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 Background and Purpose: Sense of connectedness with school is defined as individuals’ attitudes 

that enhance their affinity with school environment and is improved through social-emotional 

Learning. The current research aimed to assess the effectiveness of strong kids’ social-emotional 

learning program in the sense of belonging to school of primary school students in Hamedan’s 

affluent and deprived districts. 

Method: The study was carried out by following quasi-experimental unequal groups design. To 

choose the sample from the statistical population of male five graders in the academic year of 2017-

2018, the researcher selected four five-grade classes, purposively chosen from deprived (2 classes 

and 51 subjects) and affluent (2 classes and 45 subjects) districts and randomly assigned as control 

and experimental groups. As a pre-test, sense of belonging to school questionnaire (Brew, Beatty, 

Watt, 2004) was administered, followed by the treatment which included 12 instructional sessions 

(each continuing for 60 minutes in a 3-month period) and covered strong kids’ social-emotional 

learning program for the experimental groups. Finally, the same questionnaire was administered as a 

post-test across the four groups. 

Results: The results indicated that sense of connectedness with school and its constituent components 

(teacher support, engagement in the broader community, the observation of fairness and respect at 

school, relatedness of self with school, academic engagement, positive sense to school) are higher in 

experimental groups than those of control groups (p<.05). In addition, it was found that strong kids’ 

social–emotional instruction influenced sense of connectedness with school and its constituent 

components (teacher support, engagement in the broader community, fairness and safety, relatedness 

of self with school, academic engagement, and positive sense to school) equally benefitted the 

students in deprived and affluent district’s students. 

Conclusion: The staff who provide an environment that allows students to grow emotionally, 

socially, mentally, and educationally, reinforce the sense of belonging to school. If the students feel 

to be cared and supported by the school, they will have better educational progress and show a 

decrease in risky behaviors. 
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مقاله پژوهشی

 به مدرسه هیجانی کودکان قوی بر احساس تعلق -یادگیری اجتماعی هبرنامآموزش اثربخشی 

 آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همداندانش
 

 2الهام عرفانی آداب، 1تورج هاشمی، 1یوسف ادیب، 1*رحیم بدری گرگری
 ایراندانشگاه تبریز، شناسی و علوم تربیتی، دانشکده رواناستاد گروه علوم تربیتی، . 0

 دانشگاه تبریز، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی تربیتی، ی روانادانشجوی دکتر. 2

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 ،هیجانی -امه یادگیری اجتماعیبرن

 کودکان قوی،

 احساس تعلق به مدرسه،

 محروم،

 برخوردار

 

 
 

 

 

 

 
 

 23/12/79دریافت شده: 

 27/16/79پذیرفته شده: 

 04/02/78منتشر شده: 

یابد و باعث هیجانی بهبود می-شود که از طریق یادگیری اجتماعیدیدگاه افراد تعریف می عنوانبهاحساس تعلق به مدرسه  زمینه و هدف: 

ان قوی بر هیجانی کودک-یادگیری اجتماعی هارزیابی اثربخشی برنامهدف از انجام این پژوهش شود. افزایش پیوند آنها با محیط مدرسه می

 بود.شهر همدان  مناطق محروم و برخوردار آموزان ابتداییاحساس تعلق به مدرسه دانش

ایی آموزان پسر پایه پنجم ابتدجامعه آماری شامل دانش های نابرابر انجام شد.گروه هآزمایشی و طرح مقایساین پژوهش به روش نیمه روش:

کلاس  2و آموز( دانش 10)کلاس از مناطق محروم  2 بودند که از بین آنها 0376-79مناطق محروم و برخوردار شهر همدان در سال تحصیلی 

در گروه آزمایش و یک کلاس درس در و در هر منطقه یک کلاس درس  ،صورت هدفمند انتخاببه آموز(دانش 41) از مناطق برخوردار

جلسه  02طی های آزمایش هیجانی کودکان قوی در گروه-یادگیری اجتماعی هآموزش برنام شد.دهی صورت تصادفی جایگروه گواه به

مدرسه بری، بتی احساس تعلق به  هپرسشنامآزمون از آزمون و پسها در مراحل پیشآوری دادهاجرا شد. برای جمع ماه 3ای در طی دقیقه 61

 ( استفاده شد.2114) و وات

های حمایت معلم، مشارکت در اجتماع، رعایت عدالت و واریانس عاملی نشان داد احساس تعلق به مدرسه و مؤلفهکوتحلیل  نتایج ها:یافته

تعلق  گروه آزمایش بیشتر از احساسآموزان دانش مشارکت علمیو احترام در مدرسه، احساس مثبت نسبت به مدرسه، ارتباط فرد با مدرسه، 

هیجانی  -اجتماعی هآموزش برنام تأثیر . همچنین نتایج نشان داد که(P<11/1و  F(6و  80)=11/7است )آموزان گروه گواه دانش هبه مدرس

 (.P>0.05و F(6و  89)=01/0) به یک میزان است ،محروم و برخورداراطق های آن، در منکودکان قوی بر احساس تعلق به مدرسه و مؤلفه

جانی، اجتماعی، هیگیری کرد در صورتی که شرایط لازم برای رشد توان چنین نتیجههای مطالعه حاضر میبر اساس یافته :گیرینتیجه

 آموزان اگر مورد مراقبتهمچنین دانش احساس تعلق به مدرسه در آنها خواهد شدآموزان فراهم شود، باعث بهبود دانش تحصیلی و ،روانی

 و حمایت از طرف مدرسه قرار گیرند، پیشرفت تحصیلی بالاتر و رفتارهای پرخطر کمتری خواهند داشت.
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 مقدمه
آموزان با مدرساااه عنوان نوع رابطه دانش به 0احسااااس تعلق به مدرساااه

(. همچنین 0تعریف شااده اساات که برای پیشاارفت آنان ضاارورت دارد )

عنوان کیفیت ارتباط و احساااس همبسااتگی به احساااس تعلق به مدرسااه

طور شاااود کااه بااههااا و معلمااان تعریف میبااا همکلاااسااای آموزانشدان

(. این مفهوم 2آموزان ارتباط دارد )ت تحصیلی دانشیبا موفق میرمساتقیغ

آموزان چه احساسی نسبت به مدرسه دانشبه این موضاوع اشاره دارد که 

مدرساااه  یو کادر آموزشااا ،خود دارند و تعلقی که با همساااالان، معلمان

ترین نقش را در جهت (. معلماان مهم3ناه اسااات )چگو ،کننادبرقرار می

ها آنها با خلق موقعیت کنند.آموزان ایفا میدانشه افزایش تعلق به مدرساا

لق احساس تع هآموزان برای تجربمنظور کمک به دانشهایی بهو فرصات

دار هخطیری را عهد هوظیف ،و دیگر معلمان ،هابیشاتر به مدرسه، همکلاسی

 یلالملنیو مقالات بها پژوهشهای صورت گرفته روی بررسی. (4هستند )

حاکی از این اسات که کودکان دارای احسااس تعلق پایین به مدرسه، در 

نوبه خود منجر به (. این مسااا له به1کنند )مادارس احسااااس بیگانگی می

پیامدهای منفی دیگری مانند پیشرفت تحصیلی ضعیف و در نهایت ترک 

یزش و تواند به انگمی همقابل، حس تعلق بالا به مدرسشود. در تحصیل می

احساااس تعلق به مدرسااه عامل  (.6های تحصایلی بالاتری منجر شااود )پایه

 بودن نییپا که یطورآموزان اساااته به مهمی در سااالاامت روانی دانش

بینی اضااطراب، افسااردگی، و حتی پیش علائماحساااس تعلق به مدرسااه با 

ها نشان (. بیشتر پژوهش9نیز مرتبط است )افساردگی در یک ساال بعدی 

دادند که هر چقدر احساس تعلق به مدرسه در فردی بالاتر باشد، مشکلات 

احسااااس تعلق به مدرساااه با پیشااارفت  (.8رفتاری وی کمتر خواهد بود )

از طرفی باا اساااتفاده از یادگیری آموزان ارتبااط دارد و تحصااایلی دانش

 دییز مؤهای مختلف ن. نتایج پژوهش(7) یابدهیجانی بهبود می -ماعیتاج

 ههیجانی بر بهبود احساااس تعلق به مدرساا -یادگیری اجتماعی هتأثیر برنام

نتایج پژوهش کولیه، شااااپکا و پری نیز مؤید (. 02- 7) آموزان بوددانش

 (.03این مطلب است )

                                                           
1.Sense of belonging to school 

2. Social-emotional competence 

3. Internalizing 

4. Externalizing 

5. Self-awareness 

 82 ررسیب به دورلاک و وایسابر  که ،نتایج فراتحلیل تیلور، اوبرل

د، مدرساااه پرداختن بر مبتنی جهانی هیجانی -اجتماعی یادگیریمداخله 

 در دارییمعنطور به گروه گواه افراد به نسبت کنندگانشرکت نشان داد

 بهتر بهزیسااتی هایشاااخ  و ها،نگرش هیجانی، -اجتماعی هایمهارت

ضااعیف، در معر   2هیجانی -افراد با شااایسااتگی اجتماعی .(04بودند )

)افساااردگی، اضاااطراب اجتماااعی، تنهااایی( و  3نمودمشاااکلااات درون

( و از سااوی 01)پرخاشااگری، اعتیاد، بزهکاری( قرار دارند ) 4نمودبرون

 .(06تری دارند )دیگر پیشرفت تحصیلی پایین

 -یهای اجتماعمهارت وایسبر ، و ونگ و والبر ، بنا بر نظر زینز

گیری ، تصاامیم6، آگاهی اجتماعی1خودآگاهی هفهیجانی شااامل پنج مولّ

 01. کاساال(09) اساات 7های ارتباطیمهارتو  ،8، خودمدیریتی9مساا ولانه

 عنوان فرآیند پرورش و بسط پنجهیجانی را به -مفهوم یادگیری اجتماعی

و  ،های اصااالی در محیط امن، مدیریتی، آکادمیکدساااتاه از توانمندی

(. طبق تعریف کاسل 08) کندهای آموزش مشاارکتی توصیف میمحیط

توانایی در ارزیابی صاااحی  ) خودآگاهیاز:  اندعبارتاین پنج مهاارت 

و  خود به ها و نقاط ضعف، حفظ حس اعتماداحسااساات، علائق، ارزش

توانااایی در کساااب نقطاه نظرات دیگران و )آگااهی اجتمااعی (، تعاادل

هی، و گرو های فردیهمدلی با آنها، تشخی  و درک تشابهات و تفاوت

ود مدیریت خ(، کارگیری از منابع خانواده، مدرسه و جامعهتشخی  و به

ها، انهو تک مهار تنیدگیتواناایی در تنظیم هیجانات و عواطف فرد جهت )

پاایاداری بر مشاااکلاات و موانع، ایجاد اهداف شاااخصااای و نظارت بر 

 یاطهای ارتبمهارت(، طور مؤثرو توصیف احساسات به ،های آنپیشرفت

وانایی در ایجاد روابط سالم و حفظ آن بر اساس اصل همکاری، مقابله )ت

دی، فرهای میانمدیریت و حل کشمکش با فشارهای نامناسب اجتماعی،

 گیری مس ولانهتصمیم(، و درخواسات کمک در صورت ضرورت و نیاز

در نظر گرفتن دلایل، اساااتانداردهای اخلاقی، الزامات  باگیری تصااامیم)

 و نتایج احتمالی ،هنجاارهاای اجتماعی، احترام به خود و دیگران امنیتی،

 .(08( )عملکردهای مختلف

6. Social awareness 

7. Responsible decision making 

8. Self-management 

9. Relationship skills 

10. Casel 
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هیجااانی یکی از اهااداف اساااااسااای  -یااادگایاری اجاتاماااعای

های مختلفی جهت و برنامه اساااتوپرورش در ساااراسااار جهان آموزش

آموزش آن در کشورهای مختلف تدوین و اجرا شده است، اما در ایران 

رهای در کشوزیادی  هایبرنامه تاکنونکمتر به این مهم توجه شده است. 

 هیجانی طراحی و تدوین شااده اساات -مختلف جهت یادگیری اجتماعی

 ستا (07) 0محتوای درسی کودکان قوی عهمجمو مهبرنا که یکی از آنها

محتوای  همجموعهای یکی از برنامه .اسااات ین پژوهشورد توجه اکاه م

 2)پایه سااوم تا پنجم( آموزش کودکان قوی ه، برنامدرساای کودکان قوی

ان عنود که بهشااواول به این دلیل انتخاب می هدر درج هبرناماین  اساات.

ی آموزشااا هجهانی برای گنجاندن در یک برنام هپیشاااگیران هیک مداخل

(. علاوه بر این، طراحی آن به صاااورتی اسااات که 07طراحی شاااده بود )

آوری ساااط  پاایین و قابلیت اجرا و تدریس هزیناه بوده و دارای فنکم

 کودکان قوی، هراحت توساط معلمان کلاس باشد. هدف از تدوین برنام

هیجانی در  -هاای اجتمااعیآوری و افزایش شاااایساااتگیارتقاای تااب

تواند کودکان قوی می همرل نشااان داد هرچند برنام اساات. آموزاندانش

آوری در کودکان در معر  خطر مورد اساااتفاده قرار برای ارتقای تاب

عنوان یک پیشااگیری مقدماتی جهانی اسااتفاده توان از آن بهگیرد، اما می

ای . مدرسه(21) کندکه به بهداشات روانی همه کودکان کمک میکرد 

 گسااترصااورت مدرسااههیجانی به -گیری اجتماعیکه در آن اصااول یاد

شاااود و معلماان و مادیران مطاابق باا این اصاااول رفتار آموزش داده می

هااای کلیاادی کننااد، احتمااال بیشاااتری وجود دارد کااه از ویژگیمی

ه به گفته ک-بینی بودن مدرسه پاساخگویی و قابل پیش دهندگی،پرورش

برخوردار  -ن لازم اساااتآموزاآوری در دانشبرای پرورش تااب 3ورنر

تحصاایلی برای اسااتفاده، کوتاه،  ه(. همچنین طراحی این برنام20باشااند )

 صرفه و آسان است.مقرون به

هیجانی منجر به بهبودهای -های یادگیری اجتماعیمؤثر برنامهاجرای 

 های زندگی کودکانقابل توجه و بالقوه درازمدتی در بسااایاری از زمینه

 به د موجب افزایش اعتمادنتوانمدت میدر کوتاه هابرنامهاین شاااود. می

 و ودکان، افزایش مشااارکت آنها در مدرسااه، پیشاارفت تحصاایلیخود ک

ر د شااود.آنها کاهش مشااکلات رفتاری ضاامن ارتقای رفتارهای مطلوب 

                                                           
1. Strong kids curriculum series 

2. Strong Kids (grads 3-5) 

بلندمدت، احتمال آمادگی برای ورود به دانشااگاه، موفق بودن در حرفه، 

و تبدیل شاادن به شااهروندان  ،بهترانی داشااتن روابط مثبت و ساالامت رو

 هایسرمایه این مؤثر ترویج که رودمی انتظار (.22) شاودبهتر، بیشاتر می

ابل ق پیامدهای به( هانگرش بهبود و هامهارت افزایش) هیجانی -اجتماعی

 نگرش مثبت نسبت به مدرسه و بهبود از:اند عبارت که توجهی منجر شود

، آوری بیشااترتاب بیشااتر، پذیرجامعه (، رفتار23و  01پیوند با مدرسااه )

 لاتمشااک تحصاایلی، عملکرد احساااس تعلق به مدرسااه بالاتر، افزایش

 خدرم مواد مصاارف کاهش و تر،پایین هیجانی پریشااانی رفتاری کمتر،

 (.21و  24)

هیجانی عاملی بسیار مهم برای هدف قرار دادن  -یادگیری اجتماعی

زیرا  ،گیرندجهانی است که در مدارس صورت می هبا مداخلات پیشگیران

 و تحصاایلی که برای ،)الف( با پیامدهای اجتماعی، هیجانی :این ساااختار

ه )ب( پیامدهای مهم زندگی در استاند، مرتبط رشاد ساالم حائز اهمیت

توان آن را با مداخلات عملی و کنده )ج( میبینی میبزرگساااالی را پیش

ایفا  ،ده و )د( نقش بسیار مهمی در روند تغییر رفتارصرفه بهبود دابهمقرون

هیجانی در میان بساایاری  -علاوه بر این، یادگیری اجتماعی (26کند )می

آموزان جهت آماده شاادن های مورد نیاز دانشها و شااایسااتگیاز مهارت

(. تمرکز اساااتانداردهای 29برای دانشاااگاه و شاااغل جای گرفته اسااات )

ی تنها بر روی محتوای تحصااایلی یادگیری آمادگی دانشاااگاهی و شاااغل

های مورد نیاز برای مهارت هتوسااعبلکه همچنین بر  آموزان نیساات،دانش

، . در نهایتشاااودتمرکز می فرد نیز یشاااغل روند موفقیت در دانشاااگاه و

ارس عنوان هدف مدهیجانی به -بر یادگیری اجتماعی پژوهشگرانتأکید 

ی در نایافتگبروز کام اول به خاطر پتانساایل آن در جلوگیری از هدر درج

ه شود کبهبود پیشارفت تحصایلی زمانی حاصاال می (.20مدرساه اسات )

-های تدریسی که باعث ارتقای شایستگی اجتماعیآموزان در شیوهدانش

انجام شاااده در خارج از  یها. پژوهشکنندشاااود، شااارکت هیجانی می

هایی آموزان در فعالیتشرکت کردن دانش کشاور نشاان داده اسات که

شاااوند و به آنها امکان اساااتفاده از طور مساااتقیم آموزش داده میکه به

دهااد، موجااب بهبود یااادگیری هیجااانی را می-هااای اجتماااعیمهااارت

ای که باعث ارتقای برنااماه ه(ه بناابراین تهیا28شاااود )آموزان میدانش

3. Werner 
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حائز اهمیت  ، بسااایارن شاااودآموزاهیجانی دانش-های اجتماعیمهارت

 است.

پژوهش حاضاار با توجه به موضااوع و اهداف در نظر گرفته شااده، 

نظری نیز دارای اهمیت  ههای کاربردی که ذکر شااد از جنبعلاوه بر جنبه

 هر پی آن اسااات که در تکوین نظری. در این راساااتا این مطالعه داسااات

ل های متمرکز بر داخپژوهش ا اسااتفاده از)ب هیجانی -یادگیری اجتماعی

 علمی در این زمینههای پژوهشزیرا در ایران ضعف کند،  تلاش کشور( 

ا توجه به ببنابراین پردازی، بسیار زیاد است. به خصاو  در ساط  نظریه

ظور منت دوران کودکی و نیاز اسااااسااای به مداخلات پیشاااگیرانه بهیاهم

د ان و رشجلوگیری از مشاکلات اسااسای در دوران بعدی زندگی کودک

دار منظا هکمبود یا عدم وجود یک برنام هاهرفتاارهای تنظیم هیجان در آن

همچون )هااای اساااااسااای محور برای ارتقااام مهااارتجااامع و پژوهش

شاای پژوه هپیشااین(ه نتایج هیجانی در دورۀ دبسااتان -های اجتماعیمهارت

وان یک عنهیجانی کودکان قوی به -اجتماعی هاثربخشااای برناممبنی بر 

 ق به مدرساه و توانمندسازیلبا هدف بهبود احسااس تع)امیدبخش  هنامبر

و همچنین از آنجاایی کاه برنامه  هاا(هکشااااکشکودک در مواجهاه باا 

هیجاانی کودکان قوی از ابتدا برای کودکان در معر  خطر  -اجتمااعی

به دو پژوهش حاضر در نظر دارد (ه بنابراین 30-127تدوین شاده اسات )

هیجانی کودکان قوی بر  -اجتماعی هآیا برنام :دهدسااؤال اصاالی پاساا  

آموزان ابتدایی تأثیر دارد؟ و آیا اثربخشی احسااس تعلق به مدرساه دانش

 هم دارند؟ برنامه در مناطق محروم و برخوردار تفاوت معناداری با

 پژوهشروش 
 در این پژوهش برای دستیابی :کنندگانطرح پژوهش و شرکتالف( 

 های نابرابرگروه هطرح مقایس آزمایشی ونیمه روشبه اهداف پژوهش از 

 پساار آموزاندانششااامل تمامی  آماری این پژوهش هاساتفاده شااد. جامع

لی در سال تحصی پنجم ابتدایی مناطق محروم و برخوردار شهر همدان هپای

 به این انتخاب شاادند. ایخوشااهگیری نمونه روش که با بود 79-0376

صاورت که از بین مدارس مناطق محروم، دو کلاس درس از دو مدرسه، 

تصاااادفی  طوربهو از مناطق برخوردار نیز دو کلاس درس از دو مدرساااه 

 نوانعبهها تصااادفی در هر منطقه، یکی از کلاس طوربهانتخاب شاادند و 

گذاری شاادند. مایش، نامگروه آز عنوانبهها گروه گواه و یک از کلاس

نفر برای هر گروه در تحقیقات  31تا  01باا توجاه باه حجم نمونه مکفی 

آموز پسر دانش 76آزمایشی، نمونه آماری پژوهش شامل آزمایشی و نیمه

آموزان در گروه آزمایش دانش از نفر 12ه سال بود ک 00با میانگین سنی 

نفر در گروه  44برخوردار( و  هنفر از منطق 27محروم و  هنفر از منطق 23)

. برخوردار( جای داشتند هنفر از منطق 06محروم و  هنفر از منطق 28گواه )

کنندگان به پژوهش جنسیت پسر، تحصیل در پایه معیارهای ورود شرکت

های ذهنی بود. معیارهای خروج از پنجم ابتدایی، و عدم ابتلا به نارساااایی

آموزان از ادامه شاارکت در انشپژوهش نیز شااامل انصااراف هر یک از د

 جلسه بود. 2برنامه و غیبت بیش از 

هیجانی متغیر مساااتقل،  -در این پژوهش، آموزش برنااماه اجتمااعی

احسااااس تعلق باه مادرساااه متغیر وابساااته، پایه تحصااایلی و جنسااایت 

آموزان متغیرهای کنترل، و منطقه آموزشااای )محروم یا برخوردار( دانش

آموزان هر چهار گروه از نظر پیشااارفت د. دانشکننده بودنمتغیر تعادیال

آموزان گروه آزمایش و تحصااایلی در حد متوساااط و عالی بودند. دانش

، اجتماعی -گواه در هر منطقه )محروم و برخوردار( از نظر طبقه اقتصادی

نمود، و چگونگی روابط با همسالان، همسان نمود و برونمشاکلات درون

آموزان هر دو گروه گواه و شااای محروم دانشمثلاً در منطقه آموز بودند.

احتمالًا بیشتر در معر  بودند، شهر  همدارسای که در حاشای آزمایش، از

اجتماعی )تحصاایلات والدین،  -اقتصااادی هطبقبودند، و خطرات اجتماع 

تر از آنها پایین هو محل ساااکونت( خانواد ،شاااغل والدین، درآمد ماهانه

ق مناط آزمایش و گواه انتخاب مدارسانتخاب شدند. جهت  بود،متوسط 

برخوردار نیز از مدارسااای که از نظر امکانات مدرساااه کاملاً قوی بوده و 

اجتماعی )تحصاایلات  -اقتصااادی هآموزان از نظر طبقخانواده این دانش

والدین، شااغل والدین، درآمد ماهانه و محل سااکونت( بالاتر از متوسااط 

شاااهر بنا بر  همحروم حاشااای هآموزان منطقانتخاب شااادند. دانش ودند،ب

ری بیشااات نمودو برون نموداز مشاااکلات درون ،بندی معلمانگزارش رتبه

اما در منطقه تری داشاااتنده و با همساااالان روابط ضاااعیف هبرخوردار بود

 برخوردار، عکس این موضوع  صادق بود.

 احساس هپرسشنام پژوهش ازآوری اطلاعات در این برای جمع: ب( ابزار

 21( استفاده شد. این ابزار که در 2114) بری، بتی و وات هتعلق به مدرس

لیکرت )از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم( طراحی بر اساااس طیف سااؤال 
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حمایت  ،0ق به همسااالانعلمقیاس احساااس تخرده 6دارای  ،شااده اساات

در مدرساااه، مشاااارکت در  3احسااااس رعاایت احترام و عدالت ،2معلم

-01سؤالات  .است 6و مشاارکت علمی، 1ارتباط فرد با مدرساه ،4اجتماع

مربوط به زیرمقیاس حمایت معلم، ساااؤالات  21-1-7-03-2-9-29-08

-3-4 مربوط به زیرمقیاس مشارکت در اجتماع، سؤالات 20-23-00-07

، مربوط به زیرمقیاس احساااس رعایت عدالت و احترام در مدرسااه 0-02

مربوط به زیرمقیاس احساااس مثبت نساابت به  01-06-26-21سااؤالات 

و  ،مربوط به زیرمقیاس ارتباط فرد با مدرسه 22-24-09 مدرسه، سؤالات

 ضااریب .هسااتندمربوط به زیرمقیاس مشااارکت علمی  6-8-04سااؤالات 

و برای  91/1 هپرسشنام پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کلاعتبار 

احساس  ،87/1، حمایت معلم 93/1احسااس تعلق به همساالان های مؤلفه

، مشاااارکت کردن در جامعه 91/1رعاایت احترام و عدالت در مدرساااه 

گزارش شده  98/1و مشارکت علمی  ،67/1ارتباط فرد با مدرساه  ،84/1

 (.32است )

در ایران نیز مکیاان و کلانتر کوشاااه به بررسااای روایی و پایایی این 

آموزان دبیرساتانی دختر و پسر شهر نفر از دانش 311پرساشانامه بر روی 

. (33) آموز دختر( پرداختنااددانش 011آموز پسااار و دانش 211تهران )

وایی و ر کردند مکیان و کلانتر کوشااه پرسااشاانامه را به فارساای ترجمه

 یتیشناسی و علوم تربروان هانشکدتادان دصوری آن توسط چند تن از اس

مقیاس  هی تأیید شااد. نتایج مربوط به روایی سااازدانشااگاه علامه طباطبای

های اصلی وجود شش عامل  احساس تعلق با مدرسه با روش تحلیل مؤلفه

احساس رعایت عدالت و احترام در ، مشاارکت در اجتماع ،حمایت معلم

شارکت م، و ارتباط فرد با مدرسه ،احساس مثبت نسبت به مدرسه ،مدرسه

درصد از واریانس کل را  12امل توانستند . این شش عکرد علمی را تأیید

روایی همگرا و واگرای مقیاس احساس تعلق به مدرسه (. 33) تبیین کنند

زمان مقیاس فرساودگی تحصایلی و انگیزش پیشرفت از طریق اجرای هم

هرمنس محاساابه شااد. نتایج نشااانگر این بود که ضااریب همبسااتگی بین 

 است -169/1مدرسه و فرسودگی تحصیلی برابر  تعلق بهمقیاس احساس 

 کند.روایی واگرای مقیااس احسااااس تعلق باه مدرساااه را تأیید میکاه 

 احساااس تعلق به مدرسااه و هکل پرسااشاانام هضااریب همبسااتگی بین نمر

روایی همگرای مقیاس که  اسااات 440/1مقیاس انگیزش پیشااارفت برابر 

 (.33) کنداحساس تعلق به مدرسه را تأیید می

علق به احساس ت هپرسشنام اعتبارمنظور بررسای بهدر این پژوهش نیز  

ل برای ک آن مدرسااه از ضااریب آلفای کرونباخ اسااتفاده شااد که مقدار 

های احساس تعلّق به همسالان برای مؤلفهو  به دست آمد 88/1پرساشنامه 

احساااس رعایت احترام و عدالت در مدرسااه  ،97/1، حمایت معلم 67/1

و  ،97/1ارتباط فرد با مدرساااه  ،93/1رکت کردن در جامعه ، مشاااا80/1

 آمد. به دست 81/1مشارکت علمی 

هیجانی کودکان قوی  -یادگیری اجتماعی هبرنام : ج( برناامه مداخله

توسااط  و بعداً( 07)تهیه شااد  و همکاران ای اساات که توسااط مرلبرنامه

. (34) مورد بازنگری و اصاالاح قرار گرفتو همکاران  انگلمن-کاریزالز

این  برنامه در بسیاری از مدارس ایالات متحده آمریکا و استرالیا در غالب 

شااود و اثربخشاای آن بارها توسااط دروس رساامی مدارس تدریس می

 - 26، 22، 04، 7پژوهشااگران مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اساات )

عتبارسااانجی برنامه و اطمینان از کتاب به فارسااای و ا هبعد از ترجم(. 28

ن کارشاااناساااابر اسااااس دیدگاه تطاابق برنااماه با فرهنگ بومی ایرانی 

فر محدود سه نه ابتدا در حجم نمون ،نظرانشاناسای تربیتی و صاحبروان

صاااورت مقدماتی اجرا شاااد و در پنجم ابتدایی به پسااار آموزاناز دانش

رد برنامه مو .داصاالی اجرا شاا هدر نمون ،نهایت پس از تغییراتی در برنامه

                                                           
1. Students’ Sense of Belonging With Peers 

2. Teacher support 

3. Fairness and safety 

ای )هر هفته دقیقه 61 تا 11جلسااه  02درس اساات که طی  02نظر شااامل 

( اجرا شد و بعد از آموزش هر 0376ماه )زمستان  3یک جلساه( در طول 

 صاااورتبهها شاااد. آموزشدرس، در طول هفتاه نیز مرور و تاأکیاد می

ی مدارس گروهی و در روزهای اول هفته در ساااعات کلاس درس رساام

های مختلف سااخنرانی، بحث گروهی، ارائه شااد و شاایوه ارائه به روش

حروم م هدر منطقهای مرتبط بود. ایفای نقش، و پخش تصااااویر و کلی 

ار برخورد هاما در منطق ،مورد نظر توسط معلم کلاس درس اجرا شد هبرنام

م لعد اما مشمورد نظر توساط معلمی دیگر )بیرون از مدرساه( اجرا  هبرنام

کلاس نیز حضور داشت و در صورت لزوم در مواردی که نیاز به توضی  

. از طرفی از درس شااشاام تا کرددخالت می ،اضااافی یا کمک بیشااتر بود

بودن دروس و  یدرس یاازدهم باه دلیال زیاد بودن حجم مطالب و طولان

4. Engagement in the broader community 

5. Relatedness of self with school 

6. Academic engagement 
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 تهدر هف جلسه دو طی دروس هآموزان، ارائنداشاتن آمادگی پیشین دانش

 آموزان به انجام تکالیفد. همچنین معلمان جهت تشویق دانشبرگزار ش

ها مانند منزل، در منزل و به کار بردن مطالب آموزشاای در سااایر موقعیت

برنامه  در پایان گرفتند.هایی در نظر میزنگ تفری  و ... برای آنها پاداش

 .آموزان گروه آزمایش با هدایایی تقدیر شدنیز از تمامی معلمان و دانش

 ویهیجانی کودکان ق -برای بررسی روایی برنامه یادگیری اجتماعی

بندی معلمان ویت کمب روایی اجتمااعی باا اساااتفااده از مقیاس رتبه از

 لیکرت طیف پاس  باال بستهؤس 29این مقیاس شامل (. 31) اساتفاده شاد

پاسااا  بود. ساااؤال باز 1موافقم و  اًای از کاملاً مخالفم تا کاملپنج درجاه

هیجانی در مدارس  -اجتماعی هضرورت آموزش برنام هؤالات در زمینسا

 سنجی آن بود. سؤالات بازپاس  عبارت بودند از:و امکان

 ؟تحصیلی داشتید هچه مشکلاتی در اجرای این برنام -

 آیا روش تدریس این دروس را تغییر دادید؟ چگونه؟ -

 ؟شدتحصیلی ایجاد  هچه تغییراتی در محتوای این برنام -

 ؟کردید آموزان خود مشاهدهچه تغییراتی در دانش -

نشااان داد برنامه از روایی کافی برخوردار بوده  بررساای روایینتایج 

 اهیر زیرا معلمانی که برنامه را اجرا کردند معتقد بودند این برنامه ،است

آموزان جهت صاحبت کردن در مورد احسااسات و برای معلمان و دانش

. همچنین کردآموزان جهات درخواسااات کمک ارائه راهی برای دانش

و . معلمان هر دکرد معلماان این برنامه را به مربیان دیگر توصااایه خواهند

 -نگرش مثبتی نسااابت به یادگیری اجتماعی ،برخوردار و محروم همنطقا

آموزشی داشتند. هر دو گروه معلمان گزارش کردند  هرنامهیجانی و این ب

طولانی بود و  ازحدشیکلاسااای تعیین شاااده ب هکه اجرای دروس در دور

بیشتر از زمان مقرر وقت گذاشتند. ادراکات  ،برای اجرای بعضای دروس

پذیر، اندازه کافی امکانآموزشی این بود که به هکلی معلمان از این برنام

کان استفاده از برنامه کود هو معتبر بود که تصمیم به ادام ،آساان، مناسب

درباره این  ،معلمان هر دو گروههای درساای خود گرفتند. قوی در کلاس

ظر نهم ،که بهتر است این برنامه جزو دروس رسمی مدارس باشد موضوع

که ) بودند. آنها معتقد بودند که اگر این برنامه مانند ساایر دروس رسمی

در نظر گرفته  هاو در طول هفته، زمانی برای آنشودن اجرا می در مدارس

 ترنتایج اثربخش( اجرا بشااود، آیدبه عمل می از آنها شااده و ارزشاایابی

ه زیرا در این صاااورت هم ماادیران و هم والاادین کودکااان خواهااد بود

و والدین در منزل نیز برای پیگیری نتایج و کنناد همکااری بیشاااتری می

ت کیفی منظور تبدیل قضاوهمچنین به .نندکمی پیگیری اثربخشای محتوا

متخصااصااان به کمیت درباره روایی محتوای بسااته آموزشاای، از روش 

( استفاده شد. 36که به ضریب روایی محتوایی نیز معروف است ) 0لاوشاه

نفر از  8به دسااات آوردن ضاااریب روایی بساااته آموزشااای، از  منظوربه

متخصصان خواسته شد تا محتوای برنامه طراحی شده را با توجه به مقیاس 

بندی کنند (، درجه1ی )رضروریغ(، و 0(، مفید )2ی ضروری )ادرجهسه

ضااریب محتوای بالا و  دهندهبه دساات آمد که نشااان  91/1که مقدار آن 

هیجانی  -اجتماعی هاهداف و محتوای برنام 0 لجدومناسااب اساات. در 

به طور خلاصه ارائه شده است. کودکان قوی
 

 هیجانی کودکان قوی -اجتماعی ه: اهداف و محتوای برنام1جدول 

 محتوا اهداف دروس

 یکم:

 تمرین قدرت هیجانی

 خودآگاهی،

 گیری مس ولانهتصمیم

 

 هایی از هر هیجانتصویر و ارائه مثالمعرفی و توضی  انواع هیجانات با نشان دادن  -

 آزموناجرای پیش -

 دوم:

 0فهم هیجانات 

 خودآگاهی،

 آگاهی اجتماعی

 

 شودهای جسمانی که با هر هیجان تجربه میآموزش علائم و نشانه -

 صورت طیفی از خوشایند تا ناخوشایندتوضی  در مورد تجربه هیجانات به -

 هیجانات با استفاده از دماسنج هیجاناتگیری شدت آموزش اندازه -

 سوم:

 2فهم هیجانات 

 خودآگاهی،

گیری آگاهی اجتماعی، تصمیم

 مس ولانه،

 مدیریت خود

 مختلف یهاتیها و موقعشناسایی افکار و هیجانات با ارائه مثال -

 س ولانهغیرم ادبانه، مس ولانه یاآموزش تشخی  رفتارهای مفید یا غیرمفید، محترمانه یا بی -

 آموزش واکنش مناسب به هیجانات -

                                                           
1. Lawshe  
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 چهارم:

 فهم هیجانات دیگران

های آگاهی اجتماعی، مهارت

 ارتباطی

 

 آموزش گوش دادن فعال و نمایش همدلی -

 سازی هیجاناتآموزش شناسایی و مدل -

 آموزش حدس زدن هیجانات -

 آموزش نگاه کردن از دیدگاه شخصی دیگر -

 پنجم:

 مقابله با خشم

 خودآگاهی،

 گیری مس ولانه،تصمیم

 مدیریت خود،

های آگاهی اجتماعی، مهارت

 ارتباطی

 خشم جادکنندهیهای اهای نه چندان خوب در موقعیتواکنش -

 مراحل توسعه خشم -

 ها در هنگام بروز خشم و عواقب هر واکنشانواع واکنش -

 راهبردهای مطلوب معرفی -

 

 0ششم: تفکر شفاف 
 خودآگاهی،

 مدیریت خود

 های فکری )خطاهای شناختی(شناسایی انواع تله -

 اندهای فکری گیر افتادههایی که افراد در انواع تلهها و موقعیتمثال هارائ -

 هفتم:

 2تفکر شفاف 

 خودآگاهی،

 مدیریت خود،

گیری آگاهی اجتماعی، تصمیم

 مس ولانه،

 های فکریدیدگاه نسبت به تلهاستفاده از شواهد برای پیدا کردن و تغییر  -

 چگونگی پیدا کردن شواهد )شواهد تأییدکننده، رد کننده( -

 های فکریتغییر دیدگاه نسبت به تله -

 

 هشتم:

 حل مشکلات دیگران

 خودآگاهی،

 مدیریت خود،

گیری آگاهی اجتماعی، تصمیم

 مس ولانه،

 های ارتباطیمهارت

 منازعهحفظ نگرش مس ولانه و محترمانه حین  -

 آموزش گوش دادن مشتاقانه -

 محترم، مس ول و آگاهی نسبت به رویکرد خود در برقراری ارتباط و گوش دادن -

 حل و زمان استفاده از هرکدامهای مختلف حل منازعه و بحث در مورد هر راهمعرفی راه -

 ای حل مشکلمعرفی و توضی  مدل چهار مرحله -

 نهم:

 رهایی از تنیدگی

 خودآگاهی،

 مدیریت خود،

 گیری مس ولانهتصمیم

 و رفتار ،تأثیر تنیدگی بر بدن، هیجانات -

 راهبردسالم و ناسالم مقابله با آن و پیامدهای هر راهبردهای علائم تنیدگی و  -

 های مختلف مدیریت تنیدگیراه -

 های تمدد اعصاب برای مدیریت تنیدگیتکنیک -

 شکمی یا شل کردن عضلات(تمرین تمدد اعصاب )تنفس  -

 دهم:

 مثبت زندگی کردن

 خودآگاهی،

گیری مدیریت خود، تصمیم

 مس ولانه

 های آخر هفتههای روزهای کاری و عادتهای سالم و عادتاز عادت یفهرست -

 دهندها یا کارهایی که حس خوبی میبعضی از فعالیتفهرست  -

 مدتکوتاهمدت دارد یا آیا فعالیت مورد نظر اثر بلند -

 توانند بر سلامت عمومی تأثیر بگذارندهای مختلف زندگی که میاز قسمت ییهاشنهادیها و پاز مثال یفهرست هارائ -

 های سالم در زندگی روزمرهدیدن انتخاب -

 یازدهم:

 ایجاد اهداف مستحکم و هوشمندانه

 خودآگاهی،

 مدیریت خود،

 گیری مس ولانهتصمیم

 کنندکار نمی یخوبهایی که بهراهو کنند کار می یخوبهدف که بههای تعیین راه -

 های تعیین هدفها و نقیضمثال هارائ -

 یابی، مرتبط و به جا )هوشمندانه(تعیین اهداف خا ، قابل سنجش، قابل دست -

 یابی به اهدافمراحل تعیین و دست -

 هایی از اهداف غیرهوشمندانهمثال هارائ -

 دوازدهم:

 پایان

 خودآگاهی،

 مدیریت خود،

گیری مس ولانه، آگاهی تصمیم

 های ارتباطیاجتماعی، مهارت

 های قبلمروری بر درس -

 آزموناجرای پس -

 

 -بعد از ترجمه و آماده شاادن کتاب یادگیری اجتماعی : د( روش اجرا

بررساای روایی آن، از چند  صاافحه جهت 281هیجانی کودکان قوی در 

 شناسی تربیتی و معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزیابینفر از استادان روان

لازم  هایاثربخشای آن کمک گرفته شد. در این راستا، پس از هماهنگی
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استان همدان، از هر کدام از مناطق محروم و  وپرورشآموزشبا مس ولین 

تصاادفی انتخاب شدند و بعد از  صاورتبهبرخوردار دو مدرساه پسارانه 

هایی از پایه پنجم انتخاب شااد و بعد از رایزنی با مدیریت مدارس، کلاس

مطالعه کتاب توساط معلمان و ارائه توضیحاتی به معلم، مداخله آموزشی 

یک  صاااورتبهای دقیقه 61تا  11جلساااه  02آزمایش، طی  هایبه گروه

، ارائه شاااد. گروه گواه، 0376ماه زمساااتان  3جلساااه در هفته، در طول 

های درس آموزشااای دریاافات نکردناد و باه روال عادی خود در کلاس

ماه، مجدداً  3گروه پس از گذشته  4آموزان مدرسه شرکت کردند. دانش

رعاایات موازین اخلاقی، توضااایحاتی  مورد آزمون قرار گرفتناد. جهات

درباره برنامه مذکور به والدین داده شاااد و آنها بعد از اطمینان از مزایای 

آن و محرمااناه ماانادن اطلااعاات، و اینکاه هیک خطری کودکان آنها را 

کتبی رضااایت خود را اعلام کردند. همچنین  صااورتبهکند، تهدید نمی

پاداش  عنوانبهن و معلمان هدایایی آموزابعاد از پاایان دوره، برای دانش

در نظر گرفتااه شااااد و نیز گواهی گااذراناادن دوره کودکااان قوی، بااه 

 آموزان داده شد.دانش

 هایافته
 های آنهای توصایفی احساس تعلق به مدرسه و مؤلفهآماره 2در جدول 

آزمون و همچنین آماااره آزمون و پسهااا در پیشبااه تافکیااک گروه

 جهت بررسی نرمال بودن ارائه شده است.اسمیرنف -کالموگروف

 
 های آنمتغیر احساس تعلق به مدرسه و مؤلفه اسمیرنف-: میانگین، انحراف معیار و آماره کالمونگروف2جدول 

 زمان متغیر
  کل گروه کنترل گروه آزمایش

 سطح معناداری اسمیرنف-کالمونگروفآماره  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 حمایت معلم
 06/1 04/0 68/1 23/3 48/1 91/2 آزمونپیش

 01/1 02/0 11/1 27/3 44/1 38/3 آزمونپس

 مشارکت در اجتماع
 01/1 78/1 78/1 82/2 93/1 63/2 آزمونپیش

 03/1 17/0 10/1 13/2 71/1 78/2 آزمونپس

رعایت عدالت و احترام در 

 مدرسه

 18/1 21/1 81/1 23/3 13/1 00/2 آزمونپیش

 19/1 21/1 68/1 28/3 19/1 41/3 آزمونپس

 احساس مثبت به مدرسه
 00/1 10/0 61/1 21/3 36/1 12/2 آزمونپیش

 32/1 32/0 13/1 37/3 40/1 06/3 آزمونپس

 ارتباط با مدرسه
 23/1 23/0 68/1 13/3 10/1 67/2 آزمونپیش

 43/1 10/0 16/1 08/3 48/1 44/3 آزمونپس

 مشارکت علمی
 20/1 06/0 78/1 82/2 66/1 18/2 آزمونپیش

 42/1 13/0 13/1 36/3 44/1 11/3 آزمونپس

احساس تعلق به مدرسه )نمره 

 کل(

 13/1 81/1 61/1 16/3 36/1 11/2 آزمونپیش

 31/1 73/1 41/1 29/3 37/1 32/3 آزمونپس

 

آزمون متغیر دهد که میانگین نمرات پسنشان می 2مندرجات جدول 

های آن در گروه آزمایش بیشاااتر از احسااااس تعلق به مدرساااه و مؤلفه

آزمون گروه نمرات پس گریدعبارتبهه استآزمون میانگین نمرات پیش

آزمون افزایش یافته اساات. همچنین نتایج آماره آزمایش نساابت به پیش

میرنف نشاااان داد متغیر احسااااس تعلق به مدرساااه و اسااا-کالمونگروف

 های آن دارای توزیع نرمال هستند. مؤلفه

های اساااساای تحلیل کوواریانس از جمله فر به دلیل رعایت پیش

هااای رگرسااایون و همگنی اثرات تعاااملی از تحلیاال همگنی شااایااب

ر مسااتقل در این پژوهش دو نوع اساات که یواریانس و از آنجا که متغکو

سطحی ای دوساطحی )هویتی( و یکی متغیر مداخلهمتغیر بلوکی دویکی 

متغیره و چند متغیره انجام واریانس عاملی یککوتحلیل از ( اسااات 2*2)

کوواریانس در -باکس نشااان داد، ماتریس واریانسنتایج آزمون ام شااد.

(. P>10/1و  F(63و  40/0311)=00/2های مورد مطالعه همگن اسااات )گروه
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های احسااس تعلق به مدرسه حاکی از ون لون نیز در همه مؤلفهنتایج آزم

های مورد مطالعه همگن اساات این مطلب بود که واریانس خطا در گروه

(11/1<P.) نیز  پراکنشنتایج بررسای خطی بودن با استفاده از نمودار هم

ان داد نشاا پیلایی نتایج آماره اثر دهنده برقراری این مفروضااه بود.نشااان

هاای حمایت معلم، مشاااارکت در اجتماع، نمرات مؤلفاهرکیاب خطی ت

رعایت عدالت و احترام در مدرسااه، احساااس مثبت نساابت به مدرسااه، 

 «آزمایش و گواه»های در گروه و مشارکت علمی ،ارتباط فرد با مدرساه

. از نظر آماری تفاوت معناداری (P<11/1و  F(6و  80)=11/7) معنادار است

بین  هاحساس تعلق به مدرسهای نمرات مؤلفهبسته ترکیبی در متغیرهای وا

هااای ا نمرات ترکیبی مؤلفااهمااوجود دارده ا« و گواه آزمااایش»دو گروه 

 «محروم و برخوردار»در مناطق آموزشی  هفوق در شارایط مختلف مقایس

 (F(6و  80)=78/1) «منطقة آموزشاای گروه و»و در تعامل  (F(6و  89)=01/0)

 .(P>11/1) ستیمعنادار ن

هیجانی  -اجتماعی هآموزش برنامجهات بررسااای این نکتاه کاه آیا 

هاای حماایات معلم، مشاااارکت در کودکاان قوی بر هر یاک از مؤلفاه

احسااااس مثبت نسااابت به  اجتماع، رعایت عدالت و احترام در مدرساااه،

تأثیر  آموزاندر دانش و مشااارکت علمی ،مدرسااه، ارتباط فرد با مدرسااه

متغیره استفاده شد که نتایج واریانس یککومعناداری دارد یا نه از تحلیل 

 شده است.ارائه  3آن در جدول 

 

 «و گواه آزمایش»در دو گروه احساس تعلق به مدرسه های مؤلفهنمرات  همتغیره جهت مقایسواریانس یککو: نتایج تحلیل 3جدول 

 توان ضریب اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات آزادی هدرج مجموع مجذورات تغییرمنابع  متغیر

 حمایت معلم
 72/8 41/0 0 41/0 گروه

 

1114/1 

 

94/1 

 
84/1 

 06/1 86 78/03 خطا

 مشارکت در اجتماع
 69/06 36/01 0 36/01 گروه

 

111/1 

 

36/1 

 
78/1 

 62/1 86 46/13 خطا

رعایت عدالت و 

 در مدرسه احترام

 44/27 83/9 0 83/9 گروه

 

111/1 

 

36/1 

 
 

 29/1 86 86/22 خطا 77/1

احساس مثبت نسبت 

 به مدرسه

 33/00 61/3 0 61/3 گروه

 

110/1 

 

32/1 

 
70/1 

 32/1 86 94/29 خطا

 ارتباط با مدرسه
 92/4 17/0 0 17/0 گروه

 

133/1 

 

12/1 

 
18/1 

 23/1 86 76/07 خطا

 مشارکت علمی
 30/2 0 30/2 گروه

33/00 110/1 43/1 70/1 
 21/1 86 10/09 خطا

احساس تعلق به 

 مدرسه

 96/4 0 96/4 گروه
87/11 111/1 36/1 70/1 

 17/1 70 10/8 خطا

 

-اجتماعی هآموزش برنامدهد که نشااان می 3نتایج مندرج در جدول 

های حمایت معلم، مشاااارکت در هیجانی کودکان قوی بر نمرات مؤلفه

اجتماع، رعایت عدالت و احترام در مدرساااه، احسااااس مثبت نسااابت به 

 Fتأثیر دارده زیرا مقدار  و مشارکت علمی ،مدرسه، ارتباط فرد با مدرسه

ضااریب اتا . همچنین نتایج (P<11/1) معنادار اسااتپنج صاادم در ساط  

هیجانی کودکان قوی قادر است  -اجتماعی هدهد آموزش برناممی نشاان

درصاد از تغییرات مشارکت در  36 ،درصاد از تغییرات حمایت معلم 94

 32 ،رعایت عدالت و احترام در مدرسااهدرصااد از تغییرات  36اجتماع، 

درصد از تغییرات  12 ،احساس مثبت نسبت به مدرسهدرصاد از تغییرات 

درصد  36و  ،مشارکت علمیدرصد از تغییرات  43 ،مدرسهارتباط فرد با 

 را تعیین کند.احساس تعلق به مدرسه از تغییرات 

های حمایت مؤلفه شااده دو گروه درهای اصاالاحبا توجه به میانگین

معلم، مشاارکت در اجتماع، رعایت عدالت و احترام در مدرسه، احساس 

توان یم و مشارکت علمی ،مثبت نسابت به مدرساه، ارتباط فرد با مدرسه

 در گروه احسااااس تعلق به مدرساااههای نمرات مؤلفهکه کرد  اساااتنباط

 .آزمایش بیشتر از گروه گواه است
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هیجانی در ترکیب -باا توجاه باه اینکاه آموزش یاادگیری اجتمااعی

محروم و »های احسااااس تعلق به مدرساااه در منطقه خطی نمرات مؤلفاه

معنادار نبود، نتایج مربوط « ه آموزشااایگروه و منطق»و تعامل « برخوردار

 شود.جداگانه گزارش نمی صورتبه متغیرهواریانس یککوتحلیل به 

 گیریبحث و نتیجه
 -یادگیری اجتماعی هارزیابی اثربخشاای برنامهدف از انجام این پژوهش 

 آموزان ابتداییدانش هق به مدرساالهیجانی کودکان قوی بر احساااس تع

نتایج این پژوهش نشااان داد بود. شااهر همدان  مناطق محروم و برخوردار

های حمایت معلم، مشارکت در اجتماع، احسااس تعلق به مدرسه و مؤلفه

رعایت عدالت و احترام در مدرسااه، احساااس مثبت نساابت به مدرسااه، 

آموزان گروه آزمایش دانش و مشاااارکت علمی ،ارتباط فرد با مدرساااه

آموزان گروه گواه است. همچنین ق به مدرسه دانشلتع بیشاتر از احساس

های حمایت معلم، نتاایج نشاااان داد احسااااس تعلق باه مدرساااه و مؤلفه

مشاارکت در اجتماع، رعایت عدالت و احترام در مدرسه، احساس مثبت 

زان آمودانش و مشارکت علمی ،نسابت به مدرساه، ارتباط فرد با مدرساه

برخوردار به یک میزان اسات. همچنین نتایج نشان  همحروم و منطق همنطق

هیجانی کودکان قوی بر احساس  -اجتماعی هآموزش برناماثربخشی داد 

های حمایت معلم، مشااارکت در اجتماع، رعایت تعلق به مدرسااه و مؤلفه

عدالت و احترام در مدرسه، احساس مثبت نسبت به مدرسه، ارتباط فرد با 

آموزان محروم و دانش هآموزان منطقدانش در و مشارکت علمی ،مدرسه

ن توان گفت ایمینتیجه این که . اساااتبه یک میزان  ،برخوردار همنطقا

 .آموزشی مؤثر است هآموزان هر دو منطقبرنامه برای دانش

ودکان هیجانی ک -این یاافتاه پژوهشااای مبنی بر تأثیر برنامه اجتماعی

و ولیوا وه آزمایش با یافتهآموزان گرقوی بر احساس تعلق به مدرسه دانش

های مشابهی انجام ( که پژوهش00( و فایرکلات و هام )01(، احراری )7)

نشااان داد آموزش و وینتایج پژوهش اولاساات.  همسااو و همخواندادند، 

تعلق  با فرهنگ بر احساسیافته شهیجانی ساز -یادگیری اجتماعی هبرنام

سااطه متو همهاجر لاتین دورآموزان به مدرساه و پیشارفت تحصایلی دانش

احراری نیز نشاااان داد کاه برنامه تلفیقی یادگیری  .(7د )دارمثبات تاأثیر 

که محتوای دروس تقریباً مشااترکی با محتوای دروس -هیجانی-اجتماعی

بر نگرش مثبات نسااابات باه ماادرساااه  -برنااماه کودکاان قوی داشااات

هام یرکلات وفا(. 01آموزان ابتدایی پایه پنجم و شااشاام تأثیر دارد )دانش

 بینی احسااااس تعلق بهشااااگرد در پیش -در بررسااای نقش ارتباط معلم

 و شاااگرد با ادراک مثبت لمبین مع هاند، کیفیت رابطمدرسااه نشااان داده

ای هتعهد او به فعالیت ،تحصااایلیمشاااارکت شااااگرد از کلااس، میزان 

 دراک(. ا00) رابطه داردکلی با احساس تعلق به مدرسه  طوربهو  ،مدرسه

 افزایش باعث معلم توجه و گریحمایت، مشااارکت میزان از آموزدانش

تواند شود و میاحسااس شاایساتگی تحصایلی و دلبساتگی به مدرسه می

 .آموز با مدرسه باشدقوی برای پیوند دانش هبینی کنندپیش

ر آموز باوآید که دانشبه وجود می احسااس تعلق به مدرسه هنگامی

های یادگیری را برای آنها فراهم ساخته و به کند مسا ولین مدرساه زمینه

. کنناادحمااایاات میاز آنهااا گااذارنااد و عنوان انساااان احترام میآنهااا بااه

کنند که کارکنان مدرسه اهده میمش وقتی مدرسه محیط در آموزاندانش

شاان را به آنها اختصا  ایت هیجانیو حم ،و معلمان وقت، علاقه، توجه

رکنان مدارسااای که به د. کاکنندهند، احسااااس حمایت و مراقبت میمی

آورنااد کااه دهنااد و شااارایطی را بااه وجود میاهمیاات می آموزاندانش

 هلحاظ هیجانی، اجتماعی، روانی و تحصاایلی رشااد کننداز آموزان دانش

 دهند،مشاااارکت می آموزان را در یادگیریکه دانش مسااا ولین متعهدی

نیازهای یادگیری شخصی ، و دهنداحترام و مراقبت متقابل را پرورش می

ه احساس تعلق ببهبود باعث  ،کنندآموزان را برآورده میهر یک از دانش

 .د شدنآموزان خواهمدرسه در دانش

آموزان توسط تأثیر راهنمایی و مشااوره دانش پژوهشهالت در یک 

مورد  تحصیلی مشارکت ر احساس تعلق به مدرسه و کارکنان مدرسه را ب

آموزان کلاس نهم نشان ماه مداخله در دانش 1پس از  او. دبررسی قرار دا

راهنماایی و مشااااوره اثر مثبات و معناداری بر ادراک از  ماداخلاات داد

ی گیری و پایبندو تصااامیم ،حمایتگری معلم، احسااااس تعلق به مدرساااه

نشااان داد ای مطالعهدر ساالهاف  (.02د )دار آموزان به نظم مدرسااهدانش

باعث افزایش پیوند آنان به  مدرسههای آموزان در فعالیتشارکت دانش

صاااورت آموزانی که سااااختار مدرساااه آنها بهشاااود. دانشمدرساااه می

 وردارندبرخاز پیوند بیشتری به مدرسه  شوداداره می مشارکتی و گروهی

. (23) شااوندو کمتر به ساامت اختلالات رفتاری و بزهکاری کشاایده می

 این. شااودمی مشاااهده نیز اهمیت عضااویت در گروه در کارهای دیویی

 یک نه اجتماعی اساات فرایند یک تربیت و تعلیم اساات معتقد فیلسااوف
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 فعالیت اجتماعی یهاگروه در باید آموزاندانش و خصااوصاایه فرایند

آموزان در اشااات که مقدار زمان مشاااارکت دانشباایاد توجاه دکنناد. 

 های گروهی یک پتانسیل در ایجادخصو  فعالیتهای مدرسه بهفعالیت

لاش ساعات ت های تحصیلی وو با موفقیت احسااس تعلق به مدرساه است

. (00) آموزان رابطه مثبت داردتحصاایلی دانشمشااارکت تحصاایلی یعنی 

 یهاگروه به تعلق احساااس داشااتن و مدرسااه در مشااارکت همچنین

 احساااس ایجاد. کندمی محکم را شاااگرد و معلم بین روابط مشااارکتی،

 ،و مدرسه است معلّم یهامس ولیت جزم آموزاندانش در مدرساه به تعلق

شااارایط شااارکت همه  ،های گروهیطوری کاه باا طراحی فعاالیاتباه 

برای  آنها تلاششاااود و می فراهم های گروهیآموزان در فعاالیتدانش

بر  واندتیمهای غیرشاااناختی تمرکز بر جنبهشاااود. یادگیری بیشاااتر می

آموزان نسبت به مدرسه نیز تأثیر بگذارد. بدیهی است احساس تعلق دانش

آموزان مورد مراقبت آموزان احساااس کنند خود و دیگر دانشاگر دانش

و حمایت از طرف مدرسااه هسااتند پیشاارفت تحصاایلی بالاتر و رفتارهای 

 .پرخطر کمتری خواهند داشت

یادگیری  خلاتمدا هدف که هیجانی -اجتماعی اصاالی ساارمایه دو

 در هیجانی-اجتماعی هایمهارت از:اند عبارت هستندهیجانی  -اجتماعی

 یا و رسهمد و خود، دیگران به نسبت مثبت نگرش و های شایستگیحوزه

(ه انمعلم با ارتباط احساااس مثال،عنوان وپرورش )بهآموزش کلیطور به

 یجانیه -اجتماعی هایسرمایه این مؤثر ترویج که رودمی انتظار بنابراین

 و مدتکوتاه تحولی پیامدهای به( هانگرش بهبود و هامهارت افزایش)

 یشااتر،ب پذیرجامعه رفتار از:اند عبارت که شااودمی منجر بهتری بلندمدت

 ردعملک آوری بیشاااتر، احسااااس تعلق باه مادرساااه بالاتر، افزایشتااب

 کاهش و ،رتپایین هیجانی پریشااانی رفتاری کمتر، مشااکلات تحصاایلی،

همچنین یافته پژوهشاای مبنی بر یکسااان  (.21و  24) مخدر مواد مصاارف

هیجانی کودکان قوی بر احسااااس تعلق به  -بودن تاأثیر برناامه اجتماعی

 با یافتهمدرسااه دانش آموزان هر دو منطقه آموزشاای برخوردار و محروم 

 و میلدون ادسترام، و کلینتون،( 27کوتو، گوررو، سگیمارو، ژووالوس )

 و ویلمز (00) مهاو  های فایرکلاته و با یافتههمسو و همخوان( 30دویلا )

 مقایساااه کلینتون و همکاران در پژوهشااای به(، ناهمخوان اسااات. 31)

 فردی دو گروه از افراد هایمهارت بر هیجانی -اجتماعی هایآگااهی

پایین پرداختند و  اجتماعی و اقتصاااادی طبقه به افراد متعلق و ثروتمند

 هر دو در را هیجانی -اجتماعی هایمهارت آموزش معنادار ها تأثیریافته

 هایفرضاایه از یکی به پاساا  در پژوهشااگران داد. این نشااان گروه

 متغیر یک عنوانبهفرد  اجتماعی و پایگاه اقتصادی آیا که خود پژوهش

 مدرساااه محور پیشاااگیرانه هایبرنامه آموزش بر تأثیری ،کنندهلیتعد

ندارد  وجود معناداری تفاوت هیک هاگروه بین که دادند نشااان دارد،ا

 -ت اجتماعیینشااان داد وضااعنیز  و همکاران نتایج پژوهش کوتو. (30)

، تآموزان نداشاقتصاادی اثر مساتقیمی بر احسااس تعلق به مدرسه دانش

دوره  وزانآمدانش. بود غیرمستقیم پیشارفت تحصیلی طریق از آن اثر اما

 خود شااهری همتایان به نساابت بیشااتری تعلق حس ه روسااتاییمتوسااط

 مدارس اب مقایسااه در روسااتایی کودکان اینکه دلیل به داشااتنده احتمالاً

 ار مجهزتری وتر بزر  هایدبیرساااتان کوچک خود، نسااابتاً ابتادایی

ه ب تعلق حس بین این در حالی اساات که در مطالعه ویلمز ه(27بینند )می

(. 31داشت ) وجود مثبتی ارتباط اقتصاادی-اجتماعی وضاعیت مدرساه و

 در تعلق مدرساااه حس که کردند مشااااهده مهاو  همچنین فاایرکلات

 است متفاوت دوازدهم تا نهم آموزان پایهدانشمختلف  یقومهای گروه

در مطااالعاه فراتحلیلی دریاافتنااد کااه  پیتون و همکاارانو باالاااخره  .(00)

رش و نگ دیگران خود و به نسبت هیجانی بر نگرش -مداخلات اجتماعی

آموزان دارای دانش برای روستایی، و شهری مناطق مدرسه، در نسابت به

 (.06اجتماعی تأثیر دارد ) -و با همه طبقات اقتصادیقومی  و تنوع نژادی

 ود.تصادفی بانتخاب  پذیر نبودنامکاناین مطالعه،  هایتیاز محدود

های این مطالعه تکیه بر تنها یک منبع اطلاعاتی یکی دیگر از محادودیت

از ود. آموزان بگیری تغییرات رفتاری دانشیعنی خودسنجی، برای اندازه

عدم امکان اجرای آزمون تعقیبی پس های این پژوهش دیگر محادودیت

این  ر جنسیت نام برده بنابراین با توجه بهماه و نیز کنترل متغی 6از گذشت 

های آتی متغیرهای کنترل که در پژوهش شااودمیها پیشاانهاد محدودیت

با اجرای در محیط آزماایش وارد کنند و  شاااده در پژوهش حااضااار را

اقل از طی گذشت حد پسآزمون پیگیری از درستی نتایج به دست آمده 

شگران، شود پژوهپیشنهاد مین کنند. همچنیحاصل  یماه اطمینان بیشتر 6

 ها انجام دهند ومطالعه را در شارایط انتخاب و انتساب تصادفی آزمودنی

هاا، از چناد روش از جملاه مشااااهده، مصااااحبه با آوری دادهبرای جمع

آموزان، و والدین اساااتفاده کنند. در ساااط  کاربردی نیز معلمان، دانش

آموزش یادگیری  جهت وپرورشآموزششاااود مسااا ولین پیشااانهاد می
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هیجاانی در مادارس، اقادامااتی از جمله تلفیق آن در برنامه  -اجتمااعی 

وسایله بر بهبود احساااس همبستگی درسای مدارس را انجام دهند تا بدین

آموزان با مدرساه تأثیر گذارند. از سویی دیگر  به معلمان نیز مثبت دانش

آموزان، از هر شاااود تا در زمان تدریس و آموزش به دانشپیشااانهاد می

تفاده آموزان اسهیجانی به دانش -فرصتی جهت انتقال یادگیری اجتماعی

 کنند.

ناساای شاای روانارساااله دوره دکتراین مقاله برگرفته از  تشااکر و قدردانی:

مصوب تاری   0371694الهام عرفانی آداب از دانشگاه تبریز با کد خانم  تربیتی

باا راهنماایی دکتر رحیم بدری در شاااورای تحصااایلاات تکمیلی 19/01/0376

 است. آبادگرگری و مشاورت دکتر یوسف ادیب و دکتر تورج هاشمی نصرت

آموزان پااایااه پنجم از ساااوی همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر روی دانش

صااادر  612/1121/1111شااهر همدان با شااماره نامه  وپرورشآموزشسااازمان 

مشاااور، معلمان، مدیران مدارس،  بدین وساایله از اسااتادان راهنما و شااده اساات.

رساااان ی در انجام این پژوهش کمکنوعباهآموزان، و والادین آنهاا کاه دانش

 شود.بودند، صمیمانه سپاسگزاری می

ه گونه تضاااد منافعی نداشااتاین پژوهش برای نویسااندگان هیکتضاااد منافع: 

 است.
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