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Objective The purpose of this study was to investigate the effect of perceived justice and organizational 
norms on teachers' psychological well-being. 
Methods In 2017-2018, from high school graduates in Varamin County, 120 teachers were selected by 
simple random sampling and randomly assigned to eight groups. The instruments included the Holland 
vignette aimed to manipulate justice and organizational norms and psychological well-being question-
naire. The data were analyzed by multivariate covariance analysis. 
Results The results indicated that perceived justice and organizational norms based on confirmation of 
positive behaviors and disapproval of negative behaviors affect admission, positive relationship, and 
teachers' psychological well-being growth. 
Conclusion Regarding this finding, it seems necessary to pay attention to justice and reinforcement of 
positive organizational norms to improve teachers' psychological well-being.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

dolescence is accompanied by many chal-
lenges, such as physical, biological, and 
psychological challenges and social changes 
(Tofani, Hashemi, & Vahedi, 2016). Edu-
cation experts have found that society needs 

more skills in the areas of emotional awareness, decision 
making, social interaction, and conflict resolution (Richen 
and Tiana, 2003, as cited in Karimzadeh, 2014). Jessor et 
al. used the phrase “positive orientation to school” to mea-
sure students’ attitudes and motivations toward school and 

A
learning. These researchers studied student attitudes, such 
as how they felt about going to school and the extent to 
which they valued academic achievement (Libbey, 2004). 

Schools play an essential role in preparing our chil-
dren to become knowledgeable, responsible, and caring 
adults. When schools systematically attend to students’ 
social and emotional skills, students become the produc-
tive, responsible, and contributing members of society 
that we all want (Elias et al., 2003). Teaching children 
how to manage and regulate their emotions and share 
them with others engenders the awareness of themselves 
and empathy for others (Rogers, 2015). According to 
Kabat-Zinn, mindfulness means paying attention in a 
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specific way that is goal-oriented, in the present, and 
without judgment. In mindfulness, people learn to be 
always aware of their mental states and focus their atten-
tion on different mental modes (Taghvaee, 2017).

Social-emotional learning and mindfulness are two sepa-
rate educational methods that considerably overlap with 
each other. Many mindfulness programs include the explic-
it aspects of social-emotional education. Moreover, mind-
fulness promotes self-regulation that directly supports the 
first two skills of self-awareness and self-management of 
social-emotional education.

2. Materials and Methods

Participants and research plan

This was an experimental study with the pretest-posttest 
design and a control group. The statistical population com-
prised all girl students in the first grade of high school in Za-
njan City. A sample of 45 students was selected using the clus-
ter multistage sampling method, then, the participants were 
randomly assigned into the experimental and control groups. 

Tools 

Positive orientation to school questionnaire: This is a 
researcher-made questionnaire that includes 43 items and 
measures the four dimensions of school satisfaction, be-
longing to school, academic effort, and attitudes toward 

classmates, based on a 5-point Likert scale (very high [5], 
high [4], neutral [3], low [2], and very low [1]).

3. Results

According to Table 3, the difference between the effect 
of two independent variables of social-emotional learning 
and mindfulness on the attitude toward classmates (P<0.05, 
F1,116=6.998) and the effect of the independent variable of 
social-emotional learning in comparison with the control 
group on that component (P<0.01, F1,306=25.358) are sig-
nificant at the level of 0.01. But the effect of the indepen-
dent variable of mindfulness in comparison with the control 
group on attitudes toward classmates (P>0.05, F1,072= 1.288) 
is not significant at the level of 0.05 (Table 1, 2 & 3).

4. Discussion and Conclusion 

The results of the present study showed that social-emo-
tional learning and mindfulness education increased posi-
tive orientation towards school and improved school sat-
isfaction, the sense of belonging to the school, academic 
effort, and attitude towards classmates, in students. Also, 
social-emotional learning can directly impact learning, 
knowledge attainment, and academic achievement. The 
classroom that creates a suitable psychological environ-
ment and social-emotional learning provides deeper and 
more enjoyable learning (Rogers, 2015). Social-emotional 
learning is designed in the areas of child and adolescent de-
velopment, health promotion, educational principles, emo-

Table 1. The Mauchly test of sphericity

Within Subject Effect Mauchly W χ2 df P

School satisfaction 0.172 21.882 9 0.010

Belonging to school 0.092 29.562 9 0.001

Educational effort 0.338 13.455 9 0.146

Attitude towards classmates 0.018 49.644 9 0.001

Table 2. Results of the 2-way combination analysis

Dependent Variable SS df MS MSE F Partial η2

School satisfaction 895.066 2.506 357.102 41.845 8.534 0.379

Belonging to school 187.530 2.095 89.509 23.405 3.824 0.215

Educational effort 95.660 4 38.392 9.432 4.063 0.225

Attitude towards classmates 310.491 1.589 195.407 19.440 10.052 0.418
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tional neuroscience, positive psychology, cognitive therapy, 
behavioral theories, and the application and science of pre-
vention (Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004). On 
the other hand, mindfulness is associated with well-being 
indicators, including optimism, positive emotions, and self-
fulfillment, and related to the reduced rates of mental and 
emotional disorders, such as negative emotions, depression, 
and anxiety (Brown & Ryan, 2003, 2014). In schools, the 
use of mindfulness-based practices is a means of fostering 
academic, social, and emotional development in young 
people. Many of the lessons learned from the development 
of social-emotional education can be applied through the 
use of mindfulness-based methods in schools and the con-
text of social-emotional education (Davani et al., 2006).
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Table 3. Results of the 1-way combination analysis

Dependent Variable SS df MS MSE F Partial η2

School satisfaction

Group 1-group 2 587.480 1.616 363.600 39.118 9.295 0.399

Group 1-group 3 645.749 1.184 533.001 45.577 12.133 0.464

Group 2-group 3 100.370 1.543 65.046 26.23 2.500 0.151

Belonging to school

Group 1-group 2 60.433 1.173 51.520 27.902 1.846 0.117

Group 1-group 3 164.364 1.347 121.994 18.289 6.670 0.323

Group 2-group 3 56.499 1.413 39.983 11.453 3.491 0.200

Educational effort

Group 1-group 2 11.284 2 5.642 6.616 0.853 0.057

Group 1-group 3 50.965 2 25.483 4.348 5.861 0.295

Group 2-group 3 81.241 2 40.620 6.694 6.064 0.302

Attitude towards classmates

Group 1-group 2 177.124 1.116 158.736 22.681 6.998 0.333

Group 1-group 3 275.523 1.306 210.969 8.320 25.358 0.644

Group 2-group 3 13.089 1.072 12.206 9.475 1.288 0.084
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هدف هدف پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن آگاهی بر افزایش جهت گیری مثبت به مدرسه بود. 
روش ها روش پژوهش  آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان 
دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 1395-1396 بود. 339 دانش آموز به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 
انتخاب شدند و پرسش نامه جهت گیری مثبت به مدرسه را تکمیل کردند. از میان ایشان 45 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه های 
کنترل و آزمایشی گمارده شدند. گروه اول دوازده جلسه آموزش اجتماعی عاطفی و گروه دوم هشت جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت 

کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از طرح ترکیبی دوراهه استفاده شد.

یافته ها نتایج نشان داد آموزش عاطفی اجتماعی در مقایسه با آموزش ذهن آگاهی و گروه کنترل منجر به بهبود رضایت از مدرسه 
و نگرش نسبت به همکالسی ها شده است )P>0/01(، اما در احساس تعلق به مدرسه و تالش تحصیلی تفاوتی دیده نشد. اثر 

نتایج در طول زمان تداوم داشت.

نتیجه گیری آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در افزایش جهت گیری مثبت به مدرسه 
در دانش آموزان استفاده شود.

کلیدواژه ها: 
آموزشاجتماعی
عاطفی،آموزش

ذهنآگاهی،جهتگیری
مثبتنسبتبهمدرسه

اطالعاتمقاله:
تاریخدریافت: 21 آبان 1396

تاریخپذیرش:25 مرداد 1397
تاریخانتشار:12 دی 1399

مقدمه

نوجوانی دوره ای بین کودکی و بزرگسالی است که با تغییرات 
و  روان شناسی  زیست شناختی،  زمینه های  در  رشد  به  مربوط 
اجتماعی مشخص می شود. نوجوانی چالش های بسیاری نظیر 
چالش های جسمانی، زیستی و روان شناختی را به همراه دارد و از 
طرفی در این دوره تغییرات اجتماعی نیز پیش رو هستند )طوفانی، 
واحدی و هاشمی، 1395(. امروزه متخصصان آموزش و پرورش 
دریافته اند که جامعه نیازمند مهارت های بیشتری در حیطه های 
آگاهی هیجانی، تصمیم گیری، تعامل اجتماعی و حل تعارض 
است. بر این اساس، آموزش به منزله سرمایه گذاری کلیدی و به 
عبارت دیگر به مثابه دارایی فرد در جامعه درنظر گرفته شده است 

)ریچن وتیانا، 2003؛ به نقل ازکریم زاده، 1393(. 

در  اساسی  عامل  یک  مدرسه  به  نسبت  مثبت  جهت گیری 
ایجاد ارتباط و احساس تعلق به مدرسه1 است که توسط جِسر و 
همکاران )1995( مفهوم سازی شده است و در اصل یک سری 
عوامل محافظتی را بررسی می کند که با پیشگیری از رفتارهای 
مشکل ساز مانند زودرسی جنسی، مصرف مواد مخدر و بزهکاری 
از عبارت جهت گیری  مرتبط است. جسر و همکاران )1995( 
مثبت نسبت به مدرسه2 استفاده می کنند تا نگرش ها و انگیزه های 
دانش آموزان را نسبت به مدرسه و یادگیری اندازه گیری کنند. 
به  رفتن  مورد  در  اینکه  مانند  ساختارهایی  طریق  از  آن ها 
مدرسه چه احساسی دارند و میزان موفقیت تحصیلی، نگرش 
دانش آموزان نسبت به مدرسه را ارزیابی کردند )لیبی، 2004(. 

1. Belonging to school 
2. Positive attitude towards school
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به  مدرسه،  به  نسبت  مثبت  جهت گیری  دارای  دانش آموزان 
قوانین مدرسه احترام می گذارند و اهداف شخصی آن ها با اهداف 
مدرسه مطابقت دارد؛ آن ها اعتقاد دارند که پیشرفت تحصیلی 
و یادگیری با زندگی و موفقیت آن ها در بزرگسالی ارتباط دارد. 
و  معلمان  با  بیشتری  روابط مثبت  این دانش آموزان همچنین 
بزرگساالن برقرار می کنند )استرن، 2012(. بررسی پژوهش های 
رهیافت ها،  در  زیادی  تفاوت های  که  می دهد  نشان  گوناگون 
تعریف ها و شیوه عملیاتی کردن و سنجش احساس ها، نگرش ها و 
ارزیابی های دانش آموزان نسبت به مدرسه و نیز رفتارها، عملکردها 
و مشارکت آنان در مدرسه وجود دارد )جیمرسون و همکاران، 
2003(. این مفاهیم در چارچوب عناوینی چون پیوند، ارتباط، 
تعلق، التزام، اتصال و پیوستگی با مدرسه مطرح شده اند، اما آنچه 
در همه این عناوین مشخص است، از یک سو نقش پیشگیرانه 
آن ها در حفاظت نوجوانان از شکست ها، ناکارآمدی ها، کژروی ها، 
خطرپذیری ها و مشکالت روانی و اجتماعی ناشی از سوءرفتار و 
ناهمنوایی رایج در این سنین بوده و از سوی دیگر بهبود شرایط 
زندگی و به دست آوردن فرصت ها، موفقیت ها و در کل ارتقای 
کیفیت زندگی نوجوانان مورد توجه بوده است )وارال، 2004؛ به 
نقل از پناغی، احمدآبادی، زاده محمدی، و پشت مشهدی، 1389(. 
با  دانش آموزان  آماده سازی  و  اولویت بندی  برای  رابطه  این  در 
مهارت های قرن 21 و به منظور دست یابی به معیارهای علمی 
تغییر  برای  فراوانی  حمایت  و  تقاضا  تکالیف،  انجام  و  مناسب 
سیاست ها و شیوه های آموزشی وجود دارد. مهارت های شناختی، 
بین فردی و درون فردی برای ایجاد این مهارت ها ضروری است 
تنها  نه  می دهند  نشان  شواهد   .)2013 هیلتون،  )پلگرینو و 
مهارت هایی مانند تفکر انتقادی، حل مسئله، خالقیت، ارتباطات 
و تفکر مسئوالنه در یک جامعه جهانی الزم هستند )مشارکت 
مدارس قرن213، 2008(، بلکه مهارت های اجتماعی و عاطفی 
که عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد نیز 
ضروری هستند )دارلیک و همکاران، 2011؛ نریمانی، پرزور، و 
بشرپور، 1394( و به عنوان قطعه گم شده 4 در موفقیت تحصیلی 
در نظر گرفته می شود )آلیس5، 2006(. بر اساس مطالعات اخیر 
31 درصد از دانش آموزان پایه هشتم سابقه مصرف الکل و 19/6 
درصد سابقه مصرف مواد دارند. طبق گزارش دفتر پیشگیری از 
مصرف مواد و جرم سازمان ملل متحد در سال 2007، کشور 
ایران دارای بیشترین تعداد سوءمصرف مواد با 2/8 درصد بین 
افراد ایرانی است )پارسیان، 1393(. در پژوهشی مشخص شد 
که شیوع مصرف الکل در بین نوجوانان و جوانان درصد باالیی 
همکاران، 1387(.  و  )حمدیه  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
همچنین در پژوهشی مشخص شد که در مجموع 18/8درصد 
از دانش آموزان 18-13 سال در طول زندگی خود حداقل یک بار 

3. Partnership for 21st century schools
4. Missing piece
5. Elias

تجربه مصرف الکل و سیگار را داشته اند )محمدخانی،1390؛ به 
نقل از حقدوست و همکاران، 1393(. طی پژوهش انجام شده در 
دانش آموزان شهرستان شیراز شیوع مصرف مواد حداقل یک بار در 
طول زندگی 30/23 درصد گزارش شده و حدود 13/86 درصد 
دانش آموزان به طور رایج مواد مصرف می کردند )وکیلی، شفیعی، 

بهاریه، و میرزایی، 1395(.

همه می دانند که مدارس نقش مهمی در آماده سازی فرزندان 
ما برای تبدیل شدن به بزرگساالن آگاه، مسئول و دل سوز دارند. 
هریک از عناصر این چالش را می توان با توجه متفکرانه، پایدار و 
سیستماتیک توسط یادگیری اجتماعی و عاطفی6 افزایش داد. 
وقتی که مدارس به طور سیستماتیک به مهارت های اجتماعی 
و عاطفی دانش آموزان توجه کنند، پیشرفت تحصیلی کودکان 
افزایش می یابد، بروز رفتارهای مشکل ساز کاهش می یابد و کیفیت 
روابط محیطی هر کودک را بهبود می بخشد و دانش آموزان به 
اعضای مسئول و اهل مشارکتی که همه ما می خواهیم، تبدیل 

می شوند )الیاس و همکاران، 2003(. 

خود  احساسات  تنظیم  و  مدیریت  نحوه  با  دانش آموزان  آموزش 
و اشتراک گذاری آن ها با دیگران، باعث آگاهی از خود و همدلی با 
طریق  از  می توانند  کودکان  فرصت هایی  ایجاد  با  می شود.  دیگران 
و  از حالت های عاطفی  یا گذراندن وقت در طبیعت،  یوگا،  مراقبه، 
افکار خود آگاه شوند و ما زمانی را برای ذهن آگاهی7 برایشان فراهم 
کرده ایم. کالس های آموزشی باید مکان عاطفی امن و سالمی برای 
کودکان باشد )راجرز، 2015(. به منظور ارتقای سالمتی در مدارس، 
عالقه زیادی نسبت به کاربرد روش های مبتنی بر ذهن آگاهی8 وجود 
دارد )مایکل جون و همکاران، 2012؛ شابرلین وکافلر، 2005(. مدرسه 
محیطی منطقی است که دانش آموزان می توانند در آن مهارت هایی 
را بیاموزند و یاد بگیرند که انعطاف پذیر باشند. شواهدی وجود دارد 
که شیوه های ذهن آگاهی می تواند در رسیدن به این هدف مفید باشد 
)مایکل جون و همکاران، 2012؛ به نقل از گادنر، 2016(. چنانچه کابات 
زین می گوید ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به شیوه خاص، معطوف 
به هدف، در زمان حال و بدون داوری است. به نظر کابات زین )2003( 
آموزش کنترل توجه در جهت روشن بودن و روشن دیدن است که به 
صورت غیرعادت یافته و متعالی عمل می کند. توجه فراگیر به این معنی 
است که ما در همه لحظات به صورت گسترده متوجه باشیم که چه 
کسی هستیم، چه کاری انجام می دهیم و چرا آن کار را انجام می دهیم 
)گل پور چمرکوهی و محمدامینی، 1391؛ به نقل از تقوایی، 2017(. 
ذهن آگاهی به ما این توانایی را می دهد تا آسیب پذیری های فراگیر در 
انسان را ببینیم و با آن روبه رو شویم و آن ها را که بخشی از وجود ذاتی 
و درونی انسان ها هستند، به چالش بکشیم )گروسمان و همکاران، 

2004؛ کابات زین، 2003؛ به نقل از مهرایی، 2015(.

6. Social emotional learning (SEL) 
7. Mindfulness
8. Mindfulness Based Practices (MBP)
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درحقیقت آموزش اجتماعی عاطفی و ذهن آگاهی دو بخش 
جدا از هم هستند که در هنگام تدریس و یادگیری با هم بسیار 
کارایی دارند. بنابراین انتخاب یکی بر دیگری ممکن است واقعًا 
بهترین انتخاب نباشد. آموزش اجتماعی عاطفی از رویکرد بیرونی 
با تمرکز بر مهارت های تدریس استفاده می کند و از طرف دیگر 
ذهن آگاهی از درون به بیرون کار می کند و این فرض را بر عهده 
ایجاد  ویژگی های  برای  ذاتی  ظرفیت  هر شخص  که  می گیرد 
زاکروسکی،  و  دارد )النتیری  مهربانی  و  همدلی  مانند  روابطی 
چشمگیری  هم پوشانی  دارای  آموزشی  روش  دو  این   .)2015
جنبه های  شامل  ذهن آگاهی  برنامه های  از  بسیاری  و  هستند 
آشکاری از آموزش اجتماعی عاطفی اند. ذهن آگاهی باعث توسعه 
خودتنظیمی می شود که مستقیمًا از دو مهارت اول خودآگاهی 
و خودمدیریتی آموزش اجتماعی عاطفی حمایت می کند. رشد 
خودکارآمدی در ذهن آگاهی احتمااًل در ایجاد روابط سودمند است 
که مهارت های بین فردی و تصمیم گیری را نیز در بر می گیرد. به 
همین دلیل در این پژوهش این دو روش آموزشی برای مقایسه 
در افزایش جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه انتخاب شدند. 
در این پژوهش سؤال کلی این بود که: آیا کاربندی روش های 
در  ذهن آگاهی،  آموزش  و  همکارانه  اجتماعی  عاطفی  آموزش 
تعامل با زمان های سه گانه )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( 
تأثیرات متفاوتی در جهت گیری مثبت دانش آموزان نسبت به 

مدرسه دارند؟ 

روش پژوهش

این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون و 
پیگیری با گروه کنترل بود. 

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری پژوهش تمام 
دختران پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان )2903 نفر( بود 
که در سال تحصیلی 1395-1396 مشغول به تحصیل بودند. 
از بین آن ها 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت 
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش 
نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای و طی مراحل زیر 
ابتدا از بین مدارس متوسطه شهرستان زنجان، سه  انجام شد: 
دبیرستان و از بین کالس های پایه اول آن ها، سه کالس انتخاب 
شد که دانش آموزان این کالس ها به صورت تصادفی در گروه های 
آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای جمع آوری داده ها از ابزار زیر 

استفاده شد:

این  مدرسه9:  به  نسبت  مثبت  جهت گیری  پرسش نامه 
پرسش نامه محقق ساخته بوده، دارای 43 گویه است و چهار بعد 
رضایت از مدرسه، احساس تعلق به مدرسه، تالش تحصیلی و 
نگرش نسبت به همکالسی ها را بر اساس طیف لیکرت 5درجه ای 
از  استفاده  با  پرسش نامه  این  سازه  روایی  می کند.  اندازه گیری 

9. Positive Orientation to School questionnaire(POSQ)

طریق  از  آن  پایایی  است.  شده  تأیید  اکتشافی  عاملی  تحلیل 
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ چهار 
مؤلفه استخراج شده از پرسش نامه جهت گیری مثبت به مدرسه، 
به  تعلق  از مدرسه 0/892، احساس  با رضایت  برابر  ترتیب  به 
به  نسبت  نگرش  و   0/646 تحصیلی  تالش   ،0/875 مدرسه 
همکالسی ها 0/523 است و گویه های مؤلفه ها همسانی درونی 

قابل قبولی دارند. 

توجیهی  آزمایشی جلسه  برای گروه  ابتدا  روش مداخله: در 
برگزار شد و در مورد رویکرد آموزشی موردنظر و محرمانه بودن 
اطالعات ارائه شده توسط دانش آموزان توضیحاتی داده شد. بعد 
از جلسه توجیهی دانش آموزان و خانواده آن ها نسخه رضایت نامه 
را تکمیل کرده و سپس از دو گروه پیش آزمون گرفته شد. گروه 
 18 )درمجموع  90 دقیقه ای  جلسه  دوازده  طی  اول  آزمایشی 
ساعت( آموزش اجتماعی عاطفی دیدند و گروه آزمایشی دوم طی 
هشت جلسه 2 ساعته )درمجموع 16 ساعت( آموزش ذهن آگاهی 
فرا گرفتند؛ گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام 
آموزش گروه ها مجدد پرسش نامه را تکمیل کردند )پس آزمون( و 
پس از گذشت یک ماه از پس آزمون یک بار دیگر پرسش نامه را 
تکمیل کردند )پیگیری(. پس از انجام نمره گذاری پرسش نامه ها، 
نمرات به نرم افزار SPSS منتقل شد. برای تحلیل داده ها از طرح 

ترکیبی دو راهه استفاده شد.

نتایج

در این پژوهش 45 دانش آموز دوره اول متوسطه )دختر( در سه 
گروه )سی نفر در دو گروه آزمایش و پانزده نفر در گروه کنترل( 
قرار داده شدند. جدول شماره 3 میانگین، انحراف استاندارد و 
شاخص شاپیرو ویلک مؤلفه های جهت گیری مثبت به مدرسه 
)رضایت از مدرسه، احساس تعلق به مدرسه، تالش تحصیلی و 
نگرش نسبت به همکالسی ها( را در دو گروه آزمایش و کنترل و 

در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری نشان می دهد. 

به  مربوط  نمرات  توزیع  که  می دهد  نشان  شماره 3  جدول 
گروه  در   )F=0/825  ،P=0/01( مدرسه  از  رضایت  مؤلفه های 
 )F=0/715 ،P=0/01( آموزش عاطفی اجتماعی و تالش تحصیلی
به همین  نیست.  نرمال  در گروه کنترل در مرحله پس آزمون 
دلیل ارزیابی نمودار باکس پالت دو مؤلفه نشان داد که اطالعات 
مربوط به شرکت کننده 6 و 12 به ترتیب برای مؤلفه های رضایت 
از مدرسه و تالش تحصیلی پرت بوده، بنابراین داده های مزبور 
ابتدا حذف و سپس با استفاده از روش »بیشینه انتظار«10 برآورد 
این عمل شاخص شاپیرو ویلک دو متغیر در دو گروه  با  شد. 
مزبور به ترتیب به 0/919 و 0/893 افزایش یافت که در سطح 
از تحلیل واریانس چندمتغیری  0/05 معنادار نبودند. استفاده 
نسبت  مثبت  جهت گیری  مؤلفه های  میانگین  که  داد  نشان 

10. Expectation Maximization imputation (EM)
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جدول 1.محتوایجلساتآموزشیذهنآگاهی

هدفموضوعجلسات

از اول استفاده  لزوم  ارتباط،  برقراری  ذهن آگاهی،  آموزش  اجمالی  معرفی 
ذهن آگاهی، آموزش تنفس ذهن آگاهانه.

1. افزایش آگاهی از عادت نفس کشیدن
2. باال بردن مهارت های فردی و رسیدن به آرامش در شرایط گوناگون

مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش تمرین توجه بر شیء این تکنیک شامل دوم
توجه به ظاهر، بافت، بو و مشاهده احساس فرد است.

1. آگاهی از احساسات و تجربیات
2. درک واقعی تجربیات

مرور تکلیف جلسه قبل، تمرین وارسی بدن، دادن بازخورد و بحث در مورد سوم
تمرین وارسی بدن.

1. مشاهده حس های بدنی
2. توجه به احساسات، افکار و گسترش و پذیرش افکار احساسات ناخوشایند

مرور تکلیف خانگی، آموزش تمرین مراقبه نشسته )آگاهی از تنفس، بدن، چهارم
صداها، افکار(

1. تمرین توجه به بدن، احساس جسمي و فیزیکي و توجه به تنفس
2. آرامگرفتن ذهن سرگردان با تمرین تنفس و مرور بدن

1. پذیرش افکار و هیجانات ذهن آگاهانهبررسی تکالیف گذشته، آموزش تکنیک فضاسازیپنجم

1. آگاهي کامل از افکار و احساسها و پذیرفتن آن هامرور تکلیف جلسه قبل و تنفس ذهن آگاهانهششم
2. هوشیاری نسبت به تجربیات

1. احساس تغییرات وزن و تعادل 2. توجه به منحرف شدن ذهن 3. ایجاد آرامش یوگای هوشیارانه و مراقبه راه رفتنهفتم
عمیق

جمع بندی آموخته ها، بازنگری تکالیف خانگی، بازنگري آنچه انجام گرفت هشتم
و بحث در مورد تکنیک و تمرین ها

1. حفظ تعادل در زندگی 2. برنامهریزی و انجام اعمال خاص و استفاده از فنون 
ذهن آگاهی در زندگي

جدول 2.محتوایجلساتآموزشیاجتماعیعاطفی

هدفموضوعجلسات

ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزانجلب رضایت و همکاری دانش آموزاناول

تعریف خودآگاهی )من هستم(: تشخیص اینکه من چه کسی دوم
هستم و چگونه جهان اطرافم را احساس می کنم.

1. دانش آموزان نشان دهند که از احساسات خود آگاه هستند.
2. دانش آموزان نشان دهند که از ویژگی های شخصی خود آگاهی دارند.

3. دانش آموزان نشان دهند که از حمایت دیگران نسبت به خود آگاهی دارند.توانایی تشخیص دقیق احساسات و افکار و تأثیر آن ها بر رفتار سوم
4. دانش آموزان احساس مسئولیت شخصی دارند.

تعریف خود مدیریتی )من می توانم(: مدیریت رفتار به روش های چهارم
مؤثر و سازنده

1. دانش آموزان توانایی مدیریت احساسات خود را به صورت سازنده نشان دهند.
2. دانش آموزان صداقت و درستی خود را نشان دهند.

در پنجم مؤثر  رفتارهای  و  افکار  فردی،  احساسات  تنظیم  توانایی 
موقعیت های مختلف 

3. دانش آموزان از مهارت های تصمیم گیری مؤثر استفاده می کنند.
4. دانش آموزان نشان دهند که توانایی تعیین و دست یابی به اهداف را دارند.

تعریف آگاهی اجتماعی )من دل سوزم(: نشان دادن آگاهی داشتن ششم
نسبت به ارزش دیگران در جامعه

1. دانش آموزان آگاهی نسبت به احساسات و دیدگاه های دیگران را نشان دهند. 
2. دانش آموزان نشان دهند که به دیگران توجه می کنند و برای کمک به آن ها تمایل زیادی دارند.

و هفتم پیشینه  که  کسانی  با  همدردی  و  دیدگاه  به  توجه  توانایی 
فرهنگ متنوع دارند، درک هنجارهای اجتماعی و اخالقی 

3. دانش آموزان آگاهی از مسائل فرهنگی و احترام به انسان و تفاوت ها را نشان دهند 
4. دانش آموزان بتوانند نشانه های اجتماعی را تفسیر کنند.

1. دانش آموزان از مهارت های اجتماعی برای ارتباط موثر با دیگران استفاده کنند.مدیریت ارتباطات) من می خواهم(: تعامل مولد با دیگران.هشتم
2. دانش آموزان روابط سازنده را توسعه دهند.

افراد و گروه های نهم با  مفید  و  روابط سالم  ایجاد و حفظ  توانایی 
مختلف

3. دانش آموزان توانایی پیشگیری، مدیریت و حل اختالفات شخصی را به شیوه های سازنده 
نشان دهند.

4. مهارت های ارتباطی را از طریق مدیریت تعارض بین فردی توسعه دهند.

دهم
بر  تصمیم گیری  می خواهم(:  )من  مسئوالنه  تصمیم گیری 
اجتماعی  هنجارهای  سالم،  ارتباطات  اخالقی،  استانداردهای 

مناسب

1. دانش آموزان بتوانند قواعد اجتماعی را به منظور افزایش آگاهی فیزیکی و کالمی بیاموزند.
2. استراتژی هایی برای حفظ روابط مثبت تعیین کنند.

4. احترام به دیگران و ابراز نظرات خود. تسهیل بحث؛ صحبت کردن و نوشتن.یازدهم
5. از مهارت های تصمیم گیری در شرایط تحصیلی و اجتماعی استفاده کنند.

1. ارزیابی دانش آموزان از توانایی های خود و نقاط قوت خود و ضعف روش آموزشیجمع بندی و بحث در مورد مهارت های ایجادشده در دانش آموزاندوازدهم
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به مدرسه، در مرحله پیش آزمون در بین سه گروه آزمایش و 
F(. بر این اساس 

)78 و 8(
=1/228 ،P<0/05( کنترل معنادار نیست

چنین نتیجه گیری شد که مؤلفه های جهت گیری مثبت نسبت به 
مدرسه در مرحله پیش آزمون در بین سه گروه آزمایش و کنترل 
متغیر  استقالل  مفروضه  و  نبوده  متفاوت  معناداری  به صورت 
پیش آزمون از متغیر عضویت گروهی در بین داده های پژوهش 

حاضر برقرار است. در ادامه به منظور بررسی شرط کرویت یا 
برابری ماتریس واریانس خطا از شاخص موشلی11 استفاده شد. 

نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد که شاخص های موشلی 
مربوط به اثر تعاملی مربوط به شرایط × زمان مؤلفه های رضایت از 

11. Mauchly

جدول 3. میانگین،انحرافاستانداردوشاخصشاپیروویلکمؤلفههایجهتگیریمثبتنسبتبهمدرسهدردوگروهآزمایشوکنترلدرسهمرحلهپیشآزمون،
پسآزمونوپیگیری

شاخص آماریمهارت های حل مسئله اجتماعی
زمان

پیگیریپس آزمونپیش آزمون

سه
مدر

 از 
یت

ضا
ر

آموزش ذهن آگاهی
7/93±8/8965/60±6/5162/27±50/97میانگین±انحراف معیار

)NS(0/935 )NS(0/942 )NS( 0/941شاپیرو ویلک

آموزش عاطفی اجتماعی
8/56±8/4855/20±5/8652/20±50/00میانگین±انحراف معیار

)NS(0/829 )P=0/009(0/943 )NS( 0/961شاپیرو ویلک

کنترل
5/25±5/0949/40±6/1648/80±47/33میانگین±انحراف معیار

)NS(0/894 )NS(0/951 )NS( 0/903شاپیرو ویلک

سه
مدر

به 
ق 

 تعل
س

سا
اح

آموزش ذهن آگاهی
6/45±6/6447/00±2/7944/73±40/71میانگین±انحراف معیار

)NS(0/958 )NS(0/966 )NS( 0/949شاپیرو ویلک

آموزش عاطفی اجتماعی
6/38±7/3840/20±5/1037/20±36/96میانگین±انحراف معیار

)NS(0/945 )NS(0/937 )NS( 0/971شاپیرو ویلک

کنترل
7/19±6/5438/47±7/1138/67±38/73میانگین±انحراف معیار

)NS(0/960 )NS(0/963 )NS( 0/933شاپیرو ویلک

لی
صی

 تح
ش

تال

آموزش ذهن آگاهی
4/22±5/7829/40±4/0828/28±28/94میانگین±انحراف معیار

)NS(0/911 )NS(0/971 )NS( 0/973شاپیرو ویلک

آموزش عاطفی اجتماعی
3/58±3/5828/40±2/7327/60±26/62میانگین±انحراف معیار

)NS(0/959 )NS(0/960 )NS( 0/914شاپیرو ویلک

کنترل
4/69±11/1425/53±4/9129/48±28/39میانگین±انحراف معیار

)NS(0/715 )P=0/001(0/969 )NS( 0/916شاپیرو ویلک
سی

کال
هم

به 
ت 

سب
ش ن

گر
آموزش ذهن آگاهین

6/09±5/6032/73±4/7931/53±24/98میانگین±انحراف معیار

)NS(0/976 )NS(0/979 )NS( 0/967شاپیرو ویلک

آموزش عاطفی اجتماعی
4/84±4/7427/13±4/8325/93±25/33میانگین±انحراف معیار

)NS(0/979 )NS(0/957 )NS( 0/911شاپیرو ویلک

کنترل
6/00±6/2324/07±5/1923/73±24/13میانگین±انحراف معیار

)NS(0/955 )NS(0/967 )NS( 0/953شاپیرو ویلک
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مدرسه، احساس تعلق به مدرسه و نگرش نسبت به همکالسی ها 
بنابراین درجات آزادی برای سه  در سطح 0/01 معنادار بوده، 

مؤلفه مزبور با استفاده از روش گرینهوس گیسر اصالح شد. 

براساس نتایج جدول شماره 5 استفاده از روش آماری طرح 
و  از مدرسه  داد که مؤلفه های رضایت  نشان  راهه  ترکیبی دو 
نگرش مثبت نسبت به مدرسه12 در سطح 0/01 و مؤلفه های 
احساس تعلق به مدرسه13 و تالش تحصیلی در سطح معناداری 
0/05 تحت تأثیر اجرای متغیرهای مستقل قرار گرفته اند. با توجه 
به این که در پژوهش حاضر دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل 
وجود داشت، لذا به منظور تعیین اثرات متغیرها بر متغیرهای 
وابسته طرح ترکیبی یک راهه به کار گرفته شد که نتایج آن در 

جدول شماره 6 دیده می شود.

بر اساس نتایج جدول شماره 6 تفاوت اثر دو متغیر مستقل 
آموزش عاطفی اجتماعی )گروه اول( و ذهن آگاهی )گروه دوم( 
و اثر متغیر مستقل آموزش عاطفی اجتماعی در مقایسه با گروه 
کنترل )گروه سوم( بر مؤلفه رضایت از مدرسه در سطح 0/01 
با  مقایسه  در  متغیر مستقل ذهن آگاهی  اثر  اما  است،  معنادار 
گروه کنترل بر آن مؤلفه در سطح 0/05 معنادار نبود. همچنین 
منطبق بر نتایج جدول شماره 4 تفاوت اثر دو متغیر مستقل 
آموزش عاطفی اجتماعی و ذهن آگاهی و اثر آموزش ذهن آگاهی 
در مقایسه با گروه کنترل بر مؤلفه احساس تعلق به مدرسه در 

12. Positive attitude towards school
13. Belonging to school

سطح 0/05 غیرمعنادار است. در مقابل اثر متغیر آموزش عاطفی 
تعلق  احساس  مؤلفه  بر  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  اجتماعی 
نتایج جدول شماره 4  بود.  به مدرسه در سطح 0/05 معنادار 
نشان می دهد که تفاوت اثر دو متغیر مستقل آموزش عاطفی 
اجتماعی و ذهن آگاهی بر مؤلفه تالش تحصیلی در سطح 0/05 
غیرمعنادار است، در مقابل اثر متغیر آموزش عاطفی اجتماعی 
و آموزش ذهن آگاهی در مقایسه با گروه کنترل بر مؤلفه تالش 
تحصیلی در سطح 0/01 معنادار بود. در نهایت جدول شماره 4 
نشان می دهد که تفاوت اثر دو متغیر مستقل آموزش عاطفی 
اجتماعی و ذهن آگاهی بر مؤلفه نگرش نسبت به همکالسی ها 
و اثر متغیر مستقل آموزش عاطفی اجتماعی در مقایسه با گروه 
کنترل بر آن مؤلفه در سطح 0/01 معنادار است، اما اثر متغیر 
مستقل ذهن آگاهی در مقایسه با گروه کنترل بر نگرش نسبت به 

همکالسی ها در سطح 0/05 معنادار نبود. 

ارزیابی ها نشان می دهد که آموزش عاطفی اجتماعی در مقایسه 
با آموزش ذهن آگاهی و گروه کنترل به صورت قابل توجهی منجر 
به بهبود رضایت از مدرسه و نگرش نسبت به همکالسی ها شده 
است اما آموزش ذهن آگاهی در مقایسه با گروه کنترل منجر به 
تفاوت چشمگیر در مؤلفه های رضایت از مدرسه و نگرش نسبت 
به همکالسی ها نشده است. بین اثر آموزش عاطفی اجتماعی و 
ذهن آگاهی و بین گروه آموزش ذهن آگاهی و گروه کنترل در 
مؤلفه احساس تعلق به مدرسه تفاوتی دیده نمی شود، اما گروه 
با گروه کنترل در مؤلفه  آموزش عاطفی اجتماعی در مقایسه 
آموزش  گروه  دو  در  می دهد.  نشان  چشمگیر  بهبودی  مزبور 

جدول 5.نتایجتحلیلترکیبیدوراههدرآزموناثرتعاملیشرایط×زمانبرایهریکازمؤلفههایجهتگیریمثبتنسبتبهمدرسه

SSdfMSMSEFPartial η2متغیر وابسته

895/0662/506357/10241/8458/5340/379رضایت از مدرسه

187/5302/09589/50923/4053/8240/215احساس تعلق به مدرسه

95/660438/3929/4324/0630/225تالش تحصیلی

310/4911/589195/40719/44010/0520/418نگرش نسبت به همکالسی ها

جدول 4.تستکرویتموشلیدرآزمونبرابریماتریسخطاهایکوواریانسدرمؤلفههایجهتگیریمثبتنسبتبهمدرسه

χ2dfPشاخص موشلیمتغیر

0/17221/88290/010رضایت از مدرسه

0/09229/56290/001احساس تعلق به مدرسه

0/33813/45590/146تالش تحصیلی

0/01849/64490/001نگرش نسبت به همکالسی ها
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عاطفی اجتماعی و ذهن آگاهی به لحاظ تالش تحصیلی، تفاوتی 
دیده نمی شود، اما اجرای آن دو منجر به افزایش تالش تحصیلی 

در دو گروه در مقایسه با گروه کنترل شده است. 

بحث و نتیجه گیری

اجتماعی  آموزش  اثربخشی  مقایسه  حاضر،  پژوهش  هدف 
مثبت  جهت گیری  افزایش  بر  ذهن آگاهی  آموزش  و  عاطفی 
نسبت به مدرسه بود. بر اساس یافته های این پژوهش، آموزش 
عاطفی اجتماعی و آموزش ذهن آگاهی جهت گیری مثبت نسبت 
تعلق  از مدرسه، احساس  افزایش داده و رضایت  را  به مدرسه 
به مدرسه، تالش تحصیلی و نگرش نسبت به همکالسی ها را 
یافته های  با  یافته ها  این  می بخشند.  بهبود  دانش آموزان  در 
پژوهش های موی رام )2015(، بلک بورن )2015(، الولر )2016(، 
گراوستین و همکاران )2013( به طور ضمنی همسو بوده و این 
آموزش ها روی گروهی دیگر و متغیرهایی دیگر اثربخش بوده 

است.

مدارس به طور آشکار عالقه مند به یادگیری و شناخت هستند 
و بررسی های گسترده نشان می دهد که کار با کودکان و جوانان 
تأثیر  می تواند  عاطفی  اجتماعی  یادگیری  و  رفاه  افزایش  برای 
مستقیمی بر یادگیری، کسب دانش و پیشرفت تحصیلی داشته 
باشد. بسیاری از مداخالت ذهن آگاهی به این دلیل مفید است 
که تغییرات شگرف و قابل توجهی در عملکرد اجرایی کودکان 
شامل  شناختی  فرآیندهای  به  اجرایی  عملکرد  می کند.  ایجاد 

توجه، برنامه ریزی، حافظه کاری، استدالل کالمی، حل مسئله و 
خود مدیریتی اشاره دارد. آموزش اجتماعی عاطفی و ذهن آگاهی، 
به ایجاد روابط قوی بین دانش آموزان و معلمان کمک می کنند. 
ایجاد ارتباط با دانش آموزان، برای رشد و یادگیری دانش آموزان 
ضروری است. تحقیقات نشان داده است که دانش آموزانی که با 
یکی از معلمان خود ارتباط خوبی دارند، انگیزه بیشتری برای 
یادگیری دارند و از این طریق از مدرسه بیشتر لذت می برند و 
موفقیت تحصیلی بیشتری را نشان می دهند. کالسی که محیط 
ذهنی و آموزش اجتماعی و عاطفی را ایجاد می کند، آموزش های 
عمیق تر و لذت بخش تر را به وجود می آورد )راجرز، 2015(. در 
حال حاضر، تحقیقاتی که بتواند به شیوه ای عواطف مثبت در 
کودکان و نوجوانان را ارتقا دهد، هنوز در مرحله تولد است. شواهد 
ضروری نشان می دهند که خودتنظیمی، مانند توانایی کنترل 
توجه و جلوگیری از واکنش پرخاشگرانه نقش حیاتی در موفقیت 
کودکان در مدرسه و دیگر شایستگی های اجتماعی عاطفی آن ها 
بازی می کند. یادگیری اجتماعی و عاطفی در زمینه های رشد 
کودک و نوجوان، ارتقای سالمت، اصول آموزشی، علوم اعصاب 
عاطفی، روان شناسی مثبت، درمان شناختی، نظریه های رفتاری 
و کاربرد و علم پیشگیری طراحی می شود )زینس و همکاران، 
عاطفی،  و  اجتماعی  یادگیری  ایده آل  ساختار  درون   .)2004
به شیوه ای هماهنگ در طول  اجتماعی و عاطفی  مهارت های 
دوره تحصیلی دانش آموزان )یعنی پیش دبستانی تا دبیرستان( با 
استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی منظم، برای ارزیابی 

جدول 6. نتایجتحلیلترکیبییکراههدرآزمونمعناداریاثرتعاملیشرایط×زمانبرایهریکازمؤلفههایجهتگیریمثبتنسبتبهمدرسهدرمقایسههای
زوجی

SSdfMSMSEFPartial η2متغیر وابسته

رضایت از مدرسه

587/480اول دوم  1/616363/60039/1189/2950/399

645/749اول سوم  1/184553/00145/57712/1330/464

100/370دوم سوم  1/54365/04626/0232/5000/151

احساس تعلق به 
مدرسه

60/4331/17351/52027/9021/8460/117اول دوم

164/364اول سوم  1/347121/99418/2896/6700/323

56/4991/41339/98311/4533/4910/200دوم سوم

تالش تحصیلی

11/28425/6426/6160/8530/057اول دوم

50/965اول سوم  225/4834/3485/8610/295

81/241دوم سوم  240/6206/6946/0640/302

نگرش نسبت به 
همکالسی ها

177/1241/116158/73622/6816/9980/333اول دوم

275/523اول سوم  1/306210/9698/32025/3580/644

13/089دوم سوم  1/07212/2069/4751/2880/084
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نتایج و پشتیبانی از اجرای مستمر آموزش داده می شود.

ذهن آگاهی با شاخص های رفاه از جمله خوش بینی، احساسات 
مثبت و خود شکوفایی همراه است و با کاهش نرخ اختالالت روانی 
و عاطفی مانند احساسات منفی، افسردگی و اضطراب ارتباط دارد 
)پورعبدل و همکاران، 2021(. تحقیقات اخیر بهبود افسردگی، 
اختالالت اضطرابی، درمان درد مزمن و طیف وسیعی از افزایش 
آموزش  است.  داده  نشان  را  پزشکی  شرایط  و  روانی  سالمت 
بهبود  را  شناختی  کنترل  بزرگساالن  در  می تواند  ذهن آگاهی 
از توجه و خودتنظیمی است )بدری  بخشد که ویژگی مهمی 
گرگری، نعمتی، و خانی صلوات، 1399(. استفاده از شیوه های 
رشد  تقویت  برای  وسیله ای  مدارس  در  ذهن آگاهی  بر  مبتنی 
آکادمیک، اجتماعی و عاطفی در جوانان امروزی است. بسیاری 
از دروسی که از توسعه و پاالیش آموزش اجتماعی عاطفی به 
دست می آید، برای استفاده از شیوه های مبتنی بر ذهن آگاهی 
در مدارس و در چارچوب آموزش اجتماعی عاطفی قابل استفاده 

است )دوانی و همکاران، 2006(. 

در انتها به برخی محدودیت پژوهش حاضر اشاره می کنیم. 
استفاده  داده ها  گردآوری  برای  پرسش نامه  از  تحقیق  این  در 
شده است و ممکن است سوگیری مطلوبیت اجتماعی در نحوه 
پاسخ دهی شرکت کنندگان اثر گذاشته باشد، بنابراین الزم است 
در تعمیم یافته ها احتیاط شود. همچنین امکان انتخاب تصادفی 
این  گرفت.  صورت  تصادف  به  جایگزینی  فقط  و  نشد  میسر 
مسئله ممکن است بر روایی پژوهش اثر گذاشته باشد؛ می توان 
در پژوهش های آینده این تحقیق را روی دانش آموزان پسر نیز 
اجرا کرد. پیشنهاد می شود برای جمع آوری اطالعات از ابزارهای 
دیگری مانند مصاحبه ساختاریافته نیز استفاده شود. در پایان باید 
یادآوری کرد که پژوهش های بسیار اندکی در مورد روش آموزش 
اجتماعی عاطفی و روش ذهن آگاهی انجام شده است، می توان در 

پژوهش های آینده بیشتر روی این روش ها سرمایه گذاری کرد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تمامًا در این مقاله رعایت شده است. شرکت 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 
شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش 

بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامی مالی

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی در 
بخش های عمومی ، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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