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چکیده

گاهــی  هــدف ایــن تحقیــق، تعییــن تأثیــر برنامــه یادگیــری اجتماعی-هیجانــی جامــع بــر خودآ

ــق  ــن پژوهــش از روش تحقی ــان آذربایجــان شــرقی اســت. در ای دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگی

نیمه تجربــی اســتفاده شــده اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش، شــامل کلیــه دانشــجومعلمان دختــر 

ــرا  ــی و فاطمه الزه ــه امین ــای عالم ــان )پردیس ه ــر( دانشــگاه فرهنگی ــر )754 نف ــر( و پس )686 نف

آذربایجــان شــرقی( اســت. بــا توجــه بــه نــوع روش تحقیــق،4 کالس بــه تعــداد 140 نفــر دانشــجو 

)دو گــروه آزمایــش و دو گــروه کنتــرل( از طریــق روش نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای، بــرای نمونــه 

ــی- ــری اجتماع ــه یادگی ــا برنام ــاعته ب ــه 1/5 س ــی 5 جلس ــش ط ــای آزمای ــدند. گروه ه ــاب ش انتخ

ــرای جمــع آوری  ــد. ب ــرل آموزشــی دریافــت نکردن ــد و گروه هــای کنت ــی جامــع آمــوزش دیدن هیجان

گاهــی پرسشــنامه کفایــت اجتماعی-روانــی تــام اســتفاده شــد. تحلیــل نتایــج  اطالعــات از بعــد خودآ

ــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس یک راهــه انجــام گرفــت. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد  ب

بیــن گروه هــای مطالعه شــده تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. گروه هــای آزمایــش دختــران و پســران 

در مقایســه بــا گروه هــای کنتــرل وضعیــت بهتــری داشــتند؛ امــا بیــن گــروه آزمایــش و بیــن گروه هــای 

کنتــرل پســران و دختــران تفــاوت معنــی داری نبــود. نتایــج ایــن تحقیــق اثربخشــی آمــوزش برنامــه 

ــد. ــد می کن گاهــی دانشــجویان را تأیی ــر خودآ ــری هیجانی-اجتماعــی جامــع ب یادگی
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مقدمه

معلمــان، صاحب نظــران و دســت اندرکاران حــوزه تعلیــم و تربیــت دریافته انــد کــه موفقیــت 
دانش آمــوزان در زندگــی نیازمنــد چیــزی بیــش از گذرانــدن واحدهــای درســی و کســب 
دانــش تحصیلــی و ارتقــای مــدرک اســت. تعلیــم و تربیــت بایــد مهارت هــای اجتماعــی و 
ــا چالش هــای  ــر ب ــه طــور مؤث ــران امــکان دهــد ب ــه فراگی ــا ب ــز شــامل شــود ت ــی را نی هیجان
ــی کــه  ــه عوامل ــان و همــکاران1، 2009(. از جمل ــه رو شــوند )باچن پیــش رو در زندگــی روب
ــتگی های  ــا و شایس ــد توانایی ه ــی می کن ــادی پیش بین ــد زی ــا ح ــوزان را ت ــت دانش آم موفقی

اجتماعی -روانــی اســت. 

کلی،  به  طور  است.  گاهی  خودآ اجتماعی-روانی،  شایستگی های  مهم ترین  از  یکی 
دانشجویان دارای مشکالت آموزشی و یادگیری غالبًا در ادراک خویشتن مشکل دارند و قادر 
به پرسیدن سؤاالت روشن و بیان کردن مشکالتشان نیستند که این خود  باعث مشکالت 
میان فردی در پیداکردن دوستان، کارکردن در گروه ها و کنترل خود می شود )بندر و وال2، 
1994(. در آموزش و پرورش ویژه این دانشجویان نیاز مبرمی به مداخالت پیشگیرانه مبتنی 
و  اجتماعی  شایستگی  رشد  افزایش  و  ناسازگارانه  رفتارهای  رشد  برای کاهش  شواهد  بر 

هیجانی وجود دارد )فارمر3، 2000(. 

با  او  تعامل   توانایی ها،  و  خاص  ویژگی های  از  فرد  تصورات  شامل  خویشتن،  مفهوم 
مردم و محیط و ارزش های آن که در ارتباط با تجربیات او عیان بوده و همین طور اهداف و 
گاهی را ظرفیت فرد برای توجه  آرمان های اوست )لیف1991،4 (. مورین5 )2004( خودآ
گاهی زمانی حاصل می شود که توجه فرد نه تنها بر محیط  به خود تعریف کرده است. خودآ
گاهی را توانایی  خارجی، بلکه بر درون خود معطوف شود. لری6 و باترمور7 )2003( خودآ
تفکر هشیارانه درباره »خود« توصیف کرده اند. این مفهوم یک هدف مطلوب در حوزه دین، 
گاهی ادراک  فلسفه و روان درمانی در نظر گرفته شده است. از نظر سینگ8 )2006( خودآ
زندگی  ارزش ها، مهارت ها و محدودیت ها و رجحان های  از عالیق،  واقع بینانه  و  درست 

شخص است.
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انرژی هــا و  انســان کمــک می کنــد کــه  بــه  گاهــی و شــناخت و محاســبه نفــس  خودآ
اســتعدادها و امکانــات را از دســت ندهــد و ســرمایه منحصربه فــرد حیــات را کــه هرگــز حتــی 
یــک لحظــه از آن تکــرار نخواهــد شــد، از دســت ندهــد و آن را در راه کمــال و رشــد حیــات 
شــخصی و تصفیــه حیــات کمالــی اجتمــاع بــه کار انــدازد. روشــات1 )2003( می گویــد کــه 
ــه  ــود ب ــای خ ــا و حالت ه ــاره ویژگی ه ــخصیت، درب ــول ش ــد و تح ــد رش ــی فراین ــان ط انس
گاه  ــه او آ ــز ب ــد کــه دیگــران نی ــر ایــن، به تدریــج در می یاب ــد. افــزون ب گاهــی دســت می یاب آ
هســتند. همــراه بــا ایــن آگاهــی دوســویه، احســاس ها و عواطفــی شــکل می گیرنــد کــه ممکــن 
اســت خوشــایند یــا ناخوشــایند باشــند. برای فراهم کردن زمینههای رشد استعدادهای بالقوه 
گاهی نیز عامل مهمی محسوب میشود  و رسیدن به خودشـکوفایی دســـتیـابی بـه  خودآ
ــد خــود را  ــی دارد می توان ــه خویشــتن آگاه ــی ب ــان وقت ــکاران، 2008(. انس ــیندر و هم )ش
ــار خویشــتن را  ــد اختی گاه از خویشــتن هرگــز نمی توان ــاآ ــد. انســان ن متحــول و دگرگــون کن
ــغ اســت و عوامــل خــارج  داشــته باشــد. انســانی کــه خــود را نمی شناســد یــک انســان نابال
ــری2 ، 2000(. تا زمانی کـه فـرد از استعدادها  ــاند )پت ــوی می کش ــو و آن س ــه این س او را ب
و ظرفیتهای وجودی و نقاط قّوت و ضعف خود و همچنین از ویژگیهـای درون فـردی 
و شخصیتی خود آگاهی الزم را کسب نکرده باشد، به ارزشهای وجودی خود پی نمیبرد 
گاهی عبـارت  و تالشـی بــرای شکوفاسازی این ارزشها و استعدادها نخواهد داشت. خودآ
گاه بـودن فرد از انگیزهها، ترجیحها شخصیت و دانستن این موضوع که چطور  اسـت از آ
این عوامــل بر قضاوت ها، تصمیمها و تعاملهای فرد با دیگران تأثیر میگذارد )اشـنایــدر3، 

.)2008

شایستگی های  افراد  می شود که  تعریف  آموزشی  فرایندی  هیجانی  و  اجتماعی  آموزش 
درون فردی و بین فردی و مهارت های تاب آوری در حوزه اجتماعی، هیجانی و تحصیلی را 
گاهی، درک  از طریق رویکردهای درسی برنامه ریزی شده کسب می کنند. این تعریف بر آ
و مدیریت خود و دیگران از طریق فرایندهای اجتماعی، هیجانی و شناختی  داللت دارد. 
رشد  مثبت،  و گسترش هیجان های  تنظیم هیجان ها  دیگران،  و  امر شامل درک خود  این 
ارتباطات سالم و مراقب، تصمیم گیری خوب و مسئوالنه، استفاده از توانمندی های خود 
اجتماعی و تحصیلی می شود.  تفاوت ها، در عملکردها و وظایف  بر مشکالت و  و غلبه 

1. Rochat
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آموزش اجتماعی و هیجانی به ماهیت وسیع و چند بعدی تدریس و یادگیری مربوط می شود 
که جنبه های زیستی، هیجانی، شناختی و اجتماعی را دربر می گیرد )سفایی و کاویونی1، 

.)2014

اصطالح یادگیری اجتماعی و هیجانی را گروهی از محققان پیشگیری، مربیان و حامیان 
کودک در گردهمایی مؤسسه فیتزر2 در سال 1994 با هدف تحرک و ارتقای رو به جلو 
حوزه پیشگیری و سالمت روانی ابداع کردند. برخی از افراد این گروه به بازیگران کلیدی 
اهداف  ارتقای  در  سازمان  اثرگذارترین  امروز  تا  که  شدند  تبدیل  مؤسسه کیسل3  ایجاد 
یادگیری هیجانی-اجتماعی4 بوده است )مرل و گولدنر5، 2010(. در سراسر دنیا افرادی در 
این زمینه به همکاری، تحقیق و مطالعه با موسسه کیسل می پردازند که تالش دارد با انتشار 
مطالب و بروشورهایی در زمینه تشویق دست اندرکاران تعلیم و تربیت به تلفیق آموزش های 
شناختی با جنبه های اجتماعی و هیجانی جهت رشد همه جانبه کودکان و نوجوانان در عرصه 

آموزش و زندگی بپردازد.

اجتماعی  آگاهی  و  آگاهی  فراوان خود  تأثیر  مطالعه ای  در  یوکپونک6 )2016(  و  یودو 
در عملکرد تحصیلی دانشجویان را نشان دادند و براین اساس توصیه می کنند در آموزش 
امر  این  شود؛  استفاده  شناختی  و  عاطفی  راهبردهای  از  متعادل  ترکیبی  باید  دانشجویان 
تشخیص، بازشناسی و توسعه مهارت های هیجانی آن ها را تسهیل خواهد کرد و همچنین 

آنها کمک می کند. به موفقیت شخصی، تحصیلی و شغلی 

نتایج مطالعه واحدی و فتحی آذر )1385( نشان داد آموزش کفایت اجتماعی مهارت های 
افزایش  به شدت  را  هیجانات کودکان  با  مقابله  فردی،  بین  ارتباط  همدلی،  گاهی،  خودآ
می دهد. پژوهش های زیادی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانی را بررسی کرده 
است؛ برای مثال تأثیر آن را بر کاهش استرس و اختاالت روانی و تطابق و سازگاری )پارکر7، 
2001(، ارتقای سازگاری اجتماعی )لوپز8، 2003(. كاهش پرخاشگری و تقویت رفتارهای 

1 . Cefai and Cavioni
2 . Fetzer Institute
3 . Collaborative for Academic Social and Emotional Learning )CASEL(
4 . social emotional learning
5. Merrell and Gueldner    
6 . & Ukpong
7. Parker
8. Lopes
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اجتمـاعی دوستانه )سالووی، 2002(. بهبود سالمت روان معلمان )کریم زاده، 1393( بر 
شایستگی های روانی-اجتماعی دانش آموزان )بدری  و همکاران، 1395(، خودتوانمندسازی 
اجتماعی و ناگویی هیجانی )رهبر و همکاران، 1396( را بررسی و تأیید کرده اند. اما کمتر 
گاهی بررسی و مطالعه کرده است. دانشجویان دانشگاه  پژوهشی تأثیر آن را بر متغیر خودآ
فرهنگیان در آینده آموزش و یادگیری دانش آموزان را برعهده خواهند گرفت. در این زمینه، 
گاهی در آنها می تواند در تربیت نسل های بعدی مؤثر واقع شود. بنابراین مسئله  ارتقای خودآ
گاهی  اصلی این تحقیق این است که آیا آموزش برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی بر خودآ

دانشجومعلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان تاثیر دارد؟ 

روش تحقیق

ــتفاده  ــی اس ــش از روش نیمه تجرب ــدف پژوه ــوع و ه ــه موض ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه در ای
شــده اســت کــه در آن برنامــه آموزشــی اجتماعی-هیجانــی را پژوهشــگر در 5 جلســه 1/5 
ســاعته آمــوزش مــی داد و نتایــج بــر روی آزمودنی هــا )دانشــجومعلمان(  بــه صــورت پیــش 
آزمــون- پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل و آزمایــش بــرای دو گــروه دختــر و پســر انجــام گرفــت.

از جامعه آماری دانشجومعلمان پردیس های دختران و پسران دانشگاه فرهنگیان آذربایجان 
شرقی، در هر پردیس 2 کالس )1کالس برای گروه آزمایش و1 کالس برای گروه کنترل( 
انتخاب شدند و تعداد 35 نفر در هر گروه بررسی شد. برای انجام پژوهش رضایت آگاهانه 

آزمودنی ها جلب شد.

گاهی بعد  پرسشنامه شایستگی اجتماعی-هیجانی دانشجومعلمان تام: برای ارزیابی خودآ
گاهی پرسشنامه کفایت اجتماعی -روانی تام )2012( استفاده شد که ابعاد پنج گانه  خودآ
را  ارتباط و تصمیم گیری مسئوالنه  اجتماعی، مدیریت خود، مدیریت  آگاهی  گاهی،  خودآ
می سنجد. این پرسشنامه با اقتباس از ابزارهای مختلف موجود مانند مقیاس سرمایه های 
اجتماعی هیجانی مریل، سیستم درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشمن الیوت،  مقیاس 
گاهی موقعیتی گرون و مارش ساخته شده است که در یک مقیاس شش درجه ای لیکرت  خودآ
کاماًل موافقم )6( تا کاماًل مخالفم )1( اندازه گیری می کند. بررسی تام1 )2012( روایی 
آلفای کرونباخ  روش  با  ابزار  گاهی  مؤلفه خودآ پایایی  که  داد  نشان  و  کرد  تأیید  را  ابزار 
0/81است. در تحقیق دیگری همسانی درونی مقیاس به وسیله آلفای کرونباخ نیز بررسی 

1. Tom 
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به  تام  آزمون  ابتدا  این تحقیق  آمد )ژوو ای1، 2012(. در  به دست  شد که میزان 0/71 
از  دوباره  و  انگلیسی  به  فارسی  از  و  فارسی  به  انگلیسی  )از  بازترجمه  و  ترجمه  صورت 
انگلیسی به فارسی( ترجمه شد و پژوهشگر آن را با مفاهیم اهداف آموزشی و برنامه درسی 
دانشجومعلمان مطابقت داد. در این تحقیق نیز برای بررسی روایی و پایایی روی سیصدنفر 
از دانشجویان دختر و پسر آزمون شایستگی هیجانی اجتماعی تام بررسی شد و همچنین 
برای بررسی روایی مالکی از پرسشنامه شایستگی اجتماعی فلنر )نقل از پرندین، 1385( 
ابزار تأیید شد. در این پژوهش، برای تعیین میزان پایایی  استفاده شد و روایی و پایایی 
پرسشنامه از یک نمونه 300 نفری از آزمودنی ها و از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که 

ضریب 0/74 به دست آمد.

گاهی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی فرای  برای مداخله از بسته آموزشی بخش خودآ
و همکاران )2009( استفاده شد. شیوه زندگی، آموزش خاص و رشد نشان داده است که 
بیشتر مهارت های اجتماعی به کمک کاربرد تکنیک ها و برنامه های خاص شکل می گیرند 
)کاروسو و سالوی2، نقل از پیسویشس، 2008(. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از 
و  مهارت ها  از  1 خالصه ای  است. جدول  انجام شده  یک راهه  تحلیل کوواریانس  آزمون 

می دهد. نشان  را  اجتماعی-هیجانی  یادگیری  گاهی  خودآ برنامه  تکنیک های 

جدول 1. خالصه ای از مهارت ها و تکنیک های برنامه خودآگاهی یادگیری اجتماعی- هیجانی

موضوعات و مهارت هایی که ارائه شد.جلسه

و اول فیریولوژی هیجان  منشاء  زندگی،  در  آنها  نقش  و  از عملکرد هیجان ها  بیان خالصه ای  تعریف هیجان، 

آن به  مربوط  نظریات 

 آگاهی از حاالت، اولویت ها، توانایی ها و احساسات خوددوم

تکنیک استرانگ جهت کاهش هیجان های منفی، احساس سنج برای نشان دادن شدت هیجان هاسوم

)شناخت قوت ها و ضعف های خود( تمرین و تکنیک های مربوط به شناخت هیجان ها و نام گذاری هیجان هاچهارم

)شناخت قوت ها و ضعف های خود( تمرین و تکنیک های مربوط به شناخت هیجان ها در چهرهپنجم

1. Zhou & Ee 
2 . Caruso & Solovey
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یافته های پژوهش

گاهــی را در پیش آزمــون و پس آزمــون دو گــروه  جــدول 2 آماره هــای توصیفــی متغیــر خودآ
ــای  ــن پیش آزمون ه ــود میانگی ــاهده می ش ــه مش ــد. چنان ک ــان می ده ــرل نش ــی و کنت آزمایش
گروه هــای آزمایــش و کنتــرل تقریبــًا نزدیــک بــه هــم هســتند؛ امــا میانگیــن در پس آزمون هــای 

گروه هــا متقــاوت شــده اســت. 

جدول 2. آماره های توصیفی گروه های پژوهش در متغیر خودآگاهی

انحراف استانداردمیانگینمرحلهگروه

27/578/95پیش آزمونآزمایش پسر

36/088/92پس آزمون

27/627/55پیش آزمونکنترل پسر

27/777/36پس آزمون

27/348/12پیش آزمونآزمایش دختر

36/088/93پس آزمون

27/607/97پیش آزمونکنترل دختر

27/977/58پس آزمون

فرضیه ای که در این پژوهش بررسی شد این بود که آموزش برنامه یادگیری اجتماعی-
گاهی دانشجویان دختر و پسر تأثیر دارد. برای تحلیل این فرضیه از تحلیل  هیجانی بر خودآ
آزمون  پیش فرض های  ابتدا  منظور  این  برای  شد.  استفاده  آنکووا  یا  یک راهه  کوواریانس 

بررسی شد که نتایج در جدول زیر مشاهده می شود.

جدول3. نتایج آزمون همگنی های واریانس لون بین متغیر تحقیق

معنی داریدرجه آزادی 2درجه آزادیF1 مقدار

2/20831360/090

 نتایج مندرج در جدول 3 نشان می دهد که آزمون لون در متغیر پس آزمون )2/208 = 
F و p = 0/090(،  به طور معنی داری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانس ها تأیید 

می شود. 
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 نمودار 1.  خطی بودن پیش آزمون و پس آزمون متغیر خودآگاهی در گروه های تحقیق

گاهی در گروه های تحقیق را از نظر خطی  نمودار 1 پیش آزمون و پس آزمون متغیر خودآ
بودن بررسی کرده است. چنان که از نمودار برمی آید این رابطه خطی است. 

جدول4. بررسی همگنی  شیب های رگرسیون

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

119/83339/945/520/001گروه

8105/7218105/721121/980/001پیش آزمون

13/07534/3580/6030/614گروه* پیش آزمون

953/621327/224خطا

154753140کل

با توجه به نتایج جدول 4 برای بررسی همگنی  شیب های رگرسیون می توان گفت که 
گاهی و گروه های آزمایشی وجود ندارد. به عبارت  تعامل معنی داری بین پیش آزمون خودآ
دیگر اثر تعاملی پیش آزمون و گروه معنی دار نیست؛ درنتیجه همگنی شیب رگرسیون تأیید 

می شود.
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جدول5. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه بین آزمودنی ها در متغیر خودآگاهی در گروه آزمایش و کنترل

اندازه اثرسطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

گاهی 8255/92618255/9261152/940/0010/83پیش آزمون خودآ

2450/0883815/696114/0520/0010/47گروه

966/7031357/161خطا

154753140کل

و کنترل  آزمایش  در گروه  آزمودنی ها  بین  نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه  جدول 5  
را نشان می دهد که مقدار F به دست آمده در سطح 0/001 معنی دار است و می توان گفت 
که متغیر مستقل در گروه آزمایشی تأثیرگذار بوده و باعث تفاوت بین میانگین گروه های 

آزمایشی و گروه های کنترل شده است. 

جدول 6. نتایج مقایسه جفتی روی نمره های متغیرها در گروه های آزمایشی و کنترل 

معنی داری خطای انحراف استاندارد اختالف میانگین گروه هاگروه دوم گروه اول 

8/360/6400/001کنترل پسرآزمایش پسر

2180/6400/734/-آزمایش دختر

8/1420/6400/001کنترل دختر

8/3690/6400/001-آزمایش پسرکنترل پسر

8/5870/6400/001-آزمایش دختر

2270/6400/723/-کنترل دختر

0/2180/6400/734آزمایش پسرآزمایش دختر

8/5870/6400/001کنترل پسر

8/3600/6400/001کنترل دختر

8/1420/6400/001-آزمایش پسرکنترل دختر

0/2270/6400/723کنترل پسر

8/3600/6400/001-آزمایش دختر

جدول 6 مقایسه جفتی روی نمره های متغیرها در گروه های آزمایشی و کنترل را نشان 
می دهد. نتایج گویای این است که گروه های کنترل دختر و پسر با هم تفاوت معنی دار ندارند 
و گروه های آزمایش دختر و پسر نیز باهم تفاوت معنی داری ندارند و بقیه گروه ها با هم 

تفاوت معنی داری دارند.
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بحث و نتیجه گیری

ــه نتایــج به دســت آمده می تــوان گفــت کــه آمــوزش یادگیــری اجتماعی-هیجانــی  ــا توجــه ب ب
گاهــی دانشــجویان پســر و دختــر گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل تأثیــر  بــر خودآ
ــا یافته هــای ابوالقاســمی و همــکاران )1390(، بنی اســدی و  ــن نتیجــه ب داشــته اســت و ای
ــی )1390(، واحــدی و فتحــی آذر )1385(،  ــری )1390(، پزشــک )1382(، میکائیل باق
ــان و همــکاران  ــراون و وگــن1 )2009( و  صحرایی ــالن و همــکاران )1390(، ب زاهــد باب

)1391( همســوئی دارد.

هدف آموزش های اجتماعی-هیجانی، ارتقای موفقیت تحصیلی، یکپارچگی اجتماعی، 
افزایش خودکنترلی هیجانات است.  اجتماعی میان همساالن و  بهبود تعامالت  توسعه و 
هدف نهایی چنین برنامه هایی است که به افراد برای بهتر شناختن خود کمک کنند و این 
واقعیت به آنها کمک می کند تا باهم زندگی کردن و کارکردن با همساالن، معلمان، خانواده و 
گاهی شرکت کنندگان در این  جامعه خود را بهبود بخشد. نتایج مطالعه مشخص کرد که خودآ
پژوهش افزایش یافته است. در تبیین یافته های تحقیق می توان گفت باتوجه به اینکه یادگیری 
جوامع  و  خانواده ها  افراد  خود،  از  مراقبت  آگاهانه  تالش های  ارتقای  هیجانی،  اجتماعی 
یادگیری  با  است، پس  بهداشت و حفظ سالمت  ارتقای  در  راستای گرفتن مسئولیت  در 
اجتماعی هیجانی می توان اختالالت روانی و رفتاری را کاهش داد. اختالالت رفتاری نیز 
مواردی هستند که فرد به وسیله آن ها حقوق دیگران را نقض می کند و قواعد اجتماعی را 
زیر پا می گذارد. این اختالل بیشتر در دوران کودکی یا نوجوانی روی می دهد و در پسران 
بیشتر از دختران دیده می شود. بیمارانی که دچار اختالل رفتاری هستند، تالش می کنند تا 
رفتاری پسندیده از منظر جامعه پیدا کنند؛ به عنوان مثال برای برطرف کردن عامل ناکامی 
نوجوانی   هیچ   كه   ازآنجایی   دارند.  با مشکالت  منطقی  برخورد  فرد  در  مقاومت  ایجاد  و 
ذاتًا طغیانگر و پرخاشگر نیست،  راهنمایی  كه  در این  زمینه  باید بدان توجه شود، مهر و 
محبت ، تذكردادن ، نادیده  گرفتن  بعضی  از رفتارهای  پرخاشگرانه  و موارد مشابه  دیگر است  

.)1387 )شعاری نژاد، 

گاهی، توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و  از آنجا که خودآ
از کاربردی ترین مهارت هایی است  یکی  این مهارت  ناتوانایی هاست،  و  توانایی ها  قّوت، 
خوب  هیجان های  شناسایی  امکان  ما  به  گاهی  خودآ باشد.  مجهز  آن  به  باید  فرد  هر  که 
1 . Brown, Vaughan
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خودارزیابی کنیم،  مختلف  موقعیت های  در  بتوانیم  می شود که  باعث  می دهد،  را  بد  و 
گاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات نقاط ضعف و قّوت، خواسته ها،  خودآ
ترس ها و انزجارهاست. برای بیشتر ما توصیف ویژگی های اخالقی ورفتاری خود و دیگران 
کار سخت و دشواری است و یادگیری اجتماعی-هیجانی توانایی پاسخ دادن به شیوه ای 
مناسب و انعطاف پذیر در شرایط اجتماعی و ارزیابی درست شخص از جایگاه اجتماعی 
می گیرد.  در گذشته شکل  اجتماعی  تعامل های  از  ادراک شخص  براساس  است که  خود 
شایستگی اجتماعی-روانی به توانایی های فرد برای ایجاد و حفظ روابط مؤثر و مثبت با 
خانواده و دیگران اشاره دارد و اساس آن مهارت های کلیدی مانند مهارت های خودتنظیمی، 
رابطه  تبیین  در  بنابراین  است؛  مثبت  ارتباطی  رفتارهای  و  اجتماعی  شناخت  مهارت های 
همبستگی مستقیم و معنی داری در بین خوداگاهی و یادگیری اجتماعی و هیجانی می توان 

گفت این دو مؤلفه در برخی ابعاد باهمدیگر همپوشی کارکردی دارند.

و  ارزش ها  عالیق،  احساسات،  صحیح  ارزیابی  شامل  گاهی  خودآ مهارت  آنجا که  از 
و  تعیین  هیجان ها،  تشخیص  به خود، حس خودکارآمدی،  اعتماد  قوت های خود، حس 
و  توانمندی ها  پرورش  و  شناخت  توانمندی ها،  تشخیص  خود،  احساسات  نام گذاری 
ویژگی های مثبت، ادراک صحیح از خود و خودکارآمدی است، پس نظریه یادگیری اجتماعی 
هیجانی بیان می کند که افراد مهارت های ارتباطی را از خانواده می آموزند و در مواجهه با 

تیمنز2003،1(. و  می کنند )ساب  استفاده  آنها  از  موقعیت های جدید 

و  روانی  بهداشت  به  مربوط  موضوع های  سمت  به  زیادی  توجه  موقعیت کنونی،  در 
با  افراد  قابلیت های موجود در  با سن و پرورش  اکتساب مهارت های متناسب  اجتماعی، 
می شود.  رشد  مختلف  دوره های  موفـقیت آمیز  طی کردن  برای  الزم  توانایی  هدف کسب 
گاهی و نداشتن مهارت برای زندگی فردی و اجتماعی و نداشتن آگاهی برای تصمیم گیری  ناآ
مناسب در موقعیت  مختلف و تناقضات ارزش های خانواده و جامعه در این عصر، باعث 
بروز ناهنجاری های اجتماعی زیادی شده است که این خود ناشی از نداشتن مهارت الزم 
و  )دینر  است  مناسب  تصمیم گیری  ناتوانایی  و  مختلف  موقعیت های  با  رویارویی  برای 

.)2004 کیم2، 

تحقیق براکت و همکاران3 )2010( مربوط به یک برنامه سی هفته ای یادگیری اجتماعی 
1 . Sub & Teymense
2. Diener &  Kim
3 . Brackett, Rivers, Reyes & Salovey y
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بر عملکرد تحصیلی و کفایت  آنها  تأثیرات  و  الفاظ هیجانی  برنامه  با رویکرد  و هیجانی 
اجتماعی و هیجانی دانش آموزان است و حاکی از آن است که کودکان تحت برنامه آموزشی 
هیجانی  و  اجتماعی  شایستگی  و  بهتر  سال  آخر  نمرات  با کودکان گروه گواه  مقایسه  در 
مهارت های  رهبری،  قبیل  از  مهارت هایی  داشته اند.  معلمان(  سنجش  )برمبنای  بیشتری 
اجتماعی و مهارت های مطالعه ازجمله مواردی بودند که پیشرفت نمایانی در این گروه از 

داشته اند. دانش آموزان 

برخی از محدودیت ها در زمینه نمونه و اندازه گیری ها در مطالعه حاضر وجود دارد. از 
تعمیم پذیری  بود،  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجومعلمان  شامل  مطالعه  این  نمونه  آنجایی که 
گاهی  خودآ سنجش  صورت گیرد.  بیشتری  احتیاط  با  باید  آماری  جوامع  دیگر  به  نتایج 
شرکت کنندگان نیز تنها بر اساس یک پرسشنامه خودگزارشی بود. علیرغم انتخاب تصادفی 
4 کالس و انتخاب تصادفی قرارگرفتن کالس ها درگروه های آزمایش و کنترل، ممکن است 

متغیرهای دیگری که کنترل نشده اند، روی گروه های  نمونه مؤثر بوده باشند. 

براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود تحقیقات مشابه در دیگر دانشگاه های کشور 
انجام گیرد. با توجه به اینکه این دانشجویان بورسیه آموزش و پرورش هستند و بعد از اتمام 
این  در  گاهی  نقش خودآ به  باید  مشغول خواهند شد،  تدریس  و  آموزش  به کار  تحصیل 
دانشجویان توجه بیشتری شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود آموزش یادگیری اجتماعی–هیجانی 
باید از بدو ورود دانشجویان به دانشگاه تا مراحل اشتغال آنها در مدارس در دانشگاه، توجه 
دست اندرکاران دانشگاه فرهنگیان را به خود جلب کند. درمجموع، این مطالعه تأثیر آموزش 
ارزیابی کرده است. به  گاهی دانشجومعلمان  برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی را برخودآ
نظر می رسد نتایج به دست آمده امیدوارکننده بوده و می توان آموزش های این برنامه مداخله ای 

گاهی و درمحیط های دانشگاهی روی دانشجویان به کار بست. را بر متغیر خودآ
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