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Abstract
Introduction: Conduct disorder is one of the major problems in adolescence. The purpose 
of this study was to determine the effectiveness of social-emotional learning program on 
improvement of academic achievement and reduction of behavioral disorders among people 
with behavioral disorders.
Methods: The present study was a semi-experimental design included two groups of subjects. 
A group of 20 people including people with behavioral disorder and 20 people included control 
group,therefore people who had behavioral disorder did not take any intervenetion. Research 
instruments included the socio-emotional learning protocol, the academic achievement test, 
and behavioral disorders. Data analysis was performed using SPSS software version 23 using 
multivariable covariance analysis.
Results: Data analysis showed  a significant difference between the mean score of pre-
test and post-test of the experimental and control groups (P <0.01),Therefor, the teaching 
of social-emotional learning program improved academic achievement and decreasing in 
behavioral among people with behavioral disorders. On the other hand, the control group 
scores in the post-test stage were not significantly different with pre-test.
Conclusions: Considering the positive effects of this educational program on academic 
achievement and reduction of behavioral disorders, this method can be used as an effective 
way to achieve optimal performance in people with behavioral disorder.
Keywords: Social-Emotional Learning, Academic Achievement, Behavioral Disorders, 
Conduct Disorder.

© Iranian Nursing Scientific Association (INA)



نشریه روان پرستاری                                    مقاله پژوهشی
فروردین و اردیبهشت 1399، دوره 8، شماره 1

بررسی تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی، هیجانی بر بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اختالالت 
رفتاری در افراد مبتال به اختالل سلوک

*شهرام کاشفی ممقانی 1، محمد ارشد 2، رحیم بدری گرگری3

1- دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران )نویسنده مسئول(    
Psychologyclinical1994@gmail.com  :ایمیل

2- دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.     
3 - استاد تمام گروه علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.  

تاریخ دریافت:1398/2/21                                                 تاریخ پذیرش:1399/1/22

چکیده
مقدمــه: اختــالل ســلوک یکــی از مشــکالت عمــده در کودکــی مــی باشــد. پژوهــش حاضــر نیــز با هــدف بررســی تاثیــر برنامــه یادگیری 

اجتماعــی- هیجانــی بــر بهبــود پیشــرفت تحصیلــی و کاهــش اختــالالت رفتــاری در افــراد مبتــال بــه ســلوک انجام شــد.
روش کار: طــرح پژوهــش حاضــر بــه صــورت نیمــه آزمایشــی بــا دو گــروه آزمودنــی بــود. بدیــن صــورت کــه یــک گــروه 20 نفــره 
شــامل افــراد مبتــال بــه اختــالل ســلوک و 20 نفــر نیــز شــامل گــروه کنتــرل بــود. یعنــی افــرادی کــه مبتــال بــه اختــالل ســلوک بودنــد، 
امــا مداخلــه ای بــرای آنهــا صــورت نگرفــت. ابــزار پژوهــش شــامل پروتــکل یادگیــری اجتماعــی- هیجانــی، پیشــرفت تحصیلــی و آزمون 
اختــالالت رفتــاری بــود. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 23 و بــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره 

انجــام شــد.
یافتــه هــا: تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه بیــن میانگیــن نمــره هــای پیــش آزمــون و پــس آزمــون گــروه آزمایــش و کنتــرل تفــاوت 
معنــی داری وجــود داشــت )P<0/01( ، بــه نحــوی کــه آمــوزش برنامــه یادگیــری اجتماعــی- هیجانــی باعــث بهبــود پیشــرفت تحصیلــی 
و کاهــش اختــالالت رفتــاری در افــراد گــروه آزمایــش شــده اســت، امــا نمــرات گــروه کنتــرل در پــس آزمــون تغییــری نســبت بــه پیــش 

ــتند. آزمون نداش
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه تاثیــرات مثبــت ایــن برنامــه آموزشــی بــر پیشــرفت تحصیلــی و کاهــش اختــالالت رفتــاری، ایــن روش 
مــی توانــد بــه عنــوان یــک روش مؤثــر بــرای دســتیابی بــه عملکــرد مطلــوب در افــرادی کــه اختــالل ســلوک دارنــد مــورد اســتفاده قــرار 

. د بگیر
کلیدواژه ها: یادگیری اجتماعی- هیجانی، پیشرفت تحصیلی، اختالالت رفتاری، اختالل سلوک.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اختــالل ســلوک یکــی از اختــالل هــای رفتــاری دوران کودکــی و 
نوجوانــی مــی باشــد کــه بــا مشــکالت متعــدد رفتــاری، تحصیلــی، 
اجتماعــی و هیجانــی همــراه اســت کــه فراینــد ســازگاری 
ــد.  ــی کن ــرو م ــا مشــکل روب ــواده ب ــودک را در خان ــا ک ــن ب والدی
ــر  ــادی ب ــر زی ــد تاثی ــی توانن ــم م ــا ه ــراه ب ــکالت هم ــن مش ای
عملکــرد روانــی- اجتماعــی والدیــن و فرزنــدان داشــته باشــد )1(. 
ــه دلیــل نمــود ظاهــری  در واقــع، مشــکالت رفتــاری کــودکان ب
ــودکان  ــا ک ــه ب ــرادی ک ــن و اف ــه والدی ــورد توج ــان، بیشــتر م ش
ــا  ــه تنه ــالل ســلوک ن ــرد )2(. اخت ــی گی ــرار م ــد ق ــی کنن کار م

بــرای فــرد مبتــال در دوران نوجوانــی پیامدهــای منفــی بــه همــراه 
دارد بلکــه بــر زندگــی آینــده وی نیــز اثــرات نامطلوبــی بــر جــای 
مــی گــذارد. مثــال بزرگســالی کــه در نوجوانــی مبتــال بــه اختــالل 
ســلوک تشــخیص داده شــده بودنــد، از ســالمت جســمانی و روانی 
کمتــری برخوردارنــد و در زمینــه فرزندپــروری نیــز بــا مشــکالت 
بیشــتری روبــه رو بودنــد )3(. ایــن اختــالل عــالوه بــر پیامدهایــی 
کــه بــرای خــود فــرد دارد، هزینــه هــای زیــادی را نیــز بــر جامعــه 
ــالت  ــام مداخ ــایی و انج ــن رو، شناس ــد. از ای ــی کن ــل م تحمی
ــاری  ــکالت رفت ــرض مش ــه در مع ــی ک ــرای کودکان ــی ب درمان
هســتند امــری الزم و ضــروری اســت )4(. بــه طــور کلــی اختــالل 
هــای رفتــاری در نوجوانــان، رفتارهایــی را شــامل مــی شــود کــه 
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ضمــن نامتناســب بــودن بــا ســن فــرد، شــدید و مزمــن و یا مــداوم 
باشــد و گســتره آن شــامل رفتارهــای بیــش فعاالنه و پرخاشــگرانه 
تــا رفتارهــای گوشــه گیرانــه اســت )5(. در نظــام تشــخیصی رایــج 
ماننــد انجمــن روان پزشــکی آمریــکا و ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــرای  ــح ب ــواهد واض ــدان ش ــالف فق ــر خ ــاری ب ــالالت رفت اخت
تفکیــک کامــل آن هــا، پدیــده هــای تشــخیصی مجزایــی تلقــی 
ــی  ــر در بررس ــای اخی ــه ه ــان در ده ــوند )6(. روانشناس ــی ش م
ــیاری از  ــه بس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاری ب ــالالت رفت اخت
ــح و  ــل صحی ــرد در تحلی ــی ف ــه در ناتوان ــا ریش ــالل ه ــن اخت ای
مناســب از خــود و موقعیــت هــای دشــوار و ناآگاهــی بــرای حــل 
ــز اســتفاده  ــه شــیوه مناســب و نی مشــکالت و مســائل زندگــی ب
ــی از  ــی دارد )7،8(. یک ــناختی و هیجان ــر ش ــای غی ــت ه از ظرفی
پیامدهــای شــایع اختــالالت رفتــاری ضعــف عملکــرد تحصیلــی 
مــی باشــد )5(. عملکــرد تحصیلــی و عوامــل مرتبــط بــا آن ســال 
هاســت کــه مــورد توجــه متخصصــان آمــوزش و پــرورش اســت 
)9(. تاکیــد بــر نقــش فراگیــران در فراینــد یاددهــی- یادگیــری و 
تاکیــد بــر تربیــت یادگیرندگانــی کــه احســاس ارزش و خودبــاوری 
ــی  ــه مســائل مهمــی م ــوآور و خــالق باشــند، از جمل داشــته و ن
ــوب کمــک  ــرد مناســب و مطل ــه عملک ــد ب ــی توان ــه م ــد ک باش
کنــد )10(. پیــش بینــی عملکــرد تحصیلــی و کشــف عواملــی کــه 
بــه موفقیــت تحصیلــی و پایــداری آن در دانــش آمــوزان مربــوط 
اســت، موضوعاتــی هســتند کــه بیشــترین اهمیــت را در آمــوزش 
و پــرورش دارنــد. عملکــرد تحصیلــی پیــش بینــی کننــده عملکــرد 
فــرد در دیگــر ســطوح آموزشــی و یــا پیامدهــا و عملکــرد شــغلی 
در دوره هــای مختلــف کاری اســت )11(. انگیــزش، تاثیــرات 
ــرل پیامــد  ــزی، کنت ــه، برنامــه ری ــی، مهــارت هــای مطالع هیجان
تحصیلــی و خودکارآمدپنــداری را بــه عنــوان عوامــل تاثیر گــذار در 

عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان مــی داننــد )12(.
ــه  ــال ب ــراد مبت ــرای اف ــددی ب ــای متع ــارت ه ــا و مه ــوزش ه آم
اختــالل ســلوک بــه وجــود آمــده اســت کــه در ایــن بیــن برنامــه 
یادگیــری اجتماعــی- هیجانــی یکــی از نویــن تریــن برنامــه هــای 
ــدی  ــی فراین ــوزش اجتماعــی هیجان ــی باشــد )10(. آم موجــود م
ــای درون  ــراد شایســتگی ه ــه اف ــود ک ــی ش ــف م آموزشــی تعری
ــوزه  ــاب آوری در ح ــای ت ــارت ه ــردی و مه ــن ف ــردی و بی ف
اجتماعــی، هیجانــی و تحصیلــی را از طریــق رویکردهــای درســی 
ــر  ــف ب ــن تعری ــد )13(. ای ــی کنن ــب م ــده کس ــزی ش ــه ری برنام
ــق فرایندهــای  ــت خــود و دیگــران از طری آگاهــی، درک و مدیری
ــامل  ــر ش ــن ام ــت دارد. ای ــناختی دالل ــی و ش ــی، هیجان اجتماع
درک خــود و دیگــران، تنظیــم هیجــان هــا و گســترش هیجــان 

ــری  ــم گی ــت، رشــد ارتباطــات ســالم و مراقــب، تصمی هــای مثب
ــه  ــود و غلب ــای خ ــدی ه ــتفاده از توانمن ــئوالنه، اس ــوب و مس خ
ــر مشــکالت و تفــاوت هــا، در عملکردهــا و وظایــف اجتماعــی  ب
ــه  ــی ب ــی و هیجان ــوزش اجتماع ــی شــود )14(. آم ــی م و تحصیل
ماهیــت وســیع و چنــد بعــدی تدریــس و یادگیــری مربــوط مــی 
شــود کــه جنبــه هــای زیســتی، هیجانــی، شــناختی و اجتماعــی را 
در بــر مــی گیــرد )15(. اصطــالح یادگیــری اجتماعــی- هیجانــی 
را گروهــی از محققــان پیشــگیری، مربیــان و حامیــان کــودک در 
ــا هــدف تحــرک و  ــزر در ســال 1994 ب ــی موسســه فیت گردهمای
ــداع  ــی اب ــوزه پیشــگیری و ســالمت روان ــو ح ــه جل ــای رو ب ارتق
کردنــد )16(. آمــوزش یادگیــری اجتماعــی- هیجانــی، زمینــه ســاز 
ــت هــای اجتماعــی و  ــت هــا و قابلی ــان رشــد کفای و باعــث جری
هیجانــی در افــراد اســت. یادگیــری اجتماعــی هیجانــی بــه توانایی 
بــرای درک، اداره و بیــان موفقیــت آمیــز جنبــه هــای اجتماعــی و 
ــراری رابطــه، حــل  ــری نحــوه برق ــد یادگی ــی زندگــی مانن هیجان
مســایل و مشــکالت روزمــره و ســازگاری بــا تقاضاهــای پیچیــده 
اشــاره دارد )17(. در تحقیقــات بیــن شــناخت اجتماعــی و رفتارهای 
اجتماعــی ارتبــاط وجــود داشــته اســت و مبتنــی بــر ایــن فرضیــه 
ــه رفتارهــای  اســت کــه شــناخت مکانیزمــی اســت کــه منجــر ب
اجتماعــی مــی شــود. در ســال هــای اخیــر مــدل هــای متفاوتــی از 
شــناخت اجتماعــی در حــال توســعه اســت. تئــوری هــای شــناخت 
اجتماعــی متفاوتــی شــامل تئــوری پــردازش اطالعــات اجتماعــی 
و حــل مســاله اجتماعــی وجــود دارنــد )18(. عمــده پژوهــش هــا 
در زمینــه برنامــه یادگیــری اجتماعــی هیجانــی در وهلــه اول بــه 
کاهــش مشــکالت رفتــاری اشــاره داشــته انــد و نشــان داده انــد 
ــای  ــود رفتاره ــه بهب ــر ب ــاری منج ــکالت رفت ــش مش ــه کاه ک

کــودک و در نتیجــه پیشــرفت تحصیلــی مــی شــود )19(. 
در همیــن راســتا، براکــت، ریــون، ریــز و ســالوی )2010( در 
پژوهشــی بــه بررســی تاثیــر آمــوزش برنامــه یادگیــری اجتماعــی- 
هیجانــی و آمــوزش واژه هــای احساســی بــر عملکــرد تحصیلــی و 
توانایــی هیجانــی اجتماعــی دانــش آمــوزان کالس هــای پنجــم و 
ششــم پرداختنــد. نتایــج در پایــان ســال تحصیلــی بیانگــر افزایــش 
ــی دانــش  ــی اجتماعــی و پیشــرفت تحصیل ــی هــای هیجان توانای
ــود )20(.  ــا گــروه کنتــرل ب آمــوزان گــروه آزمایــش در مقایســه ب
اســکلولوز و تریــون )2007( بــه بررســی مهــارت هــای اجتماعــی 
ــد.  ــی در مــدارس پرداختن ــم اختــالل نافرمان کــودکان دارای عالی
ــالل  ــم اخت ــوزان دارای عالی ــش آم ــه دان ــان داد ک ــج نش نتای
ــی  ــرفت تحصیل ــر، پیش ــی کمت ــای اجتماع ــارت ه ــی مه نافرمان
کمتــر و مشــکالت رفتــاری بیشــتری داشــتند )21( کیمبر، ســاندل 
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و بریمبــرگ )2008( آمــوزش برنامــه یادگیــری اجتماعــی هیجانــی 
را در مــدارس ســوئد جهــت ارتقــاء ســالمت روان بررســی کردنــد 
و نتیجــه گرفتنــد کــه برنامــه هــای یادگیــری اجتماعــی هیجانــی 
بــر ســالمت روان موثــر اســت )22(. کریــم زاده )1388( در مطالعــه 
خــود نشــان داد کــه آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی- هیجانــی 
ــی در  ــی و اجتماع ــای هیجان ــارت ه ــد مه ــش رش ــث افزای باع

دانــش آمــوزان مــی شــود )23(.
بــا توجــه بــه ایــن مدل هــا و اینکــه افــراد دارای اختالل ســلوک در 
طــی روز بــه طــور مــداوم با مشــکالتی از قبیــل چگونگــی واکنش 
در مقابــل شــرایط نامطلــوب ماننــد بــازی هــای رقابتــی قــرار مــی 
گیرنــد و بــرای حــل چنیــن مشــکالتی برانگیختــه مــی شــوند، بــه 
ایــن منظــور آنهــا بایــد بــه یــک ســری مهــارت هــای شــناختی از 
قبیــل بیــان مشــکل، راه حــل هــای احتمالــی موجــود و تصمیــم 
گیــری در برابــر راه حــل مجهــز باشــند )24(. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــالل ســلوک در مهــارت هــای اجتماعــی و  ــه اخت ــال ب ــراد مبت اف
پیشــرفت تحصیلــی ضعیــف هســتند و مشــکالت رفتاری بیشــتری 
دارنــد و بــه علــت رفتارهایــی کــه دارا مــی باشــند ممکــن اســت 
در معــرض طــرد گــروه همســاالن و معلمیــن قــرار بگیرنــد و ایــن 
امــر عــالوه بــر اینکــه بهداشــت روانــی آنهــا را دچــار آســیب مــی 
ــز دچــار دلزدگــی  ــی نی ــد، باعــث مــی شــود از لحــاظ تحصیل کن
شــوند. ایــن اختــالل اگــر بــه وضعیتــی مزمــن تبدیــل شــود مــی 
توانــد در روابــط بیــن فــردی و عملکــرد تحصیلــی دخالــت کــرده 
و باعــث شــود فــرد یــا فاقــد دوســت بــوده و یــا روابــط دوســتانه 
او را ارضــا نکنــد. اکثریــت ایــن افــراد دارای هــوش طبیعــی بــوده 
ــراری  ــف در برق ــار ضع ــاری دچ ــکالت رفت ــت مش ــه عل ــی ب ول
رابطــه بــا دیگــران، خودپنــداره ضعیــف، درماندگــی آموخته شــده و 
پرخاشــگری هســتند )25(. بــرای اینکــه افــراد مبتــال بــه اختــالل 
ســلوک بتواننــد از هــوش خــود نهایــت اســتفاده را داشــته و بتواننــد 
از بهداشــت روانــی مناســبی برخــوردار باشــند و بتواننــد تعامــالت 
ــه امــری  ــد، مداخل ــه کنن ــا دیگــران تجرب اجتماعــی مناســبی را ب
الزم و ضــروری اســت. بنابرایــن ایــن پژوهــش در پی پاســخگویی 
بــه ایــن ســوال اســت کــه آیــا آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی- 
هیجانــی باعــث بهبــود پیشــرفت تحصیلــی و کاهــش اختــالالت 

رفتــاری در افــراد مبتــال بــه اختــالل ســلوک مــی شــود؟  

روش کار
طــرح پژوهــش حاضــر بــه صــورت نیمــه آزمایشــی بــا دو گــروه 
ــر شــامل  ــروه 20 نف ــک گ ــه ی ــن صــورت ک ــود. بدی ــی ب آزمودن
ــروه  ــامل گ ــز ش ــر نی ــلوک و 20 نف ــالل س ــه اخت ــال ب ــراد مبت اف

کنتــرل بــود. یعنــی افــرادی کــه مبتــال بــه اختــالل ســلوک بودنــد 
امــا مداخلــه ای بــرای آنهــا صــورت نگرفــت. جامعــه مــورد مطالعه 
ــال  ــوزان پســر 11-10 ســاله مبت ــش آم ــه دان ــود از کلی ــارت ب عب
ــز در ســال 1397 کــه در کالس  ــه اختــالل ســلوک شــهر تبری ب
ــل  ــز مشــغول تحصی ــی شــهر تبری ــارم و پنجــم ابتدای ــای چه ه
ــالل  ــه اخت ــال ب ــک مبت ــخیص روانپزش ــا تش ــق ب ــد و مطاب بودن
ــکی  ــز روان پزش ــد و از مراک ــده بودن ــخیص داده ش ــلوک تش س
ــاب  ــترس انتخ ــورت در دس ــه ص ــا ب ــر از آنه ــز 40 نف ــهر تبری ش
ــرم  ــودکان CSI-4 ف ــی ک ــم مرض ــنامه عالئ ــدا پرسش ــد. ابت ش
والــد جهــت تشــخیص اختــالالت رفتــاری تکمیــل گردیــد )الزم 
بــه ذکــر اســت کــه نقطــه بــرش ایــن پرسشــنامه 17 مــی باشــد( 
و معــدل تــرم پیــش آنهــا نیــز بــه عنــوان پیــش آزمــون پیشــرفت 
تحصیلــی در پیــش آزمــون در نظــر گرفتــه شــد و معــدل تــرم بعــد 
ــی در  ــون پیشــرفت تحصیل ــس آزم ــوان پ ــه عن ــز ب ــه نی از مداخل
نظــر گرفتــه شــد. ســپس 12 جلســه مداخلــه مبتنــی بــر مهــارت 
هــای اجتماعــی- هیجانــی بــرای گــروه آزمایــش اعمــال شــد )اما 
در طــی ایــن مــدت بــرای گــروه کنتــرل هیــچ مداخلــه ای صورت 
ــر  ــه ذک ــد(. الزم ب ــغول بودن ــود مش ــل خ ــه تحصی ــت و ب نگرف
اســت کــه هــر هفتــه یــک جلســه 90 دقیقــه ای در نظــر گرفتــه 
ــی توســط متخصــص روانشناســی در مرکــز  شــد. جلســات درمان
ــی 18/30  ــاعات 17 ال ــز در س ــهر تبری ــش روان ش ــاوره آرام مش
ــا  ــودی ب ــدم همب ــامل ع ــای ورود ش ــالک ه ــد. م ــی ش ــه م ارائ
اختــالالت دیگــر، ســن 11-10 ســال، مذکــر بــودن، عــدم ابتــال 
بــه اختــالالت نورولوژیکــی و مــالک خــروج نیــز عــدم رضایــت 
اخالقــی و غیبــت بیــش از 3 جلســه در کالســهای درمانــی بــود. 
همچنیــن از تمامــی آزمودنــی هــا رضایــت نامــه اخالقــی کســب 
شــد و بــه آنهــا اطمینــان داده شــد کــه نتایــج بــه صــورت گروهــی 
تحلیــل خواهنــد شــد. در ایــن پژوهــش از ابزارهــای زیــر اســتفاده 

شــد.
ــای  ــودکان CSI-4 از ابزاره ــی ک ــم مرض ــه عالئ ــش نام پرس
ــت  ــکی اس ــای روان پزش ــالل ه ــرای اخت ــج ب ــری رای ــال گ غرب
ــاری  ــخیصی و آم ــای تش ــای راهنم ــالک ه ــاس م ــر اس ــه ب ک
اختــالل هــای روانــی ســاخته شــده اســت. نســخه اولیــه پرســش 
ــر  ــات و گادو، در ســال 1984، ب ــی، یونیت نامــه را اســپرافکین، الن
اســاس طبقــه بنــدی ســومین ویرایــش راهنمــای تشــخیص آماری 
اختــالل هــای روانــی تهیــه کردنــد و بعدهــا ، بــه دنبــال تجدیــد 
نظــر در ســومین ویرایــش راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــالل 
هــای روانــی در ســال 1987، نســخه 3R-CSI آن نیــز ســاخته 
شــد. تــا اینکــه CSI-4 در ســال 1994 بــا انتشــار چــاپ چهــارم 
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راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــالل هــای روانــی، بــا تغییــرات 
اندکــی نســبت بــه نســخه هــای قبلــی، توســط گادو و اســپرافیکن 
تجدیــد نظــر شــد.  آخریــن نســخه ویرایــش پرســش نامــه عالئــم 
مرضــی کــودکان CSI-4 همــان نســخه قبلــی دارای دو فــرم والد 
ــب حــاوی 112 و  ــه ترتی ــم ب ــد و معل ــرم وال ــم اســت. دو ف و معل
ــددی  ــای متع ــش ه ــنامه در پژوه ــن پرسش ــت. ای ــوال اس 77 س
بررســی و اعتبــار و پایایــی و حساســیت آن محاســبه شــده اســت. 
ــتفاده از روش  ــا اس ــنامه ب ــن پرسش ــار ای ــه اعتب ــش اله در پژوه
ــرم والدیــن 0/85  ــرای ف ــرم معلمــان 0/91 و ب ــرای ف تصنیــف، ب
بــه دســت آمــد )26(. همچنیــن، پایایــی چــک لیســت والدیــن از 

طریــق بازآزمایــی 0/90 تعییــن شــده اســت )8(.
ب( آزمــون پیشــرفت تحصیلــی، بــرای ســنجش میــزان پیشــرفت 
تحصیلــی افــراد از معــدل تحصیلــی تــرم قبــل از مداخلــه و بعــد از 

مداخلــه آنهــا اســتفاده شــد.
ــکل  ــای پروت ــر مبن ــی ب ــی- هیجان ــری اجتماع ــه یادگی ج( برنام
پیشــویس و همــکاران )27( بــه افــراد گــروه آزمایــش ارائــه شــد.
ــخیص  ــا، تش ــرد آنه ــا، عملک ــان ه ــناخت هیج ــه اول: ش جلس
هیجــان هــای مختلــف در چهــره و تصاویــر و حــل پــازل کلمــات
جلســه دوم: شــناخت توانایــی هــا و عالیــق، ضعــف هــا و 

محدودیــت هــا، روش هــای افزایــش توانمنــدی هــا
جلسه سوم: تمریم ذهن آگاهی و تن آرامی

ــک  ــتفاده از تکنی ــا اس ــم ب ــرل خش ــارت کنت ــارم: مه ــه چه جلس
ــی ــراغ راهنمای چ

جلســه پنجــم: شــناخت دیــدگاه هــای دیگــران بــا بررســی اتفاقاتی 
کــه در داســتان برایشــان افتــاده )دیــدگاه گیری(

جلسه ششم: تمریم همدلی با دیگران
جلســه هفتــم: کمــک خواهــی و اســتفاده از توانایــی هــای دیگران 

و همــکاری بــا آنــان در دســتیابی بــه اهــداف
ــازنده،  ــیوه س ــه ش ــات ب ــارض و اختاللف ــل تع ــتم: ح ــه هش جلس

ــر دو االغ ــای تصاوی ــر مبن ــتان ب ــی داس بازنویس
جلســه نهــم: آمــوزش مهــارت نــه گفتــن بــه خــود و دیگــران و 

ــرات ورزی ج
جلســه دهــم: توضیــح رویکــرد حــل مســاله و تصمیــم گیــری با در 
نظــر داشــتن پیامدهــا، منافــع و مضــرات آن بــرای خــود و دیگران

جلسه یازدهم: درک احساسات و عالیق دیگران
جلســه دوازدهــم: تقســیم بنــدی و تنظیــم وقــت، برنامــه ریــزی 
صحیــح زمانــی بــرای کارهــا و شــیوه هــای صحیــح تنظیــم وقــت
ــا اســتفاده از روش  داده هــای بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر ب
ــار  ــتاندارد( و آم ــراف اس ــن و انح ــی )میانگی ــار توصیف ــای آم ه
اســتنباطی شــامل تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره بــا اســتفاده از 

ــد. ــل ش ــه و تحلی ــخه 23 تجزی ــزار SPSS نس ــرم اف ن
ــای  ــار متغیره ــراف معی ــن و انح ــدول1( میانگی ــا در )ج ــه ه یافت

ــت. ــده اس ــش درج ش پژوه
جدول1: اختالالت رفتاری و پیشرفت تحصیلی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایشي و کنترل

پس آزمون پیش آزمون
گروه کنترلمتغیر گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
3/44 20/97 2/62 16/79 3/59 21/05 2/37 21/62 اختالالت رفتاری
3/15 15/02 3/82 18/79 3/34 16/73 2/84 15/46 پیشرفت تحصیلی

ــد، در  ــي دهن ــان م ــاال نش ــدول ب ــات ج ــه مندرج ــه ک همانگون
ــتري  ــس بیش ــا واریان ــا ب ــت ه ــن کمی ــون، ای ــس آزم ــه پ مرحل
مواجــه شــده انــد بــه نحــوي کــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد 

ــرده اســت.  ــدا ک ــر پی ــا تغیی ــروه ه گ
ــری  ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــون تحلی ــتفاده از آزم ــل از اس قب
بــرای متغیرهــای پژوهــش، پیــش فــرض همگنــی واریانــس هــا 
ــر اســاس نتایــج،  ــون مــورد بررســی قــرار گرفــت. ب ــا آزمــون ل ب
پیــش فــرض همگنــی واریانــس هــا در متغیرهــای مــورد بررســی 
ــدام از  ــچ ک ــرای هی ــون ب ــن آزم ــد. ای ــد ش ــروه تأیی ــر دو گ ه

متغیرهــا معنــی دار نبــود. همچنیــن بــرای بررســی فــرض همگنی 
کوواریانــس هــا از آزمــون باکــس اســتفاده شــد و نتایــج نشــان داد 
کــه تفــاوت کوواریانــس هــا معنــی دار نیســت و در نتیجــه پیــش 
فــرض همگنــی کوواریانــس هــا برقــرار اســت. )نتایــج آزمــون ام 
ــی  ــا F=1/82 در ســطح P>0/005 معن ــه ب باکــس نشــان داد ک
دار نمــی باشــد(. بنابرایــن پیــش فــرض هــای تحلیــل کوواریانــس 

تاییــد شــد.
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جدول2: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره گروه هاي آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون
ضریب FPدرجه آزادی خطا                      درجه آزادی فرضیهمقدارنام آزمون                                 
0/6143233/520/001                اثر پیالیی                                
0/9343233/520/001                المبدای ویلکز                         
1/343233/520/001                  اثر هتلینگ                              
1/343233/520/001                  بزرگترین ریشه ری                  

همــان طــور کــه در )جــدول2( مالحظــه مــی شــود ســطوح معنی 
داری همــه آزمــون هــا قابلیــت اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس 

چندمتغیــری را مجــاز مــی شــمارند. ایــن نتایــج نشــان مــی دهــد 
کــه بیــن دو گــروه تفــاوت معنــی دار وجــود دارد.

جدول3:  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت مقایسه گروه هاي آزمایشي و کنترل در اختالالت رفتاری و پیشرفت تحصیلی
FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابستهمنبع پراکندگی

اختالالت رفتاری
پیشرفت تحصیلی

10/92
127/74

1
1

10/92
127/74

7/55
14/77

0/001
0/001

همــان طــور کــه در )جــدول3( نشــان داده شــده اســت، بیــن دو 
ــاری )P >0/001 ،F=7/55( و پیشــرفت  گــروه در اختــالالت رفت
ــاهده  ــی دار مش ــاوت معن ــی )P>0/001 ،F=14/77( تف تحصیل

شــده اســت.

بحث 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه برنامــه آموزشــی اجتماعی- 
هیجانــی باعــث بهبــود پیشــرفت تحصیلــی و کاهــش اختــالالت 
ــه اختــالل ســلوک مــی شــود کــه  رفتــاری در کــودکان مبتــال ب
ــون  ــکلولوز و تری ــکاران )20(، اس ــت و هم ــای براک ــه ه ــا یافت ب
)21(، کیمبــر و همــکاران )22( و کریــم زاده )23( همخــوان                    
مــی باشــد. همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر براکــت، ریــون، ریــز 
و ســالوی )2010( در پژوهشــی بــه بررســی تاثیــر آمــوزش برنامــه 
یادگیــری اجتماعــی- هیجانــی و آمــوزش واژه هــای احساســی بــر 
عملکــرد تحصیلــی و توانایــی هیجانــی اجتماعــی دانــش آمــوزان 
ــال  ــان س ــج در پای ــد. نتای ــم پرداختن ــم و شش ــای پنج کالس ه
ــی و  ــی اجتماع ــای هیجان ــی ه ــش توانای ــر افزای ــی بیانگ تحصیل
ــش در مقایســه  ــروه آزمای ــوزان گ ــش آم ــی دان پیشــرفت تحصیل
بــا گــروه کنتــرل بــود )20(. کیمبــر، ســاندل و بریمبــرگ )2008( 
آمــوزش برنامــه یادگیــری اجتماعــی هیجانــی را در مــدارس ســوئد 
جهــت ارتقــاء ســالمت روان بررســی کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه 
برنامــه هــای یادگیــری اجتماعــی هیجانــی بــر ســالمت روان موثر 
اســت )22( کــه همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر بــود. کریــم زاده 
ــوزش مهــارت هــای  ــه خــود نشــان داد کــه آم )1388( در مطالع
اجتماعــی- هیجانــی باعــث افزایــش رشــد مهــارت هــای هیجانی 
ــه  ــن یافت ــه ای ــود )23( ک ــی ش ــوزان م ــش آم ــی در دان و اجتماع

همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر بــود.
ــر  ــی ب ــی- هیجان ــی اجتماع ــه آموزش ــی برنام ــن اثربخش در تبیی
کاهــش اختــالالت رفتــاری مــی تــوان گفــت بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه  ــای آگاهان ــالش ه ــای ت ــی، ارتق ــی- هیجان ــری اجتماع یادگی
مراقبــت از خــود، افــراد خانــواده هــا و جوامــع در راســتای گرفتــن 
ــس  ــت، پ ــالمت اس ــظ س ــت و حف ــای بهداش ــئولیت در ارتق مس
ــی  ــوان اختــالالت روان ــی مــی ت ــا یادگیــری اجتماعــی- هیجان ب
ــواردی  ــز م ــاری نی ــالالت رفت ــاری را کاهــش داد )28(. اخت و رفت
هســتند کــه فــرد بــه وســیله آنهــا حقــوق دیگــران را نقــض مــی 
کنــد و قواعــد اجتماعــی را زیــر پــا مــی گــذارد )29(. ایــن اختــالل 
بیشــتر در دوران کودکــی و نوجوانــی روی مــی دهــد و در پســران 
بیشــتر از دخترهــا دیــده مــی شــود. افــرادی کــه دچــار اختــالل 
رفتــاری هســتند، تــالش مــی کننــد تــا رفتــاری پســندیده از منظر 
جامعــه پیــدا کننــد؛ بــه عنــوان مثــال بــرای برطــرف کــردن عامل 
ناکامــی و ایجــاد مقاومــت در فــرد برخــورد منطقــی بــا مشــکالت 
ــر و  ــا طفیانگ ــی ذات ــچ نوجوان ــه هی ــی ک ــد )15(. از آنجای دارن
ــدان  ــد ب ــه بای ــن زمین ــه در ای ــی ک ــت، راهنمای ــگر نیس پرخاش
توجــه شــود، مهــر و محبــت، تذکــر دادن، نادیــده گرفتــن برخــی 

رفتارهــای پرخاشــگرانه و مــوارد دیگــر اســت )2(.
ــی از  ــود و آگاه ــناخت خ ــی ش ــی، توانای ــه خودآگاه ــا ک از آنج
ــی هاســت،  ــی و ناتوان ــوت، توانای ــف و ق ــاط ضع ــات، نق خصوصی
ایــن مهــارت یکــی از کاربــردی تریــن مهــارت هایــی اســت کــه 
ــه مــا امــکان  ــه آن مجهــز باشــد. خودآگاهــی ب هــر فــرد بایــد ب
ــث                   ــد، باع ــی ده ــد را م ــوب و ب ــای خ ــان ه ــایی هیج شناس
مــی شــود کــه بتوانیــم در موقعیــت هــای مختلــف خــود ارزیابــی 
کنیــم، خودآگاهــی توانایــی شــناخت خــود و آگاهــی از خصوصیــات 
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ــا و انزجارهاســت.  ــرس ه ــا، ت ــوت، خواســته ه ــف و ق ــاط ضع نق
ــاری  ــی و رفت ــی هــای اخالق ــف ویژگ ــراد توصی ــرای بیشــتر اف ب
خــود و دیگــران کار ســخت و دشــواری اســت و یادگیــری 
اجتماعــی- هیجانــی توانایــی پاســخ دادن بــه شــیوه ای مناســب و 
انعطــاف پذیــر در شــرایط اجتماعــی و ارزیابــی درســت شــخص از 
جایــگاه اجتماعــی خــود اســت کــه بــر اســاس ادراک شــخص از 

ــرد )30(.  ــی گی ــای اجتماعــی در گذشــته شــکل م ــل ه تعام
همچنیــن مــی تــوان گفــت از آنجــا کــه وجــود اختــالالت رفتــاری 
ــوگیری  ــا س ــری ی ــم گی ــص در تصمی ــول نق ــودکان محص در ک
ــد،  ــی دارن ــای اجتماع ــاره رویداده ــه درب ــت ک ــنادهایی اس در اس
همچنیــن کــودکان مســتعد ابتــال بــه ســلوک، اغلــب در شناســایی 
و تفســیر نشــانه هــا ســوگیری داشــته و کمبودهایــی را نشــان مــی 
دهنــد و تمایــل دارنــد نیــات خصمانــه خــود را بــه دیگــران نســبت 
داده و همچنــان اعتقــاد دارنــد کــه مبــارزه و دعــوا تنهــا راه مقابلــه 
بــا شــرایط مــی باشــد و در نتیجــه برنامــه اجتماعــی هیجانــی مــی 
توانــد ایــن ویژگــی هــای کــودک ســلوک را کاهــش دهــد )31(. 
ــات  ــر هیجان ــف ب ــای مختل ــت ه ــد در موقعی ــی توانن ــن م بنابرای
ــا دیگــران ارتبــاط برقــرار  ــر بتواننــد ب خــود کنتــرل داشــته و بهت
نمــوده و مشــکالت خــود را در مســائل اجتماعــی برطــرف نماینــد 

.)14(
در تبییــن اثربخشــی برنامــه آموزشــی اجتماعــی- هیجانــی 
ــه  ــال ب ــودکان مبت ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــرفت تحصیل ــر پیش ب
اختــالل ســلوک فاقــد مهــارت هــای عاطفــی و شــناختی مــورد 
نیــاز بــرای انجــام تقاضاهــای بزرگترهــا هســتند و اینکــه دیگــران 
ــاری خــود مقصــر دانســته و ســرزنش مــی  ــد رفت ــه خاطــر ب را ب
کننــد نشــان دهنــده نقــص در مهــارت هــای اجتماعــی هیجانــی 
و مهــارت هــای شــناختی اجرایــی آنهــا مــی باشــد )4(، در نتیجــه 
بــا کار بــر روی ایــن مهــارت هــا از طریــق افزایــش خودآگاهــی، 
شناســایی هیجانــات، مدیریــت هیجانــات، ابــراز هیجانــات و درک 
هیجانــات دیگــران، آشــنایی بــا افــکار و هیجانــات، آمــوزش روش 
هــای کنتــرل احســاس و هیجــان و مهــارت هــای ارتباطی شــامل 
آشــنایی بــا مهــارت هــای گــوش دادن و مشــاهده کــردن فعــال، 
آشــنایی بــا مهــارت هــای برقــراری تمــاس چشــمی، آشــنایی بــا 
مهــارت همدلــی از طریــق فعالیــت هــای گروهــی و ایفــای نقــش 
ــرد و در  ــرل ک ــراد را کنت ــن اف ــوان رفتارهــای تکانشــی ای ــی ت م

نهایــت پیشــرفت تحصیلــی آنهــا را ارتقــا داد )17(.
ــه  ــه اینک ــود از جمل ــای ب ــت ه ــر دارای محدودی ــش حاض پژوه
ــد و نحــوه  ــرک بودن ــت ت ــه و اینکــه همگــی از قومی ــداد نمون تع
ــوده اســت، بــه همیــن  ــه گیــری بــه صــورت در دســترس ب نمون

دلیــل تعمیــم یافتــه هــا بایــد بــا احتیــاط صــورت بگیــرد. پیشــنهاد 
ــی-  ــری اجتماع ــه یادگی ــده برنام ــات آین ــه مطالع ــردد ک ــی گ م
ــکار  ــز ب ــی نی ــالالت دوران تحول ــایر اخت ــرای س ــی را ب هیجان
ــه  ــود ک ــه ش ــکار گرفت ــی ب ــری تصادف ــه گی ــد و روش نمون گیرن
نتایــج بیشــتر قابلیــت تعمیــم داشــته باشــند. همچنیــن پیشــنهاد              
ــگ هــای  ــه در فرهن ــن مطالع ــده ای ــات آین ــردد در مطالع ــی گ م

ــج پژوهــش حاضــر مقایســه گــردد. ــا نتای ــز اجــرا و ب دیگــر نی

نتیجه گیری
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی- 
ــد  ــی آموزن ــراد م ــق آن اف ــه از طری ــی، تکنیکــی اســت ک هیجان
چگونــه در موقعیــت هــای مختلــف بــه طــور مناســب و خوشــایند 
ــه  ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــان اتف ــر محقق ــازند. اکث ــرار س ــاط برق ارتب
ــرا  ــتند، زی ــی هس ــی آموختن ــی- هیجان ــای اجتماع ــارت ه مه
ــد، از  ــده ان ــزرگ ش ــب ب ــای نامناس ــط ه ــه در محی ــی ک کودکان
لحــاظ اجتماعــی رفتارهــای نامعقــول دارنــد و قــادر بــه تکلــم موثر 
ــی،  ــد نمــی باشــند. آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی- هیجان و مفی
بخشــی از برنامــه هــای تعدیــل رفتــار اســت و بــه منظــور اصــالح 
رفتارهــای ناســازگار بــه کار گرفتــه مــی شــود. رشــد ایــن مهارتهــا 
بخشــی از جریــان اجتماعــی شــدن اســت. آمــوزش ایــن مهارتهــا 
ــش  ــث افزای ــت باع ــلوک اس ــالل س ــه دارای اخت ــردی ک ــه ف ب
نظــم بخشــی عواطــف، کنتــرل فشــار روانــی، کنتــرل هیجانــات، 
ــا  ــه نحــو مناســب و شایســته ب ــی و برقــراری ارتبــاط ب خودکنترل
ــخص  ــل ش ــه تعام ــه در نتیج ــرد ک ــی گی ــر م ــران را در ب دیگ
ــاری مــی گــردد و  ــه کاهــش اختــالالت رفت ــا محیــط منجــر ب ب

افزایــش پیشــرفت تحصیلــی مــی شــود.

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش بــا کــد اخــالق 524 دانشــگاه تبریــز انجــام شــده 
ــرکت  ــه ش ــد از کلی ــی دانن ــود الزم م ــر خ ــندگان ب ــت. نویس اس

ــد. ــی بعمــل آورن ــرم تشــکر و قدردان ــدگان محت کنن

تضاد منافع
نویســندگان ایــن مقالــه اعــالم مــی دارنــد کــه هیــچ گونــه تضــاد 

منافعــی در نــگارش ایــن مقالــه وجــود نــدارد.
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