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 4محمدرضا امام جمعه
 رد مهمی عامل تواند می درسی برنامه در عاطفی حوزه به توجه چکیده:

 مثبت ایپیامده ایجاد و فراگیر و معلم بین روابط توسعه ای، حرفه های ارزش توسعه

انشگاه طراحی برنامه درسی مبتنی بر سواد عاطفی در د .آید حساب به فراگیران در

 غنی سازی تجارب یادگیرندگان، فرصتی برای آزمودن محتوا و فرهنگیان موجب

ر دتدریس آموزش سواد عاطفی، افزایش سطح آگاهی های معلمان و دانشجومعلمان 

ن و ندگازمینه ی سواد عاطفی، افزایش ارتباط موثر و کارآمد بین معلمان و یادگیر

 اضر،حپژوهش  از دفانتقال مفاهیم و تجربیات معلمان به یادگیرندگان می شود.  ه

 نشگاهعاطفی در دانشجو معلمان دا طراحی و اعتبارسنجی عناصر برنامه درسی سواد

 رحط یک قالب در کمی و کیفی روشهای از منظور این برای .بود فرهنگیان ایران

حبه نیمه است. برای جمع آوری داده ها از مصا شده برده کمی( بهره و کیفی (آمیخته

ری ونه گیز نمااتید خبره در این زمینه استفاده گردید. با استفاده ساختار یافته با اس

ا با احبه همصاحبه از استادان برنامه درسی و روانشناسان به عمل آمد. مص 14هدفمند 

ز اد. پس رفتناستفاده از سه مرحله کدگذاری)باز، محوری و انتخابی( مورد تحلیل قرار گ

رار جی قستفاده از روش دلفی مورد اعتبارسنتحلیل مصاحبه ها و استخراج الگو با ا

اهدف  مقوله اصلی ارائه گردید. 10گرفت. نتایج تحقیق به شکل الگویی متشکل از 

اصول  برنامه درسی سواد عاطفی دانشی، نگرشی و مهارتی می باشد. در بعد محتوا،

 یهای راهبردها انتخاب محتوا و اصول سازمان دهی محتوا به دست آمد. ویژگی

بودن  گرانهکاوش و بودن و اکتشافی کاربردی بودن، تعاملی برنامه این یادگیری اددهیی

ی مابی می باشد. ابعاد ارزشیابی برنامه درسی سواد عاطفی اصول و روش های ارزشی

 تجهیز نظورباشد. توجه به الگوی برنامه درسی سواد عاطفی در دانشگاه فرهنگیان به م

وای ش و مهارت های مورد نیاز با استفاده از محتدانشجومعلمان به شناخت، نگر

الت تحو مناسب، راهبردهای یاددهی یادگیری و ارزشیابی سواد عاطفی می تواند منشا

 وسیع شود.  

 هدانشگا عاطفی، دانشجومعلمان، سواد ،درسی برنامه: کلمات کلیدی

 فرهنگیان

Gh.Bahadormotlagh, Dr.Gh.Ahmadi, 

Dr.S.Nasri, Dr.M.Imamjomeh 
Abstract: Paying attention to the emotional field in the 

curriculum can be considered an important factor in 

developing professional values, developing relationships 

between teachers and learners, and creating positive outcomes 

for learners. Designing a curriculum based on emotional 

literacy in Farhangian University enriches the experiences of 

learners, an opportunity to test the content and teach 

emotional literacy, increase the level of awareness of teachers 

and student teachers in the field of emotional literacy, 

increase the effective and efficient communication between 

teachers and learners, and transfer The concepts and 

experiences of the teachers are given to the learners. The 

purpose of the present research was to design and validate the 

elements of the emotional literacy curriculum in student 

teachers of Farhangian University of Iran. For this purpose, 

qualitative and quantitative methods have been used in the 

form of a mixed design (qualitative and quantitative). A semi-

structured interview with expert professors in this field was 

used to collect data. Using targeted sampling, 14 interviews 

were conducted with curriculum professors and 

psychologists. The interviews were analyzed using three 

stages of coding (open, central and selective). After analyzing 

the interviews and extracting the pattern, it was validated 

using the Delphi method. The research results were presented 

in the form of a model consisting of 10 main categories. The 

aim of the curriculum is knowledge, attitude and skill 

emotional literacy. In the content dimension, the principles of 

content selection and the principles of content organization 

were obtained. The features of the teaching learning strategies 

of this program are interactive, practical and exploratory. The 

evaluation dimensions of emotional literacy curriculum are 

evaluation principles and methods. Paying attention to the 

model of emotional literacy curriculum in Farhangian 

University in order to equip student teachers with knowledge, 

attitude and skills required by using appropriate content, 

teaching learning strategies and evaluation of emotional 

literacy can be the source of vast changes.    
Keywords: Curriculum, Emotional Literacy, student teachers, 

Farhangian University 
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 مقدمه
کودکان و  و تربیت تعلیم چراکه دارد، عهده بر سنگینی وپرورش مسئولیت آموزش نظام     
 د بتوانندبای وپرورش آموزش مختلف در دروس دلیل به همین است. نهاد این عهده بر نوجوانان

 و توای خوبمح یک  وجود البته کنند. برآورده را آموزان متنوع دانش  نیازهای محتوا نظر از
 بتوانند هک است معلمانی وجود آن، از تر بلکه مهم نیست، کافی موفقیت برای تنهایی به کامل

 نقش ورتصتصویر بکشند. در این  به آموز دانش ذهن در جذاب و شیوا بیانی با محتوا را آن

 آموزش عالوه، شود. به می آشکار آنها تدریس کیفیت به توجه و سازمعلمان سرنوشت و حساس

عه فت و توسآموزش انواع سواد می باشد. بنابراین یکی از مهمترین عوامل پیشر تولیم وپرورش
  ی هر جامعه ای، توجه به نیروی انسانی و چگونگی تربیت آنها می باشد. 

به ویژه در دو دهه اخیر مدافعان زیادی داشته است،  تأکید برتکثروچندگانگی سواد که   
توان سواد را جدای از ساختارهای اجتماعی، ه دیگر نمیحکایت از این حقیقت دارد که امروز

 فرایند یک (. سواد1395)حدادی،فرهنگی و نهادی که در آن تثبیت شده است در نظر گرفت
 ، سواد2دیجیتالی ، سواد1بومی رایانه، سواد از انواع سواد می توان به سواد. است العمر مادام

 وسواد 7فرهنگی ، سواد6عاطفی ، سواد5سالمت وادای، س رسانه ، سواد4ای مدرسه ، سواد3بصری
  (.2203: 9،2020د)بیلکراشاره  8اخالقی

 ترین کاربردی و ترین دقیق ترین، ساده شاید اما دارد، وجود عاطفی سواد از مختلفی تعاریف
 11(. استینر وپری10،2013خاص)هاین احساسی کلمات با احساسات بیان توانایی: باشد این آنها

توانایی درک احساسات خود، گوش دادن و همدلی با دیگران »واد عاطفی را به عنوان (، س1997)
(، سواد عاطفی به بهبود 1997می دانند. از نظراستینر وپری)« و بیان احساسات به طور موثر

روابط کمک می کند، روابط دوستانه را در میان افراد ایجاد می کند، احساسات جامعه را تشویق 
 به عاطفی سواد ر به همکاری می شود که می تواند برای همه مفید باشد بنابراینمی کند و منج

                                                 
1.Indigenous literacy 

2.Digital Literacy 

3.Vidual Literacy 

4.School Literacy 

5.Health Literacy 

ateracyEmotional L .6 

7. Cultueral Literacy  

8.Moral Literacy  
Biale .9 

Hein .10 

Steine & Perry .11 
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است)کامیلری، کارونا،  مفید دیگران با روابط کیفیت بهبود و افراد بهزیستی برای بالقوه شکل
 (. 1،2012فالزون و ماسکات

خصی که از چند توانایی به هم پیوسته عاطفی، ش استهوش هیجانی یک سازه چند عاملی 
 -بار)آید شود که در رویارویی با مقتضیات زندگی روزمره به یاری فرد می و اجتماعی تشکیل می

 های ویژگی بر دارند تمایل هستند، متنوع هرچند هیجانی، هوش (. تعاریف2،2014و پارکر اُن
و  اجتماعی درونی، فرآیندهای به اغلب سواد عاطفی تعاریف که حالی در تأکید کنند، فردی

(. هوش هیجانی و سواد عاطفی 2005 ،3همکاران و هادون)فرآیندها تاکید می کنند بین املتع
مفاهیمی   و سواد عاطفی، 4گاهی اوقات به صورت یکسان استفاده می شوند، هوش هیجانی

هستند که به طور فزاینده ای در آموزش و دیگر حوزه های زندگی مانند مدیریت و سازمان ها 
ر می گیرد. مدارس از طریق آموزش سواد عاطفی به دانش آموزان کمک می مورد استفاده قرا

کنند تاعواطف خود را بهتر بشناسند و تبدیل به شنوندگان بهتری شوند، در نتیجه نه تنها دانش 
آموزان را در مدرسه نگه می دارند، بلکه می بینند که سطح پیشرفت دانش آموزان افزایش می 

این حال، اکثر سیاست ها و شیوه های آموزشی فعلی در مورد سواد  (. با5،2014یابد)کوباکو
عاطفی صحبت نمی کنند و صدها مدرسه در سراسر کشور به جای استفاده از آنها سیاست های 
انضباطی که دانش آموزان را از کالس خارج می کنند را اعمال می کنند. دریک نظام آموزشی 

را می دهد تا بتوانند یاد  6سترسی به برنامه درسی پنهانآموزش سواد عاطفی به کودکان اجازه د
 (.7،2012بگیرند چگونه نسبت به استرس و کنترل آن واکنش نشان دهند)استیونز

لهای به رغم گسترش توجه به سواد عاطفی در نظام های آموزشی کشورهای مختلف در سا
ی ایران موزشآدارد. در نظام  اخیر، اختالف نظرهایی در تعاریف و مولفه های سواد عاطفی وجود

ی شم مخال تحقیقی جامع در خصوص آموزش سواد عاطفی به ویژه در دانشگاه فرهنگیان به چ
وجه عاطفی ت بعد خورد. چرا که در نظام آموزشی باید عالوه بر بعد شناختی به سایر ابعاد ازجمله

ات حساساهتری نسبت به شود. و در این صورت است که دانشجو معلمان می توانند به شناخت ب
 همیتاند. و عواطف خود و دیگران دست یابند و در آموزش سواد عاطفی به فراگیران موثر باش

 صدد رد پژوهش این. است فرهنگیان دانشگاه در عاطفی سواد آموزش به توجه در حاضر پژوهش
 .نماید قداما انایر فرهنگیان در دانشگاه عاطفی سواد آموزش درسی برنامه طراحی با تا است آن

                                                 
1-Camilleri, Caruana, Falzon & Muscat 

2. Bar-on & Parker 

3. Haddon et al 

4. Emotional Intelligence 
5. Cubukcu 

6.Hidden Curiculum 

7.Stevens 
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دارد که از جمله آنها  مراههی به پیامدهایی آموزش ،بی توجتی به بعد عاطفی معلمان     
ه ی ، که این امر، مدیران را با نوعی تردید دربارمی باشد های آموزشی برنامه اثربخشی الزمنبود 

ول و روشهای علمی آموزش باید با توجه به اص. آموزشی روبه رو کرده است های برنامه اثربخشی
 برطرف کند بنا گذاشته شود و مشارکت عاطفی معلمان را جلب کند تا نیازهای موجود را

 شایستگی های که یادگیری معتقدند تربیتی و آموزشی نظران صاحب (. غالب1،2014)ویلیامز
 زیرا. دارد اهمیت خواندن و ریاضی شناختی مانند های یادگیری ی اندازه همان به عاطفی

و  شناخت و شوند می محسوب شناخت تحول در پویشی و نیروی انگیزشی مثابه به واطف؛ع
(. نظام آموزشی ایران به معلمان دانش 2،1997یکدیگرند)گلمن مکمل اما مستقل، جزء دو عاطفه

 ومهارت می دهد، چه بهتر که نگرش الزم را به معلمان هم بدهد.
 مورد در تا کند می فراهم آینده معلمان یبرا را فرصتی دانشجو معلمان آموزش       

 می امکان آنها به که کنند کسب جدیدی های مهارت و بگیرند یاد عاطفی و یادگیری اجتماعی
 داوطلبان این، بر عالوه. کنند تسهیل را ها کالس در عاطفی و تلفیق یادگیری اجتماعی دهد

 را عاطفی و یادگیری اجتماعی موزشآ خود، سازی آماده برنامه از بخشی عنوان به باید معلمی
 تجربه شرایط مختلف در را عاطفی و یادگیری اجتماعی اصول عملی های برنامه و ببینند

؛ شونرت ریشل، کیتل و 4،2008بروکال و براکت -؛ پالومرا، فرناندز3،2018کنند)گارنر، بندر و فدر
 به اعتماد و مهارت دانش، که تخدم از پیش معلمان به تجربیاتی ارائه (.5،2017هانسون پترسون

 شغلی رضایت و عاطفی و یادگیری اجتماعی عملکرد بهبود باعث دهد، می افزایش را آنها نفس
 در اساسی نقشی معلمان آموزش این، بر عالوه (.2009 ،6گرینبرگ و جنینگز)شود می آنها

 و ادگیری اجتماعیی های برنامه اجرای مورد در خدمت از قبل معلمان های نگرانی به رسیدگی
 هرگونه بر غلبه برای آنها به آنها، کمک تغییر و آمادگی ارتقا برای راهی عنوان و به دارد، عاطفی
 تعامالت در عاطفی معلمان و یادگیری اجتماعی ترویج جدید، های شیوه اتخاذ برای مقاومت
 دانش که هنگامی و گذارند می تأثیر آموزان دانش عواطف و رفتارها بر آموزان دانش روزمره
 می آنها برای الگویی و الهام منبع کنند، می برقرار محکم روابط آنها با آموزان

 عواطف خود معلمان (. وقتی9،2009؛ هایت2016، شونرت ریشل،8؛ اوبرل7،2017شوند)ماتسون

                                                 
1. Williams 

2. Goleman 

3. Garner, Bender  & Fedor  
4. Palomera, Fernández-Berrocal & Brackett 
5. Schonert-Reichl Kitil & Hanson-Peterson 
6. Jennings & Greenberg 

7. Matson 

8.Oberle 

9. Huitt 
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 مهنگا هستند، آگاه آنها بر رفتار این تأثیر چگونگی از و کنند می را تشخیص و تأیید ودیگران
 مسئولیت کالس، مدیریت و آموزشی های شیوه آموزان، دانش یادگیری مورد در گیری تصمیم
 و اجتماعی های شایستگی معلمان که هنگامی همچنین، (.1،2019شوند)شپارد و لوی می پذیرتر
 را ها مهارت این خود، آموزان دانش با روزانه تعامل طریق از و دادند نشان کالس در را عاطفی
 ایجاد خود بزرگساالن و همساالن با تعامل برای بهتری های روش آموزان دانش کردند، تمرین
؛ زانگ 2017، 2)باچارد و اسمیتتیاف کاهش زورگویی سطح و یافت بهبود کالس فضای کردند،

  (.3،2012و نورمی
از اهداف اصلی برنامه درسی سواد عاطفی می توان به توسعه یا گسترش واژگان عاطفی، 

کردن دانش آموزان برای شناخت و درک عواطف خود، فعال کردن دانش آموزان برای فعال 
شناخت و درک عواطف دیگران، تشویق دانش آموزان به بیان عواطف خود را از راه های مناسب 
از طریق توسعه طیف وسیعی از استراتژی های خود کنترلی، توسعه مهارت های اجتماعی مورد 

(. بر 4،2009ه و حفظ متقابل روابط و دوستی ها اشاره کرد)سو وجیلنیاز برای ایجاد، توسع
 تحمل، عاطفی، درک عاطفی، واژگان اساس بررسی های نجام شده محتوای سواد عاطفی شامل

از  .(1999)گرینبرگ،  و مشکالت رفتاری می باشد با همساالن روابط اجتماعی، های مهارت
 به اعتماد ایجاد عاطفی، درک کنترلی، ( خود2017)5نظرکلی، النگ بوتوم، پتس و ویلیامسون

است.  مورد توجه بوده معلمان درسی در برنامه فردی، بین مسئله حل های مهارت و روابط نفس،
 خودآگاهی، حوزه های در کودکان های مهارت همچنین در محتوای سواد عاطفی به توسعه

(. و 2005رتمان آموزش و مهارت،اجتماعی)دپا های مهارت و همدلی انگیزه، مدیریت عواطف،
 و مدرسه به نگرش زمان بازی، رفتار روابط، ارتباطی، و اجتماعی مهارتهای صمیمیت، سالمت،
(. ازجمله روش های مورد استفاده 7،2006؛ متیو6،2006قلدری اشاره شده است)هاالم از آگاهی

 10خواندن گفتمانی (،9،3200کتاب)بیلی 8برای آموزش سواد عاطفی می توان به خواندن مشترک

  12(، اعطای مسئولیت11،2015)وایتهرست

                                                 
1.Sheppard & Levy 

2.Bouchard & Smith 
3. Zhang & Nurmi 

4. Sue &  Jill  
5. Kelly,Longbottom, Potts, & Williamson 

6. Hallam 

7. Matthews   

8.Shared Reading 

9. Bailey  

10.Dialogic Reading 

11.Whitehurst  
12.Keeping Kids Connected 
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 4(، استفاده از شخصیت های عروسکی3،2012)گلیب 2(، نقش بازی کردن1،2003)بن

 ( را نام برد.   2012، 7)نیکالجیوا 6( استفاده از کتاب های تصویری2012، 5)برانفادر و زیتون
ست سواد عاطفی، سایر فرمها نیز مورد در ارزیابی معلمان عالوه بر پرسشنامه، چک لی   

بررسی قرار می گیرند، بسیار مهم است که کودک بتواند به عنوان یک پرسشگر انتقادی پرورش 
یابد. معلم با همکاری دانش آموزان، در مورد آنچه که باید مورد ارزیابی قرار گیرد، بحث خواهد 

ا توجیه کرد. در انجام این کار، دانش کرد و باید معیارهای مورد استفاده در شرایط متنوع ر
آموزان مالکیت خاصی در چرخه یادگیری ارزیابی دارند. این احساس مالکیت به دانش آموز 
کمک می کند تا متناسب با توسعه شخصی، خود را ارزیابی کند و ارزش این روش را در مدرسه 

گیری آنها همیشه دقیق نیست. ببیند. از آنجا که عواطف فردی و منحصر به فرد هستند، اندازه 
مطالعات موردی و روایتی می تواند به ثبت ویژگی های منحصر به فرد عواطف معلم کمک 

 (. 8،2003کند)ساتون و تلی
( نشان داد مربیانی که اجرای با کیفیت 2012)9مطالعه ریس، ریور، البرتسون و سالووی

آموزانی با نمرات باالتری دادند، دانشباالیی داشتند و واحدهای احساسی بیشتری را آموزش می
 10در زمینه شایستگی اجتماعی، حل مسئله اجتماعی و سواد عاطفی داشتند. مطالعه ای میاشیرو

برنامه های سواد عاطفی در مدارس به دانش  ( با استفاده از سواد عاطفی نشان داد که2012)
ا به اندازه کافی شناسایی، بیان و آموزان، والدین و کارکنان مدرسه یاد می دهد که عواطف ر

مدیریت کنند. شواهد جدیدی وجود دارد که نشان می دهد رابطه عاطفی نامناسب معلم و دانش 
آموز، تنش ها و معضالتی را به وجود می آورد، که نشان دهنده عدم امنیت در رابطه ی عاطفی 

( نشان داده اند که 2015) 12ت(. هاگنر، هاچر و ول2013، 11آنها است)پلین، بیجارد و دن بروک
روابط بین فردی شکل گرفته بین معلمان و دانش آموزان قوی ترین پیش بینی کننده شادی 
)رابطه مثبت( و اضطراب )رابطه منفی( معلمان است، در حالی که عدم نظم و انضباط در کالس 

 -صالحیت اجتماعی بهتر تجربه خشم معلمان را پیش بینی می کند. در پژوهشی با بررسی ارتقا 

                                                 
1. Buun 

7.Role-Playing 

3. Gliebe 

9.Persona Doll 

5.Barnfather&Zaytoon 

6.Picturebooks 

7. Nikolajeva 

8- Sutton & Wheatley 

9. Reyes Brackett, Rivers, Elbertson & Salovey 

10. Miyashiro 

11. Pillen, Beijaard & den Brok 

12. Hagenauer, Hascher & Volet 
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عاطفی معلمان قبل از خدمت نتایج بیانگر ارتباط بین آموزش و یادگیری علمی، تغییر از آموزش 
معلم محوری به دانش آموز محوری و تمایل به ادامه یادگیری مربوط به آموزش یادگیری 

مدارس (. نتایج به دست آمده از پروژه سواد عاطفی 1،2019اجتماعی عاطفی می باشد)آسپلین
اسپانیا، بیانگر آن است که خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی کمتر توسعه یافته اند و باید هنگام 
کار یا آموزش، مهارتهای اجتماعی و عاطفی در دانش آموزان استفاده شود. بنابراین، این اطالعات 

پز کوبو، می تواند به تقویت آموزش معلمان برای تمرکز بر آن ابعاد کمک کند)آگوالیر، لو
( نشان می دهد که تعامل 2021) 3(. یافته های پژوهش ادواردز2،2019کوادرادو وبنفیتس

عاطفی بر تصمیم گیری ارزیابی معلمان قبل از تدریس تأثیر گذاشته است. نتایج نشان می دهد 
که روابط بین فردی معلم و دانش آموز به ویژه نقش مهمی در تجربیات عاطفی معلمان در 

ارد. تربیت معلمان مولد و اثربخش وظیفه آموزش و پرورش می باشد. یکی از مواردی که کالس د
می تواند به توسعه و رشد نظام آموزشی کمک کند، تربیت معلمان با هوش و سواد عاطفی باال 

 و عاطفی شناختی، بعد سه به توجه در توازن درسی، های برنامه تولید و طراحی می باشد. در
 به نگاهی با و اساس این بر .رود می شمار به اساسی و مهم اصول از یکی همواره حرکتی -روانی

 های یادگیری که شد خواهیم متوجه ایم، داشته خود تحصیل دوران طول در که هایی یادگیری
  دیونو نظر است. از بوده همراه و عجین عاطفی حوزه با کمتر ما حرکتی – روانی و شناختی

 همچنین و مهارت های زندگی کسب برای مفید راهنمای منزله ی هب عاطفی شایستگی های
 یادگیری سالهای طی هم آن زندگی، به رخدادهای نسبت دانش آموزان واکنشهای بهبود سنجش

برای  برانگیزاننده و مساعد محیطی ساختن در عاطفی، زیرا شایستگی های. است مدرسه در
 گوناگون تحقیقات از طرفی،. پردازد می نقش ایفای به موثرتر، ارتباط برقراری نیز و یادگیری

برنامه  و پذیرد نمی تحقق دانش آموزان، با احساسات ارتباط بدون یادگیری که است داده نشان
 می بهبود را آنها عملکرد و یادگیرندگان تحصیلی پیشرفت سطح نمرات عاطفی های

ومهارت می دهد، چه بهتر که نگرش (. نظام آموزشی ایران به معلمان دانش 4،2010)گارنر.بخشد
برنامه  اصلی شرط دانشجو معلمان عملکرد و نگرش آگاهی، به الزم را به معلمان هم بدهد. توجه

 درسی برنامه مناسب، یک الگوی تدوین است. جامعه در سوادعاطفی به ارتقای مربوط های

 موجب و بنماید امر این توجهی به کمک قابل می تواند فرهنگیان، در دانشگاه سوادعاطفی

 رفع و سوادعاطفی ابعاد گوناگون به نسبت جامعه، در مطلوب دانشجومعلمان آگاهی توسعه

 معلم یک چراکه پذیرد انجام سوادعاطفی مورد در ضعیف مدارس و دانشگاه فرهنگیان عملکرد

                                                 
1. Aspelin 

2. Aguilar, Lopez-Cobo, Cuadrado & Isabel 

3. Edwards 
4. Garner 
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کند. با  ایجادجامعه  در دگرگونی و بیاید جامعه این یاری فرزندان به زمینه ها تمام در می تواند
توجه به اهمیت موضوع و همچنین بررسی های صورت گرفته)طبق جستجوی محقق( تا کنون 
پژوهشی در راستای طراحی برنامه درسی سواد عاطفی برای دانشجو معلمان صورت نگرفته و این 

 -1نیازمند بررسی چنین پژوهشی در کشور است. بدین منظور پرسش های زیر مطرح شد.
  -راهبردهای یاددهی محتوا، )اهداف، درسی سواد عاطفی برنامه عناصر طلوبم ویژگیهای

اعتبار الگوی برنامه  -2 ارزشیابی( برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ و یادگیری
 درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ایران به چه میزان است؟

 

 پژوهش روش شناسی
 لذا .ستا شده استفاده داده ها گردآوری برای کیفی و کمی روش دو هر از حاضر شپژوه در

 آمیخته است. طرح یک قالب در کمی و کیفی تحقیق روش مورد استفاده تحقیق روش

 
 شرکت کنندگان در پژوهش

ه شند کجامعه آماری کلیه صاحبنظران ومتخصصان وروانشناسان به ویژه متخصصانی می با
فر( ن 14بیت معلم یا دانشگاه فرهنگیان تدریس داشته اند. مشارکت کنندگان)در مدارس، تر

ی ربیتدارای مدرک دکتری یا دانشجوی دکتری رشته های برنامه ریزی درسی و روانشناسی ت
ه جام شد با انبودند که با استفاده از رویکرد هدفمند و استفاده از معیار اشباع نظری داده ه

رنامه باصر مورد مطالعه اطالعات جدیدی به دست نیامد. در نتیجه عن طوری که با اضافه کردن
الک د. مدرسی سواد عاطفی)اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری و ارزشیابی( مشخص ش

انتخاب شرکت کنندگان، دانشجوی دکتری یا دکتری رشته های برنامه ریزی درسی و 
 ا برنامهه و بشهید رجایی یا فرهنگیان تدریس داشتروانشناسی تربیتی بوده است که در دانشگاه 

 نفر 10 و زن نفر 4 شوندگان مصاحبه میان از درسی سواد عاطفی آشنایی الزم را داشته باشد.

 درنفر  4دیاری،نفر در مرتبه استا 7نفرمربی، 2دانشجوی دکتری،  نفر 1علمی مرتبه نظر از و مرد

 در یفیک بخش های شونده مصاحبه دموگرافیک خصاتمشد. بودن استاد نفر 1و دانشیاری مرتبه

 :است شده ارائه (1) جدول
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 شوندگان(: مشخصات دموگرافیک مصاحبه1جدول شماره )

کد 

 کنندهشرکت

سابقه   جنسیت

 کار

کد  مرتبه علمی

 کنندهشرکت

سابقه  جنسیت

 کار

مرتبه 

 علمی

 مربی 12 مرد 8 یاراستاد 12  مرد 1

 استادیار 12 زن 9 استاد 32  زن 2

 دانشیار 20 مرد 10 استادیار 27  مرد 3

 استادیار 13 زن 11 مربی 18  مرد 4

 دانشیار 9 مرد 12 دانشیار 29  مرد 5

 استادیار 15 مرد 13 دانشجودکتری 28  مرد 6

 دانشیار 11 زن 14 یاراستاد 31  مرد 7

 
گردید که  ( استفاده1995)1لن وگوبابرای تأمین روایی وپایایی مطالعه از روش ارزیابی لینک

(. با مطرح کردن مفهوم قابلیت اعتماد 1380معادل روایی وپایایی درتحقیقات کمی است)هومن، 
را به عنوان 5و تاییدپذیری4، قابلیت اطمینان3، انتقال پذیری2پژوهش، چهارمعیاراعتبارپذیری

ده اند که این مالکها امروزه دراغلب جایگزین هایی برای معیارکالسیک اعتبار و پایایی ارایه کر
 پژوهش در. پژوهش های کیفی به جای دو مالک اعتبار و پایایی مورد استفاده قرارمی گیرند

 آن و شد مراجعه کنندگان به شرکت ها مؤلفه استتخراج از پس بودن، واقعی ارزش برای حاضر
 دوباره پژوهشگر اجرا، قابلیت یا دنبو کاربردی برای .کردند تایید را شده استتخراج های مقوله ها
 نیز پایداری و ثبات برای. نیامد دست به جدیدی یافته که نمود دیگر مصاحبه متخصص 3 با

 و همسان پاسخ های آنان و شد مطرح کنندگان شرکت برای مختلف های قالب در سؤاالت مشابه
 که است معنی این ش بهپژوه بودن واقعیت بر مبتنی. دادند مشابه سؤاالت به متناقضی غیر

 نیز دیگری متخصص توسط منظور کدگذاری این به باشد؛ تعصب هرگونه از خالی پژوهش فرایند
آمد  دست به85/0(Pi) کدگذاری پایایی ضریب در نهایت،. گردید تکرار مذکور مراتب و شد انجام
 دهد. توافق نزدیک کدگذاران و اعتبار فرایند کدگذاری را نشان میکه 
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 زار و شیوه اجرای پژوهشاب
 رداریبفیش  و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از در بخش کیفی داده ها جمع آوری برای

 پس وهش،پژ این اجرای شد. برای درسی سواد عاطفی استفاده برنامه مولفه های شناسایی جهت

 یک و گرفت صورت الزم نظر هماهنگی مورد شونده های مصاحبه با الزم، مجوزهای اخذ از

مصاحبه  اختیار در سواالت، به آمادگی پاسخ جهت قبل از مصاحبه سواالت و پروتکل از نسخه
 گانمصاحبه شوند کار محل شده، در تعیین وقت در پژوهشگر سپس شد، داده قرار شوندگان

 از ا،همصاحبه  این در طی داد. انجام دقیقه 45 تا 30 مدت به مصاحبه هایی و یافت حضور

 افراد این نظرات و پرسیده شد بررسی مورد پدیده با ارتباط در "باز پرسشهای" انشرکت کنندگ

 آوریگرد فرآیند در .گردید ثبت و ضبط دریافت، بودند، شده انتخاب هدفمند به صورت که

د. در مرحله شازسه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده  آنها تحلیل سپس و اطالعات
دند، خص شه ها به دقت بررسی، مقوله های اصلی و فرعی مربوط به آنها مشکدگذاری باز، داد

 حله بعدیر مرابتدا با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام، کدهای باز استخراج شدند و د
ای اصلی له همفاهیم در قالب مقوله های بزرگتری قرار گرفتند. در مرحله کدگذاری محوری، مقو

 و ادگیریی یاددهی راهبردهای محتوا، اهداف، عنصر چهار براساس اصلی یها مقوله تعیین شد و
و ابعاد  صلیمقوالت ا بین ارتباط و در نهایت در کدگذاری انتخابی، شدند بندی طبقه ارزشیابی

 رفت. گ شکل آنها برنامه درسی سواد عاطفی به عنوان  مقوله مرکزی یا هسته اصلی پژوهش
ارسنجی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد در بخش کمی پژوهش جهت اعتب

ز د که ااعتباربخشی الگو، هدف این بو جهت بخشاین در  عاطفی، از روش دلفی استفاده شد.
ود و شخته طریق متخصصان داخلی در حوزه برنامه درسی، به اعتباربخشی الگوی پیشنهادی پردا

 ین رو درااز  د دارای اعتبار هست یا خیر؟مشخص شود که آیا الگوی پیشنهادی از منظر این افرا
نفر از  14ر این مرحله ابتدا الگوی برنامه درسی پیشنهادی از طریق ایمیل و حضوری در اختیا

 زمانی ودرسی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، قرارگرفت  برنامه متخصصان رشته مطالعات
ود را خظرات صورت بود که این افراد نبرای دریافت نظرات ایشان تنظیم شد. روند کار به این 

 هرسشنامطراحی شده از طریق پ سواد عاطفیدرسی مبتنی بر  درباره ویژگیهای عناصر برنامه
( د، خیلی زیاد) خیلی کم، کم، متوسط، زیا5و  4، 3، 2، 1های  ت با گزینهی که حاوی سوااالیاه

 های عناصر بود، ارائه کردند.  هرکدام از گویه برای

 
 ته هایاف

پس از مطالعه مبانی نظری، منابع و مطالعات تخصصی و نظر کارشناسان ومتخصصان برنامه 
درسی و روانشناسان تربیتی چارچوب نظری به دست آمده در قالب عناصر چهارگانه برنامه 
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یادگیری و ارزشیابی( برای برنامه درسی آموزش  -درسی)اهداف، محتوا، راهبردهای یاد دهی
 ( ارائه شده است.6( و )5( )4( )3در دانشجومعلمان در جداول)سواد عاطفی 

 مقوله ها و زیرمقوله های استخراج شده از مصاحبه ها (:2)دول شماره ج

 نمونه مصاحبه کدها زیرمقوله ها مقوله ها

 

 

 

 اهداف

 1،2،3،4،5،6،7،8،9 شناختی)دانشی(

،10،12،13،14 

. تعریف کند یادگیرنده بتوانداحساسات و عواطف را: 9 کد

 : فراگیر بتوانداحساسات و عواطف را شناسایی کند.3کد

 : یادگیرندگان بتوانند مفاهیم عاطفی را تفکیک و12کد

 دسته بندی کنند.

 ،2،3،4،6،7،8،9 عاطفی)نگرشی(

10،11،13،14 

ند. کیادگیرنده به عقاید و احساسات دیگران توجه : » 7 کد

شد. و همدردی داشته با: یادگیرنده با دیگران همدلی 11کد

 : کالس درس بر اساس عقاید و ارزش ها تنظیم شود.5کد

روانی 

 حرکتی)مهارتی(

1،2،5،6،7،8، 

9،10،12،13 

از حواس مختلف برای تدریس استفاده کند.  : »5کد 

برای  :6: بتواند افراد شاد و غمگین را نقاشی کند. کد14کد

هنگ تدریس مفاهیم عاطفی از حرکات موزون و هما

 استفاده کند.

 

 

 محتوا

 

 

راهبردهای 

یاددهی 

 یادگیری

 اصول انتخاب 

 محتوا

2،3،4،7،8،9 

،10،11،12 

ضمن داشتن تعامل بین یادگیرنده و موضوع، »  :12 کد

:  در 1انعطاف پذیری در محتوا وجود داشته باشد. کد 

 ران انتخاب محتوا به عالیق، نیازها و توانایی های فراگی

 توجه شود.

 اصول سازماندهی

 محتوا

1،2،4،5،6،7،8،9، 

10،11،12،13،14 

د. : بهتر است محتوای عاطفی از کل به جز ء تنظیم شو8کد

امه : محتوا می تواند به صورت در هم تنیده و در برن13کد

 های دیگر تلفیق شود.

 1،2،3،4،5،6،7،8،9 فعال و تعاملی

،10،12،13،14 

رد ث های کالسی درگیر کفراگیران را می توان در بح: 7کد

ساله به : فراگیران را می توان به حل م6تا فعال تر شوند. کد

 صورت گروهی و یادگیری مشاهده ای تشویق کرد.

  و اکتشافی

 بودن کاوشگر

1،2،3،4،6،7،9، 

10،12،13 

ا توانایی های ذهنی، عاطفی و احساسی فراگیران ر : 3کد

نجام ا می توان به ا: فراگیران ر10می توان تقویت کرد. کد

 کار پروژه تشویق و تقویت کرد.

 1،2،3،4،5،7،8 کاربردی بودن

،10،11،12،13،14 

د. باید از مطالب علمی در محیط واقعی استفاده کر:  4کد

:  یکی از روش های مهم یاددهی مفاهیم عاطفی روش 2کد

 ایفای نقش می باشد.



، محمدرضا امام جمعه ی، صادق نصر یاحمد یغالم بهادرمطلق ، غالمعل  

 1401 تابستانبهار و ، 27، شماره 14دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      18

 

 

 
 

 . بعد هدف در برنامه درسی آموزش سواد عاطفی3جدول

 

کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف برنامه 

درسی آموزش 

 سواد عاطفی

 

 

 

 

 

 دانشی)شناختی(

  -اصر سواد عاطفیشناسایی عن  -عریف احساس و عاطفه ت

آشنایی با  -واطفعطبقه بندی   -تشخیص مفاهیم عاطفی

الحات مرتبط با سواد شناسایی اصط -عواطف انسانی

ه های شناسایی شیو -اید سواد عاطفینام بردن فو -عاطفی

 -یه های سواد عاطفیشناسایی نظر -مدیریت عواطف 

بیان  -صطالحات مرتبط با سواد عاطفیمثال در رابطه با ا

 -اطفیعتوضیح سواد  -مفاهیم سواد عاطفی به زبان خود

 -کاربرد مفاهیم سواد عاطفی در موقعیت های گوناگون

ثیر عواطف بر پیش بینی تا -کشف احساسات و عواطف

 -رل عواطف و احساساتتنظیم و کنت -فعالیت آموزشی

فکیک مفاهیم ت -تجزیه و تحلیل ساختار سواد عاطفی

 تشخیص روابط -و احساسات تحلیل عواطف -سواد عاطفی

وش تدریس جدید ربه کارگیری  -بین احساسات و عواطف

ابطه با سواد رسخنرانی در  -مرتبط با سواد عاطفی

مقایسه  -اگیران با توجه به عواطفگروهبندی فر -عاطفی

خود  -فراگیران نسبت به یادگیری محتوای عاطفی

 -ات و عواطفداوری احساس -ش تدریس ارزشیابی رو

 روز و مدیریت عواطفب -خودارزیابی عاطفی

 

 ارزشیابی

 3،4،5،6،7،8،9، اصول ارزشیابی

،10،12،13،14 

: در ارزشیابی باید از روش های متنوع و گوناگون 3کد

 و: ارزشیابی بدون مقایسه فراگیران 11استفاده کرد. کد

 همراه با بازخورد صورت گیرد.

 روش های  

 ارزشیابی

1،2،3،5،7،8 

،11،12،13 

 می مشاهده و لیست چک مانند هایی روش از استفاده: 5کد

کار  : پوشه7کد .باشد گذار اثیرت عواطف ارزشیابی در تواند

به عنوان یکی از روش های مهم ارزشیابی عواطف و 

 احساسات می باشد.
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کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 

 

 

 

 

 

 نگرشی)عاطفی(

توجه به  -های فردی پذیرش تفاوت -گوش  دادن فعال

 رفتارهای عاطفی

 -ید و احساسات توجه به عقا -برقراری ارتباط چشمی

گیری تمایل به پی -انتخاب موضوعات عاطفی مناسب

لذت  -نه کتاب و منابع عاطفیطالعه داوطلبام -فعالیت ها

شکالت عاطفی کمک به حل م -بردن از منابع سواد عاطفی

ادگیری مهارت یاطمینان از  -دارک کالس شاد و جذابت -

 جدید

تهای کاربرد مهار -میل به مشارکت در بحث های کالس

ران به شرکت در تشویق فراگی -اجتماعی با میل و عالقه

تحسین  -دوستی و مهربانی س نوعاحسا -فعالیت ها

 -الیت های گروهیتشویق به فع -تشکر کردن -کردن

دن ارزش قائل ش -تقسیم فراگیران در گروهای همگن

رزش احترام به ا -ه پیشرفت تعهد نسبت ب -برای پیشرفت

 -پذیرش عواطف -ها، عواطف، احساسات و افکار و عقاید

بر اساس  نظیم کالست -مشارکت در فعالیت ای اجتماعی

داوری نسبت  -ر کارهادپیشقدم شدن  -عالئق و توانایی ها

 -ردی با دیگرانهمدلی و همد -به فعالیت های جامعه

ای تمیز حوزه ه -تعمیم و عملیاتی کردن مفاهیم عاطفی

سبت به فعالیت های عاطفی تجدید نظر ن -مختلف عاطفی

عاطفی  افزایس سواد -ثربخشروش تدریس ا -انجام شده

عالیت های گروهی و فاستقبال از  -حساس مسولیتبا ا

 -وش تدریس عاطفی خوداعتماد به ر -رقابت پذیر

تبلور  -همکاری با سایر کارکنان در رابطه با سواد عاطفی

ام اد نظتوانایی ایج -ارزش ها در رفتار و شیوه زندگی معلم

 ارزشی درونی

 

 

 

 رکتی(ح -مهارتی)روانی

انجام تکالیف  -تدریسآمادگی ذهنی و جسمی برای 

 -رفع اشتباهات تدریس خود -درسی با کمک دیگران

دقت و سرعت در تدریس  -برآمدن از عهده سواد عاطفی

هماهنگی اعضای  -انجام مهارتها به طور همزمان -عاطفی



، محمدرضا امام جمعه ی، صادق نصر یاحمد یغالم بهادرمطلق ، غالمعل  

 1401 تابستانبهار و ، 27، شماره 14دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      20

 

 

کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 -بدن برای تدریس، تدریس مفاهیم عاطفی با مهارت الزم

طراحی عواطف و  -استفاده از حواس مختلف برای تدریس

 اسات بر اساس چهرهاحس

م استفاده از زبان بدن و حاالت چهره برای تدریس مفاهی

بزارهای ااستفاده از  -شاد و غمگین نقاشی افراد -عاطفی

رکات موزون برای تدریس حاستفاده از  -مختلف موسیقی

 مفاهیم

 
مولفه های مربوط به اهداف آموزش سواد عاطفی شامل اهداف شناختی)دانشی(، 

تی)دانشی(، شد. در بعد شناخ استخراج مقوله 79ی( و روانی حرکتی)مهارتی( که از نگرشی)عاطف
 ادگیرندگانی: 12کد . کند تعریف را عواطف و بتواند احساسات یادگیرنده: 9 مصاحبه شونده کد

یادگیرنده  : 7 در بعد عاطفی)نگرشی(، کد .کنند بندی دسته و تفکیک را عاطفی مفاهیم بتوانند
ردی داشته : یادگیرنده با دیگران همدلی و همد11احساسات دیگران توجه کند. کدبه عقاید و 

: 6ند. کدکاز حواس مختلف برای تدریس استفاده : 5باشد. در بعد روانی حرکتی)مهارتی(، کد 
 برای تدریس مفاهیم عاطفی از حرکات موزون و هماهنگ استفاده کند.

 اد عاطفی. بعد محتوا در برنامه درسی آموزش سو4جدول

کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوا

 

 

 

 

 

 

 اصول انتخاب محتوا

 

 

 

 

ار کفراگیر، عالقه در فراگیران برای  رشد بر مبتنی محتوا

 جمعی و مشارکتی،

و  مشارکت و تعامل بین یادگیرنده و موضوع، ایجاد انعطاف

 تنوع در محتوا،

ده با موضوع، توجه به عالیق، میزان درگیرشدن یادگیرن

ر نیازها و توانایی های فراگیران، فعال کردن فراگیرن د

ب فرایندیادگیری، پرورش مهارتهای عاطفی در محتوا، ترغی

ا بیادگیری فعال، سوال های متنوع، محتوای تعاملی همراه 

 در شعر،بازی، داستان، نمایش و...، توانا ساختن فراگیران

 وجهاجتماعی، تناسب محتوا با اهداف، ت مهار تهای عاطفی و

 به تجارب فعلی فراگیر،
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کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

تناسب محتوا با ارزش های اجتماعی و فرهنگی، تناسب  

محتوا با ویژگی های یادگیرندگان، تناسب بین محتوا، 

 یادگیری و مواد آموزشی،

 و قهعال فراگیران، ایجاد روزمره زندگی و مطالب بین ارتباط

 وعموض در ابهام و پیچیدگی از رهیزفراگیران، پ در انگیزش

 تبرمع و متنوع متعدد، منابع از درسی، استفاده مطالب و ها

 

 

 اصول سازماندهی

 هب ذهنی، توجه به جزء، عینی به کل پیچیده، از به ازساده

 برنامه در جنسی، تلفیق و سنی های ویژگی و علمی رشته

 نعطافموازی و ا صورت به دیگر)درهم تنیده(، محتوا های

 محتوا در پذیری

 
 ش هایمولفه های مربوط به محتوای آموزش سواد عاطفی شامل اصول انتخاب محتوا و رو

 :12 ا، کدشد. در اصول و انتخاب محتو استخراج مقوله 23از  سازمان دهی محتوا می باشد که
:  1کد  شد.اضمن داشتن تعامل بین یادگیرنده و موضوع، انعطاف پذیری در محتوا وجود داشته ب

ا، دهی محتوزماندر انتخاب محتوا به عالیق، نیازها و توانایی های فراگیران توجه شود. اصول سا
 در صورت به تواند می محتوا: 13کد. شود تنظیم جزء به کل از عاطفی محتوای است بهتر: 8کد
 .شود تلفیق دیگر های برنامه در و تنیده هم
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 ادگیری در برنامه درسی آموزش سواد عاطفیی-یاددهی.  بعد راهبردهای 5جدول

کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 

 

 

 

 

راهبردهای 

یاددهی 

یادگیری برنامه 

درسی آموزش 

 سواد عاطفی

 

 

 

 فعال و تعاملی

درگیرکردن دانشجویان در بحث های کالسی، توجه به 

جارب عقاید، اندیشه ها و تفکرات دیگران، تاکید بر ت

یادگیری، به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با دیگران، 

 به فراگیران تاکید بر روش های یادگیرنده محور، تشویق

 گروههای در کار به فراگیران گروهی، تشویق مساله حل

 شخصی، تشویق اظهارنظر به فراگیران کوچک، تشویق

 های فرصت مشاهده ای، ایجاد یادگیری به فراگیران

ل، بحث کالسی، بارش مغزی، به کارگیری فعا گوناگون

 مهارت های فرایندی، تاکید بر حمایت عاطفی اجتماعی و

 نقادانه پرسشگری

 

 

 کاوشگر و اکتشافی

 بودن

تقویت توانایی های ذهنی و عاطفی احساسی فراگیران، 

فرصت به فراگیران برای کاوش و جست و جو، تقویت 

 پروژه، فعالیت های یادگیری، انجام

 زبرانگی چالش های موقعیت شدن با موردی و روبرو العهمط

 

 کاربردی بودن

استفاده از مطالب علمی در محیط واقعی، آموزش نحوه 

 بر نقش، تاکید استفاده از آموخته ها در جامعه، ایفای

 فراگیران توسط اطالعات آوری فرایندمحوری و جمع

 
آموزش سواد عاطفی شامل فعال و  ادگیریی -مولفه های مربوط به راهبردهای یاددهی

شد. فعال و  استخراج مقوله 27از تعاملی، اکتشافی و کاوشگر بودن و کاربردی بودن می باشد که
: 6ند. کدفراگیران را می توان در بحث های کالسی درگیر کرد تا فعال تر شو: 7تعاملی، کد

رد. اهده ای تشویق کفراگیران را می توان به حل مساله به صورت گروهی و یادگیری مش
 توان یم را فراگیران احساسی و عاطفی ذهنی، های توانایی: 3بودن، کد کاوشگر و اکتشافی

ن، کاربردی بود .کرد تقویت و تشویق پروژه کار انجام به توان می را فراگیران: 10کد. کرد تقویت
 مهم ایه روش زا یکی:  2کد. کرد استفاده های واقعی محیط در علمی مطالب از باید:  4کد

 .باشد می نقش ایفای روش عاطفی مفاهیم یاددهی
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 .  بعد ارزشیابی در برنامه درسی آموزش سواد عاطفی6جدول

کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 

 

 ارزشیابی

 

 اصول ارزشیابی

، توجه ارزشیابی متنوع راهبردهای و فرایند محوربودن،  ابزار

م عملکرد فراگیر در ارزشیابی، عد به تمام فعالیت ها و

 هارائ قصد به مقایسه فراگیران در ارزشیابی و ارزشیابی

 عملکرد و یادگیری در بهبود و بازخورد

 

روزانه،  های کار، یادداشت عملکردی، پوشه آزمون روش های ارزشیابی

 میزان لیست، سنجش خودسنجی، سنجش همساالن، چک

 ت و مشاهده مهار

 
ای همربوط به ارزشیابی آموزش سواد عاطفی شامل اصول ارزشیابی و روش مولفه های 

بی باید از روش : در ارزشیا3کد اصول ارزشیابی، شد. استخراج مقوله 13 از ارزشیابی می باشد که
راه با بازخورد : ارزشیابی بدون مقایسه فراگیران و هم11های متنوع و گوناگون استفاده کرد. کد

 می دهمشاه و لیست چک مانند هایی روش از استفاده: 5ای ارزشیابی، کدصورت گیرد. روش ه
ش های مهم : پوشه کار به عنوان یکی از رو7کد .باشد گذار تاثیر عواطف ارزشیابی در تواند

 ارزشیابی عواطف و احساسات می باشد.

ر متون رسی داز آنجایی که تلقی برنامه درسی به عنوان یک چرخه برای تولید سند برنامه د
ناصر عبر  برنامه ریزی درسی در آموزش عمومی سابقه ای دیرینه دارد و تغییر دادن یک عنصر

صاحبه با م(. پس از 1395دیگر و آنچه فراگیران یاد خواهد گرفت تاثیر خواهد گذاشت)ملکی، 
م انجا وطفی متخصصان و کارشناسان برنامه درسی و روانشناسان در زمینه برنامه درسی سواد عا

فی ترسیم ( مشاهده می کنید الگوی برنامه درسی سواد عاط1کدگذاری ها همانطور که در شکل)
 شد.
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 . الگوی برنامه درسی آموزش سواد عاطفی1شکل 

 رد سواد عاطفی درسی برای برنامة شده پیشنهاد الگوی به بخشی اعتبار منظور به
 یا یدکتر دانشجوی نفر 14 شامل متخصصان. شده است استفاده یدلف روش از دانشجومعلمان

 راهبه هم پیشنهادی الگوی شدن فرستاده از بودند. پس برنامة درسی دکتری مدرک دارای
 ستد پیشنهادی دربارة الگوی اجماعی به برنامة درسی متخصصان سنجی اعتبار نامة پرسش

 .است شده ارائه 5 جدول در دوم مرحلة در نمتخصصا سنجی از اعتبار حاصل نتایج. کردند پیدا
 درسی سواد عاطفی برنامة پیشنهادی الگوی دربارة متخصصان نظرات تحلیل . 7جدول

خیلی  گویه

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 میانگین جمع فراوانی

اهداف در نظر 

گرفته شده برنامه 

درسی سواد عاطفی 

به چه میزان 

 مناسب است؟

9 2 3 0 0 14 62 42/4 
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خیلی  گویه

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 میانگین جمع فراوانی

اهداف در نظر 

گرفته شده برنامه 

درسی سواد عاطفی 

به چه میزان قابلیت 

 تحقق دارند؟

9 2 3 0 0 14 62 42/4 

محتوای در نظر 

گرفته شده برنامه 

درسی سواد عاطفی 

به چه میزان 

 مناسب است؟

8 2 3 1 0 14 59 21/4 

سازمان دهی در 

نظر گرفته شده 

برنامه درسی سواد 

عاطفی به چه 

زان مناسب می

 است؟

9 1 4 0 0 14 61 35/4 

راهبردهای یاددهی 

یادگیری در نظر 

گرفته شده برنامه 

درسی سواد عاطفی 

به چه میزان 

 مناسب است؟

10 2 2 0 0 14 64 57/4 

تا چه حد به 

ارزشیابی برنامه 

درسی سواد عاطفی 

 توجه شده است؟

8 4 2 0 0 14 62 42/4 

تا چه حد الگوی 

مه پیشنهادی برنا

درسی سواد عاطفی 

 را جامع می دانید؟

8 3 2 1 0 14 60 28/4 



، محمدرضا امام جمعه ی، صادق نصر یاحمد یغالم بهادرمطلق ، غالمعل  

 1401 تابستانبهار و ، 27، شماره 14دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      26

 

 

خیلی  گویه

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 میانگین جمع فراوانی

عناصر الگوی 

پیشنهادی تا چه 

اندازه هماهنگ 

 هستند؟

9 2 3 0 0 14 62 42/4 

تا چه اندازه عناصر 

الگوی پیشنهادی 

در دانشجو معلمان 

 قابلیت اجرا دارد؟

9 1 3 1 0 14 60 28/4 

آیا الگوی 

پیشنهادی را برای 

یت سواد بهبود وضع

عاطفی دانشجو 

معلمان مطلوب 

 ارزیابی می کنید؟

8 3 2 1 0 14 60 28/4 

 38/4 612 14 0 4 27 22 87 جمع

 
ه گویه هم میانگین که می دهد نشان یافته ها می گردد، مشاهده 5 جدول در که همانطور

 38/4لگو ا این در متخصصان نظرات میانگین و می باشد، 4از  باالتر پرسشنامه به مربوط های
االیی ب اعتبار از متخصصان نظر از شده طراحی الگوی که است این دهنده نشان می باشد. و

 .دارد اجرا قابلیت الگو این و می باشد برخوردار
 

 نتیجه گیری و بحث

ن هدف کلی این پژوهش طراحی برنامه درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجو معلما
گیری و ی یادانتخاب چهار عنصر هدف، محتوا، راهبردهای یاددهدانشگاه فرهنگیان بود. لذا با 

ا هوهش ارزشیابی به عنوان مهمترین عناصر برنامه درسی سواد عاطفی بر اساس اسناد و پژ
 سواد عاطفی درسی برنامه عناصر مطلوب های ویژگی درخصوص استفاده شد. بدین ترتیب

 را چنین رعنص چهار این های ویژگی خالصه طور به توان می دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان،

 :نمود بیان
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د ه سوایافته های پژوهش در بخش هدف نشانگر آن است که طراحان برنامه درسی در زمین
عاطفی باید اهتمام بیشتری به حیطه های شناختی)دانشی(، عاطفی)نگرشی( و روانی 

 فیعاط تربیت به نسبت متربی اینکه ضمن دیگر عبارت به حرکتی)مهارتی( داشته باشند.
 زمال مهارتهای انتها در و دهد نشان گرایش آن به نسبت بایست می کند، می پیدا شناخت
 ایه صالحیت و ها شایستگی او که کرد ادعا توان می صورت این در. کند کسب را عاطفی
 در مؤثر حضور دهآما و بوده دارا را( مهارتهاست و توانمندیها صفات، شامل که) اجتماعی -عاطفی
رنامه ب(، بیان کرده اند از اهداف اصلی 2009است. همسو با این پژوهش سو و جیل) جامعه

برای  وزاندرسی سواد عاطفی می توان به توسعه یا گسترش واژگان عاطفی، فعال کردن دانش آم
ن، شناخت و درک عواطف خود، فعال کردن دانش آموزان برای شناخت و درک عواطف دیگرا

عی از وسی نش آموزان به بیان عواطف خود را از راه های مناسب از طریق توسعه طیفتشویق دا
حفظ  وسعه استراتژی های خود کنترلی، توسعه مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد، تو

 متقابل روابط و دوستی ها اشاره کرد.
 شکل شود توجه آن به باید آموزش سواد عاطفی درسی برنامه تدوین در که دیگری عناصر از

مورد توجه  برنامه این در اصول انتخاب محتوا و روش های سازماندهی محتوا محتوا است. گیری
 اصول و مفاهیم اصول انتخاب محتوا باید به شکل مناسب رعایت شود سپس حقایق، می باشد.

 ساخت و یادگیرنده انگیزش عمیق، فهم به که شوند سازماندهی ای گونه باید به شده انتخاب

سواد  به مربوط محتواهای بخواهیم رساند. اگر یاری معنادار یادگیری و یادگیرنده در دانش
 مفاهیمی که کارگیری باشیم. به داشته توجه متون دشواری سطح به باید واقع شوند مؤثر عاطفی

 مفاهیم این به نسبت که متربیان چرا باشد مهم می باشد؛ شده انتخاب واقعی محیط های از
 است که ویژگیهایی جمله از آشنا مفاهیم کاربرد دلیل همین به .می کنند بیشتری نیاز احساس

 به باید دهند انجام متربیان بناست که آنچه .برشمرد سواذ عاطفی محتواهای برای می توان
شود. از نظرکلی، النگ  نیز طراحی آن با متناسب و الزم فعالیتهای و شده ذکر محتوا روشنی در

 و روابط نفس، به اعتماد ایجاد عاطفی، درک کنترلی، ( خود2017)1م، پتس و ویلیامسونبوتو
 است. مورد توجه بوده معلمان درسی در برنامه فردی، بین مسئله حل های مهارت

استفاده از روش های از کل به جزء، ساده به پیچیده و عینی به ذهنی توصیه شده است بر 
ایر مبتنی بر فعالیت های قبلی او باشد و زمینه را برای رشد این اساس باید فعالیت های فر

فعالیت های بعدی در فراگیر فراهم کند. محتوای سواد عاطفی باید بتواند تعادل بین نیازهای 
مختلف را در فراگیرا ایجاد کند. در سازمان دهی عمودی محتوای آموزش سواد عاطفی می توان 

ادر طول سال های تحصیلی و به طور دائم و به دفعات در فرصت تمرین و پرورش سواد عاطفی ر

                                                 
1. Kelly,Longbottom, Potts, & Williamson 
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اختیار فراگیران قرار دهد. بر اساس روش افقی فراگیر آنچه را در کالس یادگرفته است می تواند 
تنیده به  رویکردهای تلفیقی یا درهم استفاده ازبه یادگیری در کالس های دیگر ارتباط دهد. 

 عالقمندان به توسعه و بهبود نظام برنامه پژوهشگران وجای رویکردهای رایج و سنتی، توجه 
ی درسی،  سازماندهی تلفیقی محتوای برنامه در. ریزی درسی کشور را به خود جلب کرده است

 داوطلبان یا مضمونی، با یکدیگر تلفیق شوند. مفاهیم و موضوعات درسی در قالب موضوعی
آموزش  را عاطفی و یادگیری اجتماعی خود، سازی آماده برنامه از بخشی عنوان به باید معلمی
 تجربه شرایط مختلف در را عاطفی و یادگیری اجتماعی اصول عملی های برنامه و ببینند

 (.2018کنند)گارنر، بندر و فدر
دهد که طراحان برنامه ی نشان م یریادگی یاددهی یپژوهش در بعد راهبردها یها افتهی
توجه  دیبا ندینما تیهدا یرا به سمت آموزش سواد عاطف رانیبتوانند فراگ نکهیا یبرا یدرس

در  یریادگی جادیکه به قصد ا یدر برنامه درس یریادگی یاددهی یبه راهبردها یشتریب
 یاددهی ندیدر فرا گر،یداشته باشد. به عبارت د رندیگ یقرار م تفادهمورد اس رندگانیادگی
 ،ییراهنما قیکند و معلم از طر یشارکت مم یریادگی انیبه طور فعال در جر ریفراگ ،یریادگی

. به دینما یبه او در ساخت دانش کمک م زهیانگ جادیبحث و ا لیبازخورد، تسه هینظارت، ارا
از  دیروش بر همه افراد، با کی رینبودن تأث کسانیو  انیمترب قیو عال هاییمتفاوت بودن توانا لیدل

متعدد آنها بود، که هر  ازهاییها و ن قهیلروشهای گوناگون کمک گرفت، تا بتوان پاسخگوی س
 زین یروشها را انتخاب کند. روشهای گروه نیاز ا یکیتوانند بر حسب عالقه  یم انیکدام از مترب

 نیکه در هم گرییشود. مورد د یپژوهش محسوب م نیمورد نظر در ا لاز جمله روشهای فعا
درباره مباحث  رانیضاوت و داوری فراگاست که به ق ییتوان به آن اشاره کرد، بحثها یرابطه م

اساتید آموزش عالی  دارد. ادییکاربرد ز یعاطف تیدر ترب زیشود. روش پروژه ن یمنجر م یعاطف
با استفاده از بیان مفاهیم روشن، استفاده از روش های آموزشی متنوع، تسلط بر موضوعات و 

می شوند، همچنین استفاده از داشتن رابطه مناسب با دانشجویان باعث تسهیل در یادگیری 
روش های نوین ازجمله روش بحث گروهی و روش کار می توانددر تدریس دانشجویان اثربخش 

 (.2020، 1باشد)ایال و گیل
متناسب با اهداف  دیبا یابیباشد. ارزش رانیفراگ یریادگیاز برنامه  یتواند بخش یم یابیارزش

تناسب داشته باشد، در  سیتدر یها وهیو ش یریادگی یهت تیتجارب و فعال ،یآموزش یمحتو
 یبا هم متفاوت هستند و وقت رانیشود چراکه فراگ سهیبا خودش مقا دیبا ریهر فراک یابیارزش
نه.  ایدر او بوجود آمده است  یراتییشود که تغ یشود متوجه م یم سهیبا خودش مقا ریفراگ
به فصد دادن  دیباشد بلکه با رانیفراگآشکار کردن نقاط ضعف  ای هیبه قصد تنب دینبا یابیارزش

                                                 
1. Eyal & Gil 
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بهبود حاصل شود. دخالت  رانیو عملکرد فراگ یریادگیدر  قیطر نیبازخورد مناسب باشد تا از ا
 باید ارزشیابیباشد.  یاز رقابتهای ناسالم مهم م رییبه منظورجلوگ یابیدر ارزش انیدادن مترب

 باشد، تدریس های شیوه و یادگیری های فعالیت و تجارب آموزشی، محتوی اهداف با متناسب
 کردن آشکار یا تنبیه قصد به نباید ارزشیابی. شود مقایسه خودش با باید فراکیر هر ارزشیابی در

 در طریق این از تا باشد مناسب بازخورد دادن فصد به باید بلکه باشد فراگیران ضعف نقاط
 عملکردی، آزمونهای ها، کارپوشه ونچ ابزارهایی. شود حاصل بهبود فراگیران عملکرد و یادگیری
 به فراگیران در عاطفی سواد میزان تعیین برای توان می را ترکیبی رویکرد و ای مشاهده سنجش

(که بیان کرده در ارزیابی 2003نتایج این پژوهش با نتایج پزوهش ساتون و تلی) .گرفت کار
نیز مورد بررسی قرار می گیرند  معلمان عالوه بر پرسشنامه، چک لیست سواد عاطفی، سایر فرمها

و مطالعات موردی و روایتی می تواند به ثبت ویژگی های منحصر به فرد عواطف معلم کمک 
 کند، همسو می باشد. 

بر  شتریتوجه الزم نشده است و ب یسواد عاطف یمعلم به برنامه درس تیترب یدر برنامه درس
 یعاطف یها تیبه صالح نیاست. همچنمغفول مانده  یشده و بعد عاطف دیتاک یبعد شناخت

 یریادگی جیدهد نتا یوجود دارد که نشان م یمعلم کمتر توجه شده است. شواهد قابل توجه
 یستگیمعلمان شا رایدارد ز یمعلمان بستگ یاجتماع یعاطف یها تیصالحبه  یاجتماع یعاطف

و  نگزی)جنرندیگ یلگو مدهند و از آنها ا یرا در تعامالت روزمره ارتقا م یعاطف-یاجتماع یها
 (.2016 ،یو دسنبر چیترویدوم ن،یگر سبرگیو1،2012، جونز و بوفارد2009نبرگ،یگر

 یتیرابطه حما کیدهد که  ینشان م یالملل نیب قاتیرو به رشد از تحق یمجموعه ا       
 ،2تیوا -سیاست)کرنل یضرور یو عاطف یاجتماع ،یاز نظر علم شرفتیپ یمعلم و دانشجو برا

معلمان  یی(.  توانا4،2012یو لو جی؛ وبلز، بروک، ارتو3،2011و اورت لتی؛ روردا، کومن،اپ0072
ونت و  ،یکیفتیدارد)نوردنبو، الرسن، ت یاتیمثبت در آموزش و پرورش نقش ح روابط جادیدر ا

 یتمرکز کنونبنابراین می توان نتیجه گرفت که  (. 2012، 6سابلو پیانل؛ 2008، 5استرگارد
است، و  سیمرتبط با تدر یشناخت یبر توسعه مولفه ها انیاهها از جمله دانشگاه فرهنگدانشگ

مهارت ها در  نیا درک آنها از ایدانشجومعلمان  یاجتماع یبه رشد عاطف یکم اریتوجه بس
 دیبا یبرنامه درس یاستانداردها تیحال، با رعا نیباشد. با ا یم یزندگ یمهارتها ریو سا سیتدر

باشند، به  میسه یاجتماع یعاطف یو توسعه مهارت ها جادیعلمان کمک کرد تا در ابه دانشجوم

                                                 
1. Jones Bouffard & Weissbourd 
2. Carnwell & Baker 
3. Roorda, Koomen Spilt & Oort 
4. Wubbels, Brok, den, Tartwijk & Levy 

5. Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard 

6. Sabol & Pianta  
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 قاتیتحق .ارتباط دارند کیآکادم رب یمبتن یریادگی جیها با نتا یستگیشا نیاز آنجا که ا ژهیو
شاخص  ریو سا یاجتماع یاز جمله رفتارها ،یو عاطف یاجتماع ینشان داده است که ساختارها

 رانیفراگ یلیتحص یریادگی یقو یکننده ها ینیب شیپ ،یمیدتنظو خو یرفتار یها
الزم در  یاکمبود مهارت ه (2،2011؛ الرسن و دراگلی1،2003باکلی، استرینو و سارنیهستند)

 یخدمات روانشناخت یبرا رانیمکرر مراجعه فراگ لیدل زین یاجتماع یعاطف نهیزم
 ایعامل مهم در اخراج  کیو ممکن است . (4،2012، وایتد1991، 3گرینبرگ، کاچ و اسپلتزاست)

 یو مل یمحل یآموزش یاستهایس میتوان یباشد. ما م یا ندهیبه طور فزا رانیفراگ لیترک تحص
آموزش  یرگذاریبر تأث یمداخالت مبتن یتوسعه و اجرا "خواستار"که  میو اتخاذ کن نیتدو یقو

و  انیمدارس، دانشگاه فرهنگ هیدر کل یجتماع یعاطف یریادگی یو مهارت ها یسواد عاطف
 رییتغ یبرا نیگزیجا یها دهیا میتوان یما م م،یمنظور باش نیا یاختصاص اعتبارات الزم برا

. در حال ندیایتا در کالس با عواطف کنار ب میو معلمان را آموزش ده ننگرش دانشجو معلما
 یو زمان یاقتصاد یها هنیوجود دارد که، به محض خروج معلمان از دانشگاه، هز ینگران نیحاضرا

 ،یلیمثبت تحص جینتا شیبرنامه ها با هدف افزا ریسا ایکالس  تیریمرتبط با آموزش در مد
وجود، آموزش  نیوجود داشته باشد. با ا رانیفراگ یمربوط به مدرسه برا یو عاطف یاجتماع

 کیبه  ازیارد، نگذ یم ریتأث یریادگیچگونه عواطف و رفتار بر آموزش و  نکهیدرک ا یمعلمان برا
 نیپرداختن به ا یبرا گریدارد.  راه د یسواد عاطف یو منظم برنامه درس کیستماتیس کردیرو

آموزش دوره  یدر برنامه ها یو سواد عاطف یاجتماع یعاطف یریادگی یبه دوره ها ازیمسئله ن
لمان قبل مع یرا برا یاست که تجربه واقع یعمل اتیمعلم است که شامل تجرب تیترب یکارشناس

مسائل و مشکالت حوزه  نیکند. قطعه گمشده در پرداختن به ا یبه کالس فراهم م دنیاز رس
 قیاز طر یعاطف-یاجتماع یها تیپرورش صالح ،معلمان و دانش آموزان ما یدر زندگ یعاطف

و عواطف است. زمان آن  یبر آموزش سواد عاطف یو مداخالت مبتن یعاطف-یاجتماع یریادگی
 تیفیبا ک یآموزش یبه فرصتها یابیدست یدر هر سطح برا یاست که رهبران آموزش دهیفرا رس
قبل از خدمت و توسعه حرفه  یعاجتما یعاطف یریادگی یاز تالشها تیمعلمان و حما یباال برا

 گرید یآموزش علوم اقدام کنند. ونکته اساس ای اتیاضیر تیمداخله حداقل با همان اهم یبرا یا
را  یزیچ یاست. هر دانشجومعلم انیهمه دانشجو یلیو تحص یرفتار ،یعاطف ،یاجتماع یازهاین

مشکالت  یاز آنها دارا یبرخباالتر هستند،  گرانیاز د یلیاز نظر تحص یآورد. برخ یبه کالس م
که از  میریبگ ادیمعلم  کیدارند. ما به عنوان  یمختلف یعاطف یازهایهستند و همه ن یرفتار

                                                 
1. Buckley, Storino & Saarni 
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3. Greenberg, Kusche, & Speltz 

4.Whitted  
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مهم است که همه  اریداشته باشم. بس یرفع آنها آگاه یلف و چگونگمخت یازهاین نیهمه ا
 یعاطف یازهاین ژهیمختلف دانش آموزان به و یازهایمعلم در رابطه با ن تیترب انیدانشجو
 .رندیرا کسب و به کار گ یاطالعت
 حاصله نتایج باشد، می وجدید نو عاطفی سواد آموزش حوزه در پژوهش این که آن دلیل به

. کرد می مواجه خارجی منابع چه و داخلی منابع چه الگوها دیگر با مقایسه محدودیت با را
 .است مشهود کامال نتایج سازی بوم و تبیین به نیاز و نبوده غنی نظری بعد از حوزه این ادبیات
 است، بوده مباحث ترجمه فرایند و الملل بین مطالعات حاصل پژوهش نظری مباحث اعظم بخش

آموزش  یبرنامه درس ی. الگواست بوده تحقیق دوره بری زمان سبب بیشتر خود عموضو این که
 اریبس یوهش هاژپو است رانیدر ا یآموزش سواد عاطف یالگو نیپژوهش حاضر اول یسواد عاطف

 قیتحقکه  نیا،  و با توجه به در کشور در رابطه با موضوع پژوهش انجام گرفته است یاندک
 نیا جینتا نیاست، بنابرا دادهقرار  یمورد بررس را دانشجومعلمان یطفسوادعا یبرنامه درس حاضر

 آن به توجه با. ستیو دانشگاهها ن یلیتحص یبه همه دوره ها میبه طور کامل قابل تعم قیتحق

 این های یافته و نتایج بر است، مبتنی شده انجام درسی ریزی برنامه قلمرو در حاضر پژوهش که

 متخصصان به تربیتی، پیشنهادهایی های موقعیت در نتایج این ستکارب منظور به و تحقیق

مختلف  یدر دوره ها رانیفراگ یها یژگیبا در نظر گرفتن و :شود می معلمان و درسی برنامه
 یآموزش سواد عاطف یبرنامه درس یالگو یدبستان تا دانشگاه، به طراح شیاز پ یلیتحص

فی می تواند آنچه را در برنامه درسی تربیت معلم الگوی برنامه درسی سواد عاط پرداخته شود.
 رشد سواد عاطفی، درسی برنامه های هدف انتخاب موجود مغفول واقع شده، بازنمایی کند. در

های زندگی و  مهارت آموزش عاطفی، های مهارت پرورش عاطفی دانشجومعلمان، و اجتماعی
 این محتوای سازماندهی و انتخاب در. گیرند قرار مدنظر دانشجو معلمان جامعه در اجتماعی

 انجام به فراگیران ترغیب فراگیران، نظام پردازش ماهیت و ساختار با محتوا تناسب درسی، برنامه

 از محتوا ارایه جامعه، بر حاکم اجتماعی های ارزش و عوامل محتوا با بودن سو هم تیمی، کار

 بودن روز به و انشجویان تربیت معلمد روزمره با زندگی محتوا داشتن ارتباط دشوار، به ساده

 فرایند بر درسی، برنامه این در یادگیری  یاددهی فرایند در .گیرند قرار توجه مورد محتوا،

 مغزی، بارش نظیر کاوشگرانه و اکتشافی کاربردی، تعاملی، راهبردهای از و شود یادگیری تمرکز

 انجام و نقادانه پرسشگری تحقیق، و ژهپرو انجام نقش، بدیعه پرداز، قصه گویی، مباحثه، ایفای

 برنامه این در دانشجومعلمان تحصیلی پیشرفت ارزشیابی منظور به .شود استفاده موردی مطالعه

 دانشجویان عملکرد و یادگیری در بهبود و بازخورد ارایه به قصد ارزشیابی که است الزم درسی،

 از می توان ارزشیابی انجام برای لذا، شود. تلقی تجربه یادگیری از بخشی عنوان به و گیرد انجام

 متقابل، یادگیری در عملکرد فراگیر ازقبیل خودسنجی، مشاهده متعدد ابزارهای و راهبردها

 پایانی و مستمر های ارزشیابی جریان در ،... و کار، چک لیست، پوشه ساالن، هم سنجش
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ر اجرای برنامه درسی پیشنهاد کرد. همچنین با توجه به نقش مهم و اساسی معلمان د استفاده
می شود تا با تشکیل دوره های ضمن خدمت اثربخش دانش، آگاهی و شناخت معلمان از 
مفاهیم، مولفه ها و عناصر برنامه درسی سواد عاطفی را افزایش دهند تا بتوانند مهارت های یاد 

تولی تعلیم و تربیت از دهی و یادگیری خود را در این زمینه افزایش دهند. دانشگاهها و مراکز م
جمله دانشگاه فرهنگیان باید جهت گیری خاصی در ارتباط با برنامه درسی سواد عاطفی تنظیم 
کند و و مفاهیم، اصول و اهداف این برنامه درسی را در اختیار مدرسان و فراگیران خود قرار 

 دهند.  
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