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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to explore the effects of Social and Emotional Learning 

Program on elementary school kids’ five inter-related Psycho-Social Competencies suggested 

by CASEL and school satisfaction. 

Methods: Fifth grade elementary school kids at Saqqez were chosen by cluster sampling 

method, based on Quasi-Experimental design and whole school approach method, as control 

(n = 32) and experimental (n = 35) intact groups. The psycho-social competencies were 

delivered over 10 sessions (45 minutes) in the classroom. Social-Emotional Questionnaire 

(SEQ) and Huebner’s Multidimensional Life Satisfaction Survey (MLSS) were used as pre-

posttest scales to probe the results. 

Results: Multivariate analysis of Covariance (MANCOVA) results showed significant differen

 ces in self-awareness and self-control between the control and experimental 

groups, but there were no significant differences in social awareness, social relationships, and 

responsible decision-making. Analysis of Covariance (ANCOVA) showed significant results 

between the groups in students’ school satisfaction. 

Conclusions: This study showed that students’ Psycho-social Competencies and School 

Satisfaction can be improved as a result of this intervention. Based on these findings and with 

regard to mental health, whole child development and the students’ well-being, counselors 

and educators should integrate these competencies with classroom activities at schools. 
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مقدمه

در گذشته در حوزه سالمت روان بیشتر بر رفع نواقص، کمبودها و 

اختالالت و در حوزه تعلیم و تربیت نیز غالباً بر رشد شناختی و گذراندن 

. اما شیوع مشکالت روانی در بین [0, 0]شد واحدهای درسی اکتفا می

های عصر جدید و لزوم دانش آموزان و اهمیت سالمت روان آنان، ویژگی

های آن و تبدیل دانش آموزان به آماده سازی و انطباق با خواسته

العمر، شهروندانی جهانی و تاب آور، این دیدگاه را یادگیرندگان مادام 

 .[01-0]مجبور به انطباق و تغییر کرده است 

ای چند بعدی است و ابعاد جسمانی، همان طور که سالمت سازه

مان بهداشت گردد و طبق تعریف سازاجتماعی و روانی را شامل می

جهانی حالت بهزیستی جسمی و روان شناختی است و نه صرفاً فقدان 

، یادگیری نیز مفهومی چند بعدی است [01]های آسیب شناختی نشانه

توان رشدی های آن است که میو تنها با ایجاد تعادل در همه زمینه

هماهنگ را در فراگیران تضمین نمود. از جمله ابعاد مهم و مؤثر در 

. [09]باشد های هیجانی و اجتماعی مید یادگیری توجه به جنبهرون

توجه متعادل به این ابعاد در آموزش و آماده کردن افراد برای زندگی و 

. [01]شود کار به ویژه در هزاره جدید بیش از هر زمانی احساس می

این در حالی است که مدارس برای مواجه نمودن دانش آموزان با 

. مدارس باید عالوه بر [08]اند های عصر حاضر، طراحی نشدهواقعیت

های هزاره های الزم برای رویارویی با چالشتوجه به آموزش مهارت

 هایمهجدید، سالمت روانی و بهزیستی دانش آموزان را در اولویت برنا

المت روان برای موفقیت و . زیرا داشتن س[00]کاری خود قرار دهند 

بهزیستی در مدرسه و زندگی ضروری است، اما علیرغم این واقعیت 

سالمت روانی، اجتماعی و هیجانی آنان نادیده گرفته شده و یا این که 

 .[00-02]بیشتر بر پیامدهای منفی سالمت روان تمرکز شده است 

های شناختی است. ها و مهارتمسئله دیگر توجه زیاد مدارس بر توانایی

دانش آموزان برای موفقیت در مدرسه، کار و زندگی باید عالوه بر 

های اجتماعی و هیجانی را یادگیری خواندن، ریاضیات و علم، مهارت

بر این باور است که دانش آموزان باید   Cohen .[02]نیز بیاموزند 

عالوه بر درک حروف و کلمات در خواندن و نوشتن، بتوانند عالئم و 

. در واقع [0]های هیجانی را نیز در تعامالت اجتماعی درک نمایند نشانه

آمادگی دانش آموزان برای گذراندن تمرکز اصلی مدارس باید نه بر 

. چرا که [01, 2, 0]امتحان، بلکه برای گذراندن آزمون زندگی باشد 

 00/00/0209 تاریخ دریافت:

 22/20/0201 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 اجتماعی–روانی هایشایستگی

–اجتماعی یادگیری برنامه

 هیجانی

 مدرسه از رضایت

 ابتدایی آموزان دانش

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  اجتماعی–روانی هایشایستگی بر هیجانی–اجتماعی یادگیری یمداخله برنامه اثرات بررسی مطالعه این از هدف :مقدمه

 .بود دبستان پنجم پایه پسر آموزان دانش یمدرسه از رضایت و کیسل پیشنهادی

  و( نفر 20) کنترل هایگروه در و انتخاب ایخوشه گیری نمونه روش به پنجم پایه کودکان منظور این برای :کار روش

  قرار آزمون و مداخله مورد جلسه 02 طی در و آزمون پس -آزمون پیش با آزمایشی شبه صورت به( نفر 21) آزمایش

  ایترض مقیاس از مدرسه از رضایت مقیاس زیر و هیجانی–اجتماعی هایشایستگی نامه پرسش با مداخله نتیجه. گرفتند

 .گرفت قرار ارزیابی مورد هیوبنر آموزان دانش زندگی از

  ریمعنادا تفاوت خود کنترل و آگاهی خود در آموزان دانش که داد نشان( مانکوا) متغیره چند کوواریانس تحلیل :هایافته

  ادارمعن هاتفاوت این مسئوالنه، گیری تصمیم و اجتماعی روابط اجتماعی، آگاهی یعنی آن دیگر هایمؤلفه در اما داشتند،

  و رلکنت هایگروه بین معناداری تفاوت( آنکوا) کوواریانس تحلیل با گروه دو مدرسه از رضایت بررسی همچنین. نبودند

 .داد نشان آزمایش

  را موزانآ دانش رضایت و هاشایستگی تواندمی هیجانی–اجتماعی یادگیری برنامه که داد نشان مطالعه این :گیرینتیجه

  هیمتا به توجه با و هایافته این مبنای بر باید تربیت و تعلیم نظام متخصصان و مشاوران اساس این بر. بخشد بهبود

  درسی هایبرنامه در هامهارت این به را خود توجه مدارس، در بهزیستی نیز و آنان کلی رشد و آموزان دانش روانی سالمت

 .دارند معطوف

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.01         مقاله پژوهشی

 درسهم از رضایت و اجتماعی_روانی هایشایستگی بر هیجانی_اجتماعی یادگیری برنامه تأثیر

 سقز شهرستان ابتدایی پنجم پسر آموزان دانش

 0 میرنسب میرمحمود ،2 آذر فتحی اسکندر ،*،0 احراری غفور ،0 گرگری بدری رحیم
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توجه بیش از حد به کسب نمرات درسی و پیشرفت تحصیلی، نه تنها 

پیامد مطلوب تعلیم و تربیت نیست بلکه موجب رشد یک جانبه دانش 

های غیر امر به زیان نادیده گرفتن مهارت شود، که اینآموزان می

 (non-academic) و غیر تحصیلی (non-cognitive) شناختی

گردد. در حالی که سواد فقط یک جنبه از شناخت و شناخت منجر می

های استاندارد بخش تنها بخشی از وجود انسان است، حتی خود تست

-01, 00]جد سنهای مهم و دانش فراگیران را میکوچکی از مهارت

08]. 

های مختلف، لزوم شکل گیری بر این اساس و با ترکیب دیدگاه

های جدید آموزش و یادگیری جهت رشد پارادایمی نو و شیوه

های ضروری با تکیه بر رشد هماهنگ و کلی ها و مهارتشایستگی

های مختلف ان جهت رویارویی با چالشکودکان و آماده ساختن آن

ها . این توانایی[22, 00]رسد جهان امروز و فردا ضروری به نظر می

 21st)) 00های قرن ها و شایستگیتحت عناوین مختلفی چون مهارت

century competencesاجتماعی –های روانی، شایستگی

(psycho-social competences)نیهیجا–های اجتماعی، مهارت 

(social-emotional skills) آموزش منش ،(character 

education)های نرمهای غیر شناختی، مهارت، ویژگی (soft 

skills) اند، که درصدد هستند تا فراگیران را برای و ... بازتاب یافته

های اجتماعی و های هزاره جدید با تاکید بیشتر بر شایستگیچالش

 .[20, 20]ریع، آماده نماید هیجانی در جهان تغییرات س

 Green دهد که عمدتاً سه اصطالح شایستگی را بر مهارت ترجیح می

. [22, 02]گیرد حوزه شناختی، بین فردی و درون فردی را در بر می

اجتماعی به معنای توانایی –های روانیی شایستگیاصطالح گسترده

های روزمره زندگی است، که در فرد در مقابله مؤثر با مطالبات و چالش

تداوم حالت بهزیستی و رفتار مثبت و انطباقی در تعامل با دیگران، 

 نماید تا زندگی شادییابد و افراد را ترغیب میفرهنگ و محیط بروز می

. یکی از [21, 21]را در هماهنگی با محیط خود سپری نمایند 

رویکردهایی که در تالش است تا این تعادل را در رشد هماهنگ و 

های فراگیران بر اساس شرایط قرن تگیارتقای سالمت روان و شایس

-social) هیجانی–حاضر به واقعیت تبدیل نماید یادگیری اجتماعی

emotional learning)   است، که در طول دو دهه پیش با هدف

های شناختی هیجانی و نیز مهارت–های اجتماعیارتقای شایستگی

جهت آماده نمودن دانش آموزان برای تعامل مناسب با همتایان و کسب 

که عمدتاً به وسیله  [29, 2]های شغلی شکل گرفته است فرصت

 مؤسسه همکاری برای یادگیری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی، یعنی؛

CASEL تشابهات و همپوشانی که  . علیرغم[21]شود هدایت می

هیجانی با اصطالحات دیگری چون برنامه درسی –یادگیری اجتماعی

 social)، هوش اجتماعی (hidden curriculum)پنهان 

intelligence) هوش هیجانی ،(emotional intelligence) ذهن ،

 pro-social) و رفتارهای مفید اجتماعی (mindfulness) آگاهی

behaviour)  ،هر کدام از این اصطالحات مبانی و کاربردهای  دارد

. همچنین اصطالحات دیگری نیز برای توصیف [28]خاص خود را دارند 

وان تشود که از آن جمله میهیجانی به کار برده می–یادگیری اجتماعی

، سواد (personal and social growth)به رشد شخصی و اجتماعی 

هیجانی و –، شایستگی اجتماعی(emotional literacy)هیجانی 

 .[20]های اجتماعی، هیجانی و رفتاری اشاره کرد مهارت

که عمدتًا –های سنتی هوشاساس که سنجش این رویکرد بر این

توانند نمی–سنجندهای کالمی را میهای ریاضی و مهارتتوانایی

های غیر تحصیلی را بسنجند و بر اساس کار استعدادهای مهم حیطه

یعنی هوش هیجانی که در واقع ترکیبی از دو نوع  Goleman برجسته

و بین  (intra-personal) های هوشی گاردنر یعنی درون فردیتوانایی

بود،  Salovey and Mayer پیشنهادی (inter-personal) فردی

ی . از این رویکرد به عنوان قطعه گم شده[10-12]شکل گرفته است 

 .[11, 12]شود آموزش و اولویت ملی یاد می

در این مطالعه از چارچوب رویکرد پیشنهادی کیسل با توجه به مبنای 

ی آموزش و یادگیری و انسجام پژوهشی آن، ارتباط بیشتر آن با حوزه

. که [12]گردد ها استفاده میرویکردهای مختلف ارتقای شایستگی

آگاهی و کنترل -های خوداهداف زیر را مد نظر دارد: الف( رشد مهارت

د خود جهت دستیابی به موفقیت در مدرسه و زندگی، ب( کاربر

های آگاهی اجتماعی و روابط اجتماعی جهت ایجاد و نگهداری مهارت

های تصمیم گیری و رفتارهای ارتباطات مثبت و ج( داشتن مهارت

. اگر چه این [00]های شخصی، مدرسه و اجتماع مسئوالنه در بافت

ها به طور مجزا نیز قابل بررسی هستند اما با توجه به ارتباط شایستگی

ورد م هیجانی -های اجتماعیقوی که با هم دارند تحت عنوان شایستگی

 .[19, 11]گیرند بررسی قرار می

Saarni  شایستگی هیجانی را آگاهی فرد و عکس العمل نسبت به

هیجانات خود و دیگران، توانایی تنظیم هیجانی و کارآمدی در تعامل با 

. شایستگی اجتماعی هم به معنای اثرمندی [11]کند دیگران تعریف می

فردی در تعامالت اجتماعی است که همکاری، رفتارهای مفید 

اوم روابط مثبت و حل تعارضات اجتماعی، کار گروهی، توانایی ایجاد و تد

هیجانی در مجموع به –های اجتماعی. شایستگی[19]گیرد را در بر می

های اجتماعی و هیجانی افراد اطالق راک، مدیریت و اظهار جنبهاد

سازد تا وظایف و عملکردهای زندگی خود گردد که فرد را قادر میمی

همچون یادگیری، ارتباط، حل مسئله، مقابله با نیازهای پیچیده و رشد 

. به طور خالصه اهدافی چون رفتارهای [18]شخصی را در دست بگیرد 

 ودتر و بهبهای هیجانی کممثبت اجتماعی، مشکالت رفتاری و استرس

عملکرد تحصیلی و نمرات درسی برای این رویکرد در نظر گرفته شده 

 .[10]است 

ها و تحقیقات مختلف، پنج بعد را مؤسسه کیسل پس از بررسی برنامه 

های اجتماعی و هیجانی جهت آموزش در مدارس در برای شایستگی

 :گیردنظر می

: یعنی توانایی تشخیص درست (Self-awareness)خود آگاهی 

ها، افکار و اثرات آنها بر رفتار خود، ارزیابی تواناییها، هیجان

 ها و ایجاد حس قوی اعتماد و خوش بینیمحدودیت

یعنی  (Self-control or management): کنترل یا مدیریت خود

ها، افکار و رفتار در مواقع مشکل، توانایی تنظیم و مدیریت هیجان

جاد و گیزشی، توانایی ایتوانایی مدیریت استرس، کنترل تکانه و خود ان

 اتمام اهداف شخصی و تحصیلی

یعنی توانایی درک دیدگاه  (Social awareness): آگاهی اجتماعی

های فرهنگی، درک ی تفاوتدیگران و همدلی بر مبنای پیش زمینه

هنجارهای اجتماعی و اخالقی، تشخیص و استفاده از منابع حمایتی 

 خانواده، مدرسه و جامعه



 و همکارانگرگری  بدری

1 

یعنی  (Social relationship skills): روابط اجتماعی هایمهارت

ی های مختلف، توانایتوانایی ایجاد و نگهداری روابط سالم با افراد و گروه

گوش دادن فعال، همکاری، مقاومت در برابر فشار نامناسب اجتماعی، 

 حل تعارضات، جستجوی کمک و ارائه کمک در صورت لزوم

یعنی  (Responsible decision-making): تصمیم گیری مسئوالنه

توانایی ایجاد و انتخاب رفتار مناسب اجتماعی در تعامالت اجتماعی بر 

مبنای استانداردهای اخالقی و هنجارهای اجتماعی، ارزیابی نتایج و 

پیامدهای واقعی رفتارها و در نظر گرفتن سالمت و بهزیستی خود و 

 .[12]دیگران 

اجتماعی به صورت نظری در متون و نظریات –های روانیشایستگی

 -از اصطالح جامع یادگیری اجتماعی Pasi .اندیافتهمختلف بازتاب 

 social-emotional and academic) تحصیلی–هیجانی

learning) کند واستفاده می Cefaei and Cooper  اصطالح تعلیم

, 01]برند را به کار می (emotional education) و تربیت هیجانی

 های بوم شناختی. چنین روندی در نظریات نظام[12

Bronfenbrennerخود تعیین گری ، Deci and Ryan  و شناخت

 .[12-10]بازتاب یافته است  Bandura اجتماعی

 (ecological systems theory) های بوم شناختینظریه سیستم

هایی همچون مدرسه بر رشد دانش آموزان اثر دارد که محیطبیان می

 self-determination) . نظریه خود تعیین گری[10]گذارند می

theory) هایی که نیازهای هیجانی و اجتماعی دارد که بافتبیان می

های خود و استقالل افراد به همچون روابط معنادار، اعتماد به توانایی

سازد، نقش مهمی در عنوان نیازهای روان شناختی پایه را برآورده می

هایی نقش . مدارس به عنوان چنین محیط[10]شکوفایی آنان دارد 

و –تماعی و هیجانیمهمی در ارتقای سالمت روان شناختی و رشد اج

. ثابت شده است که موفقیت [11]دانش آموزان دارند –نه صرفاً شناختی

دانش آموزان در مدرسه و فراتر از آن نه فقط به یادگیری تحصیلی بلکه 

های فردی و بین انعطاف پذیری آنان در مواجه با چالش به رشد کلی و

 .[19, 11]ها وابسته است فردی و در یک کالم ارتقای شایستگی

ها با رویکرد روان ها و باال بردن توانمندیتوجه به رشد شایستگی

یابد. با ظهور این انطباق می (positive psychology) شناسی مثبت

ها و بهزیستی دانش کرد در چند دهه اخیر توجه به رشد تواناییروی

آموزان و رشد مثبت نوجوانان و کیفیت زندگی آنان مورد توجه قرار 

 در مدل گسترش و ساخت Fredrickson .[18, 11, 01]گرفته است 

(broaden-and-build theory)  خود بر این باور است که

ای بر شکوفایی دارند و نیروی بهزیستی های مثبت تأثیر عمدههیجان

. تاکید بر رشد مثبت کودکان سنین [10]نمایند بهینه را فراهم می

، یادگیری (resilience)حاتی چون تاب آوری مدرسه در اصطال

 (subjective well-being) هیجانی و بهزیستی ذهنی -اجتماعی

هایی که در عنوان یا منعکس شده است. این اصطالحات علیرغم تفاوت

دارند کودکانی که به خوبی رشد میزان تاکید دارند، در کل بیان می

های ها و شایستگیایهاند دارای متغیرهای مشترکی چون سرمکرده

مناسب شخصی و کسب تربیت و حمایت مؤثر از محیط اجتماعی 

هستند. این منابع به رشد مثبت آنان کمک کرده و آنها را از استرس و 

. رضایت از زندگی و مدرسه به [92]نماید کارکرد نادرست حفظ می

 ای در روانهای بهزیستی روانی فردی جایگاه ویژهعنوان یکی از مؤلفه

. اگر چه در ادبیات موجود اصطالحات [90, 90]ثبت دارد شناسی م

گاهی مترادف هم به کار  شادکامی، بهزیستی و رضایت از زندگی،

شود بیشتر به موضوعات رضایت از روند اما در این جا تالش میمی

 school) و به ویژه رضایت از مدرسه (life satisfaction) زندگی

satisfaction)  رضایت از مدرسه به عنوان ارزیابی [92]پرداخته شود .

ی مهمی از عاطفی رضایت کلی از تجارب مدرسه و جنبه–اختیشن

بهزیستی فردی و کیفیت زندگی نوجوانان، نگرش و بهزیستی ذهنی 

مثبت نسبت به مدرسه و ارزیابی ذهنی و شناختی فرد از ادراک کیفیت 

. این ارزیابی، اهداف و استانداردهای [91, 92]شود زندگی محسوب می

های خاص زندگی در مدرسه یعنی؛ یادگیری تحصیلی، مربوط به حوزه

شاگرد، تجربه هیجانی زندگی در مدرسه و ارزش دوره و  -روابط معلم

 .[99, 91]گردد تجارب زندگی در برنامه یادگیری را شامل می

هیجانی –های اجتماعیهای مختلفی برای ارتقای شایستگیبرنامه

ها نیر در تحقیقات مختلف کشورهای اند که اثرمندی آنطراحی شده

ترین نتایج آنها در ی مهم. خالصه[12]پیشرفته تأیید شده است 

در مطالعه  .Durlak et al .شودفراتحلیل های صورت گرفته بیان می

 عالوه بر فواید فراتحلیلی خود دریافتند که دانش آموزان مورد مداخله

های استاندارد نیز درصد در آزمون 00متعدد روانی و اجتماعی، 

نیز در فراتحلیل خود نشان   .Payton et al .[91]اند پیشرفت داشته

دادند که دانش آموزان ادراک مثبتی نسبت به خود، دیگران و مدرسه 

 .[98]اند پیدا کرده و رفتارهای مثبت اجتماعی را در خود بهبود داده

Martin  کیه نشان داد که حل برنامه مشابه در تر 00نیز با بررسی

سازنده تعارض، کنترل خشم و اعتماد به خود در افراد افزایش یافته 

های قان در تالش برای رشد شایستگی. همچنین محق[90]است 

هیجانی، –های اجتماعیهای معناداری در مهارتاجتماعی افراد، تفاوت

های اجتماعی، سازگاری اجتماعی، سالمت روان، رشد شایستگی

های اجتماعی و کاهش اختالل نافرمانی همکاری و جرات ورزی، مهارت

 .[80-12]ای به دست آوردند مقابله

د های متفاوتی موررضایت از مدرسه نیز در تحقیقات مختلف و به شیوه

–است. تحقیقات تجربی با آموزش مدیریت شناختی بررسی قرار گرفته

اند رفتاری استرس و ابراز وجود موجب افزایش رضایت از مدرسه شده

[80 ,82]. 

ها و رضایت و کارآمدی موجب از طرف دیگر پایین بودن شایستگی

تجارب مکرر وقایع منفی زندگی شده و حس کنترل درونی و ادراک 

. [81]دهد ی متوسطه را کاهش میکیفیت زندگی دانش آموزان دوره

سطح پایین رضایت از زندگی باعث از دست دادن تمرکز در کالس 

. [89, 81]آورد رد کالسی و عملکرد تحصیلی را پایین میگشته و عملک

نوجوانانی که احساس خوبی در مورد خود دارند و از مدرسه راضی 

 .[81]هستند و اغلب مشکالت رفتاری کمتری دارند 

شرایط دنیای کنونی و آینده و مشکالت روانی دانش آموزان و لزوم 

هایی فراتر از دانش آماده کردن آنان برای کار و زندگی مستلزم آموزش

های خواندن و نوشتن است. تاکید عمده مدارس بر بعد پایه و مهارت

انی، تغییر رویکرد آموزش در شناختی، افزایش مشکالت رفتاری و رو

جهت ارتقای سالمت روان دانش آموزان، توجه به رشد همه جانبه و 

شود، کلی فرد که در نتیجه رشد حس شایستگی و کارآمدی حاصل می

کند. با توجه به اجتماعی را دو چندان می–های روانیاهمیت شایستگی

اختی و مباحث ارائه شده الزم است مدارس ضمن توجه به رشد شن

های مثبت و سالمت روانی یادگیری تحصیلی فراگیران، از رشد جنبه
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شوند، غفلت ننمایند. بر ای برای یادگیری محسوب میآنها که زمینه

هیجانی به منظور –های مربوط به یادگیری اجتماعیاین اساس برنامه

-98]اند پیش گیری و ارتقای سالمت روانی در مدارس طراحی شده

های بهداشت . بحث رضایت از مدرسه به عنوان یکی از شاخص[88

باً نادیده غالگذارد نیز روانی که بر بهزیستی روانی دانش آموزان تأثیر می

های . با توجه به اهمیت بهبود شایستگی[02, 80]گرفته شده است 

های اجتماعی و رضایت از مدرسه دانش آموزان به عنوان مؤلفه–روانی

سالمت و شکوفایی، و با توجه به این که غالب تحقیقات مربوط به 

رهای غربی انجام گرفته، پژوهش هیجانی در کشو–یادگیری اجتماعی

که  هیجانی–نماید تا با کمک برنامه یادگیری اجتماعیحاضر تالش می

 اجتماعی -های روانیتوسط محقق طراحی و ارائه شده است، شایستگی

شامل خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، روابط اجتماعی و 

 آموزان را که درتصمیم گیری مسئوالنه، و نیز رضایت از مدرسه دانش 

 .دهدی بهزیستی مطرح شده است، افزایش میاین جا به عنوان مؤلفه

 روش کار

انجام  (quasi-experimental) این مطالعه به صورت شبه تجربی

گرفت که در آن برنامه یادگیری اجتماعی و هیجانی به وسیله محقق 

 جلسه بر اساس مدل پیش گیری عمومی اولیه 02طراحی و در طی 

(Universal prevention) و رویکرد کل مدرسه /کل کودک 

(whole child/whole school)  در کالس درس توسط نویسنده

 . همه دانش آموزان پسر پایه پنجم[00, 00]مسئول ارائه گردید 

 دادند. از بینمدارس شهرستان سقز جمعیت این مداخله را تشکیل می

ای و با تقسیم شهر به شش بخش و ی نمونه گیری خوشهآنها به شیوه

انتخاب یک بخش و یک مدرسه در آن و سپس دو کالس با تخصیص 

که بخشی –نفر( 21نفر( و آزمایش ) 20های کنترل )تصادفی به گروه

انتخاب شدند. دانش آموزان –ی رساله بودندونهاز مجموعه بزرگتر نم

ها را به خوبی درک ها و فعالیتی پنجم قادر هستند دستورالعملپایه

کرده و تمرین نمایند، همچنین در ابتدای ورود به سن بلوغ قرار 

ها ضروری به نظر هایی برای آناند که آشنایی با چنین مهارتگرفته

از اولیای دانش آموزان، به آنان اطمینان رسد. عالوه بر کسب رضایت می

 .ها به صورت کاماًل محرمانه باقی خواهد ماندداده شد که نتایج داده

هیجانی پیشنهادی مؤسسه کیسل، –برای بررسی شایستگی اجتماعی

 Social Emotional) هیجانی–از پرسشنامه شایستگی اجتماعی

Competence Questionnaire)  ژو و ای (Zhou and Ee)  که

ابعاد پنج گانه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مدیریت 

را به صورت طیف –گویه 1هر کدام –ارتباط و تصمیم گیری مسئوالنه

ها روایی این پرسش نامه را با . آن[02]سنجد، استفاده شد لیکرتی می

دانش آموز پایه چهارم با تحلیل عامل  نفر 111اجرای آن بر روی 

 92/0تاییدی مورد بررسی قرار دادند و برازش قابل قبول فراهم گردید )

 =ECVI   80/2و  =IFI   80/2و  =CFI   218/2و  =RMSEA   و

21/0  =/df2X  این مقیاس به وسیله محققان به فارسی ترجمه و .)

ر دانش آموز و بررسی نف 91تأیید شده و با اجرای مقدماتی بر روی 

 .به دست آمد 10/2پایایی آن با آلفای کرانباخ، میزان قابل قبول 

برای بررسی رضایت از مدرسه از مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی 

 Huebner’s Multidimensional Life) دانش آموزان هیوبنر

Satisfaction Survey)   گویه  12. این پرسشنامه [01]استفاده شد

تلف خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی و دارد که پنج حوزه مخ

یرد. گخود و نیز ارزیابی کلی رضایت از زندگی دانش آموزان را در بر می

شود. میزان ای داده میگزینه 9ها در یک مقیاس لیکرتی تمام پاسخ

 82تا  12ثبات درونی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ در دامنه 

. محققان مختلف اعتبار و پایایی مطلوبی را برای این [01]قرار داشتند 

. در این پژوهش تنها به نمرات به [01, 09]اند مقیاس گزارش نموده

گویه را  8دست آمده از زیر مقیاس رضایت از مدرسه اکتفا شد، که 

 .شد 10/2شود و ثبات درونی آن بر مبنای آلفای کرانباخ شامل می

اری اند که غالباً تجها ارائه شدههای مختلفی برای رشد شایستگیبرنامه

اند، محقق ها را هدف قرار دادهبوده و هر کدام بخشی از این شایستگی

های ناچار شد خود به تهیه و طراحی برنامه بر مبنای شایستگی

جلسه  02پیشنهادی مؤسسه کیسل اقدام نماید. این مداخله در طی 

های هر جلسه در ای از فعالیتدرس اجرا گردید. خالصهدر کالس 

 .آمده است 0جدول 
 اجتماعی–های روانیای از برنامه مداخالتی شایستگیخالصه :1جدول 

 ای از مطالبی که ارائه شدخالصه جلسه

 های مختلف در چهره و تصاویر، حل پازل کلماتآنها، تشخیص هیجانها، عملکرد خودآگاهی: شناخت هیجان اول

 هاهای افزایش توانمندیها، روشها و محدودیتهای و عالیق، ضعفخودآگاهی: شناخت توانایی دوم

 مدیریت خود: تمرین ذهن آگاهی و تن آرامی سوم

 راهنمایی و الک پشت های کنترل خشم با استفاد از تکنیک چراغمدیریت خود: مهارت چهارم

 های دیگران با بررسی اتفاقاتی که در داستان برایشان افتاده است، دیدگاه گیریآگاهی اجتماعی: شناخت دیدگاه پنجم

 آگاهی اجتماعی: تمرین همدلی با دیگران و همکاری ششم

 آنان در دستیابی به اهدافهای دیگران و همکاری با روابط اجتماعی: کمک خواهی و استفاده از توانایی هفتم

 روابط اجتماعی: حل تعارض و اختالفات به شیوه سازنده، بازنویسی داستان بر مبنای تصاویر دو االغ هشتم

 تصمیم گیری مسئوالنه: آموزش مهارت نه گفتن به خود و دیگران، جرات ورزی نهم

 با در نظر داشتن پیامدها، منافع و مضررات آن برای خود و دیگرانتصمیم گیری مسئوالنه: توضیح رویکرد حل مسئله و تصمیم گیری  دهم

 

هایافته

ای هجهت تحلیل نتایج به دست آمده از مداخله بر مبنای شایستگی

های مربوط به آمار اجتماعی و نیز رضایت از مدرسه، ابتدا یافته–روانی

توصیفی بیان گردید. سپس برای بررسی میزان اثرمندی مداخله مربوط 

 multivariate) ها از تحلیل کوواریانس چند متغیرهبه شایستگی

analysis of covariance)  و برای بررسی رضایت از مدرسه از تحلیل

به دلیل انتخاب غیر تصادفی  (analysis of covariance) کوواریانس
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های پیشین استفاده شد. همچنین ها و کنترل آماری تفاوتبودن گروه

های مربوط به هر دو نوع تحلیل بررسی و تأیید گردید. پیش فرض

 .آمده است 0جدول اطالعات توصیفی متغیرها در 

 
 

 اطالعات توصیفی متغیرها :2جدول 

 حد باال حد پایین انحراف معیار میانگین 

     خود آگاهی

 80/09 09/01 9/1 12/01 آزمایش

 12/02 29/02 01/1 02/00 کنترل

     مدیریت خود

 00/00 02/08 21/9 00/02 آزمایش

 22/08 21/01 21/1 12/09 کنترل

     آگاهی اجتماعی

 01/00 81/08 01/9 80/02 آزمایش

 10/00 01/01 01/9 81/00 کنترل

     روابط اجتماعی

 18/01 29/00 11/1 00/00 آزمایش

 10/00 01/02 90/2 22/00 کنترل

     تصمیم گیری مسئوالنه

 90/01 82/00 00/1 00/01 آزمایش

 10/02 21/02 98/1 82/00 کنترل

     مدرسهرضایت از 

 02/21 20/20 00/1 90/22 آزمایش

 98/20 11/08 82/1 11/22 کنترل

 

 هاتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس: ن3جدول 

 معنی داری درجه آزادی مخرج درجه آزادی صورت F نسبت های روانی اجتماعیشایستگی

 000/2 91 0 192/0 خود آگاهی

 002/2 91 0 921/0 مدیریت خود

 201/2 91 0 108/2 آگاهی اجتماعی

 291/2 91 0 119/2 روابط اجتماعی

 219/2 91 0 102/2 تصمیم گیری مسئوالنه

 002/2 18 0 101/0 رضایت از مدرسه

 

آورد  های مربوطه برپیش از انجام تحلیل مانکوا و آنکوا کلیه پیش فرض

 P =، 102/0 22/2باکس است ) M استثنا آزمونشده است. تنها مورد 

 =F، 281/11  =M Box) های واریانسدهد ماتریسکه نشان می–

کوواریانس همگن نیستند. در چنین شرایطی و با توجه به تساوی 

 2جدول [. 00تواند نادیده انگاشته شود ]ها این امر میتقریبی گروه

اجتماعی و رضایت –های شایستگی روانیها را در مؤلفههمگنی واریانس

 .دهداز مدرسه نشان می

 ها، تحلیل کوواریانس چند متغیرهپس از تأیید پیش فرض

(MANCOVA)  برای ترکیب خطی متغیرها و کاستن از میزان خطا

ها، انجام گرفت. المدای ویلکز به سبب به کارگیری غیر تصادفی گروه

(810/2 = 2η، 220/2  =F ،101/0  =(1,60)F ،809/2  =λ)  نشان داد

تواند اثر معناداری بر رشد هیجانی می–که آموزش یادگیری اجتماعی

های تعقیبی با اجتماعی داشته باشد. آزمون–های روانیشایستگی

ها اجرا ها در پس آزمون برای هر کدام از مؤلفهبررسی تفاوت میانگین

 .نشان داده شده است 1جدول گردید که نتایج آن در 

ها در مؤلفه خود نشان داده شده است گروه 1همان طور که در جدول.

و مدیریت خود  (2η ،022/2  =P ،010/1  =(1,60)F=  028/2) آگاهی

(292/2  =2η ،210/2  =P ،211/1  =(1,60)F) فاوت معناداری داشتند، ت

(، روابط F(60 ,1) = 281/2ها یعنی آگاهی اجتماعی )اما در سایر مؤلفه

 = 222/2( و تصمیم گیری مسئوالنه )F(1,60) = 998/2اجتماعی )

(1,60)F) نبودندها معنادار تفاوت. 

یکی دیگر از فرضیات این پژوهش تعین تأثیر برنامه یادگیری 

هیجانی بر رضایت از مدرسه به عنوان بخشی از بهزیستی –اجتماعی

 دانش آموزان بود که برای بررسی آن از تحلیل کوواریانس

(ANCOVA) های این آزمون به ویژه استفاده شد. بررسی پیش فرض

که انجام تحلیل کوواریانس بالمانع  همگنی شیب رگرسیون نشان داد

( نشان داد که برنامه یادگیری 1جدول است. نتایج تحلیل کوواریانس )

تواند رضایت از مدرسه دانش آموزان را افزایش اجتماعی هیجانی می

 .دهد

ش ی داننتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین رضایت از مدرسه

، P=  210/2و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد )آموزان قبل 

1/210  =(1,57)F )هیجانی –به عبارت دیگر برنامه یادگیری اجتماعی

تواند رضایت دانش آموزان از مدرسه را به طور معناداری افزایش می

 .دهد
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 اجتماعی–های پنج گانه روانیها در شایستگینتایج تفاوت گروه :4جدول 

 F Sig Eta Power ضریب میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
 111/2 028/2 220/2 010/1    خود آگاهی

     191/008 0 191/008 مقایسه

     120/09 92 001/081 خطا

 128/2 292/2 210/2 211/1    مدیریت خود

     819/81 0 819/81 مقایسه

     102/00 92 080/0222 خطا

 292/2 220/2 112/2 281/2    آگاهی اجتماعی

     880/0 0 880/0 مقایسه

     128/22 92 011/0229 خطا

 001/2 200/2 101/2 998/2    روابط اجتماعی

     091/0 0 019/0 مقایسه

     812/02 92 210/820 خطا

 212/2 222 011/2 222/2    گیری مسئوالنهتصمیم 

     211/2 0 211/2 مقایسه

     102/09 92 112/001 خطا

 
 های آزمایش و کنترل در متغیر رضایت از مدرسهتحلیل کوواریانس گروه :5جدول 

 F Sig eta Power ضریب میانگن مربعات df مجموع مربعات 
 129/2 210/2 210/2 210/1 100/011 0 100/011 هاگروه

 000/2 201/2 011/2 281/0 018/10 0 018/10 پیش آزمون

     102/21 11 020/0201 خطا

 

بحث

بر  هیجانی–هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برنامه یادگیری اجتماعی

مدرسه دانش آموزان بود.  اجتماعی و رضایت از–های روانیشایستگی

–های اجتماعینتایج تحلیل آماری در بخش اول مربوط به شایستگی

های های آزمایش و کنترل در مؤلفههیجانی نشان داد که بین گروه

های هیجانی یعنی خود آگاهی و کنترل خود، مربوط به بعد شایستگی

ته این یاف شود، تفاوت معناداری به دست آمد.که به خود فرد مربوط می

تواند هیجانی می–بدین معنا است که برنامه یادگیری اجتماعی

های فردی و به ویژه هیجانی دانش آموزان را ارتقا دهد. این شایستگی

 های تحقیقات مشابه قبلی به ویژه فراتحلیل هاینتیجه با یافته

Durlak et al.،et al. Payton   وMartinمطالعه ، Dracinschi ،

که  .Shokoohi-Yekta et al و .Karimzadeh et al تحقیقات

های اجتماعی و هیجانی انجام داده مداخالتی را برای ارتقای شایستگی

 .باشد، همسو می[11-91]بودند 

 هایی موجبئه چنین مهارتتوان گفت که ارادر تبیین این نتیجه می

گردد که با توجه به دیدگاه دسی و ریان افزایش حس شایستگی می

تواند مبنایی برای ارتقای نیازهای روان شناختی پایه قلمداد گردد می

. این امر مستلزم ایجاد جوی سرشار از مراقبت، حمایت، امنیت و [10]

و یادگیری  Bronfenbrenner تقویت است. برمبنای نظریات

کنند، مدارسی که چنین فضایی را ایجاد می Bandura اجتماعی

 [12, 10]بخشند ها و خودکارآمدی کودکان را ارتقا میشایستگی

Seligman and Csikszentmihalyi .های معتقدند که توانایی

ن ینمایند. اهای روانی عمل میانسانی به عنوان سپری در برابر بیماری

به عنوان –در این جا مدارس–امر به ویژه با توجه به مؤسسات مثبت

. چارچوب [0]باشد یکی از ارکان روان شناسی مثبت، حائز اهمیت می

های مثبت و ها و ویژگیهای پیشگیری، ارتقای مهارتمفهومی برنامه

رفتارهایی است که مانع و حفاظی در برابر رشد رفتارهای مشکل ساز 

است. بنابراین چارجوب پیشگیری نه تنها تالش برای جلوگیری در افراد 

از رفتارهای مشکل ساز است بلکه تالش فعاالنه در جهت افزایش 

 .[08]شود هایی است که مانع از مشکالت بالقوه میرفتارها و قابلیت

های اجتماعی یعنی آگاهی محققین در بخش مربوط به شایستگی

اجتماعی، روابط اجتماعی و تصمیم گیری مسئوالنه نتوانستند تفاوت 

های کنترل و آزمایش به دست آورند. مطالعات معناداری بین گروه

های این حیطه نپرداخته پیشین به طور مستقیم به بررسی مهارت

 Bairami and Moradi ،et هایبودند، با این حال این نتایج با یافته

al. Tabaeian ،Ahadi et al. ،et al. Behpazhoh ،et al. 

Shikhmohammadi ،Yeganeh and Hossainkhanzadeh  و 

et al. Jamali های اجتماعی متمرکز بودند، که صرفاً بر ارتقای مهارت

های گستردگی مهارت. دالیل این امر شاید به [80-11]همسو نبود 

ها، همکاری مورد نظر و کمبود زمان کافی برای آموزش این مهارت

ها به صورت گروهی بیشتر عوامل مدرسه و مربیان و شیوه ارائه مهارت

 .مربوط باشد

کیسل راهنمایی را برای مدیران و معلمان مدارس نگاشته است در این 

ها تمام عوامل این مهارت راهنما آمده است برای اثرمندی بهتر در ارائه

. [12]مدرسه باید همکاری نموده و برنامه در دراز مدت پیاده شود 

 همچنین برای تأثیر بهتر، برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی باید مداوم 

(Sequenced) فعال ، (Active)متمرکز ، (Focus) و صریح 

(Explicit)  [91]باشد. 

های اجتماعی و توانایی ها و نیز رشد آگاهیشناخت خود و کنترل تکانه

با  سازدا قادر میدرک دیدگاه دیگران و تصمیم گیری درست کودکان ر

خودکارآمدی و اعتماد به نفس بیشتر با محیط خود تعامل نمایند. در 
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توان چنین استنباط مجموع و با توجه به هدف اصلی این پژوهش می

های روانی و اجتماعی، های مرتبط با شایستگینمود که ارائه مهارت

در  تواند خزانه رفتاری مناسب و عکس العمل مطلوب کودکان رامی

تعامل با محیط گسترش دهد و موجب افزایش بهزیستی و سالمت روان 

های غیر تواند بر اهمیت رشد شایستگیآنها گردد. این مطالعه می

 هایشناختی و بهزیستی دانش آموزان صحه بگذارد. اگر اهمیت مهارت

ست تر نیهای شناختی نباشد، از آنها کمتر از مهارتغیر شناختی بیش

 تری را در برنامه ریزی درسی داشته باشندد که نقش مهمطلبو می

. شاید بهتر باشد حداقل به همان میزانی که بر رشد ابعاد شناختی [99]

های ها و شایستگیشود، بر ارتقای مهارتدر دانش آموزان تاکید می

 .[022]اجتماعی نیز تاکید گردد –روانی

هیجانی –در این مطالعه مشخص شد که برنامه یادگیری اجتماعی

های کنترل و تواند تفاوت معناداری در رضایت از مدرسه گروهمی

 آزمایش ایجاد نماید. نتیجه این بخش از تحقیق نیز با مطالعات تجربی

Ghadiri Bahramabadi and Mikaeili Monee  و Hosaini 

and Khalili  که به ارتقای بهزیستی و رضایت افراد پرداخته بودند

 .، همسو بودند[82, 80]

توان گفت که رضایت از زندگی به ویژه زمانی در تبین این نتیجه می

که افراد تجارب مثبتی را در جو مثبت مدرسه دارند، با سالمت روانی 

نماید. رضایت از زندگی زمانی به ارتباط داشته و آن را تسهیل می

ای دانش آموزان مثبت یابد که تجارب مدرسهشیوه نمود می بهترین

نماید که رضایت مثبت از مدرسه و استدالل می Noddings .باشد

. او همچنین [020]ای با هم دارند تعلیم و تربیت ارتباط درهم تنیده

شاد  گیرند کهکودکان زمانی به بهترین شیوه یاد می"دارد که:بیان می

. "جنس، بی رحم و خشن هستندافراد شاد به ندرت بد "و  "باشند

دانش آموزانی که از مدرسه راضی هستند   Fredrickson طبق دیدگاه

ین های تحصیلی و بای بیشتری داشته و منابع و پاداشرفتارهای مقابله

آورند، که به نوبه خود مارپیچ باالرونده ای به دست میفردی فزاینده

واهد زندگی را به دنبال خموفقیت تحصیلی و در نهایت رضایت بیشتر از 

 .[10, 01]داشت 

أثیر افراد مهمی که از رضایت از مدرسه و رضایت از زندگی تحت ت

ه گیرد کنمایند، قرار میاستقالل و خودکفایی دانش آموزان حمایت می

های بوم شناختی برونفن برنر و نظریه خود تاییدی بر دیدگاه سیستم

رسد آموزش . به نظر می[10, 10]خود تعیین گری دسی و ریان است 

تواند رضایت بیشتری را برای ها میای و شایستگیراهبردهای مقابله

های شاگردان فراهم نماید، چرا که احتمال بیشتری دارد بر چالش

 .[020]محیط مدرسه غلبه نمایند 

دانش آموزان در گذر از کودکی و نوجوانی در معرض خطرات و مشکالت 

های گیرند که غالباً در هم تنیده هستند. بنابراین برنامهمختلف قرار می

ها و پیشگیری جامع که از مشکالت رفتاری و روانی کاسته و بر توانایی

. اگر چه [08]رسند های آنان بیفزاید، ضروری به نظر میشایستگی

وظیفه اصلی تعلیم و تربیت عمدتاً بر عهده نظام آموزشی هر کشور 

است، الزم است خانواده، جامعه و همه نهادهای اجتماعی در جهت رشد 

اجتماعی و سالمت و بهزیستی روانی کودکان تالش –های روانیمهارت

ش انی دانها و بهزیستی رونمایند. با توجه به اهمیت رشد شایستگی

ه ب–های کالسیآموزان، بهتر است این روند در برنامه درسی و فعالیت

در تمام سطوح مدرسه ادغام گردد. –صورت مستقیم و غیر مستقیم

های الزم در خصوص اهمیت این موارد و شیوه ارائه همچنین آموزش

تر ایجاد و از همه مهم [022]آنها در کالس برای معلمان ارائه گردد 

محیطی ایمن و مراقبت کننده برای ارتقای سالمت روانی و رشد 

رسد و باید به خاطر داشت که دست ها ضروری به نظر میشایستگی

م ساختن محیطی مراقب، یابی به موفقیت در این خصوص نیازمند فراه

 .[021]حمایتی و تقویت کننده در خانواده، مدارس و جامعه است 

یادگیری فرایندی اجتماعی است و موفقیت دانش آموزان در این فرایند 

های خود تنظیمی رفتار و زمانی امکان پذیر است که آنها مهارت

. چنان چه بخواهیم [021]ها و نیز همکاری را داشته باشند هیجان

مدارسی ایمن داشته و از نظر تحصیلی پیشرفت نماییم و شهروندانی 

مسئول و متعهد بار آوریم، ناچاریم کل کودک، یعنی؛ سر )به عنوان 

زش دهیم نماد شناخت( و قلب )به عنوان نماد هیجان( را توامان آمو

. عوامل غیر شناختی عالیق، انگیزش، باورهای [021, 029]

 هایخودکارآمدی، نگرش نسبت به مدرسه و یادگیری و سایر گرایش

ا دانش شوند تگیرد که سبب میمربوط به مدرسه و پیشرفت را در بر می

تر شده و برای زندگی بزرگسالی به آموزان در یادگیری تحصیلی مصمم

هیجانی –. یادگیری اجتماعی[028]وان یک شهروند آماده شوند عن

آورد و یادگیرندگان را ابزارهایی را برای جستجوی زندگی فراهم می

های مختلف سازد فرایندها را به طور مؤثر پردازش نموده و جنبهقادر می

. [002, 020]اجتماعی و هیجانی را در زندگی خود مدیریت نمایند 

های اجتماعی و تاکید بر رشد متعادل و هماهنگ، در نظر گرفتن جنبه

هیجانی در کنار رشد شناختی، با توجه به ضروریات قرن حاضر و ارتقای 

سالمت روانی دانش آموزان رویکردی ضروری در تعلیم و تربیت به 

هیجانی در روند –های یادگیری اجتماعیآید. تلفیق مهارتحساب می

شود تا دانش آموزان آن چه را که در کالس یادگرفته آموزش سبب می

اند در محیط بیرون از مدرسه هم به کار ببرند و به یادگیرندگان مادام 

ای تر از ایدهشود چیزی خطرناک. گفته می[000]العمر تبدیل شوند 

–رسد یادگیری اجتماعیینیست که زمانش فرا رسیده باشد، به نظر م

 .[21]ای است که زمانش فرا رسیده است هیجانی ایده

 نتیجه گیری

این مطالعه کاربردهای تلویحی را برای سیاستگزاران، روان شناسان و 

و  اجتماعی–های روانیمربیان تعلیم و تربیت جهت ارتقای شایستگی

بهزیستی دانش آموزان، معلمان و سایر عوامل اجرایی مدرسه با توجه 

ها فراهم آورده است. شاید به رویکرد ارتقای سالمت روان و شایستگی

ترین نقطه قوت این مطالعه اجرای برنامه مداخالتی محقق ساخته مهم

ر اه و دهای دانش آموزان پایه پنجم، در مدت زمان کوتبر مبنای توانایی

محیط طبیعی به صورت کلی و منسجم و رویکرد انسان گرایانه باشد، 

ها و هایی که به طور جزئی و با هدف اصالح ناهنجاریو برخالف برنامه

 ای کاربردی با اصالحتواند به عنوان شیوهاند، میرفع کمبودها پرداخته

ه آن در مراحل بعدی در نظر گرفته شود. با این حال همانند هم

هایی همراه است های دیگر روند این تحقیق نیز با محدودیتپژوهش

 ترینکه باید جانب احتیاط را در تعمیم نتایج آن در نظر داشت. مهم

ها نمونه گیری غیر تصادفی است. نمونه گیری تصادفی این محدودیت

معمواًل به سبب تداخل در جریان امور مدرسه و برنامه درسی دانش 

هایی که معنادار ان پذیر نیست. همچنین نتایج مؤلفهآموزان، امک

تواند از گستردگی متغیرهای تحقیق و کمبود زمان مداخله نشدند، می
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ها ناشی شده باشد. غالب ی ارائه و آموزش این مهارتو نحوه

های بررسی شده صرفاً به مداخله جهت آموزش و ارتقای یک پژوهش

ین پژوهش با زمان اندک دامنه مهارت محدود شده بودند در حالی ا

ها را هدف قرار داده بود. در کشورهای پیشرفته وسیعی از شایستگی

های تحصیالت ابتدایی و متوسطه و به وسیله این امر در طول سال

گردد. جهت برای بررسی متخصصان و مربیان کارآزموده اجرا می

زارشی به های خود گتر اثر مداخله بهتر است عالوه بر مقیاسدقیق

مشاهده و گزارش والدین و معلمان نیز تاکیه شود. عدم کنترل 

متغیرهای دیگری چون هوش، جنسیت، وضعیت تحصیلی، موقعیت 

اجتماعی و عدم پیگیری نتیجه مداخله در طول زمان نیز از –اقتصادی

شود های دیگر این مطالعه هستند که پیشنهاد میجمله محدودیت

های خود مد نظر قرار داده و بررسی ر پژوهشمحققان بعدی آنها را د

های کرده و بهترین شرایط را در مداخله جهت ارتقای شایستگی

 .هیجانی و بهزیستی مشخص نمایند–اجتماعی

 

 

 سپاسگزاری

محققان از همکاری صمیمانه مدیران، معلمان، دانش آموزان و نیز 

کر را مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سقز کمال قدردانی و تش

 .دارند

 تأییدیه اخالقی

در کمیته اخالق دانشگاه تبریز تصویب شده است، که بر مبنای آن هیچ 

گونه آسیب روانی و جسمانی متوجه شرکت کنندگان نگردد. مجوز 

آموزش و پرورش و نیز رضایت از اولیای دانش آموزان در ابتدای فرایند 

ه نان داده شد کتحقیق اخذ گردید. همچنین به شرکت کنندگان اطمی

 .ها کامالً محرمانه استاطالعات آن

 تعارض منافع

 .ها یا افراد تعارض نداردنتایج این تحقیق با منافع سازمان

 منابع مالی

کلیه منابع مالی این پژوهش توسط نویسنده مسئول تأمین گردیده 

.است
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