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 چکیده 

-هیجانی معلمان و تعامل معلم -مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی رابطةپژوهش حاضر بررسی  هدف:

 انجام شد.  7997-99تحصیلی  در سالآموزان ابتدایی آموز با سواد هیجانی دانشدانش

معلمان ابتدایی شهرستان مالیر بود  شامل کلآماری پژوهش  ةهمبستگی بود. جامع-روش تحقیق توصیفی روش:

(549=N حجم نمونه .)ی، صورت تصادفای تصادفی انتخاب شدند؛ هر معلم بهمعلم ابتدایی بود که به روش طبقه 747

از مقیاس مدیریت کالس ها با استفاده کرد. دادهآموز کالس خود را تکمیل میدانش 9های مربوط به پرسشنامه

 ضریب معلم گردآوری شد. ةسواد هیجانی نسخ آموز و ابزار ارزیابیدانش-هیجانی، مقیاس ارتباط معلم -اجتماعی

آموز و دانش-آموز، تعارض معلمدانش-هیجانی، ارتباط نزدیک معلم -مقیاس مدیریت کالس اجتماعی آلفای کرونباخ
ها از همبستگی پیرسون و وتحلیل دادهبود. برای تجزیه 79/0و  77/0، 77/0، 99/0ترتیب برابر با سواد هیجانی به

 گام استفاده شد.بهدمتغیری به روش گامرگرسیون چن

 و ابعاد آن با سواد هیجانی بود.هیجانی  -مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیمثبت  رابطةها: حاکی از یافته

 آموز با سواد هیجانیدانش-مثبت و بین تعارض معلم رابطةآموز با سواد هیجانی دانش-بین نزدیکی معلمهمچنین 
و نزدیکی  هیجانی -بتنی بر یادگیری اجتماعیمدیریت کالس مبراساس نتایج رگرسیون سهم  .منفی وجود داشت رابطة

ه شود کها پیشنهاد می. با توجه به یافتهدار بوده استبینی سواد هیجانی مثبت و معنیدر پیشآموز دانش-معلم

 آموز نیز دردانش-به معلمان آموزش داده شود و ارتباط معلمهیجانی  -نی بر یادگیری اجتماعیمدیریت کالس مبت

 های ضمن خدمت معلمان گنجانده شود. برنامه
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00   رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی... 

 و بیان مسئله مقدمه
های ها، گوش دادن به دیگران، همدردی و همدلی با هیجانبه توانایی درک هیجان 7سواد هیجانی    

توانایی درک، ابراز و  ۀدیگر، سواد هیجانی دربردارندعبارتها اشاره دارد؛ بهو توانایی بیان هیجان هاآن

 بعد 5 به هیجانی (. سوادWeare, 2003های دیگران است )های خود و پاسخ به هیجانمدیریت هیجان

اند از: ادراک هیجانات، داشتن احساس همدلی، یادگیری مدیریت هیجانات، شود که عبارتمی تقسیم

هیجانی،  (. در تعریف دیگر، سوادSteiner and Perry, 1997ترمیم مشکالت هیجانی و تعامل عاطفی )

 است شدهفیتعر هیجانی هایمهارت مناسب بیان خود و هیجانات شناخت هیجانات، عنوان مدیریتبه

(Steiner, 2003). خود، هیجانات تشخیص هایمهارت میان تعاملعنوان به هیجانی سواد ،براینعالوه 

 .(Flynn, 2010شود )می توصیف دیگران جاناتیه به مناسب پاسخ و دیگران و خود هیجانات مدیریت

 شناخت هیجانی شاملدر مدل اول سواد  دارد؛ وجود هیجانی سواد موردهای مختلفی در مدل

 است مؤثر ارتباط هایمهارت ایجاد و هیجانی آوریتاب هیجانات، تنظیم همدلی، خود، در احساسات

(Steiner, 1979; cited in Oksuz, 2016 ) . مدلدر Weare، که است مهارت چهار شامل هیجانی سواد 

 روابط ایجاد و اجتماعی هایموقعیت درک هیجانات، مدیریت و درک ادراکی، خود :ازاند عبارت

(Weare, 2003). مدل  ،مدل دیگرFaupel  قرار گرفته  مورداستفادهوی  ةکه در پژوهش حاضر پرسشنام

 انگیزش، خودتنظیمی، خودآگاهی، سواد هیجانی دارای پنج بعد (Faupel, 2003) در این مدل ؛است

ها بحث هیجانات توان گفت که در این نظریهکلی می صورتبه .است اجتماعی هایمهارت و همدلی

یک مهارت هیجانی در  عنوانبهاست و سواد هیجانی  موردنظرو استفاده از آنان در تعامالت اجتماعی 

نظر گرفته شده است که موجب بهبود تعامالت اجتماعی، ایجاد روابط مثبت و ادراک هیجانات خود 

 مثبت رتأثیآموزان دانش تحصیلی پیشرفت برای قبلی این مهارت هشود. براساس پژوهشو دیگران می

 مختل رفتارهای کاهش با محیط مدرسه سازگار شوند، موجب تا کندمی کمک آموزاندانش به دارد،

 ,Burman) به دنبال دارد را روابط با همساالن و معلم-آموزدانش روابط رشد شود ومی آموزاندانش

2009; Flynn, 2010; Carnwell and Baker, 2007; Gillum, 2010; Perry, Lennie and Humphrey, 

2008; Tew, 2007توان به بهبود روابط، احساسات (. همچنین، از پیامدهای مثبت سواد هیجانی می

( و از پیامدهای سواد هیجانی پایین Steiner and Perry, 1997دوستی و همکاری بین افراد اشاره کرد )

 Walden andرا نام برد ) نامناسبی وخوخلقو  نفس پایین،و عزت ، عاطفهضعیف روابطبه  توانمینیز 

Field, 1990.) 

 محیط یادگیری اثربخش را برای کنندهای مختلف سعی میبا استفاده از مؤلفه، تدریس هنگامعلمان م

های قوی تدریس و یادگیری دارای مؤلفه چون .(Seraji and Paidar, 2018) آموزان تدارک ببیننددانش

معلمان بنابراین ، (Zins, Weissberg, Wang and Walberg, 2004هیجانی، اجتماعی و تحصیلی است )

آموزان نان بر هیجانات مثبت و منفی دانشو تدریس آ آموزان دارندنقش مهمی در هیجانات دانش

                                                             
1. emotional literacy 
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که همچنین با توجه به این ؛(Goetz, Sticca, Brunner, Becker, Morger and Hubbard, 2017أثیر دارد )ت

ی تواند به متغیرهاتوان گفت که یادگیری این مهارت میسواد هیجانی یک مهارت است، بنابراین می

 یموقعیت معلم دوران ابتدایی، درباشد؛ زیرا  مرتبطمرتبط با تدریس معلمان در دوره ابتدایی 

 دنبال داردمناسب کودکان را به اجتماعی عاطفی و رفتار وی، رشدقرار دارد که  فردمنحصربه

(Kremenitzer, 2005و ) منفی و هیجانات پذیرش ازجمله ضروری های، در مهارتانمعلم 

 ,De Klerk and Le Roux) کنندعمل میعنوان الگو برای کودکان آنان، به با مقابله هایروش

تدریس معلمان نقش مهمی در سواد هیجانی  ۀاست که شیوبراین نشان داده شده عالوه(. 2003

 -اجتماعیمدیریت کالس مبتنی بر یادگیری (.  Kliuevaa and Tsagari, 2018) آموزان دارددانش

مرتبط باشد، اما آموزان سواد هیجانی دانش تواند بارهایی است که میمعلمان یکی از متغی 7هیجانی

 از معلمان، هیجانی و اجتماعی کالس مدیریت در .پژوهشگران قرار نگرفته است موردتوجه

 داده نشان و کنند استفاده کالسی هایطمحی در اجتماعی هایمهارت و خودنظارتی خودتنظیمی،

 یتحصیل پیشرفت افزایش و کالس منفی اجتماعی تعامالت کاهش در روش یک این که است شده

می، یاز طریق این روش معلمان خودتنظ .(Savitha and Vijayalaxmi, 2018است ) مؤثر آموزاندانش

 یگر،دعبارتبه(. Norris, 2003) دهندآموزان آموزش میهای اجتماعی را به دانشخودبازبینی و مهارت

هیجانی در -هیجانی و صالحیت اجتماعی-های اجتماعیاستفاده از یادگیری این نوع مدیریت کالس

با توجه به اینکه از مقیاس مدیریت کالس (. Kamenetz, 2017; Matula, 2013کالس درس است )

 ( در این پژوهش استفاده شده است، ابعاد آنSavitha and Vijayalaxmi, 2018) هیجانی -اجتماعی

زان(، آمودانش بین در شایستگی احساس القای در معلمان )توانایی شایستگیاحساس از:  اندعبارت

 رفتارآموزان(، هویت دانش گیریشکل و هاپتانسیل تحقق ،)ادراک معلم از نقش خود احساس هویت
یک  ایجاد) شناختیروانامنیت کالس(،  آموزان دردانش با خود رفتار از معلمان )درک کلی معلمان

 در آموزاندانش به کمک در معلمان )نقش احساس تعلق، (هیجانی و اجتماعی امنیتدارای  کالس

 برای در تالش آموزاندر دانش انگیزه و نفساعتمادبه )ایجاد رفتار هدفمند و یکدیگر( با ارتباط

 که باورند این بر معلمان از بسیاری .[Savitha and Vijayalaxmi, 2018]شخصی( اهداف به دستیابی

 نقشی باید مدارس معتقد هستند که هاآنبسیار زیادی برخوردار است؛  اهمیت از اجتماعی-هیجانییادگیری 

 ,Buchananدهد )می کاهش را اجتماعی-هیجانییادگیری  فرصت فعلی، تحصیلی هایهخواست کنند و ایفا فعال

Gueldner, Tran and Merrell, 2009.) کالس فضای یک ایجاد برای انمعلم که دهدمی نشان پژوهش 

 و اجتماعی ازنظر باید ،اجتماعی-هیجانی درس کالس مدیریت تمرین و گرم هیجانی ازنظر درس

ه ک شود که معلمان بدانندموجب می ،شایستگیاین  از برخورداری. داشته باشند شایستگی هیجانی

 هیجانت توانندمی هاآن ؛کنند مدیریت دیگران با را خود روابط و خود هایرفتار و هیجانات چگونه

                                                             
1. classroom management through the social and emotional learning 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0346251X17307170#!


07   رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی... 

 سالمت انداختن خطر به بدون را کالس مثبت پیامدهای که کنند تنظیم سالم هایروش به را خود

 انیهیج و اجتماعی هایچالش این بر را خود تسلط معلمان وقتی، دیگرعبارتبه. کندمی تسهیل هاآن

 Goddard, Hoyآن بیشتر خواهد شد ) تأثیرگذاری و شودمی تربخشلذت تدریس کنند،می تجربه

and Woolfolk Hoy, 2004).  با توجه به اینکه معلمان رکن اصلی فرایند تدریس هستند

(Mohammadi, Naseri Jahromi, Mokhtari, Hesampoor, Naseri Jahromi, 2020 تعامل آنان با ،)

 آموزدانش-معلم تعامل یا ارتباطآموزان نقش داشته باشد. تواند در سواد هیجانی دانشآموزان میدانش

-معلم نزدیکی(. Pianta, 1992) شودمی مشخص آموزدانش-معلمو تعارض  ینزدیک ازنظر اغلب

 «معلمان و فراگیران بین گرم احساسات و ارتباط برقراری مثبت، تعامل» ةدرج عنوانبه آموزدانش

 منفی تعامل» ةدرج عنوانبه آموزدانش-معلم تعارض(. Mashburn and Pianta, 2006) است شده تعریف

 و معلم روابط ةمؤلف دو هر(. Mashburn and Pianta, 2006) است شده تعریف هاآن بین «منفی تأثیر و

 ستگیشای و تحصیلی پیشرفت ازجمله ،آموزدانش پیامدهای از وسیعی طیف در اساسی سهم آموزدانش

 که آموزانیدانش .(Ewing and Taylor, 2009; Sette, Spinrad and Baumgartner, 2013) دارند اجتماعی

 از یریاض و زبان در بهتری شناختی هایمهارت دارند، ترینزدیک رابطة خود دبستانیپیش معلمان با

 ,Peisner-Feinberg, Burchinal, Clifford, Culkinاند )داده نشان ابتدایی هایکالس تا دبستانیپیش

Howes, Kagan and Zelazo, 1999) .مشخص تعارضات براساس معلمان با روابطشان که آموزانیدانش 

 شایستگی بعدی هایماه در احتماالً و دهند نشان را رفتاری مشکالت دارد احتمال بیشتر شود،می

 (.Ewing and Taylor, 2009) دهندمی نشان کمتری را رفتاری

با سواد هیجانی هیجانی -مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیدر مورد ارتباط         

بیشترین  مستقیم نشان داده است که آموزشاما پژوهش آموزان پژوهشی انجام نشده است؛ دانش

ر د خستگی باالی سطح و مثبت هیجانات پایین سطوح میزان تدریس در میان معلمان است که با

هایی در پژوهش دیگر نشان داده شده است که در کالس .(Goetz et al., 2017آموزان ارتباط دارد )دانش

آموزان دارای آموزان تنظیم هیجانی بیشتری نسبت به دانشکه معلم تدریس فعال داشت، دانش

(. همچنین در پژوهشی نشان داده Khandaghi and Farasat, 2011معلمان با تدریس غیرفعال داشتند )

 کهیدرحال ،است معلم مثبت هایهیجان محور بیشتر پیامدآموزتدریس دانش شد که رویکردهای

براین، نشان داده شده عالوه .(Chen, 2019است ) معلم منفی هایهیجان ةنتیج محورمعلم رویکردهای

 روابط توانندمی کنند،می اجرا را اجتماعی-هیجانی هایبرنامه مؤثرطور به مدارس کهیهنگاماست 

 نند،ک کمکآموزان دانش تحصیلی پیشرفت به کنند، برقرار آموزاندانش بین را مبتنی بر همدلی

 ,Elias) کنند فراهم آموزان دانش ی برایترگرم کالسی هایمحیط و دهند کاهش را رفتاری مشکالت

2006; cited in Esen-Aygun and Sahin-Taskin, 2017.) اجتماعی شایستگی دارای همچنین، معلمان-

 مکک آنان را حل کنند و به خود بین اختالفات که کنندمی تشویق را موزانآدانش مناسب هیجانی

نند ک با همدیگر برقرار مثبتی ارتباطات داشته باشند و همکاری هم با خود هایکالس در تا کنندمی
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(Jennings and Greenberg, 2009.) افزایش هدفشان که اجتماعی-هیجانی مبتنی بر یادگیری هایبرنامه 

آموزان را دانش خشم مدیریت و مسئله حل هایمهارت معلمان است، در کالس مدیریت هایمهارت

براین هعالوکنند؛ را تسهیل می آموزاناجتماعی توسط دانش هایمهارت به بخشند و دستیابیبهبود می

Jennings and Greenberg, 2009; Webster-کنند )را تسهیل می 7آموزدانش-معلم ها تعاملاین برنامه

Stratton and Reid, 2010جیبر نتاهای مدیریت کالس (. در یک فراتحلیل نشان داده شد که مهارت 

 Korpershoek, Harms, de Boer, van Kujik andآموزان تأثیر دارد )تحصیلی، هیجانی و رفتاری دانش

Doolaard, 2016 .)هیجانی محیط کالس -داده شده است که یادگیری اجتماعی، نشان در جای دیگر

آموزان تأثیر مثبت دارد ها، رفتار و عملکرد تحصیلی دانشی اجتماعی و هیجانی، نگرشهابر مهارت

(Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor and Schellinger, 2011 همچنین بیان شده است که مدیریت .)

 (.Schiefele, 2017د )آموزان تأثیر دارکالس معلمان بر عالئق و انگیزش دانش

آموزان تا زمان انجام این پژوهش، آموز با سواد هیجانی دانشدانش-در مورد ارتباط بین تعامل معلم    

با هوش هیجانی  آموزدانش-تعامل معلمارتباط های مرتبط، اما پژوهش ؛پژوهشی گزارش نشده است

در (. Pallini, Vecchio, Baiocco, Schneider and Laghi, 2019اند )را مورد تأیید قرار داده آموزاندانش

 دوست داشتن مدرسه، با آموزدانش-معلم نزدیک تعامل پژوهش دیگر نشان داده شده است که

 بین راین،بعالوه. مثبت داشت رابطة مدرسه کلی با سازگاری و گیریخودجهت جمعی، مشارکت

 مشارکت با آموزدانش-معلم بین تعارض ومثبت  رابطة مدرسه از اجتناب و آموزدانش-معلم تعارض

 Nur, Aktaş-Arnas, Abbak andمنفی مشاهده شد ) رابطة مدرسه سازگاری و گیریخودجهت ،جمعی

Kale, 2018 .)با اضطراب  آموزدانش-معلمنشان داده شده است که تعارض و وابستگی  براین،عالوه

 بطةرابا مشکالت هیجانی  آموزدانش-معلممثبت داشت؛ اما بین کیفیت ارتباط  ةآموزان رابطدانش

درصد  09 در یک پژوهش نشان داده شد که. (Zee and Roorda, 2018) دست نیامددار بهمعنی

ال های کالسی شرکت فعدر فعالیت ،نزدیک دارند رابطةکه زمانی که با معلم آموزان بیان کردند دانش

)یکی از ابعاد سواد هیجانی(  آموزان بر رفتار خودتنظیمیبه دانشنسبت دارند و نگرش مثبت معلم 

نشان  در پژوهش دیگر براینعالوه .(Mehdipour and Balaramulu, 2013) داردمثبت تأثیر  آموزاندانش

آموزان دانش)یک بعد سواد هیجانی( اجتماعی  هایمهارتموز با آدانش-ارتباط معلم داده شد که

همچنین بیان شده است  .(Wu, Hu, Fan, Zhang and Zhang, 2018) دبستانی ارتباط مثبت داردپیش

 آموزان رابطه وجود دارددانش اجتماعی هایمهارتآموز با دانش-بین ارتباط نزدیک معلمکه 

(Mohamed, 2017) .بهتر و بسیار نزدیک معلم رابطةکه  داده شده استنشان  در پژوهش دیگر-

 ,Yunus, Osmaa) آموزان مرتبط استدانش )یک بعد سواد هیجانی( آموز با افزایش انگیزشدانش

Ishak, 2011).  و متحدهایاالت درآموز دانش- معلم نشان داده است که تعارض نیزپژوهش نتایج یک 

                                                             
1. teacher-student interaction 



04   رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی... 

 )یک بعد سواد هیجانی( خودتنظیمی با توجهیقابل طوربه ترکیه درآموز دانش- معلم نزدیکی

 ,Acar, Veziroglu-Celik, Garcia, Colgrove, Raikes, Gönen and Encingerارتباط دارد ) آموزاندانش

2019). 

از زمان ابتدایی تا متوسطه و دبیرستان  آموزاندانشبرخی از هیجانی -اجتماعی شایستگی فقدان

نفی م صورتبهو این فقدان ارتباط  داشته باشندنارتباط مناسبی با مدرسه  هاآنشود که موجب می

پرداختن به  رونیازا(، Blum and Libbey, 2004تأثیر دارد ) هاآنبر عملکرد تحصیلی، رفتار و سالمت 

ا ب هاآن رابطةو  آموزدانش-معلمو تعامل کالس  هیجانی -اجتماعیمدیریت متغیرهایی نظیر سبک 

ثیر و اهمیت تأ استدار رواز اهمیت ویژه برخسواد هیجانی  ازجمله هیجانی -اجتماعیمتغیرهای 

 یشرفتپ بر هیجانی با توجه به تأثیر مثبت سواد نماید.معلمان بر رشد سواد هیجانی را برجسته می

 ,Burman, 2009; Flynn) با همساالن روابط سازگاری با مدرسه، کاهش رفتارها مختل و رشد تحصیلی،

2010; Carnwell and Baker, 2007; Gillum, 2010; Perry, Lennie and Humphrey, 2008; Tew, 

ی بر تتواند تأثیرات مثبآموزان ابتدایی میبنابراین برخوردار از این مهارت مثبت در بین دانش(، 2007

آموزان دارد که در های ارتباطی دانشفرایند یادگیری و سازگاری با مدرسه و همچنین افزایش مهارت

 ,Burman, 2009; Flynn, 2010; Carnwell and Baker) های قبلی مورد تدیید قواقع شده استپژوهش

2007; Gillum, 2010; Perry, Lennie and Humphrey, 2008; Tew, 2007 ،انجام (. به همین دلیل

مدیریت  ازجملهمتغیرهای مرتبط با سواد هیجانی که به معلمان مربوط هستند،  ةپژوهش در زمین

آموز دانش-معلمتعارض  و مبتنی بر نزدیکی رابطةهیجانی و -اجتماعی کالس مبتنی بر یادگیری

اندرکاران امر آموزش در مدارس ابتدایی به اهمیت و نقش معلمان در تواند موجب توجه دستمی

مدیریت کالس  رابطة ةپژوهشی در زمینخأل با وجود . آموزان شودمهارت سواد هیجانی دانشارتقای 

آموزان دانشدر سواد هیجانی  با آموزدانش-معلمتعامل و هیجانی -مبتنی بر یادگیری اجتماعی

تواند در برجسته کردن نقش متغیرهای مرتبط با که انجام پژوهش حاضر میتوان گفت ، میابتدایی

و موجب ترغیب  شودخواهد مؤثر واقع  ،ارتباط دارندآموزان سواد هیجانی دانش که بامعلمان 

این، برشود؛ عالوهمیهای مرتبط و تقویت ادبیات پژوهشی در این زمینه پژوهشگران به انجام پژوهش

-معلمو تعامل هیجانی کالس -مدیریت اجتماعیالزم جهت آموزش سبک  ةزمین انجام این پژوهش

سؤال اصلی  رونیازا. دکنفراهم میآموزان جهت ارتقای سواد هیجانی دانشبه معلمان را  آموزدانش

-معلم و تعاملهیجانی -مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیاین پژوهش این است که آیا بین 

 آموزان ابتدایی رابطه وجود دارد؟با سواد هیجانی دانش آموزدانش
 

 

 شناسی پژوهشروش

زیرا در این پژوهش هدف اصلی ؛ بود همبستگیآن از نوع و طرح  یشیرآزمایغاین پژوهش روش     

 آموزدانش-معلمو تعامل  هیجانی-مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی ةپژوهش بررسی رابط
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مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری این هدف  براساسآموزان ابتدایی بود. با سواد هیجانی دانش

تغیر م عنوانبهبین و سواد هیجانی متغیرهای پیش عنوانبه آموزدانش-معلمو تعامل هیجانی -اجتماعی

 مالک در نظر گرفته شده است.

آماری معلمان در این پژوهش شامل کل معلمان ابتدایی زن  ةجامع: گیرینمونه، نمونه و روش جامعه

دلیل انتخاب . ( بودندN=549مرد ) 707زن و  447شهرستان مالیر بود که پایه اول تا ششم و مرد 

 77تا  7آموزان اول تا ششم ابتدایی این بود که ابزار ارزیابی سواد هیجانی برای دانش ةمعلمان پای

 550 ةبا توجه به جدول کرجسی و مورگان برای جامع(. Faupel, 2003سال مفید دانسته شده است )

های اما در این پژوهش به دلیل افت آزمودنی ؛نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است 775نفری 

حجم نمونه انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا  عنوانبهای تصادفی طبقه صورتبهنفر معلم  750

درصد زن بودند. همین  49/90درصد جامعه مرد و  57/79نسبت زن و مرد در جامعه مشخص شد که 

 7/707معلم برابر با  750درصد از  49/90 ،دیگرعبارتبه ؛نفری رعایت شد 750نسبت نیز در جمعیت 

 ةنمون عنوانبهنفر مرد  49نفر زن و  707تعداد  درنهایتنفر بود.  9/49درصد برابر با  57/79نفر و 

فی تصاد صورتبهحجم نمونه  درنهایتشدند. با توجه به مشخص بودن تعداد جامعه  انتخابپژوهشی 

اید ب شدهانتخابانتخاب شد. با توجه به اینکه هر معلم  وپرورشآموزشفهرست معلمان در  براساسو 

 زکرد، سه نفر اآموزان تکمیل میو سواد هیجانی را برای دانش آموزدانش-معلمارتباط  ةپرسشنام

خاب انت حضوروغیابدفتر شاخص  براساستصادفی و  صورتبهآموزان مربوط به کالس هر معلم دانش

یرا ز .کردتکمیل می هاآنمعلم را در مورد  ةهای نسخ، پرسشنامههاآنشدند و معلم با در نظر گرفتن 

کرد، به احتمال زیاد خستگی وی آموزان کالس را تکمیل میعلم پرسشنامه مربوط به تمام دانشاگر م

وط به آنان مرب ةآموزانی که معلم پرسشنامتعداد دانش درنهایتتوانست در نتایج تأثیر داشته باشد. می

ن اند ایآموزان را پاسخ دادهدانش ةاینکه معلمان پرسشنام دلیلنفر شده بود.  750را تکمیل کرده بود 

ها نیستند و در صورت استفاده از آموزان کالس اول تا سوم قادر به پاسخ به پرسشنامهاست که دانش

نهایی بسیار  ةشدند و نمونم حذف میهای اول، دوم و سوآموزان کالسباید دانش ،آموزدانش ةنسخ

ها را کامل تکمیل پرسشنامهمرد(  7نفر زن و  7) معلم 9ها پس از بررسی پرسشنامهیافت. کاهش می

معلم کاهش یافت.  747نهایی به  ةو حجم نمونشدند نهایی حذف  ةبنابراین از نمون ،نکرده بودند

پرسشنامه( نیز حذف  9های این سه معلم )آموزان کالسهای مربوط به دانشپرسشنامه ازآنپس

 پرسشنامه بود. 747آموزان معلمان برای دانش شدهتکمیلهای پرسشنامه درنهایتگردید که 

 

 آوری اطالعات در این پژوهش عبارت بودند از:ابزارهای جمع :ابزارهای گردآوری اطالعات



00   رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی... 

 Savitha and) استگویه  47این مقیاس دارای  :7هیجانی -اجتماعیکالس مدیریت مقیاس  -الف

Vijayalaxmi, 2018)ایدرجهپنجمقیاس  براساسهای مثبت این مقیاس به گویه دهیپاسخ ۀ؛ شیو 

گذاری برعکس است. های منفی نمرهاست و برای گویه 5تا کامالً موافق= 7لیکرت از کامالً مخالف=

 9گویه(، احساس هویت ) 77از: احساس شایستگی ) اندعبارتمقیاس دارد که خرده 0این مقیاس 

و رفتار گویه(  5گویه(، احساس تعلق ) 7) شناختیروانگویه(، امنیت  9گویه(، رفتار کلی معلمان )

نمرات از  ةکند. دامنکلی مقیاس را مشخص می ۀنمرها مقیاسگویه(. مجموع این خرده 5هدفمند )

و نمرات پایین میزان  کالس هیجانی -اجتماعیمدیریت  ۀدهندنشاناست و نمرات باال  795تا  47

آلفای کرونباخ ضریب دهد. را نشان می هیجانی کالس -مدیریت اجتماعیپایین برخورداری معلم از 

و پایایی  99/0سازی اسپیرمن براون آن ، پایایی دونیمه97/0این مقیاس برابر با  برای همسانی درونی

با توجه به عدم بررسی . (Savitha and Vijayalaxmi, 2018) بوده است 97/0سازی گاتمن آن دونیمه

 99/0ونباخ این پرسشنامه برابر با روایی و پایایی در جمعیت ایرانی، در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کر

همبستگی بود. نتایج روایی این پرسشنامه از طریق روایی همگرا ) 70/0سازی آن بود؛ پایایی دونیمه

ک های هریبعد( نشان داد که همبستگی گویهبا همان  بعدمربوط به یک  هایگویهمیان  50/0باالتر از 

 97/0(، رفتار کلی معلمان )99/0/ تا 77(، احساس هویت )94/0تا  79/0احساس شایستگی )از ابعاد 

گویه( و رفتار هدفمند  79/0تا  09/0(، احساس تعلق )99/0تا  77/0) شناختیروان(، امنیت 90/0تا 

احساس شایستگی، احساس هویت،  ابعادبود؛ همچنین همبستگی بین  قبولقابل( 99/0 تا 75/0)

، 99/0 به ترتیب، احساس تعلق و رفتار هدفمند با کل مقیاس شناختیروانرفتار کلی معلمان، امنیت 

 بود. 74/0و  99/0، 97/0و  77/0، 09/0

گویه(  9) یمقیاس نزدیکخرده سهگویه و  75دارای این مقیاس  آموز:دانش-مقیاس ارتباط معلم -ب

ای درجه 5مقیاس  براساسبه هر گویه  دهیپاسخ ۀ. شیو(Pianta, 1992) گویه( است 7و تعارض )

است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس « 5کند=قطعاً صدق می»تا « 7کند=قطعاً صدق نمی»لیکرت از 

آموزان، میزان حضور در مدرسه گزارش شده است و ارتباط آن با رفتار کالسی دانش 99/0تا  90/0بین 

 ,Hamre and Pianta, 2001; Pianta, Steinberg and Rollinsو نتایج تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته است )

مقیاس تعارض و برای خرده 79/0مقیاس نزدیکی ضریب آلفای کرونباخ برای خردهایران در (. 1995

 هاگویه تمامی و بودند برخوردار مطلوبیت از برازش هایشاخص همچنین سایر ؛گزارش شد 70/0

(. در SepahMansour, Barati and Behzadi, 2016بودند ) خود آزمونخرده با معناداری عاملی بار دارای

و  77/0ترتیب برابر با لفای کرونباخ برای دو خرده مقیاس نزدیکی و تعارض بهپژوهش حاضر ضریب آ

 بود. -95/0مقیاس برابر با بود. همچنین همبستگی بین دو خرده 77/0

                                                             
1. socio emotional classroom management scale 
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سنجد و است که سواد هیجانی کلی را می 7: این ابزار یک فهرست7ابزار ارزیابی سواد هیجانی

اجتماعی را در  هایمهارتخودآگاهی، همدلی، انگیزش، خودتنظیمی و  ازجملههایی زیرمقیاس

گویه(، والدین  70. این ابزار دارای فهرست معلمان )(Faupel, 2003) سنجدسال می 77تا  7کودکان 

معلمان  ةدر این پژوهش، از فهرست سواد هیجانی نسخ گویه( است. 75آموزان )گویه( و دانش 75)

واقعاً »، «7اصالً درست نیست=» صورتبههای این مقیاس به گویه یدهپاسخ ۀشیو استفاده شده است.

نمرات این  ة. دامناست، «4کامالً درست است=»و « 9درست است= یتا حدود»، «7درست نیست=

های خودآگاهی، مقیاسخردهگویه برای هر یک از  چهار، معلمان. در فهرست است 90تا  70ابزار بین 

 ۀددهناجتماعی در نظر گرفته شده است. نمرات باال نشان هایمهارتهمدلی، انگیزش، خودتنظیمی و 

بررسی روایی و پایایی در جمعیت با توجه به عدم(. Faupel, 2003سواد هیجانی بهتر کودکان است )

سازی پایای دونیمهبود.  79/0در پژوهش حاضر، میزان ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با ایرانی، 

همچنین ارتباط بود.  79/0های زوج و فرد، برابر با این مقیاس از طریق ضریب همبستگی بین گویه

اجتماعی با کل مقیاس  هایمهارتهای خودآگاهی، همدلی، انگیزش، خودتنظیمی و مقیاسبین خرده

 بود. 705/0و  07/0، 70/0، 99/0، 97/0ترتیب برابر با به

پژوهشگر به مدارس ابتدایی شهرستان مالیر از توابع ، پس از تعیین حجم نمونهروند اجرای پژوهش: 

معلم در پژوهش  747استان همدان مراجعه نمود. سپس با مشخص نمودن معلمان ابتدایی، تعداد 

 کالس  هیجانی -اجتماعیمدیریت مربوط به ة سپس با خواندن راهنمای پرسشنام ند.شرکت نمود

خ سؤاالت پاس ةرا تکمیل کنند و به هم درخواست گردید که با دقت پرسشنامه هاآنبرای معلمان، از 

اید ببا توجه به اینکه معلم را تکمیل نمودند.  دقیقه این پرسشنامه 70مدت تقریباً دهند. معلمان به

، کردآموزان پر میو سواد هیجانی را باید در مورد دانش آموزدانش-معلممربوط به ارتباط  ةپرسشنام

انتخاب شدند و  حضوروغیابدفتر شاخص  براساستصادفی و  صورتبه آموزاز هر کالس سه دانش

الزم نمود. دقیقه تکمیل می 95تا  75مدت مربوط به آنان را به هایپرسشنامه هاآنمعلم با توجه به 

-پس از جمع درنهایتبوده است.  90/7/97تا  7/77/97ها از به ذکر است که تاریخ اجرای پرسشنامه

ری همبستگی های آماو با استفاده از آزمون SPSS-23 افزارنرمهای خام با ها، دادهآوری پرسشنامه

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمتغیری با روش ورود مورد پیرسون و رگرسیون چند

 
 

 ی پژوهشهایافته
 90/74درصد مرد بودند؛  09/79درصد زن و  97/90در میان معلمان ای توصیفی نشان داد که یافته   

نظر وضعیت  ای مدرک کارشناسی ارشد بودند. ازدرصد دار 7/75ای مدرک کارشناسی و درصد دار

                                                             
1. Emotional Literacy Assessment Instrument 

2. checklist 
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 40/99±04/0درصد متأهل بودند. میانگین سنی معلمان برابر با  97/77و  درصد مجرد 79/77تأهل 

 99/49درصد دختر و  07/57آموزان . در میان دانشبود 09/77±99/7شغلی آنان  ةو میانگین سابق

درصد  9/70دوم،  ةدرصد در پای 0/77اول،  ةدرصد در پای 7/74تحصیلی  ةپای نظر ازدرصد پسر بودند. 

ششم  ةدرصد در پای 7/70 وپنجم  ةدرصد در پای 4/75 چهارم، ةدرصد در پای 9/75، سوم ةپای در

نتایج مربوط به همبستگی بود.  99/9±94/7آموزان میانگین سنی دانشمشغول به تحصیل بودند. 

دار ( با سواد هیجانی معنیp<94/0؛ =079/0r( و سن معلمان )p<49/0؛ =079/0rآموزان )سن دانش

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشان داده شده است. 7 در جدولنبود. 

 
  متغیرهای پژوهش استاندارد انحراف: میانگین و (1)جدول 
 انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

مدیریت کالس مبتنی 

-بر یادگیری اجتماعی
 هیجانی

 04/4  70/94  احساس شایستگی

 09/9  005/77  احساس هویت
 47/7  77/75  معلمانرفتار کلی 

 40/7  99/79  شناختیامنیت روان
 07/7  70/77  احساس تعلق

 07/7  79/74  رفتار هدفمند

 55/70  97/747  هیجانی کالس -مدیریت اجتماعی

 آموزدانش-ارتباط معلم
 479/7  97/77  آموزدانش-نزدیکی معلم

 70/9  90/77  آموزدانش-تعارض معلم

 هیجانیسواد 

 75/7  77/79  خودآگاهی

 77/7  47/79  همدلی

 09/7  57/77  انگیزش
 70/7  90/77  خودتنظیمی

 75/7  70/77  های اجتماعیمهارت
 05/74  09/07  سواد هیجانی

 

آموز شدان-و ارتباط معلمهیجانی -مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی رابطةبرای بررسی     

شده است؛ قبل از اجرای  استفادهزمون همبستگی پیرسون از آآموزان ابتدایی با سواد هیجانی دانش

مورد استفاده قرار  نرمال بودن توزیع متغیرهااسمیرنوف برای -کلموگروفآزمون همبستگی، آزمون 

؛ p<090/0) کالس  هیجانی -اجتماعیمدیریت گرفت که نتایج آن نشان داد که توزیع مربوط به 

؛ p<77/0( و تعارض )آزمون ۀآمار=099/0؛ p<054/0(، ارتباط نزدیک )آزمون ۀآمار=047/0

نرمال بوده  آزمون( ۀآمار=079/0؛ p<000/0) و سواد هیجانی آموزدانش-معلم( آزمون ۀآمار=077/0

 بین و مالک نشان داده شده است.ارتباط متغیرهای پیش 7است. در جدول 
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 آموز با دانش-و ارتباط معلم  هیجانی-اجتماعیمدیریت کالس مبتنی بر یادگیری  رابطةنتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی  ة: خالص(2)جدول 

 آموزانسواد هیجانی دانش

 سواد هیجانی  های اجتماعیمهارت  خودتنظیمی  انگیزش  همدلی  خودآگاهی  بینمتغیرهای پیش

 777/0**  999/0**  979/0**  795/0**  759/0**  997/0**  احساس شایستگی

 779/0**  775/0**  975/0**  797/0**  799/0**  757/0**  احساس هویت

 70/0**  797/0**  795/0**  459/0**  709/0**  944/0**  رفتار کلی معلمان

 799/0**  907/0**  095/0*  455/0**  797/0**  907/0**  شناختیامنیت روان

 770/0**  979/0**  75/0**  774/0**  499/0**  779/0**  احساس تعلق

 779/0**  799/0**  477/0**  749/0**  799/0**  974/0**  رفتار هدفمند
مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری 

 هیجانی-اجتماعی
 **499/0  **404/0  **470/0  **495/0  **499/0  **977/0 

 799/0**  745/0**  49/0**  790/0**  999/0**  795/0**  آموزدانش-نزدیکی معلم

 -707/0**  -745/0**  -707/0*  -779/0**  -970/0**  -777/0*  آموزدانش-تعارض معلم

      5٠/5>p* 5٠/5؛>p** 
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ارتباط  و هیجانی-بینی سواد هیجانی از طریق مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیگام برای پیشبه(: خالصه نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش گام3جدول )

 آموزدانش-نزدیک و تعارض معلم

 مدل
 2R  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  

t 
 

p 

 خطیهای همآماره 

   B 
 خطای

 استاندارد
    بتا 

 عامل تورم

 واریانس

 مقدار

 اغماض

 - -  077/0  774/9  -  790/7 977/0  -  مقدار ثابت
مدیریت کالس مبتنی بر 

 هیجانی-یادگیری اجتماعی
 097/0  959/0 057/0  759/0  995/0  007/0  945/0 795/7 

 770/7 950/0  007/0  077/9  790/0  777/0 707/0  779/0  آموزدانش-نزدیکی معلم
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-کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی یریتمدبین  ،ودشیممشاهده  7که در جدول  طورهمان    

احساس شایستگی، احساس هویت، رفتار کلی معلمان، امنیت معلمان و ابعاد آن ) هیجانی

ت مثب رابطةآموزان دانشو ابعاد آن در ، احساس تعلق و رفتار هدفمند( با سواد هیجانی شناختیروان

مدیریت کالس مبتنی بر میزان استفاده معلمان از وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش  دارمعنی

و برعکس. همچنین  یافته استآموزان افزایش ، میزان سواد هیجانی دانشهیجانی-یادگیری اجتماعی

عارض مثبت و بین ت رابطةآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن دانش-نتایج نشان داد که بین نزدیکی معلم

منفی وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش میزان  رابطةآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن دانش-معلم

ش یافته است و برعکس. همچنین با افزایش آموزان افزایآموز، سواد هیجانی دانشدانش-نزدیکی معلم

 9جدول  آموز، میزان سواد هیجانی و ابعاد آن کاهش یافته است و برعکس.دانش-میزان تعارض معلم

سواد هیجانی از طریق  بینیرا برای پیش گامبهگامنتایج رگرسیون چندمتغیری با روش  ةخالص

آموز نشان داده دانش-معلمنزدیک و مبتنی بر تعارض و ارتباط کالس  هیجانی -اجتماعیمدیریت 

 است. 

توان می، 9جدول  براساسو ( F=997/40؛ p<007/0) گامبهگاممدل رگرسیون  داربه معنی توجه با    

آموز دانش-نزدیکی معلم درصد و 70هیجانی-مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیگفت که 

 . با توجه به مقدار بتا ونموده استآموزان را تبیین درصد تغییرات مربوط به سواد هیجانی دانش 77

بتا( و نزدیکی =759/0)هیجانی -مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیترتیب به داریمعنیسطح 

بینی کنند؛ اما سهم آموزان را پیشنشاند سواد هیجانی داتوانسته بتا(=790/0آموز )دانش-معلم

الزم به ذکر است مقدار عامل نبوده است.  دارمعنیبینی سواد هیجانی آموز در پیشدانش-تعارض معلم

 7نزدیک به  7باشد و مقدار اغماض 9های رگرسیون اگر کمتر از در پژوهش VIFیا  7تورم واریانس

 کهدرصورتی، دیگرعبارتبهخطی بودن متغیرها در حد مناسب خواهد بود. تر از یک( باشد، هم)پایین

ا بین بمقادیر عامل تورم واریانس و اغماض در حد مناسب باشد، نشانگر این است متغیرهای پیش

خطی بین همبستگی بسیار باال یا رابطه هماما بین متغیرهای پیش ؛خطی دارند رابطةمتغیر مالک 

و مقدار تحمل نیز نزدیک  9برای همه متغیرها کمتر از  VIFدر پژوهش حاضر مقدار  باال وجود ندارد.

 بوده است. 7به 

 

 گیریبحث و نتیجه
-علممو تعامل هیجانی -مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی رابطةهدف پژوهش حاضر بررسی 

دیریت مها نشان داد که بین آموزان ابتدایی شهرستان مالیر بود. یافتهبا سواد هیجانی دانش آموزدانش

احساس شایستگی، احساس هویت، رفتار کلی معلمان، امنیت و ابعاد آن ) کالس  هیجانی -اجتماعی

                                                             
1. Variance Inflation Factor 

2. Tolerance Value 
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 ؛وجود داشت دارمعنیمثبت  رابطةانی ( با سواد هیج، احساس تعلق و رفتار هدفمندشناختیروان

دار بت معنیمث صورتبهبینی سواد هیجانی سهم این متغیر در پیش گامبهگام نتایج رگرسیون براساس

-مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیبا افزایش استفاده معلمان از به این معنی که بوده است. 

به خأل پژوهشی در با توجه آموزان افزایش یافته است و برعکس. ، میزان سواد هیجانی دانشهیجانی

، آموزانبا سواد هیجانی دانش هیجانی-مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعیارتباط  ةزمین

 -اجتماعینشان دادند یادگیری است که قبلی   هاییافتهدر راستای توان گفت که این یافته می

 ,.Durlak et al) آموزان تأثیر مثبت دارداجتماعی و هیجانی دانش یهابر مهارتمحیط کالس  هیجانی

 هیجاناتبر مدیریت کالس،  هایمهارتکه به نقش است  یهایدر راستای یافته. همچنین (2011

 .(Schiefele, 2017; Korpershoek et al., 2016) اندآموزان اشاره نمودهدانش

 مدیریت کالس مبتنی براز در کالس درس زمانی که معلمان توان گفت در تبیین این یافته می    

آموزان دانش بین در شایستگی احساس القای ، درکننداستفاده می هیجانی-یادگیری اجتماعی

آموزان )احساس هویت( نقش هویت دانش گیریشکل و هاپتانسیل )احساس شایستگی( و تحقق

آموزان در کالس درس )رفتار کلی رفتار خود با دانشای ایفا خواهند کرد و با درک مناسب از عمده

 ( و همچنین ایجادشناختیروانعاطفی )امنیت  و اجتماعی دارای امنیت یک کالس معلمان(، ایجاد

شخصی )رفتار هدفمند(  اهداف به دستیابی برای در تالش آموزان در دانش انگیزه و نفساعتمادبه

های قبلی نشان زیرا در پژوهش؛ آموزان کمک کنندنی دانشتوانند به افزایش میزان سواد هیجامی

 روابط کنند،می استفاده اجتماعی-هیجانی هایبرنامهاز  در کالسزمانی که معلمان داده شده است 

 ;Elias, 2006)دشومی فراهم آنان برای یترگرم کالسی هایمحیط وبرقرار  آموزاندانش بین دلسوزانه

cited in Esen-Aygun and Sahin-Taskin, 2017)  به همکاری گروهی و ارتباط مثبت با  انآموزدانشو

منجر به افزایش زیاد احتمالبهاین امر  که (Jennings and Greenberg, 2009) شوندهمدیگر ترغیب می

سواد هیجانی( در بین  یطورکلبهاجتماعی ) هایمهارتخودآگاهی، همدلی، انگیزش، خودتنظیمی و 

اجتماعی، -هیجانی درس کالس مدیریتتوان گفت که در می ،براینعالوه آموزان خواهد شد.دانش

کنند  مدیریت آموزاندانش با را خود روابط و خود رفتارهای و کنند هیجاناتمعلمان سعی می

(Goddard, Hoy and Woolfolk Hoy, 2004؛ از این) های اجتماعی و هیجانی چاشرو، معلمان بر

کنند و با این کار نه تنها موجب اثربخش بودن تدریس خود خود در کالس درس تسلط پیدا می

(، بلکه با القای رفتارهای مناسب اجتماعی و Goddard, Hoy and Woolfolk Hoy, 2004شوند )می

آموزان ابتدایی ممکن ا دانششوند؛ زیرموزان میآجب ارتقای سطح سواد هیجانی دانشهیجانی خود مو

 مدیریت هیجانات را از آنان یاد بگیرند.  ۀاست از رفتارهای آنان همانندسازی کنند و نحو

 ابطةرآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن دانش-بین نزدیکی معلمدیگر این پژوهش این بود که  ةنتیج    

 براساسو  منفی وجود داشت رابطةآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن دانش-مثبت و بین تعارض معلم

دار یمثبت معن صورتبهبینی سواد هیجانی آموز در پیشدانش-دیکی معلمنزنتایج رگرسیون سهم 
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آموزان آموز، سواد هیجانی دانشدانش-به این معنی که با افزایش میزان نزدیکی معلم ؛بوده است

آموز، میزان سواد هیجانی دانش-افزایش یافته است و برعکس؛ همچنین با افزایش میزان تعارض معلم

-معلم تعامل رابطةمستقیم به  طوربهها پژوهش هرچندو ابعاد آن کاهش یافته است و برعکس. 

اد را با ابع آموزدانش-معلمتعامل  رابطةهای قبلی اند، اما پژوهشو سواد هیجانی اشاره نکرده آموزدانش

 هایمهارت(، Mehdipour and Balaramulu, 2013; Acar et al., 2019) خودتنظیمی ازجملهسواد هیجانی 

اند؛ ( مورد تأیید قرار دادهYunus et al, 2011( و انگیزش )Mohamed, 2017; Wu et al., 2018تماعی )اج

 ها همخوانی دارد.های این پژوهشیافتهتوان گفت که این نتیجه با بنابراین می

تقال موجب ان زیاداحتمالبهآموز دانش-توان گفت که ارتباط نزدیک معلمدر تبیین این یافته می    

آموزان نسبت به این ارتباط نزدیک احساس شود و چون دانشآموزان میحاالت هیجانی معلم به دانش

ف مثبت از طربراز هیجانات درست در کالس درس و بازخورد کنند با اسعی میبنابراین وبی دارند، خ

ایش که افز به ابراز و مدیریت درست هیجانات خویش بپردازند ،دارندارتباط نزدیک  ی که با ویمعلم

آموزان با شود که دانشارتباط نزدیک معلم موجب می زیرا ؛سواد هیجانی در آنان را به دنبال دارد

 خودآگاهی،به ارتقای آموزان و معلم ت هیجانی خود با دانشکردن حاالو سهیم گروهی  مشارکت

ی در برخ؛ بپردازند اجتماعی هایمهارت و آموزانهمدلی نسبت به دیگر دانش انگیزش، خودتنظیمی،

 ;Riley, 2011; Sierra, 2012دلبستگی در نظر گرفته شده است ) ةثانوی ۀچهر عنوانبهها، معلم از پژوهش

Verschueren and Koomen, 2012رو، ایجاد محیط امن و ناشی از دلبستگی در محیط مدرسه این(؛ از

ود. آموزان شتواند موجب بهبود سواد هیجانی دانشمعلم می-آموزو ارتباط مبتنی بر دلبستگی دانش

بلکه ممکن شود، آموز و معلم از همدیگر میموجب دوری دانش تنهانهآموز دانش-اما تعارض معلم

سواد هیجانی  ادیزاحتمالبهآموزان شود که است موجب ابراز و مدیریت نامناسب هیجانات در دانش

 با زآمودانش-معلم های قبلی به ارتباط منفی تعارضپایین در آنان را به دنبال دارد؛ زیرا در پژوهش

 ةنظری براساسبراین، عالوه (.Nur et al., 2018اشاره شده است ) با مدرسه سازگاری و گروهی مشارکت

تفکر  الگوهای ایجاد سمت به را فرزندان تواندآموز، میدانش-معلم مبتنی بر تعارض روابط دلبستگی،

 در دانش اجتماعی صالحیت از تریپایین سطح که موجب دهد سوق دیگران و خود نسبت به منفی

 ,Howes) نامناسب رفتار درگیرآنان را  و( Howes, Hamilton and Matheson, 1994) شودآموزان می

 را معلمان است ممکن آموزدانش-معلم تعارضات ، نیزاجتماعی شناختی دیدگاه از. خواهد کرد (2000

( O’Connor, Dearing and Collins, 2011) دهد سوق فرزندان مثبت رفتاری رشد از کمتری حمایت به

 دهد ارائه اجتماعی محیط با تعامل هنگام در را ناسازگار راهکارهای فرزندان بهباعث شود که آنان  و

(Silver, Measelle, Armstrong and Essex, 2005) ؛ 

ت توان گفآموز، میدانش-معلم ةبینی سواد هیجانی از طریق بعد تعارض در رابطپیشدر مورد عدم    

های قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است، معلم در پژوهش-آموزتوأم با تعارض دانش ةکه هرچند رابط

آموز را با ابعاد سواد هیجانی ازجمله دانش-معلم رابطةهای قبلی است که اما این یافته ناهمسو با یافته

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743748/#B31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743748/#B36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743748/#B41
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 ;Mehdipour and Balaramulu, 2013; Acar et al., 2019) های اجتماعی و انگیزش، مهارتخودتنظیمی

Mohamed, 2017; Wu et al., 2018; Yunus et al., 2011   ها نیز وهشپژبرخی . اندقرار داده(، مورد تأیید

 شایستگی و کاهش رفتاری مشکالت معلم موجب نشان دادن-آموزتعارض دانشاند که نشان داده

 Mehdipour and)های قبلی در پژوهش(. Ewing and Taylor, 2009شود )آموزان میدر دانش رفتاری

Balaramulu, 2013; Acar et al., 2019; Mohamed, 2017; Wu et al., 2018; Yunus et al., 2011   )ةرابط 

مورد تأیید قرار  های اجتماعی و انگیزش، مهارتخودتنظیمیکلی با ابعاد  صورتبهمعلم -آموزدانش

توان ته میدر تبیین این یافبنابراین، . توأم با تعارض مورد بررسی قرار نگرفته است ةو رابط گرفته است

بین  ةآموز و عدم گرمی رابطدانش-ارتباط نزدیک معلم عدم ،معلم-آموزگفت که تعارض دانش

معلم نه تنها موجب از بین رفتن -آموزبین دانش ةدنبال دارد؛ عدم گرمی رابطآموز و معلم را بهدانش

آموزان ابتدایی نسبت به شود که دانششود، بلکه احتماالً باعث میمعلم می-آموزگرم دانش ةرابط

گیری از معلم و احساس منفی دوست داشته کنارهان خود احساس مثبتی نداشته باشند؛ زیرا معلم

همین امر موجب  ؛شودمیمعلم رفتار نسبت به  وزانآمدانش تفاوتیموجب بی ،وینشدن توسط 

چرا که ؛ آموز نقشی در سواد هیجانی نداشته باشدشود که تعارض و دوری بین معلم و دانشمی

آموزان ابتدایی ممکن است نتوانند در مقابل معلم رفتارهای نامناسب اجتماعی و هیجانات دانش

تر سواد هیجانی توسط معلمان این تبیین بیش ةل پرسشنامناخوشایند را نشان دهند و با توجه به تکمی

آموز نتوانسته است سواد هیجانی دانش-در نهایت اینکه، هرچند تعارض معلم شود.به ذهن متبادر می

آموزان در رفتارهای نامناسب و همچنین تواند با درگیر کردن دانشی نماید، مینیبشیپآموزان را دانش

آنان از راهکارهای ناسازگارانه  ۀآموزان و استفاداز رشد رفتاری مثبت دانشحمایت پایین معلمان 

موجب مشکالت هیجانی ازجمله عدم استفاده درست از هیجانات و سواد هیجانی پایین در آنان شود؛ 

و تکرار نتایج در این زمینه الزم  آن با سواد هیجانی تأیید شده است ۀساد رابطةزیرا در این پژوهش 

 ری است. و ضرو

و سواد هیجانی  آموزدانش-معلمتوان به ارزیابی ارتباط های این پژوهش میاز محدودیت    

توان گفت که ارزیابی توسط معلم این محدودیت می در خصوص. آموزان توسط معلم اشاره کرددانش

در  این محدودیت رونیازاتواند با سوگیری همراه و ممکن است در تعمیم نتایج نقش داشته باشد؛ می

معلم(  ة)نسخدهی خود گزارش ةقرار بگیرد. استفاده از پرسشنام موردتوجههای بعدی باید پژوهش

شود های بعدی پیشنهاد میتواند منجر به اطالعات همراه با سوگیری بشود؛ بنابراین، در پژوهشهم می

ة های مربوط به کودکان )نسخپرسشنامهیا مصاحبه  ازجملهآوری اطالعات های جمعکه از سایر روش

بتنی مدیریت کالس مها، نتایج ارتباط مثبت استفاده شود. با در نظر گرفتن این محدودیتآموز( دانش

با سواد هیجانی و ارتباط منفی تعارض  آموزدانش-معلمنزدیک  و ارتباطهیجانی -بر یادگیری اجتماعی

مدیریت زان را مورد تأیید قرار داده است؛ بنابراین آموزش آموبا سواد هیجانی دانش آموزدانش-معلم

تواند شود که این امر میبه معلمان ابتدایی پیشنهاد میهیجانی -کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی
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شود که نقش دنبال داشته باشد؛ همچنین پیشنهاد میآموزان را بهسواد هیجانی مناسب در دانش

های ضمن خدمت برای معلمان تشریح های آموزشی و آموزشاز طریق کارگاه آموزدانش-معلمارتباط 

آموزان خود ارتباط نزدیک داشته باشند و از ارتباط توأم با تعارض بپرهیزند شود تا آنان بتوانند با دانش

 موزان کمک کنند.آسواد هیجانی دانشافزایش تا بتوانند به 
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