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Abstract 
The present study was conducted to examine the effectiveness 

of collaboration for academic, social and emotional learning 

on internalized and externalized emotional and behavioral 

problems and academic performance of male elementary 

school students. The research method was quasi-experimental 

with pre-test-post-test and follow-up with control group. The 

statistical population includes all fifth grade elementary school 

students who were educated in the city of Pishva during the 

2017-2018 school year. Students were assessed using the 

Achenbach Checklist (CBCL) (Achenbach & Rescorla, 2001). 

Students with a T-score greater than 63 were classified into a 

clinical area and randomly divided into an experimental and a 

control group of 24 members. The experimental group 

participated in 12 sessions of collaborative social and 

emotional learning. Post-tests were conducted after the 

training sessions and a follow-up test was conducted after 3 

months to assess the stability of the training. The Aachenbach 

Emotional Behavioral Problems Questionnaire (CBCL & 

TRF) and the Academic Performance Test (APT) were used to 

collect data. Data analysis was performed by multivariate 

analysis of covariance (MANCOVA) and one-way analysis of 

covariance (ANCOVA) using SPSS software version 24. The 

results of the data analysis showed that there was a significant 

difference between the experimental and control groups in the 

mean scores of internalized and externalized behavioral 

problems and academic performance (P = 0.001). Thus, 

collaborative for academic, social and emotional learning 

(CASEL) with activities and engaging students with various 

exercises in the educational process resulted in improved 

academic performance and reduced emotional and behavioral 

problems. It is recommended that educational agencies utilize 

these skills due to the impact of CASEL on reducing 

internalized and externalized emotional and behavioral 

problems and improving academic achievement of elementary 

students.  
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دهیچک
و  یاجتم ا   ،یآموزش   یها آموزش مهارت ریتأث نییپژوهش حاضر با هدف تع

و  ش د   یس از  یو برون   یدرون یرفتار- یهمکارانه بر مشکالت  اطف یجانیه
انجام ش د  اس  ر روش پ ژوهش     ییآموزان پسر ابتدا دانش یلی ملکرد تحص

ا گ رو  گ وا  اس  ر    ب   یریگیپ -آزمون پس -آزمون شیبا طرح پ یشیآزما مهین
 یلیاس  که در سال تحص   ییپنجم ابتدا یۀآموزان پا شامل دانش یآمار ۀجامع
آزم ون   قی  بودن د و از طر  لیمش وول ب ه تحص     ش وا یدر شهرستان پ 97-96

و  (CBCL)کودک ان   یرفت ار  ۀاهیآخنباخ شامل س   یرفتار-یمشکالت  اطف
 63از  ش تر یب T ۀم ر که ن یآموزان دانش یعنیغربال شدند؛ ( TRF)معلم  ۀنسخ

نف ر    24در دو گرو   یشکل تصادف قرار گرفتند و به ینیبال ۀداشتند، در محدود
 یریادگی  جلس ه   12تح     شیش دندر گ رو  آزم ا    نیگزیج ا  شیگوا  و آزما

 یهمکارانه قرار گرف ر پس از برگزار یجانیو ه یاجتما  ،یآموزش یها مهارت
  ملک رد و آزم ون   یرفت ار  -یمش کالت   اطف   ۀپرسش نام  ،یجلسات آموزش

ب ه   یری  گیآزم ون پ  زی  ما  ن 3آزمون اجرا شد و پس از   نوان پس به یلیتحص
 یرفت ار -یمش کالت   اطف   ۀه ا از پرسش نام   داد  یآور جمع ی مل آمدر برا

 یها ب ه روش آم ار   داد  لیاستفاد  شدر تحل یلیآخنباخ و آزمون  ملکرد تحص
 راه ه  کی انسیکووار لیتحل ،(MANCOVA) یریچندمتو انسیکووار لیتحل

(ANCOVA) افزار  و استفاد  از نرمSPSS لیتحل ۀجیانجام شدر نت 24 ۀنسخ 
 نیانگی  و گ وا  در م  یش  یگرو  آزما نیب یتفاوت معنادار دهد یها نشان م داد 

وجود دارد  یلیو  ملکرد تحص شد  یساز یو برون یساز یدرون یمشکالت رفتار
(001/0P ؛ بن ابرا)=یج  انیو ه یاجتم  ا  ،یآموزش   یه  ا مه  ارتآم  وزش  نی 

متن و  در   یها نیآموزان با تمر کردن دانش و مواجه ها  یهمکارانه با انجام فعال
 یرفت ار  یو کاهش مشکالت   اطف  یلیآموزش به بهبود  ملکرد تحص ندیفرا

 یج ان یو ه یاجتم ا   ،یآموزش   یها آموزش مهارت ریمنجر شدر با توجه به تأث
و  ش د   یس از  یو برون   یدرون   یرفت ار - یمشکالت  اطف همکارانه بر کاهش
 هیتوص یامور آموزش انیبه متصد ،ییآموزان ابتدا دانش یلیبهبود  ملکرد تحص

و  یرفت ار  -یبهب ود مش کالت   اطف    یه ا ب را   مهارت نیاز آموزش ا شود یم
 بهر  ببرندر ییآموزان ابتدا دانش یلی ملکرد تحص

همکارانه  یجانیو ه یاجتما  ،یآموزش یاه آموزش مهارت :یدیکل یها واژه
(CASEL)ملک رد   ش د ،  یس از  یو برون   یدرون   یرفت ار -ی، مشکالت  اطف 

ریلیتحص
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 مقدمه
نظر وجود داشته اس  که آموزش و پرورش باید بین دستاوردهای  در دو دهۀ گذشته، در میان محققان اتفاق

کودکان تعادل ایجاد کند  1«نیازهای  اطفی»تحصیلی، مانند سواد خواندن، نوشتن و محاسبات و توجه به 
آموزان، شخصی ،   اطفی دانش  -های اجتما ی باید مهارت (ر امروز  مدرسه2016)موس و همکاران، 

ها به ساختن  (ر آموزش این مهارت2003سالم  و مشارک  مدنی را تقوی  کند )گرینبرگ و همکاران، 
های  کند دانش و نگرش را به توانایی ها را قادر می نفس و خودکارآمدی کمک کرد  و آن خودپندار ،  زت

 (ر2017این طریق کیفی  زندگی خود را بهبود بخشند )دهینگرا و کرتی، واقعی تبدیل کنند و از 
های اجتما ی برای انجام  شایستگی اجتما ی یا توانایی انتخاب و استفادۀ مناسب از رفتارها و مهارت

آموزان مبتال به  (ر دانش2015منظور موفقی  در مدرسه و زندگی ضروری اس  )گرشام،  وظایف اجتما ی، به
فردی با همساالن و معلمان مشکالتی دارندر همچنین  در ایجاد و حفظ روابط بین 2رفتاری - اطفی مشکالت

های خود و دیگران آگاهی ندارند و  گویی در بیشتر موارد تکانشی هستند، از احساسات و دیدگا  هنگام پاسخ
ها مشاهد  ز در آنسا ای از رفتارهای مشکل دلیل نقص در مهارت حل مسئله اجتما ی طیف گسترد  به

 (ر2016شود )مریل، اسمی ، کامینگ و دونیج،  می
 4شد  سازی و برونی 3سازی رفتاری دوران کودکی در قالب مشکالت درونی -بندی مشکالت  اطفی طبقه

(ر 2001های اختالالت دوران کودکی اس  )آخنباخ و رسکورال،  بندی ترین و پرکاربردترین طبقه از گسترد 
گیری، هراس، شکای  فیزیکی،  شد ، افسردگی، اضطراب، تنهایی، خجال ، گوشه سازی نیمشکالت درو
(ر مشکالت 2010اشتاین،  شود )برن  ازحد به خود را شامل می پردازی و حساسی  بیش نگرانی، خیال

ها شود که بیشتر متوجه دیگران اس  تا خود فردر این رفتار شد  به مشکالت رفتاری اطالق می سازی برونی
فعالی وررر  گویی، نافرمانی، د واکردن، بیش ای از پرخاشگری، قلدری، رفتارهای بزهکارانه، دزدی، دروغ دامنه

که مشکالت  حالی شوند؛ در شد  با ضعف در کنترل تعریف می سازی شوندر مشکالت برونی را شامل می
؛ ایزنبرگ، 2012کینگ و ووپرمن، خورند )بر شد  با کنترل آشکار احساسات و رفتار پیوند می سازی درونی

 (ر2001هرناندز و اسپینارد، 
کنندر  بیشتر کودکان و نوجوانان دارای مشکالت رفتاری، احساسات منفی دارند و با دیگران بدرفتاری می

کاهش  های آموزشی آنان، کنند و د نتیجه فرص  ها آنان را طرد می در بیشتر موارد، معلمان و همکالسی
را نیز مختل کندر  5تواند  ملکرد تحصیلی (؛ بنابراین مشکالت رفتاری می2007ون و پرسی، یابد )برا می

بندی مورد توافق با  های شناختی محصل اس  که با یک سیستم درجه  ملکرد تحصیلی شامل ثب  فعالی 

                                                 
1. emotioal needs 

2. emotional and behavioral problems 
3. internalizing emotional and behavioral problems 
4. externalizing emotional and behavioral problems 

5. academic performance 
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پیشرف   فرایند نوان  سنجید  و بههای هیجانی و آموزشی و جدول زمانی  مختلف فعالی  توجه به سطوح
 (ر2017شود )نومی، اینس، کریستینا و پاستارانا،  فته میگردرنظر  تحصیلی

های کمتری برای  های محدود آموزشی فرص  آموزان دارای مشکالت رفتاری در مدرسه و محیط دانش
کنند، از  گویی اغلب تکانشی  مل می  الو  هنگام پاسخ فردی روابط اجتما ی دارندر به کشف ماهی  بین
(ر 2011و دیگران آگا  نیستند و صالحی  اجتما ی ندارند )بروندبو و همکاران، های خود  احساسات و دیدگا 

شد  توسط  های انجام امروز   الو  بر  ملکرد تحصیلی که نتیجۀ کمی فرایند یادگیری و براساس ارزیابی
ها و  های  ینی اس ، نیاز اس  فاکتورهایی مانند هوش هیجانی و سایر مهارت معلمان از طریق آزمون

دهند نیز مدنظر قرار بگیرند )هانتر، چینر و  های فردی که این  ملکرد را تح  تأثیر قرار می همچنین ویژگی
 (ر2017گرشام، 

های اجتما ی  اطفی، نو ی مداخله پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه اس  که  توسعه و اجرای برنامه مهارت 
ها   اطفی و رفتاری آن-  از رشد اجتما یهای  لمی کودکان با حمای طور صریح برای تقوی  مهارت به

های آموزشی، اجتما ی و  (ر یادگیری مهارت2011طراحی شد  اس  )دوراک، دایمنیکی، تایلور و شلینگیر، 
 نوان هدف مستقیم خود داردر این پنج  ( پنج مهارت کلیدی را بهCASEL( )2012) 1 اطفی همکارانه

های شخصی، ارزیابی دقیق قوت و  حساسات، اهداف و ارزشاند از: خودآگاهی )شناخ  ا مهارت  بارت
بینی(، مدیری  خود )توانایی تنظیم احساسات و رفتارها،  نفس و خوش های خود، داشتن حس ا تمادبه ضعف

ها و تالش برای دستیابی به اهداف شخصی و تحصیلی(، آگاهی اجتما ی  مدیری  استرس، کنترل تکانه
دادن همدلی و شفق  و شناخ   های دیگران، نشان گران، شناسایی قوت)شامل مهارت درک دیدگا  دی

وگوی سازند  و حل  دادن فعال، گف  های ارتباطی )برقراری ارتباط مؤثر، گوش هنجارهای اجتما ی(، مهارت
حل مؤثر برای حل مشکالت فردی و اجتما ی، مهارت تفکر  گیری مسئوالنه )ایجاد را  تعارض(، تصمیم

 (ر2013ضاوت مستدل( )کسل، انتقادی و ق

های اجتما ی  ( کاهش استرس معلمان و بهزیستی  مومی با تمرکز بر شایستگی2015از دیدگا  جنینگز )
تنها بر سالمتی معلمان، بلکه بر محیط  یابد که این امر نه آگاهی بهبود می و  اطفی و با استفاد  از روش ذهن

-های اجتما ی ای از رابطۀ مهارت (ر همچنین در مطالعه2015گز، گذارد )جنین ها تأثیر می یادگیری کالس آن
کان، روسو پونساران، الن، جانسون و وارن خات،   اطفی و نتایج مثب  تحصیلی پشتیبانی شد  اس  )مک

های اجتما ی و  ها و تحقیقات نیز از روابط طولی بین شایستگی ای از تئوری (ر مجمو ۀ گسترد 2016
(؛ برای مثال 2013کنند )شفر، لیندیم، کلکو و ترنتاکوستا،  دوران کودک پشتیبانی میمشکالت رفتاری در 

های  ( روابط بین صالحی 2017( به نقل از کوردور، آنا، میریام و آلیسیا )2001مسمن، بونجرز و کوت )
 اجتما ی و انوا  مشکالت رفتاری را یافتندر

های  ه بررسی رابطۀ مشکالت رفتاری و شایستگی( در یک فراتحلیل ب2019هاکلنبرگ، سراپ و ترج )

                                                 
1. Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) 

http://bizir.ir/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
http://bizir.ir/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
http://bizir.ir/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
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اجتما ی پرداختند و نتیجه گرفتند که بین مشکالت رفتاری و شایستگی اجتما ی ارتباط کلی وجود دارد 
( نیز بیان کردند، یادگیری اجتما ی 2019(ر براک ، بایلی، هافمن و سایمونز )2019)هاکلنبرگ، سراپ و ترج، 
تر موجب  های  اطفی پیشرفته اخ ، احساسات و رفتار در زندگی ماس  و مهارتو  اطفی فرایند ادغام شن

شودر همچنین  بهبود وضعی  کالس درس، کاهش استرس و فرسودگی معلمان و  ملکرد تحصیلی بهتر می
های اجتما ی نشان داد که چگونه  در تحقیقی دیگر، رابطۀ بین مشکالت رفتاری با هوش هیجانی و مهارت

های  آموزان با توجه به هوش هیجانی و مهارت ها در ارتباط هستند و مشکالت رفتاری دانش این ساز 
(ر در پژوهشی دیگر با ارزیابی ارتباط بین 2019اجتما ی متفاوت اس  )ساالورا، انتونانزاس، تروئل و لوچا، 

فتارهای تنظیم احساسات و مشکالت رفتاری و بررسی روابط بین سطوح مختلف تنظیم احساسات و ر
شد  مشاهد  سازی سازی و برونی شد  مشخص شد بین تنظیم احساسات و مشکالت رفتاری درونی مشاهد 

 (ر2016نیکسک،  شد  همبستگی معناداری وجود دارد )میهیکا، نواکا، باسیکب و ال
دلی، ، آگاهی اجتما ی و همها هیجانهایی مانند خودآگاهی، مدیری   بنابر آنچه گفته شد آموزش مهارت

ها باشد و کمک شایانی  تواند راهکاری مناسب برای کاهش این آسیب های ارتباطی می گیری و مهارت تصمیم
کندر همچنین با توجه به  های استان و درصورت امکان کل کشور  ریزی حل مناسب در برنامه به یافتن را 

افسردگی، اضطراب، خودکشی و پذیری باالی این نسل که در معرض خطر روزافزون مشکالتی مانند  آسیب
مصرف مواد قرار دارند، همچنین شیو  باالی مشکالت رفتاری در  انحرافاتی از قبیل بزهکاری و سوء

( 1388،  سگرآبادیحبیبی و  حکیمی راد پور،متولی، بناب  غباریآموزان مقطع ابتدایی شهر تهران ) دانش

یجانی )هونگ و های شناختی، اجتما ی و ه سوی دیگر ارتباط مشکالت رفتاری با کمبود مهارتو از 
شود؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر  (، نیاز به این آموزش بیشتر احساس می2013همکاران، 

رفتاری درونی و -های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مشکالت  اطفی برنامۀ آموزش مهارت
 دنبال بررسی سه فرضیه زیر اس : به آموزان ابتدایی اس  و شد  و  ملکرد تحصیلی دانش سازی برونی

شدۀ  سازی رفتاری درونی-های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مشکالت  اطفی آموزش مهارت
 آموزان ابتدایی تأثیر داردر دانش

شد   سازی رفتاری برونی-های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مشکالت  اطفی آموزش مهارت
 تدایی تأثیر داردرآموزان اب دانش

آموزان ابتدایی تأثیر  های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر  ملکرد تحصیلی دانش آموزش مهارت
 داردر

 روش
 جامعه، نمونه و روش اجرای پژوهش

 -آزمون پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش این پژوهش از نو  کمی و کاربردی اس ر روش پژوهش، نیز نیمه

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=95657
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=82502
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=82502
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=72717
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آموز پسر پایۀ پنجم ابتدایی اس  که در سال  دانش 600و  گوا  بود  اس ر جامعۀ آماری شامل پیگیری با گر
آموزان به کمک سیاهۀ رفتاری  در شهرستان پیشوا مشوول به تحصیل بودندر این دانش 96-97تحصیلی 
بود و  63ها بیشتر از  آن Tآموزانی که نمرۀ  ( غربال شدندر دانشTRF) 2( نسخۀ معلمCBCL) 1کودکان

روش   صورت تصادفی و به قرار داش ، به 15تا  10ها در سه درس ریاضی، فارسی و  لوم بین  معدل آن
 -تصادفی در گرو  آزمایش و گرو  گوا  شکل  نوان نمونۀ مطالعاتی انتخاب شدند و به گیری کوهن به نمونه

  آگاهانه و کسب رضای  از قرار گرفتندر پیش از ورود به پژوهش با رضای -نفر 12هر گرو  شامل 
ها و مسئول مدرسه پژوهشگر متعهد شد اطال ات شخصی هر آزمودنی را محرمانه نگه داردر  آزمودنی

(، معدل، سن و جنسی  جزء 63بیشتر از  Tتشخیص براساس پرسشنامه و قرارگرفتن در محدوۀ بالینی )
شی، جزء معیارهای خروجی درنظر گرفته نکردن در جلسات آموز معیارهای ورودی و حداکثر دو جلسه شرک 

جلسه تح  آموزش  12های اجتما ی هیجانی همکارانه  شدر گرو  آزمایش براساس پروتکل آموزشی مهارت
 گونه آموزشی دریاف  نکردر که گرو  گوا  هیچ قرار گرف ؛ درحالی

آموز  ا  با دانشم 2این اس  که معلم باید به مدت حداقل  شرط الزم برای تکمیل فرم گزارش معلم
ما  پس از شرو  سال تحصیلی( آغاز شدر  3آذرما  )تقریباً  20ها از  آشنایی داشته باشد؛ بنابراین تکمیل فرم

های الزم با مسئوالن سازمان آموزش و پرورش شهرستان پیشوا و دریاف   برای این منظور پس از هماهنگی
 ها، به مدارس منتخب مراجعه شدر مونهکردن ن مجوز حضور در مدارس برای غربالگری و مشخص

ها و توضیح  پس از برگزاری جلسات توجیهی با والدین و اولیای مدرسه، جلب رضای  و همکاری آن
آموزان موردنظر را تکمیل کندر  مربوط به دانش ها، از معلم تقاضا شد فرم گزارش معلم دربارۀ آموزش مهارت

دهندگان  توان از پاسخ شوندر درصورت کمبود وق  می کمیل میدقیقه ت 20 - 25ها معموالً در  این فرم
گیرند،  ها و کارکرد انطباقی را انداز  می هایی از فرم را تکمیل کنند که شایستگی درخواس  کرد تا تنها بخش

کنندر با این حال، برای  بندی می رفتاری را درجه-هایی را تکمیل کنند که مشکالت  اطفی یا تنها بخش
آموزانی  آوردن تصویر کاملی از کارکرد کودک باید همۀ سؤاالت توسط معلم تکمیل شودر سپس دانش دس  به

تر داشتند، در دو گرو  آزمایش و گوا  قرار  که در فرم گزارش معلم و معدل پیشرف  تحصیلی نمرۀ پایین
 گرفتندر

دقیقه در کالس اجرا و توسط  30- 45آموزان در بازۀ زمانی  آزمون  ملکرد تحصیلی نیز توسط دانش
آزمون  نفر بود که در حین اجرای آزمایش با اف  آزمودنی در پس 30آوری شدر گرو  نمونه شامل  محقق جمع
ر گرو  آزمایش، آموزش را نفر گرو  گوا ( 12نفر گرو  آزمایش و  12نفر تجزیه و تحلیل شدند ) 24درمجمو  

( روزهای شنبه و دوشنبه 13-14توسط خود محقق در محیط مدرسه و بعد از اتمام کار مدرسه )سا   
های آموزشی، اجتما ی و  اطفی  ای دو جلسه( دریاف  کردندر پس از اتمام دور  آموزش مهارت )هفته

 آزمون اجرا شدر  نوان پس صیلی بههمکارانه، پرسشنامۀ مشکالت  اطفی رفتاری و آزمون  ملکرد تح
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شدن سه ما ، برای بررسی میزان پایداری آموزش آزمون پیگیری صورت گرف  و بار دیگر  پس از سپری
آموز تکمیل شدر  رفتاری توسط معلم و آزمون  ملکرد تحصیلی توسط دانش-پرسشنامۀ مشکالت  اطفی

آزمون و پیگیری کامالً  آزمون، پس سه زمان پیش ها در گفتنی اس  شرایط اجرا براساس دستورالعمل آزمون
شد  در پژوهش دریاف  مجوز از ادار  آموزش و پرورش برای  یکسان بودر از جمله مالحظات اخالقی ر ای 

آموزان، والدین  هماهنگی با شئونات اسالمی، فرهنگی و آموزشی، کسب رضای  آگاهانه و داوطلبانه از دانش
های کتبی، رازداری و ایجاد اطمینان دربارۀ حفظ محرمانه اطال ات  نامه وری موافق آ و معلمان از طریق جمع

نکردن از این اطال ات در سایر روابط کاری، تالش برای ایجاد جوی  اری از  شد  و استفاد  آوری جمع
کنندگان و  آموزان، برقراری  دال  میان شرک  هرگونه اضطراب، کسال  و سایر مشکالت برای دانش

ها خارج از فضای آموزشی مدرسه، سعی بر اینکه تأثیرگذاری شخصیتی  جلوگیری از هرگونه ارتباط با آزمودنی
ها،  ها تنها در چارچوب پروتکل آموزش مهارت آموزان به وجود نیاید، انجام فعالی  و ایجاد وابستگی در دانش

 کنندگان بودر ها برای تشویق مشارک  شرک  استفاد  از مشوق

 (CASEL)کل آموزش یادگیری آموزشی، اجتماعی و هیجانی همکارانه پروت

( تنظیم 2013های اجتما ی هیجانی همکارانه براساس راهنمای کسل ) دستورالعمل برنامۀ آموزش مهارت
آموزش (، کتاب 1393)کتی،  های اجتما ی، رفتاری و هیجانی کودکانرشد مهارتشدر  الو  بر این از کتاب 

های اجتما ی  روش برای آموزش مهارت 101(، کتاب 1396)محمدخانی، نوری و موتابی،  ندگیهای ز مهارت
)فریزر، جیمز و گالینسکی،  های حل مسئله اجتما ی در کودکان مهارت(، کتاب 1396)شاپیرو، به کودکان 

ی تدوین ( و سایر کتب مرتبط در این زمینه برا1397)کلینکه، های زندگی  مهارت(، مجمو ۀ کامل 1394
 50جلسۀ  12های اجتما ی هیجانی همکارانه در  برنامۀ آموزشی استفاد  شدر آموزش پروتکل مهارت

 رای به شرح زیر صورت گرف  دقیقه

 (CASEL)های آموزشی، اجتماعی و هیجانی همکارانه  آموزش مهارت. خالصۀ جلسات 1جدول 
 توضیحات جلسات

 جلسۀ اول
کنندگان برای  بندی و ارائۀ قوانین گرو  توافق با شرک ای گرو ، معارفه و آشنایی با اهداف برنامه، گرو معارفه و ایجاد ارتباط با ا ض

 شرک  در جلسات
جلسات دوم و 

 سوم
آوردن درک دقیق و مثب  از خود، شناسایی نقاط قوت فردی، تجربۀ احساس  دس  مهارت خودآگاهی: شناسایی احساسات خود، به

 های مربوط به هر فعالی  های  ملی و کاربرگ دن باارزش اس (ر انجام فعالی خودکارآمدی )خودبو
جلسات چهارم 

 و پنجم
ها احساسات مشابهی دارند )شناخ  احساس مشابه خود و دیگران( شناخ  و فهم احساسات و  الئم  مهارت آگاهی اجتما ی: انسان

 لیفام را نشان دهم؟(، تعیین تک احساسی دیگران، )چگونه همدلی

جلسات ششم و 
 هفتم

زدن(، آشنایی با موانع و  کردن )تناسب حال  چهر  و زبان بدن و ر ای  نوب  در حرف های ارتباطی: آشنایی با نحوۀ صحب  مهارت
نظر،  های حل اختالف ها و درخواس  کمک(، داشتن اختالف طبیعی اس ، آشنایی با روش  وامل ایجاد ارتباط مؤثر، )حل تعارض

 ازی و تعیین تکلیفانجام ب
جلسات هشتم 

 و نهم
گیری  ها، آشنایی با مراحل تصمیم گیری گیری و انوا  مختلف تصمیم گیری مسئوالنه: آشنایی با مهارت تصمیم مهارت تصمیم

 های  ملی و تعیین تکلیف های مختلف، انجام فعالی  مسئوالنه و کاربرد آن در موقعی 
جلسات دهم و 

 یازدهم
آموزان  های شناخ  و مدیری  احساسات، مدیری  احساسات )نردبان یا پلۀ ترس(، آشنایی دانش خود: آشنایی با روش مهارت مدیری 

 های مربوط به هر فعالی ، تعیین تکلیف هایی برای مواجهه با ترس و اضطراب، انجام بازی و کاربرگ با گام
 گویی و نمایش خالق انجام بازی نقش، قصهشد  از طریق  های آموخته مرور و تمرین مهارت جلسۀ دوازدهم
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 ابزار سنجش
 (TRF) 2نسخۀ معلم (CBCL) 1سیاهۀ رفتاری کودکان

اندر در   ( برای سنجش مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان ساخته2001) این پرسشنامه را آخنباخ و رسکوراال
مبتنی بر تجربۀ آخنباخ فرم گزارش  گیری مشکالت  اطفی رفتاری از نظام سنجش این پژوهش برای انداز 

رود، معلم یا سایر کارکنان مدرسه  کار می ساله به 11-18معلم استفاد  شدر نسخۀ معلم را که برای سنین 
مانند مشاوران، مدیر یا معاون، دستیار معلم و مربی ویژ  که با  ملکرد کودک در مدرسه آشناس  تکمیل 

های  ها و بیماری ها، ناتوانی سؤال تشکیل شد  اس ، شایستگی 12 کنندر در بخش اول این فرم که از می
ها  دهند  در ارتباط با کودک و نظر او به بهترین ویژگی ترین نگرانی پاسخ کودک سنجید  شدر همچنین  مد 

دهند  خواسته شد  سؤال داردر از پاسخ 113و خصوصیات کودک مدنظر قرار گرف ر بخش دوم این فرم 
= کامالً یا 2= تاحدی یا گاهی درس  و 1ی،  اطفی و اجتما ی را با نمرات صفر= نادرس ، مشکالت رفتار

هایش را وضعی   بندی دهند  خواسته شد پایه و اساس درجه حال، از پاسخ بندی کندر با این  غالباً درس  درجه
ین واقعی  اس  که در آموز در طول دو ما  گذشته قرار دهدر دلیل انتخاب این دورۀ زمانی کوتا ، ا دانش

آموزان را در فواصل زمانی نسبتاً کوتا  بسنجند و ممکن اس  در طول  بیشتر موارد الزم اس  معلمان، دانش
 ای و در فواصل زمانی نسبتاً کوتا  بار دیگر بسنجندر صورت دور  ها را به سال تحصیلی الزم باشد آن

ها به دو گرو   های مبتنی بر تجربۀ هر فرم، آن قیاس( بر م2001های آخنباخ و رسکورال ) براساس تحلیل
سازی نام دارد، سه مقیاس سندرم یا اضطراب/  ها که درونی بندی کلی تقسیم شدند: یکی از این گرو 

بندی این اس   گذاری این گرو  گیردر دلیل نام گیری/ افسردگی و شکایات جسمانی را دربرمی افسردگی، گوشه
سازی نامید   بندی دوم که برونی گیرد که اساساً درون خود فرد قرار دارندر گرو  که مشکالتی را دربرمی

گذاری این  شودر دلیل نام شکنی و رفتار پرخاشگرانه را شامل می شود، دو مقیاس نشانگان رفتار قانون می
ارات دیگران شود که اساساً مستلزم تعارض با دیگران و با انتظ نشانگان این اس  که مشکالتی را شامل می

 از کودک اس ر
(، 33، 91، 29، 52، 14، 45، 31، 112، 32، 35، 30، 71، 50مقیاس اضطراب/ افسردگی )سؤاالت  خرد 

 56ج،  56(، شکایات بدنی )سؤاالت: 69، 103، 5، 75، 111، 42، 65، 102گیری/ افسردگی )سؤاالت  گوشه
، 70، 58، 9، 40، 100، 46کالت تفکر )سؤاالت (، مش47، 51، 54ث،  56پ،  56الف،  56ب،  56ت،  56چ، 
شکنانه  (، رفتار قانون17، 61، 8، 78، 4، 41، 1، 13، 10(، مشکالت توجه )سؤاالت: 18، 85، 76، 83، 84، 66

، 89(، رفتار پرخاشگرانه )سؤاالت 28، 2،96، 101، 10، 72، 81، 82، 39، 63، 26، 67، 105، 43، 99)سؤاالت 
، 53، 110(، سایر مشکالت )سؤاالت 20، 94، 95، 97، 3، 87، 57، 68، 86، 21، 23، 22، 37، 104، 16، 19
، 62، 38، 79، 27، 34، 36، 11، 64، 25(، مشکالت اجتما ی )سؤاالت 108، 107، 55، 88، 80، 77، 24، 93
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 دهندر ( را پوشش می48، 12
، بازآزمایی و توافق میان های همسانی درونیمنظور بررسی ا تبار فرم گزارش معلم از روش به
و با همبستگی با دو مقیاس  46/0و  96/0( با کاربرد آلفای کرونباخ 1991دهندگان استفاد  شدر آخنباخ ) پاسخ

2پیترسون-و سیاهۀ تجدیدنظرشدۀ مشکل رفتاری کوای (1990) (CBRS) 1بندی کانرز درجه
 (Q-

PRBPC)  (ر این ابزار به بیش از هفتاد 1983پیترسون،  را گزارش کرد  اس  )کوای و 88/0و  52/0ا تبار
کار رفته  شد  روی رفتار کودکان در اروپا، آمریکا و آسیا به های انجام زبان ترجمه شد  و در بیشتر پژوهش

 17تا  13دختر و پسر  256ها و مشکالت رفتاری  ( نیز آن را برای ارزیابی مهارت1999اس ر اسلوبودسکایا )
را گزارش کردند  30/0-94/0کار بردند و پایایی  در و مادر، معلم و خود کودکان در روسیه بهگا  پ ساله از نظر

توسط سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی  1384(ر این سیاهۀ رفتاری در سال 1999)اسلوبودسکایا، 
یاس مشکالت مق ( هنجاریابی شد  اس ر ضریب همسانی درونی برای خرد 1385ایران، به کوشش مینایی )

، 72/0فعالی   ، مشکالت بی82/0ای  ، مشکالت نافرمانی مقابله82/0، مشکالت اضطرابی 77/0 اطفی 
گزارش شد  اس ر در پژوهش مینایی مقدار آلفای  72/0و مشکالت سلوک  83/0مشکالت جسمانی شکل 

 (ر1385دس  آمد  اس  )مینایی،  به 93/0کرونباخ این پرسشنامه 
و مشکالت  82/0سازی،  پایایی ابزار با استفاد  از آلفای کرونباخ برای مشکالت درونیدر پژوهش حاضر 

گزارش  75/0سازی  و مشکالت برونی 71/0سازی نیز  و روایی ابزار برای مشکالت درونی 84/0سازی  برونی
در مقیاس و  63و  112آزمون  سازی در پیش شدر بیشترین و کمترین نمر  در مقیاس مشکالت رفتاری برونی

و  65و  41و  63و در پیگیری  13و  35، 15و  45آزمون  ، در پس63و  112سازی  مشکالت رفتاری درونی
و  45آزمون  ، پس32و  53آزمون  بودر در آزمون  ملکرد تحصیلی نیز بیشترین و کمترین نمر  در پیش 41
 بودر 60و  45و پیگیری  61

 (APT) 5آزمون عملکرد تحصیلی
های آموزش و  وسیله محقق از کارگرو  سؤال در سه درس ریاضی، فارسی و  لوم دارد و به 20ر آزمون مذکو

( از نظرات کارشناسان CVR) 3پرورش منطقه تهیه شدر برای محاسبۀ شاخص نسب  روایی محتوایی
ف متخصص در زمینۀ محتوای آزمون موردنظر استفاد  شدر همچنین با توضیح اهداف آزمون و ارائۀ تعاری

بخشی  ها خواسته شد هریک از سؤاالت را براساس طیف سه  ملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به آن
بندی  طبقه« گویه ضرورتی ندارد»و « گویه مفید اس ، ولی ضروری نیس »، «گویه ضروری اس »لیکرت 

که متخصصان  صورت ( استفاد  شدر بدینCVI) 4کنندر برای بررسی روایی محتوا از شاخص روایی محتوایی

                                                 
1. Conners Comprehensive Behavior Rating Scales (CBRS) 

2. Quay- Peterson Revised Behavior Problem Checklist (Q-PRBPC) 
3. Content Validity Ratio (CVR) 
4. Content Validity Index (CVI) 
5. Academic Performance Test (APT) 
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هر گویه را براساس یک طیف لیکرتی چهارقسمتی مشخص « بودن    ساد»و « بودن واضح»، «بودن مربوط»
 کردندر

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
های پژوهش ابتدا از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتویری  برای تجزیه و تحلیل داد 

(MANCOVAاستفاد  شد و درصورت معناداری برای ) های کوواریانس  ها از تحلیل هرکدام از مؤلفه
( استفاد  شدر برای استفاد  از روش تحلیل کوواریانس چندمتویری ابتدا سه مفروضۀ ANCOVAراهه ) یک

ها و همگنی  کوواریانس، تجانس واریانس -های واریانس اساسی این روش آماری، یعنی همسانی ماتریس
 ضرایب رگرسیون بررسی شدر

 ها یافته
 شناختی نمونه الف( توصیف جمعیت

آموزان پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهرستان پیشوا در یک  نفر از دانش 24های پژوهش حاضر به تعداد  نمونه
 -آزمون قرار گرفتن و طی سه مرحلۀ پیش -نفر 12هر گرو  شامل  -گرو  آزمایش و یک گرو  گوا 

 -آزمون کنندگان را در مرحلۀ پیش معیار شرک  حراف میانگین ان 2پیگیری آزمود  شدندر جدول  -آزمون پس
 دهدر پیگیری نشان می -آزمون پس

 ها ب( توصیف شاخص

 پیگیری -آزمون پس -آزمون کنندگان در متغیرهای پژوهش در پیش . میانگین، انحراف معیار شرکت2جدول 

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش متغیر

-مشکالت  اطفی
رفتاری 

 شد سازی درونی

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار
 میانگین گروه

انحراف 

 معیار
 میانگین گروه

انحراف 

 معیار

 99/5 91/50 آزمایش 46/10 28 آزمایش 07/14 77 آزمایش

 33/5 50/78 گوا  40/8 16/84 گوا  40/8 16/84 گوا 

-مشکالت  اطفی
رفتاری 

 شد سازی برونی

 43/8 66/51 ایشآزم 15/6 75/24 آزمایش 59/16 91/91 آزمایش

 10/6 83/78 گوا  69/8 58/88 گوا  69/8 58/88 گوا 

  ملکرد تحصیلی
 48/4 16/53 آزمایش 35/4 66/52 آزمایش 16/7 08/43 آزمایش

 40/5 58/43 گوا  33/5 41/43 گوا  50/5 41/43 گوا 
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 حلیل استنباطی پژوهشت
بتدا سه مفروضۀ اساسی این روش آماری، یعنی برای استفاد  از روش تحلیل کوواریانس چندمتویری ا

 ها و همگنی ضرایب رگرسیون بررسی شدر کوواریانس، تجانس واریانس -های واریانس همسانی ماتریس

 کوواریانس-های واریانس ی ماتریسالف( مفروضۀ همسان

ریانس بودند های کووا های آزمون تحلیل کوواریانس چندمتویری، بررسی همسانی ماتریس یکی از مفروضه
 آمد  اس : 3باکس استفاد  شد که نتیجۀ آن در جدول  که بدین منظور از آزمون ام

 ها ج( آزمون نرمال شاخص

 باکس( ها )ام . نتیجۀ آزمون همسانی ماتریس کوواریانس3جدول 

 سطح معناداری 2درجۀ آزادی  1درجۀ آزادی  Fمقدار  باکس آزمون ام

10/12 71/1 6 07/35 11/0 

اس  که چون این  11/0مشاهد  شد، میزان معناداری آزمون ام باکس برابر  3طور که در جدول  انهم
 کوواریانس همگن هستندر -های واریانس بیشتر بود، مشخص شد ماتریس 05/0مقدار از 

 ها ب( مفروضۀ تجانس واریانس

منظور از آزمون  بود که بدینها  های تحلیل کوواریانس چندمتویری، همگنی واریانس یکی دیگر از مفروضه
 نتایج آن ارائه شد  اس ر 4لوین بهر  برد  شد که در جدول 

 های خطا یکسانی واریانسلوین برای بررسی مفروضۀ  F. آزمون 4جدول 

های خطا آورد  شدر براساس نتایج  نتیجۀ آزمون لوین برای بررسی مفروضۀ همگنی واریانس 4در جدول 
 شد ( و  ملکرد سازی رفتاری )درونی و برونی-ها در متویر مشکالت  اطفی مندرج، مفروضۀ همگنی واریانس

 تأیید شدر <05/0Pتحصیلی با سطح معناداری 

 های آماری شاخص متغیرها

 
 سطح معناداری F 2درجۀ آزادی  1درجۀ آزادی 

 90/0 13/0 22 1 سازیمشکالت رفتاری درونی
 18/0 83/1 22 1 سازیالت رفتاری برونمشک

 89/0 19/0 22 1  ملکرد تحصیلی
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 ج( شیب رگرسیون

ها انجام شد، شیب رگرسیون بود که در  شدۀ بعدی که برای بررسی خطای واریانس گرو  فرض بررسی پیش
 ارائه شد  اس ر 5جدول 

شده  سازی ونیرفتاری درونی و بر -. آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر مشکالت عاطفی5جدول 
 و عملکرد تحصیلی

منبع 

 تغییرات
 متغیر

مجموع 

 مجذورات
 F درجۀ آزادی

سطح 

 معناداری

گرو  
 آزمون پیش

 35/0 07/107 1 53/8080 شد سازیرفتاری درونی-مشکالت  اطفی

 51/0 96/142 1 31/1489 شد سازیرفتاری برونی-مشکالت  اطفی

 2/0 84/6 1 98/3621  ملکرد تحصیلی

های مورد مطالعه برابر اس ر همچنین شیب  دهد خطای واریانس گرو  نشان می 5مندرجات جدول 
های استفاد  از آزمون  فرض ترین پیش با توجه به اینکه مهم .های آزمایش و گوا  همگن بود رگرسیون گرو 

 تحلیل کوواریانس ر ای  شد  بود، پس این آزمون اجرا شدر

 ها د( آزمون فرضیه
( و تحلیل کوواریانس MANCOVAهای آزمایشی، تحلیل کوواریانس چندراهه ) بررسی اثر مداخلهرای ب

های متویرهای وابستۀ  آزمون ها، با کنترل پیش آزمون گرو  های پس ( روی نمر ANOVAراهه ) یک
شدر  شد ( و  ملکرد تحصیلی انجام سازی شد  و برونی سازی رفتاری )درونی-پژوهش، متویر مشکالت  اطفی

 شودر ها پرداخته می در این بخش به بررسی نتایج تحلیل فرضیه
آزمون متویرهای  آزمون با کنترل پیش های پس نتایج تحلیل کوواریانس چندمتویری را روی نمر  6جدول 

 دهدر شد  و  ملکرد تحصیلی نشان می سازی سازی و برونی رفتاری درونی -مشکالت  اطفی

آزمون متغیرهای مشکالت عاطفی رفتاری  های پس ریانس چندمتغیری برای مقایسۀ نمره. نتایج تحلیل کووا6جدول 
 شده و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و گواه سازی درونی و برونی

 اندازۀ اثر (p)داری معنا سطح  خطا df فرضیه F dfنسبت  ارزش آزمون اثر

 ها گرو 

 60/0 001/0 40 6 37/10 21/1 1اثر پیالیی

 85/0 001/0 38 6 60/36 02/0 2ی ویلکزلمبدا

 94/0 001/0 36 6 90/101 96/33 3اثر هتلینگ

 97/0 001/0 20 3 43/224 64/33 4ریشۀ روی ترین بزرگ

                                                 
1. pillai’s trace 

2. wilks’ lambda 
3. hoteling's trace 

4. roy’s largest root 
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دهد بین گرو  آزمایشی و گرو  گوا  از لحاظ حداقل یکی از متویرهای  نشان می 6مندرجات جدول 
داری  شد ( و  ملکرد تحصیلی تفاوت معنا سازی شد  و برونی ازیس رفتاری )درونی -وابستۀ مشکالت  اطفی

آزمون  آزمون با کنترل پیش های پس راهه را روی نمر  نتایج تحلیل کوواریانس یک 7وجود داردر جدول 
 دهدر متویرهای وابستۀ پژوهش نشان می

رفتاری  -غیرهای مشکالت عاطفیآزمون مت های پس راهه برای مقایسۀ نمره . نتایج تحلیل کوواریانس یک7جدول 
 شده و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و گواه سازی سازی و برونی درونی

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنا

اندازۀ 

 اثر

 91/0 001/0 07/107 20/9521 2 40/19042 شد سازیرفتاری درونی -مشکالت  اطفی
 93/0 001/0 96/142 63/11968 2 26/23937 شد سازیاری برونیرفت -مشکالت  اطفی

 39/0 005/0 84/6 21/204 2 43/408  ملکرد تحصیلی

راهه برای مشکالت  اطفی رفتاری  دهد تحلیل کوواریانس یک نشان می 7نتایج مندرج در جدول 
میانگین  2مندرج در جدول دار اس ر با توجه به نتایج  ( معنا=001/0Pو  =07/107Fشد  ) سازی درونی
 16/84و گرو  گوا   28شد  در گرو  آزمایشی  سازی رفتاری درونی-آزمون نمرۀ متویر مشکالت  اطفی پس

شد  گرو  آزمایشی در  سازی رفتاری درونی-آزمون، مشکالت  اطفی دهد با کنترل پیش اس  که نشان می
های  آموزش مهارتین فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر تأثیر داری دارد؛ بنابرا آزمون با گرو  گوا  تفاوت معنا پس

 آموزان ابتدایی شد  دانش سازی رفتاری درونی-آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مشکالت  اطفی
 تأیید شدر

رفتاری  -راهه برای مشکالت  اطفی دهد تحلیل کوواریانس یک نشان می 7نتایج مندرج در جدول 
میانگین  2دار اس ر با توجه به نتایج مندرج در جدول  ( معنا=001/0Pو  =96/142Fشد  ) سازی برونی
و گرو  گوا   75/24سازی شد  در گرو  آزمایشی  رفتاری برونی -آزمون نمرۀ کل مشکالت  اطفی پس
سازی گرو  آزمایشی در  رفتاری برونی -آزمون، مشکالت  اطفی دهد با کنترل پیش اس  که نشان می 58/88
های  آموزش مهارتداری دارد؛ بنابراین، فرضیۀ دوم پژوهش مبنی بر تأثیر  ون با گرو  گوا  تفاوت معناآزم پس

 آموزان ابتدایی شدۀ دانش سازی آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مشکالت  اطفی رفتاری برونی
دار بودر  ( معناP=005/0و  F=84/6راهه برای  ملکرد تحصیلی ) تأیید شدر همچنین تحلیل کوواریانس یک

و  66/52آزمون نمرۀ  ملکرد تحصیلی در گرو  آزمایشی  ، میانگین پس2با توجه به نتایج مندرج در جدول 
آزمون  آزمون،  ملکرد تحصیلی گرو  آزمایشی در پس دهد با کنترل پیش اس  که نشان می 41/43گرو  گوا  

های آموزشی،  آموزش مهارتپژوهش مبنی بر تأثیر  3رضیۀ داری دارد؛ بنابراین ف با گرو  گوا  تفاوت معنی
 آموزان ابتدایی تأیید شدر  ملکرد تحصیلی دانشاجتما ی و هیجانی همکارانه بر 

نتایج  8ما ، برای بررسی میزان پایداری آموزش آزمون پیگیری به  مل آمدر جدول  3شدن  پس از سپری
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های متویرهای مشکالت  آزمون پیگیری با کنترل پیش های تحلیل کوواریانس چندمتویری را روی نمر 
 دهدر سازی شد ( و  ملکرد تحصیلی را نشان میرفتاری )درونی و برونی- اطفی

رفتاری -های پیگیری متغیرهای مشکالت عاطفی . نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسۀ نمره8جدول 
 های آزمایش و گواه هشده و عملکرد تحصیلی گروسازی درونی و برونی

 اندازۀ اثر (p)داری  معنی سطح خطا df فرضیه F dfنسبت  ارزش آزمون اثر

 ها گرو 

 71/0 001/0 40 6 30/16 41/1 اثر پیالیی

 82/0 001/0 38 6 39/29 03/0 لمبدای ویلکز

 89/0 001/0 36 6 43/49 47/16 اثر هتلینگ

 94/0 001/0 20 3 74/103 55/15 ترین ریشۀ روی بزرگ

های آزمایشی و گرو  گوا  از لحاظ حداقل  دهد در آزمون پیگیری بین گرو  نشان می 8مندرجات جدول 
شد  و  ملکرد تحصیلی تفاوت  سازی رفتاری درونی و برونی-یکی از متویرهای وابستۀ مشکالت  اطفی

های پیگیری با کنترل  نمر راهه را روی  نتایج تحلیل کوواریانس یک 9داری وجود داردر جدول  معنا
 دهدر آزمون متویرهای وابسته پژوهش نشان می پیش

رفتاری درونی  -های پیگیری متغیرهای مشکالت عاطفی راهه برای مقایسۀ نمره . نتایج تحلیل کوواریانس یک9جدول 
 های آزمایش و گواه شده و عملکرد تحصیلی گروه سازی و برونی

راهه برای مشکالت  اطفی رفتاری  دهد تحلیل کوواریانس یک ن مینشا 9نتایج مندرج در جدول 
و  F=89/109شد  ) سازی (، مشکالت  اطفی رفتاری برونی=001/0Pو  = 99/61Fشد  ) سازی درونی
001/0=P( و  ملکرد تحصیلی )56/6=F=  001/0و=P معنادار اس ر همچنین در مرحلۀ پیگیری میانگین )

اس ر در مشکالت  50/78و گرو  گوا   91/50شد   سازی رفتاری درونی-فیگرو  آزمایش در مشکالت  اط
بودر میانگین  ملکرد تحصیلی گرو   83/78و گرو  گوا   66/51شد  نیز میانگین گرو  پیگیری  سازی برونی

 بودر 58/43و گرو  گوا   16/53آزمایشی 

 گیری بحث و نتیجه
های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مشکالت  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر یادگیری مهارت

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F اثر اندازۀ  داریسطح معنا 

 85/0 001/0 99/61 29/2274 2 59/4548 سازی شد  مشکالت رفتاری درونی

 91/0 001/0 89/109 15/2665 2 31/5130 سازی شد  مشکالت رفتاری برونی

 38/0 001/0 56/6 35/210 2 70/420  ملکرد تحصیلی
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آموزان ابتدایی انجام شدر نتایج نشان  شد  و  ملکرد تحصیلی دانش سازی رفتاری درونی و برونی- اطفی
رفتاری -های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مشکالت  اطفی دهد آموزش یادگیری مهارت می

 اساس فرضیۀ اول پژوهش تأیید شد  اس ر ارد که براینشد  تأثیر مثب  د سازی درونی
( مبنی بر رابطۀ مشکالت 2019های زیر همسویی دارد: ساالورا و همکاران ) این یافته با نتایج پژوهش

( با هدف بررسی رابطۀ 2019های اجتما ی، هاکلبرگ، کلس، اودن و همرسترم ) شد  با مهارت سازی درونی
های  ( با هدف آموزش مهارت2019ی اجتما ی، برک ، بایلی، هافمن، سایمونز )مشکالت رفتاری و شایستگ

( با بیان 2016تر و بهبود وضعی  کالس درس و  ملکرد تحصیلی، میهیکا و همکاران )  اطفی پیشرفته
دلیل  رابطۀ مثب  تنظیم احساسات و مشکالت رفتاریر کودکان دارای مشکالت اولیۀ اجتما ی، چه به

های اجتما ی ممکن اس  در  گیری از اجتما  یا قرارنگرفتن در معرض موقعی  ما ی، کنار اضطراب اجت
رو شوندر با گذش  زمان، این نقصان درک  های هیجانی با مشکل روبه تشخیص صحیح و درک سرنخ

های اجتما ی، افزایش فراوانی و شدت هیجان منفی و درنهای  مشکالت  احساسات سبب تشدید ضعف
( دریافتند، کودکانی که  الئم 2019شودر گارسیا، ماراندی و میکامی ) شد  منجر می سازی تی درونیشناخ روان

دهند، شش برابر بیشتر از کودکانی که  الئم  های دوم و سوم نشان می خفیف تا شدید افسردگی را در کالس
 درهای اجتما ی یا تحصیلی هستن ندارند، دچار نقص مهارت مانند مشکالت در مهارت

کند که  هایی تأکید می های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر مهارت برنامۀ یادگیری مهارت
هایی از قبیل  تواند به مشکالت درونی مانند اضطراب و افسردگی بپردازدر محتوای دروس بر مهارت می

  و درگیری و مقابله سازی رفتاری، مدیری  استرس و  صبانی شناخ  و درک احساسات خود و دیگران، فعال
ها، درک دیدگا  دیگران )برای مثال همدلی( و حل مسئله، اصالح مجدد شناختی، شناسایی تعلقات  با هیجان

شخصی و تعیین هدف تمرکز داردر هر بخش آموزش شامل یک بخش سخن با مربی، فعالی  تمرکز مبتنی 
و پیشنهادهای مربوط به گنجاندن مطالب آگاهی اختیاری، ادبیات کودکان برای تقوی  یادگیری  بر ذهن

درسی و تمرین مهارت در طول روز اس ر همچنین این برنامه درصورت استفاد  از روش آموزش گام به گام 
و متوالی، استفاد  از اشکال فعال یادگیری، زمان کافی بر پیشرف  مهارت و داشتن اهداف یادگیری صریح به 

شود افراد  (ر آموزش این مهارت سبب می2011ورالک و همکاران، احتمال زیاد مؤثرتر خواهد بود )د
ها و تقوی   های خود را بشناسند و برای اصالح ضعف ها و ضعف خودآگاهی بیشتری داشته باشند و قوت

کند تا با مشکالت بهتر مواجه شود  ها به فرد کمک می ها و ضعف قدرت خود  مل کنندر ایجاد آگاهی از قوت
 راب خود را کاهش دهدرو درنتیجه اضط

های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر  دهد آموزش یادگیری مهارت همچنین نتایج نشان می
شد  تأثیر مثبتی دارد )فرضیۀ دوم(ر این یافته با نتایج تحقیقات زیر  سازی رفتاری برونی-مشکالت  اطفی

بر آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش ( مبتنی 1390فر ) همسویی دارد: کیمیایی، رفتار و سلطانی
های اجتما ی و  ( با هدف ارتقای شایستگی2016پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی، میهیکا و همکاران )

 اطفی کودکان و کاهش احتمال بروز مشکالت رفتاری و روابط منفی با همساالن و معلمان، حصار سرخی، 
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تنی بر تأثیر آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، ( مب1395نکاح و باقری ) طبیبی، اصوری 
 سرپرس  و بدسرپرس ر تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی

تواند با  آموز نمی شد  احساسات تح  کنترل نیستند و دانش سازی  با توجه به اینکه در مشکالت برونی
شکنی،  کالمی و بدنی یا ا مال بزهکارانه، قانون صورت پرخاشگری ها مقابله کند، این مشکالت را به آن

کند؛ بنابراین در برنامۀ آموزشی  مصرف مواد به سم  بیرون هدای  می مزاحم ، نافرمانی، رفتار تکانشی، سوء
ها و همدلی کاهش  ما این مشکالت، با آموزش مهارت خودآگاهی، مدیری  خود و مهارت مقابله با هیجان

توان دریاف  کودکانی که رفتارهای پرخاشگرانه و  ریف مشکالت رفتاری در کودکان مییاف ر با توجه به تعا
های اجتما ی الزم را ندارند  آزاردهند  دارند و در برقراری ارتباط با همساالن دچار مشکل هستند، مهارت

ران، ر ای  های اجتما ی و  اطفی الزم برای کمک به دیگ (ر اگر کودکان از صالحی 2017)هان، لی و سو، 
نوب  و به اشتراک گذاشتن و همچنین توانایی جلوگیری از پرخاشگری فیزیکی هنگام ناراحتی برخوردار 

های درس دارند )کوالهان،  ها و معلمان خود در کالس ای مثب  با سایر بچه باشند، به احتمال زیاد رابطه
(؛ بنابراین در برنامۀ یادگیری 2016، به نقل از میهیکا و همکاران 2000، 1درموت فنتوزو، مندبز و مک

های الزم برای درک و مدیری  احساسات، تنظیم و   اطفی آموزش دانش، نگرش و مهارت -اجتما ی
دادن احساس به دیگران و همدلی با آنان، برقراری و حفظ روابط مثب  و  دستیابی به اهداف مثب ، نشان

 شد  مؤثر بود  اس ر زیسا گیری مسئوالنه در کاهش مشکالت برونی تصمیم
های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه بر  ملکرد  دهد آموزش یادگیری مهارت نتایج نشان می

( 1394آبادی، خسروی و صباحی ) ها با نتایج پژوهش فریس آموزان تأثیر مثبتی داردر این یافته تحصیلی دانش
مسئلۀ اجتما ی بر بهبود سازگاری اجتما ی و  حل فردی و  های ارتباطی بین دربارۀ اثربخشی آموزش مهارت

کورمیک و  توان به پژوهش مک توانی ذهنی همسویی داردر همچنین می آموزان با کم پیشرف  تحصیلی دانش
( با هدف بررسی نقش برنامۀ یادگیری آموزشی، اجتما ی و هیجانی در افزایش رشد سالم  2015همکاران )

( با هدف استفاد  از 2014و پژوهش دیویس، سولبرگ، بکا و گور ) آموزان و پیشرف  تحصیلی دانش
بینی موفقی  تحصیلی آیند  و پیشرف  به سم   های یادگیری اجتما ی  اطفی برای پیش مهارت

های اجتما ی هیجانی  ( نیز پژوهشی با هدف آموزش مهارت2013التحصیلی اشار  کردر اسمی  و الو ) فارغ
ساز و افزایش پیشرف  تحصیلی انجام دادندر تحقیق میهیکا و همکاران  لبرای کاهش رفتارهای مشک

 اطفی کودکان در مهدکودک بر  ملکرد تحصیلی و  -های اجتما ی ( با هدف تأثیر ارتقای مهارت2016)
های  ( با هدف بررسی رابطۀ طولی بین مهارت2017دبستان و پژوهش گوستاوسن ) ها در پیش رفتاری آن

 رف  تحصیلی، با نتایج این پژوهش همسویی داردراجتما ی و پیش
کنند و ارتباط مناسب  طورکلی، کودکانی که بیشتر به وظایف توجه دارند، رفتارهای تکانشی را مهار می به

تر بر  گیرند؛ بنابراین راح  های یادگیری در کالس بهر  می ساالن و همساالن دارند، بیشتر از فرص  با بزرگ

                                                 
1. Coolahan, Fantuzzo, Mendez & McDermott 
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های رفتار  دهد ویژگی کنندر شواهد زیادی وجود دارد که نشان می ریاضیات تسلط پیدا میمفاهیم خواندن و 
کنند کودکان  شان نقش داردر معلمان گزارش می اجتما ی کودکان در سازگاری با مدرسه و  ملکرد تحصیلی

حرانی در ها نقش حساس و ب شوند که این مهارت های اجتما ی وارد مدرسه می با سطوح مختلفی از مهارت
شوند، با مشکالتی مانند  ها داردر کودکانی که با رفتار اجتما ی و ضعیف وارد مدرسه می های اولیۀ آن موفقی 

شوند )جافی، استری  و ادگرز،  رو می طرد همتاها، مشکالت رفتاری و سطح پایین موفقی  تحصیلی روبه
پسند، ارتباط با همساالن و رفتار  ی جامعههای اجتما ی کودک مانند رفتارها (ر همچنین بین قابلی 2012

داری وجود دارد  متناسب در کالس درس و موفقی  و انطباق و  ملکرد بهتر با مدرسه روابط معنا
 (ر2000لند، موریسون و هولمز،  کلی )مک

ن های بی کنند حمای  ها بر  ملکرد تحصیلی تأثیرگذار اس ر محققان بیان می بنابراین تقوی  این قابلی 
های اجتما ی  اطفی همکارانه سبب  ملکرد تحصیلی بهتر، ایجاد  فردی، تحصیلی و محیطی در برنامه

ریزی شد ، تشویق و تقوی  مثب  کالسی، بهبود روابط معلم و های امن و برنامه یادگیری مشارکتی و محیط
 (ر2004لبرگ، شود )زینس، ویزنبرگ، وانگ و وآموز و ایجاد تعهد و پیوند با مدرسه می دانش

س درس، فشار های زمانی موجود در کال توان به محدودی  های این پژوهش می از محدودی 
بندی و حجم باالی دروس، اطال  اندک برخی معلمان از نیازهای نسل جوان و تأکید افراطی بر  بودجه

حل مسئلۀ اجتما ی  های اجتما ی هیجانی و نداشتن به اجرای مهارت آموزش در چارچوب کتاب درسی، الزام
از سوی نهاد آموزش و پرورش، برخالف اثربخشی برنامه و نبود انگیزۀ کافی در معلمان ابتدایی برای اجرای 

 راشار  کردکامل برنامه و گنجاندن آن در برنامۀ هفتگی کالس 
ی های آموزشی، اجتما ی و هیجان های بعدی به بررسی تأثیر آموزش مهارت شود پژوهش پیشنهاد می

آموزان، آموزش مهارت  همکارانه به معلمان ابتدایی و والدین و بررسی تأثیر آن در انگیزۀ پیشرف  دانش
 آموزان دارای نیازهای ویژ  بپردازندر اجتما ی  اطفی همکارانه در جامعۀ دانش

های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه  شود، یادگیری مهارت در سطح کاربردی نیز توصیه می
 نوان بخشی از سا ات کالسی یا یک مادۀ درسی در برنامۀ درسی مدارس گنجاند  شودر شناسایی  به

های آموزشی، اجتما ی و هیجانی همکارانه   اطفی و آموزش مهارت-آموزان دارای مشکالت رفتاری  دانش
بعدی و ارائۀ بروشورهای  های ها در پایه های آموزشی و تداوم آموزش  نوان برنامۀ درمانی، برگزاری کارگا  به

آموزان با هدف پیشگیری نیز به بهبود و پیشرف   ها به دانش آموزشی و کاربرگ در حوزۀ آموزش این مهارت
هایی مانند خودآگاهی،  کند؛ چراکه نتیجۀ پژوهش حاضر تأیید کرد آموزش مهارت ها کمک می تحصیلی آن

کند  گیری مسئوالنه به افراد کمک می همدلی و تصمیمهای ارتباطی،  مدیری  خود، آگاهی اجتما ی، مهارت
اجتما ی حفظ کنند و سطح بهداش  خویش و  -های روانی مثب   مل کنند، خودشان و جامعه را از آسیب

پذیری مانند مصرف مواد  ها  امل محافظتی در برابر رفتارهای ریسک این مهارت .جامعه را ارتقا بخشند
های آموزشی دس  یابند،  کند با موفقی  بیشتری به فرص  ه افراد کمک میمخدر، الکل و خشون  اس  و ب

از مهارت و دانش  لمی استفاد  کنند، احساسات خود را مدیری  کرد  و روابط سالم ایجاد کنندر همچنین 
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هایی از میان معلمان  های ضمن خدم  یا تعیین سرگرو  شود آموزش و پرورش به برگزاری دور  توصیه می
برای آموزش به سایر معلمان و کادر « سفیران آموزش مهارت اجتما ی  اطفی همکارانه»س با  نوان مدار

 مدارس اهتمام ورزدر

 منابع
(ر اثربخشی آم وزش شایس تگی هیج انی ب ر     1395حصارسرخی، رر، طبیبی، زر، و اصوری نکاح، سر مر، و باقری، نر )

مجل ۀ  سرپرس   و بدسرپرس  ر   رخاش گری کودک ان ب ی   افزایش دانش هیج انی، تنظ یم هیج انی و ک اهش پ    
 ر37-48، (3)8ر شناسی بالینی ن  روا

 ر ترجمۀ ا ظم فاضلیر تهران: ارجمندرهای اجتما ی به کودکان روش برای آموزش مهارت 101(ر 1396شاپیرو، لر )
ۀ اضطراب و افسردگی با می زان  (ر رابط1388راد، ار، و حبیبی  سگرآبادی، مر ) پور،  ر، حکیمی متولی بر، بناب، غباری

 ر110-123، (2)3شناسی کاربردیر  روانمعنوی  در دانشجویان دانشگا  تهرانر 

 امی د  ر ترجم ۀ های حل مس ئلۀ اجتم ا ی در کودک ان    مهارت(ر 1394گالینسکی، مر جر ) فریزر، در مر، جیمز، کر نر، و
 رهنر و شناسیروانتهران:  نژادر رحیمی پیمان و شکری

های ارتباطی بین فردی و حل مس ئلۀ   (ر اثربخشی آموزش مهارت1394بادی، لر، خسروی، مر، و صباحی، پر )آ فریس
 اف راد  شناس ی روانت وانی ذهن یر   آموزان دختر با ک م اجتما ی بر بهبود رفتار سازگارانه و  ملکرد تحصیلی دانش

 ر102-121، (18)5 استثناییر

 ر ترجمۀ مژگان حیاتیر تهران: دانژ ری و رفتاری و هیجانی کودکانهای اجتما  رشد مهارت(ر 1393کتی، مر )

 تهران: رسانۀ تخصصیر رر ترجمۀ شهرام محمدخانیهای زندگی مجمو ۀ کامل مهارت(ر 1397کلینکه، کر )

(ر آموزش هوش هیجانی و اثربخش ی آن ب ر ک اهش پرخاش گری     1390،  ر )فرسلطانیکیمیایی، سر  ر، رفتار، مر، و 
 ر153-166، (1)1شناسی بالینی و مشاور ر  های روانپژوهشن پرخاشجویر نوجوانا

ر تهران: آموزان( ویژۀ دانش-های رفتاری های زندگی )مهارت مهارت(ر 1396، رر، و موتابی، فر )نوری، شر، محمدخانی
 ردانش طلو 

دس نجی و ف رم گ زارش معل مر     (ر انطباق و هنجاریابی سیاهۀ رفتاری کودک آخنب اخ، پرسش نامۀ خو  1385مینایی، ار )
 ر529-558، (1)6پژوهش در حیطۀ کودکان استثناییر 
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