
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩ ان زمست۲۰سال پنجم شماره 
 

 

بررسي نقش معلم در هيجانات تحصيلي رياضي و تنظيم هيجاني 
  آموزان دانش

  

  شناسي تربيتي دانشگاه شيرازدانشجوي دکتري روان ـسادات حسيني  فريده
  ناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيرازاستاد دانشکده روانش ـدکتر محمد خير 

  

  كيدهچ
م در هيجانات تحصيلي رياضي و هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش متغيرهاي مرتبط با معل

آموزان در طي  امروزه روانشناسان تربيتي معتقدند که دانش. آموزان است تنظيم هيجاني دانش
شوند، بلکه هاي شناختي نايل مينه تنها به کسب دانش و مهارت) ايمدرسه(آموزش رسمي 

اما تحقيق بر روي . دهند هيجانات خوشايند و ناخوشايند مرتبط با يادگيري و پيشرفت را رشد مي
هاي آموزشي به آرامي در حال ظهور است و به ويژه هيجانات خوشايند به هيجانات در بافت

بر همين اساس پژوهش حاضر به .  محققان تعليم و تربيتي ناديده گرفته شده استيوسيله
ات مثبت كنندگي حمايت عاطفي و كيفيت تدريس معلم در هيجان بيني منظور بررسي رابطه پيش

 ۲۷۰بدين منظور تعداد . آموزان فراهم آمده است و منفي تحصيلي رياضي و تنظيم هيجاني دانش
گيري  آموزان سال اول دبيرستان شهر شيراز با روش نمونه از دانش)  پسر۱۴۳ دختر و ۱۲۷(نفر 

، ايي تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه حمايت عاطفي معلم، مقياس كيفيت تدريس معلم خوشه
ميانگين .  تنظيم هيجاني را تکميل نمودندي رياضيات و پرسشنامه-پرسشنامه هيجانات پيشرفت
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ها با استفاده از روش آماري تحليل  يافته.  بود۱۴/۱ و انحراف معيار ۲۵/۱۵سني گروه نمونه 
هاي اين پژوهش بيانگر آن است که  يافته.  همزمان بررسي شديرگرسيون چندمتغيره به شيوه

ه صورت مثبت بتواند هيجانات مثبت رياضي و تنظيم هيجاني را  ير كيفيت تدريس معلم ميمتغ
بيني نمايد و متغير حمايت عاطفي معلم، هيجانات منفي رياضي را به صورت  و معناداري پيش

بر طبق نتايج اين پژوهش معلم نقش مهمي در ايجاد . كند بيني مي منفي و معنادار پيش
  .تاسآموزان دار في رياضي و تنظيم هيجاني دانشهيجانات مثبت و من

حمايت عاطفي معلم، كيفيت تدريس معلم، هيجانات تحصيلي رياضي، تنظيم  :واژگان کليدي
  هيجاني

  

ي گذشته تالش و توجهات تجربي و نظري  يکي از موضوعاتي که در طي دو دهه
و توجه تا حدي اين عالقه . فراواني را به خود جلب کرده است، بحث هيجانات است

) فردي(تواند به دليل نقشي باشد که هيجان و تنظيم هيجاني در رفتارهاي بيروني  مي
اند،  پردازان و دانشمندان مختلف تعاريف متعددي از هيجان ارائه داده نظريه. نمايد ايفا مي

توان گفت که هيجان رويدادي پيچيده و چندبعدي است که منجر به  اما در مجموع مي
/ هاي فرايند در راستاي مدل) ۲۰۰۵ (۱پكرون، گاتز و پري. شود گي براي عمل ميآماد

 اي از فرايندهاي رواني به هم مرتبط ها را به عنوان مجموعه مؤلفه از هيجان، هيجان
مثالً ( باشد  انگيزشي مي و فيزيولوژيكي، شناختي، عاطفي، هاي مؤلفه شامل كه دانند مي

دور (ن بودن، فعال شدن فيزيولوژيكي و خواهان رها شدن احساس ناراحتي و تنش، نگرا
 به اين توجه روزافزون). شوند هاي هيجان اضطراب مطرح مـي بـه عنوان مؤلفه) شدن

صورت خاص،  به هيجان و شناخت توجه به ارتباط بين و طور کلي به هيجانات بحث
  . جلب نموده استي روانشناسان تربيتي را نيز به خود  اندک اندک نگاه تيزبينانه

  )ايمدرسه( ميـرس آموزش طي در آموزان دانش که معتقدند تربيتي روانشناسان امروزه
  

    

  1- Pekrun, Goatz & Perry 
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شوند، بلکه هيجانات خوشايند و هاي شناختي نايل مينه تنها به کسب دانش و مهارت
رغم حضور هميشگي و  علياما. دهند ناخوشايند مرتبط با يادگيري و پيشرفت را رشد مي

هاي آموزشي به آرامي و جانبه هيجانات در کالس، تحقيق بر روي هيجانات در بافتهمه
 محققان تعليم و يبه تدريج در حال ظهور است و به ويژه هيجانات خوشايند به وسيله

 سال اخير بر تعداد ۱۵ الي ۱۰به همين دليل در . تربيتي ناديده گرفته شده است
اين . کنند، اضافه شده است نداني که بر بافت آموزشي با نگاه هيجاني تحقيق ميدانشم

آموزان، کنـند که آموزش يـک فرآيند گرانـبار هيـجاني براي دانش مـحققان تأکيد مي
؛ آينلي، هيدي، و برندور، ۲۰۰۶، ۱شوتز، هانگ، كراس و اوسبان(معلمان و والدين است 

  ). ۲۰۰۶؛ مير و ترنر، ۲۰۰۲؛ ليننبريك و پپنتريچ، ۲۰۰۲

آموزان، محققان تربيتي در طي   نقش معلم در فرايندهاي يادگيري دانشيدر زمينه
آموزان را از طريق  توانند انگيزش دانش ها كار تحقيقي نشان دادند كه معلمان مي دهه

تحقيقات .  درسي تحت تأثير قرار دهنديه انضباط كالسي و برنام،ساختار پاداش كالسي
 نقش معلم در عملكردهاي شناختي، انگيزشي، تحصيلي و اجتماعي يهجديدتري در زمين

، ساكيز، ۲۰۰۲كيور،  ؛ شوتز و دي۲۰۰۶مير وترنر، (آموزان در حال انجام است  دانش
هاي اجتماعي و هيجاني نقش مهمي در موفقيت امروزه اين ايده كه عامل). ۲۰۰۷

شناسايي . ورد توجه زيادي قرار گرفته استكنند، م آموزان ايفا مي تحصيلي دانش
شناختي / هاي اجتماعي زندگي كالسي به برجسته شدن نقش عملكردهاي اجتماعي جنبه

حصيلي آنها ـآموزان براي درك انگيزش و توانايي موفقيت ت و روابط بين فردي دانش
كودك، / معلم يه كيفيت رابطهـان را بـش هاي اخير توجهلذا ديدگاه. شده استمنجر 

ونتزل، (اند  سازي كرده مفهوم» ۲مراقبت آموزشي«اند و آن را به عنوان  تغيير جهت داده
  دلبستگي، حمايت اجتماعي، جويدر راستاي تحقيقات انجام شده در نظريه). ۱۹۹۹

  مدرسـه و فرزندپـروري، محققان به برجسته كـردن اهميت مـراقبت و نزديكي در روابط
  

    

2- Pedagogical caring 1- Schutz, Hong, Cross & Osbon 
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  ). ۱۹۹۷، ۱بيرش و الد(اند  آموز پرداخته دانش/ معلم

ها و تنظيم هيجاني  ي ارتباط متغيرهاي آموزشگاهي و هيجان تحقيقات در حوزه
آموزان آموز را در بروز هيجانات دانشدانش/ آموزان نقش تبادالت و روابط معلم دانش

رفتار معلم به ). ۲۰۰۲؛ شوتز و دي کيور، ۲۰۰۶مير و ترنر، (اند   دادهمورد بررسي قرار
، ۲ماير(شود  بيني هيجانات در نظر گرفته ميعنوان يک فاکتور محيطي مهم براي پيش

نقش ) ۲۰۰۶(گاتز، پکرون، هال و هانگ ). ۲۰۰۷؛ به نقل از فرنزل، پکرون و گاتز، ۲۰۰۳
آموزان مورد بررسي قرار داده و نشان دادند که شمتغير معلم را در هيجانات تحصيلي دان

ايي با اضطراب تحصيلي داشت،  تقويت مثبت معلمان ارتباط مثبتي با لذت و ارتباط منفي
ارتباط بين هيجانات و حمايت . اي معکوس دارد اما فشار تحصيلي از طرف معلمان نتيجه

شتياق معلم و تدريس همچنين متغيرهايي مانند ا. از شايستگي معلم معنادار است
ارتباط ) بيانگر تالش معلم براي ارتباط دادن مطالب جديد با مطالب قبلي است (۳مبسوط

توانند هم به صورت  معلمان مي. دهند بسيار خوبي با لذت و غرور تحصيلي نشان مي
 يهاي تحصيلي و هم به وسيلههاي کالمي درباره ارزش فعاليت مستقيم از طريق پيغام

 هيجانات ، تکاليف يادگيريياي غيرمستقيم از طريق رفتارشان و به وسيلهه پيغام
بين لذت تحصيلي و روابط ). ۲۰۰۶پکرون، (آموزان را تحت تأثير قرار دهند  دانش
آموزاني که معلمان رياضي را   دانشنيز تأييد شده است،) روابط نزديک(هاي معلم  ويژگي

کنند؛  ند، لذت تحصيلي بيشتري تجربـه مـيکن نده درک ميـکن به صورت عاطفي حمايت
 حمايت عاطفي مـعلم با لذت تحصيلي مثبت و معنادار و با نااميدي تحصيلي يلذا رابطه

  ). ۲۰۰۷ساکيز،(منفي و معنادار است 

آموزاني که احساس  کنند که دانش بيان مي) ۲۰۰۳(در همين راستا فورر و اسکينر 
  ند، احساس خوشحالي و آرامش بيشتري در کالسکن يـدن از طرف معلمان مـتمجيد ش

  

    

2- Maier 1- Birch & Ladd 
3- Elaborative instruction 
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اهميت بودن يا طرد شدن از سوي معلمان  آموزاني که احساس بي دانشدارند، اما 
هاي يادگيري نشان  کنند، خستگي، ناراحتي و خشم بيشتري در مشارکت با فعاليت مي
/ اند كه روابط معلم يقات متنوع اين موضوع را به خوبي تأييد كردهتحق. دهند مي

دبستاني تا دبيرستان  آموزان از سنين پيش آموز يك عامل رشدي براي دانش دانش
  ). ۲۰۰۶، ۱هاگس و ووك(باشد  مي

آموزان در تنظيم هيجاني نقش خطيري  هاي تحصيلي، توانايي دانش عالوه بر هيجان
اي است كه به تازگي به  تنظيم هيجاني سازه. كند ي آنان ايفا ميهاي تحصيل در موفقيت

اين سازه به فرايندهايي ). ۲۰۰۸، ۲فوسكا( محققان مورد مطالعه قرار گرفته است يوسيله
كند، اشاره دارد و عبارت است از فرايند كنترل حاالت  كه حاالت هيجاني را كنترل مي

ارب هيجاني، لذا اين تنظيم ممكن است  تعديل شدت و زمان تجيهيجاني به وسيله
مثالً ممكن است سركوب احساس اضطراب . شامل سركوب، تشديد يا حفظ هيجان باشد

زماني كه رسيدن به . هنگام امتحان دادن يا كنفرانس دادن جلوي كالس، مفيد باشد
 آيند، براي نگهداشتن انگيزش و اهداف بسرعت به دست نمي اهداف نياز به زمان دارند

جهت تالش مداوم، ممكن است حفظ هيجان الزم باشد و تشديد هيجان ممكن است 
كاسيدي، (هاي مراقبتي مطلوب را در زمان مورد نياز فرا بخواند  زماني مفيد باشد كه پاسخ

تنظيم هيجاني ممكن است براي به راه انداختن، ). ۲۰۰۸؛ به نقل از فوسكا، ۱۹۹۴
هاي مثبت و منفي در پاسخ به اتفاقات  ادن هيجانافزايش دادن، حفظ كردن يا كاهش د

محيطي، نقش ايفا كند؛ زيرا فرايندهاي فيزيولوژيكي، رفتاري و تجربي را تحت تأثير قرار 
  ). ۲۰۰۹، ۴؛ به نقل از چمبرس، گالون و آلن۱۹۹۳، ۳پاروت(دهد  مـي

 ارزيابي و مانند) ادراكي(در واقع تنظيم هيجاني هم شامل فرايندهاي پايين به باال 
   فعال و كنترل ارادي توجـهيمانند حافـظه) شناختي(هم شامل فرايندهاي باال به پايين 

  

   

2- Hughes & Kwok 
4- Chambers, Gullone & Allen 

1- Hughes & Kwok 
3- Parrott 
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توان به عنوان فرايندهاي  لذا تنظيم هيجاني را مي). ۲۰۰۴، ۱بل و ولف(باشد  مي
ها  ، رفتاري و شناختي تعريف كرد كه افراد را به تنظيم تجربه و بيان هيجانفيزيولوژيكي

فرايند تنظيم هيجاني يك ). ۱۹۹۹، ۳، گروس۲۰۰۷، ۲گروس و تامپسون(نمايد  ميقادر 
 كه هايي اي در شيوه هاي عملكرد انسان است و نقش حياتي  جنبهيهمحوري براي هم

تنظيم . كند كنند، ايفا مي ند و شادي را تجربه ميكن زا مقابله مي افراد با تجارب استرس
هايشان را مديريت  هايي كه افراد هيجان  مهمي دارد، روشيبالينهاي هيجاني داللت

متأثر ) ۵ و مشكالت دروني۴مثل مشكالت بيروني(شان را  كنند، عملكرد روانشناختي
مهمي است، مانند همچنين تنظيم هيجاني داراي تلويحات رشدي و اجتماعي . سازند مي

  ). ۲۰۰۸فوسكا، (رشد همدلي و روابط با همساالن 

هاي تحصيلي  بر همين اساس پژوهش حاضر به منظور بررسي نقش معلم در هيجان
از آنجا که کالس مکان . آموزان انجام گرديده است رياضي و تنظيم هيجاني دانش

تبط با موفقيت يا آموزان شامل هيجانات مر تجربيات هيجاني چندگانه براي دانش
ي ديگران است، اهميت   وسيلهشکست تحصيلي، همچنين پذيرش يا عدم پذيرش به

از سوي ديگر يکي از مباحثي . هاي هيجاني در محيط کالس واضح است بررسي سازه
باشد، درس رياضيات  آموزان مي که همواره مأمني براي بروز هيجانات متنوع در دانش

 فاکتورهاي عاطفي به ويژه نگرش به ۱۹۷۰ محققان از سال  رياضياتيدر زمينه. است
پردازي فاکتورهاي  اما تنها اخيراً توجه کافي به نظريه. اندرياضيات را مورد تأكيد قرار داده

تواند نقش مهمي در تـجارب  اين در حالي است كه معلم مي. هيجاني مبذول شده است
 سؤاالتي كه لذا. موزان ايفا نمايدآ اضي و تنظيم هيجاني دانشيهيجاني در درس ر

  :پژوهش حاضر قصد بررسي آنها را دارد، عبارتند از

  رايـهاي معـناداري ب بين توانند پيش آيا حمايـت عاطفي و كـيفيت تدريس معلم مـي
  

    

2- Gross & Thompson 
4- Externalizing problems 

1- Bell & Wolfe 
3- Gross 
5- Internalizing problems 
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  هاي تحصيلي مثبت در رياضيات باشد؟ هيجان

هاي معناداري براي  بين توانند پيش آيا حمايت عاطفي و كيفيت تدريس معلم مي
  هاي تحصيلي منفي در رياضيات باشد؟ هيجان

هاي معناداري براي  بين توانند پيش آيا حمايت عاطفي و كيفيت تدريس معلم مي
 آموزان باشد؟ تنظيم هيجاني دانش

  روش

هاي  پژوهش حاضر از نوع توصيفي و همبستگي است که با هدف بررسي ارتباط ويژگي
هاي تحصيلي رياضي و  معلم شامل حمايت عاطفي معلم و كيفيت تدريس معلم با هيجان

 ي آماري پژوهش حاضر، کليهيجامعه. دوش ميانجام آموزان  تنظيم هيجاني دانش
  .باشد  مي۱۳۸۸-۱۳۸۹حصيلي آموزان سال اول دبيرستان در سال ت دانش

  گيري نمونه و روش نمونه

نفر از )  پسر۱۴۳ دختر و ۱۲۷ (۲۷۰به منظور بررسي سؤاالت اين پژوهش تعداد 
به . ايي تصادفي انتخاب شدند گيري خوشه روش نمونه به آموزان سال اول دبيرستان دانش

نواحي آموزشي يک و  ، آموزش و پرورش شيرازي  گانه۴ از نواحي ابتدا  اين ترتيب که
 ۲ موجود در اين نواحيهاي دبيرستان يو از بين كليه نددش نتخابسه به طور تصادفي ا

ها  در اين دبيرستان به طور تصادفي انتخاب شد و دبيرستان دخترانه۲دبيرستان پسرانه و 
ميانگين سني . آموزان سال اول به عنوان آزمودني در پژوهش شركت كردند  دانشيكليه

  ميانگين سني گروه دختران همچنينباشد،  مي۱۴/۱ و انحراف معيار ۲۵/۱۵گروه نمونه 
 با انحراف ۲۳/۱۵ و ميانگين سني گروه پسران ۵۸/۰ با انحراف استاندارد ۲۷/۱۵

  . باشد  مي۴۷/۱ استاندارد
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  ابزارهاي پژوهش
آموزان از شگيري ادراک داندر اين پژوهش براي اندازه :پرسشنامه حمايت عاطفي معلم

اين مقياس يک .  استفاده گرديد۱»مقياس حمايت عاطفي معلم«حمايت عاطفي معلم از 
بر مبناي ) ۲۰۰۷ (۲ ساکيزيباشد که به وسيلهمي) ايپنج درجه(ابزار خودگزارشي ليکرتي 

 آيتم ۹مقياس حمايت عاطفي معلم مشتمل بر . ابزارهاي مختلف موجود ساخته شده است
. بررسي و تأئيد شده است) ۲۰۰۷( ساکيز يهد روايي و پايايي آن به وسيلهباشد و شوامي

  .باشد  مي۴۵ و حداكثر نمره ۹ اكتسابي در اين مقياس يحداقل نمره
سازي  ، جهت آمادهنشده است و هنجاريابي  ترجمهدر ايرانجا که اين پرسشنامه  از آن
گيري از  با بهرهو سپس  رسي ترجمهتوسط پژوهشگران به فا هاي پرسشنامه ويهآن ابتدا گ

 به زبان انگليسي مجدداًمتخصص يک  معکوس متن فارسي توسط يروش ترجمه
، اصالحات الزم انجام و نامه دو متن پرسشيدر نهايت با مقايسه. انگليسي برگردانده شد
به منظور بررسي پايايي از روش همساني دروني استفاده شد، . فرم نهايي تهيه گرديد

محاسبه گرديد که بيانگر پايايي /. ۷۹زان ضريب آلفاي کرنباخ براي اين پرسشنامه مي
به منظور بررسي روائي نيز از روش تحليل عاملي تأئيدي . باشد مطلوب  اين مقياس مي

مالک استخراج عوامل، ارزش ويژه باالتر از يک و شيب منحني اسکري . استفاده گرديد
 KMO مقدار ضريب .ک عامل عمومي در کل مقياس بوددهنده وجود ي نتايج نشان. بود
  . معنادار بود۰۰۰۱/۰ محاسبه شد که در سطح ۵۸۴/۸۰۱و مقدار خي آزمون بارتلت /. ۹۰

کيفيت  مقياس از معلم تدريس کيفيت متغير گيرياندازه براي :تدريس كيفيت مقياس
باشد مي )اي درجه۴( ليکرتي ايگويه ۱۵مقياس  يک اين ابزار .استفاده شد معلم تدريس

  وسطـقياس تـاين م .است دهـته شـساخ )۲۰۰۰(مکاران ـيدز و هـکرياک يه وسيلهـکه ب
  

    ج

2- Sakiz 1- Teacher Affective Support Scale 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز   {
1389 زمستان, 20 شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

49 

. باشدگردد و داراي دو بعد وضوح تدريس و رفتار معلم مي آموزان تکميل ميدانش
 تحليل عامل و همبستگي ي مقياس را به شيوهروايي اين) ۲۰۰۰(کرياکيدز و همکاران 

اي که از تکميل مقياس شود با نمرهآموزان تکميل مي مقياس که توسط دانشينمره
  .اند توسط معلمان به دست آمده، و پايايي آن را با استفاده از آلفاي کرنباخ به دست آورده

 وايي سازه و همبستگي ريروايي اين ابزار را به وسيله) ۱۳۸۶(لطيفيان و خوشبخت 
 کل و نيز همبستگي نمرات ابعاد با يکديگر و نمره کل بررسي کرده ينمره هر گويه با نمره

همچنين پايايي آن را با استفاده از . اندو شواهد روايي مناسبي براي آن گزارش نموده
  ).۱۳۸۶لطيفيان و خوشبخت، (اند روش آلفاي کرنباخ بررسي و مورد تأئيد قرار داده

 با توجه به اينکه هدف از بررسي اين متغير در پژوهش حاضر مطالعه ادراک دانش 
باشد، کيفيت تدريس معلم به عنوان يک متغير و بدون  آموزان از کيفيت تدريس معلم مي

  . ها مورد توجه قرار گرفتتوجه به زيرمقياس

 اي تحصيليه به منظور سنجش هيجان :هاي پيشرفت ـ رياضيات هيجانيپرسشنامه
. دـاستفاده گردي )AEQ-M( ۱رياضيات-هاي پيشرفت هيجانيرياضيات از پرسشنامه

و چندبعدي است که براي ) ايپنج درجه(اين پرسشنامه يک ابزار خودگزارشي ليکرتي 
اين پرسشنامه به . گيري هيجانات پيشرفت تجربه شده در رياضيات تهيه شده استاندازه
 کيفي و کمي تحقيقاتي يبر مبناي يک برنامه) ۲۰۰۵ (۲ فرنزل پکرون، گاتز ويوسيله

هاي مختلف تحصيلي تهيه هاي تجربه شده در حوزه ارزيابي هيجانيگسترده در زمينه
هاي پيشرفت تجارب هيجاني مرتبط با يادگيري  هـيجانيپرسشنامه. شـده است

شواهد روايي و پايايي . دهدر ميآموزان را مورد ارزيابي قرادانش) خواندن و انجام تکاليف(
 قرار گرفته مورد بررسي و تأئيد) ۲۰۰۵( پکرون و ديگران ياين پرسشنامه به وسيله

هاي خستگي،  يري هيجانـگباشد و به اندازه گويه مي۱۴اين پرسشنامه مشتمل بر . است
  ۱۴ياس  اكتسابي در اين مقيپردازد، حداقل نمرهيشرم، اضطراب، خشم، غرور، و لذت م

  

    

2- Pekrun, Goetz, & Frenzel 1- Achievement Emotion Questionaire-Mathematics 
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 .باشد  مي۷۰ حداكثر نمره و

سازي  ، جهت آمادهنشده است و هنجاريابي  ترجمه در ايرانجا که اين پرسشنامه از آن
گيري از   بهرهباو سپس  هاي پرسشنامه توسط پژوهشگران به فارسي ترجمه ويهآن ابتدا گ

 به زبان انگليسي مجدداًمتخصص يک  معکوس متن فارسي توسط يروش ترجمه
، اصالحات الزم انجام نامه  دو متن پرسشيدر نهايت با مقايسه. انگليسي برگردانده شد

به منظور بررسـي پايائـي اين پرسشنامه از روش همساني . و فرم نهايي تهيه گرديـد
و براي /. ۶۰ ميزان ضريب آلفاي کرنباخ براي کل پرسشنامه .درونـي استفاده گرديد

بود، که بيانگر پايائي قابل قبول آن است؛ شايان ذكر /. ۸۴تا /. ۵۱ها بين  مقياسخرده
هاي پيشرفت شش هيجان متفاوت مثبت و  است كه با توجه به اينكه پرسشنامه هيجان

د به كاهش ضريب آلفاي توان دهد، اين موضوع مي منفي را مورد سنجش قرار مي
با به منظور بررسي روائي نيز از تحليل عاملي تأئيدي . گرددمنجر  ۶۰/۰پرسشنامه تا حد 

) گيري شاخص کفايت نمونه(KMO استفاده گرديد، مقدار ضريب چرخش واريماکس 
 ۰۰۰۱/۰ محاسبه شد که در سطح ۹/۱۱۸ ۱بارتلت آزمون کرويت  مقدار خيو/. ۸۷

ن از کفايت نمونه و متغيرهاي انتخاب شده براي انجام تحليل عوامل معنادار بود و نشا
ه باالتر از يک مشخص ژهاي وي عامل با ارزششش در کل نتايج تحليل عاملي. دارد
 درصد از واريانس ۷۲/۷۴ و در مجموع باشد  اصلي ميي همسو با پرسشنامهکند که مي

ش حاضر به صورت دو متـغير اصلي هاي رياضي در پژوه هيجان. نمايند كل را تبيين مي
مشتمل بر خستگي، (يو هـيجانات منف) مشتمل بر لذت و غرور(هاي مثبت  هيـجان

  .مورد بررسي قرار گرفته شده است) شرم، اضطراب و خشم

  تنظيميپرسشنامه هيجاني از تنظيم متغير بررسي به منظور : تنظيم هيجانييپرسشنامه
   منظوربه )۲۰۰۳( ۲جان و گروس يوسيله به پرسشنامه ينا .شد استفاده) ERQ( ۱هيجاني

  
    

2- Emotion Regulation Questionnaire 1- Bartlets test of sphercity 
3- Gross & John 
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اين پرسشنامه مشتمل . هاي تنظيم هيجاني تهيه شده استگيري استراتژيمنظور اندازه
 آيتم براي ارزيابي ۶باشد، شامل جان مي هي۲ و سرکوبي۱بر دو زيرمقياس ارزيابي مجدد

روايي همگراي اين پرسشنامه را با ) ۲۰۰۳(گروس و جان .  آيتم براي سرکوبي۴مجدد و 
اي، بررسي ارتباط آن با چهار سازه موفقيت تنظيم هيجاني ادراک شده، سبک مقابله

وايي واگراي همچنين ر. مورد بررسي قرار دادند ۳مديريت خلق، و غيرقابل اعتماد بودن
آن را با بررسي ارتباط آن با ابعاد پنج عامل بزرگ شخصيت، کنترل تکانه، توانايي 

 پايايي دروني به عالوه اين مقياس داراي. شناختي و مطلوبيت اجتماعي بررسي کردند
باشد پايايي قابل قبول آن مي يدهندهباشد که نشان مي۶۹/۰ و پايايي بازآزمايي ۷۳/۰

  ).۲۰۰۳، گروس و جان(

ايي از تنظيم هيجاني که همزمان با ايجاد هيجان  با تأکيد بر اين موضوع که مؤلفه
کند، ارزيابي مجدد است؛ در پژوهش حاضر تنها از زيرمقياس ارزيابي مجدد  نقش ايفا مي

به منظور بررسي پايايي از روش همساني دروني .  تنظيم هيجاني استفاده شديپرسشنامه
محاسبه گرديد که /. ۷۹يزان ضريب آلفاي کرنباخ براي اين پرسشنامه استفاده شد، م

به منظور بررسي روائي نيز از روش تحليل . باشد بيانگر پايايي مطلوب اين مقياس مي
مالک استخراج عوامل، ارزش ويژه باالتر از يک و شيب . عاملي تأئيدي استفاده گرديد

 . يک عامل عمومي در کل مقياس بود وجوديدهنده نتايج نشان. منحني اسکري بود
 محاسبه شد که در سطح ۴۰/۲۷۴و مقدار خي آزمون بارتلت/. KMO ۷۳مقدار ضريب 

  .نمايد  درصد از واريانس كل را تبيين مي۷۱/۴۷ معنادار بود و در مجموع ۰۰۰۱/۰

  هاي پژوهش يافته

نحراف معيار به منظور آشنايي با اطالعات توصيفي ايـن پـژوهش ابتدا ميانـگين و ا
   اطالعات توصيفي متغيرهاي اين۱ جدول .متغيرهاي پژوهـشي مورد بررسي قرار گـرفت

  
    

2- Suppression 1- Reappraisal 
3- In authenticity 
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دهد متغير حمايت عاطفي معلم   همانگونه كه جدول نشان مي.دهد پژوهش را نشان مي
ها در  آزمودنييباشد، ميانگين نمره  مي۵۷/۸ و انحراف استاندارد ۱۳/۳۱داراي ميانگين 

هاي مثبت   است، هيجان۷۰/۹ با انحراف استاندارد ۶۳/۳۹متغير كيفيت تدريس معلم 
هاي منفي   دارد، ميانگين هيجان۵۶/۳ و انحراف استاندارد ۱۹/۱۵رياضي ميانگين 
اراي  است و تنظيم هيجاني د۶۵/۸ با انحراف استاندارد ۷۵/۲۶ها  رياضي آزمودني

  .باشد  مي۵۲/۴ و انحراف معيار ۳۲/۲۱ميانگين 
  ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش) ۱(جدول 

  تعداد  حداكثر نمره  حداقل نمره  انحراف استاندارد  ميانگين  متغيرها
  ۲۸۵  ۴۵  ۹  ۵۷/۸  ۱۳/۳۱  حمايت عاطفي معلم

  ۲۵۱  ۶۰  ۱۷  ۷۰/۹  ۶۳/۳۹  كيفيت تدريس
  ۲۶۲  ۲۰  ۴  ۵۶/۳  ۱۹/۱۵  هاي مثبت هيجان
  ۲۴۶  ۴۶  ۱۰  ۶۵/۸  ۷۵/۲۶  هاي منفي هيجان

  ۲۵۹  ۳۰  ۶  ۵۲/۴  ۳۲/۲۱  تنظيم هيجاني
  

، همبستگي بين متغيرهاي پژوهش از طريق هاي رگرسيوني همچنين قبل از انجام تحليل
نتايج مربوط به اين تحليل در جدول . ارزيابي ماتريس همبستگي مورد بررسي قرار گرفت

دهد ضريب همبستگي  همانگونه كه جدول نشان مي. است ارائه گرديده ۲شماره 
و با كيفيت ) P ،۴۰/۰=r> ۰۱/۰ (۴۰/۰ياضي با حمايت عاطفي معلمرهاي مثبت  هيجان

هاي منفي رياضي داراي همبستگي  هيجان. است) P ،۴۵=/r>۰۱/۰( ۴۵/۰تدريس معلم 
۳۷/۰-)۰۱/۰<P ،۳۷/۰-=r ( ۳۴/۰با حمايت عاطفي معلم و ضريب همبستگي--

)۰۱/۰<P ،۳۴/۰-=r (بستگي تنظيم هيجاني با حمايت مه. با كيفيت تدريس معلم است
، P>۰۱/۰(۳۰/۰و با كيفيت تدريس معلم ) P ،۲۴/۰=r>۰۱/۰(۲۴/۰عاطفي معلم 

۳۰/۰=r (۵۳/۰ هيجان مثبت رياضي و هيجان منفي رياضي يهمچنين رابطه. است--
)۰۱/۰<P ،۵۳/۰-=r(۵۶/۰م هيجاني ، رابطه هيجان مثبت با تنظي )۰۱/۰<P ،۵۶/۰=r (

  .باشدمي) P ،۲۲/۰-=r>۰۱/۰( -۲۲/۰ هيجان منفي با تنظيم هيجاني يو رابطه
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  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش) ۲(جدول 

حمايت   متغيرها
  معلمعاطفي

  کيفيت
  تدريس

  هاي هيجان
  مثبت

  هاي هيجان
  هيجانيتنظيم  منفي

        * ۱  حمايت عاطفي معلم
        ۱  ۸۲/۰**  س معلمکيفيت تدري

      ۱  ۴۵/۰**  ۴۰/۰**  هاي مثبت هيجان
    ۱  -۵۳/۰**  -۳۴/۰**  -۳۷/۰**  هاي منفي هيجان

  ۱  -۲۲/۰**  ۵۶/۰**  ۳۰/۰**  ۲۴/۰**  تنظيم هيجاني

۰۵/۰=P  *  
۰۱ /۰= P **  

  

  هاي مثبت رياضي براساس متغيرهاي معلم بيني هيجان پيش

آيا حمايت عاطفي معلم و كيفيت تدريس به منظور پاسخگويي به اين سؤال پژوهشي كه 
هاي تحصيلي مثبت در رياضيات  هاي معناداري براي هيجان بين توانند پيش معلم مي
نتايج اين .  چندمتغيره به شيوه همزمان استفاده شدآماري رگرسيونتحليل از باشند؟ 

  . ارائه شده است۳تحليل در جدول شماره 
  هاي مثبت رياضي رهاي معلم بر هيجاننتايج تحليل رگرسيون متغي) ۳(جدول 

  سطح معناداري R R2  β  t  متغيرها
 N.S  ۹۳/۰  ۰۹/۰  حمايت عاطفي معلم
  كيفيت تدريس معلم 

۴۶/۰  ۲۱/۰  
۳۸/۰  ۶۷/۳  ۰۰۰۱/۰ 

دهد که  شود، نتايج تحليل رگرسيون نشان مي  مشاهده مي۳همانگونه که در جدول 
به صورت مثبت و معناداري ) P ،۳۸/۰=β>۰۰۰۱/۰(متغير كيفيت تدريس معلم 

معادله رگرسيوني اين . کند بيني مي پيشآموزان  هاي مثبت رياضي را در دانش هيجان
  :تحليل عبارت است از

 Y=۷۲/۸+۱۳/۰)كيفيت تدريس+(۰۵/۰) حمايت عاطفي(
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  هاي منفي رياضي بر اساس متغيرهاي معلم بيني هيجان پيش

آيا :  است از ي به آن را دارد، عبارتحاضر قصد پاسخگوي دومين سؤالي كه پژوهش
هاي  براي هيجان معناداري هاي بين پيش توانند مي معلم تدريس كيفيت و عاطفي حمايت

تحصيلي منفي در رياضيات باشند؟ براي پاسخگويي به اين سؤال پژوهشي نيز از روش 
ين تحليل نتايج ا.  همزمان استفاده گرديديهآماري تحليل رگرسيون چندمتغيره به شيو

  . ارائه شده است۴در جدول 
  هاي منفي رياضي نتايج تحليل رگرسيون متغيرهاي معلم بر هيجان) ۴(جدول 

   معناداريسطح R R2  β  t  متغيرها
 ۰۱/۰  -۵۰/۲  -۲۷/۰  حمايت عاطفي معلم
  كيفيت تدريس معلم 

۳۷/۰  ۱۴/۰  
۱۱/۰-  ۰۶/۱-  N.S 

  

يج تحليل رگرسيون حاکي از اين است که نتاشود،   مشاهده مي۴همانگونه که در جدول 
هاي منفي رياضي  نفي و معنادار با هيجاناز ارتباطي ممتغير حمايت عاطفي معلم 

داراي حمايت عاطفي معلم دهد که تنها متغير  نتايج اين تحليل نشان مي. برخوردار است
هاي  انبراي هيج) P ،۲۷/۰-=β>۰۱/۰(کنندگي منفي و معناداري  بيني قدرت پيش

  :معادله رگرسيوني اين تحليل عبارت است از. باشد تحصيلي منفي رياضي مي

 Y=۵۱/۳۸-۱۱/۰) كيفيت تدريس (-۲۴/۰) حمايت عاطفي(

  بيني تنظيم هيجاني براساس متغيرهاي معلم  پيش

حمايت عاطفي و كيفيت  مبني بر اينكه آيا  پژوهشي به منظور بررسي آخرين سؤال
 آموزان باشند؟ هاي معناداري براي تنظيم هيجاني دانش بين انند پيشتو تدريس معلم مي

نتايج اين تحليل در .  همزمان استفاده گرديدي رگرسيون چندمتغيره به شيوهتحليلنيز از 
   . نشان داده شده است۵جدول 
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  نتايج تحليل رگرسيون متغيرهاي معلم بر تنظيم هيجاني) ۵(جدول 

  داريسطح معنا R R2  β  t  متغيرها
 N.S  ۰۲/۰  ۰۰۳/۰  حمايت عاطفي معلم
  كيفيت تدريس معلم

۲۸/۰  ۰۹/۰  
۲۸/۰  ۴۱/۲  ۰۱/۰ 

  

شود، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره به شيوه   مشاهده مي۵همانگونه که در جدول 
از قدرت ) P، ۲۸/۰=β>۰۱/۰(كيفيت تدريس معلم دهد که متغير  نشان ميهمزمان 

نتايج اين تحليل دال بر . داري براي تنظيم هيجاني برخوردار استکنندگي معنا بيني پيش
اين است که متغير كيفيت تدريس معلم داراي ارتباط مثبت و معناداري با تنظيم هيجاني 

  :معادله رگرسيوني اين تحليل عبارت است از. باشد آموزان مي دانش

 Y=۹۶/۱۵+۱۳/۰) كيفيت تدريس+(۰۱/۰) حمايت معلم(

  و بحث  گيري نتيجه

کنندگي متغيرهاي حمايت عاطفي و  بيني هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش پيش
هاي تحصيلي مثبت و منفي رياضي و تنظيم هيجاني  كيفيت تدريس معلم در هيجان

به منظور بررسي سؤاالت پژوهشي از روش آماري رگرسيون چندمتغيره . آموزان بود دانش
تواند نقش مهمي در  معلم ميکند که  ها پيشنهاد مي افتهي.  همزمان استفاده شديهبه شيو
  .آموزان ايفا كند هاي مثبت و منفي و تنظيم هيجاني دانش هيجان

بيانگر اين است که هاي مثبت رياضي   رگرسيون چندمتغيره بر هيجان نتايج تحليل
ت در هاي تحصيلي مثب متغير كيفيت تدريس معلم پيشايند مثبت و معناداري براي هيجان

هايي مانند اين متغير كه چگونگي تدريس معلم را براساس ويژگي. باشد  مي درس رياضي
دهد،  وضوح تدريس و رفتارهاي دوستانه معلم در هنگام تدريس و آموزش نشان مي

اين يافته همراستا با . هاي مثبت در درس رياضي را تبيين نمايد تواند ايجاد هيجان مي
دهند كه متغيرهايي مانند  است كه نشان مي) ۲۰۰۶( و هانگ پژوهش گاتز، پکرون، هال
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بيانگر تالش معلم براي ارتباط دادن مطالب جديد با  (۱اشتياق معلم و تدريس مبسوط
هاي تحصيلي مثبت شامل لذت و غرور  ارتباط بسيار خوبي با هيجان) مطالب قبلي است
هاي   طريق پيغامرت مستقيم ازتواند هم به صو در واقع معلم مي. دهند تحصيلي نشان مي

هاي غير مستقيم از  پيغام يهاي تحصيلي و هم به وسيله ارزش فعاليتيکالمي درباره
آموزان را تحت تأثير قرار   تکاليف يادگيري، هيجانات دانشيطريق رفتار خود و به وسيله

  ). ۲۰۰۶پکرون، (دهند 

شاره كرد كه در بررسي نقش معلم توان به مطالعاتي ا همچنين در تبيين اين يافته مي
اند، به اين  هاي تحصيلي به فرآيند انتقال هيجاني در کالس متمرکز شدهدر هيجان

 آموزان و رفتارهاي آنها را تحت تأثير تواند هيجانات دانش هاي معلم ميترتيب که هيجان
عي در سازندگي اجتما رويکردهاي و شناختي /اجتماعي يادگيري هاي تئوري .دهد قرار

آموزان معتقدند که  ي چگونگي فرآيند انتقال هيجاني بين معلمان و دانش زمينه
و يا به ) اظهار نظرهاي معلم(ي توضيحات معلم  آموزان ممکن است به وسيله دانش
ي لذت معلم از موضوع يا کيفيت آموزش به ارزشمند بودن موضوع يا  ي مشاهده وسيله

  ). ۲۰۰۷فزنزل و ديگران، (هاي مثبتي را تجربه نمايند  تکليف يادگيري پي ببرند و هيجان

 يبر همين اساس برخي از مطالعات به بررسي تأثير تعامالت آموزشي و تعامالت عاطف
بورشينال، هووس، پينتا، . اند آموزان پرداخته آموز بر عملكردهاي دانش دانش/ معلم

ند كه هم ايجاد تعامالت با معلم و كن تأكيد مي) ۲۰۰۸ (۱برايانت، ارلي، كليفورد و بابارين
تحصيلي و  هاي پيشهاي كيفي آموزشي، اكتساب مهارت زباني و مهارت هم جنبه

كنند كه باورهاي  هم بيان مي) ۲۰۰۶(شوتز و ديگران . كند بيني مي اجتماعي را پيش
اي  هدهند، تأثير بالقو  تدريس و معنايي كه آنها به آموزش خود پيوند مييمعلمان درباره

  . بر فرايندهاي كالسي دارد
  

  

    

2- Burchinal, Howes, Pianta, Bryant, Early, 
Clifford & Barbarin 

1- Elaborative instruction 
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هاي تحصيلي منفي رياضي نيز مؤيد  نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره بر روي هيجان
حليل ت نهاي اي يافته. اشدب ميهاي منفي رياضي  هيجانبيني  نقش معلم در تبيين و پيش

تواند به  حمايت عاطفي معلم به صورت منفي و معناداري ميمتغير دهد که  نشان مي
در واقع اين متغير كه بيانگر . آموزان بپردازد هاي منفي رياضي در دانش بيني هيجان پيش

آموزان از جانب معلم رياضي خود دريافت  اي است كه دانش ميزان حمايت عاطفي
اين . آموزان تبيين نمايد هاي منفي رياضي را در دانش تواند كاهش هيجان ند، ميكن مي

دهد كه رابطه حمايت عاطفي  است كه نشان مي) ۲۰۰۷(يافته همراستا با پژوهش ساكيز 
  . معلم با نااميدي تحصيلي منفي و معنادار است

ي که احساس آموزان کنند که دانش بيان مي) ۲۰۰۳(اسکينر  در همين راستا فورر و
کنند، احساس خوشحالي و آرامش بيشتري در کالس  تمجيد شدن از طرف معلمان مي

اهميت بودن يا طرد شدن از سوي معلمان  آموزاني که احساس بي دارند، اما دانش
هاي يادگيري نشان  کنند، خستگي، ناراحتي و خشم بيشتري در مشارکت با فعاليت مي
 نزديكي بيشتر و تضاد ي به وسيله شان با معلم كه روابطآموزاني  همچنين دانش. دهند مي

تر پرخاشگري و ساير مشكالت ارتباطي را نشان  شود، سطوح پايين كمتر مشخص مي
  ).۱۹۹۷بريش و الد، (دهند  مي

 يريـدر محيط يادگ) تعامل(توان گـفت كه احساس ارتباط در تبيين اين يافته مي
 تأثير بر يهآموزان را به وسيل ت تحصيلي دانشاي و پيشرف ممكن است رفتار مدرسه

شان  آموزاني كه معلمان رياضي به اين ترتيب كه دانش. انگيزش آنها تحت تأثير قرار دهد
كنند، خودكارآمدي بيشتري را گزارش  كننده توصيف ميرا به صورت هيجاني حمايت

 ايجاد احساس ، لذا برخورداري از حمايت عاطفي معلم با)۲۰۰۷ساكيز، (كنند  مي
هاي منفي در خودكارآمدي، خودارزشمندي و خودپنداره مثبت، مانع از بروز هيحان

  ه ـيفي بـحقيق كـدر يك ت) ۲۰۰۷ (۱گـين راستا كروسمانـدر هم. شود يـآموزان م دانش
  

    

 1- Crossmang 
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روابط  كه داد نشان و پرداخت كالسي يادگيري فرايند در هاي هيجان و روابط نقش بررسي
آموزان  دانش نفسعزت و شخصي اطمينان ارزشمندي، خود خود، از فرد احساس معلمان، مثبت

را به صورت گرم و آموزاني كه معلمانشان  همچنين دانش. دهد را تحت تأثير قرار مي
و در شوند، يم به صورت دروني برانگيخته اديز احتمال  بهكنند، درك ميكننده  حمايت
 ي خواهند داشت در صورتنفس بيشتري و عزت  نمودهيتگي بيشتراحساس شايسمدرسه 

 اين تجارب را اي نسبت به معلمانشان دارند هاي منفيآموزاني كه ديدگاه  دانشکه
  ). ۱۹۹۷، ۲؛ به نقل از النچ و سيسچتي۱۹۸۶، ۱رايان و گرولنيك (نخواهند داشت

 نقش يدهنده نشاننتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره بر روي تنظيم هيجاني نيز 
دهد  هاي اين تحليل نشان مي يافته. آموزان است تنظيم هيجاني دانشبيني  معلم در پيش

. باشد كه متغير كيفيت تدريس معلم پيشايند مثبت و معناداري براي تنظيم هيجاني مي
تنطيم هيجاني به عنوان فرايندهاي فيزيولوژيكي، رفتاري و شناختي كه افراد را قادر به 

. )۲۰۰۷، ۳گروس و تامپسون(كند، تعريف شده است  هاي مي ظيم تجربه و بيان هيجانتن
در پـژوهش حاضر تنظيم هيـجاني بيانگر استراتژي پيشاينـدمحور ارزيابي مجدد شناختي 

اي كه تأثيرات  هاي هيجاني به گونهاست كه عبارت است از دوباره تفسير كردن محرك
  . هيجاني را تعديل كنند

گفت كيفيت تدريس معلم با فراهم آوردن جوي مناسب جهت يادگيري بايد 
نيز محيط ) ۲۰۰۸ (۴ماکلر. گردد ميمنجر آموزان به رشد تنظيم هيجاني در آنها  دانش

ي آن توانايي کودکان براي تنظيم  فرد را يک مکانيزم بيروني مهم که به وسيله ۵مراقبتي
بيان ) ۲۰۰۸(ين راستا پينتا و ديگران در هم. کند يابد، معرفي مي هيجانات رشد مي

كنند كه برخورداري از جو كالسي مثبت و معلم دقيق با باال بردن خودتنظيمي  مي
  شات كودكان ـتواند تأثيرات منفي گراي آموزان و افزايش شايستگي اجتماعي آنها مي دانش

  

    

2- Lynch & Cicchetti 
4- Mackler 

1- Ryan & Grolnick 
3- Gross & Thompson 
5- Care giving environment 
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د و با كاهش گزارشات مادر از مشكالت دروني شده يمخرب را تعديل نمابه رفتارهاي 
تواند ارتباط بااليي با  در واقع الگوي آموزشي معلم مي. شودهمراه ) مثل افسردگي(

، )۲۰۰۶مير و ترنر، (آموزان از انتظارات، باورها و رفتارهايشان داشته باشد  دانشگزارشات 
هاي تنظيم هيجاني در  كننده استفاده از توانايي تواند تبيين لذا كيفيت تدريس معلم مي

  . آموزان باشد دانش

هاي حاصل از اين پژوهش از دو حيطه کاربردهاي  در پايان شايان ذکر است که يافته
ذكر گرديد توجه از جنبه نظري، همانگونه كه در مقدمه . نظري و عملي قابل توجه است

 تحصيلي عمري كمتر از دو يها در زمينه به بحث شناخت و هيجان و به ويژه هيجان
همانگونه كه . دهه را داراست و فقدان تحقيقات تجربي در اين حيطه كامالً آشكار است

هاي كنند، بايد اذعان داشت که هيجان تأكيد مي) ۲۰۰۶ (۱گاتز، پكرون، هال و هاگ
 تحقيق بر ءبه استثنا. شناختي است شف نشده بزرگي در تحقيق روانتحصيلي ناحيه ک

انجام شده و ) ۱۹۹۸، ۲زيدنر (۱۹۷۰روي اضطراب امتحان که به صورت وسيعي از سال 
) ۱۹۸۵، ۲۰۰۱ ،۳واينر(هاي تحصيلي محور در موقعيت/  هيجانات اسناديتحقيق در زمينه

). ۲۰۰۴، ۴گاتز(است ان کامالً مشهود آموز فقدان تحقيق تجربي بر تجارب هيجاني دانش
روانشناسي در اين حيطه را ياري  علمي تحقيقات يتواند بدنه لذا انجام اين پژوهش مـي

 علمي روانشناسي كشور يهاي تحصيلي به جامعه به عالوه معرفي سازه هيجان. نمايد
ايج اين لذا نت. نمايد ضرورت انجام تحقيقاتي مانند پژوهش حاضر را دو چندان مي

 ي سازهيبه فراهم ساختن بستري براي رشد تحقيقات در زمينهتواند  پژوهش مي
  . هاي تحصيلي بينجامد هيجان

 يهايي را در حيط  دوجانبهاند تأثيراتوت نظر کاربردي نيز پژوهش حاضر مياز نقطه
  ين آموزشولؤتواند مس هاي اين پژوهش مي يافته. شناسي، تعليم و يادگيري ايفا نمايدروان
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. آموزان ياري نمايد  دانشيادگيريو پرورش و آموزش عالي را در جهت بهبود مشکالت 
هاي منفي و تنظيم هيجاني  هاي مثبت، هيجان همچنين با توجه به نقش معلم در هيجان

 آموزشي براي معلمان رياضيات در نظام يهاي ويژه هآموزان، ضرورت برگزاري دور دانش
هاي جامعي در  تواند برنامه پرورش ميا آموزش و لذ. آموزش و پرورش شايان توجه است

هاي مثبت و تنظيم هيجاني و  هاي معلمي جهت افزايش هيجانجهت آموزش مهارت
هاي  ي فعاليتآموزان اجرا نمايد و از اين طريق کارآي هاي منفي دانش كاهش هيجان

 .مختلف زندگي آنها افزايش دهد هاي هط حيدررا آموزان  دانشتحصيلي 
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