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 چکیده
بستان دی در دوره پیشجانیپرورش هوش ه یمعلمان و شاگردان برا یژگیواین پژوهش با هدف شناسایی 

ب کتا، مقاله اسنادی کلیه اسناد شامل پژوهشسنتزپژوهی بود. جامعه آماری ، انجام شد. روش پژوهش
 یازدنمورهای های تعیین ویژگیهای اطالعات علمی مرتبط با مؤلفهمنابع علمی و پایگاه، هارساله، علمی

با استفاده از روش  منبع 97دبستان بود که ی در دوره پیشپرورش هیجان منظورمربیان و شاگردان به
و  کدگذاری محوری، سه شیوه کدگذاری بازها به داده وتحلیلتجزیههدفمند انتخاب شدند.  گیرینمونه

ش دبستانی برای پرورش هوهای کودکان پیشها نشان داد که ویژگیکدگذاری انتخابی انجام شد. یافته
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 شناخت، بازیگری، گریسؤال، مفاهیم ناقل و کنندهطرح، هیجان از: بیانگری اندعبارتهوش هیجانی 

موضوعی نیز دروس دوره  ازلحاظو غیره کودکان  بازی شناخت، محور بودنفرآیند، هنرمندی، کودکان
 تلفیق، مهارتی تلفیق ،محتوا ه مبتنی بر این مضامین در تلفیق است: تلفیقدبستانی تلفیقی است کپیش

 عالیتی.ف نقشی و تلفیق ترکیب، دروس تلفیق، موضوعی تلفیق، یادگیری محیط تلفیق، فرآیندی
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 مقدمه
آموزی ظرفیت تحمل نامالیمات را است که وقتی دانشبارها به اثبات رسیده  مسئلهاین 

اشد یا قادر نب کندخوب به درس گوش دهد و تمرکز ، نداشته باشد و یا نتواند سر کالس
قاعدتاً ، های خود را مهار کند و نیز در قبال درس احساس مسئولیت نکندامیال و هیجان

یت این مهارت در او اگر عاملی موجب تقو، برعکس .دچار افت تحصیلی خواهد شد
و  آموزش امروزه، بر همین اساس .شک باعث پیشرفت تحصیلی وی خواهد شدبی، گردد

موجبات تقویت ، در برنامه درسی آموزاندانشمتناسب با سنین  هایمهارتگنجاندن 
گیری درست در مراحل بعدی ها و تصمیمو اثرات درازمدت کنترل هیجان نفساعتمادبه

(. مدارس در پرورش شخصیت افراد نقش 0227، همکاران و 6)وینتر دزندگی خواهد ش
را به رعایت  هاآن، هادار و همدلی به بچهمحوری بر عهده دارند و با تفهیم خویشتن

وعظ و سخنرانی برای ، کنند؛ برای انجام این مهمهای اخالقی و اجتماعی ترغیب میارزش
، جتماعیا هایمهارتاج به تمرین دارند تا بتوانند احتی هاآنبلکه ، کافی نیست آموزاندانش

د و یاد بگیرن، مدیریت هیجان را که الزمه زندگی موفق و سالم است را بشناسند، عاطفی
 یهمدل، های خود(. هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل هیجان0261، 0)وگا ندنکتقویت 

های سنتی مقیاس (.0269، 9بخش است )روکوکردن با دیگران و حفظ روابط رضایت
 ،کنندهایی که افراد را در زندگی واقعی کارآمد میمجموعه بسیار مهمی از توانایی، هوش

اشتیاق و ، پایداری، تکانهکنترل، خودآگاهی یرنظ هایتوانایی، گیرندنادیده می
و ورزیدگی اجتماعی. بسیاری از مشکالت اجتماعی مانند خشونت  همدلی، انگیختگیخود
را باید در همه افراد  EQبنابراین ؛ توان به فقدان هوش هیجانی نسبت دادن را میجوانا

برای آموزش سالمت هیجانی بهتر به  هاآنتوانند از پرورش داد و مسئولین آموزش می
مدت زیادی نگران ، گذشته آموزگارانی که در (.0266، 5افراد مختلف استفاده کنند )اولوا

کم متوجه کم، در درس ریاضیات و خواندن و نوشتن بودند زانآمودانشنمرات نامناسب 
ند. برتری رنج میتر و خطرناکاز نقص و کمبود بسیار مهم هاآن آموزاندانششوند که می

 1همچنین براکت (.6975، سوادی عاطفی و هیجانی! )پارسااین کمبود چیزی نیست جز بی
صحت ، آموزندمی آموزاندانش ( نشان داد که احساسات بر چگونگی آنچه0261)

                                                                                                                                        
1. Wintre, M. G. 
2. Vega 
3. Rokoa, S. 

4. Olova, G. 
5. Brackett, M. A. 
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و  هاآنسالمت فکری و فیزیکی ، همساالن و معلمان با هاآنروابط ، هایشانگیرییمتصم
 .(6971، بلوچ) است تأثیرگذار هاآنکارآمدی کلی 

هوش هیجانی موفقیت فرد در زندگی آینده را  هایمهارت، دهندنشان می هاپژوهش
آموزش  هایمنظور افزودن برنامهین پیگیری مصرانه بهبنابرا ؛کندتا حدودی تضمین می

کشور و طراحی و اعتباربخشی به راهنمای برنامه درسی  آموزشینظام  هوش هیجانی به
ی فردی و های مختلف زندگتواند تأثیر بسیار مثبتی بر جنبهمبتنی بر هوش هیجانی می

 (.6970، انو همکار اجتماعی کودکان و نوجوانان داشته باشد )ارجنکی
، آموزش خاص هایروش ازمندیاساساً ن یدبستانشیکودک دوره پ کهاینبا توجه به  

د در پرورش رش یریادگی یهاسبک تینقش و اهم رو ینهماز ، استیو پو رتریپذانعطاف
اعتقادات و ، های یادگیری شامل باورهاسبک (.0022، 6لین) ابدییم شیافزا یجانیه

ی قعیت معینی به یادگیربرند تا در یک مویی است که افراد به کار میها و رفتارهارجحان
 ازلحاظسبب که  نیبد یدبستانشی(. کودکان دوره پ2002، 0متیوسخود کمک کنند )

 شزیعالقه و انگ، یآمادگ، یریادگیسبک و سرعت ، آموختن هایروش، یذهن هایتوانایی
بتواند از  دیبا یمرب نیبنابرا، فاوت دارندبا هم ت هاتینسبت به کسب دانش و انجام فعال

 یریادگی یها(. استفاده از سبک02265، 9و کلینر مینول) ردیبهره گ یریادگی یهاانواع سبک
م را با ه هاآنحواس  نید و چندنرا به کودکان بشناسان جاناتیاز ه یاکه بتوانند مجموعه

، 5تیبویزمور) یبر باز یمبتن یریگادیاستفاده از روش  ازجمله، است یضرور، کنند ریدرگ
تعادل ای مو برنامه آوردیبه وجود م یریادگی یرا برا یمناسب ینیع یهاتجربه ی(. باز0220

و  نانژلبخشد )آورد که تمام اهداف رشد را تحقق میرا به وجود می ورمحو فرآیند
حل ، آموزیبهتجر، فرآیندهای یادگیری چون مشاهده، رشدهمچنین  (.0022، 1همکاران

بر  سوکیاز  یریادگی یهاسبک نیبنابرا کندو خالقیت را در کودکان تقویت می مسئله
، یانفراد، یشهود، یداریصورت دبه تواندیقرار دارد که م یریادگی هایروشاساس 

 (.6771، 1گلمن) ردیصورت گ یو پلکان یاتفاق، یجمع
 موردتوجه یربازکودکان از د یتیمدرسه و پرورش ابعاد گوناگون شخص جایگاه 

، یجانیه یپرورش استعدادها (. در6776، 9و کراکر )سویدام متخصصان بوده است

                                                                                                                                        
1. Lynn, A. 
2. Matthews. 
3. Meanwell, E., & Kleiner, S. 
4. Mortiboys, A. 
5. Nangle, D. W., et al. 

6. Goleman, D.  
7. Suydam, M. N., & Crocker, D. A. 
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و  آموزاندانش ؛آموزاندانش ینمناسب ب یارابطه یجادموفق هستند که به ا یمدارس
 یریگشکل (.0229، 6کنند )الیاسیمدرسه کمک م یاعضا یرو سا آموزاندانشو  ؛معلمان

اگرچه ، یردگیکودک انجام م یزندگ یهاول یهاابتدا در سال، یجانیهوش ه یاجزا
(. 0221، 0)پسوا کندیم یداادامه پ یزمدرسه ن یهاها در خالل سالیتظرف ینا یریگشکل

اندازه کامل  دوسوماست که مغز کودک نوپا حدود  یادوره یسه چهار سال اول زندگ
شود که در تمام دوران یمتحول م یاگونهبه ،یچیدگیکند و به لحاظ پیخود رشد م

 یبه دوران بعد سبتن، دوره ینرشد نخواهد کرد. در خالل ا یزانم ینگاه به اهیچ، یزندگ
 یزن یعاطف رییو فراگ یردپذیتحقق م یشتریبا سهولت ب یمطالب اساس یریفراگ، یزندگ
 یجد یفشار روان، اندور ین. در خالل ایردگیها انجام متمام آموخته یشاپیشدر پ

 دوارد آور یانبه هوش افراد ز روازاینبرساند و  یبمغز آس یادگیریتواند به مراکز یم
(. مطالعه اسناد علمی مرتبط و پیشینه عملیاتی در خصوص 0222، 9همکاران و )مایر

زیادی در این حوزه انجام گرفته است و  هایپژوهشکه  دهدمیهوش هیجانی نشان 
 نعنوابهمسائلی  هاپژوهشاما در ، انددادهقرار  مدنظرابعادی از این موضوع را  هرکدام نیز

لمان مع: کهایناعم از ، بوده است هاآنکه این پژوهش به دنبال پاسخ به ، مشهود است خأل
ک کدام سب هایی باید داشته باشند؟و شاگردان برای پرورش هوش هیجانی چه ویژگی

وضوع م، دبستانیهای درسی دوره پیشدر برنامه ازگار است؟هوش هیجانی س یادگیری با
 هوش هیجانی مستقل است یا تلفیقی؟

 روش
ع ( نویفی)ک پژوهشاز روش  پژوهشدر این ، اسنادی است-نوع کیفی ازروش پژوهش 

 هایژوهشپکه در آن  است شده ( استفادهیقیتلف هش)پژو پژوهیبا روش سنتز یفیتوص
در  و شدهانجام بندیدستهو  ییمحتوا یواکاو، ند انتخابمنظام یبا روش ریچند سال اخ

مدنظر را  معیارهایکه  مقاله 97 تعدادآن  یکه ط آمدهعملبه زیر یمرحله بعد غربالگر
 کتاب، اسنادی کلیه اسناد شامل مقاله پژوهشجامعه آماری  .انتخاب شدند، دارا بودند

های تعیین ی اطالعات علمی مرتبط با مؤلفههامنابع علمی و پایگاه، هارساله، علمی
تان دبسی در دوره پیشپرورش هیجان منظورمربیان و شاگردان به یازموردنهای ویژگی

                                                                                                                                        
1. Elias, M. J. 
2. Pessoa, L. 

3. Mayer, J. D., et al. 
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انه گبر اساس کدگذاری سه وتحلیلتجزیهگیری هدفمند بود. روش است. روش نمونه
 .وده استوری بیاد یا گراندد تئبنگزینشی/انتخابی و محوری مبتنی بر نظریه داده، باز

 هایافته
( سالهنجپدبستانی )با محوریت کودکان کودکان پیشدر بررسی نتایج مشخص شد که  

طور مستقیم یا غیرمستقیم برای به هاویژگیاز این  هرکدامویژگی بودند که  52دارای 
های شده در زمینه ویژگیپرورش هوش هیجانی مؤثر است. کدهای اولیه استخراج

بندی گردید طبقه زیرمقوله 00دبستانی برای پرورش هوش هیجانی در قالب کودکان پیش
اصلی  گیریبندی گردد و رویکرد و جهتتا مضامین مشترک در یک مفهوم یا مقوله طبقه

اما کدهای نهایی که در قالب ؛ دبستانی بهتر مشخص گرددپیش آموزاندانشهای ویژگی
 (.6تِم قرار گرفتند )جدول  60دی شدند در بنهای اصلی طبقهمقوالت اصلی یا تِم

تانی دبسهای کودکان پیشها و مقوالت استخراجی در ارتباط با ویژگیزیرمقوله، مفاهیم .1جدول 

 برای پرورش هوش هیجانی

 مضامین مقوله مفاهیم
تعامل با دنیای اطراف و  تعامل با سایرین

 دیگران

 محوربودنتعامل

 تعامل با دنیای اطراف
 نیاز به توجه

 نیاز به تعامل
 کردنتوجهجلب

 توجهجلبتعامل اجتماعی با 

 دادن شگردی تعاملیجواب پس شگردهای تعاملی

 تعامل سویبهرقابت راهی 
 هااز شنیده تأثیرپذیری

 از تعامل تأثیرپذیری
 هااز دیده تأثیرپذیری

انتخاب و  گزینشگری انتخاب کردن
شناسایی 

 نسیتیج
های تشخیص نقش تشخیص جنسیت

 نقش انگاری جنسیتی جنسیتی
 هاادراک تفاوت

قدرت ادراک  ادراک
ها و تفاوت

 تشابهات

 ادراک تشابهات
 قدرت مشاهده

 قدرت ادراک
 قدرت درک ملموسات
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 مضامین مقوله مفاهیم
 هیجانات بر اعمال تأثیر

 محوری اعمالهیجان
های کنش

 هیجانی
 داشتن هیجانات پیچیده

وجود هیجان در  های جدیدهیجان در موقعیت
 ملموس صورتبهدرک هیجانات  هاموقعیت

و  در روابطمستقل بودن  کردن روابطاداره مثابهبهاستقالل 
جستجوگری  هافعالیت

 نهمستقال
 همکاری مثابهبهبازی 

و  یکنجکاوحس  کسب اطالعات جدید از محیط اطراف
 نپرسیدسؤال جستجوگری

 به یادگیری مندیعالقه به هنر مندیعالقه
ادراک یادگیری 

 و
 سازیتجسم

 درک موقعیت دیگران مثابهبهحسادت 
 داشتن ابزار درک هیجاناتتوقع درک موقعیت و هیجانات

 سازیقدرت تجسم

 دبستانی برای پرورشهای معلمان پیشویژگی، نتایج حاصل از کدگذاری مرحله اول
سو این کدها بیانگر کد اولیه استخراج گردید از یک 99یجانی را نشان داد: هوش ه
ها و دبستانی است و از سوی دیگر نمایانگر مهارتهای فردی مربیان پیشویژگی
حله است. کدگذاری مر آموزاندانشهای مختلف این گروه برای برقراری ارتباط با قابلیت

زیرمقوله  69ولیه با زیرمقوالت هم نشان داد که دوم برای تبدیل کدگذاری یا مفاهیم ا
دبستانی برای پرورش هوش هیجانی وجود دارد. های معلمان پیشمرتبط با ویژگی

ت دبستانی جههای مربیان پیشهای اصلی استخراجی نهایی برای ویژگیتِم درنهایت
 (.0تِم )جدول  69پرورش هوش هیجانی عبارت بودند از: 

ستانی دبهای مربیان پیشهای و مقوالت استخراجی در ارتباط با ویژگیزیرمقوله . مفاهیم و2جدول 

 برای پرورش هوش هیجانی

 مضامین مقوله مفاهیم
 ابراز احساسات

دهنده کننده و نمایشبیان
 هاهیجان

 بیانگری هیجان
 هانمایش هیجان

 وادارکننده به بیان احساسات کودکان
 بروز هیجانات

 هیجانات شناساندن
 نامگذاری هیجانات
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 مضامین مقوله مفاهیم
 شناساندن تغییرپذیربودن هیجانات

 طرح مفاهیم
 کننده مفاهیمطرح و متتقل

 پرسشگری و بازیگری
 انتقال مفاهیم

 سؤالطرح  سؤالایجاد 
 های افرادبیان نقش

 بیان و بازی نقش
 کردننقش بازی

 ارتباطی هایمهارتتوجه به 
 کودک یهامهارتشناخت از 

شناخت و آموزش 
 مهارت

 بیانی کودکان هایمهارتشناخت از 
 شناخت نسبت به هنر

 شناخت و آموزش هنر
 مهارت آموزش هنر

 درگیرساختن در فرایند کارها
 درگیری فرایندی

 مشارکت در فرایند
 بازی

 سازی فرایند کارهابرجسته
 با بازی ییآشنا

 آشنایی با بازی و تصویر
 با تصویرسازی ییاآشن

 تمایز بین کودکان
 های کودکاندرک تفاوت

 هاادراک تفاوت
 های کودکانآگاهی نسبت به تفاوت

 های خانوادگی کودکآشنایی با زمینه
 های کودکانآشنا با زمینه

 با محیط فرهنگی کودک ییآشنا
 های غیرمستقیم برای کارهای خالقانهروش

 خالقانههای استفاده از روش
 انجام کارهای خالقانه

 خالقیت
 استفاده خالقانه از فضا

 اجرای فرایندهای متفاوت و خالق
 کننده محیط خالقفراهم

 ارتباط با والدین تعامل با والدین

 تعامل و سیالیت
 داشتن مهارت ارتباطی مناسب

 برقراری ارتباط مناسب
 آموزانبرقرار ارتباط با دانش

 پذیری نسبت به موقعیتفانعطا
 بودنبودن و سیالمنعطف

 سیالیت در آموزش
 داشتن حس جستجوگری

 کنجکاو بودن
 ازحدیشبکردن  سؤال

 روحیه پرسشگری
 جستجوکردن

 کنجکاوی

 کردن سؤال
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های یادگیری متناسب با هوش هیجانی در کودکان های مربوط به سبکیافته
ای هنتایج حاصل از زیرمقولها کد اولیه استخراج گردید. مقوله ی 10دبستانی بود و پیش

 دررسی شبدبستانی برای پرورش هوش هیجانی مربوط به سبک یادگیری کودکان پیش
های تِم، درنهایت. استکد  67شامل به دست آمد که  این کدهاکدهای مرحله اول در و 

ی جهت دبستانیشاصلی استخراجی نهایی برای سبک یادگیری متناسب با کودکان پ
 (.9تِم )جدول  06پرورش هوش هیجانی عبارت بودند از: 

ها و مقوالت استخراجی در ارتباط با سبک یادگیری متناسب با کودکان زیرمقوله، . مفاهیم3جدول 

 دبستانی برای پرورش هوش هیجانیپیش

 مضامین مقوله مفاهیم
 آموزیاحتیاج به مهارت

 مهارت ورزی
 اساسی هایمهارتشناخت 

ــری     ــی ــادگ ــک ی ســــب
 محورمهارت

 محوریادگیری مهارت
 زندگی هایمهارتآموزش 

 آموزیتنظیم هیجانی با مهارت
 یعتطبآموزش از راه  یادگیری مبتنی بر ارتباط با طبیعت

 ارتباط با طبیعت

ــبــک هــای یــادگیری سـ
 متفاوت و خالقانه

 محورآموزش طبیعت
 آموزشیگیری از وسایل بهره

 آموزشیاستفاده از ابزارهای 
 آموزشییادگیری مبتنی بر وسایل کمک

ــویر در   سبک یادگیری دیداری ــتفــاده از تصـ اسـ
 استفاده از تصویر در سبک دیداری یادگیری

 سبک یادگیری لمسی
 یادگیری با لمس اشیاء

 در اختیارگذاشتن اجسام برای لمس
 های صوتیاستفاده از فایل

ــتفـاده  ــوت برای  اسـ از صـ
 یادگیری

 آموزش هیجانات به شیوه شنیداری
 استفاده از صدا در کالس

 مباحثه گری های گروهیبه کار بردن بحث
ــبک یادگیری مبتنی بر  سـ

 بحث گروهی و آزادی
ــتن کودکــان در  دیکته به کودکانعدم آزادگــذاشـ

 هاآزادی کودکان در انجام فعالیت یادگیری
 آموزبر تخیل دانش آموزش مبتنی

 استفاده از تخیل کودک
 تحریک تخیل

یــادگیری مبتنی بر تخیــل 
 کودک

 درگیرکردن تخیل کودک
 تحریک تجربه تخیلی
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 مضامین مقوله مفاهیم
 قراردادن در فضای تخیلی

 های کودکآموزش بر پایه عالیق و خواسته
 یادگیری مبتنی بر نیاز کودک

ــری     ــی ــادگ ــک ی ســــب
 محورکودک

 ک یادگیری کودکیادگیری مبتنی بر سب
 تشخیص سبک یادگیری کودکان
یادگیری متناســـب با عالیق  یادگیری مبتنی بر حواس کودک

 آموزش مبتنی بر عالیق کودک کودک
 یادگیری مبتنی بر مشارکت

 آموزش بر پایه همکاری
 آموزش براساس مشارکت

 یادگیری بر محوریت کارگروهی سبک یادگیری مشارکتی
 مبتنی بر همکاری یادگیری

 میکال هایمهارتیادگیری مبتنی بر تقویت 
 یادگیری براساس تقویت مهارت گفتاری

 یادگیری براساس ارتباطات

 تقویت مهارت اجتماعی
آموزش با واســطه ارتباطات 

 اجتماعی

یــادگـیـری مـبــتــنــی بر    
 اجتماعی هایمهارت

 یادگیری مبتنی بر تقویت ارتباطات اجتماعی
 ناسب بر شناخت محیط اطرافآموزش مت

 آموزش مبتنی بر شناخت مکان
 تشخیص محیط اطراف

 شناخت دنیای اطراف
 
 

 های دیگرانشناخت نقش

ــبک یادگیری مبتنی بر  سـ
 شناخت

 انهای دیگرآموزش متناسب با تشخیص نقش
 آموزش مبتنی بر شناخت نقش افراد

 یگروههمیادگیری مبتنی بر 
 آموزش مبتنی بر گروه

 وزش گروهیآم
 استفاده از گروه در کالس

 
 

 استفاده از مشارکت کالسی

ــبک یادگیری مبتنی بر  سـ
 یادگیری مبتنی بر یکپارچگی کالس محورگروه

 آموزش مبتنی با یکپارچه بودن کالس
 آموزش همگانی

 یادگیری مبتنی بر مشاهده
 آموزش از طریق دیدن

 به کار بردن مهارت دیداری
 هاستفاده از مشاهد

 
 

 ایآموزش مشاهده

ــبک یادگیری مبتنی بر  سـ
 مهارت مشاهده مشاهده

 مشاهده کردن
 دریافت بصری

 پذیرییادگیری براساس نقش
 کردنیاددادن با نقش بازی

ــبک یادگیری مبتنی بر  سـ
 دادنیادگیری مبتنی بر نقش پذیرینقش
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 مضامین مقوله مفاهیم
 یاستفاده از باز های مختلف برای یادگیریکاربرد بازی

 کردنیاددادن با بازی
 و بازی

 های گوناگونتر با بازییادگیری راحت
 یادگیری مبتنی بر هنر

 استفاده از هنر
 یاددادن با هنرهای مختلف

ــبک یادگیری مبتنی بر  سـ
 هنر

 کاربرد هنرهای ساده
 کننده تخیلآموزش هنر تقویت

آموزش بـا انجـام کـارهـای      یادگیری مبتنی بر خالقیت
 خالقانه

 استفاده از کاردستی
 انجام کارهای خالقانه برای یادگیری سبک یادگیری خالقانه

 خالقیت عنوانبهبه کار بردن کاردستی 

 به کاربردن موضوع واحد
 موضوع خاص کارگیریبه

 استفاده از موضوع مشخص
 

 تمرکز بر موضوع مناسب

ــری     ــی ــادگ ــک ی ســــب
 ارائه یک موضوع در هر جلسه محورموضوع

 کار بردن موضوع واحد در هر جلسهبه 

انی در موضوع هوش هیج بودن یقیتلفهای مربوط به مستقل یا نتایج حاصل از یافته
 یقیتلفکد اولیه استخراجی همگی نشان از  01، دبستانی نشان دادیادگیری کودکان پیش

 (.5جدول دبستانی دارند )موضوع هوش هیجانی در یادگیری کودکان پیش بودن

 موضوع هوش هیجانی بودن یقیتلفها و مقوالت استخراجی مستقل یا زیرمقوله، . مفاهیم4 ولجد

 دبستانیدر یادگیری کودکان پیش

 مضامین مقوله مفاهیم
 محتوای ترکیبی

 انطباق محتوا
 ترکیب محتوا براساس عالیق

 تلفیق براساس نیاز
 تلفیق محتوا

 های زندگیمطابقت داشتن محتوا با واقعیت
 آموزانآمیختن محتوا مطابق با عالیق دانش

 آموزترکیب محتوا منطبق بر نیاز دانش
 ترکیب محتوای دروس

 دروس هایمهارتترکیب 

 ترکیبی هایمهارتاستفاده از 
 هاترکیب انواع مهارت

 تلفیق مهارتی

 به هم آمیخته هایمهارتبه کار بردن 
 شناختی هایمهارتشخصی با  هایمهارتترکیب 
 ترکیبی جداکننده احساسات از اعمال هایمهارت
 شناختی با غیرشناختی هایمهارتترکیب 
 غیرکالمی-کالمی هایمهارتترکیب 
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 مضامین مقوله مفاهیم
 موقعیتی هایمهارتترکیب 

 ترکیب بین فرایندها آمیختگی بین فرایندها
 ترکیب فرایندهای تدریس
 ترکیب فرایندهای فعالیتی

 آمیختگی بین فرایندهای روش تدریس یندیتلفیق فرا
 آمیختگی فرایندهای یک فعالیت

 آمیختگی محیط یادگیری
 آمیخته شدن با محیط

 آموزشی
 ترکیب با محیط
 های گوناگوناستفاده از محیط

تـلـفـیـق مــحیط     
 یادگیری

 های ترکیبیمحیط
 های ترکیبیبه کار بردن محیط

 ترکیب خارج با مدرسه
 بیرونا محیطارتباط ب

 ترکیب محتوای موضوع
 آمیختگی محتوای موضوع تلفیق موضوعی

 گیری محتواوام
 بودن محتوا در تلفیقمتناسب

 تلفیق روش تدریس
 تلفیق دروس

 ترکیب بین دروس ادغام دروس
 تدریس ترکیب بین روش

 ادغام نقش ترکیب نقش
 تعویض نقشی

 ترکیب نقشی
 و فعالیت

 ترکیب نقشی معاوضه و
 هاتلفیق بین فعالیت الیتدادن و انجام فعتوضیح، آمیختگی بین تصویر

 گیرییجهو نتبحث 
 برای پرورش هوش هیجانی آموزاندانشهای معلمان و در تبیین باید گفت اساساً ویژگی

های در ارتباط با ویژگی، بر همین اساس، افزایی قرار دارنددر یک تعامل و هم
ثیرپذیری دبستانی به علت تأیشپتبیین کرد که کودکان  صورتینبدتوان می موزانآدانش

در نوعی تعامل با ، شدید از محیط و سایر همساالن که اساساً و اغلب با مشاهده است
بودن و تأثیرپذیری از هیجانات محیط های دیگر هستند. ویژگی در تعاملمحیط و انسان

اما اساساً این کودکان ؛ کندش هوش هیجانی را آماده میاطراف نوعی آمادگی برای پرور
زنند و در کنار آن انتخاب در دوستان نیز دست می ینوعبهسالگی اغلب در سن شش

را درک کنند. نباید از یاد برد که  هاآنهای نقش یتا حدودتوانند جنسیت سایرین و می
ه ها را نیز درک کنند کاشیاء و رنگها و تشابهات توانند تفاوتی میراحتبهاین کودکان 
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ها با محوریت اشیاء و سازی و تفکیک بین انواع هیجانویژگی مهمی برای تجسم
 های اطراف است.رنگ

 ،های یادگیری متناسب و سازگار با هوش هیجانی نشان دادنتایج مربوط به سبک
دوره  چراکهت خاصی اس هایمهارتها و اساساً یادگیری هوش هیجانی دارای حساسیت

، کندمند حرکت نمیهای رسمی و ساختار ارزشیابی نظامدبستان بر محوریت کتابپیش
پذیری و سیالیت خاصی است که در های یادگیری اساساً دارای انعطافبنابراین سبک

سازی و بازیگری و بازی، های ارتباطیها و قابلیتمرحله اول نیازمند داشتن مهارت
های ککه تمامی سب کردبنابراین باید دقت ؛ آموزش توسط معلم است الگوهای ابتکاری

 دو یا چندتایی با همدیگر هستند.یادگیری در نوعی تعامل دوبه
صورت مستقل نتایج حاصل از سؤال سوم نشان داد طرح موضوع هوش هیجانی به

فیق تلبلکه هوش هیجانی باید در ، یگاهی نداردجادبستان یشپدر برنامه درسی دوره 
هوش ، رو ینهمموضوعات و محیط یادگیری خود را نشان دهد. از ، هامختلفی از روش

د. اساساً کنموضوعی تلفیقی در مضامین اصلی زیر نمود عینی پیدا می عنوانبههیجانی 
دبستانی و ابتدایی در ایران عدم استفاده از پیش آموزشیهای اصلی نظام یکی از ضعف

 ها است.ورهشیوه تلفیق در این د
نمادسازی با اشیاء و وسایل بیرونی ، نشان داد پژوهشهایی که نتایج از دیگر ویژگی

مربی قرار گیرد و مربی با شناخت نمادهای  مورداستفادهتواند است که این موضوع می
 ،نمادی توضیح دهد. در کنار آن صورتبهتواند هیجانات را کودکان می مورداستفاده

ند دبو دبستانیهای کودکان پیشضاوت و درک موقعیت از دیگر ویژگیق، موضوع تقلید
توان گفت کودکان به علت تحت تأثیر بودن هیجانات اغلب با نوعی ناپایداری در که می

د. گردها همراه هستند و این موضوع اغلب به عدم تنظیم هیجانی مناسب برمیقضاوت
سازی نی ترکیب واقعیت و خیال و تجسمدبستاشود در کودکان پیشمشاهده می، درنهایت

 نیز بروز و ظهور دارد.
 یراب یجانیه هوش آموزشی یهادورهکه  شودپیشنهاد می با توجه به نتایج پژوهش

آشنا شوند.  یجانیهوش ه یهاتیتا با ظرف دنشو برگزار یدبستانشیپ دوره انیمرب
 طیمح در شدهسازییهشب یواقع یهاتیموقع با کودکان که شودیم شنهادیپ نیهمچن
سات جل یبرگزار شوند و ریدرگ هاتیموقع بهتر شناخت و احساسات ابراز جهت کالس
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 یروح یهایژگیو و آموزاندانشتبادل اطالعات در مورد  یبرا یو مرب نیوالد نیمنظم ب
 برگزار شود. هاآن یو روان

 منابع
(. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت 6970) ا.، قربعلی و ر.، کرد نوقابی، ص.، امیدی ارجنکی

 شناسیرواندانش و پژوهش در  .دختر آموزش ابتدایی آموزاندانشهوش هیجانی 
 .69-1، (16)65 ،کاربردی

تهران:  (.6971بلوچ. ) ضاحمیدر ترجمه .پرورش هوش هیجانی در کودکان(. 6779. )ج ،کاتمن
 رشد.

. (یاهنیزم هیو توسعه در هورامان با روش نظر رییه تغ)مطالع یتجربه نوساز(. 6970) .ا، محمدپور
 شناسان.تهران. جامعه
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