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چکیده
هدف :پژوهش حاضر بررسی رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی -هیجانی معلمان و تعامل معلم-
دانشآموز با سواد هیجانی دانشآموزان ابتدایی در سال تحصیلی  7997-99انجام شد.
روش :روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود .جامعة آماری پژوهش شامل کل معلمان ابتدایی شهرستان مالیر بود
( .)N=549حجم نمونه  747معلم ابتدایی بود که به روش طبقهای تصادفی انتخاب شدند؛ هر معلم بهصورت تصادفی،
پرسشنامههای مربوط به  9دانشآموز کالس خود را تکمیل میکرد .دادهها با استفاده از مقیاس مدیریت کالس
اجتماعی -هیجانی ،مقیاس ارتباط معلم-دانشآموز و ابزار ارزیابی سواد هیجانی نسخة معلم گردآوری شد .ضریب
آلفای کرونباخ مقیاس مدیریت کالس اجتماعی -هیجانی ،ارتباط نزدیک معلم-دانشآموز ،تعارض معلم-دانشآموز و
سواد هیجانی بهترتیب برابر با  0/77 ،0/77 ،0/99و  0/79بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندمتغیری به روش گامبهگام استفاده شد.
یافتهها :حاکی از رابطة مثبت مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی -هیجانی و ابعاد آن با سواد هیجانی بود.
همچنین بین نزدیکی معلم-دانشآموز با سواد هیجانی رابطة مثبت و بین تعارض معلم-دانشآموز با سواد هیجانی
رابطة منفی وجود داشت .براساس نتایج رگرسیون سهم مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی -هیجانی و نزدیکی
معلم-دانشآموز در پیشبینی سواد هیجانی مثبت و معنیدار بوده است .با توجه به یافتهها پیشنهاد میشود که
مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی -هیجانی به معلمان آموزش داده شود و ارتباط معلم-دانشآموز نیز در
برنامههای ضمن خدمت معلمان گنجانده شود.
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مقدمه و بیان مسئله
سواد هیجانی 7به توانایی درک هیجانها ،گوش دادن به دیگران ،همدردی و همدلی با هیجانهای
آنها و توانایی بیان هیجانها اشاره دارد؛ بهعبارتدیگر ،سواد هیجانی دربردارندۀ توانایی درک ،ابراز و
مدیریت هیجانهای خود و پاسخ به هیجانهای دیگران است ( .)Weare, 2003سواد هیجانی به  5بعد
تقسیم میشود که عبارتاند از :ادراک هیجانات ،داشتن احساس همدلی ،یادگیری مدیریت هیجانات،
ترمیم مشکالت هیجانی و تعامل عاطفی ( .)Steiner and Perry, 1997در تعریف دیگر ،سواد هیجانی،
بهعنوان مدیریت هیجانات ،شناخت هیجانات خود و بیان مناسب مهارتهای هیجانی تعریفشده است
( .)Steiner, 2003عالوهبراین ،سواد هیجانی بهعنوان تعامل میان مهارتهای تشخیص هیجانات خود،
مدیریت هیجانات خود و دیگران و پاسخ مناسب به هیجانات دیگران توصیف میشود (.)Flynn, 2010
مدلهای مختلفی در مورد سواد هیجانی وجود دارد؛ در مدل اول سواد هیجانی شامل شناخت
احساسات در خود ،همدلی ،تنظیم هیجانات ،تابآوری هیجانی و ایجاد مهارتهای ارتباط مؤثر است
(  .)Steiner, 1979; cited in Oksuz, 2016در مدل  ،Weareسواد هیجانی شامل چهار مهارت است که
عبارتاند از :خود ادراکی ،درک و مدیریت هیجانات ،درک موقعیتهای اجتماعی و ایجاد روابط
( .)Weare, 2003مدل دیگر ،مدل  Faupelکه در پژوهش حاضر پرسشنامة وی مورداستفاده قرار گرفته
است؛ در این مدل ( )Faupel, 2003سواد هیجانی دارای پنج بعد خودآگاهی ،خودتنظیمی ،انگیزش،
همدلی و مهارتهای اجتماعی است .بهصورت کلی میتوان گفت که در این نظریهها بحث هیجانات
و استفاده از آنان در تعامالت اجتماعی موردنظر است و سواد هیجانی بهعنوان یک مهارت هیجانی در
نظر گرفته شده است که موجب بهبود تعامالت اجتماعی ،ایجاد روابط مثبت و ادراک هیجانات خود
و دیگران میشود .براساس پژوهشهای قبلی این مهارت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت
دارد ،به دانشآموزان کمک میکند تا با محیط مدرسه سازگار شوند ،موجب کاهش رفتارهای مختل
دانشآموزان میشود و رشد روابط دانشآموز-معلم و روابط با همساالن را به دنبال دارد ( Burman,
2009; Flynn, 2010; Carnwell and Baker, 2007; Gillum, 2010; Perry, Lennie and Humphrey,

 .)2008; Tew, 2007همچنین ،از پیامدهای مثبت سواد هیجانی می توان به بهبود روابط ،احساسات
دوستی و همکاری بین افراد اشاره کرد ( )Steiner and Perry, 1997و از پیامدهای سواد هیجانی پایین
نیز میتوان به روابط ضعیف ،عاطفه و عزتنفس پایین ،و خلقوخوی نامناسب را نام برد (Walden and
.)Field, 1990
معلمان هنگام تدریس ،با استفاده از مؤلفههای مختلف سعی میکنند محیط یادگیری اثربخش را برای
دانشآموزان تدارک ببینند ( .)Seraji and Paidar, 2018چون تدریس و یادگیری دارای مؤلفههای قوی
هیجانی ،اجتماعی و تحصیلی است ( ،)Zins, Weissberg, Wang and Walberg, 2004بنابراین معلمان
نقش مهمی در هیجانات دانشآموزان دارند و تدریس آنان بر هیجانات مثبت و منفی دانشآموزان
1. emotional literacy

فصلنامه تدریس پژوهی

سال هشتم ،شمارة اول ،بهار 07 9911

تأثیر دارد ()Goetz, Sticca, Brunner, Becker, Morger and Hubbard, 2017؛ همچنین با توجه به اینکه
سواد هیجانی یک مهارت است ،بنابراین میتوان گفت که یادگیری این مهارت میتواند به متغیرهای

مرتبط با تدریس معلمان در دوره ابتدایی مرتبط باشد؛ زیرا معلم دوران ابتدایی ،در موقعیتی
منحصربهفرد قرار دارد که رفتار وی ،رشد عاطفی و اجتماعی مناسب کودکان را بهدنبال دارد
( )Kremenitzer, 2005و معلمان ،در مهارتهای ضروری ازجمله پذیرش هیجانات منفی و
روشهای مقابله با آنان ،بهعنوان الگو برای کودکان عمل میکنند ( De Klerk and Le Roux,
 .)2003عالوهبراین نشان داده شده است که شیوۀ تدریس معلمان نقش مهمی در سواد هیجانی
دانشآموزان دارد ( .) Kliuevaa and Tsagari, 2018مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-
هیجانی 7معلمان یکی از متغیرهایی است که میتواند با سواد هیجانی دانشآموزان مرتبط باشد ،اما
موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است .در مدیریت کالس اجتماعی و هیجانی ،معلمان از
خودتنظیمی ،خودنظارتی و مهارتهای اجتماعی در محیطهای کالسی استفاده کنند و نشان داده
شده است که این یک روش در کاهش تعامالت اجتماعی منفی کالس و افزایش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مؤثر است ( .)Savitha and Vijayalaxmi, 2018از طریق این روش معلمان خودتنظیمی،
خودبازبینی و مهارتهای اجتماعی را به دانشآموزان آموزش میدهند ( .)Norris, 2003بهعبارتدیگر،
این نوع مدیریت کالس استفاده از یادگیریهای اجتماعی-هیجانی و صالحیت اجتماعی-هیجانی در
کالس درس است ( .)Kamenetz, 2017; Matula, 2013با توجه به اینکه از مقیاس مدیریت کالس
اجتماعی -هیجانی ( )Savitha and Vijayalaxmi, 2018در این پژوهش استفاده شده است ،ابعاد آن
عبارتاند از :احساس شایستگی (توانایی معلمان در القای احساس شایستگی در بین دانشآموزان)،
احساس هویت (ادراک معلم از نقش خود ،تحقق پتانسیلها و شکلگیری هویت دانشآموزان) ،رفتار
کلی معلمان (درک معلمان از رفتار خود با دانشآموزان در کالس) ،امنیت روانشناختی (ایجاد یک
کالس دارای امنیت اجتماعی و هیجانی) ،احساس تعلق (نقش معلمان در کمک به دانشآموزان در
ارتباط با یکدیگر) و رفتار هدفمند (ایجاد اعتمادبهنفس و انگیزه در دانشآموزان در تالش برای
دستیابی به اهداف شخصی)[ .]Savitha and Vijayalaxmi, 2018بسیاری از معلمان بر این باورند که
یادگیری هیجانی-اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ آنها معتقد هستند که مدارس باید نقشی
فعال ایفا کنند و خواستههای تحصیلی فعلی ،فرصت یادگیری هیجانی-اجتماعی را کاهش میدهد (Buchanan,
 .)Gueldner, Tran and Merrell, 2009پژوهش نشان میدهد که معلمان برای ایجاد یک فضای کالس
درس ازنظر هیجانی گرم و تمرین مدیریت کالس درس هیجانی-اجتماعی ،باید ازنظر اجتماعی و
هیجانی شایستگی داشته باشند .برخورداری از این شایستگی ،موجب میشود که معلمان بدانند که
چگونه هیجانات و رفتارهای خود و روابط خود را با دیگران مدیریت کنند؛ آنها میتوانند هیجانت
1. classroom management through the social and emotional learning
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خود را به روشهای سالم تنظیم کنند که پیامدهای مثبت کالس را بدون به خطر انداختن سالمت
آنها تسهیل میکند .بهعبارتدیگر ،وقتی معلمان تسلط خود را بر این چالشهای اجتماعی و هیجانی
تجربه میکنند ،تدریس لذتبخشتر میشود و تأثیرگذاری آن بیشتر خواهد شد ( Goddard, Hoy
 .)and Woolfolk Hoy, 2004با توجه به اینکه معلمان رکن اصلی فرایند تدریس هستند
( ،)Mohammadi, Naseri Jahromi, Mokhtari, Hesampoor, Naseri Jahromi, 2020تعامل آنان با
دانشآموزان میتواند در سواد هیجانی دانشآموزان نقش داشته باشد .تعامل یا ارتباط معلم-دانشآموز
اغلب ازنظر نزدیکی و تعارض معلم-دانشآموز مشخص میشود ( .)Pianta, 1992نزدیکی معلم-
دانشآموز بهعنوان درجة «تعامل مثبت ،برقراری ارتباط و احساسات گرم بین فراگیران و معلمان»
تعریف شده است ( .)Mashburn and Pianta, 2006تعارض معلم-دانشآموز بهعنوان درجة «تعامل منفی
و تأثیر منفی» بین آنها تعریف شده است ( .)Mashburn and Pianta, 2006هر دو مؤلفة روابط معلم و
دانشآموز سهم اساسی در طیف وسیعی از پیامدهای دانشآموز ،ازجمله پیشرفت تحصیلی و شایستگی
اجتماعی دارند ( .)Ewing and Taylor, 2009; Sette, Spinrad and Baumgartner, 2013دانشآموزانی که
با معلمان پیشدبستانی خود رابطة نزدیکتری دارند ،مهارتهای شناختی بهتری در زبان و ریاضی از
پیشدبستانی تا کالسهای ابتدایی نشان دادهاند ( Peisner-Feinberg, Burchinal, Clifford, Culkin,
 .)Howes, Kagan and Zelazo, 1999دانشآموزانی که روابطشان با معلمان براساس تعارضات مشخص
میشود ،بیشتر احتمال دارد مشکالت رفتاری را نشان دهند و احتماالً در ماههای بعدی شایستگی
رفتاری کمتری را نشان میدهند (.)Ewing and Taylor, 2009
در مورد ارتباط مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی با سواد هیجانی
دانشآموزان پژوهشی انجام نشده است؛ اما پژوهش نشان داده است که آموزش مستقیم بیشترین
میزان تدریس در میان معلمان است که با سطوح پایین هیجانات مثبت و سطح باالی خستگی در
دانشآموزان ارتباط دارد ( .)Goetz et al., 2017در پژوهش دیگر نشان داده شده است که در کالسهایی
که معلم تدریس فعال داشت ،دانشآموزان تنظیم هیجانی بیشتری نسبت به دانشآموزان دارای
معلمان با تدریس غیرفعال داشتند ( .)Khandaghi and Farasat, 2011همچنین در پژوهشی نشان داده
شد که رویکردهای تدریس دانشآموزمحور بیشتر پیامد هیجانهای مثبت معلم است ،درحالیکه
رویکردهای معلممحور نتیجة هیجانهای منفی معلم است ( .)Chen, 2019عالوهبراین ،نشان داده شده
است هنگامیکه مدارس بهطور مؤثر برنامههای هیجانی-اجتماعی را اجرا میکنند ،میتوانند روابط
مبتنی بر همدلی را بین دانشآموزان برقرار کنند ،به پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمک کنند،
مشکالت رفتاری را کاهش دهند و محیطهای کالسی گرمتری برای دانش آموزان فراهم کنند ( Elias,
 .)2006; cited in Esen-Aygun and Sahin-Taskin, 2017همچنین ،معلمان دارای شایستگی اجتماعی-
هیجانی مناسب دانشآموزان را تشویق میکنند که اختالفات بین خود را حل کنند و به آنان کمک
میکنند تا در کالسهای خود با هم همکاری داشته باشند و ارتباطات مثبتی با همدیگر برقرار کنند
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( .)Jennings and Greenberg, 2009برنامههای مبتنی بر یادگیری هیجانی-اجتماعی که هدفشان افزایش
مهارتهای مدیریت کالس در معلمان است ،مهارتهای حل مسئله و مدیریت خشم دانشآموزان را
بهبود میبخشند و دستیابی به مهارتهای اجتماعی توسط دانشآموزان را تسهیل میکنند؛ عالوهبراین
این برنامهها تعامل معلم-دانشآموز 7را تسهیل میکنند (Jennings and Greenberg, 2009; Webster-
 .)Stratton and Reid, 2010در یک فراتحلیل نشان داده شد که مهارتهای مدیریت کالس بر نتایج
تحصیلی ،هیجانی و رفتاری دانشآموزان تأثیر دارد ( Korpershoek, Harms, de Boer, van Kujik and
 .)Doolaard, 2016در جای دیگر ،نشان داده شده است که یادگیری اجتماعی-هیجانی محیط کالس
بر مهارتهای اجتماعی و هیجانی ،نگرشها ،رفتار و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت دارد
( .)Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor and Schellinger, 2011همچنین بیان شده است که مدیریت
کالس معلمان بر عالئق و انگیزش دانشآموزان تأثیر دارد (.)Schiefele, 2017
در مورد ارتباط بین تعامل معلم-دانشآموز با سواد هیجانی دانشآموزان تا زمان انجام این پژوهش،
پژوهشی گزارش نشده است؛ اما پژوهشهای مرتبط ،ارتباط تعامل معلم-دانشآموز با هوش هیجانی
دانشآموزان را مورد تأیید قرار دادهاند ( .)Pallini, Vecchio, Baiocco, Schneider and Laghi, 2019در
پژوهش دیگر نشان داده شده است که تعامل نزدیک معلم-دانشآموز با دوست داشتن مدرسه،
مشارکت جمعی ،خودجهتگیری و سازگاری کلی با مدرسه رابطة مثبت داشت .عالوهبراین ،بین
تعارض معلم-دانشآموز و اجتناب از مدرسه رابطة مثبت و بین تعارض معلم-دانشآموز با مشارکت
جمعی ،خودجهتگیری و سازگاری مدرسه رابطة منفی مشاهده شد (Nur, Aktaş-Arnas, Abbak and
 .)Kale, 2018عالوهبراین ،نشان داده شده است که تعارض و وابستگی معلم-دانشآموز با اضطراب
دانشآموزان رابطة مثبت داشت؛ اما بین کیفیت ارتباط معلم-دانشآموز با مشکالت هیجانی رابطة
معنیدار بهدست نیامد ( .)Zee and Roorda, 2018در یک پژوهش نشان داده شد که  09درصد
دانشآموزان بیان کردند که زمانی که با معلم رابطة نزدیک دارند ،در فعالیتهای کالسی شرکت فعال
دارند و نگرش مثبت معلم نسبت به دانشآموزان بر رفتار خودتنظیمی (یکی از ابعاد سواد هیجانی)
دانشآموزان تأثیر مثبت دارد ( .)Mehdipour and Balaramulu, 2013عالوهبراین در پژوهش دیگر نشان
داده شد که ارتباط معلم-دانشآموز با مهارتهای اجتماعی (یک بعد سواد هیجانی) دانشآموزان
پیشدبستانی ارتباط مثبت دارد ( .)Wu, Hu, Fan, Zhang and Zhang, 2018همچنین بیان شده است
که بین ارتباط نزدیک معلم-دانشآموز با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان رابطه وجود دارد
( .)Mohamed, 2017در پژوهش دیگر نشان داده شده است که رابطة بهتر و بسیار نزدیک معلم-
دانشآموز با افزایش انگیزش (یک بعد سواد هیجانی) دانشآموزان مرتبط است ( Yunus, Osmaa,
 .)Ishak, 2011نتایج یک پژوهش نیز نشان داده است که تعارض معلم -دانشآموز در ایاالتمتحده و
1. teacher-student interaction
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نزدیکی معلم -دانشآموز در ترکیه بهطور قابلتوجهی با خودتنظیمی (یک بعد سواد هیجانی)
دانشآموزان ارتباط دارد ( Acar, Veziroglu-Celik, Garcia, Colgrove, Raikes, Gönen and Encinger,
.)2019
فقدان شایستگی اجتماعی-هیجانی برخی از دانشآموزان از زمان ابتدایی تا متوسطه و دبیرستان
موجب میشود که آنها ارتباط مناسبی با مدرسه نداشته باشند و این فقدان ارتباط بهصورت منفی
بر عملکرد تحصیلی ،رفتار و سالمت آنها تأثیر دارد ( ،)Blum and Libbey, 2004ازاینرو پرداختن به
متغیرهایی نظیر سبک مدیریت اجتماعی -هیجانی کالس و تعامل معلم-دانشآموز و رابطة آنها با
متغیرهای اجتماعی -هیجانی ازجمله سواد هیجانی از اهمیت ویژه برخوردار است و اهمیت تأثیر
معلمان بر رشد سواد هیجانی را برجسته مینماید .با توجه به تأثیر مثبت سواد هیجانی بر پیشرفت
تحصیلی ،سازگاری با مدرسه ،کاهش رفتارها مختل و رشد روابط با همساالن ( Burman, 2009; Flynn,
2010; Carnwell and Baker, 2007; Gillum, 2010; Perry, Lennie and Humphrey, 2008; Tew,

 ،)2007بنابراین برخوردار از این مهارت مثبت در بین دانشآموزان ابتدایی میتواند تأثیرات مثبتی بر
فرایند یادگیری و سازگاری با مدرسه و همچنین افزایش مهارتهای ارتباطی دانشآموزان دارد که در
پژوهشهای قبلی مورد تدیید قواقع شده است ( Burman, 2009; Flynn, 2010; Carnwell and Baker,
 .)2007; Gillum, 2010; Perry, Lennie and Humphrey, 2008; Tew, 2007به همین دلیل ،انجام
پژوهش در زمینة متغیرهای مرتبط با سواد هیجانی که به معلمان مربوط هستند ،ازجمله مدیریت
کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و رابطة مبتنی بر نزدیکی و تعارض معلم-دانشآموز
میتواند موجب توجه دست اندرکاران امر آموزش در مدارس ابتدایی به اهمیت و نقش معلمان در
ارتقای مهارت سواد هیجانی دانشآموزان شود .با وجود خأل پژوهشی در زمینة رابطة مدیریت کالس
مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و تعامل معلم-دانشآموز با سواد هیجانی در دانشآموزان
ابتدایی ،میتوان گفت که انجام پژوهش حاضر می تواند در برجسته کردن نقش متغیرهای مرتبط با
معلمان که با سواد هیجانی دانشآموزان ارتباط دارند ،مؤثر واقع خواهد شود و موجب ترغیب
پژوهشگران به انجام پژوهشهای مرتبط و تقویت ادبیات پژوهشی در این زمینه میشود؛ عالوهبراین،
انجام این پژوهش زمینة الزم جهت آموزش سبک مدیریت اجتماعی-هیجانی کالس و تعامل معلم-
دانشآموز به معلمان را جهت ارتقای سواد هیجانی دانشآموزان فراهم میکند .ازاینرو سؤال اصلی
این پژوهش این است که آیا بین مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و تعامل معلم-
دانشآموز با سواد هیجانی دانشآموزان ابتدایی رابطه وجود دارد؟

روششناسی پژوهش

روش این پژوهش غیرآزمایشی و طرح آن از نوع همبستگی بود؛ زیرا در این پژوهش هدف اصلی
پژوهش بررسی رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و تعامل معلم-دانشآموز
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با سواد هیجانی دانشآموزان ابتدایی بود .براساس این هدف مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری
اجتماعی-هیجانی و تعامل معلم-دانشآموز بهعنوان متغیرهای پیشبین و سواد هیجانی بهعنوان متغیر
مالک در نظر گرفته شده است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعة آماری معلمان در این پژوهش شامل کل معلمان ابتدایی زن
و مرد پایه اول تا ششم شهرستان مالیر بود که  447زن و  707مرد ( )N=549بودند .دلیل انتخاب
معلمان پایة اول تا ششم ابتدایی این بود که ابزار ارزیابی سواد هیجانی برای دانشآموزان  7تا 77
سال مفید دانسته شده است ( .)Faupel, 2003با توجه به جدول کرجسی و مورگان برای جامعة 550
نفری  775نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است؛ اما در این پژوهش به دلیل افت آزمودنیهای
 750نفر معلم بهصورت طبقهای تصادفی بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا
نسبت زن و مرد در جامعه مشخص شد که  79/57درصد جامعه مرد و  90/49درصد زن بودند .همین
نسبت نیز در جمعیت  750نفری رعایت شد؛ بهعبارتدیگر 90/49 ،درصد از  750معلم برابر با 707/7
نفر و  79/57درصد برابر با  49/9نفر بود .درنهایت تعداد  707نفر زن و  49نفر مرد بهعنوان نمونة
پژوهشی انتخاب شدند .با توجه به مشخص بودن تعداد جامعه درنهایت حجم نمونه بهصورت تصادفی
و براساس فهرست معلمان در آموزشوپرورش انتخاب شد .با توجه به اینکه هر معلم انتخابشده باید
پرسشنامة ارتباط معلم-دانشآموز و سواد هیجانی را برای دانشآموزان تکمیل میکرد ،سه نفر از
دانشآموزان مربوط به کالس هر معلم بهصورت تصادفی و براساس دفتر شاخص حضوروغیاب انتخاب
شدند و معلم با در نظر گرفتن آنها ،پرسشنامههای نسخة معلم را در مورد آنها تکمیل میکرد .زیرا
اگر معلم پرسشنامه مربوط به تمام دانشآموزان کالس را تکمیل می کرد ،به احتمال زیاد خستگی وی
میتوانست در نتایج تأثیر داشته باشد .درنهایت تعداد دانشآموزانی که معلم پرسشنامة مربوط به آنان
را تکمیل کرده بود  750نفر شده بود .دلیل اینکه معلمان پرسشنامة دانشآموزان را پاسخ دادهاند این
است که دانشآموزان کالس اول تا سوم قادر به پاسخ به پرسشنامه ها نیستند و در صورت استفاده از
نسخة دانشآموز ،باید دانشآموزان کالسهای اول ،دوم و سوم حذف میشدند و نمونة نهایی بسیار
کاهش مییافت .پس از بررسی پرسشنامهها  9معلم ( 7نفر زن و  7مرد) پرسشنامهها را کامل تکمیل
نکرده بودند ،بنابراین از نمونة نهایی حذف شدند و حجم نمونة نهایی به  747معلم کاهش یافت.
پسازآن پرسشنامههای مربوط به دانشآموزان کالسهای این سه معلم ( 9پرسشنامه) نیز حذف
گردید که درنهایت پرسشنامههای تکمیلشده معلمان برای دانشآموزان  747پرسشنامه بود.
ابزارهای گردآوری اطالعات :ابزارهای جمعآوری اطالعات در این پژوهش عبارت بودند از:
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الف -مقیاس مدیریت کالس اجتماعی -هیجانی  :7این مقیاس دارای  47گویه است ( Savitha and

)Vijayalaxmi, 2018؛ شیوۀ پاسخدهی به گویههای مثبت این مقیاس براساس مقیاس پنجدرجهای
لیکرت از کامالً مخالف= 7تا کامالً موافق= 5است و برای گویههای منفی نمرهگذاری برعکس است.
این مقیاس  0خردهمقیاس دارد که عبارتاند از :احساس شایستگی ( 77گویه) ،احساس هویت (9
گویه) ،رفتار کلی معلمان ( 9گویه) ،امنیت روانشناختی ( 7گویه) ،احساس تعلق ( 5گویه) و رفتار
هدفمند ( 5گویه) .مجموع این خردهمقیاسها نمرۀ کلی مقیاس را مشخص میکند .دامنة نمرات از
 47تا  795است و نمرات باال نشاندهندۀ مدیریت اجتماعی -هیجانی کالس و نمرات پایین میزان
پایین برخورداری معلم از مدیریت اجتماعی-هیجانی کالس را نشان میدهد .ضریب آلفای کرونباخ
برای همسانی درونی این مقیاس برابر با  ،0/97پایایی دونیمهسازی اسپیرمن براون آن  0/99و پایایی
دونیمهسازی گاتمن آن  0/97بوده است ( .)Savitha and Vijayalaxmi, 2018با توجه به عدم بررسی
روایی و پایایی در جمعیت ایرانی ،در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 0/99
بود؛ پایایی دونیمهسازی آن  0/70بود .نتایج روایی این پرسشنامه از طریق روایی همگرا (همبستگی
باالتر از  0/50میان گویههای مربوط به یک بعد با همان بعد) نشان داد که همبستگی گویههای هریک
از ابعاد احساس شایستگی ( 0/79تا  ،)0/94احساس هویت ( /77تا  ،)0/99رفتار کلی معلمان (0/97
تا  ،)0/90امنیت روانشناختی ( 0/77تا  ،)0/99احساس تعلق ( 0/09تا  0/79گویه) و رفتار هدفمند
( 0/75تا  )0/99قابلقبول بود؛ همچنین همبستگی بین ابعاد احساس شایستگی ،احساس هویت،
رفتار کلی معلمان ،امنیت روانشناختی  ،احساس تعلق و رفتار هدفمند با کل مقیاس به ترتیب ،0/99
 0/77 ،0/09و  0/99 ،0/97و  0/74بود.
ب -مقیاس ارتباط معلم-دانشآموز :این مقیاس دارای  75گویه و سه خردهمقیاس نزدیکی ( 9گویه)
و تعارض ( 7گویه) است ( .)Pianta, 1992شیوۀ پاسخدهی به هر گویه براساس مقیاس  5درجهای
لیکرت از «قطعاً صدق نمیکند= »7تا «قطعاً صدق میکند= »5است .ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس
بین  0/90تا  0/99گزارش شده است و ارتباط آن با رفتار کالسی دانشآموزان ،میزان حضور در مدرسه
و نتایج تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته است ( Hamre and Pianta, 2001; Pianta, Steinberg and Rollins,
 .)1995در ایران ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس نزدیکی  0/79و برای خردهمقیاس تعارض
 0/70گزارش شد؛ همچنین سایر شاخصهای برازش از مطلوبیت برخوردار بودند و تمامی گویهها
دارای بار عاملی معناداری با خردهآزمون خود بودند ( .)SepahMansour, Barati and Behzadi, 2016در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای دو خرده مقیاس نزدیکی و تعارض بهترتیب برابر با  0/77و
 0/77بود .همچنین همبستگی بین دو خردهمقیاس برابر با  -0/95بود.

1. socio emotional classroom management scale
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ابزار ارزیابی سواد هیجانی :7این ابزار یک فهرست 7است که سواد هیجانی کلی را میسنجد و
زیرمقیاسهایی ازجمله خودآگاهی ،همدلی ،انگیزش ،خودتنظیمی و مهارتهای اجتماعی را در
کودکان  7تا  77سال میسنجد ( .)Faupel, 2003این ابزار دارای فهرست معلمان ( 70گویه) ،والدین
( 75گویه) و دانشآموزان ( 75گویه) است .در این پژوهش ،از فهرست سواد هیجانی نسخة معلمان
استفاده شده است .شیوۀ پاسخدهی به گویههای این مقیاس بهصورت «اصالً درست نیست=« ،»7واقعاً
درست نیست=« ،»7تا حدودی درست است= »9و «کامالً درست است= ،»4است .دامنة نمرات این
ابزار بین  70تا  90است .در فهرست معلمان ،چهار گویه برای هر یک از خردهمقیاسهای خودآگاهی،
همدلی ،انگیزش ،خودتنظیمی و مهارتهای اجتماعی در نظر گرفته شده است .نمرات باال نشاندهندۀ
سواد هیجانی بهتر کودکان است ( .)Faupel, 2003با توجه به عدمبررسی روایی و پایایی در جمعیت
ایرانی ،در پژوهش حاضر ،میزان ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با  0/79بود .پایای دونیمهسازی
این مقیاس از طریق ضریب همبستگی بین گویههای زوج و فرد ،برابر با  0/79بود .همچنین ارتباط
بین خردهمقیاسهای خودآگاهی ،همدلی ،انگیزش ،خودتنظیمی و مهارتهای اجتماعی با کل مقیاس
بهترتیب برابر با  0/07 ،0/70 ،0/99 ،0/97و  0/705بود.
روند اجرای پژوهش :پس از تعیین حجم نمونه ،پژوهشگر به مدارس ابتدایی شهرستان مالیر از توابع
استان همدان مراجعه نمود .سپس با مشخص نمودن معلمان ابتدایی ،تعداد  747معلم در پژوهش
شرکت نمودند .سپس با خواندن راهنمای پرسشنامة مربوط به مدیریت اجتماعی -هیجانی کالس
برای معلمان ،از آنها درخواست گردید که با دقت پرسشنامه را تکمیل کنند و به همة سؤاالت پاسخ
دهند .معلمان بهمدت تقریباً  70دقیقه این پرسشنامه را تکمیل نمودند .با توجه به اینکه معلم باید
پرسشنامة مربوط به ارتباط معلم-دانشآموز و سواد هیجانی را باید در مورد دانشآموزان پر میکرد،
از هر کالس سه دانشآموز بهصورت تصادفی و براساس دفتر شاخص حضوروغیاب انتخاب شدند و
معلم با توجه به آنها پرسشنامههای مربوط به آنان را بهمدت  75تا  95دقیقه تکمیل مینمود .الزم
به ذکر است که تاریخ اجرای پرسشنامهها از  97/77/7تا  97/7/90بوده است .درنهایت پس از جمع-
آوری پرسشنامهها ،دادههای خام با نرمافزار  SPSS-23و با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با روش ورود مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
یافتهای توصیفی نشان داد که در میان معلمان  90/97درصد زن و  79/09درصد مرد بودند؛ 74/90
درصد دارای مدرک کارشناسی و  75/7درصد دار ای مدرک کارشناسی ارشد بودند .از نظر وضعیت
1. Emotional Literacy Assessment Instrument
2. checklist
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تأهل  77/79درصد مجرد و  77/97درصد متأهل بودند .میانگین سنی معلمان برابر با 99/40±0/04
و میانگین سابقة شغلی آنان  77/09±7/99بود .در میان دانشآموزان  57/07درصد دختر و 49 /99
درصد پسر بودند .از نظر پایة تحصیلی  74/7درصد در پایة اول 77/0 ،درصد در پایة دوم 70/9 ،درصد
در پایة سوم 75/9 ،درصد در پایة چهارم 75/4 ،درصد در پایة پنجم و  70/7درصد در پایة ششم
مشغول به تحصیل بودند .میانگین سنی دانشآموزان  9/99±7/94بود .نتایج مربوط به همبستگی
سن دانشآموزان (r=0/079؛  )p>0/49و سن معلمان (r=0/079؛  )p>0/94با سواد هیجانی معنیدار
نبود .در جدول  7میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشان داده شده است.
جدول ( :)1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

مدیریت کالس مبتنی
بر یادگیری اجتماعی-
هیجانی

ارتباط معلم-دانشآموز

سواد هیجانی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

احساس شایستگی
احساس هویت
رفتار کلی معلمان
امنیت روانشناختی
احساس تعلق
رفتار هدفمند
مدیریت اجتماعی -هیجانی کالس
نزدیکی معلم-دانشآموز
تعارض معلم-دانشآموز
خودآگاهی
همدلی
انگیزش
خودتنظیمی
مهارتهای اجتماعی
سواد هیجانی

94/70
77/005
75/77
79/99
77/70
74/79
747/97
77/97
77/90
79/77
79/47
77/57
77/90
77/70
07/09

4/04
9/09
7/47
7/40
7/07
7/07
70/55
7/479
9/70
7/75
7/77
7/09
7/70
7/75
74/05

برای بررسی رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و ارتباط معلم-دانشآموز
با سواد هیجانی دانشآموزان ابتدایی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است؛ قبل از اجرای
آزمون همبستگی ،آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع متغیرها مورد استفاده قرار
گرفت که نتایج آن نشان داد که توزیع مربوط به مدیریت اجتماعی -هیجانی کالس (p>0/090؛
=0/047آمارۀ آزمون ) ،ارتباط نزدیک (p>0/054؛ =0/099آمارۀ آزمون) و تعارض (p>0/77؛
=0/077آمارۀ آزمون) معلم-دانشآموز و سواد هیجانی (p>0/000؛ =0/079آمارۀ آزمون) نرمال بوده
است .در جدول  7ارتباط متغیرهای پیشبین و مالک نشان داده شده است.
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جدول ( :)2خالصة نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و ارتباط معلم-دانشآموز با
سواد هیجانی دانشآموزان
متغیرهای پیشبین

خودآگاهی

احساس شایستگی

**

احساس هویت

**

رفتار کلی معلمان

**

امنیت روانشناختی

**

0/997
0/757
0/944

احساس تعلق

**

رفتار هدفمند
مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری
اجتماعی-هیجانی

**

0/907

0/779

همدلی
**

0/759

**

0/799

**

0/709

**

0/797

**

0/499

**

انگیزش
**

0/795

**

0/797

**

0/459

**

0/455

**

0/774

**

مهارتهای اجتماعی

خودتنظیمی

**

**

0/999

0/979

**

**

0/775

0/975

**

**

0/795

*

0/797

**

0/095

**

0/907

**

0/979

0/75

**

**

سواد هیجانی
**

0/777

**

0/779

**

0/70

**

0/799

**

0/770

**

0/974

0/799

0/749

0/477

0/799

0/779

**0/499

**0/404

**0/470

**0/495

**0/499

**0/977

نزدیکی معلم-دانشآموز

**0/795

**0/999

**0/790

**0/49

**0/745

**0/799

تعارض معلم-دانشآموز

*

**

**

**

-0/777

-0/970

**

-0/779

*

-0/707
*

-0/745

**

 p>5/5٠؛ p>5/5٠

-0/707
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جدول ( :)3خالصه نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش گامبهگام برای پیشبینی سواد هیجانی از طریق مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و ارتباط
نزدیک و تعارض معلم-دانشآموز
R2
مدل
مقدار ثابت
مدیریت کالس مبتنی بر
یادگیری اجتماعی-هیجانی
نزدیکی معلم-دانشآموز

ضرایب غیراستاندارد

آمارههای همخطی

ضرایب استاندارد

t

p

عامل تورم
واریانس

مقدار
اغماض

0/077

-

-

0/945

7/795

0/950

7/770

B

خطای
استاندارد

بتا

-

0/977

7/790

-

9/774

0/097

0/959

0/057

0/759

0/995

0/007

0/779

0/707

0/777

0/790

9/077

0/007
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همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،بین مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی -
هیجانی معلمان و ابعاد آن (احساس شایستگی ،احساس هویت ،رفتار کلی معلمان ،امنیت
روانشناختی ،احساس تعلق و رفتار هدفمند) با سواد هیجانی و ابعاد آن در دانشآموزان رابطة مثبت
معنیدار وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش میزان استفاده معلمان از مدیریت کالس مبتنی بر
یادگیری اجتماعی-هیجانی ،میزان سواد هیجانی دانشآموزان افزایش یافته است و برعکس .همچنین
نتایج نشان داد که بین نزدیکی معلم-دانشآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن رابطة مثبت و بین تعارض
معلم-دانشآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن رابطة منفی وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش میزان
نزدیکی معلم-دانشآموز ،سواد هیجانی دانشآموزان افزایش یافته است و برعکس .همچنین با افزایش
میزان تعارض معلم-دانشآموز ،میزان سواد هیجانی و ابعاد آن کاهش یافته است و برعکس .جدول 9
خالصة نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش گامبهگام را برای پیشبینی سواد هیجانی از طریق
مدیریت اجتماعی -هیجانی کالس و ارتباط نزدیک و مبتنی بر تعارض معلم-دانشآموز نشان داده
است.
با توجه به معنیدار مدل رگرسیون گامبهگام (p>0/007؛  )F=40/997و براساس جدول  ،9میتوان
گفت که مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی 70درصد و نزدیکی معلم-دانشآموز
 77درصد تغییرات مربوط به سواد هیجانی دانشآموزان را تبیین نموده است .با توجه به مقدار بتا و
سطح معنیداری بهترتیب مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی (=0/759بتا) و نزدیکی
معلم-دانشآموز (=0/790بتا) توانستهاند سواد هیجانی دانشآموزان را پیشبینی کنند؛ اما سهم
تعارض معلم-دانشآموز در پیشبینی سواد هیجانی معنیدار نبوده است .الزم به ذکر است مقدار عامل
تورم واریانس 7یا  VIFدر پژوهشهای رگرسیون اگر کمتر از  9باشد و مقدار اغماض 7نزدیک به 7
(پایینتر از یک) باشد ،همخطی بودن متغیرها در حد مناسب خواهد بود .بهعبارتدیگر ،درصورتیکه
مقادیر عامل تورم واریانس و اغماض در حد مناسب باشد ،نشانگر این است متغیرهای پیشبین با
متغیر مالک رابطة خطی دارند؛ اما بین متغیرهای پیشبین همبستگی بسیار باال یا رابطه همخطی
باال وجود ندارد .در پژوهش حاضر مقدار  VIFبرای همه متغیرها کمتر از  9و مقدار تحمل نیز نزدیک
به  7بوده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و تعامل معلم-
دانشآموز با سواد هیجانی دانشآموزان ابتدایی شهرستان مالیر بود .یافتهها نشان داد که بین مدیریت
اجتماعی -هیجانی کالس و ابعاد آن ( احساس شایستگی ،احساس هویت ،رفتار کلی معلمان ،امنیت
1. Variance Inflation Factor
2. Tolerance Value
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روانشناختی  ،احساس تعلق و رفتار هدفمند) با سواد هیجانی رابطة مثبت معنیدار وجود داشت؛
براساس نتایج رگرسیون گامبهگام سهم این متغیر در پیشبینی سواد هیجانی بهصورت مثبت معنیدار
بوده است .به این معنی که با افزایش استفاده معلمان از مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی -
هیجانی ،میزان سواد هیجانی دانشآموزان افزایش یافته است و برعکس .با توجه به خأل پژوهشی در
زمینة ارتباط مدیریت کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی با سواد هیجانی دانشآموزان،
میتوان گفت که این یافته در راستای یافتههای قبلی است که نشان دادند یادگیری اجتماعی-
هیجانی محیط کالس بر مهارتهای اجتماعی و هیجانی دانشآموزان تأثیر مثبت دارد ( Durlak et al.,
 .)2011همچنین در راستای یافتههایی است که به نقش مهارتهای مدیریت کالس ،بر هیجانات
دانشآموزان اشاره نمودهاند (.)Schiefele, 2017; Korpershoek et al., 2016
در تبیین این یافته میتوان گفت زمانی که معلمان در کالس درس از مدیریت کالس مبتنی بر
یادگیری اجتماعی-هیجانی استفاده میکنند ،در القای احساس شایستگی در بین دانشآموزان
(احساس شایستگی) و تحقق پتانسیلها و شکلگیری هویت دانشآموزان (احساس هویت) نقش
عمدهای ایفا خواهند کرد و با درک مناسب از رفتار خود با دانشآموزان در کالس درس (رفتار کلی
معلمان) ،ایجاد یک کالس دارای امنیت اجتماعی و عاطفی (امنیت روانشناختی) و همچنین ایجاد
اعتمادبهنفس و انگیزه در دانش آموزان در تالش برای دستیابی به اهداف شخصی (رفتار هدفمند)
میتوانند به افزایش میزان سواد هیجانی دانشآموزان کمک کنند؛ زیرا در پژوهشهای قبلی نشان
داده شده است زمانی که معلمان در کالس از برنامههای هیجانی-اجتماعی استفاده میکنند ،روابط
دلسوزانه بین دانشآموزان برقرار و محیطهای کالسی گرمتری برای آنان فراهم میشود( ;Elias, 2006
 )cited in Esen-Aygun and Sahin-Taskin, 2017و دانشآموزان به همکاری گروهی و ارتباط مثبت با
همدیگر ترغیب میشوند ( )Jennings and Greenberg, 2009که این امر بهاحتمالزیاد منجر به افزایش
خودآگاهی ،همدلی ،انگیزش ،خودتنظیمی و مهارتهای اجتماعی (بهطورکلی سواد هیجانی) در بین
دانشآموزان خواهد شد .عالوهبراین ،میتوان گفت که در مدیریت کالس درس هیجانی-اجتماعی،
معلمان سعی میکنند هیجانات و رفتارهای خود و روابط خود را با دانشآموزان مدیریت کنند
()Goddard, Hoy and Woolfolk Hoy, 2004؛ از اینرو ،معلمان بر چاشهای اجتماعی و هیجانی
خود در کالس درس تسلط پیدا می کنند و با این کار نه تنها موجب اثربخش بودن تدریس خود
میشوند ( ،)Goddard, Hoy and Woolfolk Hoy, 2004بلکه با القای رفتارهای مناسب اجتماعی و
هیجانی خود موجب ارتقای سطح سواد هیجانی دانشآموزان میشوند؛ زیرا دانشآموزان ابتدایی ممکن
است از رفتارهای آنان همانندسازی کنند و نحوۀ مدیریت هیجانات را از آنان یاد بگیرند.
نتیجة دیگر این پژوهش این بود که بین نزدیکی معلم-دانشآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن رابطة
مثبت و بین تعارض معلم-دانشآموز با سواد هیجانی و ابعاد آن رابطة منفی وجود داشت و براساس
نتایج رگرسیون سهم نزدیکی معلم-دانشآموز در پیشبینی سواد هیجانی بهصورت مثبت معنیدار
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بوده است؛ به این معنی که با افزایش میزان نزدیکی معلم-دانشآموز ،سواد هیجانی دانشآموزان
افزایش یافته است و برعکس؛ همچنین با افزایش میزان تعارض معلم-دانشآموز ،میزان سواد هیجانی
و ابعاد آن کاهش یافته است و برعکس .هرچند پژوهشها بهطور مستقیم به رابطة تعامل معلم-
دانشآموز و سواد هیجانی اشاره نکردهاند ،اما پژوهشهای قبلی رابطة تعامل معلم-دانشآموز را با ابعاد
سواد هیجانی ازجمله خودتنظیمی ( ،)Mehdipour and Balaramulu, 2013; Acar et al., 2019مهارتهای
اجتماعی ( )Mohamed, 2017; Wu et al., 2018و انگیزش ( )Yunus et al, 2011مورد تأیید قرار دادهاند؛
بنابراین میتوان گفت که این نتیجه با یافتههای این پژوهشها همخوانی دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که ارتباط نزدیک معلم-دانشآموز بهاحتمالزیاد موجب انتقال
حاالت هیجانی معلم به دانشآموزان میشود و چون دانشآموزان نسبت به این ارتباط نزدیک احساس
خوبی دارند ،بنابراین سعی میکنند با ابراز هیجانات درست در کالس درس و بازخورد مثبت از طرف
معلمی که با وی ارتباط نزدیک دارند ،به ابراز و مدیریت درست هیجانات خویش بپردازند که افزایش
سواد هیجانی در آنان را به دنبال دارد؛ زیرا ارتباط نزدیک معلم موجب میشود که دانشآموزان با
مشارکت گروهی و سهیم کردن حاالت هیجانی خود با دانشآموزان و معلم به ارتقای خودآگاهی،
خودتنظیمی ،انگیزش ،همدلی نسبت به دیگر دانشآموزان و مهارتهای اجتماعی بپردازند؛ در برخی
از پژوهشها ،معلم بهعنوان چهرۀ ثانویة دلبستگی در نظر گرفته شده است ( ;Riley, 2011; Sierra, 2012
)Verschueren and Koomen, 2012؛ ازاین رو ،ایجاد محیط امن و ناشی از دلبستگی در محیط مدرسه
و ارتباط مبتنی بر دلبستگی دانشآموز-معلم میتواند موجب بهبود سواد هیجانی دانشآموزان شود.
اما تعارض معلم-دانشآموز نهتنها موجب دوری دانشآموز و معلم از همدیگر میشود ،بلکه ممکن
است موجب ابراز و مدیریت نامناسب هیجانات در دانشآموزان شود که بهاحتمالزیاد سواد هیجانی
پایین در آنان را به دنبال دارد؛ زیرا در پژوهشهای قبلی به ارتباط منفی تعارض معلم-دانشآموز با
مشارکت گروهی و سازگاری با مدرسه اشاره شده است ( .)Nur et al., 2018عالوهبراین ،براساس نظریة
دلبستگی ،روابط مبتنی بر تعارض معلم-دانشآموز ،میتواند فرزندان را به سمت ایجاد الگوهای تفکر
منفی نسبت به خود و دیگران سوق دهد که موجب سطح پایینتری از صالحیت اجتماعی در دانش
آموزان میشود ( )Howes, Hamilton and Matheson, 1994و آنان را درگیر رفتار نامناسب ( Howes,
 )2000خواهد کرد .از دیدگاه شناختی اجتماعی ،نیز تعارضات معلم-دانشآموز ممکن است معلمان را
به حمایت کمتری از رشد رفتاری مثبت فرزندان سوق دهد ()O’Connor, Dearing and Collins, 2011
و باعث شود که آنان به فرزندان راهکارهای ناسازگار را در هنگام تعامل با محیط اجتماعی ارائه دهد
()Silver, Measelle, Armstrong and Essex, 2005؛
در مورد عدمپیشبینی سواد هیجانی از طریق بعد تعارض در رابطة معلم-دانشآموز ،میتوان گفت
که هرچند رابطة توأم با تعارض دانشآموز-معلم در پژوهشهای قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است،
اما این یافته ناهمسو با یافتههای قبلی است که رابطة معلم-دانشآموز را با ابعاد سواد هیجانی ازجمله
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خودتنظیمی ،مهارتهای اجتماعی و انگیزش ( ;Mehdipour and Balaramulu, 2013; Acar et al., 2019

 ،)Mohamed, 2017; Wu et al., 2018; Yunus et al., 2011مورد تأیید قرار دادهاند .برخی پژوهشها نیز
نشان دادهاند که تعارض دانشآموز-معلم موجب نشان دادن مشکالت رفتاری و کاهش شایستگی
رفتاری در دانشآموزان میشود ( .)Ewing and Taylor, 2009در پژوهشهای قبلی ( Mehdipour and
 )Balaramulu, 2013; Acar et al., 2019; Mohamed, 2017; Wu et al., 2018; Yunus et al., 2011رابطة
دانشآموز-معلم بهصورت کلی با ابعاد خودتنظیمی ،مهارتهای اجتماعی و انگیزش مورد تأیید قرار
گرفته است و رابطة توأم با تعارض مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین ،در تبیین این یافته میتوان
گفت که تعارض دانشآموز-معلم ،عدم ارتباط نزدیک معلم-دانشآموز و عدم گرمی رابطة بین
دانشآموز و معلم را بهدنبال دارد؛ عدم گرمی رابطة بین دانشآموز-معلم نه تنها موجب از بین رفتن
رابطة گرم دانشآموز-معلم میشود ،بلکه احتماالً باعث میشود که دانشآموزان ابتدایی نسبت به
معلمان خود احساس مثبتی نداشته باشند؛ زیرا کنارهگیری از معلم و احساس منفی دوست داشته
نشدن توسط وی ،موجب بیتفاوتی دانشآموزان نسبت به رفتار معلم میشود؛ همین امر موجب
میشود که تعارض و دوری بین معلم و دانش آموز نقشی در سواد هیجانی نداشته باشد؛ چرا که
دانش آموزان ابتدایی ممکن است نتوانند در مقابل معلم رفتارهای نامناسب اجتماعی و هیجانات
ناخوشایند را نشان دهند و با توجه به تکمیل پرسشنامة سواد هیجانی توسط معلمان این تبیین بیشتر
به ذهن متبادر میشود .در نهایت اینکه ،هرچند تعارض معلم-دانشآموز نتوانسته است سواد هیجانی
دانشآموزان را پیشبینی نماید ،میتواند با درگیر کردن دانشآموزان در رفتارهای نامناسب و همچنین
حمایت پایین معلمان از رشد رفتاری مثبت دانشآموزان و استفادۀ آنان از راهکارهای ناسازگارانه
موجب مشکالت هیجانی ازجمله عدم استفاده درست از هیجانات و سواد هیجانی پایین در آنان شود؛
زیرا در این پژوهش رابطة سادۀ آن با سواد هیجانی تأیید شده است و تکرار نتایج در این زمینه الزم
و ضروری است.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به ارزیابی ارتباط معلم-دانشآموز و سواد هیجانی
دانشآموزان توسط معلم اشاره کرد .در خصوص این محدودیت میتوان گفت که ارزیابی توسط معلم
می تواند با سوگیری همراه و ممکن است در تعمیم نتایج نقش داشته باشد؛ ازاینرو این محدودیت در
پژوهشهای بعدی باید موردتوجه قرار بگیرد .استفاده از پرسشنامة خود گزارشدهی (نسخة معلم)
هم می تواند منجر به اطالعات همراه با سوگیری بشود؛ بنابراین ،در پژوهشهای بعدی پیشنهاد میشود
که از سایر روشهای جمعآوری اطالعات ازجمله مصاحبه یا پرسشنامههای مربوط به کودکان (نسخة
دانشآموز) استفاده شود .با در نظر گرفتن این محدودیتها ،نتایج ارتباط مثبت مدیریت کالس مبتنی
بر یادگیری اجتماعی-هیجانی و ارتباط نزدیک معلم-دانشآموز با سواد هیجانی و ارتباط منفی تعارض
معلم-دانشآموز با سواد هیجانی دانشآمو زان را مورد تأیید قرار داده است؛ بنابراین آموزش مدیریت
کالس مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی به معلمان ابتدایی پیشنهاد میشود که این امر میتواند
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سواد هیجانی مناسب در دانشآموزان را بهدنبال داشته باشد؛ همچنین پیشنهاد میشود که نقش
دانشآموز از طریق کارگاههای آموزشی و آموزشهای ضمن خدمت برای معلمان تشریح-ارتباط معلم
شود تا آنان بتوانند با دانشآموزان خود ارتباط نزدیک داشته باشند و از ارتباط توأم با تعارض بپرهیزند
.تا بتوانند به افزایش سواد هیجانی دانشآموزان کمک کنند
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