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مقدمه
جمعیزندگیبودنذاتی. اوستشدناجتماعیانسان، فرایندرشدمهمهايهجنبازیکی

رشد. دهدمیجلوهگریزناپذیرامريعنوانبهرادیگرانباتماسرتها، ضروانساندر
دررشدبابنابراین همراه. استافراددرموقعیتبامنطبقوسالمارتباطمتضمناجتماعی

الزمهايآمادگیکسبوزندگیاجتماعیهايجنبهبهتحصیلی، پرداختنهايمهارتسایر
وپرورشحالدرکودکانفرارويهايچالشازیگران، یکیدبااي سالمرابطهبرقراريبراي

چاري و خیر، حسین(استتربیتوتعلیماندرکاراندستوظایفازاولیطریقبهنیز
ها قرار هاي اجتماعی که فرد در ارتباط با آنهاي اجتماعی از فرهنگ و گروهمهارت). 1381

ها در سالمت رفتاري و اجتماعی افراد مهارتدارد تأثیر پذیرفته و میزان برخورداري از این 
، کوین رادرفوردتعاریف مختلفی از مهارت اجتماعی وجود دارد، . نمایدنقش بسزایی را ایفا می

که به افراد یاي از رفتارهایعنوان یک مجموعههاي اجتماعی را بهمهارت) 2004(1مادورو
ي کت براي پذیرش همساالن و مقابلهي آغاز و حفظ ارتباطات اجتماعی مثبت، مشاراجازه

هاي دارد که مهارتبیان می) 2009(2نلسون. انددهد تعریف کردهمؤثر با مشکالت را می
باشند که براي سازگاري و کنار آمدن با ها میاي پیچیده از مهارتاجتماعی، مجموعه

کلی را تحت تأثیر قرار هاي فشارزا حیاتی بوده، روابط سالم را پرورش داده و عملکرد موقعیت
.دهدمی

ي قابل توجه آن است که افراد داراي مهارت اجتماعی ضعیف، در معرض خطرات نکته
تسانگ و (اجتماعی، تنهایی و اعتیاد به الکل قرار دارند متعددي از قبیل افسردگی، اضطراب

قاضاي کمک همکاري، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، ت).2008، 3الك
هاي اجتماعی ی از مهارتیهاکردن، تعریف و تمجید از دیگران و تشکر و قدردانی کردن، مثال

.است
يدر سطح کشور با هدف ارتقا» کیفبدون«دولتی، با عنوانهاي اخیر مدارس غیردر سال

این نوع مدارس براي اولین بار با.سیس شده استأآموزان تسطح آموزشی و پرورشی دانش

1- Rutherford, Quinn, & Mathur
2- Nelson
3- Tsang & Lak
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سیس این مدارس أهدف از ت. کار کرددر ایتالیا آغاز به1967در سال » تکلیف شب«اصطالح 
شوند، اما آموزانی بود که دچار شکست تحصیلی میکمک به بهبود وضعیت تحصیلی دانش

ها براي همچنین این نوع برنامه. ي اجتماعی وسیعی به خود گرفتکم کار آنان جنبهکم
تحصیلی عمیقی ندارند اما به یک محیط آرام براي انجام تکالیف و کودکانی که مشکالت

ي بدون مدرسه. سال با صالحیت نیازمندند بسیار مفید استنظارت و سرپرستی یک بزرگ
از آن مفاهیمی است که در کشورهاي توسعه یافته به عنوان راهبردي آموزشی کیف یکی

هاي توسعه را شتابی اخیر چرخش چرخهاي و نیز کشورهایی که طی سالدرحال اجراست
ي مدرسهدر ایران. انداند، این سیاست کالن آموزشی را با جدیت دنبال کردهمضاعف بخشیده

ي آن دسته از مدارسی که مدیران آن اصطالحی است ویژه» کیف در مدرسه«یا » کیفبدون«
خوردار باشند و ثانیاً الزم آموزان اوالً در منزل از استراحت و آزادي کافی برمعتقدند دانش

آموز تنها در محل مدرسه صورت بپذیرد تا است که تدریس، تمرین و تکلیف درسی دانش
ي امور تحصیلی خود را تحت نظارت مربیان و معلمان مجرب در محیط آموزان، کلیهدانش

.شودبه عبارتی این امر موجب غناي تمرکز در این افراد می؛آموزشی انجام دهند

ي تحقیقپیشینه
آموزان مدارس هاي روانی و سازگاري اجتماعی دانشبه بررسی ویژگی) 1385(کهتري 

داري بین این سه دولتی و دولتی پرداخت و به این نتیجه رسید که تفاوت معنیتیزهوشان، غیر
، به بررسی )2010(1اوکومارا و اوسویی. هاي اجتماعی وجود نداردي مهارتگروه در حیطه

ينتیجه. پذیري کودکان پرداختندهاي اجتماعی والدین و معلمان بر جامعهأثیر علی مهارتت
پذیري هاي اجتماعی والدین و معلمان تأثیر مثبتی بر جامعهاین پژوهش نشان داد که مهارت

هاي هیجانی، رفتاري و تأثیر معلم را بر مهارت) 2010(2جنینگز و دیپرت. کودکان دارد
آموزان مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که پیشرفت تحصیلی دانشاجتماعی و 

آموزان تأثیر قابل توجهی دارد و تا هاي اجتماعی، هیجانی و رفتاري دانشمعلم بر رشد مهارت
که تحقیقات جااز آن.تر از تأثیر معلم بر پیشرفت تحصیلی استحدودي این تأثیر بیش

1- Okumura & Usui
2- Jennings & DiPrete
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اند، معلمانی که در هاي اجتماعی را بر پیشرفت تحصیلی نشان دادهرتفراوانی نقش مها
توانند عالوه بر آموزش مستقیم براي کنند، میافزایش مهارت اجتماعی موفق عمل میيزمینه

پیشرفت ) افزایش مهارت اجتماعیيوسیلهه ب(افزایش رشد علمی، به صورت غیر مستقیم 
توانیم افکار، رفتار و بازخوردهاي کودکان، میيبا مطالعهبنابراین .تحصیلی را ارتقا دهند

ثیر عوامل محیطی بر چگونگی رفتار کودك افزایش داده و همچنین أمان را از میزان تآگاهی
ثر باشند، ؤهاي اجتماعی کودك متوانند در تقویت مهارتکه مییهایدرکمان را از استراتژي

.توسعه دهیم
ي دیگري است که از محیط مدرسه و هیجانی مؤلفه-اجتماعیاز سویی دیگر، یادگیري 

که هیجانات تأثیر مهمی بر تصمیمات و رفتارها دارند، مایر جااز آن. پذیردجو کالس تأثیر می
منظور حمایت از ها بهعنوان درك هیجانات و کاربرد آنهوش هیجانی را به1و سالووي

اندي روانی و عاطفی تعریف کردهات براي توسعهها، اطالعات هیجانی، تنظیم هیجانایده
).2007، 2اومراقلو و یولوتاس(

هوش هیجانی، بهره هیجانی، : ها مترادف استهیجانی با بسیاري از نام-یادگیري اجتماعی
عنوان یک اما به هر نامی که خوانده شود به. هیجانی-هوش اجتماعی و شایستگی اجتماعی

قبل از این زمان . شودرشد فردي در اواخر قرن بیستم محسوب میي جدي و بخشی ازمقوله
بود اي داراي کمبود میروابط اجتماعی و هیجانی مشروعیت نداشت مگر اینکه فرد در حوزه

شناسان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند، موفقیت افراد تنها وابسته به روان). 2009، 3کرین(
بینی موفقیت افراد تأثیر هیجانی نیز در پیش- ي اجتماعیهاهاي شناختی نبوده و مهارتمهارت
درصد از موفقیت افراد از طریق 20کند که حدود در این رابطه بیان می) 1994(4گلمن. دارند

اجتماعی و دیگر -گردد و مابقی به هوش هیجانیبینی میهاي شناختی آنان پیشتوانایی
کند که هیجانی به افراد کمک می-گیري اجتماعییاد. ها در زندگی بستگی داردهاي آنفرصت

هاي زندگی داشته هاي روزانه و چالشتري در مسئولیتاحساس شایستگی و کارآمدي بیش

1- Mayer & Salovey
2- Ulutas & Omeroglu
3- Coryn
4- Golman



175...آموزان هاي اجتماعی دانشهیجانی و مهارت-ي یادگیري اجتماعیمقایسه

و موجب پیشرفت افراد در ) 2003، 1هیجانی- انجمن علمی و یادگیري اجتماعی(باشند
ها، خودگردانی، رضگیري، حل تعاله و تصمیمأهاي مدیریت فشار روانی، حل مسمهارت

الیاسو زینس). 2006، 2الیاسو زینس (شناسی و رشد رفتارهاي پسندیده شودرهبري، وظیفه
شامل یادگیري اجتماعی و هیجانی راجامعدر تعریفی کامالً)2008(3و جیلن)2006(

هاي اجتماعی و هیجانی اساسی خود رادانند که به موجب آن، افراد تواناییفرایندي می
دهند، ارتباطات مثبتی را به دهند، توجه و تفکر خود را نسبت به دیگران توسعه میگسترش می

هاي د که چگونه موقعیتنگیرد و یاد مینگیرند مسئوالنه تصمییم بگیرآورند، یاد میوجود می
.دنطور اثر بخش اداره کنه زا را بمشکل

هیجانی-لمی و یادگیري اجتماعیانجمن عدست آمده از فراتحلیلی که توسط هشواهد ب
هاي اجتماعی، تأثیرات مثبتی بر مهارتSELهاي که برنامهاستانجام شده، نشان داده

هاي هیجانی، عملکردهاي علمی و رفتار هیجانی، رفتارهاي اجتماعی، مشکالت رفتاري، تنش
يرسی تأثیر برنامهدر بر). 2008، 4همکارانپیتون و(در مدرسه داردفرد با خودش، دیگران و 

ثر باید براي فراگیران نه تنها در ؤي مگونه فرض کرد که برنامهتوان اینهیجانی می-اجتماعی
ي کالس، زمانی که هیجانی بلکه در طی زمان تعیین شده-ي درسی اجتماعیطول زمان برنامه

جامعه که هاي مختلف هایش بیرون از کالس درس است و احتماالً در محیطبا همکالسی
. ثر باشدؤگذرانند مها وقتشان را با هم میکالسیهم

CASEL(5(هیجانی-هاي اجتماعیي آموزش یادگیريمطالعات انجام شده در مؤسسه

مهارت هیجانی، اهمیت و تأثیر آموزش- هاي یادگیري اجتماعیتحت عنوان برنامه) 2008(
هاي انجام شده با دهند که آموزشنشان میها این پژوهش. دهدهیجانی را نشان می-اجتماعی

هیجانی و در نهایت افزایش - هاي اجتماعیباعث افزایش مهارتSELهاياستفاده از برنامه
. شودهوش هیجانی فراگیران می

. گذاردآموزان و مربیان تأثیر میاز سوي دیگر زندگی مدرسه عمیقاً در زندگی اجتماعی دانش

1- Cooperation for academic, social, emotional learning
2- Zins & Elias
3- Jelen
4- Payton & et al
5- Cooperation for academic, social, emotional learning
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هاي آموزشی و فرایند یادگیري، تجربیات و روابط همساالن، روشفراگیر -روابط معلم
يبه عقیده).2009نلسون، (دهد آموزان از زندگی خودشان و دیگران را شکل میدانش

بسیاري از معلمان، والدین و سیاستگذاران از مدارسی که) 2003(1گرینبرگ و همکاران
دهند تا از مشکالت رفتاري و انی ارائه میي اجتماعی و هیجآموزش و تعالیمی را در زمینه

جا که بسیاري از کودکان از آن. کنندهیجانی بین فراگیران جلوگیري کنند حمایت می
توانند کنند مدارس میهاي اجتماعی و هیجانی الزم را در خانه یا اجتماع دریافت نمیآموزش

پذیري تواند انعطافز طریق آن میي آغازین کارآمدي که اعنوان یک پشتیبان اضافه و نقطهبه
).1998، 2دول و لیون(را افزایش داد عمل کنند

هاي تحقیقهدف
هیجانی و مهارت اجتماعی در دو -این پژوهش در پی بررسی میزان یادگیري اجتماعی

يالزم به ذکر است که ایده. کیف و مدارس دولتی بوده استدولتی بدوننوع مدارس غیر
اند و مدارس دولتی به دلیل دولتی به اجرا گذاشتهتنها برخی از مدارس غیرکیف را بدون

.اندی که دارند تاکنون داوطلب اجراي این ایده نشدهیهامحدودیت

هاي تحقیقفرضیه
دولتی بدون کیف آموزان مدارس غیرهاي مهارت اجتماعی در دو گروه دانشمؤلفهبین-

.داردداري وجود نو دولتی تفاوت معنی
خودتنظیمی، روابط همساالن، سازماندهی (هیجانی-بین ابعاد یادگیري اجتماعی-

.داري وجود ندارددولتی بدون کیف و دولتی تفاوت معنیآموزان مدارس غیردانش) تکلیف

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق 

بدین صورت که ابعاد مهارت. اي استمقایسه–این پژوهش از نوع توصیفی، علی

1- Greenberg & et al
2- Doll & Lyon
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دولتی بدون کیف و آموزان مدارس غیردانشهیجانی-اجتماعی و ابعاد یادگیري اجتماعی
.دولتی با هم مقایسه شده است

گیريجامعه و روش نمونه
ي چهارم و پنجم آموزان دختر و پسر پایهي دانشي مورد نظر در این تحقیق را کلیهجامعه

1388-89شهر اصفهان در سال تحصیلی 3ي احیهدولتی بدون کیف و دولتی نهاي غیردبستان
اي گیري تصادفی خوشههاي مورد بررسی به روش نمونهدر این پژهش نمونه. دهندتشکیل می

ي شهر اصفهان ي اول از بین نواحی پنچ گانهبدین صورت که در مرحله. شده استانتخاب
بدون يهاي دخترانه و پسرانهصورت تصادفی انتخاب شد و سپس از بین دبستانه ب3ي ناحیه

کالس به تصادف انتخاب شد و 2مدرسه و از هر مدرسه 2کیف و دولتی هر کدام 
نفر 86بدین ترتیب . هاي نمونه توزیع شدآموزان کالسي دانشها بین همهپرسشنامه

آموز از مدارس بدون کیف براي این پژوهش نفر دانش70آموز از مدارس دولتی و دانش
.خاب شدندانت

آوري اطالعاتابزار جمع
ي خود گزارشی، ساخته شده یک وسیله) SEL(هیجانی - ي یادگیري اجتماعیپرسشنامه

طراحی SEL. باشدآموزان میهیجانی دانش-گویه براي سنجش یادگیري اجتماعی20از 
سازماندهی تکلیفTA(1: (هیجانی است- یادگیري اجتماعیيجنبه3براي ورود به 

هاي روابط همساالن آگاهی اجتماعی و مهارتPR(2(شود، گیري مسئوالنه را شامل میتصمیم
تنظیمی مربوط به خودآگاهی و خودمدیریتی استخودSR(3(روابطی را در بر می گیرد و 

کرین و همکاران، پایایی این پرسشنامه را به روش). 2009، 4، اسپیروك و اورگرینکرین(
، )69/0(هیجانی به ترتیب، سازماندهی تکلیف- راي ابعاد یادگیري اجتماعیکرونباخ بآلفاي

روایی این پرسشنامه توسط پنج . اندگزارش کرده)80/0(، خودتنظیمی)80/0(روابط همساالن

1- Task articulation
2- Peer relationships
3- Self- regulation
4- Coryn, Spybrook, & Evergreen
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ضرایب ) 1389(یید شد و سبزوارأشناسی تعلوم تربیتی و روانين حوزهانفر از متخصص
، روابط )74/0(هاي سازماندهی تکلیفرونباخ براي مؤلفهپایایی آن را به روش آلفاي ک

.برآورد کرده است80/0و براي کل پرسشنامه ) 76/0(تنظیمی و خود) 72/0(همساالن 
آموزان از مقیاس هاي اجتماعی دانشهمچنین در این پژوهش به منظور سنجش مهارت

قیاس براي سه مقطع پیش این م. استفاده شد) 1990(هاي اجتماعی گرشام و الیوت مهارت
آموز، والدین وي دانشدبستان، دبستان و دبیرستان تهیه شده است و داراي سه فرم ویژه

ضرایب اعتبار براي ابعاد . آموز استفاده شده استدر این پژوهش از فرم دانش. باشدمعلمان می
اي کل پرسشنامه و بر470/0خودو کنترل368/0، همدلی274/0، همکاري177/0وجودابراز
ي آلفاي کرونباخ براي پایایی این پرسشنامه را به شیوه) 1382(شهیم. برآورد شده است86/0

کنترل و)72/0(، همدلی)76/0(، همکاري)72/0(ابعاد مهارت اجتماعی به ترتیب ابراز وجود
.گزارش کرده است) 68/0(خود

هاروش تحلیل داده
ها از روش از میانگین و انحراف معیار و جهت آزمودن فرضیههابراي تجزیه و تحلیل داده

که متغیر یادگیري با توجه به این. استفاده شده است) مانوا(تحلیل واریانس چند متغیره 
و نیز )خودتنظیمی، روابط همساالن، سازماندهی تکلیف(بعد3هیجانی داراي-اجتماعی

. است) ري، همدلی، کنترل خود، ابراز وجودهمکا(بعد 4هاي اجتماعی شامل متغیر مهارت
هیجانی از مدارس دولتی و - هاي اجتماعی و یادگیري اجتماعیي ابعاد مهارتبراي مقایسه

به عبارت دیگر زمانی ؛دولتی بدون کیف از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده استغیر
).1385دالور،(د باشدشود که متغیر وابسته داراي چند بعاستفاده میاز مانوا

هاي تحقیقیافته
.ها به شرح زیر ارائه شده استدست آمده از دادهدر ادامه نتایج به

1- expression
2- cooperation
3- empathy
4- self- control
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هاي اجتماعی در دو گروههاي مهارتمیانگین نمرات خرده مقیاسيمقایسه.1جدول 
بدون کیفدولتی معیارانحراف میانگینانحراف معیارمیانگینهاي اجتماعیابعاد مهارت

34/4706/600/4692/5همکاري
03/2411/429/2516/3ابراز وجود

12/3243/538/3271/4همدلی
34/3910/694/3541/7کنترل خود

هاي اجتماعی هاي مهارتمؤلفههايهمیانگین و انحراف معیار نمر1اطالعات جدول 
آموزان مدارس بدون کیف و گروه دانشرا در دو) وجود، همدلی، کنترل خودهمکاري، ابراز(

هاي همکاري و کنترل خود در بر اساس این اطالعات میانگین مؤلفه. دهددولتی نشان می
آموزان مدارس بدون کیف است و همچنین تر از دانشآموزان مدارس دولتی بیشدانش
. اندکسب کردهتري را ابراز وجود میانگین بیشيآموزان مدارس بدون کیف در مؤلفهدانش
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آموزان مدارس دولتی و بدون کیفهاي اجتماعی دانشهاي مهارتتوزیع درصد مؤلفه.1شکل 

مهارت اجتماعیتفاوت دو گروه در ) مانوا(خالصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیر . 2جدول 
شاخص آماري

توان آزمونمیزان تأثیرداريسطح معنیالمبداویلکزمنبع تغییر

/877/001/123/969نوع مدرسه

، بنابراین استدار معنی≥001/0Pمشاهده شده در سطح Fدهدنشان می2نتایج جدول 
دار هاي اجتماعی تفاوت معنیآموزان مدارس عادي و بدون کیف در مهارتبین دو گروه دانش

.وجود دارد
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هاي مهارت مؤلفههايهمقایسه میانگین نمر)مانوا(خالصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیره . 3جدول 
اجتماعی در دو گروه
شاخص آماري
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

ي درجه
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
داريمعنی

میزان 
تأثیر

توان 
آزمون

/26/65126/6585/1175/012/273همکاري
/36/66136/6677/4030/030/584ابراز وجود

/17/5117/5198/657/001/073همدلی نوع مدرسه
/65/396165/39681/8003/054/839کنترل خود

تفاوت دو گروه ) مانوا(نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیري 3اطالعات جدول 
وه بر اساس این نتایج بین این دو گر. دهدآموزان مدارس بدون کیف و دولتی را نشان میدانش

.داري وجود داردیابراز وجود و کنترل خود تفاوت معنيدر مؤلفه

آموزان مدارس بدون کیف و دولتی در توزیع میانگین و انحراف معیار دانشيمقایسه. 4جدول 
هیجانی-هاي یادگیري اجتماعیمؤلفه

بدون کیف دولتی
اف معیارانحر میانگین انحراف معیار میانگین

گروه شاخص آماري
هیجانی-اجتماعیهاي یادگیريمؤلفه

39/3 11/25 11/3 48/24 تنظیم تکلیف
92/3 94/27 25/4 35/27 روابط همساالن
64/3 39/29 65/4 73/27 خود تنظیمی

هاي یادگیري شود که میانگین و انحراف معیار مؤلفهمشاهده می4بر اساس نتایج جدول
هاي سازماندهی تکلیف و خود ارس بدون کیف در مؤلفهآموزان مدهیجانی دانش-اجتماعی

دو گروه در بعد روابط همساالن . آموزان مدارس دولتی بوده استتر از دانشتنظیمی بیش
.اندمیانگین نسبتاً یکسانی را دریافت کرده

ولتی در آموزان بدون کیف و د، تفاوت دانش)مانوا(نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره. 5جدول 
هیجانی-آزمون یادگیري اجتماعی

توان آزمون میزان تأثیر داريسطح معنی المبدا ویلکز شاخص آماري
منبع تغییر

520/ 390/ 04/0 961/0 نوع مدرسه
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آموزان مدارس دولتی و بدون کیفهیجانی دانش-هاي یادگیري اجتماعیتوزیع درصد مؤلفه.2شکل 

، تفاوت دو گروه )مانوا(آزمون تحلیل واریانس چند متغیرهنتایج 5اطالعات جدول
بر . دهدیادگیري اجتماعی هیجانی نشان میيآموزان بدون کیف و دولتی را در حیطهدانش

آموزان مدارس بدون کیف و دولتی هیجانی دانش- اساس این نتایج بین یادگیري اجتماعی
.وجود دارد) 05/0P(داري در سطح یتفاوت معن

آموزان بدون کیف و دولتی در ، تفاوت دانش)مانوا(نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره . 6جدول 
هاي آنهیجانی و مؤلفه-آزمون یادگیري اجتماعی

توان 
آزمون

میزان 
تأثیر

سطح 
داريمعنی F

میانگین 
مجذورات

ي درجه
آزادي

مجموع 
مجذورات

شاخص آماري
بع تغییراتمنا

23/ 01/ 21/ 52/1 48/15 1 48/15 سازماندهی تکلیف
15/ 00/ 34/ 881/ 04/9 1 04/9 روابط همساالن
68/ 03/ 01/ 01/6 03/112 1 03/112 خود تنظیمی

نوع مدرسه

، تفاوت دو گروه دانش )مانوا(نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 6اطالعات جدول 
هاي سازماندهی تکلیف، روابط همساالن، خود دون کیف و دولتی را در مؤلفهآموزان مدارس ب

تنظیمی تفاوت خوديبر اساس این نتایج، بین این دو گروه در مؤلفه. دهدتنظیمی نشان می
. داري وجود داردیمعن

گیريبحث و نتیجه
، هاي آموزشی خودمنظور تبلیغ فعالیتدولتی بههاي اخیر در کشور ما، مدارس غیردر سال
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هاي مدارس بدون کیف، هوشمند، الکترونیکی را در راستاي ارتقاي کیفی مدارسی تحت نام
از اهداف این . اندسیس کردهأآموزش، حفظ سالمت اجتماعی و جلوگیري از حمل کیف ت

انجام تکالیف درسی در مدرسه و زیر نظر معلم، با . باشدمدارس حذف مشق شب در منزل می
تري را پیدا ها در منزل فرصت بازي و آزادي بیشریزي شده است که اوالً بچههدف برنامهاین

توانند با شود و ثانیاً کودکان میها و رشد اجتماعی میکنند که منجر به افزایش فعالیت
هاي دیگر و زیر نظر معلم خود ضمن انجام تکلیف درسی به یادگیري مهارتمشارکت یک
. سوق داده شوندتراجتماعی بیش

و جنینگز و ) 2010(اوکومارا و اوسوییتحقیقات يرود تا با توجه به نتیجهبنابراین انتظار می
ثیر معلم بر افزایش مهارت اجتماعی و هوش هیجانی أبه دلیل میزان ت) 2010(دیپرت
شاغل آموزانهاي اجتماعی دانشهیجانی و همچنین مهارت-آموزان، یادگیري اجتماعیدانش

این مسئله که . تر باشدآموزان دیگر مدارس بیشدولتی بدون کیف از دانشدر مدارس غیر
اي الذکر دست یابند نکتهاند به اهداف فوقدولتی بدون کیف تا چه میزان توانستهمدارس غیر

آموزان نتایج پژوهش نشان داد بین دانش. است که این پژوهش به دنبال پاسخ آن بوده است
داري از ابعاد مهارت اجتماعی، تفاوت معنی»همکاري«رس بدون کیف و دولتی در بعد مدا

همکاري از ابعاد مهارت اجتماعی، بین يلفهؤدر بررسی م) 1385(کهتري . وجود ندارد
.داري مشاهده نکرده استدولتی و دولتی تفاوت معنیآموزان مدارس غیردانش

آموزان مدرارس بدون کیف و مهارت اجتماعی، میان دانشاز ابعاد »ابراز وجود«در بعد اما 
ابراز «آموزان مدارس بدون کیف در بعد بدین معنی که دانش. دولتی تفاوت وجود داشت

وجود رفتاري است که فرد در طی آن ابرازابراز. اندنمرات باالتري را دریافت کرده»وجود
ت و با رعایت احترام و حقوق دیگران طریق مثبه وجود کرده، افکار و احساسات خود را ب

وجود ابراز. آورددست میههاي اجتماعی بکند و از این طریق حقوق خود را در ارتباطبیان می
دهد تا به سود خود اقداماتی را دهد، به ما امکان میها را افزایش میکردن برابري میان انسان

ي پژوهش حاضر چنین ز نتیجها. صورت دهیم و بدون اضطراب روي پاي خود بایستیم
که تکالیفشان را در مدرسه آموزان مدارس بدون کیف به دلیل اینشود که دانشاستنباط می

دهند و براي انجام تکالیف به والدین خود وابسته نیستند، این عدم وابستگی موجب انجام می
نند تا به طور مستقل عهده گرفته و سعی کآموزان مدیریت کارهاي خود را برشود که دانشمی
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این امر ممکن است باعث شود تا عزت نفس این .وظایف مربوط به مدرسه را انجام دهند
چرا که این دسته از کودکان موفقیت در امور تحصیلی را به ؛گروه از کودکان افزایش بیابد

ع را ها قابلیت ابراز وجود در اجتماشود تا آندهند و این امر سبب میخویش نسبت می
آموزان مدارس بدون ه دانشکجااز آن. تر از دیگر فراگیران در مدارس دولتی داشته باشندبیش

توان یکی اجتماعی باالتري قرار دارند میيآموزان مدارس دولتی در طبقهکیف نسبت به دانش
.وجود را این نکته دانستاز دالیل احتمالی اختالف نمرات در ابراز

آموزان آموزان مدارس بدون کیف و دانشهش نشان داد که بین دانشهمچنین نتایج پژو
. داري وجود ندارداز ابعاد مهارت اجتماعی، تفاوت معنی»همدلی«مدارس دولتی در بعد 

همدلی یک توانایی ارثی یا ژنتیکی نیست بلکه به تجارب بین فردي با والدین و دیگر اعضاي 
ي تربیت کودکان از همدلی در افراد مختلف به نحوه. ردخانواده، دوستان و آشنایان بستگی دا

اي باشد که توجه کودك را به سوي ي تربیتی به گونهاگر شیوه. جانب والدین بستگی دارد
مشکلی که در اثر سوء رفتار او براي کودك دیگري پیش آمده جلب کند، کودك همدلی 

همدلی . آموزندرافیانشان همدلی را میافراد در مناسبات خود با اط. تري پیدا خواهد کردبیش
همدلی قابلیت و . هاي دیگران استبه معناي توانایی درك موقعیت، احساسات و انگیزه

اما ؛این توانایی کم و بیش در افراد بشر وجود دارد. توانایی ما براي شناسایی دیگران است
.تري دارندبرخی مردم به طور طبیعی همدلی بیش

آموزان مدارس بدون کیف و این پژوهش این است که بین دانشاز نتایج دیگر 
داري از ابعاد مهارت اجتماعی، تفاوت معنی»کنترل خود«آموزان مدارس دولتی در بعد دانش

نمرات باالتري »کنترل خود«آموزان مدارس دولتی در بعد بدین معنی که دانش. وجود دارد
خود، محور اعتماد به نفس کنترل. اندافت کردهآموزان مدارس بدون کیف درینسبت به دانش

تواند رفتارش را داند حق انتخاب دارد و میکودکی که خویشتندار است می. استدر کودکان
رفتار اخالقی را نه گفتن، انجام کار درست و انتخابيخود به کودکان ارادهکنترل. کندکنترل

تر تر، بلکه خردمندانهایمنکند تا نه تنهانمایی میساز و کار درونی، کودکان را راهاین. دهدمی
. انتخاب کنند

خود «کیف و دولتی در بعد آموزان مدارس بدوننتایج پژوهش نشان داد بین دانش
معنی که بدین؛داري وجود داشتیهیجانی، تفاوت معن-از ابعاد یادگیري اجتماعی»تنظیمی
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یادگیري . اندباالتري داشتههايهتنظیمی نمرودکیف در بعد خآموزان مدارس بدوندانش
آموزان براي گیرد که دانشتنظیمی، آن دسته از راهبردهاي فراشناختی را در برمیخود
تدبیر و تالش تحصیلی . برندریزي کردن، نظارت کردن و اصالح شناخت خود به کار میطرح

هاي تکالیف، از دیگر مؤلفهي اینهایشان در زمینهآموزان و کنترل تالشتوسط دانش
. تنظیمی استخود

جو نظمگیرند که یادگیرندگان خودهاي خود چنین نتیجه میاز پژوهش) 1995(1باتلر و واین
پردازند و بر کاش مسائل میوگاهی به صورت پایدار و گاهی به صورت مبتکرانه به کند

ده از راهبردهاي گوناگون براي حل انتظارات مثبت، انگیزش و استفا. آیندموانع فائق می
پژوهش حاضر چنین استنباط ياز نتیجه. جو استمسائل، از محاسن یادگیرندگان خود نظم

شان را در مدرسه انجام یف تکالیفکآموزان مدارس بدونجا که دانششود که از آنمی
شود ابستگی موجب میدهند و براي انجام تکالیف به والدین خود وابسته نیستند، این عدم ومی

طور مستقل وظایف هعهده گرفته و سعی کند تا بآموز مدیریت کارهاي خود را برکه دانش
آموز محوري در این مدارس مربوط به مدرسه را انجام دهد، همچنین به علت توجه به دانش

را آموز در تعیین وظایف آموزشی با راهنمایی معلم خود اهداف دانش-1شود تا تالش می
آموز تعیین در تعیین اهداف آموزشی به پیشنهاد معلم وظایف توسط دانش-2. شکل دهد

ها نظر آموز منابع خود را در نظر بگیرد و از معلم در مورد آنانتخاب منابع، دانشدر -3. گردد
. بخواهد

آموزان کیف و دانشآموزان مدارس بدونهمچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش
داري هیجانی، تفاوت معنی-از ابعاد یادگیري اجتماعی» روابط همساالن«دارس دولتی در بعد م

ارتباط با همساالن تعاملی است بین دو یا چند نفر به قصد رسیدن به هدف . وجود ندارد
ي هاي طرفین پیش رفته و از طریق مبادلهمشترك و برقراري ارتباط، که با یکی کردن کوشش

ها به دوستی. یابدمیل به گروه همساالن در این دوره به شدت افزایش می. یابدقا میها ارتپیام
صورت گروهی است و کودك از طریق ارتباط با دوستان، عالوه بر کسب رضایت و تسلی 

هاي همکاري و آمیزش با برد و روشخاطر، به امکانات خود و انتظارات دیگران پی می
آموزد چگونه با کودکانگروه همساالن به کودك می. گیردمیاطرافیان و حل مسأله را فرا

1- Butler & Winne
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سن خودش برخورد نموده، خصومت و پرخاشگري و احساسات برتري را با چه کیفیتی هم
نظر به. با رهبر گروه چه رفتاري داشته یا احتماالً چگونه نقش رهبري را ایفا کند،ظاهر ساخته

آموزان مدارس که نسبت به دانشیف به دلیل اینکآموزان مدارس بدونرسید که دانشمی
تري دارند، باید روابط دیگر تعامل بیشکنند و با یکتري را با هم سپري میدولتی زمان بیش

. له را تصدیق نکردأولی نتایج این پژوهش این مس،بهتري را با همساالن خود داشته باشند
آموزان کیف و دانشآموزان مدارس بدوناز نتایج دیگر این پژوهش این است که بین دانش

هیجانی، تفاوت - از ابعاد یادگیري اجتماعی»سازماندهی تکلیف«مدارس دولتی در بعد 
، در پژوهشی با کنترل هوش، وضعیت )2002(تراتوین و همکاران . داري مشاهده نشدمعنی

ف در منزل را با میزان تنظیم تکالیياجتماعی و اقتصادي، انگیزش و نوع مدرسه، رابطه
ي مثبتی با آنها نشان دادند که توانایی در تنظیم تکالیف رابطه. پیشرفت تحصیلی بررسی کردند

. پیشرفت تحصیلی دارد
کیف به لحاظ یکی از اهداف نظام طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که مدارس بدونبه

تفاوت چندانی با مدارس دولتی یعنی پرورش یا رشد اجتماعی و هیجانی فراگیران ؛آموزشی
روابط همساالن و سازماندهی (هیجانی-تفاوت آنها در دو بعد یادگیري اجتماعی(نداشت 
در تبین این نتایج ). دار نبودمعنی) همکاري و همدلی( و دو بعد مهارت اجتماعی) تکالیف

اشاره کرد، که آموزان مدارس بدون کیف وجود داردتوان به جو رقابتی که در بین دانشمی
طور که مالحظه ولی همان. ممکن است ایجاد فاصله در بین فراگیران را به همراه داشته باشد

در .داري بین این دو مدرسه وجود داشتشد در بعد خود تنظیمی و ابراز وجود تفاوت معنی
در انجام آموزتوان به این مورد اشاره کرد که افزایش استقالل دانشتبین این نتیجه نیز می

کارهاي مربوط به خود در مدارس بدون کیف موجب افزایش دو عامل خودتنظیمی و ابراز 
توان به این موضوع اشاره لذا از کاربردهاي نتایج پژوهش حاضر می. شودوجود در آنها می

آموزان با توجه به این سه عامل، به شناسایی نقاط قوت و ضعف خاص ارزیابی دانشکرد که
درسی يریزي مناسب یا برنامهبرنامهيکند که باعث تسهیل در ارائهوزان کمک میآمدانش

.شودآموز میهیجانی دانش- براي بهبود حالت اجتماعی

پیشنهادهاي تحقیق
هاي اجتماعی در یادگیري و هیجانی و مهارت- با توجه به نقش مهم یادگیري اجتماعی
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محکم براي استمرار یادگیري و موفقیت در تمام شئون آموزان و همچنین مبناي پیشرفت دانش
هاي خود تجدید نظرهاي الزم را مبذول زندگی، بهتر است مدارس در هدف، شیوه و استراتژي

که در منابع به عنوان مثال بهتر است در روش تدریس، تنوع الزم ایجاد کرد و یا این. دارند
انتخاب يا استفاده از نتایج این پژوهش دربارهتوانند بوالدین میهمچنین . تغییر ایجاد شود

آموزان به برخی از دانشکه جااز آن. گیري کنندي مناسب براي فرزندانشان تصمیممدرسه
علت مشکالت خانوادگی از محیط آرام و نظارت اولیاء خود در انجام تکالیف درسی محرومند 

یند مدرسه محل مناسبی براي انجام تکالیف آانجام آن بر نمیيو در بسیاري از موارد از عهده
شود مدارس دولتی ترتیبی اتخاذ کنند مین دلیل پیشنهاد میهبه. باشدتحت راهنمایی معلم می
در پایان . آموزان مشغول به تحصیل در این مدارس نیز مرتفع گرددتا این مشکل براي دانش

بار صورت گرفته است انجام براي اولیناین پژوهش کهباید خاطر نشان شود که با توجه به این
. شودتري در این زمینه پیشنهاد میهاي بیشپژوهش

هاي تحقیقمحدودیت
ها و محدود شدن به یک گروه سنی، در تفسیر نتایج به با توجه به کم بودن تعداد نمونه

.هاي بزرگتر باید احتیاط نمودجامعه
هاي در دسترس صورت گرفته است، آزمودنیکه پژوهش در موردهمچنین با توجه به این

. آموزان استنتایج با احتیاط قابل تعمیم به سایر دانش
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