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   چکیده
 افزایش بر دوم گام آموزش برنامه اثربخشی آزمون هدف با پژوهش این

 پژوهش این در شد. انجام ابتدایی آموزاندانش اجتماعیهیجانی  کفایت
 با همراه و گواه گروه با آزمونپس آزمونپیش طرح با آزمایشیشبه

 25( آزمایش گروه دو در ابتدایی ششم پایه پسر آموزدانش 48 پیگیري،
 سیاهۀ به آموزش از بعد و قبل آموز)،دانش 23( گواه و آموز)دانش

 و آلوجا (باریو، نوجوان و کودك نسخه صفت حالت/ خشم بیانگري
 سینگ، و (سینها آموزاندانش سازگاري سیاهۀ )،2004 اسپیلبرگر،

 دادند. پاسخ )2004 آن، (بار آن بار هیجانی هوش مقیاس و )1993
 از و گروهی صورت به ساعت، دو هفته هر و ههفت 6 طی دوم گام برنامه
 آمیخته واریانس تحلیل آماري روش نتایج شد. اجرا شاد سامانه طریق
 اثر و گروهیبین و گروهیدرون عامل اصلی اثر که داد نشان ساده
 پذیريمسئولیت همدلی، افزایش بر گروهیبرون درون عوامل تعاملی

 و اصلی اثر و معنادار اماري نظر زا خشم کنترل و تکانه کنترل اجتماعی،
 بود. غیرمعنادار آماري نظر از تحصیلی سازگاري بر عوامل متقابل کنش
 یک مثابۀ به دوم گام آموزشی برنامۀ که داد نشان پژوهش این نتایج
 مدل مفهومی منطق از پذیريتأثیر با آموزشی  روانی مداخله
 اجتماعی، ادگیريی نظریۀ و اجتماعی اطالعات شناختی گريپردازش
 سرمایۀ و مهارتی خزانۀ تعمیق در آن، زبانیهاي نسخه دیگر با موافق
   بود. برخورداراي هکنندتعیین نقش از ابتدایی آموزاندانش روانی

  
  هاي کلیديواژه
  ابتدایی آموزاندانش اجتماعی، هیجانی کفایت دوم، گام برنامه

  
 

Abstract 
The aim of this study was to test the effectiveness of 
the second step education program on increasing the 
emotional social competence of elementary students. In 
this quasi-experimental study with pretest-posttest 
design and control group in company with follow up 
stage, 48 sixth grade male students (25 students) and 
(23 students) groups responded to the State-Trait An-
ger Expression Inventory-Child & Adolescent, the 
Adjustment Inventory for School Students and the Bar-
On Emotional Quotient Inventory. The second step 
program was performed in experimental group for 6 
weeks and two hours per week through the Shad sys-
tem. The results of the statistical method of simple 
mixed analysis of variance showed that the main effect 
of within-subjects and between-subjects factors and the 
interaction effect of within-between-group factors on 
increasing empathy, social responsibility, impulse 
control and anger control were statistically significant. 
Also, the results showed that the effect of factors on 
academic adjustment were not statistically significant. 
The results of this study showed that the second step 
program as a psycho-educational intervention influ-
enced by the conceptual logic of the cognitive pro-
cessing model of social information and social learning 
theory, in agreement with other its language versions, 
was effective in strengthening the skill treasury and 
psychological capital of elementary students. 
 
Keywords 
Second Step Program, Social Emotional Competence, 
Elementary School Students 

»مقاله پژوهشی«  
آموزان هاي هیجانی اجتماعی دانشاثربخشی برنامه روانی آموزشی گام دوم بر ارتقاي شایستگی

 دوره ابتدایی
  5*علی خدائی ،4، شکوفه موسوي3، سمانه حدادي3، رضا رحیمی1احمد بایندوریان

  عمومی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانشناسی روانکارشناسی ارشد، . 1
  شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. استادیار، گروه روان2

  دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانعمومی، شناسی روانکارشناسی ارشد،  .3
  شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. استادیار، گروه روان4
  شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانگروه روان یار،. استاد5

  19/05/1401تاریخ پذیرش:         26/03/1401ریافت: تاریخ د
The Effectiveness of the Second Step Psychoeducational Program on Increasing 

the Emotional-Social Competence of Elementary School Students 
A. Bindourian1, R. Rahimi2, S. Haddadi3,  Sh. Mousavi4, A. Khodaei*5 

1. M.Sc., Department of Psychology, University of Zanjan, Zanjan, Iran 
2. Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran 

3. M.Sc., Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran 
4. Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran 
5. Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran 

Received: 2022/06/16            Accepted: 2022/08/10  
 

   

mailto:alikhodaei@pnu.ac.ir


 1401)، تابستان 37اول (پیاپی فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال دهم، شماره      48

  مقدمه
 توانندمی مدارس اگر که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور
 بهزیستی ارتقايۀ زمین اساسی و بنیادین مراکزي مثابه به

 )،2020 ،1گاتوارث و (هاوارد آورند فراهم را آموزاندانش
 آن از که ماهیتی به بنا مدارس محققان، دیدگاه طبق

 بروز و ظهور در اولیه تحولی بافت یک عنوان به برخوردارند
 بر آمدن فائق براي تدابیري تمهید البته و هادغدغهاي هپار
 ،2دیگیوسیپی و (لی بیافرینند نقش توانندمی هانگرانی آن

 و فنی دانش آموزشِ برتأکید  بر عالوه بنابراین، ).2018
 در فعلی، شرایط در آموزان،دانش به تحصیلیهاي مهارت
هیجانی  کفایت توسعۀ اهمیت برهاي فزایند طور به مدارس
 و شناسایی (شامل 3خودآگاهی مانند آموزاندانش اجتماعی
 (کنترل 4خود مدیریت خودکارآمدي)، هیجانات، بازشناسی

 آگاهی )،کمک جستجوي رفتار استرس، مدیریت و تکانه
 دیگران)، به گذاردن احترام همدلی، (شامل 5اجتماعی
ههاي مهارت  و رابطه) رقراريب تعامل، (شامل 6رابط
ه گیريتصمیم  پذیريمسئولیت مسئله، (حل 7مسئوالن
 ،8هازن و (ماي شودمی اشاره اخالقی) و اجتماعی فردي،
 از ،9اجتماعی هیجانی یادگیريِ فراگیرهاي برنامه ).2018
 را چهارچوبی هایی،تمهار چنین ارتقاي و تسهیل طریق
 و (کانر آوردمی مفراه 10غیرانطباقی نتایج از جلوگیري براي
 یادگیريِ  فراگیرهاي برنامه اجراي طریق از ).2011 ،11فرایزر

 همه تا آورندمی فراهم را فرصتی مدارس اجتماعی،هیجانی 
 گر،مراقبت و حمایتی ایمن، محیطی در بتوانند یادگیرندگان

 درس کالس محیط در را خود اجتماعی هیجانیهاي مهارت
 و هامفري (پانایوتا، ددهن توسعهآن  از خارج و

  ).2019 ،12ویگلسورث
 دانش، حصول فرایند بر اجتماعی هیجانی یادگیري

 مدیریت و شناسایی براي باورها و هانگرش ها،مهارت
                                                
1. Howard & Gutworth 
2. Lee & Digiuseppe 
3. Self-Awareness  
4. Self-Management  
5. Social Awareness  
6. Relationship Skills  
7. Responsible Decision-Making  
8. Moy & Hazen 
9. Universal Social and Emotional Learning Programs  
10. Maladaptive Outcomes  
11. Conner & Fraser 
12. Panayiotou, Humphrey & Wigelsworth 

 انجام درست، تصمیمات اخذ دیگران، از مراقبت هیجانات،
 و مثبت روابط توسعه و مسئوالنه و اخالقیهاي رفتار

 (سیدیکیو، دارد داللت منفیهاي رفتار از اجتناب همچنین
 از جامع تعریف این اساس بر ).2019 ،13سی و گارارد

 یادگیري زیربنایی نظري مدل اجتماعی، هیجانی یادگیري
 گروه پنج یا کالن مفهومی طبقه پنج اجتماعی،هیجانی 
ن شایستگی  مفهوم یکم، شود.می شامل را 14بنیادی
 افکار و جاناتهی درست بازشناسی توانایی به خودآگاهی

 این، بر عالوه کند.می اشاره رفتار بر آنهاتأثیر  و فردي
هاي محدودیت و هانیرومندي دقیق درك بر ناظر خودآگاهی

 است. بینیخوش و اطمینان احساس از برخورداري و فردي
مؤثر  بخشینظم توانایی بر خودمدیریتی مفهوم دوم،

 مختلفهاي قعیتمو در فرديهاي رفتار و افکار هیجانات،
 شامل پایه شایستگی یا مفهومی طبقه این دارد. داللت
 وضع خودانگیزي، ها،تکانه کنترل استرس، مدیریت
 کردن محقق براي تالش و تحصیلی و فرديهاي هدف
 و گیريدیدگاه توانایی به اجتماعی آگاهی سوم، است. آنها
 و هازمینه به متعلق دیگران به نسبت همدالنه دهیپاسخ
 اخالقی اجتماعیهاي هنجار درك دیگر، فرهنگیهاي بافت
 خانواده، مانند منابعی از اطالع همچنین، و کردن رفتار
 شوند.می سبب منابع این که حمایتی و اجتماع و مدرسه
 روابط تداوم و ایجاد توانایی به ارتباطیهاي مهارت چهارم،
 اشاره مختلفهاي گروه و افراد با دهنده پاداش و سالم
 فعال، دادن گوش مانند هاییمهارت طبقه این کند.می

 فشار برابر در ایستادگی مساعی، تشریک و همکاري
 متعارض،هاي موقعیت در سازنده گفتگوي اجتماعی،
 مواقع در دیگران به کمک پیشنهاد و کمک جستجوي

 گیريتصمیمهاي مهارت پنجم، شود.می شامل را ضرور
 و سازندههاي گزینه انتخاب توانایی انگربی مسئوالنه
 برتأکید  با اجتماعی تعامالت و فردي رفتار درباره محترمانه
هاي پیامد نگرانهواقع ارزیابی اجتماعی، و اخالقیهاي هنجار
 است دیگران و خود بهزیستی و مختلفهاي رفتار

 اساس، این بر ).2015 ،15براون و پاالنی الو، (ایسپیالگی،
 شناسایی و درك طریق از اجتماعیهاي هیجانی تمهار

                                                
13. Siddiqui, Gorard & See 
14. Core Competence 
15. Espelage, Low, Polanin & Brown 
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دهی همدالنه، تفسیر گیري و توانایی پاسخ هیجانات، دیدگاه
هاي هیجانی و بخشی انگیختگیهاي اجتماعی، نظمسرنخ

شود (الیوت، داویسب، فري، حل مسئله اجتماعی مشخص می
، 2؛ آریو، کالویتی و فرناندز گانزالز2018، 1گریشام و کاپر

2019.(  
هاي انجام شده در خالل دو دهۀ طیف وسیعی از پژوهش

اند که کفایت هیجانی اجتماعی براي گذشته نشان داده
موفقیت کودکان و نوجوانان در مدرسه و زندگی از نقش 
حساسی برخوردار است. کفایت هیجانی اجتماعی با شمول 

 ها، دستیابیفردي بر مدیرت هیجانهاي فردي و بینتوانش
هاي مثبت، نمایش همدلی، تداوم روابط مثبت و به هدف

گیري مثبت، مؤثر است (کارکوران، چیونگ، همچنین تصمیم
). همان طور که پیشتر اشاره شد، به 2018، 3کیم و اکسی

ها، یادگیري هیجانی طور کلی، به فرایند حصول این مهارت
شود. شواهد مختلف نشان دادند که اجتماعی اطالق می

تواند عاملی دگیري هیجانی اجتماعی به طور بالقوه مییا
محور و هاي مدرسهتعیین کننده در تغذیۀ محتوایی مداخله

، 4هاي پیشگیرانه واقع شود (جونینینی، کرن و گفراررتالش
اند با رجوع به ). بر این اساس، محققان مختلف کوشیده2015

ینۀ توسعه منطق مفهومی ایدة یادگیري هیجانی اجتماعی زم
محور را هاي مدرسههاي مداخلهاي آموزشی و تالشبرنامه

  ).2017، 5فراهم آورند (آپشار، هیمان و وینز گراس
هاي مبتنی بر ایدة یادگیري ترین برنامهیکی از شاخص

اجتماعی هیجانی، برنامه گام دوم نام دارد. به بیان دیگر، 
براي ارتقاي کفایت محور هاي مدرسهترین برنامهپراستفاده

هیجانی اجتماعی، برنامه گام دوم است. اگر چه نسخه اصلی 
این برنامه به مثابه یک برنامه پیشگیري از جنایت در ایالت 

هاي زیانی متفاوتی از متحده آمریکا توسعه یافت، اما نسخه
هاي مختلف با هدف ارتقاي کفایت اجتماعی آن در کشور

ستفاده قرار گرفته است (ماهاترا، کودکان و نوجوانان مورد ا
هاي آلمانی، ). در اروپا، نسخه2021، 6آیلی، ژنگ و آمر

دانمارکی، سوئدي، گرینلندي، اسپانیایی، لیتوانیایی، فنالندي، 
هاي زبانی ژاپنی، اسلواکیایی، نروژي، در آسیا نسخه

                                                
1. Elliott, Daviesb, Frey, Gresham & Cooper 
2. Orue, Calvete & Fernández-González 
3. Corcoran, Cheung, Kim & Xie 
4. Jonyniene, Kern & Gfroerer 
5. Upshur, Heyman & Wenz-Gross 
6. Malhotra, Ayele, Zheng & Amor 

هاي هاي و کردي و در آمریکاي التین، نسخهترکی
یایی و گواتماالیی توسعه یافتند. در برنامه ونزوئالیی، شیلی

هاي تحصیلی و برخورداري گام دوم، عالوه بر تأکید بر مهارت
هاي آموزش از منطق نظري زیربنایی، استفاده از روش

محور و تأکید بر تغذیه خزانۀ همیارانه، مشارکتی و پروژه
هاي هیجانی اجتماعی مشارکت کنندگان در زمرة مهارت
امۀ گام دوم شود. در برنهاي برنامه گام دوم تلقی میمزیت

هدفِ بهبود کفایت هیجانی اجتماعی کودکان از طریق توسعه 
هاي مشارکت کنندگان در بسترهایی مانند همدلی، مهارت

دیدگاه گیري، حل مسئله، کنترل تکانه و مدیریت خشم، 
 ). به2018، 7فرسان و فانشود (ماي، پالنین، مکمحقق می

هاي نظري شامل مدل شناختی طور کلی، ترکیبی از بنیاد
هاي پردازش ، مدل9، نظریه یادگیري اجتماعی8رفتاري

ن و  10اطالعات اجتماعی دربارة رفتار اجتماعی کودکا
، خاستگاه مفهومی و زیربناي نظري 11بخشی کالمیخودنظم

، 12دهد (یانگ، چان و مابرنامۀ فراگیر گام دوم را تشکیل می
2020.(  

دهد که محققان مرور نتایج مطالعات مختلف نشان می
اند براي تعیین اثربخشی برنامۀ فراگیر گام مختلف کوشیده

دوم، سه قلمرو مفهومی اصلی را هدف قرار دهند. یکم، نتایج 
مربوط به ضداجتماعی بودن که شامل پرخاشگري 

، تجاوزگري 15، قربانی کردن همساالن14، قلدرمابی13جسمانی
هاي ضداجتماعی (یانگ و همکاران، و دیگر رفتار 16جنسی
هاي ضداجتماعی با ). بر اساس شواهد موجود، رفتار2020

هاي پایه مانند عدم برخورداري از برخی شایستگی
هاي ارتباطی و خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مهارت

). 2021دهد (ماهاترا و همکاران، گیري رابطه نشان میتصمیم
، 18، رفتار همیارانه17ج اجتماعی مثبت که شامل مقابلهدوم، نتای

                                                
7. Moy, Polanin, Mcpherson & Phan 
8. Cognitive-Behavioral Model  
9. Social Learning Theory  
10. Social Information Processing  
11. Verbal Self-Regulation 
12. Yang, Chan, Ma 
13. Physical Aggression  
14. Bullying 
15. Peer Victimization  
16. Sexual Violence  
17. Coping 
18. Cooperative Behavior  
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و کفایت  3، همدلی2، حل مسئله اجتماعی1حل تعارض
). بر اساس 2018شود (کارکوران و همکاران، اجتماعی می

مندي در شواهد موجود، نتایج اجتماعی مثبت با کفایت
هاي قلمروهایی مانند خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مهارت

دهد (ماي و گیري مسئوالنه رابطه نشان میو تصمیمارتباطی 
). سوم، دانش حاصل از محتواي برنامۀ 2018همکاران، 

که با رجوع به شواهد موجود اساساً  4آموزشی یا آموزش روانی
بر مفاهیم خودآگاهی و آگاهی اجتماعی متمرکز است 

  ). 2019(سیدیکیو و همکاران، 
 _اتی کفایت هیجانی مرور شواهد تجربی در قلمرو مطالع

دهد که محققان اجتماعی در کودکان و نوجوانان نشان می
اند با استفاده از مداخلۀ فراگیر روانی آموزشی مختلف کوشیده

آموزان و تقویت منابع گام دوم، تغذیه خزانه مهارتی دانش
، 5هاي آنها را هدف قرار دهند (هالسن، اسمیت و فريمقابل
). 2015، 6لکوسکی و بانتین ریکلیفس؛ الو، کاك، اسما2008

) که با هدف تعیین 2008در پژوهش هالسن و همکاران (
اثربخشی برنامه کفایت اجتماعِی گام دوم بر روي گروهی از 

آموزان ابتدایی نروژي انجام شد، نتایج روش آماري دانش
نشان داد که مداخله بر افزایش  7یابی خطی آمیختهمدل

آموزان دختر و پسر مؤثر بود. ششایستگی اجتماعی دان
آموزان دختر و پسر در مقایسه با مشارکت کنندگان دانش

ساز را تري از مشکالت رفتاري برونیگروه کنترل، سطح پایین
ها از نظر نشان دادند. عالوه بر این، نتایج نشان داد که گروه

ساز با یکدیگر تفاوتی نداشتند. در مشکالت رفتاري درونی
) که با هدف آزمون اثربخشی 2015و و همکاران (پژوهش ال

مداخلۀ فراگیر گام دوم بر افزایش کفایت هیجانی اجتماعی 
هاي خطی آموزان ابتدایی انجام شد، نتایج مدلدانش
نشان داد که از نقطه نظر معلمان اثرات اصلی  8مراتبیسلسله

هاي اجتماعی رفتاري در یادگیرندگان کم برنامه بر شاخص
هاي اثر نیز کوچک به دست آمدند. عالوه ود و مقادیر اندازهب

بر این، نتایج نشان داد که تأثیرات برنامه بر نیمرخ 
                                                
1. Conflict Resolution  
2. Social Problem Solving  
3. Empathy  
4. Psycho-Education  
5. Holsen, Smith & Frey 
6. Low, Cook, Smolkowski & Buntain-Ricklefs 
7. Learner-Centered  
8. Hierarchical Linear Models  

هاي هیجانی اجتماعی یادگیرندگانی که هنگام ورود مشخصه
اند، در مقایسه با به مدرسه از نقایص رفتاري برخوردار بوده
یشتر بوده است. در یادگیرندگانی که این نقایص را نداشتند، ب

این پژوهش، قضاوت درباره تأثیر مداخله اساسًا بر گزارش 
معلم مبتنی بود. بنابراین، رجوع به منابع داده دیگر مانند 
والدین، همساالن و حتی یادگیرندگان، درباره تأثیر مداخله 

 9یابد. در پژوهش دیگري، که الرسن و سمدالضرورت می
آموزش برنامۀ فراگیر گام دوم  ) با هدف تحلیل اثرات2011(

نتایج نشان داد که استفاده از این برنامه  بر معلمان انجام شد،
هاي آموزشی معلمان و رفتار اجتماعی آنها تأثیر بر راهبرد

مثبتی داشت. در این مطالعه، غالب معلمان گزارش کردند که 
در مقایسه با قبل تدابیر اندیشیده شده آنها در کالس درس 

بود. عالوه بر این، آنها  10محورر دموکراتیک و یادگیرندهبیشت
تر شده و از نیازها و گزارش کردند که از نظر اجتماعی قوي

شدة یادگیرندگان نیز بیشتر آگاه شدند.  مشکالت فردي
همچنین، معلمان یادآور شدن که همکاري آنها با والدین نیز 

  بهبود یافت.
برنامۀ فراگیر گام دوم و  با توجه به فراگستري دامنه تأثیر

هاي مختلف و همچنین، هاي زبانی آن در کشورتوسعه نسخه
غناي نظري زیربنایی این برنامۀ ارتقاي کفایت هیجانی 

مند شد تا تأثیر برنامۀ آموزشی گام اجتماعی، محقق عالقه
آموزان دوم را بر ارتقاي کفایت هیجانی اجتماعی در دانش

  ابتدایی بیازماید.
  
  ش پژوهشرو

آزمایشی با طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه
آزمون با گروه کنترِل غیرمعادل و همراه با آزمون پسپیش

) 2009( 12) و ریچارد2009( 11پیگیري بود. طبق دیدگاه کرك
با توجه به عدم گمارش تصادفی مشارکت کنندگان در دو 
گروه آزمایش و کنترل، پژوهش حاضر از نوع مطالعات 

آزمون با گروه کنترلِ آزمون پسآزمایشی با طرح پیشبهش
غیرمعادل و همراه با پیگیري بود. جامعه آماري پژوهش حاضر 

آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی در دو شامل تمامی دانش
آموزش پرورش شهر قم  3مدرسه ابتدایی پسرانه در منطقۀ 

                                                
9. Larsen & Samdal 
10. Student-Centered 
11. Kirk 
12. Reichardt 
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ن بودند. نمونه آماري در ای 1399- 1400در سال تحصیلی 
نفر در گروه آزمایش برابر با  25آموز، دانش 48پژوهش شامل 

و انحراف استاندارد  31/12(با میانگین سنی [درصد  1/52
(با [درصد  9/47نفر در گروه کنترل برابر با  23و  ])51/0

بودند. در پژوهش  ])15/0و انحراف استاندارد  09/12میانگین 
گمارش تصادفی  حاضر، از آنجا که محقق، فرصت انتخاب و

هاي از قبل مشارکت کنندگان را نداشت و ناگزیر شد از گروه
شکل گرفته استفاده کند، براي انتخاب مشارکت کنندگان از 

گیري غیراحتماالتی در دسترس استفاده کرد. در روش نمونه
این مطالعه که مشتمل بر دو گروه آزمایش و کنترل بود، بر 

؛ سرمد، بازرگان و 1986( 1اساس منطق پیشنهادي کوهن
و اندازه اثر برابر با  a=05/0) با فرض آن که 1398حجازي، 

است، براي دستیابی به توان آزمون آماري برابر با  60/0
اي ، براي هر یک از دو گروه آزمایش و کنترل، نمونه80/0

هاي ورود واحد آزمایشی انتخاب شدند. اهّم مالك 25حدود 
اي آزمایشی شامل رضایت آگاهانه هبه پژوهش براي واحد

آموزان براي مشارکت در پژوهش، اشتغال به تحصیل دانش
آموزش و پرورش شهر قم، عدم سابقۀ ارجاع به  3در منطقۀ 

هاي تجویز شده به وسیلۀ شناس و یا مصرف داروروان
پزشکان و متخصصان سالمت و در نهایت، اشتغال به روان

هاي عالوه بر این، اهمّ مالكتحصیل در پایۀ ششم، بودند. 
خروج از مطالعۀ حاضر شامل شرکت همزمان در هر برنامۀ 

جلسه از برنامۀ آموزشی، عدم  2آموزشی مشابه دیگر، غیبت 
مشارکت فعاالنه در جلسات آموزشی و عدم انجام مسئوالنۀ 

هاي مرور تمارین و تکالیف خانگی بودند. بر حسب مالك
هاي آزمایشی وزشی هیچ کدام از واحدشده، در پایان دورة آم

  هاي آزمایش و کنترل حذف نشدند. در گروه
  

  ابزارهاي سنجش
سیاهۀ بیانگري خشم حالت/صفت نسخه کودك و 

، 3؛ باریو، آلوجا و اسپیلبرگرCA-STAXI( 2نوجوان
 4 و مقیاس 5 قلمرو، سه گویه، 35 شامل ابزار ینا ).2004

 هیجان شامل قلمرو هس سیاهه، این در است. زیرمقیاس
 به خشم (بیانگري بیانگري صفت)، حالت خشم (هیجان

                                                
1. Cohen 
2. State-Trait Anger Expression Inventory-Child & 

Adolescent  
3. Barrio, Aluja & Spielberger 

 خشم کنترل و درون) طرف به خشم بیانگري و بیرون طرف
 شامل حالتی خشم سیاهه، نوجوان کودك/ نسخۀ در است.

 به خشم بیانگري گویه، 10 شامل صفتی خشم گویه، 10
 درون طرف به خشم بیانگري گویه، 5 شامل بیرون طرف
 گویه 5 شامل نیز خشم کنترل نهایت، در و گویه 5 شامل
 روي بر هاگویه به کنندگان مشارکت سیاهه، این در است.
 3 و (کمی) 2 (اصالً)، 1 شاملهاي درج سه طیف یک

 پنج از فقط حاضر پژوهش در دهند.می پاسخ زیاد) (بسیار
ه  نتایج شد. استفاده خشم کنترل زیرمقیاس به مربوط مادّ
 پایایی و روایی فنیهاي ویژگی از مختلفهاي شپژوه
 حالت/صفت خشم بیانگري سیاهه نوجوان کودك/ نسخه
 اندکرده حمایت تجربی طور به نوجوان، و کودك نسخه

 ؛2004 همکاران، و باریو ؛1392 نسب، حیدري و (برآبادي
 پژوهش در ).1394 مقدسین، و برآبادي نسب، حیدري
 به 79/0 خشم کنترل مقیاس نیدرو همسانی ضریب حاضر،
   آمد. دست

 سینگ، و (سینها 4آموزاندانش سازگاري سیاهۀ
 زانیم نظر از را آموزاندانش سازگاري، ۀنامپرسش ).1993
 تحصیلی و اجتماعی هیجانی، عدبُ سه در یعموم يسازگار
 گویه 60 شامل که ابزار این يگذارنمره در .کندیم یابیارز

 به و صفر نمرة يسازگار بر منطبق هايپاسخ به است،
 .ردیگیم تعلق کی نمرة سازگاري با رمنطبقیغهاي پاسخ

 و یآموزش ،یعاطف يسازگار عدبُ هر در فرد نمرات مجموع
 نییپا نمره است. عدبُ آن در فرد يسازگار شاخص یاجتماع
 دهنده نشان باال نمرة و باالتر يسازگار دهنده نشان
 )1993( سینگ و سینها مطالعۀ در .است تریینپا يسازگار
 براي کردن دونیمه روش طریق از آن پایایی ضریب

 ،94/0 ترتیب، به تحصیلی و اجتماعی هیجانی، سازگاري
 با برابر ترتیب به بازآزمایی روش طریق از و 96/0 و 93/0
 ترتیب به ریچاردسون کودر روش با و 96/0 ،90/0 ،93/0
 شکري، ،نصیري آمد. دست به 96/0 و 92/0 ،92/0 با برابر
 مینأت هدف با کوشیدند چاپ) (زیر شریفی و آباديفتح

 از سواالت به پاسخ در آموزاندانش دقت افزایش دغدغه
 تحلیلی اساس بر بنابراین، کنند. استفاده مقیاس کوتاه نسخۀ
 60 مجموع از آزمون،هاي ماده وارسی برتأکید  با و نگرجزء
ه  سازگاري وجوه سنجش براي ماّده 30 اصلی، نسخه در مادّ

                                                
4. Adjustment Inventory for School Students  
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 مطالعۀ در شدند. انتخاب تحصیلی و اجتماعی هیجانی،
 درونی همسانی ضرایب چاپ)، (زیر همکاران و نصیري

 به تحصیلی و اجتماعی هیجانی، سازگاريهاي زیرمقیاس
 این در آمد. دست به 75/0 ،70/0 ،73/0 با برابر ترتیب

ه 10 از فقط پژوهش،  آموزشی سازگاري بُعد به مربوط مادّ
 عامل درونی همسانی ضریب پژوهش، این در شد. استفاده
 آمد. دست به 73/0 آموزشی سازگاري

 ).2004 ،2آن-(بار 1آن بار هیجانی هوش مقیاس
 و همدلی وجوه سنجش براي پژوهش، این در

 هايتوانش زیرمقیاس هايماّده از اجتماعی پذیريمسئولیت
 سنجش براي و آن بار هیجانی هوش سیاهۀ در فرديبین
 سیاهۀ در استرس مدیریت زیرمقیاس از تکانه کنترلِ  وجه
 بار هیجانی هوش مقیاس شد. استفاده آن بار هیجانی هوش
 ارزشیابی براي فرافرهنگی معتبر هنامپرسش نخستین آن،

 هوش مدل اساس بر 1997 سال در که است هیجانی هوش
هاي رفتار ارزیابی براي نآ بار توسط اجتماعی هیجانی
 با ابزار این شد. ساخته اجتماعی و هیجانی هوش با مرتبط
 طرز احساس، که است عباراتی دربردارندة گویه، 90 شمول
 توصیف گوناگونهاي موقعیت در را رفتار نحوه و تفکر
 هیجانی، هوش مقیاسهاي مادّ 90 نسخه در کند.می

 ،13هاي ماّده طریق از اجتماعی پذیريمسئولیت زیرمقیاس
 طریق از تکانه کنترل زیرمقیاس 88 و 73 ،58 ،43 ،28
ه  زیرمقیاس نهایت، در و 86 و 71 ،56 ،41 ،26 ،11هاي مادّ

 89 و 74 ،59 ،44 ،29 ،14هاي مادهّ طریق از همدلی،
 یک روي ماّده هر به کنندگانمشارکت شوند.می گیرياندازه
 موافقم) (کامال 5 تا مخالفم) ال(کام 1 ازاي هدرجپنج طیف
 و آزمون این در بیشتر امتیاز دهند.کسبمی پاسخ
 آزمون در کننده مشارکت باالتر نمره بر آن،هاي آزمونخرده
 پذیريمسئولیت همدلی،هاي زیرمقیاس دارد. داللت

 هستند. گویه 6 شامل کدام هر تکانه کنترل و اجتماعی
 پایایی و روایی فنیهاي یویژگ از مختلف مطالعات نتایج
 ؛2004 آن، (بار اندکرده حمایت تجربی طور به ابزار این

 در چاپ). زیر همکاران، و نصیري ؛1395 مشکو، و نجاتی
 اندازه به مربوط نتایج )1395( مشکو و نجاتی پژوهش
 و 04/0 برآورد خطاي میانگین مجذور ریشه برازش نیکویی

                                                
1. Bar-on Emotional Quotient Inventory (EQI) 
2. Bar-on 

 آمد دست به 24/18 تظاران مورد ايمقایسه روایی شاخص
 از تاییدي عاملی تحلیل آماري روش اساس، این بر که

 تجربی طور به آن بار هیجانی هوش مقیاس عاملی روایی
 درونی همسانی ضرایب حاضر، پژوهش در کرد. حمایت

 پذیريمسئولیت و تکانه کنترل همدلی،هاي زیرمقیاس
 دست به 79/0 و 75/0 ،74/0 با برابر ترتیب به اجتماعی

  آمد.
 (کمیته دوم گام اولیه پیشگیري فراگیر برنامه
 جرم از پیشگیري برنامه یک دوم گام ).1997 ،3کودکان
 و هیجانی رفتاري، مشکالت کاهش هدف دو که است

 کندمی دنبال را بنیادین شایستگی چند ارتقاي و اجتماعی
 تا که دهدمی نشان شواهد مرور ).2018 هازن، و (ماي
 اندیافته توسعه برنامه این از متفاوتی زبانیهاي سخهن کنون
 و معلمان ).2019 همکاران، و پانایوتا ؛2011 فرایزر، و (کانر

 این از توانندمی که هستند هاییگروه نخستین مشاوران،
 آموزاندانش تا دبستانیپیش کودکان براي آموزشی برنامه
 ماهیتی از خورداريبر با برنامه کنند. استفاده راهنمایی دوره

 والدین و مدرسه اندرکاراندست همه مشارکت محور،مدرسه
 اجتماعیهاي رفتار از استفاده خطیر ایدة تامین براي را

 هدف شود.می باعث رفتاري، مشکالت از کاستن و مثبت
هاي هیجانی مهارت یافتگیتحول تسهیلِ فراگیر، برنامه این

 زندگی یک از اريبرخورد براي نیاز مورد اجتماعی
 و اسالن ؛2020 ،4همکاران و (گیو است رضامندانه
 در اجتماعی یادگیري نظریۀ با همسو ).2020 ،5همکاران
 و عملکرد خودتاملی، مشاهده، اهمیت بر دوم گام برنامه
 یادگیرندگان مهارتی خزانه تغذیه و اکتساب براي تقویت

 تیِ شناخ پردازش مدل این، بر عالوه شود.میتأکید 
 دهیشکل در رفتاري شناختی درمان و اجتماعی اطالعات

 نقش دوم، گام آموزشی برنامه مفهومی خاستگاه به
 که شودمی فرض آموزشی برنامه این در آفرینند.می

 اجتماعی مسئله حل همدلی، مانند قلمروهایی در شایستگی
هاي رفتار برابر در آموزاندانش از تکانه کنترل و

 کندمی مراقبت همساالن با ضعیف روابط و آفرینمشکل
 این در ).2018 همکاران، و ماي ؛2021 همکاران، و (ماهاترا

                                                
3. Committee for Children 
4. Guo, Peng, Fraser, Sun, Wu & Day 
5. Sloan, Winter, Connolly & Gildea 
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 بنیادین،هاي شایستگی حصول برتأکید  کنار در برنامه،
 قرار توجه کانون در نیز ویژه رفتاريهاي مهارت آموزش
 اشکال همزمان آموزش که است این بر فرض گیرد.می
 در یادگیرندگان به مختلفهاي مهارت ةویژ غیر و ویژه

 (یانگ استمؤثر  آنها اجتماعی روانی مشکالت از پیشگیري
هاي راهبرد از استفاده با کلی، طور به ).2020 همکاران، و

 دربارة کودکان خشم، کنترل و مسئله حل گیري، دیدگاه
 گیريتصمیم آن انجام چگونگی و دهند انجام باید که آنچه
هاي مهارت آموزش منظور به بخش، این در کنند.می

هاي موقعیت مطالبات به انطباقی دهیپاسخ و رفتاري
 و مذاکره براي را هاییگام یادگیرندگان پیرامونی، انگیزانندة
 از برخی کنند.می تجربه آتی آمیزموفقیت تغییرات تجربۀ
، آموزندمی آموزاندانش که ویژه رفتاريهاي مهارت دیگر
 گروهی،هاي فعالیت به پیوستن براي کردن درخواست لشام

 صحبت دبانهؤم کردن قطع چگونگی کردن، عذرخواهی
 آموزش کلی رئوس است. نوبت رعایت و دیگران
 بنیادین توانش قلمرو سه برتأکید  با رفتاريهاي مهارت
 و خشم کنترل تکانه)، (کنترل مسئله حل همدلی، مانند
 شدند. شرگزا 1 جدول در اجتماعی گزینیهدف
 دوم، گام آموزشی بستۀ تحول از پس پژوهش، این در

 ترجمه سالله، دبستان و دبستانیپیش آموزش مرکز از
 تحت مداخله، از استفاده شیوه به مربوط نوشتاريهاي بخش
 بخش، این در شد. انجام همراهاستادان  کارشناسانۀ نظارت

 که بود این پژوهشی تیمهاي دغدغه ترینمهم از کیی
 با مهارتی قلمرو هر ذیل شده فراهم فکري محتواي
 داشته تطابق ایرانی جامعۀ در غالب فرهنگ ارزشی محتواي

 توسعه از اطالع به توجه با قبل از محققان البته باشد.
 اطمینانی قابلهاي سرنخ دوم، گام برنامۀ زبانیهاي نسخه
 جامعه ارزشی محتواي با برنامه محتواي ناوابستگی ارةدرب

 مرور از پس محقق وجود، این با داشتند. اختیار در ایرانی
هاي گام آموزش براي شده دیده تدارك مفهومی محتواي
 به کمک هدف با مختلف، مهارتیهاي قلمرو در برنامه
 مفروضهاي سناریو طراحی در برنامه،تأثیر  ضریب تقویت
 از مختلف،هاي مهارت به مربوطهاي گام آموزش براي
 دیگر در موجود تکمیلی و شده استفادههاي سناریو برخی
 هدف با ایرانی کودك براي شده ساخته آموزشیهاي بسته
 کاهش و اجتماعیهاي هیجانی مهارت تقویت به کمک
 در فرديبین روابط متن در غیرسازندههاي رفتار به رجوع

  کرد. استفاده ندگانکن مشارکت
 در اصلی مهارتی مفهومی قلمرو سه که آن از پس
 و مسئله) (حل تکانه کنترل همدلی، شامل دوم گام برنامه
 هر ذیل بسته مفهومی محتواي و شدند انتخاب خشم کنترل
 تهیه دوم گام برنامه به رجوع با گانه سه قلمروهاي از یک
 از یکی از پژوهشی، گروه اصولی پیشنهاد به محقق شد،

 شهید دانشگاه تربیتی یشناسروان دکتري دانشجویان
 هايمداخله ارائه عملی سابقۀ داراي فردي عنوان به بهشتی
 تا آمد عمل به دعوت ایرانی آموزاندانش به آموزشی  روانی

 از پس شود. محول او به آموزشی مداخله اجراي مسئولیت
 بخش در حاضر پژوهش با همکاري براي دانشجو موافقت
 مربی با دستیار عنوان به حاضر پژوهش محقق مداخله، ارائه

  کرد. همکاري
 معلمین، و مدارس با آمده عمل به موافقت اساس بر

 و تفکر درسی واحد براي جلسه، دو هفته هر در آزمایشگر
 اگر گرفت. قرار آزمایشی گروه آموزاندانش کنار در پژوهش

 با دوم، گام برنامه بر متمرکز مطالعات از تعدادي در چه
 که شودمی تقاضا معلمان از آن، محورمدرسه وجه برتأکید 
 را مداخله ارائۀ مسئولیت توجیهی، آموزش دورة یک از پس
 باه برنام اجراي تقارن پژوهش، این در اما گیرند، عهده بر

  )1997 کودکان، (کمیته دوم گام برنامه کلی رئوس .1 جدول
  خشم کنترل  مسئله) (حل تکانه کنترل  همدلی

  همدلی آموزش براي همقدم
  احساسات شناسایی
  هاسرنخ جستجوي
  هاتفاوت و هاشباهت
  احساسات تغییر
  احساسات بینیپیش

  احساسات انتقال

  مسئله حل براي همقدم
  مسئله ناساییش

  حلراه انتخاب
  حلراه ارزشیابی

  است؟مؤثر  حلراه آیا
  سازهااندیشپرت به اعتناییبی

  مودبانه کردن قطع
 انگیزاننده تجارب با مواجهه

  خشم کنترل براي همقدم
  خشمهاي انگیزاننده

  فرونشانی
  خودگویی

  اندیشیدن و تامل
 کردن مبارزه از اجتناب

  دیگران) زدن طعنه مثال (براي بافتاريهاي انگیزاننده با مواجهه گریزناپذیري
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 که شد آن از مانع مدارس، تعطیلی و کرونا بیماري پاندمی
 حضور از برنامه دستورالعمل با قمواف بتواند آزمایشگر
 شونده شامل بافتاري عناصر دیگر حتی و معلم مسئوالنه
 و اداري کارکنان مدرسه، حمایتی بافت مانند آموزاندانش
 گروه معلم موافقت با اساس، این بر شوند. مندبهره والدین،
 کوشید آزمایشگر تحصیلی، سال دوم نیمه از آزمایشی،
 دوم، گام برنامۀ در موجود مهارتی وهايقلمر اهمّ با موافق
 طراحی و روانی آموزش ساحت دو در را خود تالش عمدة

 کار به آموزاندانش مهارتی تغذیه براي مفروض سناریوهاي
 اصلی محقق دستیاري با آزمایشگر نیز، بخش این در گیرد.

 در رجوع قابل آموزشی راهبردهاي همه به رجوع با کوشیدند
 را زمینه نقش، ایفاي و مباحثه مانند وزشیآم برنامه این
  آورند. فراهم آموزاندانش مهارتی پربارسازي براي
 کنترل منظور به آزمونپیش مرحله در پژوهش، این در
هاي قلمرو در کنندگان مشارکت فرديهاي تفاوت آماري

 پذیريمسئولیت همدالنه، دهیپاسخ چندگانۀ مفهومی
 و خشم کنترل مسئله)، (حل تکانه کنترل اجتماعی،
 مداخله شروع از قبل آموزان،دانش تحصیلی سازگاهی

 آزمایشی، گروه در یادگیرندگان، براي آموزشی روانی/
 به آزمایش و کنترل گروه دو هر در آزمایشیهاي واحد
 چند سنجش براي سواالتی شامل که سنجش بسته لینک
 پذیريمسئولیت همدالنه، دهیپاسخ مانند مهارتی قلمرو

 و خشم کنترل مسئله)، (حل تکانه کنترل اجتماعی،
 براي سپس، دادند. پاسخ شد،می تحصیلی سازگاهی
 هفته هر و هفته 6 مدت به آزمایش گروه کنندگان مشارکت

 جلسات، اتمام از پس شد. ارائه دوم گام برنامه ساعت، 2
 کنترل و آزمایش گروه دو در اول آزمونپسهاي اندازه
 منظور به ماه، 1 گذشت از پس نهایت، در شد. يآورجمع
 مرحلۀ در مجدد آموزشی، برنامۀ اثر ماندگاري آزمون
 اصلیهاي متغیر به مربوطهاي اندازه گروه دو از پیگیري
 اخالق مینأت هدف با نهایت، در شد. آوريجمع تحقیق
 برنامه پیگیري، مرحله در هاداده گردآوري از پس پژوهش،

 به جلسه دو در روانی آموزش وجه بر رفصتأکید  با
 سر به انتظار فهرست در که کنترل گروه کنندگان مشارکت

  شد. ارائه نیز برند،می
 گام آموزشی برنامۀ با موافق هشتم، تا اول جلسات در
 توانایی بهبود و یادگیرندگان مهارتی پربارسازي هدف با دوم

 و مسئله حل هیجانی، بخشینظم بر آنها در خشم مدیریت

 جلسه سه خاص، طور به شد.تأکید  اجتماعیهاي مهارت
 بر بود، متمرکز خشم دربارة روانی آموزش بر که نخست

 و خشم تجربۀ فیزیولوژیکِ هاي سرنخ و هاانگیزاننده
 تنفس شامل خشم مدیریتهاي مهارت دربارة تمارینی
 شد.تأکید  متمرکز 3آرمیدگی و 2مثبت تصویرسازي ،1عمیق

 و 4شناختی بازسازماندهی ششم، تا چهارم جلسات رد
هاي انتخاب نتایج شناسایی شامل 5مسئله حلهاي مهارت
 ساخت و خشم انگیزانندةهاي موقعیت در شده گذاريهدف
 مرور پیامدها، این اساس بر جایگزینهاي حلراه توسعۀ و

هاي مهارت تمرین هشتم، و هفتم جلسات در شدند.
هاي موقعیت در نقش ایفاي طریق از شده آموخته 6بنیادین
 مرور خانواده اعضاي و دوستان با تعامل بافت در مفروض

  شدند.
 برنامه در شده بینیپیش مفهومی نقشه با موافق
 مهارت آموزش دوازدهم، تا نهم جلسات در دوم گام آموزشی
 و شناختی وجوه شمول با کودکان در همدالنه دهیپاسخ

 مفهومیهاي قلمرو ازاي هشد ترکیب الگوي بر هیجانی،
 وجه در خاص طور به و برنامه این در است. مبتنی مختلف
 خصیصه رویش براي ساززمینههاي بستر از یکی شناختی،
 با روابط متن در برابرنگرانه ادراك بر کودکان در همدلی
 نقاط شناسایی برتأکید  این، بر عالوه دارد. داللت دیگران،
 رویکرد از سیأت با آنها، اشتباهات متن در یگراند قوت

 هیجانی توانش نیمرخ غنایافتگی ساززمینه ،7توانمندمحور
 خرده بر بخش، این در آورد.می فراهم را کودك اجتماعی
هاي بستر از، دیگر یکی عنوان به نیز احترام و پذیرش قلمرو

 یحت شود.میتأکید  همدالنه دهیپاسخ ساززمینه شناختی
 آنهاهاي تفاوت از کودکان اطالع ضرورت بر بخش، این در
 آن آگاهانۀ تصدیق و پذیرش فهم، براي تالش و دیگران از

  شود.میتأکید  ها،تفاوت
  
  
  

                                                
1. Deep Breathing  
2. Positive Imagery  
3. Relaxation  
4. Cognitive Restructuring  
5. Problem-Solving Skills  
6. Core Skills 
7. Strengths-Based Approach  
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  هایافته
 استاندارد انحراف و میانگین توصیفیهاي اندازه 2 جدول
 پذیريمسئولیت همدالنه، دهیپاسخهاي متغیر به مربوط

 و خشم کنترل مسئله)، (حل تکانه کنترل اجتماعی،

 و آزمایشهاي گروه رد را آموزاندانش تحصیلی سازگاري

 پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش زمانی مقاطع در کنترل
  دهد.می نشان
 آزمودنی بین عامل اثر آزمون منظور به بخش، این در
 آوريجمعهاي اندازه بر (زمان) آزمونی درون عامل و (گروه)
 پذیريمسئولیت همدالنه، دهیپاسخهاي متغیر شدة

 و خشم رلکنت مسئله)، (حل تکانه کنترل اجتماعی،
 تحلیل آماري روش از آموزاندانش تحصیلی سازگاري
 فن کارگیري به از قبل شد. استفاده ساده مختلط واریانس
 (گروه) آزمودنی بین عامل اثر آزمون منظور به مزبور آماري

 شدة آوريجمعهاي اندازه بر (زمان) آزمونی درون عامل و
 اجتماعی، يپذیرمسئولیت همدالنه، دهیپاسخهاي متغیر
 تحصیلی سازگاري و خشم کنترل مسئله)، (حل تکانه کنترل
 تعیین هدف با موخلی کرویت مفروضۀ آموزان،دانش
 ضریب مقداري واحد در تشابۀ و هاواریانس همگنی

 )3 (جدول آزمودنی درون عامل سطوح زوج بین همبستگی
 آزمون ،1خطاهاي واریانس همگنی تعیین براي لون آزمون و
  ).4 (جدول شدند ییدتأ و

 درون عامل اثر براي که دهدمی نشان 3 جدول نتایج
 نتایج بنابراین، است. برقرار موخلی کرویت مفروضۀ گروهی
 برابري و هاواریانس همگنی دفاع در را شواهدي آزمون این

 گروهی درون اثر براي متغیري زوج همبستگی ضرایب
   آورد.می فراهم

 نتایج دهد.می نشان را لون ونآزم نتایج نیز 4 جدول
هاي اندازه براي خطاهاي واریانس همگنی از نیز آزمون این
 پذیريمسئولیت همدالنه، دهیپاسخ شدة آوريجمع

 و خشم کنترل مسئله)، (حل تکانه کنترل اجتماعی،
  کند.می دفاع تجربی طور به آموزاندانش تحصیلی سازگاري

                                                
1. Levene's Test of Equality of Error Variance  

هاي متغیر استاندارد انحراف و میانگینهاي اندازه .2 جدول
 آزمون،پیش در کنترل و آزمایشهاي گروه در پژوهش

 )=52n( پیگیري و آزمونپس
  M  SD  گروه    مرحله                  متغیر 

  همدلی

  48/4  88/23  آزمایش  آزمونپیش
  59/4  11/24  کنترل

  71/4  48/28  آزمایش  آزمونپس
  56/4  05/25  کنترل

  61/4 15/29  آزمایش  پیگیري
  48/4  56/25  کنترل

 پذیريمسئولیت
  اجتماعی

  64/3  30/24  آزمایش  آزمونپیش
  33/3  45/24  کنترل

  46/3  90/29  آزمایش  آزمونپس
 41/3  78/24  کنترل

  32/3  79/29  آزمایش  پیگیري
  29/3 09/25  کنترل

  تکانه کنترل

  33/4  78/22  آزمایش  آزمونپیش
  41/4  09/23  کنترل

  48/4  05/27  آزمایش  آزمونپس
  53/4  21/23  کنترل

  34/4  87/27 آزمایش  پیگیري
  38/4  85/23  کنترل

  خشم کنترل

  41/2  78/10  آزمایش  آزمونپیش
  55/2  67/10  کنترل

  61/2  90/14  آزمایش  آزمونپس
  49/2  31/11  کنترل

  56/2  39/15  آزمایش  پیگیري
  44/2  21/16  کنترل

 سازگاري
  تحصیلی

  88/1  70/2  آزمایش  آزمونپیش
  41/1  67/2  کنترل

  48/1  45/2  آزمایش  آزمونپس
  53/1  77/2  کنترل

  34/1  32/2  آزمایش  پیگیري
 38/1  44/2  کنترل

  موخلی کرویت آزمون نتایج .3جدول 
 آمارة  متغیر

  موخلی
 مجذور

  کا
 درجه
 آزادي

  معناداري

  32/0  2  31/2  95/0  همدلی
  31/0  2  33/2  95/0  اجتماعی پذیريمسئولیت
  278/0  2  56/2  945/0  تکانه کنترل
  210/0 2  41/2  939/0  خشم کنترل

  88/0  2  25/0  994/0  تحصیلی سازگاري
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 مختلط واریانس تحلیل آماري فن نتایج اول، بخش در
 بر (زمان) گروهی درون عامل اصلی اثر که داد نشان ساده

 )،]F )2 و 2h، 50/0<P ، 72/4 = )92 =09/0[( همدلی
 = 2h، 50/0<P ، 25/7 =14/0[( اجتماعی پذیريمسئولیت

 2h، 50/0<P ، 92/2 =60/0[( تکانه کنترل )،]F )2 و 92(
 ، 2h، 50/0<P =17/0[( خشم کنترل و )]F )2 و 92( =

 عامل اثر و معنادار آماري لحاظ از )]F )2 و 92( = 39/9
 آماري لحاظ از تحصیلی سازگاري بر (زمان) گروهیدرون

 )2 و 2h، 50/0<P ، 86/1 = )92 =40/0[( بود غیرمعنادار
F[.(  

 تعاملی اثر به مربوط نتایج بخش، این در همچنین،
 =05/0[( همدلی بر نیز گروهی بین و گروهی درون عوامل

2h، 50/0<P ، 65/2 = )92 2 و( F[،( پذیريمسئولیت 
 )،]F )2 و 2h، 50/0<P ، 38/4 = )92 =09/0[( اجتماعی
 )2 و 2h، 50/0<P ، 06/3 = )92 =60/0[( تکانه کنترل

F[( خشم کنترل و )]2 =12/0h، 50/0<P ، 29/6 = )92 و 
2( F[( درون عوامل تعاملی اثر و معنادار آماري لحاظ از 

 آماري لحاظ از تحصیلی سازگاري بر گروهیبین و هیگرو
 )2 و 2h، 50/0<P ، 49/0 = )92 =10/0[( بود غیرمعنادار

F[.(  
 بر نیز گروهی بین عامل اصلی اثر نتایج ادامه، در
 )،]F )1 و 2h، 50/0<P ، 53/6 = )46 =12/0[( همدلی

 = 2h، 50/0<P ، 52/5 =11/0[( اجتماعی پذیريمسئولیت
 2h، 50/0<P ، 57/8 =16/0[( تکانه کنترل )،]F )1 و 46(
 ، 2h، 50/0<P =10/0[( خشم کنترل و )]F )1 و 46( =

 اصلی اثر و معنادار آماري نظر از )]F )1 و 46( = 82/6
 آماري نظر از تحصیلی سازگاري بر گروهی بین عامل

 )1 و 2h، 50/0<P ، 70/0 = )46 =20/0[( بود غیرمعنادار
F[(.   

 تغییر روند به مربوط نتایج بخش، این در این، رب عالوه
 عامل سطوح حسب بر همدلی مقادیر براياي هداد نقاط
 آماري نظر از خطی) (تابع خطی صورت به آزمودنی درون
 و )]F )1 و 2h، 50/0<P ، 57/8 = )46 =16/0[( معنادار

 =01/0[( غیرمعنادار آماري نظر از غیرخطی) (تابع غیرخطی
2h، 50/0<P ، 32/0 = )46 1 و( F[(، مقادیر براي 

 درون عامل سطوح حسب بر اجتماعی پذیريمسئولیت
 معنادار آماري نظر از خطی) (تابع خطی صورت به آزمودنی

)]20/0= 2h، 50/0<P ، 21/11 = )46 1 و( F[ (و 

 =05/0[(غیرمعنادار آماري نظر از غیرخطی) (تابع غیرخطی
2h، 50/0<P ، 20/3 = )46 1 و( F[ ،(کنترل مقادیر براي 

 خطی صورت به آزمودنی درون عامل سطوح حسب بر تکانه
 ، 2h، 50/0<P =09/0[( معنادار آماري نظر از خطی) (تابع
 نظر از غیرخطی) (تابع غیرخطی و )]F )1 و 46( = 78/4

 2h، 50/0<P ، 22/0 = )46 =0120/0[( غیرمعنادار آماري
 عامل سطوح حسب بر شمخ کنترل مقادیر براي ،)]F )1 و

 آماري نظر از خطی) (تابع خطی صورت به آزمودنیدرون
 و )]F )1 و 2h، 50/0<P ، 78/12 = )46 =22/0[( معنادار

 =06/0[( غیرمعنادار آماري نظر از غیرخطی) (تابع غیرخطی

2h، 50/0<P ، 96/2 = )46 1 و( F[( مقادیر براي و 
 به آزمودنی ندرو عامل سطوح حسب بر تحصیلی سازگاري
 =08/0[( غیرمعنادار آماري نظر از خطی) (تابع خطی صورت

2h، 50/0<P ، 16/3 = )46 1 و( F[( تابع غیرخطی و) 
 ،2h =01/0[( بودند غیرمعنادار آماري نظر از نیز غیرخطی)

05/0P> ، 48/0 = )46 1 و( F[.(  
 تغییر روند به مربوط نتایج بخش، این در این، بر عالوه

 سطوح تعامل حسب بر همدلی مقادیر براياي هددا نقاط
 (تابع خطی صورت به آزمودنیبین و آزمودنی درون عامل

 2h، 50/0<P ، 89/3 =08/0[( معنادار آماري نظر از خطی)
 (تابع غیرمعنادار آماري نظر از غیرخطی و )]F )1 و 46( =

 ،)]F )1 و 2h، 50/0>P ، 21/0 = )46 =01/0[( غیرخطی
 تعامل حسب بر اجتماعی پذیريمسئولیت دیرمقا براي
 خطی صورت به آزمودنیبین و آزمودنی درون عامل سطوح
 ، 2h، 50/0<P =12/0[(معنادار آماري نظر از خطی) (تابع
 نظر از غیرخطی) (تابع غیرخطی و )]F )1 و 46( = 30/6

 و 2h، 50/0>P ، 44/2 = )46 =05/0[( غیرمعنادار آماري
1( F[(، سطوح تعامل حسب بر تکانه کنترل ادیرمق براي 

 (تابع خطی صورت به آزمودنیبین و آزمودنیدرون عامل

  خطا واریانس همگنی براي لوین آزمون نتایج .4 جدول

 درجه  متغیر
  1 آزادي

 درجه
  معناداري F مارةآ  2 آزادي

  53/0  471/0  46  1  همدلی
  14/0  10/2 46  1  اجتماعی پذیريمسئولیت
  41/0  70/0 46  1  تکانه کنترل
  17/0  98/1 46  1  خشم کنترل

  44/0  61/0 46  1  تحصیلی سازگاري
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 2h، 50/0<P ، 37/4 =08/0[( معنادار آماري نظر از خطی)
 آماري نظر از غیرخطی) (تابع غیرخطی و )]F )1 و 46( =

 ،)]F )1 و 2h، 50/0<P ، 08/1 = )46 =01/0[( غیرمعنادار
 عامل سطوح تعامل حسب بر خشم رلکنت مقادیر براي
 از خطی) (تابع خطی صورت به آزمودنیبین و آزمودنیدرون
 و 2h، 50/0<P ، 02/6 = )46 =12/0[( معنادار آماري نظر

1( F[( تابع غیرخطی و) (غیرمعنادار آماري نظر از غیرخطی 
)]02/0= 2h، 50/0>P ، 04/2 = )46 1 و( F[( در و 

 تعامل حسب بر تحصیلی زگاريسا مقادیر براي نهایت،
 خطی صورت به آزمودنیبین و آزمودنیدرون عامل سطوح
 ، 2h، 50/0<P =02/0[( معنادار آماري نظر از خطی) (تابع
 نظر از غیرخطی) (تابع غیرخطی و )]F )1 و 46( = 89/0

 و 2h، 50/0<P ، 29/0 = )46 =01/0[( غیرمعنادار آماري
1( F[(، بودند. رمعنادا آماري نظر از  

 تعیین هدف با که بنفرونی آزمون نتایج ادامه، در
 درون عامل سطوح زوجیهاي مقایسه آماري معناداري
 انجامهاي مقایسه تمامی در که داد نشان، شد انجام گروهی
 اجتماعی، پذیريمسئولیت همدلی،هاي متغیر اساس بر شده
 نمرات متوسط بین تفاوت خشم، کنترل و تکانه کنترل

 نمرات متوسط با آزمونپیش مرحلۀ در کنندگان مشارکت
 نتایج و معنادار آماري لحاظ از پیگیري و آزمونپس در آنها

 و آزمونپس نمرات متوسط زوجیهاي مقایسه به مربوط

 بر عالوه ).5 (جدول نبود معنادار آماري لحاظ از پیگیري
 عامل سطوح بین شده انجام زوجیهاي مقایسه این،
 داد نشان تحصیلی سازگاري متغیر اساس بر آزمودنیندرو
 به نسبت آزمونپیش در کنندگانمشارکت نمرات متوسط که
 و آزمونپس در آنها نمرات متوسط و پیگیري و آزمونپس

  ).5 (جدول بود غیرمعنادار آماري نظر از پیگیري،
  

  بحثو گیري نتیجه
 گام آموزشی برنامۀ اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش
 از هیگرو اجتماعیهیجانی  کفایت افزایش بر دوم
 پژوهش این نتایج شد. انجام ابتدایی دوره پسر آموزاندانش
هاي مهارت افزایش بر دوم گام آموزشی برنامۀ که داد نشان
 همدالنه، دهیپاسخ شامل آموزاندانش فرديبین رابطۀ

 و مسئله) (حل تکانه کنترل اجتماعی، پذیريمسئولیت
 پژوهش ایجنت دیگري بخش در البته، بود.مؤثر  خشم کنترل
 نظر از کنترل و آزمایش گروه دو بین که داد نشان حاضر
 دیده معناداري تفاوت تحصیلی سازگاري نمرات متوسط

   نشد.
 روانیهاي تالش دیگر با همسو حاضر پژوهش نتایج
 هیجانیهاي توانش خزانۀ گريتغذیه بر ناظر آموزشی
 و واردها )،2018( هازن و ماي مانند یادگیرندگان اجتماعی
 و پانایوتا و )2018( دیگیوسیپی و لی )،2020( گاتوارث

  پژوهشهاي متغیر اتنمر متوسط زوجیهاي مقایسه براي بنفرونی آزمون نتایج. 5جدول 
  معناداري  معیار خطاي  میانگین تفاوت  نمرات مقایسه  متغیرها

  همدلی
  01/0  77/0  31/2  آزمونآزمون/پسپیش
  01/0  90/0  64/2  پیگیري آزمون/پیش
  21/0  94/0  73/1  آزمون/پیگیريپس

  اجتماعی پذیريمسئولیت
  002/0  69/0  50/2  آزمونآزمون/پسپیش
  005/0  78/0  61/2  یگیريپ آزمون/پیش
  99/0 84/0  11/0  آزمون/پیگیريپس

  تکانه کنترل
  001/0  22/0  50/1  آزمونآزمون/پسپیش
  001/0  27/0  30/2  پیگیري آزمون/پیش
  98/0 81/0  79/0  آزمون/پیگیريپس

  خشم کنترل
  001/0  27/0  22/1  آزمونآزمون/پسپیش
  003/0  41/0  52/1  پیگیري آزمون/پیش
  99/0 39/0  30/0  آزمون/پیگیريپس

  تحصیلی سازگاري
  99/0  16/0  06/0  آزمونآزمون/پسپیش
  25/0  18/0  30/0  پیگیري آزمون/پیش
  46/0 17/0  24/0  آزمون/پیگیريپس
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 ترینمطمئن از یکی که داد نشان )2019( همکاران
 پربارسازي و تقویت هدف با جستجو قابلهاي مسیر
 از استفاده بر کودکان، در فرديبین رابطههاي مهارت
 خزانه سازيغنی براي یافته توسعههاي مداخلهاي بسته
 مطالعه نتایج این، بر عالوه است. مبتنی کودکان در یمهارت
 همکاران و ماهاترا مطالعاتهاي یافته با همسو حاضر

 )2020( همکاران و یانگ )،2018( همکاران و ماي )،2021(
 برنامه تفسیري ظرفیت از )2018( همکاران و کارکوران و

 اجتماعیهاي هیجانی توانش ارتقاي در دوم گام آموزشی
 به دهیپاسخ نایافتهسازش وجوه کاهش و دکانکو

 دفاع تجربی طور به فردي،بین روابط متن در هاگريمطالبه
  کرد.

 مطالعاتهاي یافته با همسو حاضر پژوهش نتایج
 و )2015( همکاران و الو )،2008( همکاران و هالسن
 گام آموزشی برنامه که داد نشان )2011( سمدال و الرسن
 مهارت یک عنوان به همدالنه دهیپاسخ شافزای در دوم
 محتواي کلی، طور به بود.مؤثر  کودکان در فرديبین رابطۀ
 مانند مفهومی معابري شمول با دوم گام آموزشی برنامۀ
 به نسبت مثبت احساسات و 1دیگران به نسبت مثبت ادارك
 روابط متن در را همدالنه دهیپاسخ نمایش زمینه ،2دیگران
 اساس بر ).2016 ،3همکاران و وو( بیندمی ركتدا اجتماعی
 عنوان به دوم گام برنامه در شده گذاريهدف فکري منطق
 خزانه تغذیه بر ناظر آموزشی  روانی ايِ مداخله تالش یک

 براي ساززمینه مفهومی بسترهاي از یکی کودکان، مهارتی
 و برابرنگر رویکردي اخذ بر فردي،بین روابط سازيغنی
 است. مبتنی دیگران، به نسبت غیربرابرنگر مواضع زا پرهیز
 دیگران، هاينیرومندي بازشناسی براي تالش این، بر عالوه
 تصدیق همچنین، و آنها به گذاردن احترام و پذیرش
 مفهومی معبرِ ذیل دیگران، از خود احتمالی هايتفاوت
 ،4همکاران و اسچلیسر( یابدمی معنا دیگران، از مثبت ادراك
 مشارکت تجهیز براي دوم، گام آموزشی برنامه در ).2019

 که شودمی تالش همدالنه دهیپاسخ مهارت به کنندگان
 که است وجوهی دربردارندة کامل، واقعیت که دریابند آنها
 باشند. داشته اهمیت اندازه یک به توانندمی ابعاد آن همۀ

                                                
1. Positive Perception of Others 
2. Positive Feelings for Others  
3. Wu, Fraser, Guo, Day & Galinsky 
4. Schlesier, Roden & Moschner 

 دیدگاه فهم براي مانعی توانندنمی هاتفاوت فقط نه بنابراین،
 پیرامونی واقعیات ترکامل چه هر فهم بلکه باشند، دیگران

 و ترزیان( است هاتفاوت این آگاهانه پذیرفتن گرو در
 مشارکت مرحله، این در این، بر عالوه ).2019 ،5همکاران
 دغدغه و همدالنه دهیپاسخ که آموزندمی کنندگان
 بسترِ در فردي،بین روابط متن در دیگران از گريمراقبت

 و بدن زبان به رجوع با حتی و انسانی و گرم احساساتی
 در بنیادین فرض کلی، طور به است. فهم قابل آنها، کالم
 دیگران با همدلی که است این دوم گام آموزشی برنامه
 دیگران با همدلی براي کننده مشارکت که است آن مستلزم
 باید آنها شوند. شریک دیگران هیجانات در بتوانند باید

 به و بنگرند پیرامونی واقعیات به دیگري اندازچشم از بتوانند
 یابند دست کنند،می تجربه دیگران آنچه از ذهنی فهمی

  ).2015 همکاران، و الو ؛2008 همکاران، و هالسن(
 با همسو حاضر پژوهش نتایج دیگري، بخش در
 و ماي )،2019( همکاران و سیدیکیو مطالعاتهاي یافته
 نقش از )2021( همکاران و ماهاترا و )2018( نهمکارا
 اجتماعی پذیريمسئولیت آموزش بر ناظرهاي مداخل تدابیر
 نوجوانان و کودکان در فرديبین رابطههاي مهارت تغذیۀ در

 برتأکید  با دوم، گام آموزشی روانی مداخلۀ در کرد. حمایت
 اناییتو با بشر نوع بقایافتگی و تکامل که مفروض ایدة این
 پیوند افراد دیگر با روابط حفظ و توسعه برقراري، براي او

 براي نیاز موردهاي مهارت حصول ضرورت است، خورده
 توجه مورد پیش از بیش را فرديبین روابط تداوم و ساخت
 فکري بناي ).2020 همکاران، و (یانگ دهدمی قرار

 دهای این بر دوم گام برنامه براي شده بینیپیش محتواي
 متن در اجتماعی پذیريمسئولیت تحقق که است استوار
 تفکرهاي مهارت توسعه طریق از مابین،فی روابط در حضور
 تحقق فعاالنه و منطقی منعطف، خالق، نگر،واقع مثبت،
 معابر تریناساسی از یکی ).2018 همکارن، و (ماي یابدمی

 پذیريمسئولیت ایدة تامین براي شده انتخاب مفهومی
 است. استوار ،6روابط در وابستگیهمهب فرضیه بر اجتماعی،

 اجتماعی تعامالت که شودمیتأکید  آموزشی برنامه این در
 تغذیۀ در روابط، در افزاییهم ایجاد طریق از وابستههم هب

 و کودکان کند.می ایفامهمی  نقش آدمی روانی انرژي ظرف
                                                
5. Terzian, Li, Fraser, Day & Rose 
6. Interdependence in Relationships  
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 که زندآمومی دوم گام آموزش برنامۀ در نوجوانان
 از یکی روابط، از مراقبت و ایجاد قبال در پذیريمسئولیت
 براي دسترس در و مفروضهاي مسیر ترینکنندهتعیین
 در بنابراین، است. خویشتن روانی انرژي و خود از مراقبت
 براي معنایابی در پذیريدگرمسئولیت آموزشی، برنامه این

 (دساي، ستا برخوردار اساسی نقشی از پذیريخودمسئولیت
 دهیپاسخ که شودمیتأکید  برنامه از بخش این در ).2010

 در بتواند که است آن مستلزم فرديبین تجارب به سازگارانه
 و دیگري به توجه و خویشتن نبازهاي و خود به توجه

 مشارکت بخش این در کند. برقرار تعادل آنها، نیازهاي
 کنندة مینأت مصادیق ترینمهم از یکی که آموزدمی کننده
 به رجوع طریق از اجتماعی پذیريمسئولیت مفهوم معناي
 روابط متن در شود.می تصریح (تطابق) گاريسازمفهوم
 سرسختی و ناپذیريانعطاف بر ناظر نه سازگاري فردي،بین
 در شدگیمسخ بر نه و است فردي مواضع برتأکید  در

 اناییتو به سازگاري دیگر، بیان به دارد. داللت دیگري
 به بهینه دهیپاسخ هدف با خود تغییر براي رابطه طرفین
 کند.می اشاره رابطه در تعادل تحقق براي تالش و دیگري
 تریناساسی از یکی مثابه به یافتگیتطبیق بنابراین،
 اينقطه بیانگر اجتماعی، پذیريمسئولیت معناکننده مصادیق
يانعطاف پیوستارِ در میانی  تا )(سرسختی 1ناپذیر
 شک، بدون ).1399 همکاران، و (شکري است 2شدگیمسخ
 مسیرهاي از یک هر پیرامون رجوع قابل دغدغۀ تامین
 احساسات دیگران، به نسبت مثبت ادراك بر ناظر مهارتی
 روابط، در وابستگیهمهب ادراك و دیگران به نسبت مثبت
 نظري مبانی و تجربی شواهد از وسیعی گسترة با همسو
 شمول با که است مفهومی زیرساخت تدارك نیازمند موجود،

 انگیزش هیجان، شناخت، مانند متفاوتی مفهومی قلمروهاي
 در فرديبین رابطه هايمهارت سازيغنی تحقق در رفتار، و

  ).1398 همکاران، و (کبیري شودمی واقعمؤثر  یادگیرندگان
 گروه با همسو حاضر پژوهش نتایج دیگري، بخش در
 و )1398( همکاران و کبیري مانند مطالعات دیگر از وسیعی
 آموزشی برنامۀ که داد نشان )2019( همکاران و اسچلیسر

 نقش از یادگیرندگان مسئله حل مهارت افزایش در دوم گام
 هايتالش دیگر با موافق بود. برخوردار ايکننده تعیین

                                                
1. Rigid  
2. Chaotic  

 اجتماعی شناخت آموزش برنامه مانند موجود ايمداخله
 آموزش برنامه )،1399 همکاران، و (شکري 3ورمحمدرسه
م مدیریت ن و (الك 4خش  برنامه )،2018 ،5همکارا
 آوريتاب برنامه )،2006 رابرتس،( 6استرالیایی بینیخوش

 و نژاد رحیمی مظاهري، شهیدي، شکري،( 7پنسیلوانیا
 و پوراعتماد پورشهریار، شکري، منصوري، ؛1393 خانجانی،
 و (استینهارت 8آوريتاب آموزش رنامهب )،1393 نژاد، رحیمی
 (کلري، 10دهیخودنظم توانمندسازي برنامۀ )،2008 ،9دالبیر

 تقویت آموزشی برنامۀ و )2017 ،11اسچنایدمن و ویالردي
 همکاران، و (گیو اجتماعی اطالعات پردازشهاي مهارت
 این در یادگیرندگان روانی سرمانی تغذیۀ براي )2020
 راهبرد بر شده گذاريهدف مفهومی معبر مهمترین بخش،
 متن در انگیزاننده یا و متعارض هايموقعیت با افراد مواجهۀ
 آموزندمی یادگیرندگان بخش، این در است. فرديبین روابط
 با شانفرديبین روابط متن در آنها گزینیهدف کیفیت که

 چنین به آنها دهیپاسخ ارجح شیوة به دهیشکل در دیگران
 و (هاوارد است برخوردار حساس نقشی از اییهموقعیت
 متن در که آنجا موجود، شواهد اساس بر ).2020 گاتوارث،
 از مراقبت و حفظ هدف زا،چالش شرایط بافت و روابط
 مهار بستر در دهیپاسخ شک، بدون باشد، تعامالت کیفیت

 مقابل، در شود.می انجام هیجانی جسمانی هايانگیختگی
 هايموقعیت در اگر که آموزندمی کنندگان مشارکت
 نه باشند، ناسازگانه ايشیوه جستجوي صدد در متعارض
 مستعد آنها بلکه داشت، نخواهند هاتکانه بر کنترلی فقط

 (لی بود خواهند هامواجهه از اينایافته سازش اشکال نمایش
 مفهومی قلمرو بخش در بنابراین، ).2018 دیگیوسیپی، و

 گام برنامۀ مفهومی هايزیرساخت از یکی عنوان به شناخت،
 هايتوانش نیمرخ تصریح در اجتماعی گزینیهدف دوم،

 برخوردار بااهمیتی نقش از یادگیرندگان اجتماعی هیجانی
 به کمک هدف با دوم گام برنامۀ در ).2010 (دساي، است

                                                
3. School-Based Social Cognition Instructional Pack-

age   
4. Anger Management Training Program  
5. Lök, N., Bademli, K., & Canbaz 
6. Aussie Optimism Program (AOP)  
7. Pennsylvania Resilience Program (PRP) 
8. Resilience Education Program  
9. Steinhardt & Dolbier 
10. Self-Regulation Empowerment Program  
11 Cleary, T. J., Velardi, B., & Schnaidman 
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 بر یادگیرندگان در تکانه کنترل یا مسئله حل مهارت تقویت
تأکید  محورهیجان مواجهۀ مقابلِ در ورمحمسئله مواجهۀ
 کنندگان مشارکت بخش این در دیگر، بیان به شود.می
 است آن نیازمند محورمسئله و انطباقی مواجهۀ که آموزندمی
 با بتوانند متعارض، هايموقعیت با رویارویی در آنها که

 نمایش از را خویشتن سودار، تفاسیر و آتشین افکار کنترل
 موجود، شواهد اساس بر دارند. مصون تکانشورانه رفتارهاي
 در آنها که شودمی سبب افراد رفتاري خزانۀ ناشدگیتغذیه

 آتشین افکار از ثیرپذیريأت با انگیزاننده، تجارب با رویارویی
 هايواکنش دوراندیشی، و ملأت بدون همچنین، و تند و

 گام در این، بر عالوه دهند. نشان خویشتن از نامعقولی
 میدان توانستند کنندگان مشارکت که آن از پس بعدي،
 نگه خالی آتشین و غیرمنطقی افکار از را خویش روانی
 پیرامونی واقعیات به دیگري اندازچشم از توانندمی دارند،
 از یافتگیمصونیت متعاقب بنابراین، بیندیشند. و بنگرند
 فرصت آن، دنبال به و غیرمنطقی و تند افکار ثیراتأت میدان

 امکان دیگري، منظرگاه از امور به نگریستن
 شواهد اساس بر شود.می فراهم انطباقی هايگزینیهدف
 و رابطه از مراقبت بر ناظر هايهدف گزینش از پس موجود،
 به تا یابدمی فرصتی فرد آنها، اثربخشی از اطمینان

 روشی به فرديبین روابط متن در انگیزاننده رخدادهاي
 یافته بخش، این در این، بر عالوه دهد. پاسخ انطباقی
 مثابه به اجتماعی یادگیري نظریه با همسو حاضر پژوهش
 نشان دوم، گام برنامه زیربنایی نظري خاستگاه از بخشی
 »2بسط« و »1توانمندسازي« مفروض ایده دو که دهدمی
 در تکانه کنترل بر آموزشی برنامه اثر تبیین در نیز

 و (شکري است برخوردار بااهمیتی قشن از یادگیرندگان
 اساس بر ).1398 پورشهریار، و شکري ؛1399 همکاران،
 براي دارنظام تالش توانمندسازي، ایدة در مفروض منطق
 فرصتی تدارك طریق از یادگیرندگان روانی سرمایۀ تقویت
 در جسمانی و هیجانی هايانگیختگی کنترل براي

 خودکارآمدي باورهاي تتقوی در انگیزاننده، هايموقعیت
 افراد روانی توانمندسازي مفروض ایدة همان یا اجتماعی

تأکید  توانمندسازي فرضیه در بنابراین، شود.می واقعمؤثر 
 آوريفراهم و یادگیرندگان روانی سرمایه تغذیۀ که شودمی

                                                
1. Enabling  
2. Cultivation   

 جسمانی و هیجانی هايانگیختگی تجارب مدیریت امکان
 منجر یادگیرندگان جتماعیا خودباوري تقویت به آنها در
 فتح شکري، گشتاسبی، ؛2008 دالبیر، و (استینهارت شودمی

 پورشهریار، و شکري محبی، ؛1396 شریفی، و آبادي
 که شودمیتأکید  نیز بسط فرضیه در این، بر عالوه ).1397
 یادگیرندگان، در اجتماعی خودباوري گیريشکل متعاقب
 به فقط نه جدید، تباطیار مسیرهاي تعبیه براي آنها تالش

 متعاقب که شودمی منجر افراد ايمقابله منابع گستراندن
 با ترانطباقی چه هر رویارویی فرصت بسطی، چنین تجربۀ
 بنابراین، یابد.می قوت یادگیرندگان در پیرامونی تجارب
 خودباوري که است این بیانگر بسط، ایدة در بنیادین فرض
 ارتباطی مسیرهاي جويجست آن متعاقب و شده تقویت
 هايحمایت و ارتباطی تجارب این که شودمی سبب جدید،
 ايمقابله منابع گسترش یا بسط زمینه تجارب، آن بر مترتب

 ؛2008 دالبیر، و (استینهارت آورد فراهم یادگیرندگان براي را
  ).1397 همکاران، و محبی
 گسترة با همسو حاضر مطالعۀ نتایج دیگري، بخش در
 ترینمطمئن از یکی که داد نشان تجربی شواهد از وسیعی

 خشم مدیریت توانایی افزایش براي انتخاب قابل مسیرهاي
 اجتماعی هیجانی هايتوانش نیمرخ ارتقاي بر کودکان در
 ).2005 ،3گانسلی ؛2018 همکاران، و (الك است مبتنی آنها

 به کمک منظور به یافته توسعه نظري تدابیر دیگر با همسو
 برنامه در خشم، مدیریت براي کودکان توانایی زایشاف

 مدیریت مهارت آموزش ضرورت بر نیز دوم گام آموزشی
 اساس بر است. شدهتأکید  متعارض، هايموقعیت همیارانۀ
 به رجوع ساززمینه عوامل ترینمهم از یکی موجود شواهد
 بر فرديبین انگیزانندة تجارب مدیریت ناسازگارانه هايشیوه
 زايچالش هايموقعیت و رخدادها شناختی هايزیابیار
 آبادي،فتح و شکري قنبري، (کوشکی، است مبتنی فرديبین
 چنین از ارزیابی محققان، دیدگاه اساس بر چاپ). زیر

 4سازخودناتوان شناختی تفاسیر سیطرة تحت اگر تجاربی
 استفاده به متعارض هايموقعیت حل براي افراد شود، انجام
 با مقابل، در کنند.می رجوع تهاجمی و ناانطباقی هايیوهش از

 احتمال بر 5توانمندساز انطباقی تفاسیر به رجوع گیريقوت
                                                
3. Gansle 
4. Disempowering Interpretations 
5. Empowering Interpretations  
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 متعارض هايموقعیت حل یافتهسازش راهبردهاي از استفاده
 و آبادي فتح شریفی، گشتاسبی، شکري،( شودمی افزوده
 منطق از اساسی بخشی اساس بر ).1395 نژاد، رحیمی
 بر ناظر که دوم، گام آموزشی بسته زیربنایی نظري
 یادگیرندگان است، اجتماعی اطالعات شناختی گريپردازش

 بر معطوف شناختی تفاسیر جستجوي که آموزندمی
يخودسرزنش يدگرسرزنش ،1گر يفاجعه ،2گر  و 3پندار
 احتمال بر فردي،بین روابط متن در 4فکري نشخوارگري

 تفاسیر مقابل، در افزود. خواهد طباقیناان هايشیوه به رجوع
ش بر معطوف شناختی ت بازارزیابی ،5پذیر  ،6مثب
 ،9ریزيبرنامه بر بازتمرکز و 8مثبت بازتمرکز 7گیريدیدگاه
 هايموقعیت حل یافتهسازش هايرویه به رجوع زمینه

 ).2018 گیلهام، و فررز واسر،انبر( شودمی سبب را متعارض
 که دهدمی نشان بخش این در طالعاتم نتایج کلی، طور به

 مهارتی خزانۀ غناي در ریشه که 10نگرچالشی هايارزیابی
 و انطباقی مواجهۀ راهبردهاي به رجوع ساززمینه دارد، افراد
 فقر در ریشه اساساً که 11تهدیدنگر هايارزیابی مقابل، در

 هايانتخاب به رجوع گرتسهیل دارد، افراد روانی سرمایه
 ).2008 ،12همکاران و گیلهام( شودمی ناانطباقی رفتاري
نگ، مانند دیگري مطالعات نتایج این، بر عالوه  برگیمن، اُ

 گیلهام، چاپلین، کاتالی، و )2006( 13واالس و بیسکانتی
 از دیگر یکی که دهدمی نشان )2006( 14سلیگمن و ریویچ
 حل براي منتخب راهبردهاي مفهومی هايهمبسته
 هاياسنادگزینی طریق از فردي،بین رضمتعا هايموقعیت
 مختلف مطالعات نتایج شود.می مشخص یادگیرندگان علّی
 نشان دوم گام آموزشی برنامۀ زیربنایی منطق با همسو
 اطالعاتی بسترهاي ترینکنندهتعیین از یکیکه  اندداده

                                                
1. Self-Blame 
2. Other-Blame 
3. Catastrophizing  
4. Rumination  
5. Acceptance 
6. Positive Reappraisal 
7. Putting into Perspective 
8. Positive Refocusing  
9. Refocus on Planning 
10. Challenge-Oriented 
11. Threat-Oriented 
12. Gillham, Brunwasser & Freres 
13. Ong, Bergeman, Bisconti & Wallace 
14. Cutuli, Chaplin, Gillham, Reivich & Seligman 

 انگیزاننده تجارب به نسبت واکنش در تمایز دهندة توضیح
 کارکردهاي بر تمرکز طریق از فردي،بین روابط متن در

 به بخش، این در است. مرور قابل علّی اسنادهاي تبیینی
 الگوي برتأکید  با چگونه که شودمیتأکید  مشخص طور

 براي یابیحلراه علّی، اسنادهاي هايویژگی از خاصی
 ناممکن مابینفی تعامالت هايتالطم از آمیزموفقیت خروج

 شود.می ممکن خصمانه و تهاجمی هايشیوه از استفاده و
 با موافق خشم، مدیریت آموزش فرایند از بخشی در بنابراین،
 عّلی اسنادهاي نقش بر دوم، گام برنامۀ یربناییز منطق

 شودمیتأکید  ناسازگارانه هاياسنادگزینی و سازگارانه
 فرایزر، ؛2011 ،16داي و کاپر لی، فرایزر، ؛2006 ،15(داج
 و فرایزر ؛2004 ،17اسموکاوسکی و وهاگیس یگالینسک داي،

  ).2005 ،18همکاران
در بخش دیگري نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 
تأثیر برنامه آموزشی گام دوم بر سازگاري تحصیلی 
یادگیرندگان از نظر آماري معنادار نبود. نتایج مطالعات 

اند که تالش براي تجهیز خزانۀ مختلف نشان داده
انی اجتماعی یادگیرندگان در بهبود اشکال هاي هیجمهارت

وري تحصیلی آنها مؤثر است (الك و مختلفی از کنش
). اما در این 2019، 19؛ الراسی و همکاران2018همکاران، 

بخش، نتایج مطالعه حاضر دربارة عدم معناداري آماري 
متوسط نمرات سازگاري تحصیلی یادگیرندگان در دو گروه 

هاي مطالعات شکري و فتهآزمایش و کنترل با یا
) ناهمسو 2017( 20) و کوکارو و همکاران1398پورشهریار (

ه هاي مربوط به خصیصه سازگاري بود. مرور ساقۀ مادّ
ه ها بر مفاهیمی تحصیلی بیانگر آن است که غالب این مادّ

انگیزشی و متمرکز بر مطالبات تحصیلی مانند توجه، 
ي متمرکز بودند. اعتماد به نفس، خودکارآمدي و رضامند

بینی شده براي بستۀ آموزشی گام دوم اگر محتواي پیش
هاي هیجانی و اجتماعی چه بر تقویت نیمرخ توانش

هایی که یادگیرندگان متمرکز است، اما از شمول مهارت
                                                
15. Dodge 
16. Fraser, Lee, Kupper & Day 
17. Fraser, Day, Galinsky, Hodges & Smokowski 
18 . Fraser, Galinsky,  Smokowski, Day, Terzian,  

Rose, et al 
19. Larose, Ouellet-Morin, Vitaro, Geoffroy, Ahun, 

Tremblay & Côté 
20. Coccaro, Fanning, Fisher, Couture, & Lee 
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هاي انگیزشی بتواند از طریق تغییر اختصاصی در سازه
و  5اراده، 4، رضامندي3، اعتماد2، ارتباط1مانند توجه و دقت

، کیفیت حضورمندي یادگیرندگان را در 6هاي ذهنیآمایه
مواجهۀ اختصاصی با مطالبات زندگی تحصیلی بازمانده 

اند با تأکید است. اگر چه محققان مختلف همواره کوشیده
بر تداخل بالقوة دوایر مفهومی انگیزش پیشرفت تحصیلی 

 هاي هیجانیو انگیزش پیشرفت اجتماعی بر نقش ظرفیت
هاي پیشرفت و اجتماعی در تعقیب و تحقق هدف

تحصیلی، متمرکز شوند، اما استقالل نسبی این دوایر 
هاي آموزشی ناظر بر ارتقاي طلبد که در بستهمی

هاي هیجانی اجتماعی، به طور اختصاصی براي مهارت
هاي انگیزشی یادگیرندگان نیز تغییر در نیمرخ سازه

اس شواهدي از این دست تدابیري اندیشیده شود. بر اس
کوشند با استفاده از است که برخی از محققان می

سنایدر، )، 2015( 7الزاووسکی و هالمنمداخالتی مانند 
 9و اسمیت و کاپازي )2019( 8فانگ، پینتر، بار و پاتال

هاي انگیزشی یادگیرندگان را )، در نیمرخ مشخصه2019(
مدارنه فتهاي پیشرهاي تحصیلی و تالشدر تعقیب هدف
  هاي تحصیلی، تغییري ایجاد کنند.آنها در موقعیت

هاي این پژوهش اساساً باید با به طور کلی، محدودیت
تأکید بر تقارن پاندومی کرونا و تعطیلی مدارس با شروع 
دورة آموزشی برنامۀ گام دوم، دنبال شود. بر این سال، 

هاي پژوهش حاضر در بستر ارائه ترین محدودیتمهم
مداخلۀ روانی آموزشی گام دوم از طریق سامانۀ شاد دنبال 

هاي خواهد شد. اول، اگر چه در بسیاري از دیگر نسخه
زبانی برنامه گام دوم، دورة آموزشی مداخلۀ مزبور با شمول 
سطوح بافتاري مختلف مانند، معلمان، مدیران، والدین و 
 دیگر پرسنل کادر آموزشی، به طور مدرسه محور انجام

اند، اما در این پژوهش، با توجه بروز ناگهانی پدیده شده
مدارس مجازي متعاقب شیوع کرونا ویروس و عدم تأمین 
                                                
1. Attention 
2. Relevance  
3. Confidence 
4. Satisfaction  
5. Volition  
6. Mental Sets  
7. Lazowski, R. A., & Hulleman 
8. Snyder, Fong, Painter, Pittard, Barr & Patall 
9. Smith & Capuzzi 

هاي الزم، دوره آموزش برنامۀ گام دوم فرصت زیرساخت
 مداخله و داد دست از را مختلف بافتاريورود عناصر 

ارائه شد. دوم، اگر چه محتواي غالب  محورغیرمدرسه
روانی آموزشی با هدف تشویق هر چه بیشتر  مداخالت

مشارکت کنندگان بر طراحی فنونی براي تشویق مشارکت 
ها به وسیلۀ اعضا فعاالنه و تمرین و تکرار مکرر فعالیت

استوار است، اما در پژوهش حاضر، تمامی تجارب میدانی 
ها هایی جز شرایط آموزش مهارتافراد اساساً در موقعیت

نابراین، هیچ یک از افراد در شرایط ضمن اند. برخ داده
هاي مفروض در متن انجام تکالیف و حتی انجام سناریو

فردي، هیچ بازخوردي از مربی دریافت تعامالت بین
نکردند. سوم، اگر چه محقق کوشید به طرق مختلفی در 

ها به صورت مجازي، فضاي فرایند آموزش مهارت
نندگان به حضور اي را براي تشویق مشارکت کهمدالنه

مسئوالنه در جلسات فراهم آورد، اما بدون شک در مقام 
قیاس با شرایط آموزش مستقیم و رودررو، خلق تجارب 
همدالنه در شرایط آموزش مجازي با محدودیت بیشتري 

شود. بر این اساس، پژوهش حاضر نیز از این روبرو می
ی از هاي زبانی متفاوتقاعده مستثنی نبود. اگر چه نسخه

برنامۀ آموزشی گام دوم در دسترس است و اگر چه در 
غالب مطالعات متمرکز بر این برنامه، شواهدي در دفاع از 

هاي هیجانی هاي متفاوتی از توانشتأثیر آن بر قلمرو
اجتماعی نیز فراهم آورده است، نابسندگی محتوایی برنامه 

حرکات هاي ناظر بر تغییر در نیمرخ تدربارة شمول مهارت
هاي آکادمیک، در زمره مدارانه در موقعیتپیشرفت
  شود. هاي برنامه گام دوم تلقی میمحدودیت

به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که برنامۀ 
آموزشی گام دوم به مثابۀ یک مداخله روانی آموزشی با 

گري شناختی تأثیرپذیري از منطق مفهومی مدل پردازش
و نظریۀ یادگیري اجتماعی، موافق با اطالعات اجتماعی 

هاي زبانی آن، در تعمیق خزانۀ مهارتی و دیگر نسخه
اي برخوردار هکنندآموزان از نقش تعیینسرمایۀ روانی دانش

است. عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر همسو با دیگر 
شواهد نظري و تجربی نشان داد که برنامه گام دوم نه 

هاي هیجانی اجتماعی خ مشخصهفقط در ارتقاي نیمر
هاي کودکان، که حتی در کاهش نرخ رجوع به شیوه

ناانطباقی مواجهه با تجارب انگیزاننده در متن روابط 
فردي، نیز مؤثر بود. همچنین، نتایج پژوهش حاضر بین
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نشان داد که صرف اطالع نظري از تداخل بالقوة دوایر 
لی و متعاقب مفهومی انگیزش اجتماعی و انگیزش تحصی

آن، اخذ تدابیري به منظور تقویت مواضع انگیزش 
وري تحصیلی آنها اجتماعی یادگیرندگان در بهبود کنش

بسنده نیست. بنابراین، اندیشیدن به تدابیري که بتوان از 

دهی طریق تغذیۀ خزانۀ مهارتی یادگیرندگان، زمینۀ پاسخ
د، یکی یافته آنها را به مطالبات تحصیلی فراهم کنسازش

هاي تواند در گستراندن مرزاز مسیرهایی است که می
شمول مفهومی عملیاتی برنامه گام دوم در کانون توجه 
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