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Abstract
Socio-emotional learning refers to a construct 
that encompasses one's ability in self-awareness. 
Socio-emotional learning at school acts as a 
reassuring approach that promotes social and 
emotional competencies for students. The 
present study aimed to investigate the validity 
and reliability of the Social-Emotional Learning 
Questionnaire. The research method in this 
study is correlational and confirmatory factor 
analysis. The study population consisted of all 
female secondary school students in Tehran. In 
this study, multi-stage cluster sampling was 
used. Socio-Emotional Learning Questionnaire 
(SEL), a 25-item questionnaire based on the 
developed Caswell theoretical model, was 
administered to all participants. Exploratory and 
confirmatory factor analysis were used to 
analyze the data. Confirmatory factor analysis 
showed that all items in the questionnaire had a 
good factor load, but the fit indices were not 
favorable, so the model was modified. The 
incremental fit index (IFI) values, the adaptive 
fit index (CFI) and the root mean square error of 
approximation error (RMSEA), were 0.943, 
0.943, 0.051 ; respectively, which indicates that 
the model fits well with the data. Based on 
exploratory factor analysis, five significant and 
coherent factors were identified: self-awareness, 
self-management, social awareness, 
communication management, decision-making 
responsibility. Overall, the extracted factors 
accounted for 69% of the total variance of the 
test. Internal consistency of the identified factors 
and the total score of the questionnaire were 
acceptable and acceptable. 
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 دهیچک
 یرییادگو اعتبار پرسشنامه  ییروا یپژوهش حاضر، بررسهدف از 
و  یهمبستگ مطالعه، ینا پژوهش روش. بود هیجانی -اجتماعی
 کلیه مطالعه مورد جامعه. است ییدیتأ یعامل تحلیلاز نوع 

 یندر ا .بودند تهران شهر متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش
استفاده شد.  یاچندمرحله یاخوشه یریگپژوهش از روش نمونه

( SEL) هیجانی -اجتماعی یادگیریپرسشنامه از  مطالعه یندر ا
 سل،ک یافتهتوسعه نظری مدل براساس یتمآ 52از  یامجموعهکه 

 لتحلی روش از هاداده تحلیلوتجزیه منظوربه. گردید استفاده
 یدییتأ عامل تحلیلدر  .شد استفاده تأییدی و اکتشافی عامل
 مناسبی بارعاملی از پرسشنامه هایماده همه که شد داده نشان

 بنابراین نبودند؛ مطلوب مدل برازش هایشاخص اما برخوردارند،
( برابر IFI) افزایشی برازندگی شاخص مقادیر. گردید اصالح مدل

و جذر  349/0( برابر CFI) یقیتطب یو شاخص برازندگ 349/0با 
 020/0( برابر با RMSEA) تقریب خطای مجذورات یانگینم
هاست. دهنده برازش مناسب مدل با دادهنشان که باشدیم
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 مقدمه
توجه  ،هیپا آموزش در یاصل رعنص کیعنوان به(، SEL) 0یجانیه -یاجتماع یریادگی ر،یاخ یهاسال در

آن کودکان  یاست که ط یروند ،یجانیه -یاجتماع یریادگی .است هکرد جلب خودبه را یادیز پژوهشگران
 .دنکنیم کسب یاجتماع مختلف یهاتیموقع در مؤثر عملکرد یبرا راو دانش الزم  مهارتو بزرگساالن 

 جانات،یه تیریو مد صیمنظور تشخها بهکسب مهارت یاصل یستگیپنج شا ،یجانیه -یاجتماع یریادگی
 یهاتیموقع مؤثر تیریمد وروابط مثبت  جادیا النه،ؤومس ماتیگرفتن تصم گران،ید به نسبتتوجه  جادیا

ها شامل شناخت و از مهارت یامجموعه ،یجانیه -یاجتماع یریادگی یو مدل طبق. بردارد در را زیانگچالش
 یالنه و رفتارهاؤومس یهایریگمیروابط مثبت، تصم جادیبودن، ا گرانیاحساسات، مراقب د تیریمد

: کندیرا در دو سطح مشاهده م یجانیه -یاجتماع یهامهارت یواست. مدل  یسازنده و اخالق زیانگچالش
و  گرانیدرک احساسات د گران،ید با)ارتباط  یفردنیب واحساسات خود(  می)درک و تنظ یفردسطح درون
 کیصورت به ،در مدرسه یجانیه -یاجتماع یریادگی (.5004 گورا،یف و سوسا)کولهو،  ،(یریگمیمهارت تصم

 آموزاندانش یبرا یو عاطف یاجتماع یهایستگیشا یکه منجر به ارتقا کندیبخش عمل منانیاطم کردیرو
  (.5003 هاور، و یسلب بکر، ،یکنز مک)الوسون،  شودیم

 کندیم مشخص یکیزیف و یعصب راتییتغ اول،: دارد وجود یجانیه -یاجتماع یریادگی در مهم اصل سه
 یر،پ و فریک )وست، هستند مهم یرشد تکامل و تحول مراحل در یجانیه -یاجتماع یریادگی یهامهارت که

 هیاول یهامهارت از یبرخ و ابندییم گسترش زمان طول در هامهارت از یامجموعه گر،یدعبارتبه (.5009
 و ترعیوس یهاطیمح سن، شیافزا با کودکان دوم، .ندینمایم عمل یبعد یهامهارت یبرا یاهیپا عنوانبه

 یهاسال طول در. شوندیم رگذارتریتأث هاآن بر خانه از خارج یهاطیمح و کنندیم تجربه را ترمتنوع
 و معلمان با مدرسه در ای برادر و خواهر ن،یوالد با خانه در را خود وقت شتریب کودکان ازدبستان،شیپ

 اب کودکان رایز ؛ردیگیم قرار توجه مرکز کمتر خانواده دوم، یکودک دوران در. گذرانندیم خود یهایهمکالس
 همداخل روش سوم،. کنندیم صرف همساالن با را یشتریب زمان و هستند روبهرو خود یهایهمکالس و معلمان

 که رسدیم نظربه یباز بر یمبتن یهابرنامه ،یدبستانشیپ نیسن در. باشد مناسب کودک رشد سطح با دیبا
 درش یبرا درس کالس بر یمبتن یهاتیفعال با آموزش دوم، یکودک دوران در. دارند را ریتأث نیشتریب

 و نوجوانان دگاهید دیبا مداخله ،ینوجوان در. است روش نیبهتر ،رسدیم نظربه یجانیه و یاجتماع یهامهارت
(.5009 ،واگنر و تیپتون)لوب،  بگیردرا در نظر  یو انتقال به دوره بزرگسال آنان احترام و استقالل به ازین

 مانند یمختلف یهامؤلفه هرکدام که است شده شنهادیپ یجانیه -یاجتماع یریادگی یبرا چارچوب نیچند
 یاجتماع یریادگیکه  کنندیم مشخص رامعلمان  یآموزش یهاکالس درس و مهارت فرهنگ مدرسه، جوّ

 آموزاندانش یهاتیفعال چارچوب هر .(5009 ویسبرگ، و دورالک ی،)ماهون دهندیم قرار ریتأثتحت را یجانیه
 ،هاچارچوب نیا از یاریبس. نمایدیم مشخص را یجانیه -یاجتماع یهامهارت بهبود و یلیتحص شرفتیپ مانند
: یریادگی نهیزم (الف: ردیهر سه مؤلفه را در برگ دیبا چارچوب هر که دارند گریکدی با مرتبط و زیمتما مؤلفه سه
 ،یتیحما ،یمراقبت امن، طیمح کی در دیبا ،یجانیه -یاجتماع یریادگی یهاو پرورش مهارت ثربودنمؤ یبرا

1. Social and Emotional Learning (SEL)
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 ییهامهارت هاآن به و کند یبانیپشت آموزاندانش رشد از که یطیمح یعنی ؛شود تیریمد یخوببه و یمشارکت
 یجانیه -یاجتماع یریادگی: مداخله آموزاندانشب(  ؛(5005 ،مرریتو  الین) نمایندمی نیکه تمر اموزدیب را

 و درک یبرا ییهامهارت و نگرش دانش، ثرؤم طوربه دیآن با یط آموزاندانشاست که  ییندهایفرا شامل
 روابط حفظ و جادیا مثبت، اهداف به یابیدست و جادیا گران،ید با یهمدل دادننشان و خود احساسات تیریمد

 :معلمان( د ( و5002 ،یاسو ال یسبرگ)و آورند دستبه دیبا را النهؤومس ماتیتصمگرفتن  ییتوانا و مثبت
 یجانیه -یاجتماع یریادگی بروز و یریادگی نهیزم بر شدتبه معلمان یعاطف -یاجتماع سالمت و یستگیشا
  (.5009 ویسبورد، و بوفارد )جونز، گذاردیم ریتأث مدارس و درس یهاکالس به

 تیموفق مانند یزندگ مهم اتفاقات یبرا یعامل ،یجانیه -یاجتماع یریادگی که دندهیم نشان هاپژوهش
 یریگادی که دهندینشان م هاپژوهش ن،یهمچن. است مناسب یشغل یهاتیموقع ودانشگاه  به ورود مدرسه، در

کاربردن فکر، به یخود را برا ییآموزان تواناتا دانش باشدمیدر مدارس قابل آموزش و رشد  یجانیه -یاجتماع
 شرفتیو موجب باالرفتن پ دهند شیافزا یمثبت در مدرسه و زندگ جیبه نتا یابیدست یاحساس و رفتار برا

 یریادگی رشد .(5009 هاران، هاری و بروس بریدگلند، ؛5009 ،و همکاران دورالک ،جوزف) شودیم یلیتحص
طراحان  ،رونیازا. گرددیم رندگانیادگی در یمیخودتنظ و یتیریخودمد ییتوانا بهبودموجب  ،یجانیه -یاجتماع
 لسون،ی)و باشندیم یجانیه -یاجتماع یستگیشا رشدهدف  با مداخله یطراحمند به عالقه یدرمان یهابرنامه

  (.5004 ،ونگ و والبرک سبرگ،یو نس،ی؛ ز5000 ،گادفرسان و ناچاکا
شده و انجام یجانیه -یاجتماع یریگادی یابیارزش 500 از شتریب یروکه  لیفراتحل کی جینتا براساس

 -یاجتماع ییتوانامثبت  دیفواکه عالوه بر  آمد دستبه جهینت نیا ؛دادیم قرار یبررس مورد را آموزاندانش
 رشد ،دندبو کرده شرکت یجانیه -یاجتماع یریادگی برنامه در که یآموزاندانش یلیتحص تیموفق ،یجانیه

که از  یآموزاندانش .(5000 ،نگریاسچل و لریتا ،ینکیمید زبرگ،یدورالک، و) است داشته یامالحظهقابل
 عملکرد دوخ فیتکال یاجرادر  دادند، نشان یریادگی یهاییتوانا به نسبت یشترینفس بو اعتمادبه یخودآگاه

 .ندنماییم یدهسازمان یمؤثرتر نحو به را خود یکارها و کرده تیریمد بهتر را خود استرس ،داشتند یبهتر
 یتباطار یهامهارت یداراگرفته بودند،  شانیریادگی نحوه درباره درست ماتیتصم که یانآموزدانش ن،یهمچن
 ها،جانیه بهتر تیریمد رو،نیا(. از5009 ،اسیال و نسی)ز هستند سائلدر حل م مشکالت بر غلبه یبرا یبهتر

 فرد یلیتحص و یشخص یزندگ بر ییسزابه ریتأث گوناگون، یهاتیموقع در گرانید با عاشرتم ییتوانا کنار در
  .(5000 ،و همکاران یمفر)ها دارد

 یخودآگاه سشنامهپر به توانیم ،یجانیه -یاجتماع یریادگیسنجش  نهیزم در شابهم یهاپرسشنامه از
 اشاره( SASC) 9یخودآگاهپرسشنامه  و( TSIS) 5ترومسو یاجتماع هوش پرسشنامه ،(SRIS) 0یجانیه

 دررا  یجانیه یریادگیو  یاجتماع یریادگیکه آن یجابه که است نیا در ژوهشپ نیا ینوآور جنبه. کرد
 نیا همزمان سنجش .سنجدیواحد م یاسازه عنوانبه را هاسازه یتمام ،دهد قرار یبررس جداگانه یاپرسشنامه

1. Self-Reflection and Insight Scale (SRIS)

2. Tromso Social Intelligence Scale (TSIS)

3. Cooper Self-Awareness Scale (CSAS)
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 شترینظر بو دقت یو همکار شودیم نهیهز و زمان در ییجوفهباعث صر ،واحد پرسشنامه کی در رهایمتغ
 هاآن ییتوانا باالبردن و درس کالسدر  معلمان عملکرد بهبود با که است واضح. همراه داردرا به هایآزمودن

 یاجتماع -یعاطف یهایستگیشا جادیا به توانیم ،خود آموزاندانش در یجانیه -یاجتماع یریادگیبهبود  در
 یجانیه -یاجتماع یریادگی گیریاندازه اهمیت به توجه با و،رایناز .نمود نهیبه کمک آموزاندانش یاحساس و
 یبررس به یپژوهش در تا شد آن بر پژوهشگر ،مدارس در ریمتغ این گیریاندازه جهت مناسب ابزاری به نیاز و

 یابزار به دنیرس هدف باپژوهش  نیا ،نیچنهم .بپردازد یجانیه -یاجتماع یریادگی پرسشنامه ییایپا و ییروا
انجام  سازه نیا یرو پژوهش دادنانجام یبرا مناسب یربست جادیا و یرانیا آموزاندر جامعه دانش مناسب

 شده است.

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

 دختر آموزاندانش یتمام مطالعه مورد جامعه .است یهمبستگ -یفیتوصاز نوع  ،مطالعه حاضر پژوهش روش
شهر  نیدر مدارس ا 0939-0931 یلیتحص سال در که بودشهر تهران  یدولت مدارس متوسطه دوم دوره

 949/299/0 دوم متوسطه دوره در دختر آموزاندانش تعداد 39-13 یلیتحص سال در .بودند لیبه تحص مشغول
ابتدا شهر تهران از  که صورتنیبد بود؛ یامرحلهچند یاخوشهپژوهش حاضر،  در یریگنمونه روش .بود نفر

هب منطقه دو. سپس از هر حوزه، دیگرد میغرب( تقسو  )شمال، شرق، جنوبحوزه  چهاربه  ییایلحاظ جغراف
. در ندشدانتخاب  یتصادف طورمدرسه دخترانه دوره دوم متوسطه به چهارانتخاب و از هر منطقه  یطور تصادف

 تیرضا جلب پژوهش، هدف حیتوض با و دندیگرد انتخاب تصادفبه آموزدانش یتعداداز هر مدرسه  ،تینها
 هاآن اریاخت در پژوهش یهانامهپرسش شان،یهاپاسخ بودنمحرمانه بر یمبن هاآن به دادننانیاطم و شانیا

تمام  ،نیباوجودا ؛وجود ندارد SEMحجم نمونه در  نییتع یبرا یروش روشن چیه گرچه .شد داده قرار
ک با حجم کوچ یهااند که یک نمونه با حجم بزرگتر بهتر از نمونهبا این ایده موافق SEMنظران حوزه صاحب

بزرگتر  حجمبا  یهابه این خاطر که نمونه ؛کمک کند SEM یهاافتهیپژوهشگر را در برآورد و تفسیر  تواندیم
)شوماخر و لوماکس،  ندینمایکمتری ایجاد م یبرداربا حجم کوچکتر خطای نمونه یهادر مقایسه با نمونه

یا باالتر را  500و حجم نمونه  رندیگیدر نظر م 000حداقل حجم نمونه را  ،برخی از پژوهشگران (.5004
اخیر، روش نسبت آزمودنی به پارامترهای  یهادر سال (.5009)مایر، گامست و گوارینو، کنند یمطلوب توصیف م

 2:0استفاده قرار گرفته است. براساس این روش نسبت  مورد SEMبرآورد شده به وسعت در بین پژوهشگران 
 50:0حجم نمونه مناسب و نسبت  00:0شده، حجم نمونه کوچک، نسبت  به پارامترهای برآورد هایآزمودن

.آوردیوجود محجم نمونه مطلوب را به
 آزمودنی به ازای هر متغیر مشاهده 02( نسبت 5009به نقل از مایر، گامست و گوارینو،  ؛0339) 0استیون

آزمودنی به ازای هر متغیر  50تا  00( نسبت 5009مایر، گامست و گوارینو، به نقل از  ؛0339) 5شده و میشل

1. Stiven, A.

2. Michel, P.
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نظران حوزه صاحب هیحجم نمونه، با توجه به توص نییتع یبرا نیبنابرا ؛کنندیه را توصیه مدیگرد مشاهده
SEM ( یخطازاد، درون یخطا رها،یشده، مسمشاهده یرهایمتغ تعدادو تعداد پارامترها در مدل پژوهش حاضر 

 یبرابر آن آزمودن 92تا  2 نیهر پارامتر ب یپارامتر است، به ازا 22( که در مجموع شامل انسیزاد و کوواربرون
در  .شودیانتخاب م یبرابر آزمودن هشتهر پارامتر  یبه ازا ،مطالعه نی. در ا(5004 ،)بنتلر انتخاب خواهد شد

 یبیحب و یدهقان زانلو،ی)ا گرددیآموز برآورد منفر دانش 492شامل  برآورد شیب با یحجم نمونه آمار ،جهینت
بودن پرت لیدلپرسشنامه به 00بودن و ناکامل لیدلپرسشنامه به ششذکر است که الزم به .(0939آباد، عسگر

کنار گذاشته شد.  یینها لیاز تحل ،هاآن یهاداده

سنجش رابزا
 ینظر مدل براساس تمیآ 52 از یامجموعه پرسشنامه این :(SELS) 0هیجانی -اجتماعی یادگیری پرسشنامه

یماجتماعی  -جنبه یادگیری هیجانی پنج(. طراحی برای ورود به 5009) شد ساخته کسل توسط افتهی توسعه
 .است داده قرار ییدأت مورد اول مرتبهعاملی تحلیلاستفاده از روایی این پرسشنامه را با ( 5005) ییا و ژو. باشد

االت ؤس ینبنابرا ؛است 40/0 یباال هایاسقماز خرده یکهر تاالؤس یعامل یهمه بارها کهداد  نشانها آن یجنتا
 شاخص و 93/0( برابر با IFI) افزایشی برازندگی شاخص مقادیر ،ینبرابرخوردار بودند. عالوه یمناسب یاز بارعامل
 049/0 با برابر( RMSEA) تقریب خطای مجذورات میانگین جذر و 93/0( برابر CFI) تطبیقی برازندگی

𝑥2) آزادی درجه به کای مجذور نسبت میزان ،همچنین. باشدمی

𝑑𝑓
 یکه نشان از برازندگ باشدیم 04/5( برابر با 

 -پایایی این پرسشنامه را به شیوه آلفای کرونباخ برای ابعاد یادگیری اجتماعی هاآن .است داشتهمناسب مدل 
یمتصم لیتؤوسمو  95/0ارتباطات  یریت، مد99/0 یاجتماع یآگاه ،15/0 یریتی، خودمد95/0 خودآگاهیهیجانی 

نسخه. رسید متخصصان تأیید به شدهترجمه هایسؤال پرسشنامه، اولیه ترجمه از سپ. شد گزارش 15/0 یریگ
ابهامات رفع از پس و یدگرد اجرا شدند، انتخاب دسترس در شیوه به که آموزدانش 90 روی پرسشنامه مقدماتی

.گردید اجرا نهایی نمونه روی شده ذکر مقیاسخرده پنج با شدهاصالح نسخه پرسشنامه

 هاافتهی
 استفادهباخ کرون یآلفا بیاز ضراهیجانی  -اجتماعی یریادگی پرسشنامه ییایپا محاسبه یبرا ،حاضر پژوهش در

 ارتباط تیریمد ،10/0 یتیریمدخود 99/0 یاجتماع یآگاه ،99/0 یخودآگاه یهااسیمقخرده یبرا که شد
 . آمدند دستبه 91/0 یریگمیتصم تیولؤمس و 13/0

 گزارش. شد یبررس یدییتأ عامل لیبا استفاده از تحل یاجتماع -یجانیه یریادگی پرسشنامه یعامل ساختار
 یابیمدل افزارنرم از استفاده با و یدییتأ عامل تحلیل روش از استفاده با .است آمده لیذ در ندیفرآ نیا کامل

پرسشنامه پرداخته شده است.  نیا ییروا ی( به بررسAMOS) یساختار معادالت

1. Social Emotional Learning Scale (SELS)
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مرتبه اول پرسشنامه یدییتأ عامل تحلیل یبرا AMOS یخروج -2نمودار 

هیجانی -یاجتماع یریادگی
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اما شاخص ؛برخوردارند یمناسب یپرسشنامه از بارعامل یهانشان داده شد که همه ماده یدییتأ عامل تحلیل در
 که رفتگ صورت مدل در یاصالحات بهتر برازش به یابیدست یبرا ،نیبرازش مدل مطلوب نبودند. بنابرا یها
 .شد متصل همبه هاسؤال یبرخ یخطاها آن یط

 املع تحلیل از استفاده با راهیجانی  -اجتماعی یریادگی اسیمق به مربوط برازش یهاشاخص ،4 جدول
.دهدیم نشان را ،5 نمودار در شدهمشاهده یخطاها کردنمتصل از بعد مرتبه یدییتأ

رحاض پژوهش در هیجانی -یاجتماع یریادگی پرسشنامه برازش ییکوین یهاشاخص -4 جدول

یهاشاخص

برازش

ابزار

2X 

)شاخص 

(یخ مجذور

df

)درجه 

(یآزاد

/df2x

)نسبت 

 یکا مجذور

 درجه به

(یآزاد

IFI 
)شاخص 

 یبرازندگ

(یشیافزا

CFI

)شاخص 

 یبرازندگ

(یقیتطب

RAMSEA

)جذر 

 نیانگیم

 مجذورات

 یخطا

(بیتقر

349/0349/0020/0 520919/5 009/993  هیجانی -اجتماعی یریادگی

 در مندرج جینتا. است شده داده نشان ،4 جدول در یدییتأ عامل تحلیل به مربوط برازش ییکوین یهاشاخص
 یقیتطب یبرازندگ شاخص و 349/0 با برابر( IFI) یشیافزا یبرازندگ شاخص ریمقاد دهد،یم نشان 4 جدول

(CFI )0بیتقر یخطا مجذورات نیانگیم جذر و 493/0 برابر (RMSEA )نیا که باشدیم 020/0 با برابر 
 .هاستداده با مدل مناسب برازش دهندهنشانامر 

 اسیمقخرده هر کیبه تفک یاجتماع -یجانیه یریادگی اسیمق یهاسؤال به مربوط یعامل یبارها ،2 جدول
.دهدیم نشان را 5 نمودار در شدهمشاهده یخطاها کردنمتصل از یدییتأ عامل تحلیل از استفاده با را

هیجانی -یاجتماع یریادگی پرسشنامه یعامل یبارها -5 جدول
یبارعاملهاسؤال متنسؤال

یخودآگاه

95/0.دارم یآگاه ،دهمیم انجام و کنمیم فکر آنچه به نسبت من0
99/0 .ستیچ میکارها دادنانجام علت که کنمیم درک5
93/0 .کنمیم درک را میهااحساس و هاتحال من9
90/0 .نمایمیم درک را ندارم یخوب حال که ییهازمان4
30/0 .کنمیم درک آنان چهره یرو از را افراد تیعصبان2

یاجتماع یآگاه

19/0.دارند یاحساس چه هاآن که دهم صیتشختوانم یم ،مردم چهره به کردننگاه با9
13/0.نمایم درک موضوع کی به نسبت را افراد خاص یهااحساس توانمیم یراحتبه1
93/0.کندیم فکر یزیچچه به او که دانمیم باشد، خوشحال ای یعصبان ن،یغمگ یکس اگر9
95/0.نمایمیم درک گوناگون هایموضوع به نسبت را دیگران العملعکس3
99/0.دارم او یناراحت کاهش یبرا یخوب یلیخ دهیا باشد، ناراحت مدوست اگر00

19/0زا آرام باشم.استرس طیتوانم در شرایمن م00یتیریخودمد

1. Root Mean Squared Error of Approximation
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یبارعاملهاسؤال متنسؤال
99/0کنم.یم غلبه مختلف ای و دیجد یهاتیمن آرام هستم و بر اضطرابم در موقع05
90/0 مانم.یرود، آرام میم شیپ اشتباه زیچکه همه یوقت09
19/0 .مینمارا هنگام اتفاقات بد کنترل  هایمتوانم احساسیم04

02
تمیکنم تا عصبانی، صبر ممینماکه با او بحث نیهستم، قبل از ا یعصبان یاز کس یوقت

 .ابدی کاهش
99/0

15/0کنم.یم یشوم از او عذرخواهیم دوستم یناراحت باعث ناخواسته یوقت شهیهم09 ارتباط تیریمد
10/0ها شوم.آن یتسل هیما ،هستند نیدوستانم غمگ که یهنگامکنم یم یسع شهیهم01
15/0.میننما انتقاد او از م،یکه با دوستم در حال نزاع و مجادله هست یهنگام ،کنمیم یسع09
14/0کنم.یاشتباه دوستم را تحمل م03
99/0.ستمیایخودم م یپا یبکشم، رو نییرا پا گرانید کهنیا بدونمن 50

19/0 .رمیگیم نظر در را اقداماتم عواقب ،یریگمیهنگام تصم50تیولؤمس
13/0شود.یرو مبهرو یمثبت جیبا نتا میهامیمن مطئنم که تصم55
19/0.نمایمیم یرا بررس آنضعف و، نقاط قوتمیهااقدام مورد در یریگمیقبل از تصم59
10/0سنجم.یم شنهادیام را قبل از پکه انتخاب کرده ییارهایمع54
14/0.رمیگیم نظر در آن از استفاده به میمختلف را قبل از تصم یهاضعف روشونقاط قوت52

 همه ،دهدیم نشان را یجانیه -یاجتماع یریادگی اسیمق یدییتأ عامل تحلیل جینتا ،2که جدول  طورهمان
 و( 30/0) 2 یهامربوط به ماده ،یخودآگاه اسیمقخرده یبارعامل نیشتریب. اندداشته یمناسب یبارعامل هاماده
 مربوط ،یاجتماع یآگاه اسیمقخرده یبارعامل نیشتریب ن،یهمچن. است( 90/0) 4 ماده به مربوط ،آن نیترکم

 نیشتریب ،یتیریخودمد اسیمقخرده در. باشدیم( 99/0) 00مربوط به ماده  ،آن نیترکم و( 95/0) 3 یهابه ماده
 تیریمد اسیمقدر خرده .است( 49/0) 02 ماده به متعلق ،آن نیترکم و( 99/0) 05 ماده به مربوط یعاملبار

و در  باشدیم( 22/0) 09 ماده به متعلق ،آن نیترکم و( 14/0) 03 ماده به مربوط یبارعامل نیشتریب ،ارتباط
 54 ماده به متعلق ،آن نیتر( و کم13/0) 55 ماده به مربوط یبارعامل نیشتریب ،تیلومسئو اسیمقخرده درآخر 

 .است( 10/0)

یریگجهینت و بحث
 متوسطه دوره دختر آموزاندر دانش یجانیه -یاجتماع یریادگیپرسشنامه  یابیبا هدف هنجار پژوهش نیا

 یاهآگ ،یتیریمدخود ،یخودآگاه دارامعن و منسجم عاملپنج ،یاکتشاف عامل تحلیل براساس .گرفت انجام
شده  استخراج یهاعامل مجموع در. شد استخراج یریگمیتصم تیلومسئو ارتباطات، تیریمد ،یاجتماع

 کل نمره و شدهییشناسا یهاعامل یدرونیهمسان. کنند نییتب را آزمون کل انسیوار از درصد 93توانستند 
 .بود قبولقابل و مطلوب حد در پرسشنامه
خود، و ضعف  قوتنقاط  ییو شناسا یشناختیهاشامل مهارت «یخودآگاه» عنوانتحت اول، عامل
 نسیز؛ 5001 ،)بِلند شودیمبگذارند،  ریاست بر عملکرد تأث مکنم چگونه کهنیو عواطف و درک ا هااحساس

. دباشیم خود یهاو تکانه هااحساس کنترل ییتوانا شامل که است یتیریمدخود ،دوم عامل (.5009 اس،یال و
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. ستا مهم گرانید با روابط حفظ و کار رد تیموفق ک،یروابط نزد جادیا یخود برا یهااحساس در یمیخودتنظ
ر د یحتو  کنند تیریمد را خود یهاجانیه و هااحساس توانندیم کودکان که دهدیم نشان یتجرب یاههداد
 در (.5009 وود و اوکه استبروک، هوگان، ترند )پارکر،و در روابط با همساالن خود موفق زیانگجانیه یهایباز

 اغلب ،کنندیم را تجربه دیشد یهااحساس ت،یریمد سازنده یهاوهیش بدون مرتب طوربه که یکودکان مقابل،
، . در مدرسهرندیگیهمساالن قرار م با ارتباطو در معرض خطر  دنوشیم یاجتماع امناسبن یرفتارها ریدرگ

 رسدینظر مبه دیبع ،باشند داشته توانندینم را خود یهااحساس و هاجانیه تیریمد وکه کنترل  یآموزاندانش
 تیریمد ییمربوط به توانا ،یتیریمدخود (.5009 اس،یال و نسیداشته باشند )ز یروشن و که عملکرد واضح

 ،کیتوسعه روابط نزد یبرا هااحساس که با باشدیم یمیتنظخوداز  ینوع ،در واقع .خود است یهااحساس
 افتیدر در ییتوانا ،یاجتماع یآگاه ،سوم عامل. شودیم مربوط یدر کار و حفظ سالمت جسم تیموفق

 یکیارتباط نزد ،یاجتماع یآگاه .هاستآن یهااحساس به مناسب پاسخ و آن درک و افراد در گرید یهانشانه
 کردنو ارتباط بهتر با او برقرار گریفرد د یگذاشتن حالت احساسبه اشتراک ییتوانا ،یهمدلدارد.  یبا همدل

از  یدادن آگاهنشان احساسات، و افکار ریتفس ،گرید فرد دگاهید درک ییاتوان ،یهمدل .(5009 ،است )جلن
افراد  نیکه منجر به عملکرد هماهنگ ب باشدیمکردن ابهامات روشن یو تالش برا دهیچیمسائل پ تیحساس

نترل ک ،یادراک تیحساس شتر،یتمرکز و توجه ب یدارا ،نشان داده است که کودکان همدل هاپژوهش .گرددیم
همبسته  ییهاسؤال با یاجتماع یآگاه (.5009 اس،یال) هستند یدوستانه و اجتماعنوع ییمهارکننده و رفتارها

 .ستهاآن یهامناسب به احساس پاسخ وافراد و درک آن  حاالت یهاخواندن نشانه ییکه به توانا باشدیم
 ودر مشارکت کودکان  یهمساالن نقش مهم ،دهدینشان م است که ارتباطات تیریمد ،چهارم عامل

روابط سالم با  یو نگهدار جادیا ییبه توانا ،گریدعبارتبه. کنندیم فایدر مدرسه ادر ارتباطات  شتریب تیریمد
 حل ،یاجتماع نامناسب فشار برابر در مقاومت ،یدادن فعال، همکارگوش ییمختلف، توانا یهاافراد و گروه

 یکودکان(. 5000 ،و همکاران )دورالک کندیاشاره م لزوم صورت در آن ارائه و کمک یجووجست ،هاتعارض
 که ددار یشتریب احتمال و دارند یاجتماع یانزوا و ییتنها شتریاند، تجربه بخود طرد شده همساالن از که

 و جی)س شوندیماز مدرسه خارج  ،تیو در نها گردندمدرسه جدا  یهاتیاز فعال باشند، داشته یترارتباطات کم
 .(0333 ونتزل، ؛0333 ندرمن،یک

 خودبا همساالن  که شتمهفتم و ه یهاهیپا آموزاندانش که این نتیجه رسید به( 0334) انیر ،گریدیسواز
در ارتباط با همساالن  توانندیمو  کنندیم یشتریبنفس و عزت تیهو حساسا دارند، یشتریب تیامن احساس

 یندهایافر وگرفتن اخالق در نظر ییبه توانا ،والنهؤمس یریگمیتصم ،پنجم املع. ندینماتر عمل خود موفق

 یابرمبن یاجتماع یهاملدر تعا یب رفتار مناسب اجتماعو انتخا جادیا ییتوانا ،یریگمیتصم در یاجتماع
 متالگرفتن سرفتارها و در نظر یواقع یامدهایو پ جینتا یابیارز ،یاجتماع یو هنجارها یخالقا یاستانداردها

 داشته و یشتریب تیولؤاحساس مس که افراد یطوربه (؛5009 کسل،) کندیم اشاره گرانیخود و د یستیو بهز
 یریگمی(. تصم5009 کسل،) ندینمامدرسه و جامعه کمک  در رفاه و یاجتماع و یلیتحص یهاتیبتوانند در موقع



... در یجانیه -یاجتماع یریادگیو اعتبار پرسشنامه  ییروا یبررس          056  

 کندیم دیتأک گرانینسبت به د یاجتماع تیولؤاحساس مس جادیبه آموزش دارد که بر ا ازین زیوالنه نؤمس
  (.5004 گورا،یف و سوسا کولهو،به نقل از  ؛5009 ،0کسل)

 توجه با. همسوست( 5005) ییا و ژو پژوهش یهاافتهی با ،یاکتشاف یعامل تحلیل در شدهییشناسا عوامل
 یرا در چگونگ یفرد یهاتفاوت آنان ،شد مطرح ریما و یسالوو توسط آغاز در که یجانیه هوش هیبه نظر

 تیظرف :زعبارت است ا ییعنوان تواناهب یجانیه هوشو  ساختندروشن  شیخو یهااستدالل درباره احساس
 ییشامل توانا یجانیه هوش ،گریدعبارتبه. گرانیها در خود و دجانیه تیریو مد کاربرد فهم، ابراز، درک،

نظم و یآگاه ختنیبرانگ نیهمچن ،هاآن به مناسب پاسخ و گرانیها و عواطف دجانیدرست ه صیتشخ یبرا
هینظر وجز ،یو سالوو ریما یجانیه هوش هینظر .دندانیم شتنیخو یجانیه یهاپاسخ کنترل و دنیبخش
 :کرد میبه چهار شاخه تقس توانیم را یجانیکند فهم، ادراک هیم شنهادیپ هینظر نیا .باشدیم ییتوانا یپرداز

 عواطف تیریو مد گرانیدرک و فهم عواطف د ییتوانا ،کاربرد عواطف گران،یعواطف در خود و د ییشناسا
را موردتوجه  5بندورا یاجتماع یریادگی هینظر توانیم نهیزم نیا در ن،یهمچن .(5005 کارسو، و یسالوو ر،ی)ما

ندورا ب هینظر میمفاه یبرمبنا اصل نیا. است دادهرا موردتوجه قرار  یمیخودتنظ یبررس ،بندورا رایز .قرار داد
 و میتنظ کنترل، در او ثرؤم نقش و انسان بودنفعال بر اصل نیا ادیز دیکأت نییتب نیا علت و شودیم نییتب

 و اددهندهی هاآن رفتنیدارد که با پذبر در را یمیمفاه اصل نیا ،واقع در. باشدیم طشیمح و خود تیریمد
موجب  ،جهیو در نت کردهفعال شتریب اشیریادگی یعملکردها و رفتارها میتنظ و کنترل ،یبایارز در را رندهیادگی
 (.0334 بندورا،) شد خواهد نظرمورد نهیدر زم یتوجهقابل شرفتیپ

 یریادگی یبرا معتبر یاعتبارسنج اریمع کی عنوانبه اسیمق نیا که دهدیم نشان هاافتهی خالصه،طوربه
 مستلزم ،ینظر یهاپژوهش در اسیمق نیاز ا استفاده. است (5009) کسل توسط شدهطرحم یجانیه -یاجتماع

 یرهایمتغ ریو اثرات آن بر سا یجانیه -یاجتماع یریادگیو رشد  کنندهنییعوامل تع ت،یماه یبررس
آموزان ضعف دانش و ه شناسایی نقاط قوتبعامل آموزان با توجه به این پنجارزیابی دانش. باشدمی یشناختروان

 -اجتماعی یریادگیریزی مناسب یا برنامه درسی برای بهبود که باعث تسهیل در ارائه برنامه کندیم کمک
 -یاجتماع یهامهارت از یااست که فقط نمونه یابزار خودسنج کی اسیمق نیا .نمایدیم آموزدانشهیجانی 

 -یاجتماع یریادگی شودیم شنهادیپ ،رونیااز .کندیم یریگاندازه همتوسط دوره آموزاندانش در را یجانیه
. دریقرار گ سنجش مورد عملکرد یبررس و مصاحبه و مشاهده مانند یابیارز گرید یهاروش با همراه یجانیه

1. Casel, N.

2. Bandura, A.
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