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 چکیده
 )هنرآموزان( معلمان رابطه بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در هدف از پژوهش حاضر بررسی

دخترانه  یهاتن از هنرآموزان هنرستان 701 شامل . جامعه آماری پژوهشبودشهر شهرستان قائم یهاهنرستان
مشغول به فعالیت بودند و با استفاده از فرمول  30-32 یلیکه در سال تحصبود شهر و پسرانه شهرستان قائم

صورت برابر از هر دو جنس مرد و زن انتخاب شدند. برای تن آنان با روش انتخاب تصادفی به 771کوکران 
استاندارد استفاده شده، روایی محتوایی ابزار پژوهش با نظر کارشناسان و  یهاها، پرسشنامهگردآوری داده

و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب الفبای کرونباخ سنجیده شد. برای سنجش رابطه  متخصصان تائید
ه شده است. اسمیرنف به کار گرفت –بین متغیرها، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون کلموگروف

بین  کندیتحقیق بیان م یهاافتهیانجام شده است.  SPSS21افزار ها به کمک نرمداده لیوتحلهیتجز
شهر رابطه معناداری وجود قائم یهاخودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان )هنرآموزان( هنرستان

خودآگاهی و هیجان  یهانیانگیبین م یداریکه اختالف معن دهدیدارد همچنین نتایج آزمون تی نشان م
 ناشی از تدریس در هنرآموزان زن و مرد وجود دارد.

معلم، هیجان  یانهیاز دانش زم یخودآگاهی از مهارت آموزشی معلم، خودآگاه: یکلید واژگان

 .خشم، هیجان اضطراب جانیلذت، ه

 

                                                           
کرج، ایران )نویسنده  . استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،7
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 مقدمه
 است بوده تربیت و تعلیم محور و ستون همواره معلم ،وپرورشآموزش تاریخ طول در

 یامر تربیت و ( تعلیم7933است )یغما،  داشته نقش آموزش امر در مستقیم صورتبه که
 تحول هر آغاز نقطه و عهده دارند بر را نقش برترین معلمان میان این و در است دشوار

 از یکی (. لذا7939 ، عاشوری و حبیبی،یاکاوه) روندیم شمار به پرورشی و آموزشی

 معلمان یهایژگیو شناخت تحقق وپرورشآموزش یهابرنامه نیتربرجسته و بارزترین

 است. خودپندارهمبحث  هایژگیو این از یکی است.
 فردمنحصربهمجموعه  عنوانبهاست که شخص  ییهایژگیوخودآگاهی شامل مجموعه 

، و همکاران کلیانی )نجفی شودیمو از طریق روابط اجتماعی کسب  کندیم کاز خود ادرا
از  یقسمت اــب بیشترو  ستد ارـف کلیدآگاهی خواز  بخشی(. خودآگاهی شغلی، 7933

. تـسا رتبطـم، تـسا یتـشخصو  ناییاتو، عالیق، هاارزش، هازنیا یدارا که "خود"
خودپندارۀ ، شودیم ترگستردهر کان جهااز  گاهیآ باط تبارب در ارتجا که یطورهمان

ن و اـشدخواد از رـفر اتصو بر که ملیاعواز  یکی. ردیگیکل مـش ترـدهیچیغلی پـش
ا یر، زاست هاجانیه دیریتـمت و اـهیجانت، اـحساساز ا گاهی، آگذاردیم تأثیرن اـتشوقضا

 انتویم میاقدا هرو در  دهندیم شکلاد را فرا ندگیز از یـمهم شـبخت هیجانات و حساساا
 ت وحساساو از ا برسند اهیـگدآوـخ هـب دـبایاد رـف، اگفت توانیم. یدآن را د پای رد

و  دنزبساد خواز  ضحو وا منسجم تصویری تا ته باشندـشدا کامل گاهیدآخوت هیجانا
(. 7937و همکاران،  )ظفری زاده هندد توسعهآن را  شغلی مسیر شدر حلامر طیدر  دـننابتو

 یاهخودآگح صطال. استا نیش دروزـنگیا ایـمتغیره نیترمهماز  یکیدآگاهی، خوم مفهو
 نماییزباد، وـخاز  کدر د،وـخ تصویر، نفساعتمادبه مانند ییهاواژه اـب هشیوپژت بیادر اد

اد دتع شامل که ستا کلی یخودآگاه یک ید دارافرد و خودشناسی مترادف است. هر خو
 (.7937، باغبان، یعابد زاده، ظفریمختلف است ) یهانقشص و محدود در خودپندارۀ خا

 یهاحوزهخود در  یهاییتوانا( درک فردی از 7320) 7طبق نظر شاللسون، هوبنر و استنتون بر
(. 7273، 7)لوهبک، هاگنائورو فرنزل شودیمشناخته  یخودآگاهمفهوم  عنوانبه خاص،

 نامناسب یهانییتب یدارا خود یشناختروان و ادراکی یفرایندها در خود که معلمانی

                                                           
1. Shalelson, Hoobner & Stoneton 

2. Loubeek, Hagnaurro& Frenzel 
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 لزوم باشند. داشته خود فراگیران تربیت در موفقی و مؤثر نقش توانندینمباشند،  ذهنی

 در بخصوص کشور آموزشی نظام در موجود یهاضعفبه  توجه با مهم این به توجه

 پیش خودپنداره از مانند یشناختروانعوامل  پرورش چون ییخألها و هاضعف رفع

و یا معلم  آموزدانش عنوانبه. همچنین حضور در مدرسه و کالس، چه شودیم احساس
کند. در واقع کالس درس یک موقعیت بسیار  یاز هیجانات را فراخوان یانبوه تواندیم

 .کندیم یرا بازنمای یو سرشار از تجارب هیجان یتعامل

 عنوانبهم . مثالً خشکنندیمیک نوع انگیزه هستند که رفتار را نیرومند و هدایت  هاجانیه
ا شخص ت کندیمیک هیجان منابع ذهنی، فیزیولوژیکی، هورمونی و عضالنی بدن را بسیج 

یت برسد )نیرومند کردن و هدا یعدالتیبدف خاصی، مانند غلبه کردن بر موانع یا رفع به ه
وب سازگاری فرد چقدر خ که دهدیمدر واقع مثل یک سیستم نمایش نشان  هاجانیه رفتار(.

 (.7930 ،7)ریو رودیمیا بد پیش 

فرد از  یکل ی، ارزشیابیگردعبارتبهاز خویشتن دارد؛  یهر فرد در ذهن خود، تصویر
از  یناش ی. این ارزشیابنامندیم« خودپنداره»یا « یخودآگاه»شخصیت خویش را 

یجه، . در نتآوریمیمخود به عمل  یرفتار هاییژگیواز  معموالًاست که  یذهن هاییابیارزش
 صورتبه« خود»(. مفهوم 7932زاده،  یتقباشد ) یممکن است مثبت یا منف یخودآگاه

تظاهر و  یمطرح شد. به نظر او، رفتار آدم 7یلک یلهوسبهدینامیک، نخستین بار  یسازمان
 نتوایمخالصه،  طوربه. استاست که هدف آن ثبات خود در اوضاع ناپایدار  اییزهانگ

رباره آنچه د یبندسازمانآن به  واسطهبهاست که  یشناخت ی، چارچوبیگفت: خودپندار
ش ، بر پایه آن پردازشوندیمرا که به خود مربوط  یاطالعات و پردازیمیم، دانیمیمخویش 

 که در نقش استخاص نیز  یهامؤلفه یرندهدربرگ« خود وارهطرح». این قبیل کنیمیم
 یردف یهاتفاوتاز:  اندعبارت هامؤلفه. سه مورد از این کندیمشخصیت عمل  هاییشگرا

 به اهداف مطلوب یابیدستتالش در جهت  یخود، باور کردن خود برا یدر شیوه ارزشیاب
زاده،  یتقخود ) یدیگران از طریق رفتارها یو عالقه نشان دادن به میزان اثر گذاشتن بر رو

7932.) 

                                                           
1. Rive 

2. Leckey 
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 یدبعدچن هایجانه. خورندیماز آن هستند که ابتدا به چشم  تریچیدهپبسیار  هایجانه
وجه ت با ند؛ و اجتماعی وجود دارند.، زیستی، هدفمیذهن هاییدهپد صورتبه هاآنهستند. 

د. تعریف کر یروشنبه توانینمکه هیجان را  شودیمبه این چهار ویژگی هیجان، معلوم 
یات در تجرب هایجانهمشکل تعریف کردن هیجان شاید در ابتدا شما را متحیر کند، زیرا 

که تجربه شادی و خشم چگونه است،  داندیم. هرکس رسندیمروزمره، خیلی صریح به نظر 
تا وقتی » مشکل این است:« شک تعریف کردن هیجان چیست؟ واقعاً» بنابراین شاید بپرسد،

 انیجه «.که هیجان چیست داندیمنشده باشد هیجان را تعریف کند،  از کسی خواسته
د حداقل یدارای بار احساسات. هر هیجان شد یهاتجربهاست در پاسخ به  اییچیدهپوضعیت 

خاص جسمانی  ( پاسخ7شخصی و ذهنی هیجان، ( تجربۀ 7از:  اندعبارت دارد که مؤلفهشش 
شخص  یها( شناخت9ارتباط دارند،  خودمختارعصبی  با دستگاهکه  ییهاآن یژهوبهدرونی، 

شخص به  یهاواکنش( 1چهره،  یهاجلوه( 1مرتبط با آن،  هاییتو موقعدرباره هیجان 
 گویای حالت هیجانی ییتنهابه هامؤلفهاز این  یکیچهرایش به اعمال معین. ( گ0هیجان، 

ور، قاضی پآورد )یم به وجودکه هیجان معینی را  هاستهمۀ آننیست، بلکه ترکیبی از 
7937.) 

سنجیده،  هاییافته که دهدیمتحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این حوزه نشان 
با  یخودآگاه( تحت عنوان رابطه خود مهارگری و 7930ارجمند، شفیعی سورک و سینا )

هر  واندتیمرضایت شغلی و سالمت روان معلمان شهرستان بافق نشان داد که خودمهارگری 
دآگاهی خو ینهمچن کند. بینییشپدو متغیر مالک رضایت شغلی و سالمت روان معلمان را 

والدی جوکار، پ پژوهش یجنتا .باشندیمرضایت شغلی و روان معلمان  یبینیشپقادر به 
مثبت  ییگراکمال( تحت عنوان بررسی ارتباط بین فراشناخت با 7930) و گلستانه شهرییر

در بین معلمان شهرستان کازرون نشان داد که بین هر یک از ابعاد فراشناخت )باورهای 
نفی ، کارآمدی شناختی پایین، باورهای فراشناخت منگرانی مثبت، باورهای فراشناختی منفی

ون مثبت در بین معلمان شهرستان کازر ییگراکمالدر مورد افکار و خودآگاهی شناختی( با 
مثبت با بعد  ییگراکمالرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بیشترین شدت همبستگی بین 

اعیلی رحمانی و اسم .استخودآگاهی شناختی و کمترین آن با بعد باورهای نگرانی مثبت 
 با خودپنداره و یخودکارآمد بین رابطه ( در پژوهشی با عنوان بررسی7931)شاد 

 بهزیستی با خودپنداره و یشغل نشان دادند که بین خودکارآمد بر مبتنی عاطفی بهزیستی
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رستگار، صیف و  هاییافته .دارد وجود دارییمعنشغل رابطه مثبت و  بر مبتنی عاطفی
 هیجانات و یشناختروان هاییهسرما روابط علی مدل ( تحت عنوان ارائه7931عابدی )

 سازه مکنون، یمتغیرها مدل در که هیجانی نشان داد خستگی یاواسطه نقش :تدریس

 صورتبه را یمنف هیجانات و مثبت صورتبه را مثبت ، هیجاناتیشناختروان سرمایه

 یهیجان یخستگ یگرواسطه با یشناختروانسرمایه  همچنین .کندیم بینییشپ یمنف
 نیز یرپذمشاهده یمتغیرها مدل در .بکاهد معلمان یمنف هیجانات از میزان تواندیم

 بینییشپ مثبت صورتبه را غرور و هیجانات لذت یخودکارآمد که شد مشخص

 یهیجان یخستگ یگرواسطه با نیز ینیبخوش و یآورتاب مؤلفه دو یاز طرف. کندیم
( در 7273لوهبک و همکاران ) .کنند بینییشپرا  معلمان اضطراب و خشم توانندیم

ی که با هدف بررس"و ارتباط یسازمفهومادراکات و احساسات معلمان: "پژوهشی با عنوان 
، مشاوره، نوآوری، استفاده از ایینهزمآموزشی، دانش  یهامهارتخودآگاهی ) مؤلفهشش 

احساس )لذت، خشم و اضطراب( انجام دادند به این نتایج  مؤلفهرسانه و تشخیص( و سه 
و  انددهشاز یکدیگر جدا  وضوحبهو هیجانات  یخودآگاه یهامؤلفهدست یافتند که تمام 

نفی م یارابطها اضطراب و خشم با لذت بردن رابطه مثبت و ب یخودآگاه مؤلفهشش همۀ 
 بیان یخودآگاهرابطه خودکارآمدی و  خود تحقیق ( در7270) 7هایِس و کالدول دارند.

 در و هستند رهبران اخالقی وظایف جزو و خودآگاهی یخودکارآمد که دارندیم

( در پژوهش خود 7270)  7ژو و کل .کندیم کمک یفرد هویت و هاییتوانا کدر
را با دانش آموزان آمریکا مورد  المللیینبیادگیری و آموزش خودپنداشت دانش آموزان 

حاکی از آن است که شباهت بیش از تفاوت بین دانش آموزان  هایافتهمقایسه قرار دادند. 
تند و سکه بیشتر درگیر یادگیری ه یآموزاندانشو آمریکا وجود دارد. همچنین  المللیینب

 ی دارند.، خودپنداره باالترکنندیمزمان بیشتری را صرف مطالعه تنهایی یا با هم سن و ساالن 
 مداخله عنوانبه( در پژوهشی نقش تنظیم هیجان را در محل کار 7271) و همکاران 9هولشگر

 در تنظیم احساسات و ضوابط راهنمایی در مشاغل خدماتی مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.
ط بود؛ ها در ارتباهای این پژوهش نشان داد تنظیم هیجانی با راهنمایی دادن به مشترییافته

کسانی که از آموزش مهارت تنظیم هیجان برخوردار بودند روابط بهتری در  یگردعبارتبه

                                                           
1. Caldwell and Hayes 

2. Zhou & Cole 

3. Hülsheger 
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 محل کار خود با هم کاران و مشتریان داشتند و از احساسات مثبت بیشتری برخوردار بودند.
 و یمعلم حرفه در کاهش منابع هیجان در پژوهشی تحت پیامد (7271) همکاران و 7دایک

 یشغل و یفرد یپیامدها با یهیجان یتدریس بیان کردند که کاهش منابع هیجان و خستگ
 و ضعیف تدریس کیفیت از موعد، پیش یبازنشستگ کار، از یریگکناره نظیر یمخرب

 تدریس و یمعلم حرفه در پیامدها این شدت و پایین ارتباط دارد یشناختروان یبهزیست

 است. شده گزارش هاحرفه سایر از بیشتر
بررسی رابطه بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس  بنابراین هدف از تحقیق حاضر

 .است شهرقائم یهاهنرستاندر معلمان )هنرآموزان( 

 روش
پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی  –روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی 

در  که رشهقائمشهرستان  یهاهنرستانمعلمان از تمامی  بود جامعه آماری تحقیق عبارت. بود
 .استنفر  701 هاآنتعداد  آمدهدستبهکه بر طبق آمار  بودندمشغول به تدریس  7932سال 
و این نمونه  استنفر  771فرمول کوکران تعیین شده است که برابر با  بر اساسنمونه  حجم

نامه در این پژوهش پرسش هادادهتصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری  یریگنمونهبه روش 
 از: اندعبارتاست که 

                                                           
1. Dicke 
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( به زبان آلمانی 7271توسط رتلسدورف و همکاران ) که 7پرسشنامه خودپنداره معلمان-7
( به فارسی ترجمه شده است. این 7930ساخته شده است و توسط خانم مرضیه حاجی )

آموزشی، تشخیص،  یهامهارتزیرمقیاس )دانش محتوای موضوع،  0پرسشنامه دارای 
 گویه تخصصی و یک گویه کلی( است. 72گویه ) 77نوآوری، استفاده از رسانه، مشاوره( و 

( 7مخالفم = کامالًتا  1موافقم = کامالًگانه لیکرت )پنج یبندبر درجه، پرسشنامه این
از هر برای محاسبه امتیهمه گویه های این پرسشنامه مثبت هستند. شده است.  یبندصورت

گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را با هم جمع کنید. برای محاسبه  تکتکزیرمقیاس، نمره 
امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این 

مه بیشتر باشد، از این پرسشنا شدهحاصلخواهد بود. هر چه امتیاز  31تا  77پرسشنامه بین 
پایایی پرسشنامه در تحقیق  خواهد بود و بالعکس. میزان بیشتر خودپنداره معلمان دهندهنشان

حاضر با انجام مطالعه بر روی افراد نمونه انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 
 آمده است. به دست( 2837خودآگاهی )

 هاییجانه مطالعه ( برای7270همکاران ) و فرنزل هیجانات معلمان که پرسشنامه-7

 در مطالعه خود با هاآن .اندکرده تدوین و طراحی را معلم هاییجانه مقیاس معلمان،

                                                           
1. teachers' self-concepts “ERBSE” Retelsdorf et al. 

 هیجان

 
 لذت

 خشم

 اضطراب

 خود آگاهی

خود آگاهی از  

مهارتهای  

 آموزشی

خود آگاهی از  

 ایدانش زمینه

 

  (مدل مفهومی پژوهش )لوهبک و همکاران .1شکل 

(2018)) 
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 نوع پرسشنامه از کردند. ییرا شناساعامل  9 تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده

بر ، پرسشنامه این .استسؤال  77دارای  که است کاغذی_مداد و گزارشی خود
و حداکثر  1حداقل نمره  . این پرسشنامهشده است یبندصورتگانه لیکرت پنج یبنددرجه

 تحلیل از ( با استفاده7270همکاران ) و فرنزل .است 00/7با انحراف معیار  77و میانگین  72

 همچنین .کردند مطلوب گزارش را مقیاس این یروای ،یدرون یهمسان محاسبه و یعامل

 خرده یبرا را آن مقدار و استفاده کرونباخ یآلفا ضریب از یپایای احراز یبرا

 .نمودند گزارش 31/2و  37/2، 39/2با  برابر ترتیب به خشم و اضطراب لذت، یهااسیمق
رای بداده پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی و  وتحلیلیهتجزبرای  

در حوزه آمار  استفاده شد و 7کلموگروف اسمیرنفآزمون  از هادادهبررسی توزیع طبیعی 
برای تحلیل  tبین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رابطۀ استنباطی برای بررسی 

( مستقل tمقایسه میانگین ) از آزمونضرایب استفاده شد. در ضمن برای بررسی فرضیه هشتم 
 رفته است.یصورت پذ SPSS 21  افزارنرمتوسط  هاداده وتحلیلیهتجزاستفاده شد. 

 وابسته متغیر و مستقل متغیر میان همبستگی و رگرسیون . سنجش1جدول 

                                                           
1. one - sample kolmogorov - smirnov 

 وابسته متغیر مستقل متغیر

 رگرسیون پیرسون

 ضریب

 همبستگی
 سطح

 معناداری

ضریب 
تعیین 

(R2) 
 t sigضریب  ضریب بتا

خودآگاهی از 
 یهامهارت

 آموزشی

هیجانات 
ناشی از 
 تدریس

21/2 227/2 10/2 21/2 39/77 227/2 

خودآگاهی از 
 یهامهارت

 آموزشی

احساس 
لذت از 
 تدریس

22/2 227/2 13/2 22/2 17/72 227/2 

خودآگاهی از 
 یهامهارت

 آموزشی

احساس 
خشم از 
 تدریس

12/2- 227/2 70/2 12/2- 03/1- 227/2 

خودآگاهی از 
 یهامهارت

 آموزشی

احساس 
اضطراب از 

 تدریس
11/2- 227/2 72/2 11/2- 92/1- 227/2 
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 هایافته
 در خصوص جنسیت عبارت است دهندگانپاسخاز آمار جمعیت شناختی  آمدهدستبهنتایج 

 0/21دهندگان )پاسخ( مرد بودند. بیشترین درصد 12نفر ) 12 ( زن ودرصد 12نفر ) 12از 
باالتر از  درصد( از افراد نمونه 1/72) دهندگانپاسخسال و کمترین  92-91درصد( از افراد 

درصد( را افراد نمونه دارای  3/27) دهندگانپاسخ. بیشترین دهندیمسال را تشکیل  91
افراد نمونه دارای تحصیالت  ( رادرصد 1/9) دهندگانپاسخمدرک لیسانس و کمترین 

 .دهندیم، تشکیل پلمیدفوق

بین خودآگاهی  دهدیمپژوهش حاضر چنانچه در جدول یک آمده است نشان  هاییافته
رابطه وجود دارد.  شهرقائم یهاهنرستانو هیجانات ناشی از تدریس در معلمان )هنرآموزان( 

آموزشی معلمان و احساس لذت از تدریس رابطه وجود دارد.  یهامهارتبین خودآگاهی از 
آموزشی معلمان و احساس خشم از تدریس رابطه منفی و  یهامهارتبین خودآگاهی از 

آموزشی معلمان و احساس اضطراب  یهامهارتری وجود دارد. بین خودآگاهی از معنادا
معلمان و  ایینهزمخودآگاهی از دانش  ینب از تدریس رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

احساس خشم از تدریس رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین خودآگاهی از دانش 
 رابطه منفی و معناداری وجود دارد.و احساس اضطراب از تدریس  ایینهزم

و  ایینهزمآموزشی معلمان، خودآگاهی از دانش  یهامهارتبین خودآگاهی از 
احساس لذت از تدریس رابطه وجود دارد. شدت رابطه این همبستگی، همبستگی قوی و 

آموزشی معلمان،  یهامهارت. بین خودآگاهی از دهدیممتوسط بین متغیرها را نشان 
ه رابط احساس اضطراب از تدریسو احساس خشم از تدریس،  ایینهزمخودآگاهی از دانش 

منفی و معناداری وجود دارد. شدت رابطه این همبستگی، همبستگی متوسط و قوی بین 
 .دهدیممتغیرها را نشان 

خودآگاهی از 
 ایینهدانش زم

احساس لذت از 
 تدریس

19/2 227/2 73/2 19/2 71/1 227/2 

خودآگاهی از 
 ایینهدانش زم

احساس لذت از 
 تدریس

03/2- 227/2 13/2 03/2- 97/72- 227/2 

خودآگاهی از 
 ایینهدانش زم

احساس 
اضطراب از 

 تدریس
21/2- 227/2 10/2 21/2- 39/77- 227/2 
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فاده از تدریس با استو هیجان لذت  یخودآگاه بینیشپ یهاآزمون تشخیصی متغیر مؤلفه .2جدول 
 از شاخص دوربین و واتسون

 نتیجه دوربین واتسون (2R) یینضریب تع (Rضریب ) متغیر

 یهاخودآگاهی از مهارت
 آموزشی معلمان

 مثبت یرتأث 10/7 13/2 22/2

 ایینهخودآگاهی از دانش زم
 معلمان

 مثبت یرتأث 37/7 73/2 19/2

 یجهدرنت(، 7837، 7810) است 1/7شتر از یبن و واتسون یچون مقدار عددی آزمون دورب
ون استفاده نمود. خودآگاهی از یاز آزمون رگرس توانیمه ید فرضیا عدم تائید یجهت تائ

معلمان بر احساس لذت از  ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش  یهامهارت
( 19/2 ،22/2)برابر آن به ترتیب  یب همبستگیخواهد داشت و مقدار ضر یرتأثتدریس 

( 73/2 ،13/2که ) آن استانگر ی( ب73/2، 13/2یعنی )( R2ن عدد )ی. مقدار مربع ارسدیم
 ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش  یهامهارتر خودآگاهی از یدرصد تأث

 .گیردیم نشئتمثبت از احساس لذت از تدریس  طوربهمعلمان 

و هیجان خشم از تدریس با استفاده از  یخودآگاه بینیشپ یهامؤلفهآزمون تشخیصی متغیر . 3جدول 
 شاخص دوربین و واتسون

 (Rضریب ) متغیر
 یینضریب تع

(2R) 
دوربین 
 واتسون

 نتیجه

 منفی یرتأث 30/2 70/2 1/2 آموزشی معلمان یهاخودآگاهی از مهارت

 منفی یرتأث 19/7 13/2 03/2 معلمان ایینهخودآگاهی از دانش زم

 ،7830)برابر است با  است 1/7شتر از ین و واتسون بیچون مقدار عددی آزمون دورب
ستفاده ون ایاز آزمون رگرس توانیمه ین فرضید ایا عدم تائید یجه جهت تائی، در نت(7819

معلمان بر  ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش  یهامهارتنمود. خودآگاهی از 
رابر بآن به ترتیب  یب همبستگیخواهد داشت و مقدار ضر یرتأثاحساس خشم از تدریس 

که  آن استانگر ی( ب13/2 ،70/2یعنی )( R2ن عدد )ی. مقدار مربع ارسدیم( 03/2 ،12/2)
آموزشی معلمان و خودآگاهی از  یهامهارتر خودآگاهی از ی( درصد تأث13/2، 70/2)

 .گیردیم نشئتاز تدریس مثبت از احساس خشم  طوربهمعلمان  ایینهزمدانش 
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 خودآگاهی و هیجان اضطراب از تدریس بینیشپ یهاآزمون تشخیصی متغیر مؤلفه .4جدول 

 نتیجه دوربین واتسون (2R) یینضریب تع (Rضریب ) متغیر

 یهاخودآگاهی از مهارت
 آموزشی معلمان

 منفی یرتأث 27/7 7/2 11/2

 ایینهخودآگاهی از دانش زم
 معلمان

 منفی یرتأث 30/7 10/2 21/2

و  7827)برابر است با  است 1/7شتر از ین و واتسون بیچون مقدار عددی آزمون دورب
ستفاده ون ایاز آزمون رگرس توانیمه ین فرضید ایا عدم تائید یجه جهت تائی(، در نت7830

معلمان بر  ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش  یهامهارتنمود. خودآگاهی از 
برابر یب آن به ترت یب همبستگیخواهد داشت و مقدار ضر یرتأثاحساس اضطراب از تدریس 

که  آن استانگر ی( ب10/2 ،72/2یعنی )( R2ن عدد )ی. مقدار مربع ارسدیم( 21/2 ،11/2)
آموزشی معلمان و خودآگاهی از  یهامهارتر خودآگاهی از ی( درصد تأث10/2، 72/2)

 .گیردیم نشئتمثبت از احساس اضطراب از تدریس  طوربهمعلمان  ایینهزمدانش 

 و هیجان لذت از تدریس یمؤلفه خودآگاه بینیشضرایب رگرسیون متغیر پ .5جدول 

 متغیر
ضرایب استاندارد 

 (Bنشده )

ضرایب 
 (Bاستانداردشده )

 tضریب 
سطح 

 معناداری

 یهاخودآگاهی از مهارت
 آموزشی معلمان

11/2 2/2 17/72 227/2 

 ایینهخودآگاهی از دانش زم
 معلمان

11/2 19/2 71/1 227/2 

 یهامهارتبتا بین متغیر خودآگاهی از  استانداردشدهضرایب رگرسیون، ضریب 
معلمان و متغیر وابسته هیجان لذت از  ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش 

 28227داده شده، مثبت در سطح  ( نشان/.19، 22/2بتا )تدریس ارائه شده است. ضریب 
ز که خودآگاهی ا دهدیمبنابراین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان است؛ معنادار 
متغیر  عنوانبه تواندیممعلمان  ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش  یهامهارت

 بگذارد. یرتأثبر احساس لذت از تدریس  بینیشپ
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 و هیجان خشم از تدریس یمؤلفه خودآگاه بینیشضرایب رگرسیون متغیر پ .6جدول 

 متغیر
ضرایب استاندارد نشده 

(B) 

ضرایب 
 (Bاستانداردشده )

 tضریب 
سطح 

 معناداری

های خودآگاهی از مهارت
 آموزشی معلمان

70/2 1/2- 03/1- 227/2 

خودآگاهی از دانش 
 ای معلمانزمینه

13/2 03/2- 97/72- 227/2 

 یهامهارتبتا بین متغیر خودآگاهی از  استانداردشدهضرایب رگرسیون، ضریب 
معلمان و متغیر وابسته احساس خشم از  ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش 

( نشان داده شده، منفی در سطح -03/2، -11/2،-12/2بتا )تدریس ارائه شده است. ضریب 
آگاهی که خود دهدیمبنابراین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان است؛ معنادار  28227

ر متغی عنوانبه تواندیممعلمان  ایینهزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش  یهامهارتاز 
 بگذارد. یرتأثاحساس خشم از تدریس  بینیشپ

 اضطراب از تدریس یجانو ه یمؤلفه خودآگاه بینیشضرایب رگرسیون متغیر پ .7جدول 

 متغیر
ضرایب استاندارد 

 (Bنشده )

ضرایب استانداردشده 
(B) 

ضریب 
t 

سطح 
 معناداری

های خودآگاهی از مهارت
 آموزشی معلمان

9/2 11/2- 92/1- 227/2 

ای خودآگاهی از دانش زمینه
 معلمان

37/2 21/2- 39/77- 227/2 

 یهامهارتبتا بین متغیر خودآگاهی از  استانداردشدهضرایب رگرسیون، ضریب 
معلمان و متغیر وابسته احساس اضطراب از  یانهیزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش 

 28227، منفی در سطح شدهداده( نشان -21/2، -11/2بتا )تدریس ارائه شده است. ضریب 
ز که خودآگاهی ا دهدیمبنابراین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان است؛ معنادار 
متغیر  عنوانبه تواندیممعلمان  یانهیزمآموزشی معلمان و خودآگاهی از دانش  یهامهارت

 بگذارد. ریتأثبر احساس اضطراب از تدریس  نیبشیپ
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 گیریو نتیجه بحث
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان 

و بررسی تفاوت بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از  شهرقائم یهاهنرستان)هنرآموزان( 
 بوده است. این یافته با نتایج شهرقائم یهاهنرستانتدریس در معلمان )هنرآموزان( زن و مرد 

و  گاهیدآخو نقش"عنوان ( در پژوهش خود با 7939) غنمی وی ادبابانژتحقیق سلیمانی، 
به این نتیجه دست یافتند که خودآگاهی و  "ننشجویاب دااضطرل اکنترن در هیجا تنظیم

 نقش گاهیدآخودارد.  دارییمعنط تبان ارنشجویااب داضطرل اکنتر بان هیجاتنظیم 
در پژوهشی با  (7273لوهبک و همکاران ) ؛ ون دادنشاد خواز  بیشتری کنندگی بینیشپ

 لفهمؤکه با هدف بررسی شش "و ارتباط یسازمفهومادراکات و احساسات معلمان: "عنوان 
، مشاوره، نوآوری، استفاده از رسانه و ایینهزمآموزشی، دانش  یهامهارتخودآگاهی )

احساس )لذت، خشم و اضطراب( انجام دادند به این نتایج دست یافتند  مؤلفهتشخیص( و سه 
شش همۀ و  اندشدهاز یکدیگر جدا  وضوحبهو هیجانات  یخودآگاه یهامؤلفهکه تمام 

د. نتایج منفی دارن یارابطهخودآگاهی با لذت بردن رابطه مثبت و با اضطراب و خشم  مؤلفه
حققان م یهاپژوهشفرضیه )رابطه بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان( با 

حاصل از تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون فرضیه دوم  هاییافتهپیشین همخوانی دارد. 
آموزشی معلمان و )احساس  یهامهارتبین خودآگاهی از  دهدیمرم نشان و سوم و چها

وجود دارد. این  دارییمعنلذت از تدریس، احساس خشم و اضطراب از تدریس( رابطه 
( در پژوهشی به بررسی نقش کاهش 7271و همکاران ) گوئتز هاییافتهیافته با نتایج تحقیق 

 غرور، لذت، هیجانات ،یهیجان یخستگ که داد منابع هیجانی در تدریس معلمان نشان

 تصور بر عواطف و احساسات تأثیر همچنین ؛ وکندیم بینییشپ را و اضطراب خشم

 بسیار هایجانه و مدیریت هیجانات احساسات، از آگاهی قضاوتشان، و از خودشان افراد

آموزشی معلمان و  یهامهارت. نتایج فرضیه )رابطه بین خودآگاهی از شودیم تلقی مهم
محققان  یهاپژوهش)احساس لذت از تدریس، احساس خشم و اضطراب از تدریس( با 

حاصل از تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون فرضیه پنجم  هاییافتهپیشین همخوانی دارد. 
معلمان و )احساس لذت  ایینهزمکه بین خودآگاهی از دانش  دهدیمو ششم و هفتم نشان 

وجود دارد. این یافته با نتایج تحقیق هاگنائورو  دارییمعنحساس خشم( رابطه از تدریس و ا
( در پژوهشی که با هدف 7939) ی( و قالوندی و صفدر7270(، ژو و کل )7271همکاران )
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احساسات معلم در کالس: ارتباط با مشارکت دانش آموزان، نظم کالس درس و "بررسی 
انجام گرفت، نشان داد که رابطه بین فردی بین  "رابطه بین فردی معلم و دانش آموزان 

کننده شادی معلمان )روابط مثبت( و اضطراب  بینییشپ ترینیقو آموزاندانشمعلمان و 
 بینیشیپعدم انضباط در کالس، تجربیات خشم معلمان را  کهیدرحال)رابطه منفی( بود، 

 یجتان از احساسات معلم بود.کننده مهم  بینییشپ. مشارکت دانش آموزان نیز یک کندیم
معلمان و )احساس لذت از تدریس و احساس  ایینهزمفرضیه )رابطه بین خودآگاهی از دانش 

 آمدهدستبه وتحلیلیهتجزتوجه به  و بامحققان پیشین همخوانی دارد  یهاپژوهشخشم(( با 
ن تشاواقضن و شادخواد از رـفر اتصو بر که ملیاعواز  یکینمود که  گیرییجهنت توانیم

و  تحساساا ایر، زباشد هایجانه مدیریتت و هیجانات، حساسااز ا گاهی، آگذاردیم تأثیر
 آن پای رد توانیم میاقدا هرو در  دهندیم شکلاد را فرا ندگیاز ز یـمهم شـبخت هیجانا

د، وخت هیجانات و حساساو از ا برسند یخودآگاه هـب دـبای، معلمان گفت توانیم. یدرا د
 طیدر  دـننابتوو  ندزبساد خواز  ضحو وا منسجم تصویری تا ته باشندـشدا کامل گاهیآ

رت اـهم که یمعلمان ،دهدیمن نشا یربسیا هداشو. هندد توسعهآن را  شغلی مسیر شدر حلامر
و  کنندیم یتاهد و شناسندیم یخوببهن را حساساتشاا که کسانی یعنی؛ دـندار انیـهیج

از  هـیطح رـه، در کنندیمرد برخوآن  با ثربخشیز ارـط هـبو  کدر نیزان را یگرت دحساساا
 یشمخطدر  که ییهاناگفتهو  عداقو فهم یا باشد عاطفی بطاه رواخو، اندموفق یزندگ

 دـمول یادرـفن ااـنو آند دار ضایتد رخو ندگیاد از زفرا ین. اانجامدیم پیشرفت بهن مازسا
 به نسبت آموزشی یهاکارگاه تشکیل : باگرددیمتوصیه  ینبنابرا؛ هستند دـمرآکاو 

 یهامهارتینۀ درزم را هاآن سطح اطالعات و نموده اقدام معلمان تجربه و دانش یارتقا
 را معلمان یخودآگاهی و خودکارآمد بتوانند طریق این از تا ببخشند بهبود تحصیلی

 دارند قرار رأس در که یافراد و مدیران با معلمان مستمر تعامل و ارتباط .دهند افزایش

 یشنهادپ نمایند. بیان را خود یهاخواسته و مشکالت یراحتبهبتوانند  طریق این از تا
دانش  یهاخانوادهخودآگاهی و کنترل هیجانات به والدین و  یهامهارتتا آموزش  شودیم

 یشنهادپ آموزش مدنظر قرار گیرد. مؤسساتدر مدارس و  هاآنآموزان و همچنین فرزندان 

قرار  توجه مورد نیز را معلمان یشناختروان ابعاد آموزشی، هاییزیربرنامه در گرددیم
 واضح صورتبه باید معلمان یبرا تدریس امر یجار و اصلی یفرایندها و اهداف دهند.

 معلمان بین در سردرگمی، خشم و اضطراب از تا شود مستند و شدهیفتعرروشن  و



 59                                                                 ... در سیتدر از یناش جاناتیه و یخودآگاه رابطه یبررس 

 

 

 

 

 یهامشاوره و هایابیارز انجام با معلمان روانی و جسمی سالمتبهگردد.  یجلوگیر
 به مربوط امور و وپرورشآموزش سازمان هایگیرییمتصم در مشارکت معلمان مستمر،

ت خودآگاهی و یتقو یهاروشزش یانگ یخدمت توجه شود. آموزش دادن ارتقا محل
 ی. برگزارنمایدیم یضمن خدمت ضرور یهادورههیجانات ناشی از تدریس در معلمان در 

خودآگاهی معلمان در مدارس. پیشنهاد  یهامهارتش یافزا یبرا یآموزش یهاکارگاه
و خودآگاهی هیجانی در  ینیبخوشآموزشی شادکامی،  یهاکارگاهدر این زمینه  شودیم

 ، یک ویژگیینبخوشگزار گردد و با توجه به اینکه شادکامی و بر وپرورشآموزش
)آموزش( مبتنی بر آموزش شادکامی  یامداخله یهاروشبا اعمال  توانیمارتقاءپذیر است، 

 یهامهارت، سالمت روان و هیجانات معلمان را افزایش داد. توجه به افزایش ینیبخوشو 
 انشجو معلمان ضروری است.شغلی در د یهامهارتخودآگاهی در زمینه 
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