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 چکیده
مداخالت مدرسه محور به دنبال شناسایی و اعمال تغییرات مؤثر بر عوامل 

-هیجانی دانش-مهم فرایندهای کالسی است که رشد تحصیلی و اجتماعی

این عوامل مؤثر در بهبود و ارتقای  کند. یکی ازبینی میآموزان را پیش

هیجانی است. -تعامالت کالسی و کیفیت کالس، یادگیری اجتماعی

سازی تفکر، هیجانی فرایندی است که به یکپارچه-یادگیری اجتماعی

های گیریاحساس و رفتار به منظور آگاهی از خود و دیگران، تصمیم

های دارد. برنامه مسئوالنه و مدیریت رفتارهای خود و دیگران اشاره

های هیجانی برای تسهیل این فرایند به شیوه-ای یادگیری اجتماعیمداخله

شوند. در پژوهش حاضر، با استفاده مند و جامع در مدارس طراحی مینظام

-هیجانی و برنا-های یادگیری اجتماعیتحلیلی، مشخصه-از روش توصیفی

-رس و به ویژه فعالیتهیجانی مدا-ای یادگیری اجتماعیهای مداخلهمه

های کازل شناسایی و معرفی شد که برای ارتقای سالمت روان در کودکان 

-ها و برنامههیجانی، دستورالعمل-و نوجوانان بر اساس یادگیری اجتماعی

ها، هایی را با رویکردهای دقیق تدوین کرده است. ویژگی این رویکرد

هیجانی با -اعیهای یادگیری اجتمسازی و ادغام مهارتیکپارچه

 بسیاری میان در های مرتبط با کالس و مدرسه است.سوادآموزی و تمرین

 ،گوهای پاسخکالس، راهبردهای ارتقای تفکر جایگزینرویکردها، به  از

، جامعه مراقبتی دهی هیجانبندی، ابراز و نظمتشخیص، فهم، طبقه

، حل تعارض خواندن، نوشتن، احترام وگیری، دومین گام، مدرسه، تصمیم

و والدگری هوش هیجانی  گیری اجتماعی/حل مسایل اجتماعیتصمیم

ای متعدد های مداخلههای این پژوهش ضمن ارایه مدلیافته. پرداخته شد

ها، نشان داد زمانی که مدارس نقش برای مدارس و مشارکت خانواده

های اجتماعی و هیجانی را در یادگیری و زندگی موفق اساسی مهارت

کنند، های جامع، هماهنگ و دقیق را اجرا میسازند و برنامهشن میرو

آموزان به طور های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشاحتماالً بر شایستگی

تواند به عنوان راهنمایی مثبت تأثیرگذار خواهند بود. نتایج این مطالعه می

های یگیرریزان درسی و مدارس مطرح گردد تا در تصمیمبرای برنامه

ارتقای جو کالس اهمیت بیشتری به شناسایی عوامل اجتماعی و هیجانی 

 ای دهند.های مداخلهها از طریق برنامهها و تقویت آنکالس

 

هیجانی، ارتقای جو -رویکردهای تربیتی، یادگیری اجتماعی:  یدیکل واژگان

 کالس

 Abstract 
The School-based interventions seek to identify and 

administrate the affecting changes on important 

factors of classroom processes that predict student’s 

academic and social-emotional development. One of 

the affecting factors contributing to the improvement 

of the classroom quality and interactions is social-

emotional learning. Social-emotional learning is 

process for integrating of thought, feeling and 

behavior to an awareness of self and others, 

responsible decisions and managing their behavior and 

others. Social-emotional learning intervention 

programs are designed systematic and comprehensive 

way in schools to facilitate this process. At this study, 

we specified the characteristics of social-emotional 

learning and introduced schools social-emotional 

learning interventions especially CASEL activities 

with use of descriptive-analytic method that CASEL 

detailed guidelines and developed programs with 

accurate approaches and based on social and 

emotional learning for improving mental health in 

children and adolescents. The features of these 

programs are integration of social-emotional learning 

skills with literacy and practice education associated 

with class and school. Among many approaches to 

social and emotional learning, these are mentioned: 

Promoting Alternative Thinking Strategies, 

Responsive Classroom, Recognizing, Understanding, 

Labeling, Expressing, Regulating, The Caring School 

Community, MindUp, The Second Step Program, 

Reading, Writing, Respect & Resolution, Social 

Decision Making or Social Problem Solving & 

Emotionally Intelligent Parenting. The findings of this 

study, in addition to presenting various interventional 

models for schools and the participation of families, 

showed that when schools highlight the essential role 

of social and emotional skills in learning and 

successful life, and implement the comprehensive, 

coherent and accurate plans, will likely have a positive 

impact on students' social competence and academic 

performance. These findings can be used as a guide for 

curriculum designers and schools to give more 

importance to identify and strengthen the social and 

emotional classroom factors by intervention programs 

in order to improve classroom climate. 
Key words: emotional approaches, social-emotional 

learning, enhance classroom climate 
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 مقدمه
افزون و سریع علم و تکنولوژی، با شناسایی است که همگام با تحوالت روز شناسی ایننتربیتی و رواعلوممتخصصان از وظایف مهم یکی 

سازی مادهآ مجموع بهستعدادها و در ا ایجاد انگیزه پایدار، پرورش های بهبود آن بهتحصیلی و راه عملکردعوامل مؤثر در یادگیری و 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
33

53
.1

39
8.

8.
5.

4.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
ro

oy
es

h.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1398.8.5.4.8
https://frooyesh.ir/article-1-1187-fa.html


68       

 هیجانی در مدارس-رویکردهای تربیتی به یادگیری اجتماعی
Educational approaches to social-emotional learning in schools 

 
 

اهمیت جوکالس برای  سازند. و هماهنگ ی قادرند خود را با این پیشرفت فراینده علم، سازگارهیجاناز لحاظ  د کهنهایی بپردازانسان

و یادگیری  تأثیر قراردادن رفتار کالس است. پس برای آموزشاست و هدف آن تحتهبری تدریس، نوعی رشود که میجا ناشیانگیزش از آن

هیجانی -در ارتقای تعامالت کالسی و جو کالس، یادگیری اجتماعی ل مؤثریکی از عواما برقرار باشد. هالزم است که جو مناسبی در کالس

هیجانی فرایندی است که از طریق آن کودکان و بزرگساالن دانش، نگرش و -(. یادگیری اجتماعی2010، 1است )براون، جونز، الروسو و اِبِر

ریزی و انتخاب اهداف مثبت، مراقبت و توجه به دیگران، برقراری و حفظ روابط و مدیریت هیجانات، برنامه شناساییهایی را از قبیل مهارت

ای که به کازل به عنوان مؤسسهبر این اساس، (. 2005، 2آموزند )کازلهای مسئوالنه و سازگاری شرایط بین فردی میگیریمثبت، تصمیم

پردازد، پنج مهارت اصلی را برای یادگیری هیجانی با استانداردهای باالی یادگیری می-های یادگیری اجتماعیهدایت برنامهحمایت و 

)کازل،  7های مسئوالنهگیریو تصمیم 6های ارتباطی، مهارت5، آگاهی اجتماعی4، خودمدیریتی3شمارد: خودآگاهیهیجانی بر می-اجتماعی

2014.) 

هیجانی و چارچوبی یکپارچه و ارزشمند برای -های مدرسه محور برای پرورش یادگیری اجتماعیه و اساس برنامهها پایاین مهارت  

کنند و به احساسات و رفتارهایشان میهایشان را به طور واقعی تشویق آموزان خویشتن و توانمندیکه دانشپیشگیری اولیه است؛ زمانی

اجتماعی را به  هایها و سرنخنشانه قادر خواهند بود به طور مؤثری با دیگران ارتباط برقرار کنند، ند، احتماالًبخشمیبه گونه مناسبی نظم 

های روزانه بگیرند و به های درستی درباره چالشکنند، تصمیمدقت هماهنگ و یکپارچه سازند، تضادهای بین فردی را به طور مؤثری حل 

هیجانی -های یادگیری اجتماعیمدت برنامهه، مسئوالنه و سالم پاسخ دهند؛ بنابراین هدف کوتاهای اندیشمندانشیوههای دشوار بهموقعیت

ها است، که به نوبه خود باید به سازگاری بیشتر و عملکرد تحصیلی های مثبت آنآموزان و نگرشهیجانی دانش-های اجتماعیارتقای مهارت

های های هیجانی کمتر و نمرات بهتر در تستر اجتماعی، مشکالت کمتر، پریشانیتطور که در رفتارهای مثبتبهتر منجر شود، همان

هیجانی فرایندی است که از طریق آن بر هوش -عبارتی دیگر، یادگیری اجتماعی(؛ به2006، 8)زینس و الیاس یابدپیشرفت انعکاس می

 (. 2008ون و اِبِر، ؛ جونز، برا2004، 9س، ویسبرگ، وانگ و والبرگنشود )زیهیجانی افزوده می

هیجانی با کیفیت باال تأثیر مثبتی بر رفتار کودکان، شایستگی -مطالعات انجام شده در این حوزه حاکی از این است که یادگیری اجتماعی

؛ 2008، 11؛ پایتون، ویسبرگ، دورالک، دیمنیکی، تیلور و اسکلینگر2006، 10ها دارد )اسمیتاجتماعی و هیجانی و عملکرد تحصیلی آن

هیجانی را با یک -هایی که یادگیری اجتماعیها، تاکنون تعداد کمی مطالعه روی برنامه(. علیرغم این یافته2017، 12گریگوری و فرگاس

آموزان، کنند، انجام شده است و نیز مطالعاتی که بر درگیری و اشتغال همه دانشای تحصیلی مانند آموزش سواد هماهنگ میموضوع هسته

 هایی که در معرض خطر هستند، تمرکز کرده باشد. آننه فقط 

دارس اجازه اجرای کامل و هیجانی به مهای اجتماعی ماهیت یادگیری مدرسه مبتنی بر ارتباط است و چارچوب صحیح ارتقای مهارت  

هیجانی در راستای جلوگیری از خشونت، رفتارهای جنسی زودرس، -دهد؛ در عین حال که یادگیری اجتماعیهای آموزشی را میمأموریت

ی ای براهای مرتبط با آن به برقراری روابط یادگیری، که پایهکند، مهارتعدم پذیرش و ترک مدرسه و سایر موانع یادگیری تالش می

 (.2011کند )جونز، براون و اِبِر، های ایمن و متمدن است، کمک میموفقیت تحصیلی، کالس

 هیجانی در کالس و مدرسه را در قالب دستورالعمل-های یادگیری اجتماعی( عناصر مورد نیاز برای ایجاد و ارتقای مهارت2006کازل )

های پژوهشی بلندمدت و بیانگر همکاری پژوهشگران و مربیان های طرحیافتهبرای معلمان معرفی کرده است. این دستورالعمل متشکل از 

بر اساس بند نخست این دستورالعمل، مربیان مقطع ابتدایی،  های پیشگیری از مشکالت و ارتقای شایستگی است.با تجربه در برنامه

ها باید مبتنی بر ای نیاز دارند. برنامههای مداخلهبه برنامهآموزان پذیری و توجه دانشراهنمایی و دبیرستان برای کمک به دانش، مسئولیت

                                                           
1. Brown, Jones, LaRusso & Aber 
2. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) 
3. self-awareness 
4. self-management 
5. social awareness 
6. relationship skills 
7. responsible decision making 
8. Zins & Elias 
9. Zins, Weissberg, Wang & Walberg 
1 0. Smith 
1 1. Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, Taylor & Schellinger 
1 2. Gregory & Fergus 
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ها را تقویت و هایی که این مهارتآموزان و چگونگی ایجاد محیطها به دانشهای مؤثر تدریس مهارتهای مربوط به شیوهجدیدترین یافته

ای و سطوح مختلف مداخله در مدرسه های مداخلهکلدهند، باشد و نیز ضروری است بین این تدابیر پیشگیرانه اولیه، پروتگسترش می

های اجتماعی، ارتقای های زندگی و تواناییها باید بر چهار عامل مهم تمرکز کنند: مهارتوجود داشته باشد. به این منظور، درس ارتباط

گذارها و بحران و خدمات مثبت و  و حمایت اجتماعی برای های مقابله، حل تعارضهای پیشگیری از مشکالت، مهارتسالمت و مهارت

 (.2014)کازل،  مشارکتی

ها، به لحاظ های ساختاری برای آموزش و تمرین مهارتیجانی مبتنی بر برنامه درسی، از قبیل فرصته-رویکردهای یادگیری اجتماعی

( شناسایی مهارت 1ز: ها عبارتند افرصت (. این2008؛ پایتون و همکاران، 2008تجربی مورد پشتیبانی قرار گرفته است )جونز و همکاران، 

کردن فرصت فراهم (3ها، ( اجزای مدل تدریس مهارت و انعطاف آن2و ایجاد آن و بحث در مورد دلیل استفاده از آن در زندگی کودکان، 

ها زان در استفاده از مهارتآموانشتواند به دهایی که می( تشویق و ارایه نشانه4آموزان و ها و فرصت بازخورد برای دانشفعالیت بر تمرین

های دشوار و نتخابها در شرایط واقعی زندگی و یا پیش از اکارگیری مهارتها در بهآموزشی کمک کند. این نشانه در خارج از محیط

های هیجانی در کنشوا دهی بهها، ایجاد توانمندی خودنظارتی و نظمکند. هدف از برقراری این فرصتآموزان کمک میها به دانشتعارض

ه عنوان درسی مهم بهای ارتقای مهارت هایی باشند. عالوه بر این، برنامهآموزان است. مطالب درسی باید مبتنی بر چنین مهارتدانش

لف در های مختیابد؛ زبان مشترک خارج از مدرسه عاملی اساسی در ارتقای مهارتمطرح است. بدون این عنصر آموزش کاهش می

-توای علمی، دانشآورند. در حوزه محهای بسیاری را برای تمرین فراهم میهای یادگیری مشارکتی فرصتهای متعدد است. گروهیتموقع

های فت در زمینهها را برای پیشرکنند و چگونگی استفاده از مهارتآموزان تصمیمات شخصی را در حوادث تاریخی و ادبیات تحلیل می

 . (2011)جونز و همکاران،  های ارایه شده یاد بگیرندا سایر زمینهورزشی، هنرهای نمایشی ی

ها و های درسی، کالسا برنامهبهیجانی باید -های یادگیری اجتماعیها و فعالیت(، برنامه2006دستورالعمل کازل ) 19بر اساس بند    

گذارد. بر این اساس، می آموزان تأثیرها توسط دانشی آنکارگیررویدادهای زندگی هماهنگ شوند. هماهنگی و ادغام احتماالً بر منطق و به

های درسی اجرا شود و بسیاری از موضوعات را نیز به هم مرتبط سازد. ادغام مفاهیم ر برنامهتواند دهیجانی می-راهبرد یادگیری اجتماعی

های مهمی را برای تعاملی و خالقانه که نشانه یجانی با موضوعات درسی، با فراهم آوردن فرصت روابطه-های یادگیری اجتماعیو مهارت

 .(2014)کازل،  شودها میبخشی به تدریس معلمکنند، منجر به کیفیتحافظه و استفاده از اطالعات در آینده ایجاد می

اده و جامعه تر روابط همساالن، کالس، مدرسه، خانوهیجانی، درنظرگرفتن بستر گسترده-های یادگیری اجتماعیدر طراحی برنامه   

کنند. آموزان در بر دارند و تغییرات رفتاری معناداری را ایجاد میضروری است. ترکیبی از این عناصر پیامدهای مثبتی را برای دانش

ها در غیاب توان انتظار داشت که این مهارتخاطر آموزش کالسی کنار گذاشت یا نمیتوان بههای اجتماعی و هیجانی را نمیمهارت

دارند:  1های ارتقا منجر به رشد، تمایز و یکپارچگی شوند. به عبارت دیگر، کودکان نیاز به چهار سیها و بازخوردهای مستمر و فرصتنتمری

ها به بزرگساالن اطراف خود نیاز دارند تا با اعتماد و اطمینان یاد بگیرند، به انجام تکالیف اعتماد به نفس، شایستگی، شانس و مراقبت. آن

ها در محیط حمایتی و نظارت شده مدرسه کارگیری مهارتها به یادگیری و بههای مختلف تعامل کنند. آندازند و با موفقیت با موقعیتبپر

فرایند باید تحت روابط مراقبتی رخ دهد به این معنی که کودکان  نیاز دارند تا در دنیای واقعی کمتر در معرض خطر قرار گیرند؛ همه این

، 2)دِوانی، اوبرین، رزینگ، کیستر و ویسبرگ ها و رفاه جسمی و روانی خود درک کنندها، پیشرفتعی بزرگساالن را برای نیازتوجه واق

2006.) 

کنند، اشتباهاتی را مرتکب شوند و آموزان بتوانند با اطمینان خاطر خود را ابراز دانشدر آن ای است که یادگیرندگان جامعه جامعه

آمیز و سازی تعامالت احترامهای ایمن و مدلتوانند با ایجاد حریمها میعنوان یک ویژگی دفاعی کنار بگذارند. معلم را به حساس خجالتا

آمیز و حمایتی رفتار کنند و تجربیات آموزان احترامکنند. در چنین محیطی، معلمان انتظار دارند که دانشحمایتی، این جامعه را خلق 

آموزانی که احساس اضطراب، خشم و ناراحتی که پرورش دهنده این اجتماع است، برای یکدیگر فراهم سازند؛ دانشیادگیری خاصی را 

آموزانشان انگیزه دهند. معلمانی که در تدریس مراقب هستند، دانشحل مشکل و تمرکز بر یادگیری را از دست می کنند، تواناییمی

ها و مدارس، پیوندی اساسی با موفقیت این دلبستگی هیجانی به معلم؛ دآورنبه دست میها ا آنبیشتری برای آشنایی و برقراری ارتباط ب

 4به جوامعیو مدارس مراقبتی  ها. بر این اساس، کالس(2000، 3)پایتون، والددرو، گراسیک، بالدورث، تامپست و ویسبرگتحصیلی دارد 

                                                           
1. confidence, competencies, chances & caring 
2. Devaney, O’Brien, Resnik, Keister & Weissberg 
3. Payton , Wardlaw , Gracyzk , Bloodworth , Tompsett & Weissberg 
4. microcosms 
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را  یکدیگر آموزاندانش هنگامی که ؛دهندهای مراقبتی و حمایتی را میارتقای مهارتآموزان فرصت بررسی و شوند که به دانشل مییبدت

تواند دهند، مداخله معلم و یا سایر همساالن میهای ذهنی مورد اذیت قرار میابراز وجود، استعدادهای فیزیکی و یا شایستگی خاطربه

 بسیار اثربخش باشد. 

ادگیری است که با یهای اجتماعی و هیجانی در استفاده از فنون فعال ای خاص از مهارتموعهمج ، ارتقایدستورالعمل کازل ترینمهم 

ی نیاز هیجان-ماعییادگیری اجت های با کیفیتهایی که برنامه(. عالوه بر این، حمایت2006یکدیگر هماهنگ و یکپارچه هستند )کازل، 

رگیر کند )دِوانی و آموزان را دکنندگان در آموزش دانشای که همه مشارکتهمند و جامع و برنامنظام یعبارت است از: رویکرد ،دندار

های مختلف هیجانات به شیوهسازی یکپارچهیجانی، ه-یادگیری اجتماعی هایبرنامهویژگی اصلی  (. با توجه به تعریف،2006همکاران، 

 .هیجانات است دهی بهگو و نظموآموزان، گفتنظیر کمک به شناسایی دانش

محور به تأثیرات مثبت این مداخالت بر پیامدهای مربوط به سطح ای مدرسههای مداخلهعلیرغم مطالعاتی که با طراحی و اجرای برنامه 

؛ براون 2003کنند )فالنری، وازونی، لیائو، گو، پاول، آتا و همکاران، آموز، به ویژه ارتقای رشد اجتماعی، هیجانی و تحصیلی استناد میدانش

(، با این 2015، 1دومیتروویچ، ویسبرگ و گالوتا ،دورالک؛ 2012؛ ژای، ریور و جونز، 2010؛ جونز، براون، هوگالند و ابِر، 2010همکاران، و 

مداخالتی که به طور  با کمکتوانند ها و مدارس میکه دریابیم چطور کالسوجود هنوز تعداد این مطالعات نسبتاً اندک است برای این

کنند، مداخالتی های مرتبط با شرایط کالس و مدرسه استفاده میدهند بلکه از فرایندها و تمرینفردی کودکان را هدف قرار نمیمستقیم و 

هایی که در معرض آموزان، نه فقط آنکنند و بر اشتغال همه دانشهیجانی را با آموزش سواد هماهنگ می-های یادگیری اجتماعیکه برنامه

 هایبرنامهدر ادامه برخی از  (.2007بگذارند )تیسنگ و سِیدمن،  آموزان تأثیرهیجانی دانش-ازند، بر رشد اجتماعیپردخطر هستند می

 شوند.معرفی می، سازندآموزان فراهم میسازی هیجان را برای دانشکه فرصت مهارت، هیجانی-یادگیری اجتماعی

 2راهبردهای ارتقای تفکر جایگزینبرنامه 
های اجتماعی و هیجانی، پیشگیری از خشونت، تهاجم هیجانی است که برای افزایش شایستگی-برنامه یادگیری اجتماعییک « پس»  

دبستانی و دبستان طراحی شده است های تفکر خالق و بهبود جو کالس در سطح مدارس پیشو دیگر مشکالت رفتاری، ارتقای مهارت

شود که بر اساس آن، زمانی ( ناشی میABCDشناختی )-از مدل پویا و اثربخش رفتاری« پس(. »1998، 3برگ، کوشه و میهالیک)گرین

(. این شبکه 2004برگ، کوشه و ریگز، های اجتماعی نایل شد که عاطفه، رفتار و شناخت با هم عمل کنند )گرینتوان به شایستگیمی

های عاطفی ابراز و به لحاظ شناختی پردازش ر قالب واکنشهای رشدی دهای عاطفی، رفتاری و شناختی در طول زمینههمکاری سیستم

دروس را بر اساس خودکنترلی، حل مشکالت اجتماعی « پس»دیده بر اساس تواند کنترل گردد. معلمان آموزشکه رفتار میشود تا جاییمی

های صورت استفاده از ترسیم-ابراز احساسات بندی و دهند. عالوه بر این، دروسی را نیز بر اساس سطحو آگاهی و فهم هیجانی آموزش می

« پس»(. معلمان در استفاده از 1995، 4، کوشه، کوک و کوامابرگگیرد )گرینمیبردر -در ابراز احساسات متفاوت و مکالمه درباره احساسات

 دهند.دقیقه آموزش می 30-20مرتبه و هر بار  3عمدتاً دروس را در هر هفته 

های زیر را همراه داشته است: رشد لغات و یا اصطالحات احساسات کودکان، فهم احساسات سطح ابتدایی یافتهدر « پس»های پژوهش  

(. 2006، 5برگ، کوشه و پنتز، گرینخود و دیگران، افزایش کنترل کودکان، روانی و سالست گفتاری و کاهش مشکالت رفتاری )ریگز

های اجتماعی، هیجانی و تحصیلی از قبیل تعامالت همساالن و ت مثبتی را بر مهارتدر میان کودکان در معرض خطر باال، تأثیرا« پس»

در پیش « پس»های پژوهشی (. یافته1999، 6درگیری در رفتارهای مشکل داشته است )گروه پژوهشی پیشگیری از مشکالت رفتاری

 (.2007برگ، و گرین 7است )دومیتروویچ، کورتِسهای اجتماعی و کاهش انزوای اجتماعی را نشان داده دبستانی، افزایش شایستگی

 8گوهای پاسخکالس برنامه
های کند. کالسای آموزشی است که نیازهای اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان را یکپارچه میگو شیوههای پاسخکالس برنامه

آموزان در آن احساس ایمنی، چالش است که دانش های ده کالس طراحی شده برای یادگیری مطلوب و ایجاد کالسیگو شامل تمرینپاسخ

                                                           
1. Durlak, Domitrovich, Weissberg & Gullotta 
2. Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) 
3. Mihalic 
4. Greenberg, Kusche, Cook & Quamma 
5. Pentz 
6. Conduct Problems Prevention Research Group (CPPRG) 
7. Cortes 
8. Responsive Classroom (RC) 
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 1398 مهر،   40شماره پیاپی  ،  7شماره ،  8، سال رویش روان شناسی

Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), 2019 

 

 

های کالسی عبارت است از: مالقات صبحگاهی که در آن معلمان و (. مواردی از تمرین2015، و همکاران کنند )دورالکو لذت می

( 2شوند و رو آماده میوز پیشگذارند و برای رکنند، خبرهای روزانه را با هم به اشتراک میآموزان با یکدیگر سالم و احوالپرسی میدانش

استفاده از راهبردهای مشارکتی حل مشکل با رهبری معلم نظیر ایفای نقش و کنفرانس. تأکید بر یادگیری اجتماعی و تحصیلی و نیز ایجاد 

کافمن، فن، -های کالسی است )ریمهای اجتماعی هستند عاملی اساسی برای این تمرینمحیطی که به لحاظ تحصیلی در چالش با مهارت

های پژوهشی و آموزشی برای کمک به اجرا و تداوم در آن هستند. زمانی که گو به دنبال حمایتهای پاسخ(. کالس2007، 1چیو و یو

 .(2007کافمن و همکاران، -)ریم یابندهای کالسی اجرا شوند، به مدارس و اجتماع خانوادگی بزرگتر گسترش میتمرین

آموزان گذارد. دانشآموزان تأثیر میهیجانی کالس و نیز پیامدهای دانش-گو بر جو اجتماعیهای پاسخکالس شواهد بیانگر آن است که  

تر به یادگیری، معلمان کنند، عالقه بیشتر به مدرسه و احساسات مثبتگو پیروی میهای پاسخهای پایه سوم تا پنجم که از کالسدر کالس

آزمایشی بعد از چندین (. نتایج مطالعات شبه2008، 2کافمن-بروک، نیشیدا، چیونگ، گریم و ریمکنند )هایشان گزارش میو همکالسی

تر، رفتارهای های اجتماعیتر با معلمان، مهارتگو، افزایش نمرات خواندن و ریاضیات، روابط نزدیکهای پاسخسال استفاده از رویکرد کالس

کافمن و چیو، -شد، نشان داده است )ریمهایشان اجرا میگو در کالسکه برنامه کالس پاسخ آموزانیتر و ترس کمتر را در میان دانشمثبت

تر نسبت گو، همکاری و مشارکت بیشتر با معلمان دیگر و داشتن ادراکات مثبتهای پاسخ(. معلمان نیز در استفاده از رویکرد کالس2007

 (.0072کافمن، -و ریم 3اند )ساویِربه مدرسه را گزارش کرده

 4دهی هیجانبندی، ابراز و نظمتشخیص، فهم، طبقهبرنامه 

های تشخیص، درک، برچسب گذاری به دانش و مهارتکند کسب و ارزشمبتنی بر مدل رشد سواد هیجانی است، که بیان می« رولر»   

دگی اساسی است )ریورز و براکت، دهی به هیجانات برای رشد کودکان، مدیریت تحصیلی و پیشرفت و موفقیت در زنزدن، ابراز و نظم

ای سیستماتیک را برای بزرگساالن درگیر در آموزش کودکان، از قبیل معلمان، کارکنان رشد حرفه« رولر»(. عالوه بر این، مدل پایدار 2011

سازی برای تمرین و مدلآموزان هایی را برای بزرگساالن و دانشفرصت« رولر»شود. حمایتی، مدارس و مدیران منطقه و والدین شامل می

سازد. این ای که هیجان را برای یادگیری و آموزش فراهم میکند به گونهدهی هیجان ارائه میبندی، ابراز و نظمهای فهم، طبقهمهارت

، روبرتس و رآموزان و معلمان اساسی هستند )مایگیری و به طور کلی رشد مثبت در دانشها برای تدریس و یادگیری مؤثر، تصمیممهارت

دبستانی تا های تحصیلی استاندارد از پیش(. در این برنامه، ابزارهای یادگیری و دروس در برنامه2011؛ ریورز و براکت، 2008، 5برساد

( 3های حل مسأله خالق و ( مهارت2، «رولر»های ( مهارت1آموزان در رشد: شوند و هدف آن کمک به دانشدبیرستان یکپارچه می

ها با هم به رقابت توانند نقاط قوت خود را بشناسند و در این حوزهآموزان میهای برنامه دانشای تفکر انتقادی. با استفاده از تمرینهمهارت

ها ورای های، روابط، عملکرد تحصیلی و پیگیری آنهای جدید را برای افزایش رفاه، تالشبپردازند، اهداف شخصی را بنا کنند و مهارت

اط بیشتر بین بو ارت صمیمیت( حاکی از 2012. پژوهش ریورز، براکت، رِیِس و سالووی )(2016، 6)براکت و پتی به کار بگیرند دبیرستان

آموزان و به طور کلی آموزان، توجه بیشتر معلمان به عالیق و انگیزش دانشآموزان، استقالل و رهبری بیشتر در میان دانشمعلم و دانش

 شد، بود. ها اجرا میدر آن« رولر»های مدارسی که برنامه هیجانی در کالس-ری اجتماعیارتقای رفاه و یادگی

 7مراقبتی مدرسه جامعهبرنامه 

ای ، که مؤسسه8مراقبتی مدرسه )که نام نخست آن پروژه رشد کودک بود( توسط پژوهشگران مرکز مطالعات رشدی جامعهبرنامه    

دهد، به وجود آمده است. این هایی است که رشد اجتماعی، هیجانی و تحصیلی را ارتقا میبرنامه غیرانتفاعی با تمرکز بر طراحی و انتشار

های های آموزشی مشارکتی نظیر گروهکارگیری تمرینها بهدبستانی تا پایه ششم طراحی شده است و به معلمبرنامه برای کودکان پیش

دهد. هدف دهند، آموزش میی را، که یادگیری کالسی متناسب و تعاملی را ارتقا میهای تجربیادگیری مشارکتی، تدریس ماهرانه و فعالیت

( 1گیرد: است که چهار عنصر اساسی را دربرمیدرک جامعه در سطح مدرسه رفتارهای اجتماعی و  و های اساسیاین برنامه ارتقای ارزش

                                                           
1. Rimm-Kaufman, Fan, Chiu & You 
2. Brock, Nishida, Chiong, Grimm & Rimm-Kaufman 
3. Sawyer 
4. Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing, Regulating (RULER) 
5. Mayer, Roberts & Barsade 
6 . Patti 
7. The Caring School Community (CSC) 
8. Developmental Studies Center 
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آموزان را در کالس برای ایجاد ارتباط و که دانش 1سندوستان هم ( برنامه2آموزان، برای ارتقای مکالمه میان دانش اندیشیجلسات هم

های مدرسه با دهد و آگاهی والدین را از فعالیتکه درگیری خانواده را افزایش می 2های معطوف به خانه( فعالیت3کند، اعتماد جفت می

که مدرسه، خانه و اجتماع را درگیر  3سطح مدرسهدر  جامعههای ساخت ( فعالیت4دهد، هایی برای مشارکت افزایش میارائه فرصت

منظور فهم یکدیگر، صحبت راجع به مباحث کالسی، شناسایی و حل آموزان بهسازد. دروس کالسی محیطی را برای معلم و دانشمی

 جامعه مراقبتیامه کند. برنگذارد، فراهم میهای مشارکتی که بر زندگی کالسی تأثیر میگیریمشکالت به صورت مشارکتی و تصمیم

های گسترده سطح مدرسه برای ایجاد احساس هدف و تعهد های گسترده سطح کالس و هم تالشای خاص هم برای تالشمدرسه برنامه

 جامعهها در راستای افزایش های اجتماعی نظیر مراقبت، عدالت، مسئولیت و یادگیری است. این تالشمشترک نسبت به هنجارها و ارزش

های ها و برنامهشود، به این ارزشآموزان باید در مدارسی که این برنامه در آن اجرا میگیرد. مدرسه و دانشیادگیرندگان شکل می مراقبتی

(. یکی دیگر از اهداف این برنامه عبارت است از رشد 2012، 4آلساندرودی-رشدی سه ساله مدرسه متعهد بمانند )براون، کوریگان و هیگینز

(. بزرگساالن نقش مدل را ایفا 2006شوند )کوهن، نی که به لحاظ اخالقی تصمیم گیرندگانی خبره و افرادی مراقب محسوب میآموزادانش

باتیستیچ، اسکاپس و  کند. پژوهشکنند که به کودکان در فهم تأثیر اعمالشان بر یکدیگر کمک میکنند و راهنمایی را فراهم میمی

شود از رفتارهای اجتماعی بیشتر، ها اجرا میمراقبتی مدرسه در آن برنامه جامعهآموزان مدارسی که نش( نشان داد دا2004) 5ویلسون

 رفتارهای تهاجمی کمتر و نیز پیامدهای تحصیلی و انگیزشی مثبتی برخوردار بودند. 

 6گیریبرنامه تصمیم

های اجتماعی ا پایه هشتم است که به دنبال پرورش مهارتدبستانی تمحور جامعی برای کودکان پیشگیری برنامه کالسبرنامه تصمیم

دهد. این برنامه برای و رفتارهای تهاجمی را کاهش می 7که بروز احساسات بددهی است در حالیشناختی و خودنظمو هیجانی، رفاه روان

-های مثبتی نظیر شادی، خوشو ظرفیت دهی، حل مسأله، رفتارهای اجتماعیافزایش خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، تمرکز توجه، خودنظم

های پیشین در حوزه علوم اعصاب شناختی، کاهش استرس دوستی طراحی شده است. این برنامه به لحاظ تئوریک از پژوهشبینی و نوع

 (. 0200، 8شود )سلیگمن و سیکزِنتمیهالینگر ناشی میشناسی مثبتهیجانی و روان-مبتنی بر تمرکز حواس، یادگیری اجتماعی

های گیری به عنوان رویکردی برای تدریس به وجود آمده است. به عبارت دیگر، این برنامه در تضاد و یا رقابت با برنامهبرنامه تصمیم   

شود. در متن برنامه برای افزایش خودآگاهی، تمرکز توجه، درسی به وجود نیامده بلکه به وضوح و به سهولت با آن یکپارچه و هماهنگ می

های روزانه تنفس عمیق شکمی و گوش کردن با دقت به تک صداها وجود دارد. این برنامه شامل دهی و کاهش استرس، فعالیتمخودنظ

-و اسکونرت (2015) 9ریچل، اوبرل، الولُر، آبوت، تامسون، اوبرالندر و همکاران-های اسکونرتشود. پژوهشپنجاه درس و چهار بخش می

کردند بهبود معناداری در توجه به معلم، گیری نشان داد که کودکانی برنامه را دریافت میی برنامه تصمیمدر مورد اثربخش (2017ریچل )

نظمی ها(، تمرکز توجه، کنترل هیجان و خودپنداره و کاهش رفتارهای تهاجمی و بیبینی )در مواجهه با چالشهای اجتماعی، خوشمهارت

آموزان بهبود معناداری را در احساس صمیمیت، رفتارهای اجتماعی بیشتر، تمرکز توجه، انشها نیز همراه با دداشتند. همچنین معلم

 دهی هیجانی و به طور کلی توجه بیشتر به مدرسه و یادگیری را نشان دادند.نظم

  10برنامه دومین گام

-آموزان پیشو موفقیت تحصیلی دانشهای اجتماعی ای کالس محور و جهانی است که برای ارتقای مهارتبرنامه دومین گام برنامه

های های پیشنهادی، کارتدقیقه توسط معلمان با استفاده از متن 40تا  25دبستانی تا راهنمایی طراحی شده است. دروس این برنامه 

خود و دیگرآگاهی  های ضبط شده بر روی ویدئو و معرفی مفاهیم کلیدی، از طریق سؤاالتی که منجر به ارتقای دیدگاه وتصویری و داستان

های رفتاری در دهی و مهارتهایی را برای تمرین راهبردهای خودنظمهای کالسی و ایفای نقش فرصتشود. فعالیتمی شوند، ارائه می

ای گری و آشنایی با رفتارهدهی، مربیدهد. همچنین برنامه شامل راهبردهایی برای معلمان به منظور سرنخآموزان قرار میاختیار دانش

                                                           
1. cross-age buddies 
2. home side activities 
3. school wide community-building activities 
4. Brown, Corrigan & Higgins-D'Alessandro 
5. Battistich, Schaps & Wilson 
6. MindUp (MU) 
7. acting-out behaviors 
8. Seligman & Csikszentmihalyi 
9. Oberle, Steward Lawlor, Abbott, Thomson, Oberlander & Diamond 
1 0. The Second Step Program (SS) 
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 1398 مهر،   40شماره پیاپی  ،  7شماره ،  8، سال رویش روان شناسی

Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), 2019 

 

 

( 1(. برنامه دومین گام شامل سه بخش است: 2012سازی محتویات برنامه با برنامه تحصیلی است )براون و همکاران، هدف و نیز یکپارچه

هیجانی -های اساسی اجتماعیها مهارت( حل مسأله و مدیریت عصبانیت. به این ترتیب، این بخش3پرورش صمیمیت، برانگیختن کنترل و 

اداستروم، -دهند )وان اسکویاکهای رفتاری خاص و کاهش عادات رفتاری توأم با خشونت، هدف قرار میا تدریس مهارترا در ارتباط ب

 (.2002، 1فرِی و بالند

های ( حاکی از کاهش خشونت2005) 3اداستروم و هیرش استِین-، وان اسکویاک2( و فرِی، نولن2002های وان و همکاران )پژوهش 

شونت کالمی و جسمی و محرومیت اجتماعی و نیز افزایش رفتارهای اجتماعی، صمیمیت و همدردی، استفاده از جسمی، کاهش تحمل خ

 اهداف اجتماعی و صمیمانه در مذاکره با همساالن، دانش اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی بیشتر بوده است.

  4خواندن، نوشتن، احترام و حل تعارض برنامه

که به معلمان برای  استهای فرهنگی، همکاری و مشارکت دربرگیرنده دروس حل تعارض، تفاوت وای مبتنی بر سواد برنامه« فورآرز»  

سازی هنجارهای سازی و مدل(. این برنامه برای ترکیب فنون آموزشی خاص، مهارت2008دهد )جونز و همکاران، استفاده از آن آموزش می

. ه است تدوین شدطراحی و ( 2005) 5ای تدریس مسئولیت اجتماعی در سطح کشور امریکااجتماعی مثبت توسط مؤسسه صبحگاهی بر

های درسی برای مدارس هیجانی را با برنامه-ای مبتنی بر کالس است که یادگیری اجتماعیاین برنامه به عنوان یک مداخله جهانی، برنامه

(. این برنامه از ادبیات با کیفیت باالی کودکان و درگیرشدن 1994، 6سینکند )مؤسسه مدیدبستانی تا متوسطه هماهنگ و یکپارچه میپیش

آمدن با کند: ساختن اجتماع، درک و کنارآموزان و درک در هفت حوزه استفاده میهای دانشهای تعاملی برای توسعه مهارتدر فعالیت

آموزان را هیجانی دانش-یادگیری اجتماعی« فورآرز»برنامه  کردن، ابراز وجود، حل مسأله، کنار آمدن با تنوع و همکاری.احساسات، گوش

کند. همچنین برای معلمان توانند برای بقیه زندگی خود از آن استفاده کنند، کمک میهایی که میها در توسعه مهارتدهد و به آنارتقا می

آورد )مؤسسه صبحگاهی گیری در کالس درس فراهم میآموزان ابزاری را برای ایجاد یک جو ایمن، حمایتی و محترمانه برای یادو دانش

با تمرکز بر مسایل اساسی بشر نظیر تضادها، احساسات، روابط و جامعه، « فورآرز»(. در واقع برنامه 2005برای تدریس مسئولیت اجتماعی، 

های تدریس حل تضاد و تدریس مهارت ای منطقی بینافزاید و رابطهگیرانه سواد میمعنا و عمق اجتماعی و هیجانی را به آموزش سخت

ها و احساسات و حل ها یعنی خواندن و نوشتن ابزارهای مناسبی برای شناخت تعارض؛ چرا که این مهارتکنداساسی تحصیلی برقرار می

 (.2011)جونز و همکاران،  مسأله هستند

های یادگیری ای از مفاهیم و مهارتختن معلمان با مجموعهسا تئوری تغییر است که بر اهمیت آشنا« فورآرز»تئوری زیربنایی برنامه 

آموزان ها در تعامالت روزانه با یکدیگر، با مسئوالن مدارس و دانشها در استفاده از این مفاهیم و مهارتهیجانی و حمایت از آن-اجتماعی

برنر فن)برونشناختی های بومسیستمرشدی های تئوریشامل « فورآرز»های تغییر برنامه تئوری (.2006، 7کند )فوالندر کالس تأکید می

تو در  ایکه در مجموعه استهای رشدی، رشد فرایندی بر اساس تئوری ؛است( 2010)سامروف، های تبادلی و سیستم (1998و موریس، 

های آتی بر روی آن ساخته د که موفقیتآورای را فراهم میعملکرد خوب در تکالیف رشدی زمینه تد وافها اتفاق میتو و تعاملی از زمینه

 (.2008، 8)وُئر پلِچِرشود می

 9گیری اجتماعی/حل مسایل اجتماعیبرنامه تصمیم

آموزان را با هدف جلوگیری از خشونت، سوءمصرف های اجتماعی دانشگیری اجتماعی یا حل مسایل اجتماعی، مهارتبرنامه تصمیم

ای بسیاری از قبیل مداخالت های مداخلهگیری اجتماعی، برنامههای تصمیمدهد. در چارچوب مهارتمیمواد و رفتارهای مربوط به آن ارتقا 

دهد: مند هستند، وجود دارد. این برنامه به دو هدف آموزش اهمیت میبرای جوانان پرخطر و افرادی که از خدمات تربیتی خاص بهره

یر و دستیابی به مدارسی ایمن، منظم و فارغ از هر گونه خشونت. برنامه درسی در پذآموزان برای شهروندی مسئولیتسازی دانشآماده

سازی )گوش دادن، آرامهای خودگیری اجتماعی شامل آمادگی و آموزش است؛ آمادگی: آمادگی خودکنترلی و مهارترویکرد تصمیم

                                                           
1. Van Schoiack-Edstrom, Frey & Beland 
2. Nolen 
3. Hirschstein  
4. Reading, Writing, Respect & Resolution (4Rs) 
5. Morningside Center for Teaching Social Responsibility 
6. Institute of Medicine 
7. Fullan 
8. Woehr Pletcher 
9. Social Decision Making or Social Problem Solving (SDM/SPS) 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
33

53
.1

39
8.

8.
5.

4.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
ro

oy
es

h.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1398.8.5.4.8
https://frooyesh.ir/article-1-1187-fa.html


74       

 در مدارس هیجانی-رویکردهای تربیتی به یادگیری اجتماعی
Educational approaches to social-emotional learning in schools 

 
 

مشارکت گروهی و آگاهی اجتماعی )چگونگی مراقبت و یا های یابی، مقاومت در برابر تحریک، اجتناب از تحریک دیگران( و مهارتجهت

گیری اجتماعی را در شرایط مختلف، متناسب با رشد و آموزان راهبردهای تصمیمدهد. آموزش: دانشانتخاب دوستان( را هدف قرار می

های آمادگی خود ر ندارند، از مهارتکنند و زمانی که تحت فشار نیستند یا تحت نظارت بزرگساالن قراگیرند و تمرین میبرجسته یاد می

( شناسایی مسایل یا مشکالت؛ 2( توجه به احساسات در خود و دیگران؛ 1گام تشکیل شده است:  8گیری از کنند. فرایند تصمیماستفاده می

ریزی اعمال ( برنامه7ها؛ حلاه( انتخاب بهترین ر6بینی عواقب احتمالی؛ ( پیش5های جایگزین؛ حل( ایجاد راه4( تعیین و انتخاب اهداف؛ 3

)کالرک، مورال، فیلد،  های آینده و حل مشکالتگیری( توجه به رویدادها و استفاده از اطالعات برای تصمیم8و بررسی نهایی موانع و 

 . (2015، 1حسین و باری

 2والدگری هوش هیجانیبرنامه 

ها مؤثر باشد. با توجه تواند در غلبه بر آنشوند، برخورد والدین میجه میمشکالت تحصیلی، هیجانی یا رفتاری موا ازمانی که کودکان ب

رای موفقیت نه فقط در های مورد نیاز بها در ارایه مهارتسالی و نگرانی آنن در گذار کودکان به نقش بزرگهای پیش روی والدیبه چالش

رسد. برنامه والدگری ها کمک کند، ضروری به نظر میین زمینه به آنهای زندگی، وجود مدارسی که در ازمینه تحصیلی بلکه در همه زمینه

را که دیگران هم متناسب گذارید؟ چکند: آیا شما به فرزندانتان احترام میهوش هیجانی به والدین استفاده از قانون طالیی را پیشنهاد می

ریزی، حمایت از نقاط رنامهوارد زیر است: تنظیم اهداف خانواده و بکنند. اصول کلیدی دیگر شامل مبا همین رفتار با فرزندانتان برخورد می

دن کنترل قوت کودکان، کاهش استرس و افزایش شوخ طبعی در خانه، ایجاد همدلی و اتخاذ دیدگاه و عذرخواهی هنگام از دست دا

ه و مدرسه تشویق و تشویق کودکان در خان ها با والدگریهیجانی. در این برنامه، والدین برای اتخاذ این اصول و هماهنگ ساختن آن

قش هیجان در نهای مهم در فهم چگونگی کارکرد مغز و شوند. این فنون خاص و ساده، که داللت بر نظریه هوش هیجانی و پیشرفتمی

هیجانی تقویت ارتباطات  یکی دیگر از اهداف والدگری هوش شوند.ودک جای داده میک-یادگیری دارد، در امور روزمره خانه و در روابط والد

کنند، هنگام همکاری با والدین ویی به نیازهای اجتماعی و هیجانی کودکان تالش میگمدرسه است. مدارسی که برای پاسخ-خانه

قوت و  الیف و ایجاد نقاطها، برای مشارکت در حل مسایل متقابل، تنظیم تککارآمدتراند. این برنامه به والدین نیز هنگام مالقات با معلم

 .(2015)کالرک و همکاران،  کندها، کمک میحس غرور از انجام آن
تا: هیجانات را به  آموزان استها آموزش به دانشهای مذکور به لحاظ محدوده متفاوت هستند، به طور کلی، هدف همه آنچه برنامهاگر

یرند، با مشارکت هم های مثبتی بگنفی اجتناب نمایند، تصمیمخوبی مدیریت کنند، آرام باشند و بر یادگیری تمرکز کنند، از رفتارهای م

یجانی ه-یری اجتماعیهای یادگبه حل مشکالت بپردازند، دیگران را درک کرده و همدردی و مراقبت را تمرین کنند. به این ترتیب، برنامه

یابند طور مؤثری درمی که کودکان بهکند و از زمانیآموزان در ایجاد و رشد روابط قوی و مثبت با همساالن و بزرگساالن کمک میبه دانش

ها داشته باشد تواند تأثیری مثبت بر درگیری تحصیلی آنی میهیجان-کنند، یادگیری اجتماعیها مراقبت و حمایت میکه دیگران از آن

 (.2005)کازل، 

 گیریبحث و نتیجه

ها را نادیده گرفت و از سوی هیجانی آن-توان نیازهای اجتماعیآموزان نمیاز یک سو با توجه به افزایش نرخ مشکالت یادگیری دانش

ها بدل آموزان را به زنندگان برتر تستدیگر دانشی که کاربرد سازنده ندارد باید مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که امروزه مدارس دانش

های های اجتماعی مولد دست یابند. با توجه به شیوهنقشتوانند به نمیاند و بهرههای اساسی اجتماعی بیکه از مهارتاند، در حالیکرده

های مرتبط ر حال ایجاد و گسترش است، الزم است شیوهدر جهان برای ارزیابی فرایندهای مهم اجتماعی کالس داخیراً روا و معتبری که 

 ایهای مداخلهمدلپژوهش حاضر نشان داد با فرهنگ ایران نیز در این زمینه تهیه شود تا جامعه پژوهشی بتواند از آن استفاده نماید. 

های هیجانی و برنامه-ی یادگیری اجتماعیسودمند پژوهشی نیزشواهد  و با والدین وجود دارد های فزایندههمکاریبرای مدارس و  متعددی

های هیجانی معلم را به عنوان منبع همچنین این پژوهش، مهارت .اندنشان داده و هماهنگ با آن های درسیدر کنار برنامهرا  ایمداخله

و حمایت از وی در اجرای  ای که آموزش معلمکند به گونهمهم تأثیرگذار بر فرایندهای هیجانی، آموزشی و سازمانی کالس معرفی می

تواند تأثیر مثبتی بر فرایندهای اجتماعی کالس داشته سازد، میهیجانی را با سوادآموزی هماهنگ می-ای که یادگیری اجتماعیمداخله

عهد به با شرط تآموزان خود، متناسب با دانش هیجانی-یادگیری اجتماعی هایبرنامهضمن همکاری در تدوین توانند مدارس میباشد. 

                                                           
1. Clarke, Morreale, Field, Hussein & Barry 
2. Emotionally Intelligent Parenting (EIP) 
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ریزان درسی تواند به عنوان راهنمایی برای برنامههای این پژوهش مییافتهنمایند. اجرا آن را ، مجریانبرنامه و کسب ظرفیت برای آموزش 

ها از طریق ها و تقویت آنو معلمان مطرح گردد تا برای بهبود جو کالس اهمیت بیشتری به شناخت عوامل اجتماعی و هیجانی کالس

های معلمان و نیز شیوههای آموزشی توسط نحوه طراحی و اجرای برنامهرویکردها و آشنایی با  ر این اساس،ب ای دهند.های مداخلهبرنامه

 رسد.نظر میها ضروری بهارزیابی اثربخشی برنامه
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