شان نوع و نقش همراه به تحقیق متغیرهای (0جدول) است.در شده گزارش عامل هر

 .شودمی دیده شانعملیاتی ابعاد

 عملیاتی متغیرها ابعاد و . نقش0جدول 

 تعداد ریز متغیرها )ابعاد(  نقش متغیر             نام متغیر

 

 مدیریت کالس

 

 یا جریان گیرنده)وابسته( زابرون

 

 

 آموزش مدیریت

 افراد مدیریت

 رفتار مدیریت

 

 

 هیجانات معلم

 

 

 یا جریان دهنده)مستقل( زادرون

 

 

 

 لذت

 *عشق

 ناراحتی

 خشم

 ترس

 

 خودکارآمدی

 

 میانجی         

 

 

 گیریبر تصمیم تأثیر

 آموزشی خودکارآمدی

 انضباطی خودکارآمدی

 مثبت فضای خلق برای خودکارآمدی
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 هایافته

توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه  هایشاخص 2در جدول

 اند.شده

 هاپرسشنامهتوصیفی نمرات  هایشاخص. 2جدول 

 هیجان کالس مدیریت

مدیریت 

 رفتار

مدیریت 

 افراد

مدیریت 

 آموزش
  لذت ناراحتی خشم ترس

 میانگین 015/2 112/0 112/2 311/2 131/0 113/0 033/0

011/1 222/1 551/1 122/1 131/1 120/1 121/1 
انحراف 

 معیار

 چولگی 231/1 510/1 015/1 322/1 -052/1 -510/1 -200/1

 کشیدگی -202/0 -211/1 -111/1 -011/0 -133/1 -153/1 303/1

 معلم خودکارآمدی

خودکارآمدی 

 آموزشی
 خودکارآمدی انضباطی

خودکارآمدی برای خلق 

 فضای مثبت
 خودکارامدی تصمیم

 

 میانگین 120/3 112/3 121/3 151/3

200/1 510/1 201/1 210/1 
انحراف 

 معیار

 چولگی -001/1 -211/1 -130/1 -110/1

 کشیدگی -510/1 -112/1 120/0 111/0
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 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش3جدول

مدیریت   

 آموزش

مدیریت 

 افراد

مدیریت 

 رفتار

 -313/1 -012/1 -501/1 ضریب همبستگی پیرسون لذت

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

 -012/1 -201/1 -251/1 ضریب همبستگی پیرسون ناراحتی

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

 -203/1 -215/1 -311/1 ضریب همبستگی پیرسون خشم

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

 -221/1 -325/1 -312/1 ضریب همبستگی پیرسون ترس

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

 300/1 320/1 511/1 ضریب همبستگی پیرسون خودکارآمدی تصمیم

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

 323/1 002/1 202/1 ضریب همبستگی پیرسون خودکارآمدی آموزش

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

 002/1 320/1 530/1 ضریب همبستگی پیرسون خودکارآمدی انضباط

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

 311/1 032/1 233/1 ضریب همبستگی پیرسون خودکارآمدی خلق فضای مثبت

 110/1 110/1 110/1 داریمعنیسطح 

معنادار است. از روش  15/1 داریمعنیدر سطح  هارابطهتمام  دهدمینشان  3 نتایج جدول          

آوری شده استفاده شد. ی جمعهادادهمعادالت ساختاری برای آزمون الگوی پژوهش و برازش آن با 

از هیجان )عشق(  مؤلفهمطلوب نبود لذا اصالح مدل صورت گرفت و یک  هاشاخصدر خروجی نخست 

 مدل گزارش شده است. نیکویی برازش هایشاخص  0حذف گردید. در جدول 

 اصالح شده در مدل ساختاری تحقیق هایشاخصنیکویی برازش و  هایشاخص. 0جدول

RMSE 
 

PNFI CFI TLI NFI CMIN/df df  آماره

 خی دو

 اصالح شده هایشاخص

 مقادیر بدست   آمده 013    00 502/2 10/1 15/1 12/1 11/1 12/1

 11/1تا           5/1 ≥       1/ 1 ≤       1/1 ≤        1/1 ≤          5-2مورد قبول                  بین هایشاخص
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اند. برازش گزارش شده هایشاخصدر حد قابل قبول هریک از  هاداده 0 با توجه به مقادیر جدول

باشد و در حد مطلوبی قرار دارد. می 5، شاخص برازش مطلق، کمتر از  𝜒2/df=2.516 CMIN شاخص

 (Bentler -Bonettیا شاخص نرم شده  NFI=0.942شاخص 

برازش  هایشاخصکه همگی از  CFI=0.964و     Lewis -Tuckerیا شاخص TLI=0.952و 

که از  RMSE=0.06و در حد بسیار مطلوبی قرار دارند. مقدار  1/1تطبیقی هستند با مقدار باالتر از 

بدست آمده است و در حد بسیار مطلوب 1/1نیز کمتر از حد آستانه باشدمیصد برازش مقهای شاخص

ر دارد. الزم به ذک هادادهباشد. در نتیجه مدل آزمون شده، برازش بسیار مناسبی با و قابل قبولی می

مختلفی برای برازندگی مدل معادالت ساختاری معرفی و  هایشاخصاست در چند دهه گذشته 

( Marsh, et. Al،1967مربوط به مارش و همکاران ) هاآن ترینعمدهاست. یکی از  شده ندیبطبقه

مطلق این  هایشاخص(. Homan،2018:235که شامل: مطلق، نسبی و تعدیل یافته است)  است.

، اندممیکه آیا واریانس خطا یا تبیین نشده که پس از برازش مدل باقی  کنندمیپرسش را مطرح 

 توجه است؟قابل 

که یک مدل بخصوص در مقایسه با سایر  کنندمینسبی این پرسش را مطرح  هایشاخص      

؟و کندمیی مشاهده شده، تا چه حد خوب عمل هادادهاز  ایمجموعهتبیین  نظرممکن، از  هایمدل

که مدل مورد نظر چگونه برازندگی و  کنندمیتعدیل یافته این پرسش را مطرح  هایشاخص

 ؟ کندمییا ایجاز را با هم ترکیب  جوییصرفه

است.  (χ2 )ساختاری مجذور کای هایمعادله سازیمدلپرکاربردترین شاخص برازندگی در       

 باشد، برازش ترکوچکهنگام تفسیر مقدار مجذور کای اسکوئر هرچه مقدار آن  که الزم به ذکر است

، Boeshaghi) صفر برای آن نشانه برازش کامل است مقدار به مدل بهتر است، تا جایی که هاداده

. دانندمیرا قابل قبول  5- 2بین معموالًکه  (χ2/df) یآزاد . شاخص نسبت مجذور کای بر درجه(2016

 .دهدمیمدل ساختاری پژوهش را نمایش  2شکل 
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 . مدل ساختاری پژوهش2شکل

نمایش داده شده است ضرایب غیر استاندارد را نشان  2در شکل  هافلشبارهای عاملی که بر روی 

 .دهدمی

 

 . نتایج و ضرایب مسیر فرضیات اصلی تحقیق بر اساس مدل ساختاری5جدول

-سطح معنی

 داری
 مسیر ضریب استاندارد مسیر t آماره 

110/1 211/1- 032/1- 
 <---هیجان معلم 

 خودکارآمدی

110/1 102/1 313/1 
مدیریت  <---خودکارآمدی 

 کالس

110/1 153/0- 021/1- 
مدیریت  <---هیجان معلم 

 کالس
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و  (t=-8/297, p=0/001)توان گفت بین هیجان معلم و خودکارآمدی می  5با توجه به نتایج جدول

داری و خودکارآمدی همبستگی منفی و معنی (t=-4/853, p=0/001)هیجان معلم با مدیریت کالس 

وجود دارد.  15/1داری در سطح همبستگی مثبت و معنی (t=7/916, p=0/001)با مدیریت کالس  

. برای بررسی اثر متغیر میانجی، از آزمون سوبل نیز استفاده باشدمی دارمعنیلذا فرضیه مورد بررسی 

 شده است، که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.

 میانجی. نتایج آزمون سوبل برای بررسی اثر متغیر 2جدول

  ضریب مسیر خطای استاندارد آماره سوبل داریسطح معنی

 خودکارآمدی <---هیجان معلم  -032/1 153/1 -213/5 110/1

 مدیریت کالس <---خودکارآمدی  313/1 151/1

بر  داریمعنی تأثیردهد که متغیر میانجی خودکارآمدی ، نشان می2نتایج ارائه شده در جدول

هیجان معلم بر مدیریت کالس را با توجه به ضریب مسیر افزایش  تأثیرمسیر مورد بررسی  دارد، و 

 داده است.

 گیرینتیجهبحث و 

و  منفی تأثیرقرار گرفت. هیجان معلم  تأییدبرازندگی مدل مورد  هایشاخص هایافتهبر اساس 

بر  داریمعنی تأثیربا میانجیگری خودکارآمدی  هاهیجانبر مدیریت کالس داشت و  داریمعنی

هیجان بر مدیریت کالس را بهتر کرد.  تأثیرخودکارآمدی  گریمیانجیمدیریت کالس داشتند که  

بر مسیر مورد بررسی دارد، و  داریمعنی تأثیرمتغیر میانجی خودکارآمدی  2ی جدول هادادهطبق 

جه به ضریب مسیر افزایش داده است. در ارتباط با هیجان معلم بر مدیریت کالس را با تو تأثیر

 رد.ک زیر استنادبه تحقیقات  توانمیصورت گرفته  هایپژوهشهمسویی نتایج این پژوهش با سایر 

Jimenez  (،2020 ؛)Keller& Becker( ،2020 ؛ )Monteiro & Lawrence ( ،2019؛ ) Zheng Xin, 

Yang and Wong (2018 ؛ )Chen(2016 ؛)Jingwen Jiang  ،Veras, Marja, Watt, Simpson And 

Wong, Eli (2015 ،)Hagenauer, Hascher  ،Volet (2015 ؛)Scotts, Paul & Lee, Mick Young 

(؛ 2018، )Chegini and Lavasani (؛2020، )Heidary(؛ 2012،)  Orhan Gansley(؛ 2014) 

Rasstgar( 2017) Mirhashemi Ruteh, Shukri (2018  جهت تبیین این نتایج .)هاینظریهاز  توانمی 

افراد در حالت هیجانی، خالقیت کمتری در دسترس فیزیولوژی، شناختی و اجتماعی استفاده کرد. 

و این باعث انسداد قشر مغزی  کندمیدارند؛ چرا که هیجان سیستم لیمبیک را در پایه مغز فعال 
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مرکز خالقیت و حل مشکالت  Paul Mclin؛ یعنی جایی که به عقیده عصب شناسان به ویژه شودمی

(. نظریه گسترش احساسات مثبت Kuhpayeh et al., 2013, 179)باشدمیزندگی در انسان 

Fedrecson (2001 نیز بیان )مثبت در مجراهای لحظه ایی  طوربهند توانمیاحساسات خاص  کندمی

منابع فردی و اجتماعی و روحی فرد را افزایش  این صورتبگذارند و در  تأثیرعمل فکر 

( بیانگر 2015) Holshgar et alپژوهش  هاییافته(.  Imamgholi Vand et al., 2019: 176دهند)

(.این بدان معناست که شناخت  Irji Rad and Haji, 1397, 56ارتباط آموزش و تنظیم هیجانی است)

دهی  خود نظمبا  توانمیاجتماعی باندورا -است. همچنین طبق نظریه شناختی مؤثربر تنظیم هیجان 

 به تنظیم هیجان کمک کرد. 

هیجان بر مدیریت کالس ضرورت آموزش مدیریت هیجان برای  دارمعنیبا توجه به رابطه منفی و 

 مختلف هایبرنامهدهی به کمک  خود نظمبا آموزش  شودمیمعلمان واضح است.  بنابراین پیشنهاد 

آنان را هر چه بیشتر  ایحرفهمعلمان زمینه صالحیت  -رفتاری به دانشجو –مانند تغییر شناختی 

 فراهم کرد.

 هیجانی خود را در کالس هایپاسخند مدیریت هیجان داشته باشند توانمیبنابراین معلمانی که 

رار کرده که این تعامل از ابزار مدیریت و تعامل بهتری با یادگیرندگان خود برق کنندمیدرس مدیریت 

یادگیرندگان از ابراز خشم معلمان خود ناخشنود شده و در سنین نوجوانی و  معموالً. باشدمیکالس 

آن ابراز خشم بیشتر معلم و عدم لذت  تبعبهکالس و  انضباطیبیجوانی واکنش نشان داده که موجب 

هیجانات از طریق منابع شناختی، راهبردهای یادگیری، . بنابراین شودمیاز تدریس و کالس داری 

و معلمان با بافت کالسی و مدرسه روی  انآموزدانش در تعاملو انگیزشی و  خودتنظیمیراهبردهای 

 Hargarius (1988) (.Pekran،2016 Quoted from Ghasemi  ،2018) گذارندمی تأثیر هاآن عملکرد

 تینراس نمایش با موفق معلمان و شودمی تقویت مثبت، هیجانات کمک به خوب تدریس کرد تأکید

  استا،ر همین در.  دارندمهمی  نقش یادگیری به فراگیران اشتیاق افزایش در  تدریس، به خود اشتیاق

Franzel, Gowitz, Stephens & Jacob (2009) با معلمان مثبت هیجانات کهدرحالی دادند نشان 

 هرابط فراگیران پیشرفت انگیزش افزایش و هاآن در منعطف و خالق تدریس راهبردهای از استفاده

 بر هاآن در منعطف و خالق تدریس راهبردهای تضعیف ضمن معلمان منفیِ هیجانات  ،دهدمی نشان

  .است تأثیرگذار نیز فراگیران یادگیری نتایج
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 زیر است.نتایج هایپژوهشدر خصوص رابطه هیجان معلم بر خودکارآمدی نتایج بدست آمده همسو با 

(، رابطه بین هیجان معلم و احساس خودکارآمدی و عملکرد 2020) Edward Castro Jimenez پژوهش

 تأثیر( نشان داد که هیجان معلم بر خودکارآمدی 2018)Ghasemi را نشان داد.  در تدریسمعلم 

 دارمعنی( نشان دهنده رابطه مثبت 2018)Hashemi and Shokri دارد. نتایج تحقیق  دارمعنی

اعالم کردند  Mirhashemi Rutte et al (2018) ی مثبت معلم است. هاهیجانخودکارآمدی معلم با 

 اردمعنیکارآمدی با واسطه هیجان معلم بر تعامل معلم که ریز متغیر مدیریت کالس است اثر خود

 دارد.

خودکارآمدی بر مدیریت کالس نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مثبت و  تأثیردر خصوص 

( بین 2020) Battle Goldag. نتایج تحقیق باشدمیاست که با نتیجه تحقیقات زیر همسو  دارمعنی

سطوح خودکارآمدی معلمان و مدیریت کالس همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج تحقیقات 

Zheng, et. Al (2018 .رابطه بین رهبری هیجان معلم و خودکارآمدی و مدیریت کالس را نشان داد )

تدریس ( نشان داد خودکارآمدی معلم جهت دهنده 2016) Merle Taimalul, et. Alنتایج پژوهش 

تدریس رابطه وجود  و اثربخشی( اعالم کردند بین خودکارآمدی معلم 2013) Edimo et al اوست. 

( بیانگر این است که خودکارآمدی جهت دهنده تدریس 2012) Orhan Gusley دارد. نتایج پژوهش

( رابطه بین خودکارآمدی مدیریت کالس و نحوه نگرش 2017)   Jafari et al است. نتیجه تحقیق

( اعالم کردند خودکارآمدی مدیریت 2016) Rezapour Mirsaleh et al مدیریت کالس را نشان داده. 

( اعالم کردند بین 2016) Rezaiat and Goli . گذاردمیکالس بر خودکارآمدی معلم در تدریس اثر 

( نشان دادند 2016)  Boeshaghi et al بطه وجود دارد.خودکارآمدی و سبک مدیریت اساتید را

  Shahidi andبر مدیریت کالس اثر دارد. نتایج تحقیق  و غیرمستقیممستقیم  صورتبهخودکارآمدی 

Haddadnia  (2013 .نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین خودکارآمدی و مدیریت کالس است )

Rezaiat and Goli (2016 نیز گزارش دادند بین خودکارآمدی و مدیریت کالس رابطه مستقیم و )

بر سبک مدیریت  مؤثر( نیز خودکارآمدی را 2012) Ismaili et al وجود دارد. نتیجه تحقیق  دارمعنی

از نظریه شناختی اجتماعی بندورا استفاده کرد.  توانمیدر تبیین نتایج این پژوهش کالس نشان داد. 

نـدهای از طریـق فرای غیرمستقیم طوربهمستقیم بلکه  طوربه تنهانهاست خودکارآمدی  بندورا معتقـد

 اساتیدی که رسدمی. به نظر گذاردمیعاطفی، انتخابی و اجتماعی بر رفتار انسان اثر  شـناختی،

 ، پایداریدر کالس درس رویـارویی بـا رویـدادهای نـامطلوب هنگـامخودکارآمدی باالتری دارند  
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این  . برپذیرندنمیرا  هایشانتوانائیخود و  و تفکرات منفی دربـاره دهندمیبیشتری از خود نشان 

رفتارهای نامناسب دانشجویان و  تا در مقابل کندمیکمک  هاآناساس، باورهای خودکارآمدی به 

به  Cousins and Walker (2010) جاد شده در کالس عملکرد بهتری ارائه دهند.مسائل انضباطی ای

به احتمال زیاد،  معلمانی که باورهای خودکارآمدی باال دارند، باورند، براینMo Alusi (2013 ) نقل از

 شیآموز هاینوآوری هاآن زیرا کنندمی بهتر کار به کسانی که باور خودکارآمدی پایین دارند، نسبت

تا  کنندمی مدیریت کالسی و تدریس مناسب استفاده هایروشو از  اجرا درس در کالسرا 

 با توجه به اینکه. را کاهش دهند هاآنان را به مستقل بودن تشویق کنند و کنترل کردن آموزدانش

گاه اجرایی باید در این دانش هاتصمیمدر کشور است  بهترین  معلمتربیتدانشگاه فرهنگیان تنها متولی 

واحد درسی با عنوان مدیریت کالس در دروس عمومی این دانشگاه برای کلیه  شودمیشود. پیشنهاد 

 شودیمپیشنهاد هیجان بر مدیریت کالس ، دارمعنیبا توجه به رابطه گنجانده شود. همچنین  هارشته

های تنظیم هیجان برای آشنایی و افزایش و راهبرد هاهیجانشناخت  در زمینهآموزشی  هایبرنامه

آموزشی دانشگاه قرار  ریزیبرنامهمورد توجه متولیان  هاهیجانتنظیم  مهارت دانشجویان در زمینه

اضافه کردن واحد انگیزش و هیجان یا ساحت تربیتی با عنوان مدیریت هیجان در برنامه آموزشی . گیرد

 هاییکارگاههیجان بر رفتار و مدیریت هیجان  تأثیروص واقع شود. و در خص مؤثرد توانمیمعلمان 

 طوربهد توانمیدر آموزش  هارسانهبسزایی دارد و همکاری  تأثیر هارسانهبرگزار گردد. آموزش از طریق 

اگر برای  هاریالس کنندگانتهیهنویسندگان و  رسدمیبیشتری داشته باشد. به نظر  تأثیر غیرمستقیم

توجه ا بنمایند بسیار مفید خواهد بود.  گیریبهرهموضوعات خود از نتایج تحقیقات و مشورت اساتید 

شی آموز  هایکارگاه شودمی، پیشنهاد معلم و هیجانمدیریت کالس خودکارآمدی با  دارمعنیبه رابطه 

آموزشی و اساتید دانشگاه قرار  ریزیبرنامه متولیان مدنظرافزایش خودکارآمدی دانشجویان  منظوربه

خودکارآمدی دانشجو معلمان و معلمان با تمرین هر چه بیشتر و بازخورد مداوم و تخصصی  .گیرد

و در اولویت  خاص ریزیبرنامهاساتید دانشگاه فرهنگیان برای این مهم باید  یابدمیاساتید بهبود و ارتقا 

ی این پژوهش در زمان هادادهمواجه بود از جمله  هاییمحدودیتاین پژوهش با داشته باشند. 

گردیده است. اگر چه جهت  آوریجمع هاکالسآن غیرحضوری شدن  تبعبهبیماری کرونا و  گیریهمه

در مرداد ماه توزیع گردید که اتمام ترم بوده و اکثر اساتید  هاپرسشنامهفضا  تأثیربه حداقل رساندن 

به  دهیپاسخی مجازی در هنگام هاکالسما باز هم احتمال تداعی در تعطیالت تابستانی بودند. ا

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن وجود دارد. محدودیت دیگر این که  هاپرسشنامه
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العه استنباط علی بین متغیرهای مورد مط توانمیبنابراین، ن به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد

جامعه آماری این پژوهش اساتید دانشگاه فرهنگیان بوده که با توجه به جو  و دیگر اینکه داشت

 آموزشی باید احتیاط شود. هایمحیطسازمانی این دانشگاه جهت تعمیم نتیجه به تمام 

 تعارض منافع

 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

 مالحظات اخالقی

 .مرتبط با پژوهش رعایت شده است یاپژوهش حاضر، اصول اخالق حرفهدر فرآیند انجام 

 حامی مالی

 شده است. تأمینپژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله  یهانهیکلیه هز
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