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تحصیلی از درس مطالعات اجتماعی بر اساس ساختار  یزدگدل
 کالس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم

 3فریبرز نیکدل  ،2، ناصر نوشادی1ملیحه حکمتیان

 71/50/7931تاریخ پذیرش:  50/50/7931تاریخ وصول: 

 چکیده
در درس مطالعات اجتماعی بر اساس  آموزاندانشتحصیلی  یزدگدل بینیپیشهدف پژوهش حاضر، 

 مل تمامیشامتغیرهای ساختار کالس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم بود. جامعه آماری این پژوهش 
نمونه آماری به  بود. 7930 -36در سال تحصیلی  یرازشهر شدانش آموزان دختر و پسر کالس نهم متوسطه 

بود.  یگهمبست -یفی. روش پژوهش توصشدانتخاب  ایخوشهتصادفی  یریگنمونهنفر به روش  913تعداد 
(، کیفیت 0550تحصیلی )پکران و همکاران،  یزدگدل هایمقیاسمورد نیاز از  هایداده یآورجمعبرای 

( و ساختار کالس الیوت و چرچ 0551(، حمایت عاطفی معلم ساکیز )0555تدریس کریاکیدز و همکاران )
حاکی از این  هایافته استفاده به عمل آمد. SPSS افزارنرماز  هاداده وتحلیلیهتجزجهت  ( استفاده شد.0557)

وزان در تحصیلی دانش آم یزدگدلیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم با بین ساختار کالس، ک بود که
ند نتایج نشان دادوجود داشت. همچنین،  >57/5P در سطح دارییمعندرس مطالعات اجتماعی رابطه منفی و 

س و حمایت کیفیت تدری (،در ارزشیابی یریگسخت)جذابیت تکلیف، مرجعیت و  ساختار کالسابعاد  که
تحصیلی  یزدگدلبرای   >57/5Pکنندگی منفی و معناداری در سطح  بینییشپعاطفی معلم دارای قدرت 

 دانش آموزان در کالس درس مطالعات اجتماعی داشتند.

تحصیلی، ساختار کالس، کیفیت تدریس، حمایت عاطفی معلم،  یزدگدل: واژگان کلیدی
 .مطالعات اجتماعی
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 مقدمه
-هاوی لند و لویسرود )مینشناسی و علوم تربیتی به شمار متغیری مغفول در روا یزدگدل

؛ شوتز و لین 0556، 0؛ الیننبرینک0550، 9، افکالیدز و ولت0551، 0زیدنر ؛0555، 7جونز
شود میتربیتی تابو محسوب  یهاپژوهش( و در 0551؛ شوتز و پکران، 0550، 0هارت

د وجود دارتحصیلی  یزدگدلدر حوزه  اییافتهسازمانو کمتر مطالعه  (0551، 6بردنشتاین)
 هایمحیطمعتقدند که یادگیرندگان در  یتیامروزه روانشناسان ترب. (0559، 1)وودانویچ
ند یت خوشاجانای، بلکه هشوندمی نائل یشناخت یهامهارتبه کسب دانش و  تنهانهتحصیلی 
 هایهیجان( 0556) 1. پکرانکنندمیشرفت را نیز تجربه یو پ یریادگیند مرتبط با یو ناخوشا

« حصیلیت هایهیجان»، آموزش و پیشرفت تحصیلی را شناسایی و با عنوان یویژه یادگیر
لی، گره تحصیلی یا نتایج تحصی هاییتفعالتحصیلی به  هایهیجان، رویناو از  معرفی کرد

تحصیلی مثبت  هاییجانهصیلی شامل (. هیجانات تح7937 ،و همکاران نیکدلاند )خورده
حالت  عموماًرا  یزدگدل .استاز کالس(  یزدگدل( و منفی )در کالس ی)لذت و امیدوار

، پکران دکننیمعاطفی همراه با احساس ناخوشایندی و برانگیختگی اندک روانی تعریف 
 هایمحیطکه در  یرفعالیغبنابراین، هیجان منفی  (.0575، گوئتز، دنیلز، استیوپنیسکی و پری

 و مانع انگیزشی جدی برای فرآیند یادگیری دانش آموزان به شمار شودمی مشاهدهتحصیلی 
این نکته حائز اهمیت (. 0550، 75، تیتز، پری )پکران، نامندمی 3تحصیلی یزدگدل را رودمی

 چیزی بیش از غیاب عالقه یزدگدلنقطه مقابل عالقه نیست و در واقع  یزدگدلاست که 
ه ب یزدگدل(. فقدان عالقه به لحاظ عاطفی خنثی است اما 0575پکران و همکاران، است )

در  یزدگدلاست و پیامد آن گریز از موقعیت است. از آنجا که  دارجهتلحاظ هیجانی 
 هآن را در زمر توانمی شودمیکالسی تجربه  هایفعالیتآموزشی و در طی  هایموقعیت

                                                           
1  . Lewis & Haviland-Jones 

2. Zeidner 

3  . Efklides & Volet 

4  . Linnenbrink 

5  . Schutz & Lanehart 

6  . Breidenstein 

7. Vodanovich 

8  . Pekrun 

9. Academic boredom 

10. Goetz, Titz & Perry 
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 عنوانبهتحصیلی  یزدگدل( 0550مطابق نظریه هیجان پکران )هیجانات تحصیلی قرار داد. 
از  افتهییریتغعاطفی )احساسات ناخوشایند(، شناختی )ادراکات  یهامؤلفهیک هیجان با 

انگر (، انگیزشی )انگیزه برای تغییر فعالیت( و نشاندکزمان(، فیزیولوژیکی )انگیختگی 
با پیامدهای منفی مانند نمره  یزدگدل. همچنین شودمی( تعریف یو کالم ایچهره)ابراز 

حصیلی پایین پیشرفت تتدریس و در هنگام  بافییالخپایین، غیبت از مدرسه، ترک تحصیل، 
یک  عنوانبه تواندمی یزدگدل، روینااز  (.7313، و موراکو سراسپن ،در ارتباط است )بیردن

(. 0575، و همکاران پکرانشود )آسیب در جوامع امروزی بخصوص در مدارس مشاهده 
 و شناختی و فراشناختی دست یابند )بیردن هایپتانسیلبه  توانندنمی زدهدلدانش آموزان 

 0؛ وگنر7317؛ واسون، 7311؛ تیدول، 0551پکران،  ؛ گوئتز، فرنزل، هال و7313، 7همکاران
 (.0551، و همکاران

درس مطالعات  شودمیزیاد در آن مشاهده تحصیلی  یزدگدلیکی از دروسی که 
و برای  7376در سال  (.7310 تاد و بری شووگ،و  0550اجتماعی است )چیودو، بای فورد، 

اصطالح مطالعات اجتماعی توسط انجمن ملی تعلیم و تربیت آمریکا مطرح شد و اولین بار 
مجدد  7339در سال و نمود و توسعه جوامع انسانی تعریف  یدهسازمانهدف این درس را 

هدف درس مطالعات اجتماعی شامل شایستگی مدنی، اخذ تصمیمات مستدل، تربیت 
، هدف روینااز  .(7336الفی، شد )در جهانی به هم وابسته تعریف  گراکثرتروندانی شه

وابط ر واسطهبهوی معنای زندگی توسط دانش آموزان جغایی درس مطالعات اجتماعی جست
رفت، کاست )اجتماعی است و نقش معلم مطالعات اجتماعی نیز کمک به چنین جستجویی 

. (7369برونر، است ) هانسلتالشی خالقانه برای مشارکت  مطالعات اجتماعیو درس  (7361
 و شودنمیارزشمند تلقی  انآموزدانشنزد مطالعات اجتماعی رس این اهمیت، د رغمبهاما 

تکراری بودن موضوع درس و قطع ارتباط با  تحصیلی در این درس، یزدگدلدلیل 
د به دلیل اتخاذ رویکرنیز و . (7310، و همکاران شووگاست )زندگی اجتماعی  هاییتواقع
، فقدان گریخودتعیین، عدم استانداردشده یاآزمونه، استفاده از تدریسکیفیت النه در عمنف

و  یزرانگبچالشمطالعات اجتماعی درس  عدم انتخاب تکلیف درسی،و یادگیری مشارکتی 

                                                           
1. Bearden, Spencer & Moracco 

2. Wegner 
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از سایر دروس در این درس باالتر  یزدگدلو به همین دالیل  شودنمیادراک  بخشلذت
 .(0551بولینگر و وارن، است )

تند حاکی از آن هس هاپژوهشاست،  یزدگدلدر ارتباط با محیط تحصیلی که فراخوان 
، شوندمیتحصیلی یادگیرندگان در کالس درس  یزدگدلکه از جمله مواردی که منجر به 

 9(، حمایت عاطفی معلم0553، 0معلم )مان و رابینسون 7تدریس یفیتمانند کمواردی 
اما کمتر در  خوردمیچشم ( به 0550)پکران و همکاران، 0ساختار کالس( و 0551، 0)هالینان

 وهشی صورت پذیرفته است.ژدرس مطالعات اجتماعی پخصوص 
برخوردار است  یامالحظهقابلکیفیت تدریس موضوعی است که همواره از توجه 

برگ سکی، کلتیادگیری پیاژه، اریکسون، ویگو هاینظریه (.0571، 6ارناگار و شاچ-)ماگن
ی که فالسفه دارند که با تعاریف یدتأکو بندورا، بر چندین انگیزه مشترک و شرایط یادگیری 

و شاجار،  ناگار-سازگار و مطابق است )ماگن اندکردهاز کیفیت تدریس  تعلیم و تربیت
(، انتظارات معلم 7369، 1فالندرز) آموزدانش(. تدریس خوب شامل: تعامل معلم با 0571

تدریس )جانسون، ماریواما، جانسون،  هایروش(، استفاده از انواع 7316، 1)بروفی و گود
مشارکتی، تقویت وتدریس انطباقی  ی(، بازخورد مناسب، یادگیر7317، و اسکون نلسون

وط مرب هاییتفعالانجام  ی، اختصاص مناسب زمان برای(، فرصت یادگیر7310)والبرگ، 
در تدریس )سلدیک و  یسازروشنتدریس مناسب، وضوح و  هاییکتکنبه درس و 

کیفیت تدریس و  کهییازآنجا. است( 7935؛ نقل از لطیفیان و خوشبخت، 7317لو، تورو
(، باید گفت مطالعات 7939، مؤمنیروش آموزش معلمان مطالعات اجتماعی مطلوب نیست )

اجتماعی قبل از اینکه نیازمند این باشد که آموزش داده شود، نیازمند آن است که آموزش 
(، زیرا چگونگی تدریس معلم در محیط تحصیلی 7930آن آموزش داده شود )فاضلی،

پکران و اشد )بتحصیلی یادگیرندگان نقش داشته  یزدگدلمستقیم در ایجاد  طوربه تواندمی
عدم قطعیت عدم توالی در درس مطالعات اجتماعی و از طرفی به دلیل (. 0550همکاران، 

                                                           
1. Quality of teaching 

2  . Man & Robenson 

3  . Affective support teacher 

4. Hallinan 

5  . Class structure 

6  . Magen & Shachar 

7  . Flanders 

8  . Brophy & Good 
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س را در کال آموزاندانش اظهارنظر زمینه ،مسائل اجتماعی به نسبت دروسی مانند ریاضی
 در درس مطالعات اجتماعی یزدگدلکاهش  مؤثریکی از عوامل که درس فراهم آورد 

 (0575اورلیچ و همکاران، است )
رفتار ، یلیط تحصیات یادگیرندگان از محکرگذار بر ادرایدیگر از عوامل مهم تأث یکی

 هانگرشبر ارتباط اعمال،  یتأکید زیاد(. پژوهشگران 0557، 7، بوس ورثارفرریاست ) معلم
و  )بیکر اندداشتهو روانی یادگیرندگان  یو حمایت عاطفی معلم با عملکرد تحصیلی، رفتار

( ایجاد شرایط عاطفی مثبت در کالس درس 7333تورکن )و  آیسناشبی، (. 0579همکاران، 
از طرفی درس  است و یزدگدلمطالعات اجتماعی منجر به خالقیت شده و عامل کاهش 

ینهارت ، رسونویلاست و نبایستی محلی تدریس شود.  شمولجهانمطالعات اجتماعی درسی 
در درس مطالعات  یزدگدل( بر حمایت عاطفی معلم در کاهش 0570گیت )و وست 
 دارند. یدتأکاجتماعی 

 هایهیجانل دادن به کاز طرفی، ساختار کالس یک عامل محیطی دیگر در ش 
رو، (. 7939 ،آنان نسبت به محیط تحصیلی است )امیری جو میلو هاینگرشو  آموزاندانش

تحصیلی در  یزدگدل( ساختار کالس مشارکتی را عامل کاهش 0551اندرسون )هرش و 
زاننده ید برانگیدرس مطالعات اجتماعی با ساختار کالس. دانندمیدرس مطالعات اجتماعی 

 یان،ب کند )فالحیرا به کاوشگری و تفکر ترغ آموزدانشباشد و مجموعه عوامل بتواند 
 تبنس هاآننگرش  بر ساختار کالس(. ادراک دانش آموزان از 7937 آرام، نادری و احمدی

(، 0551رایان، و  کاپالن پاتریک،) در کالسبه محیط اطراف و مشارکت ذهنی و فعالیت 
و  (0557، همکاران و )کوپرنیک آموزاندانشو رفتاری  یشناختروانعملکرد تحصیلی، 

. ساختار کالس گذاردمی تأثیر( 0570و خودکارآمدی تحصیلی )موگاشو،  یزش درونیانگ
ت مطالب و یانگر سطح جذابیه بک تکلیف،از:  اندعبارتکه  کندمیبه سه بعد اساسی اشاره 

 هاییموقعیتاز  یبیشتر توصیف ،توسط معلم است و با توجه به عوامل موقعیتی هاآننحوه ارائه 
ارند. د یدتأکبر جذاب نبودن تکلیف یا محیط و  آورندمیرا به وجود  یزدگدلکه است 

رد دانش آموزان کعمل یو بد یمعلم درباره خوب یبر نحوه قضاوت ارزش که ،ارزشیابی
ه ک ینترلکار و یزان اختیمعلمان به دادن م گیریجهتکه به  تیمرجع داللت دارد و

 یانتخاب محتوا ی، چگونگگیریتصمیماز جمله  یالسک هاییتفعالدر  آموزاندانش

                                                           
1  . Ferreira & Bosworth 
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مز، یافشان را انجام دهند اشاره دارد )یو چه موقع وظا یسکه با چه کنیل و ایمکف، تیالکت
معلمان اگر (. با توجه به آنچه گفته شد 0553؛ مان و رابینسون، 7316 و گود یبروف، 7330

 آموزانشدان یو اهداف روشن برا یق خودمختاریتبحری، تشو یابیف متنوع، ارزشیالکاز ت
د ی، مفرا جالب یف درسیالکالس را سودمند و تکط ی، محآموزاندانش پس، ،کننداستفاده 
 .(7913)نقش، قاضی طباطبایی و طرخان،  دانندمیو مهم 

 :گیرندمیمورد آزمون قرار در پژوهش حاضر زیر  هایفرضیهاساس  ینبر هم
ر ارزشیابی و ب یدتأکدر ارزشیابی،  یریگسختجذابیت تکلیف، کالس )ابعاد ساختار 

 .کندمی بینییشپرا  آموزاندانشتحصیلی  یزدگدل، مرجعیت(
 .کندمی بینییشپرا  آموزاندانشتحصیلی  یزدگدلکیفیت تدریس معلم، 
 .کندمی بینییشپرا  آموزاندانشتحصیلی  یزدگدلحمایت عاطفی معلم، 

تحصیلی  یزدگدلساختار کالس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم، 
 .کندمی بینییشپرا  آموزاندانش

 تعاریف عملیاتی
( به 0557که فرد از پرسشنامه ساختار کالس الیوت و چرچ ) اینمرهساختار کالس: 

 .آوردمیدست 
 و که فرد از پرسشنامه کیفیت تدریس که توسط )کریاکدز اینمرهکیفیت تدریس: 

 .آوردمی( ساخته شده است به دست 0550همکاران، 
( به دست 0551که از پرسشنامه حمایت عاطفی معلم ساکیز ) اینمرهحمایت عاطفی: 

 .آوردمی
تحصیلی پکران و  یزدگدل هایمقیاسکه فرد از خرده  اینمرهتحصیلی:  یزدگدل
 .آوردمی( به دست 0550، 0550ن )همکارا

 روش
 - یفیت و روش توصیکاربردی و از نظر ماه هایتحقیقاین پژوهش از نظر هدف، جزء 

 دختر و پسر کالس نهم آموزاندانش. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بود یهمبستگ
بود  آموزدانش( 05366، به تعداد )30-36در سال تحصیلی شیراز دولتی شهر  هایدبیرستان

انتخاب  منظوربهقرار گرفت.  موردمطالعه وپرورشآموزشکه در قالب چهار ناحیه 
که  رتیبتینابهاستفاده شد.  یاچندمرحلهتصادفی  ایخوشه گیرینمونهاز روش  هاآزمودنی
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تصادفی  طوربه در ابتدا از هر چهار ناحیه یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه
آزمودنی  عنوانبهپایه نهم تحصیلی  آموزاندانشاب شدند. در هر دبیرستان دو کالس از انتخ

اجرا  هاآندر کالس درس مطالعات اجتماعی بر روی تمامی  هاپرسشنامهانتخاب شدند و 
 کالس 76مدرسه و  1پایه نهم بودند که از  آموزدانش 913پژوهش حاضر  هایآزمودنیشد. 

 هایآزمودنیپسر،  آموزدانش 713دختر و  آموزدانش 735انتخاب شدند. در مجموع درس 
جدول ه ب در پژوهش با توجه کنندگانشرکتاین پژوهش بودند. الزم به ذکر است که تعداد 

 شد.مورگان و کرجسی محاسبه 

 بزارهای پژوهشا
در چهار بعد تکلیف )جذابیت  گویه 71این پرسشنامه شامل : 1پرسشنامه ساختار کالس

گویه  9بر ارزشیابی با  یدتأکگویه،  0با  9در ارزشیابی یریگسختگویه،  0با  (0سخنان معلم
لیف، ت تکیاز این پرسشنامه تابع سه مؤلفه اول )جذابگویه  70گویه است.  0و مرجعیت با 

، 0557رچ )وت و چیال نامهپرسشدر ارزشیابی( و برگردان  یدتأکو  یابیدر ارزش یریگسخت
( و با 7917ت توسط جوکار )ی( است و گویه های وابسته به  مرجع7917به نقل از جوکار، 

 ایدرجه 0مقیاس  صورتبه هاپاسخ گذارینمره. گردید( تدوین 7330استناد به مقاله ایمز )
ست که سه . الزم به ذکر ااست 0موافقم معادل  کامالًتا  7مخالفم معادل  کامالًلیکرت از 

( در پژوهش 7917جوکار )شدند.  گذارینمره( منفی بودند و معکوس 70و  3، 0، 0گویه )
ا نمره کل از ب سؤالهمبستگی هر  تعیین روایی این پرسشنامه عالوه بر محاسبه منظوربهخود 

روش تحلیل عاملی استفاده کرد. همبستگی هر گویه با نمره کل در بعد جذابیت تکلیف از 
تا  61/5، در تأکید بر ارزشیابی از 16/5 تا 63/5در ارزشیابی  یریگدر سخت، 19/5ا ت 69/5
مقدار  و 10/5برابر  KMOمقدار  ینچنهم .بودند 15/5 تا 60/5در بعد مرجعیت از  و 11/5

در  پرسشنامه( بودند. برای تعیین پایایی P<557/5) 00/0906خی دو در آزمون بارتلت برابر 
رای ضرایب به ترتیب ب شد که( از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 7917پژوهش جوکار )

ا در ارزشیابی، تأکید در ارزشیابی و مرجعیت برابر ب گیریسختابعاد جذابیت تکلیف، 
د مور یو محتوای یصور یپرسشنامه از طریق روای یروای بودند. 61/5و  13/5،10/5، 15/5

ریب آلفای از ض پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز تعیین پایایی این برایتائید قرار گرفت. 

                                                           
1  . Class structure questionnaire 

2  . Lecture Engagment 

3  . Harsh evalution 
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در  یریگختسکرونباخ استفاده شد. که ضرایب به ترتیب برای ابعاد جذابیت تکلیف، 
 بودند. 10/5، 10/5، 10/5، 11/5ارزشیابی، تأکید در ارزشیابی و مرجعیت برابر با 

 کامالًاز  یاچهاردرجهطیف  باگویه  70این مقیاس دارای  :1پرسشنامه کیفیت تدریس
( 0555) 0، کمپل، گاگاتاسیسکه توسط  است( 0 نمرهموافقم ) کامالً( تا 7 نمرهمخالفم )

 را به شیوه تحلیل عامل و همبستگی نمره مقیاسپرسشنامه روایی این  آنان .ساخته شده است
که از تکمیل مقیاس توسط معلمان به دست  اینمرهکه توسط دانش آموزان تکمیل شده و 

( روایی این ابزار را به وسیله روایی سازه 7916. لطیفیان و خوشبخت )محاسبه نمودندآمده، 
 و همبستگی نمره هر گویه با نمره کل و نیز همبستگی نمرات ابعاد با یکدیگر و نمره کل

ان زیدر پژوهش حاضر م بررسی کرده و شواهد و روایی مناسبی برای آن گزارش کردند.
 د.یمحاسبه گرد 11/5ن پرسشنامه یا یبرا کرونباخ یب آلفایضر

این مقیاس یک ابزار خودگزارشی لیکرتی : 3پرسشنامه حمایت عاطفی معلم
( بر مبنای ابزارهای مختلف موجود ساخته شده 0551که توسط ساکیز ) است یادرجهپنج

بررسی و پایایی ( روایی سازه این ابزار را 0551. ساکیز )است گویه 3 است. این مقیاس شامل
ی و . حسیناین ابزار را با استفاده از روش همسانی درونی و باز آزمایی مورد تأیید قرار داد

( روایی این ابزار را با استفاده از روش همبستگی نمرات سؤاالت با نمره کل 7913خیر )
در  ند.استفاده کرد یدرون یاز روش همسان ییایاپ یبررس منظوربه و تأیید کردند مقیاس

 د.یمحاسبه گرد 10/5ن پرسشنامه یا یبرا کرونباخ یب آلفایزان ضریپژوهش حاضر م
فرعی پرسشنامه  هایمقیاساین پرسشنامه یکی از  :4تحصیلی یزدگدلپرسشنامه 

 منظوربه یسؤال 00. این مقیاس است( 0550و  0550هیجانات پیشرفت )پکران و همکاران،
 حالیندرعطراحی شده است.  تدریسدانش آموزان در حین  یزدگدلسطح  گیریاندازه

 سؤال 1یا  0(، از 0570؛ 0575برای مثال پکران و همکاران )صورت گرفته  هایپژوهشدر 
سنجش هر یک از این دو وجه  منظوربهمربوط به یادگیری،  یزدگدلیا  کالسی یزدگدل
باید بر  دهندگانپاسخ(. در این مقیاس 7930)دالورپور،  شودمیتفاده تحصیلی اس یزدگدل

موافق، به  کامالًمساوی  0مخالف تا  کامالً مساوی 7از  ایدرجه 0اساس یک مقیاس 

                                                           
1  . Quality of teaching questionnaire 

2  . Kyriakides, Campbell & Gagatasis 

3. Affective support teacher questionnaire 

4. Academic boredom questionnaire 
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( با کمک تحلیل عاملی اکتشافی، روایی 0550پکران و همکاران ) پاسخ دهند. هاپرسش
فرعی پرسشنامه هیجانات تحصیلی نشان  هایاسمقییکی از  عنوانبهاین عامل را  ایسازه

نفری از دانش آموزان دختر و پسر  655( بر روی یک نمونه 7913همکاران )نیکدل و دادند. 
بط با مرت یزدگدلکالسی و  یزدگدلفرعی ) هایمقیاسدبیرستانی روایی پرسشنامه و 

اس مقی ایسازهرا احراز کردند و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی  (یادگیری
برای دو  را 39/5( پایایی برابر با 0550پکران و همکاران ) تحصیلی را نشان دادند. یزدگدل

( پایایی این مقیاس را با 7913وجه این مقیاس فرعی گزارش کردند. نیکدل و همکاران )
 رونباخ محاسبه کردند. ضریب پایایی آلفای این دو مقیاس به ترتیباستفاده از روش آلفای ک

 نیا ینباخ براوکر یب آلفایزان ضریم (.7930)به نقل از دالور پور، بود 16/5 و 10/5برابر با 
الزم به ذکر است که چون هیجانات  د.یمحاسبه گرد 11/5پرسشنامه در پژوهش حاضر 

سشنامه وضوع درسی هستند بنابراین سؤاالت این پرتحصیلی و پیشرفت، وابسته به محیط و م
 با توجه به درس مطالعات اجتماعی تنظیم شد.

 هایافته

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی )میانگین( و پارامترهای 
 7پراکندگی )انحراف معیار، حداقل و حداکثر امتیاز، کجی و کشیدگی( مطابق جدول 

 .استاستفاده شده 

 پژوهش متغیرهایتوصیفی  آمار .1جدول 

 هبیشترین نمر کمترین نمره کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 07 71 /01 /09 17/6 31/96 913 تحصیلی یزدگدل

 91 70 /00 /00 90/0 09/06 913 حمایت عاطفی

 05 06 /66 /07 09/0 17/91 913 کیفیت تدریس

 13 91 /05 /16 09/1 63/05 913 ساختار کالس

 09 1 /66 /60 33/0 30/70 913 جذابیت تکلیف

 71 0 /51 /05 15/0 69/75 913 در ارزشیابی یریگسخت

 70 0 /90 /70 97/0 17/3 913 بر ارزشیابی دیتأک

 09 1 /69 /56 91/9 60/70 913 مرجعیت
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میزان کجی و کشیدگی برای تمامی متغیرها  دهدمینشان  7که نتایج جدول  طورهمان
نرمال  فرضیشپو  استل او این نتیجه بیانگر این است که توزیع متغیرها نرم است 7کمتر از 

 0جدول  نتایج حاصل از بررسی رابطه میان متغیرهای اصلی مطالعه در بودن برقرار است.
 آمده است.

 ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرها .2جدول 

 1 1 6 0 0 9 0 7 متغیرها

        7 یزدگدل. 7

       7 **-/09 عاطفی حمایت .0

      7 /**07 **-/09 تدریس کیفیت .9

     7 /**01 /**09 **-/00 کالس ساختار .0

    7 /**10 /**01 /**00 **-/00 تکلیف جذابیت .0

در  گیریسخت .6
 ارزشیابی

50/ 56/- 59/ .50- 00/-** 7   

  7 -/51 **-/90 -/50 **-/00 **-/00 /**76 یبر ارزشیاب دیتأک .1

 /**60 /**16 /**00 /**01 **-/05 معلم مرجعیت .1
73/-

** 

90/-
** 

7 

 0/00P <**   0/00P <*  

که  گونههمان .دهدمی، همبستگی متقابل متغیرها را نشان 0نتایج مندرج در جدول 
 جموعدرمحمایت عاطفی معلم، کیفیت تدریس معلم و ساختار کالس درس  استمشخص 

 تحصیلی در درس مطالعات اجتماعی داشتند. یزدگدلرابطه منفی و معناداری با 
 .کندمی بینییشپتحصیلی دانش آموزان را  یزدگدلابعاد ساختار کالس،  -7فرضیه 

و  9جهت پاسخ به این فرضیه از رگرسیون استفاده به عمل آمد که نتایج آن در جداول 
 .است مشاهدهقابلبه شرح زیر  0

 تحصیلی بر اساس ساختار کالس یزدگدلخالصه مدل رگرسیون  .3جدول 

 F R میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات الگو
 

Sig 

 31/7013 0 39/0303 رگرسیون
53/01 01/ 90/ 557/ 

 31/95 910 10/77016 باقیمانده
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 تحصیلی با ساختار کالس یزدگدلمشخصه آماری رگرسیون  .4جدول 

 B Beta t P نیبشیپمتغیرهای 

 /557 16/6 -/91 -/07 جذابیت تکلیف

 /57 10/0 -/70 -/97 در ارزشیابی یریگسخت

 /73 97/7 -/56 -/71 بر ارزشیابی دیتأک

 /557 19/0 -/90 -/60 معلم مرجعیت

/ 01ضریب همبستگی چندگانه معادل با  دهندمینشان  0و  9چنانچه نتایج جداول 
چهارگانه ساختار کالس با  یهامؤلفهاین مطلب است که  دهندهنشانمحاسبه شد که 

/ به دست آمد که بیانگر این 90/ همبستگی دارد. ضریب تعیین برابر با 01تحصیلی  یزدگدل
توسط متغیر مستقل قابل توضیح است. جهت  یزدگدلاز واریانس  %90مطلب است که 

ساختار کالس درس مطالعات اجتماعی سهم بیشتری  هایمؤلفهاز  یککدامتشخیص اینکه 
ده دارند از ضریب رگرسیون استاندارد )بتا( استفا انآموزدانشتحصیلی  یزدگدلدر تبیین 
 بینییشپ، در ابعاد ساختار کالس، بیشترین توانایی آمدهدستبهنتایج  بر اساسشد. که 

در  یریگختستحصیلی را به ترتیب جذابیت تکلیف، مرجعیت معلم و  یزدگدل یکنندگ
کنندگی  بینییشپشیابی توانایی بر ارز یدتأک مؤلفهارزشیابی دارد. الزم به ذکر است که 

 تحصیلی را نداشت. یزدگدل
 .کندمی بینییشپتحصیلی دانش آموزان را  یزدگدلکیفیت تدریس معلم،  -0فرضیه 

و  0جهت پاسخ به این فرضیه از رگرسیون استفاده به عمل آمد که نتایج آن در جداول 
 .است مشاهدهقابلبه شرح زیر  6

 تحصیلی بر اساس کیفیت تدریس معلم یزدگدلخالصه مدل رگرسیون . 5جدول 

 الگو
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 
 مجذورات

F R 
 
 

Sig 

 73/9970 7 73/9970 رگرسیون
10/11 09/ 73/ 557/ 

 10/91 911 65/70097 باقیمانده

 تحصیلی با کیفیت تدریس معلم یزدگدلمشخصه آماری رگرسیون  .6جدول 

 B Beta t P نیبشیپمتغیرهای 

 /557 -91/3 -/09 -/01 کیفیت تدریس



 97شماره چهل و نهم، سال چهاردهم، پاییز ی تربیتی شناسروانفصلنامه                                                    33 

/ 09ضریب همبستگی چندگانه معادل با  دهندمینشان  6و  0چنانچه نتایج جداول 
/ 09یلی تحص یزدگدلاین مطلب است که کیفیت تدریس با  دهندهنشانمحاسبه شد که 

 %73/ به دست آمد که بیانگر این مطلب است که 73همبستگی دارد. ضریب تعیین برابر با 
توسط متغیر مستقل قابل توضیح است. جهت تشخیص سهم کیفیت  یزدگدلاز واریانس 

تفاده از ضریب رگرسیون استاندارد )بتا( اس آموزاندانشتحصیلی  یزدگدلتدریس در تبیین 
منفی و  یکنندگ بینییشپ، کیفیت تدریس قدرت آمدهدستبهنتایج  ساسبر اشد. که 

 تحصیلی داشت. یزدگدلمعناداری برای 
 .کندمی بینییشپتحصیلی دانش آموزان را  یزدگدلحمایت عاطفی معلم،  -9فرضیه 

و  1جهت پاسخ به این فرضیه از رگرسیون استفاده به عمل آمد که نتایج آن در جداول 
 .است مشاهدهقابلبه شرح زیر  1

 تحصیلی بر اساس حمایت عاطفی معلم یزدگدلخالصه مدل رگرسیون  .7جدول 

 F R میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات الگو
 
 

Sig 

 01/9976 7 01/9976 رگرسیون
16/11 09/ 73/ 557/ 

 10/91 911 07/70095 باقیمانده

 تحصیلی با حمایت عاطفی معلم یزدگدلمشخصه آماری رگرسیون  .8جدول 

 B Beta t P نیبشیپمتغیرهای 

 /557 -91/3 -/09 -/00 حمایت عاطفی معلم

/ 09ضریب همبستگی چندگانه معادل با  دهندمینشان  1و  1چنانچه نتایج جداول 
/ 09یلی تحص یزدگدلاین مطلب است که کیفیت تدریس با  دهندهنشانمحاسبه شد که 

 %73/ به دست آمد که بیانگر این مطلب است که 73همبستگی دارد. ضریب تعیین برابر با 
توسط متغیر مستقل قابل توضیح است. جهت تشخیص سهم حمایت  یزدگدلاز واریانس 

بتا( ندارد )استاتحصیلی دانش آموزان از ضریب رگرسیون  یزدگدلعاطفی معلم در تبیین 
کنندگی  نیبییشپ، حمایت عاطفی معلم قدرت آمدهدستبهنتایج  بر اساسه استفاده شد. ک

 تحصیلی دانش آموزان داشت. یزدگدلمنفی و معناداری برای 
یلی تحص یزدگدلساختار کالس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم،  -0فرضیه 

 .کندمی بینییشپدانش آموزان را 
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در  استفاده به عمل آمد که نتایج آن گامبهگامجهت پاسخ به این فرضیه از رگرسیون 
 .است مشاهدهقابلبه شرح زیر  75 و 3جداول 

ساختار کالس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی  گامبهگامخالصه نتایج تحلیل رگرسیون  .9جدول 
 تحصیلی یزدگدلمعلم با 

 R نیبشیپمتغیرهای  متغیر مالک
 

B Beta t Sig 

 تحصیلی یزدگدل

 /557 -11/70 -/00 -/03 /95 /00 ساختار کالس

 /557 -60/3 -/00 -/05 /90 /03 ساختار کالس

 /557 -09/0 -/00 -/97   کیفیت تدریس معلم

 /557 -00/1 -/93 -/96   ساختار کالس

 /557 -10/9 -/71 -/00 /96 /65 کیفیت تدریس معلم

 /557 -30/0 -/70 -/73   حمایت عاطفی معلم

حمایت عاطفی، کیفیت  رفتارهای، گامسه، طی شودمیچنانکه در جدول مشاهده 
ول، ساختار . طی گام ااندبودهتحصیلی  یزدگدل بینییشپتدریس و ساختار کالس قادر به 

را تبیین نمود. در گام دوم، ساختار کالس و کیفیت  یزدگدلاز واریانس  درصد 95کالس،
را تبیین نمودند. و در گام سوم ساختار کالس،  یزدگدلاز واریانس  درصد 90تدریس معلم، 

 یزدگدلدرصد از واریانس  96کیفیت تدریس معلم و حمایت عاطفی معلم توانستند 
 نمایند. بینییشپتحصیلی را 

 گیریو نتیجه بحث
تحصیلی توسط ابعاد  یزدگدل، 0و  9، 0جداول در ارتباط با فرضیه اول، با توجه به نتایج 

، در آمدهتدسبهنتایج  بر اساس. شد بینییشپمنفی و معناداری  صورتبهساختار کالس 
لی را به ترتیب تحصی یزدگدلکنندگی  بینییشپابعاد ساختار کالس، بیشترین توانایی 

ن یافته که در تبیین ای .در ارزشیابی داشتند گیریسخت جذابیت تکلیف، مرجعیت معلم و
 توانمییلی را دارد تحص یزدگدل پراکندگییشپبیشترین توانایی  "جذابیت تکلیف" ؤلفهم

جذاب و ان یادگیرندگ یدارند که برا هاییفعالیتکه تکالیف و  هاییکالسبیان نمود که، 
شاگردان کمتر احتمال دارد که دچار مشکالت  هاکالسبرانگیزاننده است در این قبیل 

سب و ، منادارمعنیچالشی، ف یالکت درس، السکدر  که یزماند. تحصیلی و عاطفی شون
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ن ی. و جو اکنندمید درک یآن تکالیف را مف آموزاندانشد، نجذاب در نظر گرفته شو
از به یه نک یزشیف انگیالکانجام ت یبرا ییهافرصت یجادکنندهاط یمح عنوانبهرا  هاکالس
بنابراین باید تکالیف مناسب از نظر سطح (. 0575، کار) کنندمیشتر دارد حس یتالش ب

حکیم زاده و همکاران، ؛ 0551ارن، بولینگر و وچالش برای یادگیرندگان فراهم ساخت )
( و اکلز، میدگلی، ویگفیلد، بوچان ان، ریومان، 7330ن بر اساس دیدگاه ایمز )ی(. همچن7930

که دانش آموزان محتوای تکالیف  ی(، زمان7939؛ نقل از مرادی و چراغی، 7339فالنگان )
و  هاچالشد، از راهبردهای مناسبی برای برخورد با ندرسی را برای آینده خود مفید بدان

 ٔ  ینهرزمد، که منجر به موفقیت کنندمیدر محیط تحصیلی و کالسی استفاده  هاانطباق
بیان  توانیم تحصیلی خواهد شد. در تبیین این فرضیه در ارتباط با درس مطالعات اجتماعی

اجتماعی  درس مطالعاتمحتوای تولید کند.  یجستجوگرنمود، هر متن و تکلیفی باید لذت 
 بخشلذت ر، کمتروینازاهستند و که فاقد جذابیت بصری  شوندمینوشته  یاگونهبه معموالً

. یکی از دالیل در حاشیه ماندن مطالعات اجتماعی در نظام آموزشی، همین روندمیبه شمار 
باید  تنهانه نیستند. این تکالیف بخشلذتواقعیت است که متن و تکالیف مطالعات اجتماعی 

 هانآبا نیازهای واقعی زندگی دانش آموزان منطبق باشد، بلکه باید فایده مندی و ضرورت 
(. الزم 7930فاضلی، )تجربه کنند  بخشلذترا  هاآنانش آموزان بیان شود که د یاگونهبه

به ذکر است که به دلیل متمرکز بودن نظام آموزشی، به درس مطالعات اجتماعی همانند 
از یک روند خاصی پیروی کند. اورلیچ و  تواندمیکه  شودمیدروس علوم پایه نگریسته 

که توالی درس مطالعات اجتماعی باز است  خود نشان دادند هاییافته( در 0575همکاران )
ب بنابراین مفاهیم مندرج در کتو مانند دروس ریاضی دارای توالی مشخص و بسته نیست. 

از طرفی  .شوندمی یزدگدلدرسی مطالعات اجتماعی اگر با پرسشگری همراه نشوند منجر به 
 عنوانبهقرار گرفته و  ایدئولوژیک هایبرنامهمتمرکز آموزشی ذیل  یهانظاماین درس در 

ا پژوهش که ب استکه نتیجه آن قطع ارتباط با واقعیت  گیردمیقرار  مورداستفادهابزار 
 .( همسو است7310همکاران )و  شووگ

اری ساخت هاآنگفت، معلمانی که کالس  توانمی "مرجعیت معلم "مؤلفه یینتبدر  
مشارکتی دارد نسبت به معلمانی که کالسشان جوی مستبدانه دارد، شرایط برای تعامل و 

ق و از انگیزه درونی، عالی یمعلمان چنین. بنابراین استدر عقاید و افکار را فراهم  اظهارنظر
و دانش آموزان را به انجام تکالیف ترغیب  کنندمیتجارب فردی دانش آموزان حمایت 
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تار بین ساخ ایبرجستهبیان نمود، ارتباط  توانمی(. پس 7316ریان و گرولینگ، یند )نمامی
وجود دارد. زیرا  آموزاندانشکالس درس مطالعات اجتماعی با تعامل و مشارکت ذهنی 

رسالت درس مطالعات اجتماعی بسط دموکراسی و مشارکت مدنی است. مرجعیت معلم در 
کالس، نقش مکملی با مشارکت ذهنی و تعامل عاطفی دانش آموزان در کالس خواهد 

با دادن آزادی عمل به دانش  توانندمی(. بنابراین معلمان 0576 گاالندداشت )هاسپل و 
ه و عالیق مدرس هایفعالیتو با فراهم آوردن ارتباط بین  شانیادگیری هایتفعالیآموزان در 

حمایت کنند. حمایت از خودمختاری شامل رفتارهایی  هاآندانش آموزان، از خودمختاری 
، یرونیب ، کاهش استفاده از کنترلیخود آغازگراز قبیل فراهم کردن انتخاب، تشویق 

ونی انگیزش در آموزانیدانشچنین دیگران است.  هایهدیدگااحساسات و  تأییدقدردانی و 
(. پس 7937باالتری دارند )حجازی و همکاران،  شدهادراکو شایستگی  نفسعزتبیشتر، 

و مرجعیت داده شود، به دنبال آن  اظهارنظراجازه  آموزاندانشگفت اگر به  توانمی
یکی  یگریینتع( خود0555رایان )مطابق نظر دسی و تحصیلی کمتر خواهد شد.  یزدگدل

است. درس مطالعات اجتماعی بایستی اجازه کنترل بر  یزدگدلاز عوامل اصلی کاهش 
 در این درس احساس شایستگی نماید. آموزدانشزندگی را فراهم آورد تا 

 بینییشپی توانای "سختگیری در ارزشیابی "از طرفی، در تبیین این یافته که مؤلفه 
بیانگر  0 در جدول توجهجالبتحصیلی دارد. نکته  یزدگدلکنندگی منفی و معناداری برای 

در ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی با جذابیت تکلیف  یریگسخترابطه منفی و معنادار 
 هاارزشیابیق مستقیم از طری طوربه توانندمیمعلمان  شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که است.

وارن مطابق نظر بولینگر و (. 0553قرار دهند )پکران،  تأثیرنش آموزان را تحت هیجانات دا
به دانش آموزان  دهینمره صرفاًهدف معلمان مطالعات اجتماعی از آزمون نباید  (0551)

لمان در مع گیریسختقرار دهد.  مدنظر توأمانباشد. بلکه ارزشیابی شناختی و عاطفی را 
روانی  و انرژی شودمیارزشیابی از یادگیرندگان منجر به ایجاد اضطراب در یادگیرندگان 

سائل انسانی به م مکانیکینگاه ، روینازا. شودمییادگیرندگان به کسب نمرات عالی معطوف 
درس مطالعات اجتماعی درس . شودمی یزدگدلاستاندارد منجر به  یهاآزموناز طریق 

س . در سنجش درحیطه بلومدر سطح دانش  همآنسنجش شناختی  صرفاًاست و نه  زندگی
دانش آموزان  هایتوانمندیاس کارهای متنوع برای انعکمطالعات اجتماعی باید از راه
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( همخوانی 7919) و همکاران( و فروغی 7935قاسمی ) هایپژوهشاستفاده کرد. این یافته با 
 داشت.

طه تحصیلی راب یزدگدلبین کیفیت تدریس و  0در ارتباط با فرضیه دوم، مطابق جدول 
کیفیت تدریس  6و  0در جداول  آمدهدستبهمنفی و معناداری وجود داشت. با توجه به نتایج 

عات تحصیلی در درس مطال یزدگدلمنفی و معناداری برای  کنندگیبینیتوانایی پیش 
مهمی  چنین بیان نمود که کیفیت تدریس نقش توانمیاین فرضیه  در تبیین .داشتاجتماعی 

مهمی بر احساس رضایت و تعلق دانش  یراتتأث، تحصیلی دارد. همچنین یزدگدلدر کاهش 
(. اگر کیفیت 0571ار، شاچو  ناگار-آموزان نسبت به مدرسه و کالس درس دارد )ماگن

 ردهبرآورا  آموزاندانشتدریس و محیط یادگیری، به نحوی شکل داده شوند که نیازهای 
 هاییمحیط. بنابراین ایجاد یادگیری در چنین آورندمیمرتبط را به وجود  هایهیجانسازد، 

باید  س با کیفیتی(. تدر0553است )پکران،  ارزشمندتربه لحاظ ذهنی برای یادگیرندگان 
( و یادگیرنده را به چالش 0555منجر به مشارکت ذهنی یادگیرنده در کالس شود )دارلینگ، 

(. بهبود وضوح و روشنی تدریس، ارائه منسجم 0550 شاند )فاستر، لیوز و اونافووارا،کب یعلم
که  شودمیباعث در انجام تکالیف،  آموزاندانشو ساختارمند معلم و فعال ساختن 

ارزش  آموزاندانش نیزو  سهیم هستندیادگیری خود  احساس نمایند که در آموزاندانش
دلیل  تریناصلی(. بنابراین یکی از 0556د داد )پکران،نبیشتری به محتوای دروس خواه

، مؤمنی) استدر درس مطالعات اجتماعی کیفیت تدریس معلم  آموزاندانش یزدگدل
الزم در تدریس درس  هایمهارت(. معلمان برای تحقق اهداف آموزشی بایستی 7939

، با یآموزشکمکمطالعات اجتماعی به دست آورند. ضمن استفاده از جدیدترین وسایل 
اداره کالس، وضعیت آموزش درس مطالعات اجتماعی  هایروشجرح و تعدیل مناسب در 

فعال تدریس، یکی از رویکردهای مهم و اساسی در  هایروشرا بهبود بخشند. استفاده از 
خاص محسوب  طوربهعام و برنامه درسی مطالعات اجتماعی  طوربهدرسی  یزیربرنامه

 هایتیواقعاز طرفی کیفیت تدریس در درس مطالعات اجتماعی با  (.7916)مسلمی،  شودمی
به  بیرونی منجر هایواقعیتاین درس با  مندنظامروز جامعه گره خورده است و قطع ارتباط 

درس مطالعات اجتماعی تمرین مشارکت مدنی  .شودمی آموزاندانشتحصیلی  یزدگدل
ت و بار، بارباشند )است و معلمان مطالعات اجتماعی بایستی به تفکر انتقادی آشنا 

 ،روینااز  .(7317؛ هرتز برگ، 7310؛ گودلد، 7337؛ کارتر، 7310، بئر؛ 7311شرمیس،
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فزایش اهنر عدم توافق از طریق احترام به مخالف و  سازینهزمبایستی مطالعات اجتماعی درس 
و یکی از راهبردهای آن ترکیب مفاهیم مندرج در این درس با باشد.  صدرسعهمدارا و 

پرسش است. از طرف دیگر باید گفت که تمامی موضوعات و محتوای برنامه درسی 
 ادگیری هستند اما نه فقط برای انتقال اطالعات بلکه برایمطالعات اجتماعی قابل تدریس و ی

 پرورش قوه تفکر نقادانه.
بین حمایت عاطفی  استمشخص  1و  1، 0جداول در ارتباط با فرضیه سوم، چنانچه در 

 یپژوهشگران تأکید زیاد منفی و معناداری وجود داشت. تحصیلی رابطه یزدگدلمعلم و 
، و روانی یو حمایت عاطفی معلم از عملکرد تحصیلی، رفتار هانگرشاعمال،  یرو

معلم  یت عاطفین پژوهش، منظور از حمای(. در ا0579،همکاران)بیکر و  اندداشته آموزدانش
، انآموزدانشو عالقه به  یت دادن، احترام و نگرانیو اعمال معلم شامل اهم هانگرشرفتارها، 

ق، انتظارات باال و گوش فرادادن است. در بین ی، تشو، رفتار عادالنهی، بازشناسیقدردان
کالسی  هشدشناختهعوامل  ینترمهممحیط یادگیری، حمایت معلم یکی از  عناصر مرتبط با

ثرت شواهد دارد. ک یدتأکآشکار بر نقش مستقیم معلم در تعامالت کالسی  طوربهاست که 
حقیقات . تگذاردمیرندگان صحه حمایت معلم روی یادگی تأثیرپژوهشی موجود، بر اهمیت 

که حمایت علمی و تحصیلی معلم، با موفقیت بیشتر و ناکامی و  انددادهپیشین نشان 
بیشتر در دانش  ، وقوع کمتر سوء رفتار و تمرکزیشترکمتر، شایستگی تحصیلی ب یریگگوشه

 یژهوبه، (. در مقابل فقدان حمایت معلم7930عالی پور و همکاران، دارد )آموزان رابطه 
برای مشکالت هیجانی در میان نوجوانان باشد )ژوئن و برو،  خطرسازیک عامل  تواندمی

انند ات معلمان می(. در تبیین این فرضیه باید گفت، خصوص7930؛ نقل از دالور پور، 0553
ر د یزدگدلبر مشارکت ذهنی و کاهش  ،گوش دادن، احترام، شناخت و رفتار منصفانه

 شودیمق و انتظارات باال باعث یات همراه با تشوین خصوصی. اگذاردمی تأثیرکالس درس 
ت یما، حدرواقعاز خود نشان دهند.  یمترک یزدگدله یادگیرندگان از کالس لذت برده و ک

نسبت به  آموزاندانشو عالقه و انگیزش  یلیبازده تحص یرات مثبتی رویمعلم تأث یعاطف
 و خستگی یادگیرندگان نسبت یزدگدل، عالقگیبی و از .گذاردمیمدرسه و کالس درس 

اق فراوان یالس درس با اشتکدر  توانندمی آموزاندانش. بنابراین کاهدمیف و درس یالکبه ت
؛ نقل از خیر و حسینی، 0559نر )ین راستا فورر و اسکینند. در همکبه تدریس معلم توجه 

، دکننمید شدن از طرف معلمان یکه احساس تمج آموزانیدانشکه  کنندمیان ی( ب7931
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که احساس  آموزانیدانشدر کالس دارند، اما  یشتریو آرامش ب یاحساس خوشحال
در  یترشیو خشم ب ی، ناراحتیزدگدل، کنندمیمعلمان  یا طرد شدن از سویبودن  اهمیتبی

با  وانندتمیلمان باید گفت مع یجهدرنت. دهندمینشان  یریادگی هاییتفعالمشارکت با 
 آموزاندانشحمایت عاطفی خود به ارتقا سطح عملکرد تحصیلی و ساختارهای انگیزشی 

گوش  اهآنحرفی برای گفتن دارند، به سخنان  آموزاندانشکمک کنند. معلمان زمانی که 
 موزانآدانشدهند. به عقیده و نظر دانش آموزان احترام بگذارند. نیت خیر و خوب خود را به 

ه دوره اول دبیرستان ک کهیدرحالبنابراین  احترام بگذارند. آموزاندانشنشان دهند و به 
ین پلی بایجاد  سازینهزم تواندمیمصادف با سن نوجوانی است و درس مطالعات اجتماعی 

درس درجه دوم و فاقد  عنوانبههمچنان اما این درس آید  حساببه یسالبزرگنوجوانی و 
 .نظام آموزشی ایران استاهمیت از نظر 

امعه روز ج هایواقعیتکه محتوای درس مطالعات اجتماعی با  شودمیپیشنهاد  روینازا 
و  هامهارتیابد و نیز معلمان درس مطالعات اجتماعی در حوزه بیشتری ایران مطابقت 

ند تا رضمن خدمت فرهنگیان مورد بازآموزی قرار گیمراکز تفکر انتقادی در  هاییشگرا
 پرسشی از واقعیات جامعه درآورند. صورتبهرا  هاآنتدریس ایزوله مفاهیم،  یجابه

 منابع
اجتماعی کالس، مدیریت کالس درس  –(. رابطه جو روانی 7939) .امیری جو میلو، میکائیل

های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه و حمایت عاطفی معلم با هیجان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم  نامهیانپامغان.  آبادپارسشهرستان 
 .یشناسروانتربیتی و 

(. بررسی ساختار ارتباطی، باورهای فرد پیرامون توانایی، ساختار 7917بهرام. )جوکار، 
انشگاه دکتری روانشناسی تربیتی. د نامهیانپاو پیامدهای تحصیلی.  ییگراهدفکالس، 

 شیراز.
ادراک از ساختار کالس و پیشرفت  .(7911) .اکبریعلهه؛ نقش، زهرا و سنگری، حجازی، ال

. یشناختروانمطالعات  .ای متغیرهای انگیزشی و شناختیتحصیلی ریاضی: نقش واسطه
 دانشگاه الزهرا. یشناسرواندانشکدة علوم تربیتی و 
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(. بررسی نقش معلم در هیجانات تحصیلی 7913) .حسینی، فریده سادات و خیر، محمد
فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه  .ریاضی و تنظیم هیجانی دانش آموزان

 .05تبریز، سال پنجم، شماره 
(. بررسی ادراک 7930) .حکیم زاده، رضوان؛ طرخان، رضاعلی و محمدی فارسانی، فریبرز

ری تأثیر آن بر انتخاب رویکرد یادگیدانشجویان فنی مهندسی از کیفیت تدریس و 
 .61، سال هفدهم، شماره فصلنامه آموزش مهندسی ایران .دانشگاه تهران

های معلم، تدریس (. بررسی رابطه بین ویژگی7935) .خوشبخت، فریبا و لطیفیان، مرتضی
 .6، دوره 0روانشناسی معاصر، شماره  .معلم و عملکرد ریاضی دانش آموزان

تحصیلی، تبیین نقش علی محیط یادگیری و عوامل  یزدگدل(. 7930د آقا. )دالورپور، محم
تری، دک نامهیانپاای. ارزش تحصیلی و راهبردهای مقابله یگرواسطهشخصیتی با 

 .یشناسرواندانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و 
(. رابطه علی ادراک حمایت 7930سحاقی، حکیم. ) و شهنی ییالق، منیجه ؛پور، سیروسعالی

عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجیگری احساس تعلق، لذت، نااُمیدی، 
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره  .خودکارآمدی و تالش تحصیلی

 سوم، شماره اول.
عات اجتماعی را جذاب درس درجه دو: چگونه درس مطال (. 7930) .اهللنعمتفاضلی، 

 .7، شماره 76، دوره کنیم؟. رشد مطالعات اجتماعی
(. بررسی تأثیر ارزشیابی 7919) .، زهرا ساداتییابرقوپور کاوه و فروغی ابری، احمدعلی

تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس علوم تجربی، 
 .01 -66، 7وهش در علوم تربیتی، مجله دانش و پژشهر اصفهان.  0در ناحیه 

(. روش تدریس 7937) .؛ نادری، مریم و احمدی، آمنهمحمدباقرفالحیان، ناهید؛ آرام، 
ریزی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه وپرورشآموزشوزارت  .مطالعات اجتماعی

 های درسی ایران، چاپ دوم.تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب
(. بررسی رابطه ارزشیابی کالس در الگوهای ارتباطی و 7935قاسمی تادرانی، ستار. )

(، 0) 6رویکردهای نوین آموزشی، مکانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان، 
10-67. 
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تجربی از روابط بین ادراک از  –(. الگوی علی 7939چراغی، اعظم. ) و مرادی، مرتضی
الگوهای ارتباط خانواده، ادراک از ساختار کالس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و 

مجله مطالعات آموزش و یادگیری. دوره سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. 
 .705-779، صفحات 77، شماره 6

ت اجتماعی، رشد آموزش های تدریس فعال در درس مطالعا(. روش7916) .مسلمی، پری
، دوره یازدهم، شماره وپرورشآموزش یآموزشکمکدفتر انتشارات  .علوم اجتماعی

 00-65(، زمستان، صص 96)شماره پیاپی  7
شناسی )مطالعه موردی: استان کردن دانش آموزان به جامعه مندعالقه(. 7939مؤمنی، حسن. )

نشریه رشد آموزش علوم اجتماعی، (، 7937-7935ایالن شهرستان موسیان در سال 
 .0، شماره 76دوره 

(. الگوی ساختاری رابطه 7913) .نقش، زهرا؛ قاضی طباطبایی، محمود و طرخان، رضا علی
ای خودکارآمدی، سودمندی ادارک شده و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه

 .9، دوره 7های علوم شناختی، شماره تازهبخش. یادگیری خودنظم
(. 7937) .زاده، مهدی و کاوسیان، جواد، فریبر؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اهلل؛ عربنیکدل

صلنامه فهای مثبت و منفی با یادگیری خودگردان. رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان
 .759-773(،07)7، شماره 6کاربردی، سال  یشناسروان
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