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 چکیده
. 

های این پژوهش، با هدف آزمون رابطۀ علی بین فعالیت

اجتماعی معلم با  -های هیجانیاجتماعی تدریس و مهارت

های تدریس معلمان صورت پذیرفت. بدین منظور از هیجان

زن( از  111مرد و  111معلم ) 013جامعۀ آماری پژوهش، 

به  1091-99ل تحصیلی های یزد در ساپایه ششم دبستان

ای انتخاب شدند و به گیری تصادفی خوشهروش نمونه

های های اجتماعی تدریس و مهارتپرسشنامۀ فعالیت

اجتماعی معلمان )کارکنان دپارتمان آموزشی،  -هیجانی

( )فرنزل و TESهای تدریس معلم )( و هیجان4312

 ( پاسخ دادند. نتایج تحلیل مدل معادالت4312همکاران، 

های های تجربی، نشان داد هیجانساختاری با استفاده از داده

زاد فعالیت طور مستقیم از متغیرهای برونتدریس معلم به

اجتماعی معلم تأثیر -های هیجانیاجتماعی تدریس و مهارت

پذیرند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معلمانی که می

عهدۀ  اجتماعی هستند و از-های هیجانیدارای مهارت

های مثبت آیند، هیجانهای اجتماعی تدریس برمیفعالیت

کنند و در نتیجه رابطۀ مثبتی با بیشتری را تجربه می

های آموزان خود دارند. بنابراین برای ارتقای هیجاندانش

های های منفی، معلمان به فعالیتمثبت و تنظیم هیجان

رقراری اجتماعی در ب-های هیجانیاجتماعی تدریس و مهارت

زا نیاز های استرسآموزان و کنترل موقعیترابطه مؤثر با دانش

 دارند. 
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Abstract  
 

This study aimed to test the causal relationship 

between social practices of teaching and teacher's 

socio-emotional skills with teachers' emotions. 

For this purpose, 310 teachers (155 males and 155 

females) from the sixth grade of Yazd elementary 

schools were selected based on cluster random 

sampling in the academic year of 2019-2020. 

They responded to the questionnaire of social 

practices of teaching and socio-emotional skills of 

teachers (Department of Education staff, 2014) 

and teachers' emotions (TES) (Frenzel et al., 

2016). The results of the structural equation model 

analysis using empirical data showed that teachers 

'emotions directly influences the exogenous 

variables of social practices of teaching and 

teacher's socio-emotional skills. The results of the 

research indicate that teachers who have socio-

emotional skills and are involved with teaching 

social activities, experience the intense emotions 

and have a positive relationship with their 

students. The results also showed that teachers 

have socio-emotional skills, experience more 

positive emotions and have positive relationship 

with their students. Therefore, teachers need 

social practices of teaching and socio-emotional 

skills to boost their positive emotions and control 

their negative emotions. 

 

Keywords: Teachers’ emotions, social practices 

of teaching, teachers’ socio-emotional skills, 
structural equation modeling 
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 مقدمه

(، بیان 4334) 4(. اسچوتز و لینهارت1991، 1آیند )هارگریوسها، قلب آموزش به حساب میهیجان

رآیند آموزش و یادگیری وجود دارند. بنابراین، فهم ها در واقع در همه ابعاد فهیجان»کنند که: می

ها کند که هیجان(. نظریه ارزیابی بیان می26)ص« ها در بافت مدرسه ضروری استماهیت هیجان

، 0های افراد در مورد حوادث هستند تا خود حوادث )اسمیت و الزاروسها با قضاوتپاسخ به ارزیابی

بررسی اینکه آیا این موقعیت با نیازها و بهزیستی آنها در ارتباط  (. در ارزیابی اولیه، افراد به1992

پردازند. بنابراین که موقعیت حاضر هماهنگ و همراه با اهداف آنها است یا نه، میاست یا نه و یا این

ها های مؤثر در تحریک هیجانترین مؤلفهارتباط و همخوانی هدف با نیاز افراد، دو مورد از مهم

کند که هر چه معلم بیشتر به (، بیان می4339) 2(. در بافت کالسی، چانگ1991زاروس، هستند )ال

آموزان توجه کند، به همان میزان بیشتر با هیجان مواجه خواهد شد؛ اگر هدف معلم، آموزش دانش

آموزان ممکن است تهدیدی برای هدف معلم باشد. های علمی باشد رفتارهای مخرب دانشمهارت

آموز و همخوانی هدف آموزش، دو مورد از های چانگ، روابط معلم و دانشطبق گفته در نتیجه،

باشند که با تجارب هیجانی روزانه معلم نیز در ارتباط ها در ارزیابی اولیه معلم میترین مؤلفهمهم

 هستند. 

که معلمان دائماً ها هستند؛ جاییای از هیجانهای درس، صحنه پیچیدهمدارس و کالس

کنند )کراس و آموزان، همکاران، والدین و مدیران خود را تجربه مییازهای هیجانی مرتبط با دانشن

های خود را به بهترین (. برای مواجهه با این نیاز هیجانی، معلمان نیاز دارند هیجان4314، 1هانگ

افراد اطراف خود  وجه مدیریت کنند تا بتوانند با موفقیت، آموزش خود را انجام دهند و به آرامی با

 (.4311، 2در تعامل باشند )یین و لی

مورد توجه قرار گرفته  1993های معلم در آموزش و پرورش از اواخر سال تحقیق بر روی هیجان

های اخیر جلب کرده است. این توجه به ( و توجه خیلی زیادی را در سال1991است )هارگریوس، 

ها اثرگذار است فتار، آموزش، هویت شغلی و زندگی آنهای معلم بر روی رسبب درک اینکه هیجان

، 13؛ تاکسر و فرنزل4310، 9؛ لی، هانگ، الو و وانگ4310، 1؛ ساندرس4312، 6)هاگنر و ولت

های معلمان بر رفتار و یادگیری شود. همچنین با توجه به اینکه هیجان(، تقویت می4311
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2. Schutz & Lanehart 
3. Smith & Lazarus 

4. Chang 

5. Cross & Hong 
6. Yin & Lee 

7. Hagenaar & Volet 

8. Saunders 
9. Lee, Huang, Law & Wang 

10. Taxer & Frenzel 



 21                               …وتدریس های اجتماعی های تدریس معلمان بر مبنای فعالیتیابی هیجانمدل 

، 1( و تغییرات آموزش و پرورش )دی4311ی، ؛ برزگر، حسینی و سادات4310آموزان )چانگ، دانش

یابد. با وجود این، تحقیقات ها در معلمان اهمیت بیشتری می( اثرگذار است، توجه به هیجان4311

 های معلمان در ایران صورت گرفته است. کمی بر روی هیجان

ای، چندگانه لهتوان آنها را در طبقات دو مقواند که میبندی شدهها به طرق مختلف طبقههیجان

های مثبت و منفی های معلم به هیجانای از هیجانبندی دو مقولهو دارای ابعاد خالصه کرد. طبقه

ای یک پایه (. این طبقه دو مقوله4332، 4شناسی رایج هستند )تورکوآتی و رافائلیدر تاریخچه روان

مان گستره وسیعی از ها است. معلبندی هیجانهای بعدی بر روی طبقهاساسی برای پژوهش

کنند. ماهیت آموزان خود تجربه میهای مثبت و منفی را در حین تدریس و تعامل با دانشهیجان

که نیازمند مواجه  گونههای خود هستند؛ همانشغل آنها این است که نیازمند مواجه شدن با هیجان

(، بیان 1991رگریوس ). هاآموزان، والدین و همکاران خویش هستندهای دانششدن با هیجان

های مثبت همراه است و معلمان خوب در حین آموزش صبوری کند که آموزش خوب با هیجانمی

شوند. به همین نحو، فرنزل، گوتز، تر میآموزان نیز مشتاقدهند که در قبال آن، دانشنشان می

مان با راهبردهای های مثبت معلاند که تکرار هیجان(، پیشنهاد داده4339) 0استفنز و جاکوب

که کند در ارتباط است در حالیآموزان را تحریک میپذیری که انگیزه دانشآموزشی خالق و انعطاف

زند و در نهایت بر روی پذیری صدمه میهای منفی معلمان به آن خالقیت و انعطافتکرار هیجان

 گذارد. آموزان اثر میپیامدهای آموزشی دانش

روی عملکرد شناختی و انگیزشی معلمان تأثیر بگذارد و بدرفتاری  ها ممکن است برهیجان

تواند اثر منفی بر کند و در نهایت میکننده را ایجاد میهای منفی اغفالآموزان اغلب هیجاندانش

های منفی زیاد مانند ناامیدی، خشم، نگرانی (. تجربه هیجان1992، 2روی آموزش داشته باشد )اِمِر

ه درونی و احساس خودکارآمدی معلم را کاهش دهد و منجر به دلزدگی او شود. ممکن است انگیز

کنند، ممکن است تجربه می های مثبت بیشتری رادر مقابل، معلمانی که معموالً هیجان

( و انگیزه درونی بیشتر داشته باشند و بهتر بتوانند از عهدۀ 4331، 1پذیری )فردریکسونانعطاف

 (.4330، 2رآیند )ساتن و ویتلیمشکالت پیچیده آموزش ب

ها بر روی رفتار )برای مثال شناسی در مورد اثرات هیجانبا توجه به نقش عمومی روان 

های گرا و تحقیق در مورد وضع روانی( و با توجه به ادعاهای مرتبط با اینکه هیجانروانشناسی مثبت

( اعتقاد بر این است 4330ویتلی، ؛ ساتن و 4312معلم با کیفیت آموزش در ارتباط است )فرنزل، 

اجتماعی معلم با -های هیجانیهای اجتماعی تدریس و مهارتمند بین فعالیتکه یک ارتباط نظام
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های مثبت خود های تدریس معلمان وجود دارد. به این معنا که معلمان برای افزایش هیجانهیجان

اجتماعی در برقراری -های هیجانیارتهای اجتماعی تدریس و مهو تنظیم هیجان منفی، به فعالیت

که ممکن است در کالس درس اتفاق  -زاهای استرسآموزان و کنترل موقعیترابطه مؤثر با دانش

  (.4310، 1نیاز دارند )براکت، فلومن، اشتون، چرکاسکی و سالووی -بیافتد

های رد فعالیتهای آمریکایی یک مرور تاریخی گسترده در موکارکنان تحقیقاتی در آموزشگاه

اجتماعی معلم انجام دادند و تعاریف وسیعی را برای ابعاد -های هیجانیاجتماعی تدریس و مهارت

های اجتماعی معلم فراهم کردند. طبق پژوهش-های هیجانیهای اجتماعی تدریس و مهارتفعالیت

س درس خود به کار شناسند و آنها را در کالهای اجتماعی تدریس را میکه فعالیتپیشین، معلمانی

های اجتماعی کننده را ایجاد کنند. ابعاد فعالیتتوانند محیط و جو کالس امن و حمایتبرند، میمی

های اجتماعی و تدریس در این پژوهش؛ شامل خودآگاهی، تنظیم هیجانی، آگاهی اجتماعی، مهارت

 گیری معتبر است.تصمیم

ها و نقاط قوت فرد و حفظ احساس ها، ارزشقهها، عالخوداگاهی به توانایی ارزیابی احساس

، 4خودکارآمدی زیاد اشاره دارد )پایتون، ویسبرگ، دورالک، دیمینیکی، تایلر، اسچیلینگر و پاچان

آمیز برانگیختگی هیجانی و داشتن (. خودگردانی و تنظیم هیجانی به توانایی مدیریت موفقیت4331

 (. اگاهی اجتماعی به معنای آگاهی در1991، 0ند )گراسکها اشاره میمهارت برای تفسیر هیجان

این ساختار، شامل این (. 4332، 2انداز اجتماعی است )زینس و الیاسمورد دیگران شامل چشم

ها، ( و در مورد توانایی9611، 1انداز دیگران مشاهده کنید )سلمنشود که دنیا را از چشممی

های اجتماعی نوع ای بالقوه دیگران استنتاج کنید. مهارتها و عملکردهها، انتظارات، احساسنگرش

های باشد که در آن، فرد، مهارت اجتماعی کامل از قبیل همکاری، پاسخای از رفتار میویژه

دار را از خود نشان همدردی، تعهدهای اجتماعی، احترام به دیگران و همچنین نبود روابط مشکل

است که در آن، فرد مقداری از  گیری، فرآیندیمیم(. تص4331، 2دهد )گرشام و الیوتمی

کند تصمیم بگیرد که کدام انتخاب، بهترین راه برای رسیدن سنجد و سعی میها را میانتخابحق

 به نتیجه مورد نظر است. 

های های اجتماعی تدریس، مهارتگونه که قبالً گفته شد در این پژوهش، عالوه بر فعالیتهمان

های تدریس معلمان تأثیرگذار باشد. امروزه تواند بر هیجانی معلم نیز میاجتماع-هیجانی

های آگاهی های بیشتری در حیطهاند که جامعه نیازمند مهارتمتخصصان آموزش و پرورش دریافته

گیری، تعامل اجتماعی و حل تعارض است. اگرچه طی سالیان بسیار، مالحظات هیجانی، تصمیم
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ای تجملی، عاملی یجانی و اجتماعی و دستاوردهای مثبت آن به منزله پدیدههای همربوط به آموزش

نادیده انگاشته  -خاصه متخصصان تعلیم و تربیت -اهمیت و فاقد مبنای علمی از دید محققانبی

های شناختی، هیجانی و رفتاری کامالً به شده بود، در چند سال اخیر، پیوندهای درونی مهارت

اند که بسیاری نشان دادههای مورد اقبال واقع شده است. پژوهش رسمیت شناخته شده و

اجتماعی نقش مرکزی در زندگی اجتماعی، شخصی و تحصیلی افراد دارند. -های هیجانیمهارت

فردی، های غیرشناختی )در پنج بعد درونها، استعدادها و تواناییای از مهارتهوش هیجانی دسته

با فشار و سازگاری( است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با  فردی، خلق عمومی، مقابلهبین

اجتماعی -های هیجانی(. ابعاد مهارت4332ارن، -دهد )بارفشارها و اقتضائات محیطی افزایش می

معلم، شامل دلگرمی و حمایت، بیان قوانین انضباطی، زبان معلم و مسئولیت و انتخاب است. 

آموزان از طرف معلمان خود دریافت موزشی و اجتماعی که دانشدلگرمی و حمایت، به حمایت آ

آموزان به نوعی از مدیریت کالس (. تعیین مقررات برای دانش4312، 1کنند اشاره دارد )یودرمی

کنند، اشاره دارد. برای اینکه، معلمان در بیان های خود از آن استفاده میدرس که معلمان در کالس

آموزان خود موفق باشند، معلمان به راهبردهای انضباطی مناسب برای شقوانین انضباطی به دان

نیاز دارند. زبان معلم به  -کندها را برای رفتار درست در کالس تقویت میکه آن-آموزان خود دانش

ای که معلم آموزان اشاره دارد. مسئولیت و انتخاب به میزان آزادینحوه صحبت کردن معلم با دانش

دهد، ها میوزان در گرفتن تصمیمات در مورد تکالیف یا کارهایشان در کالس درس به آنآمبه دانش

های ویژه را برای آموزان آزادی کامل را بدهند بلکه باید انتخاباشاره دارد. معلمان نباید به دانش

در قبال آن کنند و ها، یکی را انتخاب ها و مباحثهآموزان از بین آن درسها فراهم کنند و دانشآن

 مسئول باشند. 

( ترسیم شده است. 1های تدریس معلمان، در شکل )مدل فرضی عوامل مؤثر بر هیجان

های حاضر به دنبال این است که روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای فعالیت پژوهشگر، در مقاله

های تدریس اجتماعی معلم را برای تدوین مدل هیجان-های هیجانیاجتماعی تدریس و مهارت

توانند ثرات به چه میزانی میبینی نماید و به دنبال این سؤال است که هر کدام از اپیش

  های تدریس معلمان باشند.هیجان کنندهبینیپیش

 

 

 

                                                           
1.Yoder 
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 های تدریس معلمانمدل ساختاری فرضی از عوامل مؤثر بر هیجان (1)شکل 
 

 شناسیروش

ی و از نوع همبستگی است. اینن پنژوهش، از نظنر نحنوۀ     های توصیفپژوهش حاضر، از جمله پژوهش

گردآوری اطالعات، میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها غیرآزمایشی است. این پژوهش را با توجنه بنه   

یابی معادالت ساختاری دانست که در آن بنه  توان تحقیق همبستگی از نوع مدلها میماهیت فرضیه

شود و هندف آن بررسنی   الب کشف و تبیین مدل پرداخته میبررسی روابط درونی بین متغیرها در ق

های نهان برونزا و درونزای موجود در مدل است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمنان پاینه   سازه

بوده است و نمونۀ الزم در بخش کمی پنژوهش از   1091-99ششم شهرستان یزد در سال تحصیلی 

ای بنوده اسنت.   ای چندمرحلهژوهش از نوع تصادفی خوشهگیری پها انتخاب شد. روش نمونهبین آن

( تقسنیم  4و ناحیه 1ای به دو ناحیه )ناحیه گیری، ابتدا شهر یزد از لحاظ ناحیهبرای این شیوۀ نمونه

طور کلی از جامعنۀ  دبستان نیمه دومی دخترانه و پسرانه انتخاب شد و به 13شد. سپس از هر ناحیه 

هنا از ننرم افنزار    ن نمونۀ پژوهش حاضر انتخاب شدند. بنرای تحلینل داده  معلم به عنوا 013یاد شده 

SPSS20    و AMOS ها نیز از پرسشنامه استفاده شد.آوری دادهاستفاده شده است. جهت جمع 

های تدریس معلمان از گیری هیجان(برای اندازهTESهای تدریس معلم )پرسشنامه هیجان -

-( که توسط فرنزل، پکران، گوئز، دانیل، درکسن، بکرTESان )های تدریس معلمپرسشنامۀ هیجان

های تدریس معلمان تدوین شده است، استفاده شد. گیری هیجان( برای اندازه4312) 1کورز و کِلسن

                                                           
1.  Frenzel, Pekrun, Goetz, Daniels, Durksen, Becker Kurz & Klassem 
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 14های معلم در رابطه با تدریس و گویه آن مربوط به هیجان 14گویه است که  42این ابزار دارای 

آموزان است. این مقیاس براساس مقیاس ای معلم در رابطه با دانشهگویه آن مربوط به هیجان

( طراحی شده است. ضریب همسانی 1« )موافقم کامالً»( تا 1« )مخالفم کامالً»ای درجه 1لیکرت 

( به ترتیب 4312های مثبت و منفی در پژوهش فرنزل و همکاران )درونی این مقیاس برای هیجان

دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده به منظور برآورد پایایی برای به 61/3و  14/3برابر با 

 گزارش شده است. 63/3های تدریس در پژوهش حاضر برابر مقیاس هیجان

اجتماعی معلم: این ابزار به -های هیجانیهای اجتماعی تدریس و مهارتپرسشنامه فعالیت -

اجتماعی معلم طراحی و -های هیجانیمهارتهای اجتماعی تدریس و گیری فعالیتمنظور اندازه

بود که توسط کارشناسان کارکنان  4312ساخته شد. هدف از آن، ابزاری برای معلم در سال 

اجتماعی است، از طریق مصاحبه با -های هیجانیدپارتمان آموزشی که تمرکز آنها بر روی یادگیری

(. این پرسشنامه از نوع 4312)یودر،  معلمان در شیکاگو و واشنگتن دی. سی، طراحی و ساخته شد

های اجتماعی تدریس و کاغذی و دارای دو قسمت است که شامل فعالیت-خودگزارشی و مداد

 اجتماعی معلم است. در -های هیجانیمهارت

اجتماعی -های هیجانیهای مهارتقسمت اول، چهار خرده مقیاس وجود دارد: خرده مقیاس

های مهارت خودآگاهی، تنظیم هیجان، آگاهی اجتماعی، مهارت 1سؤال است که  41معلم، شامل 

های اجتماعی تدریس؛ های فعالیتسنجد. خرده مقیاسگیری رامیاجتماعی بین فردی و تصمیم

فعالیت اجتماعی معلم است که بیان قوانین انضباطی، زبان معلم، مسئولیت،  2سؤال و  44شامل 

کامالً »ای از درجه 1ها در یک مقیاس لیکرتی پاسخ سنجد.انتخاب، دلگرمی و حمایت را می

شوند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده به گذاری می( نمره1« )موافقمکامالً »( تا 1« )مخالفم

و برای مقیاس  10/3رابر با های اجتماعی تدریس بمنظور برآورد پایایی برای مقیاس فعالیت

 گزارش شده است که مناسب است. 12/3با  اجتماعی معلم برابر-های هیجانیمهارت
 

 هایافته

های علّی است، ماتریس همبستگی با توجه به اینکه ماتریس همبستگی، مبنای تجزیه و تحلیل مدل

متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش، همراه با ضرایب همبستگی و سطح معناداری آنها در جدول 

 ( ارائه شده است.1)
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 بستگی بین متغیرهای پژوهشضرایب هم (1جدول )

 12 10 14 11 13 9 1 6 2 1 2 0 4 1 متغیر

              1 / لذت از تدریس1

             1 -02/3** / خشم از تدریس4

            1 14/3** -10/3** / نگرانی از تدریس0

           1 -41/3** -20/3* 46/3** آموز/ لذت از دانش2

          1 -3/41* 22/3** 29/3** 12/3** وزآم/ خشم از دانش1

         1 00/3** -3/02** 22/3** 13/3** -12/3** آموز/ نگرانی از دانش2

        1 13/3 -11/3** 3/10** 23/3** 10/3** 10/3** / بیان قوانین انضباطی6

       1 21/3** -12/3** -12/3** 3/12** -06/3** 12/3** 19/3** / زبان معلم1

      1 41/3** 19/3** -11/3** -16/3** 3/42** -11/3** -02/3** 42/3** / مسئولیت و انتخاب9

     1 22/3** 44/3** 02/3** -19/3** -10/3** 3/01** -11/3** -14/3** 20/3** / حمایت و دلگرمی13

    1 41/3** 21/3** 00/3** 42/3** -00/3** -00/3** 3/12** -12/3** -19/3** 19/3** / خودآگاهی11

   1 02/3** 19/3** 29/3** 02/3** 42/3** -11/3** -02/3** 3/16** -22/3** -10/3** 12/3** / تنظیم هیجانی14

  1 06/3** 01/3** 11/3** 11/3** 21/3** 10/3** -12/3** 63/3** 3/10** -12/3** -12/3** 11/3** / آگاهی اجتماعی10

 1 11/3** 10/3** 14/3** 11/3** 02/3** 12/3** 41/3** -11/3** -14/3** 3/14** -11/3** -11/3** 11/3** یهای اجتماع/ مهارت12

 41/3** 11/3** 00/3** 22/3** 01/3** 23/3** 02/3** 11/3** -02/3** -00/3** 3/12** -11/3** -44/3** 10/3** گیری/ تصمیم11

 معنادار است. 31/3* در سطح   معنادار است. 31/3** در سطح 
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دار هستند. شود کلیه روابط بین متغیرهای پژوهش معنی( مشاهده می1همانطورکه در جدول )

باالترین رابطه را با « حمایت و دلگرمی»های اجتماعی تدریس، از بین متغیرهای نهفته فعالیت

با « زبان معلم»آموز( دارد. همچنین های مثبت تدریس )لذت از تدریس و لذت از دانشهیجان

-های هیجانیرابطه معنادار منفی دارد. از بین متغیرهای نهفته مهارت« آموزخشم از دانش»

. دارد« آموزنگرانی از دانش»باالترین رابطه منفی معنادار را با « آگاهی اجتماعی»اجتماعی معلم، 

آموز( رابطه آموز و نگرانی از دانشهای منفی تدریس )خشم از دانشنیز با هیجان« خودآگاهی»

های مثبت تدریس، رابطه معنادار نسبتاً باالیی معنادار منفی دارد. همچنین تنظیم هیجانی با هیجان

 دارد.

های که هیجان های تجربی نشان دادنتایج تحلیل مدل معادالت ساختاری با استفاده از داده 

های های اجتماعی تدریس و مهارتبین فعالیتتدریس معلمان به طور مستقیم از متغیرهای پیش

های برازش در ترین شاخصپذیرد. نتایج مربوط به برخی از مهماجتماعی معلم تأثیر می-هیجانی

 جدول زیر ارائه شده است:
 شهای نیکویی برازش مدل پیشنهادی پژوهشاخص (2جدول )

 مقدار شاخص

 19/140 (χ4آزمون نیکویی برازش مجذورکای )

 91/3 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 19/3 (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )

 90/3 (NFIشاخص نرم شده برازش )

 92/3 (NNFIشاخص نرم نشده برازش )

 96/3 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 321/3 (RMSEAریشه میانگین مجذور خطای تقریب )

در حد بسیار  AGFIها به جز شاخص ( حاکی از آن است که تمامی شاخص4نتایج جدول ) 

ها برازش خوبی دارد و این بیانگر این است که رابطۀ خطی اند و مدل با دادهمطلوب گزارش شده

روض الگوی مف»های مکنون وجود دارد؛ بنابراین فرضیۀ کلی پژوهش مبنی بر بین متغیرها و سازه

های اجتماعی معلمان با هیجان-های هیجانیهای اجتماعی تدریس و مهارترابطۀ علی بین فعالیت

گردد و در ادامه ضرایب مسیر استاندارد شده و تأیید می« ها استتدریس معلمان برازنده داده

 :( ارائه شده است4های تدریس معلمان در شکل )بینی هیجانخطاهای هر نشانگر در مدل پیش
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 های تدریس معلمان پایه ششمضرایب استاندارد شده مدل فرضی عوامل مؤثر بر هیجان (2شکل )

 

های (. در میان متغیرهای موجود، مهارت31/3( کلیه مسیرها معنادارند )4مطابق با شکل )

ونه گهای مثبت تدریس معلم دارد و هماناجتماعی معلم بیشترین اثر مستقیم را بر هیجان-هیجانی

از  11/3های مثبت تدریس معلم و از واریانس هیجان 90/3دهد، نشان می AMOSکه خروجی 

 های منفی تدریس معلم توسط مدل پیشنهادی تبیین شده است.هیجان

( ضرایب اثرهای مستقیم همراه با سطح معناداری آنها آورده شده است. همگی این 0در جدول )

 آنها حتماً باید بین صفر تا یک باشد. اند و مقدارضرایب استاندارد شده
 اثرهای مستقیم متغیرهای پژوهش بر یکدیگر (9جدول )

 واریانس تعیین شده اثر مستقیم متغیر

 های مثبت تدریس معلم بر روی هیجان

 اجتماعی معلم-های هیجانیاز مهارت

 های اجتماعی تدریسفعالیت

 

**16/3 
**22/3 

90/3 

 تدریس معلم های منفی بر روی هیجان

 اجتماعی معلم-های هیجانیاز مهارت

 های اجتماعی تدریسفعالیت

 

**13/3- 
**21/3- 

11/3 

 معنادار است. 31/3در سطح  * معنادار است. 31/3در سطح  **
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دار هستند. از میان متغیرهای دهد، همه اثرات مستقیم، معنی( نشان می0همانطورکه جدول )

-های هیجانیمثبت، تدریس معلم بیشترین اثر مستقیم را بر مهارتهای تأثیرگذار بر هیجان

های منفی تدریس که از میان متغیرهای تأثیرگذار بر هیجان( دارد درحالی16/3اجتماعی معلم )

 ( دارد. -21/3های اجتماعی تدریس )معلم بیشترین اثر مستقیم بر فعالیت

تغیرهای موجود در این تحقیق، اثر مستقیم کنیم میان مطورکه در این جدول مشاهده میهمان

( بر روی 22/3تماعی تدریس )های اج( و فعالیت16/3اجتماعی معلم )-های هیجانیمهارت

اجتماعی معلم -های هیجانی، اثر مستقیم مهارت31/3های مثبت تدریس معلم در سطح هیجان

منفی تدریس معلم در سطح  های( بر روی هیجان-21/3های اجتماعی تدریس )( و فعالیت-13/3)

های اجتماعی اجتماعی معلم و فعالیت-های هیجانیها، مهارتمعنادار است. طبق این یافته 31/3

اجتماعی تدریس -های هیجانیهای مثبت تدریس، رابطه مستقیم مثبت و مهارتتدریس با هیجان

 های منفی تدریس رابطه مستقیم منفی دارد.با هیجان

 

 ریگیبحث و نتیجه

های های اجتماعی تدریس، مهارتهدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی رابطه بین فعالیت

های تدریس معلمان با استفاده از مدل معادالت ساختاری بود. اجتماعی معلم و هیجان-هیجانی

س های تدریهای تجربی، نشان داد که هیجاننتایج تحلیل مدل معادالت ساختاری با استفاده از داده

اجتماعی -های هیجانیزاد فعالیت اجتماعی تدریس و مهارتطور مستقیم از متغیرهای برونمعلم به

ها به جز شاخص پذیرد. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که تمامی شاخصمعلم تأثیر می

AGFI ها اند و مدل با داده)شاخص نیکویی برازش تعدیل شده( در حد بسیار مطلوب گزارش شده

های مکنون وجود دارد؛ رازش خوبی دارد و این بیانگر این است که رابطۀ خطی بین متغیرها و سازهب

های اجتماعی تدریس الگوی مفروض رابطۀ علی بین فعالیت»بنابراین فرضیۀ کلی پژوهش مبنی بر 

تایید « ها استهای تدریس معلمان برازنده دادهاجتماعی معلمان با هیجان -های هیجانیو مهارت

رفت نتایح حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری نشان داد که طورکه انتظار میشده است. همان

های مثبت تدریس اثر های اجتماعی تدریس بر هیجاناجتماعی معلم و فعالیت-های هیجانیمهارت

(؛ 4339)های پژوهش فرنزل، گوتز، استفن و جاکوب مستقیم مثبت دارد. این نتایج همسو با یافته

ها ( است. به طور خاص، این یافته4331( و زیمبیالز )4314(؛ یین و لی، )4330ساتن و ویتلی، )

-دهند که معلمانی که به فعالیت اجتماعی تدریس آگاه هستند و دارای مهارت هیجانینشان می

ک کنند؛ به آموزان خود را درهای موجود میان دانشها و شباهتتوانند تفاوتاجتماعی هستند، می

دردی و ایند؛ رفتارهای همراحتی درگیری درونی ایجاد شده در خود را مدیریت و حل نم

آموزان خود باخبر هستند و کننده از خود نشان دهند؛ آنها از نیازهای اجتماعی و علمی دانشگرمدل

لمان دارای این گیرند. بنابراین، معها این نیازها را در نظر میگیری در مورد هدفهنگام تصمیم
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نمایند و تجارب آل و امن برای یادگیری میهای مطلوب، ایدهویژگی، مدارس را تبدیل به محیط

های معلمان با کیفیت آموزشی و که هیجانهیجانی مثبت بیشتری را تجربه خواهند کرد و از آنجایی

بر عهده دارند و نباید آنها ها نقش اصلی را در تدریس آموزان در ارتباط است، هیجانتعامل با دانش

شان، بلکه برای بهزیستی و سالمت روانی خودشان نادیده آموزانرا نه تنها برای موفقیت دانش

پذیری کنند ممکن است انعطافهای مثبت بیشتری را تجربه میگرفت. معلمانی که معموالً هیجان

ر بتوانند از عهده مشکالت پیچیده ( و انگیزه درونی بیشتری داشته باشند و بهت4331)فردریکسون، 

 (.4330آموزش برآیند )ساتن و ویتلی، 

های اجتماعی معلم و فعالیت-های هیجانیدر مدل پیشنهادی نیز مشاهده کردیم که مهارت

های های منفی تدریس معلم اثر مستقیم منفی دارد. این نتیجه با یافتهاجتماعی تدریس بر هیجان

( و برزگر، حسینی و ساداتی 4339(؛ شانگ، )4330(؛ ساتن و ویتلی، )4331پژوهش همر و پیایتا، )

اجتماعی برای مدیریت -های هیجانی( همسو است. به این معنا که معلمانی که کمبود مهارت4311)

کنند. استرس هیجانی زیاد، های کالس درس دارند، استرس هیجانی بیشتری را تجربه میچالش

شغلی دارد و ممکن است در نهایت، منجر به خستگی و دلزدگی شود.  تأثیر عکس بر روی عملکرد

ها در کالس خود مشکل دارند، های خود و در تنظیم هیجانهمچنین معلمانی که در تنظیم هیجان

کنند. تجربه های منفی بیشتری را در کالس تجربه میآموزانی خواهند داشت که هیجاندانش

ها را کاهش ، ممکن است انگیزه درونی و احساس خودکارآمدی آنهای زیاد از جانب معلمانهیجان

 دهد و منجر به دلزدگی شود.

اجتماعی -های هیجانیطور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آشنایی کامل با مهارتبه

های مثبت تدریس تواند بستر مناسبی برای افزایش هیجانهای اجتماعی تدریس میمعلم و فعالیت

توان با آموزش راهبردها برای ارتقای های منفی فراهم سازد. همچنین میکاهش هیجان معلم و

های مثبت تدریس معلمان را افزایش هیجانی معلم، تجربه هیجان-های اجتماعیها و فعالیتمهارت

پذیری و احساس خودکارآمدی آنها شد. نتایج داد و در نهایت، موجب افزایش انگیزه درونی و انعطاف

 -های هیجانیهای تأثیر آموزش مهارتاصل از آزمون مدل پژوهش مذکور با نتایج پژوهشح

ای در های معلم به گونهاجتماعی در بهبود سالمت روان معلمان مقطع ابتدایی و درک هیجان

( در پژوهشی به این نتیجه رسید که در 1090زاده )ارتباط و همسو می باشد. برای مثال، کریم

های درسی و انتخاب روش های تخصصی و علمی و تسلط بر موضوعزش، عالوه بر مهارتفرایند آمو

های ارتباطی، همدلی، .....( تعهد و فردی )مهارتهای بینتدریس مناسب و شور علمی معلم، مهارت

های رغم نقش مهم هیجانانگیزش، سالمت روان و عالقمندی به یادگیرندگان هم اهمیت دارند. به

ی اجتماعی تدریس در مطالعات هااجتماعی و فعالیت-های هیجانیعلم و مهارتتدریس م

 شناسی تربیتی به موارد مذکور کمتر توجه شده است. روان
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ئولین تعلیم و تربیت، پیشنهاد اجتماعی تدریس به مس-های هیجانیبا توجه به ابعاد مهارت

اجتماعی معلمان بیشتر  -های هیجانیهای کارآموزی آنها به این نوع ویژگیشود که در دورهمی

های مؤثری تدوین گردد. ابعاد مزبور، شامل ها برنامهتوجه شود و در جهت ارتقای این ویژگی

ت و انتخاب است و در زمینه دلگرمی و حمایت، بیان قوانین انضباطی، زبان معلم، مسئولی

 شوند.های مثبت تدریس با اهمیت تلقی میهیجان
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