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Introduction: The high importance of preschool in activating children’s cognitive capacities, executive functions and social-emotional skills is evident to re-

searchers in this area. Regarding this matter, the present study, to obtain an overview of the existing studies in this area, aimed to conduct a systematic review of 

the existing intervention programs to improve preschools’ the level of executive functions and social-emotional skills.

Methods: In this systematic review, English-language research in the fields of the effectiveness of educational programs to enhance executive functions, and 

social-emotional skills in preschool children indexed in the Google Scholar, Springer, and ScienceDirect databases from 1990 to 2019, have been searched using 

the following keywords: “Executive functions in preschoolers”, “Executive functions training programs in preschoolers”, “Social-emotional competence in 

preschoolers”, “Social-emotional skills in preschoolers”, “Executive functions and academic achievement or performance in preschoolers”, “The effectiveness 

of social-emotional training programs on preschoolers”, and “The effectiveness of cognitive training programs on preschoolers”. In addition, Persian-language 

studies that have been uploaded in Magiran, Noormags, and Scientific Information Database (SID) from 2001 to 2019 have been searched using the following 

keywords: “Social-Emotional Skills”, “Functions” “Executive”, “Academic Achievement”, “Academic Performance”, “Academic Success”, “Preschool Chil-

dren” and “Children 4 to 6 years old”. In total, more than 200 studies in this field were reviewed and evaluated, and 66 articles were selected. After the initial 

selection, credible studies in which educational interventions were conducted only to improve executive functions and social-emotional skills in preschool chil-

dren and solve their behavioral problems were selected. Among these, studies in which the educational program’s purpose was to improve the level of children’s 

academic performance were excluded from the study. Then, from the selected articles, information was collected, classified, and summarized in three areas of 

executive function training, social-emotional skills training, and simultaneous training of these two to preschool children. Due to systematic review method, no 

ethical issues were faced during this study’s conduction.

Results: The results of current research revealed that most of the studies were conducted to improve students’ executive functions and social-emotional skills. 

Moreover, despite the effectiveness of various curricula in improving  preschoolers’ cognitive, social-emotional and academic skills, a comprehensive curricu-

lum in which executive functions and social-emotional skills are being trained together does not exist.

Conclusion: It is suggested that developers of educational programs for preschool children pay attention to more areas of children’s development based on the 

present study’s findings. Namely, they should try to teach executive functions and social-emotional skills to children in a combined way. Also, educational pro-

grams should include programs for training teachers and school staff to implement their school and classroom programs better. Moreover, classroom management 

techniques and improving the teacher-student relationship, as well as attracting parental involvement, and training parents to improve parent-child relationships 

are essential. To this end, it is suggested that programs for teaching executive functions and social-emotional skills to preschool children should be developed and 

implemented at three levels of education for parents, teachers, and children. Future studies in this field and focusing on implementing the program on children with 

low cognitive, emotional, and behavioral skills, should also consider improving the level of these skills in normal children. In addition, educational programs can 

lead to better learning and the consolidation of skills in children if they are designed to be implemented for at least one academic year. Finally, it is suggested that 

domestic developers of programs and be more transparent in reporting on the implementation method and details of their programs so that these interventions can 

be more accurately evaluated and compared with foreign programs.
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مهارت های  و  اجرایی  کارکردهای  شناختی،  ظرفیت های  فعال سازی  در  پیش دبستان  دوران  باالی  اهمیت  مقدمه: 

هیجانی_ اجتماعی کودکان، برای پژوهشگران این حوزه بسیار روشن است. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر برای به 

دست آوردن تصویری از مطالعات موجود در این حوزه، مروری نظام مند بر برنامه های مداخالتی موجود با هدف ارتقای 

سطح کارکردهای اجرایی و مهارت های هیجانی_ اجتماعی کودکان پیش دبستانی صورت داده است. 

روشکار: به همین منظور، در این مطالعه مروری نظام مند، از میان بیش از 200 مقاله نمایه شده در پایگاه های اطالعاتی 

معتبر خارجی از جمله Google Scholar ،Springer و ScienceDirect و داخلی شامل مگیران )Magiran(، نورمگز 

)Noormags( و پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ))Scientific Information Database )SID(، تعداد 

66 مقاله فارسی و انگلیسی بر اساس معیارهای مشخص  شده از جمله نوع مداخله و گروه سنی مخاطب،  انتخاب و 

مورد بررسی کامل قرار گرفتند. 

انجام رسیده در زمینه بهبود کارکردهای اجرایی و  یافتهها: یافته های این پژوهش نشان داد که عمده مطالعات به 

مهارت های هیجانی_ اجتماعی، بر روی دانش آموزان دبستانی و بزرگ تر صورت گرفته است. همچنین، با وجود اثربخشی 

اجرای برنامه های آموزشی پراکنده بر بهبود مهارت های شناختی، هیجانی_ اجتماعی و تحصیلی کودکان پیش دبستانی، 

به  هیجانی_ اجتماعی  مهارت های  نیز  و  اجرایی  کارکردهای  آموزش  برگیرنده  در  که  جامع  آموزشی  برنامه های  فقدان 

 صورت تلفیقی باشد، به چشم می خورد.

نتیجهگیری: از این  رو و با توجه به اهمیت ویژه دوره پیش از دبستان در رشد کارکردهای اجرایی، تدوین برنامه های 

دبستان ضروری  از  پیش  برای سنین  باشند  جامع  برنامه  یک  برای  الزم  ویژگی های  بردارنده  در  که  تلفیقی  آموزشی 

تلقی می گردد.
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مقدمه
مراکز  و  کودک  مهدهای  گسترش چشمگیر  و  رشد  به  توجه  با  اخیراً 
نقش  به  مربیان  و  والدین  کالن شهرها،  در  ویژه  به   پیش دبستانی 
و   )Executive functions( اجرایی  کارکردهای  ارتقای  سزای  به 
رشد  نیز  و  تحصیلی  عملکرد  بهبود  در  هیجانی_اجتماعی  مهارت های 
اجتماعی و هیجانی دانش آموزان پی برده اند. چراکه با توجه به یافته های 

پژوهشگران، کارکردهای اجرایی نقش مهمی در رشد و تحول مهارت های 
از   .)1( می کنند  ایفا  کودکان  تحصیلی  و  هیجانی_جتماعی  شناختی، 
این  رو، مطالعات گسترده ای درزمینه اثربخشی برنامه های آموزشی اجرا 
شده با هدف تقویت این مهارت ها در کودکان و نوجوانان در داخل و 
خارج صورت گرفته است. با این  وجود، حجم انبوهی از مداخالت صورت 
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گرفته در این زمینه به گروه سنی دبستان اختصاص یافته است )2-4(. 
در حالی  که نتایج پژوهش ها نشان می دهد رشد و بهبود کارکردهای 
)در  دانش آموزان  به  نسبت  پیش دبستانی  کودکان  میان  در  اجرایی 
اولیه  سنین  نتیجه،  در  است،  بیشتر  بسیار  دبستان(  دوم  و  اول  سال 
کودکی بهترین زمان برای تقویت و بهبود کارکردهای اجرایی محسوب 
به  همچنان  مدرسه  به  کودکان  انتقال  طول  در  مهارت ها  این  و  شده 
رشد و تحول خود ادامه می دهند )5(. همچنین، در رابطه با ضرورت 
کسب مهارت های اجتماعی و هیجانی در کودکان پیش دبستانی، برخی 
تحول  و  رشد  در  پیش دبستانی  کودکان  که  باورند  این  بر  محققان  از 
بنابراین  مواجه هستند،  با مشکل  هیجانی_اجتماعی خود  مهارت های 

نیاز مبرمی به آموزش در این زمینه وجود دارد )6(.
همه جانبه  رشد  هدف  با  جامع  آموزشی  برنامه های  تدوین  این  رو،  از 
کودکان و کاهش مشکالت و آسیب های شناختی، رفتاری و هیجانی 
آنان ضروری تلقی می شود. به همین منظور، هدف از این مطالعه، بررسی 
تقویت کارکردهای  و  بهبود  زمینه  مروری مداخالت صورت گرفته در 
اجرایی و مهارت های هیجانی_اجتماعی در کودکان پیش دبستانی بود 
گردد.  هموار  حوزه  این  در  جامع  آموزشی  برنامه های  تدوین  مسیر  تا 
چراکه در این حوزه، تدوین برنامه های همه جانبه ای که در برگیرنده 
نیازمند  هستند،  رفتاری  و  هیجانی  شناختی،  اهداف  از  وسیعی  طیف 
بررسی، ارزیابی و مقایسه همه جانبه مطالعات موجود به  صورت کل نگر 

و نیز از منظر روش شناسی پژوهش می باشند.  

روشکار
در  انگلیسی زبان  پژوهش های  نظام مند،  مروری  مطالعه  این  در 

کارکردهای  تقویت  جهت  آموزشی  برنامه های  اثربخشی  حیطه 
پیش دبستانی  کودکان  در  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  و  اجرایی 
 Google داده  پایگاه های  در   2019 تا   1990 سال های  از  که 
بودند،  شده  نمایه   ScienceDirect و   Scholar ،Springer

 Executive functions in« عبارت های  از  استفاده  با 
 preschoolers«، «Executive functions training programs

 in preschoolers«، «Social emotional competence

 in preschoolers«، «Social emotional skills in

 preschoolers«، «Executive functions and academic

 achievement or performance  in preschoolers«، «The

 effectiveness of social emotional training programs

 The effectiveness of cognitive« و   «on preschoolers

قرار  جستجو  مورد   «training programs on preschoolers

 1380 سال های  از  که  فارسی زبانی  پژوهش های  همچنین،  گرفتند. 
 )Noormags( نورمگز ،)Magiran( تا 1398 در پایگاه های مگیران
 Database )SID(( دانشگاهی  علمی جهاد  اطالعات  مرکز  پایگاه  و 
واژگان  از  استفاده  با  بارگذاری شده اند   )Scientific Information

اجرایی»،  »کارکردهای  هیجانی_ اجتماعی»،  »مهارت های  کلیدی 
تحصیلی»،  »موفقیت  تحصیلی»،  »عملکرد  تحصیلی»،  »پیشرفت 
جستجو  مورد  سال»   6 تا   4 »کودکان  و  پیش دبستانی»  »کودکان 
قرار گرفتند. در مجموع، بیش از 200 پژوهش داخلی و خارجی در 
این زمینه در بازه زمانی 27 شهریور ماه تا 15 آذر ماه 1398 مورد 
قرار  ارزیابی  مورد  می آید  پی  در  که  معیارهایی  اساس  بر  و  بررسی 

گرفتند. 
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پس از جمع آوری منابع و انتخاب اولیه آنان، پژوهش های معتبر داخلی 
و خارجی که در آن مداخالت آموزشی تنها باهدف بهبود کارکردهای 
و  پیش دبستانی  کودکان  در  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  و  اجرایی 
این  از  شدند.  انتخاب  بود،  گرفته  صورت  آنان  رفتاری  مشکالت  رفع 
ارتقای  میان، پژوهش هایی که در آنها هدف از اجرای برنامه آموزشی 
شدند.  گذاشته  کنار  مطالعه  از  بود  کودکان  تحصیلی  عملکرد  سطح 
سپس، از مطالعه مقاالت منتخب، فیش برداری صورت گرفت و اطالعات 
آموزش  اجرایی،  کارکردهای  آموزش  حیطه  سه  در  گردآوری  شده 
مهارت های هیجانی_اجتماعی و نیز آموزش هم زمان این دو به کودکان 
خروج  و  ورود  فرایند  شد.  خالصه سازی  و  طبقه بندی  پیش دبستانی، 

پژوهش های بررسی شده به مطالعه در نمودار 1 قابل  مشاهده است.

یافتهها
کارکردهای اجرایی و نقش و اهمیت آنها در رشد کودکان 

دوره  بسزای  نقش  بیان گر  زمینه  این  در  مروری  مطالعه  یک  نتایج 
این  بهتر  رشد  و  یادگیری  در  سال(  پنج  تا  سه  )سنین  پیش دبستانی 
کارکردها است )7(. همچنین، پژوهش هایی در زمینه ارتباط کارکردهای 
در  آنان  تحصیلی  عملکرد  سطح  با  پیش دبستانی  کودکان  در  اجرایی 
سال های مدرسه به انجام رسیده که همگی نشان گر نقش کارکردهای 

اجرایی در پیش بینی موفقیت تحصیلی است )1، 5، 8(.
از سوی دیگر نتایج پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که نقص 
 response( پاسخ  بازداری  مانند  اجرایی  کارکردهای  در  ضعف  یا  و 
Inhibitory( در کودکان پیش دبستانی با بروز رفتارهای پرخاشگرانه در 

آنان به  ویژه در پسران رابطه مستقیم دارد )9(. همچنین، برخی دیگر 
از محققان به این نتیجه رسیده اند که کودکان پیش دبستانی مبتال به 
اختالل نقص توجه/بیش فعالی و نیز کودکان مبتال به اختالالت رفتاری، 
در کارکرد اجرایی بازداری پاسخ دچار مشکل هستند )10(. نتایج مقایسه 
کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون اختالل هماهنگی رشدی حاکی از 
تفاوت سطح کارکردهای اجرایی سازمان دهی و تصمیم گیری_برنامه ریزی 
در کوکان دچار اختالل با کودکان عادی و نیز عدم تفاوت معنادار آنان در 
کارکرد اجرایی بازداری پاسخ است )11(. عالوه بر این، برخی از محققان 
دریافتند که کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی دچار 
ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی نسبت به کودکان عادی ضعیف تر 
است )12(. همچنین، پژوهشگران به مقایسه کارکردهای اجرایی در میان 
نافرمانی  کودکان سه ساله مبتال به اختالالت نقص توجه/بیش فعالی و 
مقابله ای )Oppositional Defiant Disorder( و کودکان مبتال به هر 
دو این اختالالت با کودکان عادی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 

بیشترین نقص در کارکردهای اجرایی در بین کودکان مبتال به اختالل 
نقص توجه/ بیش فعالی وجود دارد. در حالی  که کارکردهای اجرایی در 
کودکان دچار اختالل نافرمانی مقابله ای، نسبت به کودکان عادی در یک 
سطح قرار دارد. به  عالوه، سطح برخورداری از کارکردهای اجرایی بین 
عالوه  که  کودکانی  و  توجه/ بیش فعالی  نقص  اختالل  به  مبتال  کودکان 
نیز رنج  مقابله ای  نافرمانی  اختالل  از  توجه/ بیش فعالی  اختالل نقص  بر 

می بردند، یکسان گزارش  شده است )13(. 
برنامه های آموزش کارکردهای اجرایی

در میان برنامه های آموزشی مختلفی که با هدف ارتقای سطح کارکردهای 
برنامه  دو  به  می توان  تنها  شده اند  تدوین   و  تهیه  کودکان  در  اجرایی 
آموزشی »ابزارهای بازی_ذهن» )Tools of the Mind-Play( و »برنامه 
 Research-Based Developmentally( «پژوهش محور ناظر بر رشد
Informed( به عنوان برنامه های سازمان یافته اشاره کرد که برای کودکان 

سنین پیش دبستانی طراحی  شده اند. از این  رو در ادامه، این دو برنامه به 
 طور خالصه معرفی می شوند.

»ابزارهای  آموزشی  برنامه  بازی_ذهن:  ابزارهای  آموزشی  برنامه 
نظریه  پایه  بر  که  است  بازی  بر  مبتنی  برنامه  یک  بازی_ذهن» 
Vygotsky بر رشد زبان، خودتنظیمی شناختی )کارکردهای اجرایی( 

در  تحصیلی  پیشرفت  نهایت  در  و  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  و 
در معرض خطر  به  ویژه کودکان  پیش دبستانی  و  کودکان مهدکودک 
تأکید دارد. برنامه »ابزارهای بازی_ذهن» بر این فرض استوار است که 
وارد مدرسه می شوند و در صورت  ناتوانی در خودتنظیمی  با  کودکان 
آنان  تحصیلی  عملکرد  خودتنظیمی،  زمینه  در  آموزش هایی  دریافت 
بهبود می یابد. در واقع مهم ترین مزیت این برنامه نسبت به برنامه های 
دیگر، ترکیب جنبه های هیجانی_اجتماعی و شناختی خودتنظیمی با 
یکدیگر است که همین امر منجر به رشد کارکردهای اجرایی و متعاقباً 
در  برنامه  این  می شود.  کودکان  هیجانی_ اجتماعی  مهارت های  بهبود 
برگیرنده آموزش به معلمان است و تاکنون در کشورهای آمریکا، کانادا 
و شیلی مورد استفاده قرار گرفته است. مدت  زمان اجرای این برنامه یک 

تا دو سال تحصیلی می باشد )14(.
آموزشی  برنامه  رشد:  بر  ناظر  پژوهش محور  آموزشی  برنامه 
در  اجرایی  کارکردهای  بهبود  هدف  با  رشد»  بر  ناظر  »پژوهش محور 
کودکان پیش دبستانی تهیه و طی یک سال تحصیلی اجرا شده است. 
معلمان پیش از شروع این برنامه و نیز به صورت ضمن خدمت در این 

زمینه آموزش های الزم را دریافت می کنند )15(.
بر اساس یافته های به  دست  آمده از مطالعات آزمایشی صورت گرفته 
آموزشی  برنامه های  اجرای  اجرایی،  کارکردهای  آموزش  حیطه  در 
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مبتنی بر بازی در مورد کودکان پیش دبستانی امکان پذیر بوده و منجر 
خالصه ای   .)20-16( می شود  آنان  در  اجرایی  کارکردهای  تقویت  به 
برنامه های  اثربخشی  زمینه  در  گرفته  صورت  مطالعات  یافته های  از 

کودکان  اجرایی  کارکردهای  سطح  بهبود  جهت  در  موجود  آموزشی 
پیش دبستانی در خارج و داخل کشور به ترتیب در جدول های 1 و 2 

ارائه  شده است.

جدول 1. خالصه ای از مداخالت صورت گرفته در جهت ارتقای سطح کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی در خارج از کشور

محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

گروه 
هدف

روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

1
Barnett & 

et al*
)21(

20082103-4
کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

Tools of the mind

مدت: 6 ماه

بهبود کارکردهای 

اجرایی

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

شفافیت در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک و جزئیات برنامه

2
Diamond  & 

et al*
)22(

2007634-5
کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

Tools of the mind

مدت: یک تا دو سال

بهبود کارکردهای 

اجرایی

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

شفافیت در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک و جزئیات برنامه

3
Solomon  & 

et al*
)23(

20182603-4
کودکان 

عادی
کاناداآزمایشی

Tools of the mind

مدت: 15 ماه

بهبود کارکردهای 

اجرایی

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

ابهام در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک و جزئیات برنامه

4
Blair & 
Raver
)24(

2014759

مهد

کودک

 و پیش

 دبستان

کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

Tools of the mind

مدت: دو ساله

بهبود کارکردهای 

اجرایی

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

شفافیت در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک و جزئیات برنامه

5
Bierman & 

et al
)15(

20083654
کودکان 

عادی

مطالعه 

موردی
آمریکا

 REDI:

 Research Based

 Developmentally

Informed

بهبود کارکردهای 

اجرایی و مهارت 

خواندن

مبتنی بر شواهد )پژوهش(

شفافیت در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک جزئیات برنامه

6
Thorell & 

et al
)16(

2008654-5
کودکان 

عادی
مدت: پنج هفتهسوئدآزمایشی

بهبود کارکردهای 

اجرایی

محقق ساخته شفافیت در 

گزارش شیوه اجرا، تکنیک و 

جزئیات برنامه

7
Rothlisberger 

ger & et al
)5(

20121355-6
کودکان 

مدت: شش هفتهسویسآزمایشیعادی

بهبود کارکردهای 

اجرایی و مهارت 

خواندن

محقق ساخته شفافیت در 

گزارش شیوه اجرا ابهام در 

گزارش تکنیک و جزئیات برنامه

8
Dias & 
Seabra
 )17(

2015705
کودکان 

عادی
مدت: چهار ماه و نیمبرزیلآزمایشی

بهبود کارکردهای 

اجرایی

محقق ساخته ابهام در گزارش 

شیوه اجرا، تکنیک و جزئیات 

برنامه

9
Volckaert
 & Noel 

)25(
2015474-5

کودکان 

مدت: هشت هفتهبلژیکآزمایشیعادی

بهبود کارکردهای 

اجرایی و اصالح 

مشکالت رفتاری

محقق ساخته شفافیت در 

گزارش شیوه اجرا، تکنیک و 

جزئیات برنامه
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* این پژوهش در زمینه آموزش مهارت های هیجانی_اجتماعی نیز به انجام رسیده است.

محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

گروه 
هدف

روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

10
Clements
 & et al
 )26(

20128264
کودکان 

عادی
Tools of the mindآمریکاآزمایشی

مدت: یک ساله

هیچ تفاوت 

معناداری بین گروه 

کنترل و آزمایش در 

بهبود خودتنظیمی 

شناختی مشاهده 

نشد.

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

شفافیت در گزارش تکنیک 

ابهام در گزارش شیوه اجرا و 

جزئیات برنامه

11
Wilson &
Farran*

)27(
20128474-5

کودکان 

آمریکاآزمایشیعادی
Tools of the mind

مدت: یک ساله

بهبود کارکردهای 

اجرایی

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

شفافیت در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک و جزئیات برنامه

جدول 2. خالصه ای از مداخالت صورت گرفته در جهت ارتقای سطح کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی در کشور

محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

روش گروه هدف
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهشهر

1

احمدی و 

همکاران 

)20(

139636
مهدکودک و 

پیش دبستانی

کودکان در 

معرض خطر 

مشکالت 

ریاضی

نیمه 

آزمایشی
تهران

24 جلسه آموزش 

کارکردهای اجرایی از 

طریق ترکیبی از بازی های 

نرم افزاری و غیر نرم افزاری 

گروهی

ارتقای سطح حافظه 

فعال و انعطاف پذیری 

شناختی

محقق ساخته شفافیت در 

گزارش شیوه اجرا، تکنیک و 

جزئیات برنامه

2

ملک پور و 

همکاران 

)19(

139235-6

کودکان 

دچار اختالل 

هماهنگی رشد

مورد-

منفرد 

با طرح 

MBD

اصفهان

10 جلسه آموزش انفرادی 

مبتنی بر بازی های مربوط 

به بازداری پاسخ

افزایش میزان توجه 

کودکان دارای اختالل 

هماهنگی رشد

مبتنی بر نظریه بارکلی

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا ابهام در گزارش تکنیک 

و جزئیات برنامه و بسته 

آموزشی

3

فرزادفرد و 

همکاران 

)28(

مشهدآزمایشیکودکان عادی1394606-6/5
12 جلسه بازی و قصه 

هدفمند

افزایش میزان توجه 

اما بر میزان تمرکز 

اثری نداشت

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا ابهام در گزارش تکنیک 

و جزئیات برنامه و بسته 

آموزشی

4

 حسن نتاج

جلوداری 

و همکاران 

)29(

پیش  دبستانی139420

کودکان دچار 

ناوانی یادگیری 

عصب-

روان شناختی

اصفهانآزمایشی
16 جلسه بازی های 

رایانه ای شناخت محور

بهبود حل مسئله، 

برنامه ریزی، 

سازمان دهی رفتاری و 

هیجانی کودکان دارای 

اختالل یادگیری 

عصب روان شناختی

محقق ساخته شفافیت در 

گزارش شیوه اجرا و تکنیک 

برنامه ابهام در گزارش 

جزئیات برنامه و بسته 

آموزشی
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رشد  در  آن  اهمیت  و  نقش  و  هیجانی_اجتماعی  مهارت های 
کودکان

و  مهارت ها  فقدان  یا  و  ضعف  مروری  پژوهش  یک  نتایج  اساس  بر 
کفایت های اجتماعی و هیجانی در کودکان پیش دبستانی می تواند منجر 
همساالن  سوی  از  طرد  مخرب،  و  پرخطر  رفتارهای  بروز  افزایش  به 
بالعکس،  و  گردد؛  مدرسه  سال های  طی  آنان  تحصیلی  مشکالت  و 
مختلف،  حوزه های  در  مثبتی  نتایج  مهارت ها  این  به  کودکان  تجهیز 
اعم از خانوادگی و تحصیلی برای آنان در پی دارد )32(. به  عالوه، دیگر 
هیجانی_اجتماعی  مهارت های  یادگیری  سطح  که  دریافتند  محققان 
تحصیلی  پیشرفت  و  موفقیت  پیش بینی کننده  پیش دبستانی  کودکان 
آنان در مدرسه است )33(. یافته های مطالعات دیگر نیز نشان می دهد 
به هیجانات  میزان دانش و شناخت کودکان پیش دبستانی نسبت  که 
خود با میزان بروز رفتارهای فرا اجتماعی و مدیریت هیجانات آنان در 

سال اول دبستان رابطه دارد )34(.

برنامه های آموزش مهارت های هیجانی_اجتماعی
 :)Years Incredible The( برنامه آموزشی سال های شگفت انگیز
یک برنامه آموزشی هیجانی_رفتاری است که با هدف کاهش مشکالت 
رفتاری و درمان اختالالتی نظیر سلوک، نافرمانی مقابله ای و نقص توجه/
سال  یک  طی  و  است  تهیه  شده  سال   6 تا   4 کودکان  در  بیش فعالی 

برنامه  ویژگی های  از  ارائه می شود.  به  صورت گروهی  آنان  به  تحصیلی 
»سال های شگفت انگیز» توجه به تفاوت های فرهنگی و اختصاص دادن 
فرزند  مهارت های  زمینه  در  والدین  آموزش  برای  جداگانه  برنامه هایی 
پروری و معلمان در حیطه مدیریت کالس و برقراری ارتباط با کودکان 
است. نکته قابل توجه در مورد این برنامه سابقه طوالنی اجرای آن )به مدت 
20 سال( در کشورهای مختلفی همچون آمریکا، آلمان، کانادا، استرالیا، 
ترکیه، روسیه، اسپانیا، فنالند، ایرلند، انگلیس، نروژ و فلسطین است )35(.

متفاوت  راهکارهای  از  استفاده  تشویق  آموزشی  برنامه 
 :)Providing Alternative Thinking Strategies curriculum(
عاطفی_رفتاری_ رشدی  تلفیقی  مدل  اساس  بر  آموزشی  برنامه  این 
شناختی پویا و با تأکید بر آموزش مهارت های حل مسئله میان فردی، 
نیز  و  هیجانی  خودآگاهی  خودکنترلی،  اجتماعی،  و  هیجانی  کفایت 
کاهش مشکالت رفتاری به کودکان پیش دبستانی و دبستان برای اجرا 
تا دو سال تحصیلی به  صورت گروهی طراحی و تدوین  طی نه هفته 
 شده و در کشورهایی مانند ترکیه، انگلیس و آمریکا اجرا شده است. این 
برنامه عالوه بر آموزش به کودکان در برگیرنده برنامه هایی برای معلمان 

و والدین نیز می باشد )36(.

»ابزارهای  آموزشی  برنامه  بازی_ذهن:  ابزارهای  آموزشی  برنامه 

محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

روش گروه هدف
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهشهر

5

شکوهی 

یکتا و 
همکاران*

)30(

کودکان عادی1393794-8

شبه 

تهرانآزمایشی

48 جلسه آموزش حل 

مسئله میان فردی مبتنی 

بر بازی

بهبود 

کارکردهای 

اجرایی 

بازداری پاسخ، 

انعطاف پذیری، 

تغییر آمایه و 

توانایی غلبه بر 

تکرار

اجرای برنامه آموزشی من 

می توانم مشکلم را حل کنم 

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

6

کاویان پور 

و همکاران 

)31(

139235-6

کودکان 

دچار اختالل 

هماهنگی رشد

مطالعه 

موردی
اصفهان

10 جلسه انفرادی آموزش 

بازداری پاسخ

کاهش 

تکانشگری 

کودکان 

دارای اختالل 

هماهنگی رشد

مبتنی بر نظریه بارکلی

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا ابهام در گزارش تکنیک 

و جزئیات برنامه و بسته 

آموزشی

* این پژوهش در زمینه آموزش هیجانی_اجتماعی نیز به انجام رسیده است.
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بازی_ذهن» عالوه بر تأکید بر آموزش کارکردهای اجرایی به کودکان 
پیش دبستانی به آموزش مهارت های هیجانی_اجتماعی که از آن با عنوان 
خودتنظیمی هیجانی_اجتماعی_شناختی یاد می کنند، نیز می پردازد. در 
واقع هدف نهایی این برنامه ارتقای سطح کفایت های هیجانی_اجتماعی 
کودکان پیش دبستانی و پیشرفت تحصیلی آنان می باشد. این برنامه بین 

شش ماه تا دو سال تحصیلی برای کودکان اجرا می شود )14(.

 I Can Problem( برنامه آموزشی من می توانم مشکلم را حل کنم
Solve(: برنامه ای دیگر در حوزه پیشگیری از بروز آسیب ها و مشکالت 

مسئله  و حل  تفکر  بهبود سبک  با هدف  که  است  اجتماعی  و  رفتاری 
اجتماعی و در نهایت سازگاری اجتماعی در کودکان مهد، پیش دبستان 
و دبستان تهیه  شده است. در واقع این برنامه به کودکان آموزش می دهد 
تا چگونه فکر کنند و مسائل خود را حل کنند نه این که به چه فکر کنند 
و تنها راه حل های پیشنهاد شده از سوی بزرگساالن را اجرا کنند. در این 
برنامه کارکنان مدرسه، معلمان و والدین، با استفاده از کتاب های تألیف شده 
توسط طراح برنامه، تحت آموزش مستقیم و غیر مستقیم روش حل مسئله 

میان فردی قرار می گیرند و مدت  زمان اجرای برنامه سه ماه است )37(.

برنامه آموزشی گام اول برای موفقیت: برنامه دیگری که در زمینه 
پیش دبستانی  کودکان  برای  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  آموزش 
ایجاد شده و مبتنی بر مشارکت خانه و مدرسه است، برنامه »گام اول 
برای موفقیت» )First Step to Success( نام دارد که بر بهبود رابطه 
تحصیلی،  افت  از  پیشگیری  و  معلمان  و  همساالن  والدین،  با  کودک 
اخراج از مدرسه، طرد از سوی همساالن، بزهکاری، بارداری و مصرف 
مهارت های  آموزش  طریق  از  نوجوانی  سنین  در  مخدر  مواد  و  الکل 
هیجانی_اجتماعی و آموزش به والدین تأکید دارد. این برنامه در حال 
تنها در کشور آمریکا اجرا شده و مدت  زمان اجرای آن حدود  حاضر 

شش ماه است که به  صورت گروهی به کودکان ارائه می شود )38(.

برنامه آموزشی دوستان اَل )AL`s Pals(: این برنامه نیز یک برنامه 
ارتقای  بر  که  است  سال  هشت  تا  سه  سنین  کودکان  برای  آموزشی 
و  مخدر  مواد  سوءمصرف  از  پیشگیری  و  هیجانی_اجتماعی  کفایت 
کاهش خشونت و پرخاشگری تمرکز دارد. همچنین در برگیرنده برنامه 
به   و  ماه  برنامه طی سه  این  والدین می باشد.  و  معلمان  برای  آموزش 

صورت گروهی برای کودکان اجرا می شود )39(.

برنامه آموزشی   :)Dare to Be You( برنامه آموزشی خودت باش

دیگری در حوزه مهارت های هیجانی_اجتماعی به کودکان پیش دبستانی 
با  در معرض خطر است که باهدف بهبود مهارت های ارتباطی والدین 
فرزندان، شیوه های فرزندپروری و خودکارآمدی آنان و نیز حل مسئله و 
تصمیم گیری به کودکان و مبتنی بر مشارکت والدین و معلمان طی سه 

ماه و به  صورت گروهی اجراشده است )40(.

برنامه  یک   :)Self-Determinant( خودمختاری  آموزشی  برنامه 
سالمت  سطح  ارتقای  هدف  با  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  آموزش 
والدین  همراهی  و  مشارکت  بر  مبتنی  و  پیش دبستانی  کودکان  روان 
و معلمان است. این برنامه آموزش های خود را طی سه ماه و در قالب 
قصه و موسیقی هدفمند و به  صورت گروهی به کودکان ارائه می دهد 
بهبود مهارت های  بر  اثربخشی آن  از  برنامه حاکی  این  نتایج اجرای  و 

هیجانی_اجتماعی کودکان است )41(.

هدف  با  برنامه  این  رشد:  بر  ناظر  پژوهش محور  آموزشی  برنامه 
خطر  معرض  در  کودکان  در  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  بهبود 
مهارت های  برنامه  این  در  است.  تهیه  شده  پیش دبستانی  سنین  در 
شناخت، درک و تنظیم هیجانات در مورد خود و دیگران، حل مسئله 
اجتماعی )خودکنترلی و مدیریت تعارض ها به  صورت مسالمت آمیز( و 
آموزش داده می شود.  به  صورت گروهی  به کودکان  رفتاری  سازگاری 
همچنین معلمان پیش از شروع برنامه و نیز ضمن خدمت در این زمینه 

آموزش های الزم را دریافت می کنند )42(.
انجام رسیده خارجی و داخلی در  به  یافته های مطالعات  از  خالصه ای 
از  استفاده  با  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  آموزش  اثربخشی  زمینه 
برنامه های مدون و سازمان یافته که در باال مورد معرفی قرار گرفت و نیز 
برنامه های محقق ساخته در کودکان پیش دبستانی در جدول های 3 و 4 

قابل  مشاهده است.

کارکردهای اجرایی و مهارت های هیجانی-اجتماعی:
یافته های برخی مطالعات بیانگر رابطه کارکردهای اجرایی با مهارت های 
هیجانی_اجتماعی در کودکان پیش دبستانی است. برای نمونه، محققان 
اجرایی  کارکرد  بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  بررسی های  در 
بازداری پاسخ در کودکان و مهارت های هیجانی_اجتماعی آنان رابطه 
وجود دارد. به عبارت بهتر، کودکانی که در آزمون بازداری پاسخ نمرات 
باالتری کسب کرده بودند، از مهارت های هیجانی و اجتماعی باالتری نیز 
برخوردار بودند. به  عالوه، یافته های این مطالعه نشان داد که شناسایی 
هرچه زودتر نقص در بازداری پاسخ در کودکان پیش دبستانی می تواند از 
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بروز مشکالت رفتاری رایج در کودکان جلوگیری کند )68(. همچنین، 
و  که ضعف  دریافتند  بررسی های خود  در  پژوهشگران  از  دیگر  برخی 
پرخاشگرانه  رفتارهای  بروز  میزان  با  اجرایی  کارکردهای  در  نقص  یا 

مهارت های  نیز  و  دارد  ارتباط  پیش دبستانی  کودکان  در  منفی  و 
هیجانی_اجتماعی کودکان پیش دبستانی نقش واسطه ای در رابطه بین  

کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی آنان ایفا می کند )34(.

جدول 3. خالصه ای از مداخالت صورت گرفته در جهت ارتقای سطح مهارت های هیجانی_اجتماعی در کودکان پیش دبستانی در خارج از کشور

محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

گروه 
هدف

روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

1
Solomon  & 

et al*
)23(

کودکان 20182603-4

عادی

Tools of the mindکاناداآزمایشی

مدت: 15 ماه

بهبود مهارت های 

خودتنظیمی 

هیجانی_اجتماعی 

تنها در میان کودکان 

دارای مشکل در توجه 

و بیش فعالی ازنظر 

والدین خود

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

ابهام در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک و جزئیات برنامه

2
Barnett   & 

et al*
)21(

20082103-4
کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

Tools of the mind

مدت: 6 ماه

بهبود مهارت های 

تحصیلی و اجتماعی

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

3
 Bodrova &

Leong
)43(

20013403-4
کودکان 

عادی

مطالعه 

موردی
آمریکا

Tools of the mind

مدت: یک ساله

یادگیری و درک بهتر 

زبان

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی

شفافیت در گزارش شیوه اجرا 

تکنیک و جزئیات برنامه

4 Morris &
et al
)44(

2014

2763

در کل

4

4-5

کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

Tools of the mind

مدت: یک ساله

 PATHS: Promoting

 Alternative Thinking

Strategies

مدت: یک ساله

 IY: The Incredible

 Years classroom

 social skills and

 problem-solving

curriculum

مدت: یک ساله

افزایش دانش کودکان 

در شناخت و ابراز 

هیجانات؛

بهبود اندک 

مهارت های هیجانی_

اجتماعی؛

بهبود مهارت های 

حل مسئله اجتماعی 

و رفتارهای اجتماعی 

و نیز افزایش دانش 

کودکان در شناخت و 

ابراز هیجانات

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

5
 Farran &

Wilson
)45(

کودکان 20148774

عادی

Tools of the mindآمریکاآزمایشی

مدت: یک ساله

هیچ تفاوت معناداری 

بین گروه کنترل 

و آزمایش در 

رشد مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

مشاهده نشد.

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه
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محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

گروه 
هدف

روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

6
Wilson & 
Farran*

)27(
20128474-5

کودکان 

آمریکاآزمایشیعادی
Tools of the mind

مدت: یک ساله

هیچ تفاوت معناداری 

بین گروه کنترل 

و آزمایش در 

رشد مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

مشاهده نشد.

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی

شفافیت در گزارش شیوه اجرا 

و تکنیک

ابهام در اشاره به جزئیات 

برنامه

7
Diamond & 

et al*
)22(

2007624-5
کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

Tools of the mind

مدت: دو ساله

رشد هیجانی_

اجتماعی

مبتنی بر نظریه ویگوتسکی

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

8
Webster-

 Stratton &
Hammond

)46(

1997974-8

کودکان 

دچار 

مشکالت 

رفتاری

آمریکاآزمایشی
IY

مدت: یک ساله

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

محقق ساخته )مبتنی بر 

شواهد(

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

9
Webster-

 Stratton &
et al
)47(

2001994-8

کودکان 

دچار 

مشکالت 

رفتاری

آمریکاآزمایشی
IY

مدت: یک ساله

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

محقق ساخته )مبتنی بر 

شواهد(

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

10
Webster-

 Stratton &
et al
)48(

20041594-6

کودکان 

دچار 

مشکالت 

رفتاری

آمریکاآزمایشی
IY

مدت: یک ساله

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

محقق ساخته )مبتنی بر 

شواهد(

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

11
 Domitrovich

& et al
)49(

20072463-4
کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

PATHS

مدت: یک ساله

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک جزئیات برنامه

12
Bierman & 

et al*
)15(

20083564
کودکان 

عادی
PATHSآمریکاآزمایشی

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک جزئیات برنامه

13
Bierman & 

et al
)50(

20143564-5
کودکان 

عادی
PATHSآمریکاآزمایشی

مدت: یک ساله

کاهش مشکالت 

رفتاری و پرخاشگری، 

بهبود مهارت های 

حل مسئله و کفایت 

اجتماعی

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه
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روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

14
Bilir 

Seyhan & 
et al
)51(

20175654-6
کودکان 

عادی
ترکیهآزمایشی

PATHS

مدت: نه هفته

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش تکنیک و 

شیوه اجرای برنامه

ابهام در گزارش جزئیات 

برنامه

15
 Humphrey

& et al
)36(

201533365-6
کودکان 

عادی
انگلستانآزمایشی

PATHS

مدت: دو ساله

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

16
 Arda &

Ocak
)52(

20121006
کودکان 

عادی

شبه 

ترکیهآزمایشی
PATHS

مدت: نه هفته

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی

مبتنی بر شواهد

ابهام در گزارش شیوه اجرا، 

تکنیک و جزئیات برنامه

17 Little &
et al
)53(

2012

196

161

4-6

3-4

کودکان 

عادی

کودکان 

در 

معرض 

خطر 

مشکالت 

رفتاری

انگلستانآزمایشی

PATHS

مدت: دو ساله

IY

از بین رفتن تأثیرات 

مثبت اندک برنامه 

بر رشد مهارت های 

هیجانی و اجتماعی 

پس از پیگیری در 

سال دوم

کاهش چشمگیر 

مشکالت رفتاری و 

بهبود روابط با دیگران 

در کودکان و کاهش 

رفتارهای منفی 

والدین )والدگری(

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

محقق ساخته )مبتنی بر 

شواهد(

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

18
 Berry &

et al
)54(

201650744-6
کودکان 

انگلستانآزمایشیعادی
PATHS

مدت: دو ساله

بهبود کفایت 

اجتماعی و کاهش 

مشکالت رفتاری در 

سال اول آموزش.

هیچ تفاوت معناداری 

بین گروه کنترل و 

آزمایش در سال دوم 

آموزش وجود نداشت.

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه
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19

Miller-
Heyl & 

et al
)40(

19987972-5

کودکان 

در معرض 

خطر 

مصرف 

مواد

Dare to be youآمریکاآزمایشی

ده الی دوازده هفته

کاهش مشکالت 

رفتاری )رفتارهای 

مقابله ای( کودکان 

و بهبود مهارت های 

والدگری و ارتباطی 

والدین آنان

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

20

 Sprague
 &

s״Perkin
)38(

20091005-6

کودکان 

دچار 

مشکالت 

رفتاری

آمریکاآزمایشی
First Step

مدت: دو تا سه ماهه

کاهش مشکالت 

رفتاری کودکان و 

بهبود تعامالت آنان با 

معلمان

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

21
Shure
)55(20012194

کودکان 

آمریکاآزمایشیعادی
I Can Problem Solve

مدت: دوازده هفته

بهبود مهارت های 

اجتماعی و حل مسئله 

بین فردی

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

22
Shure
)37(

1993-4
کودکان 

عادی
I Can Problem Solveآمریکاآزمایشی

بهبود مهارت های 

اجتماعی و حل مسئله 

بین فردی

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

فاقد داده های آماری دقیق

23
 Shure &
Spivack

)56(
19791314-5

کودکان 

عادی
I Can Problem Solveآمریکاآزمایشی

بهبود مهارت های 

اجتماعی و حل مسئله 

بین فردی

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

24
 Serna &

et al
)41(

2000843-4
کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

Self-determination

مدت: دوازده هفته

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

25
 Burton

 &
Denham

)57(

199824

کودکان 

در معرض 

خطر افت 

تحصیلی

مطالعه 

موردی
آمریکا

 Social Emotional

 Intervention for

4-year-old at Risk

مدت: ده ماهه

بهبود مهارت های 

اجتماعی_هیجانی، 

کاهش مشکالت 

رفتاری

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

26
 Lynch &

et al
)39(

20047323-8
کودکان 

عادی

مرور 

مداخالت
آمریکا

 Al’s Pals: Kids

 making healthy

choices

مدت: بیست و سه هفته

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی، 

کاهش مشکالت 

رفتاری

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه
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محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

گروه 
هدف

روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

27
Pickens

)58(20092964-5
کودکان 

آمریکاآزمایشیعادی

 PEF: The Peace

 Education

Foundation

مدت: یک ساله

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری کودکان

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

28
 Conner
& Fraser

)59(
2011674-5

کودکان 
مدت: چهارده هفتهآمریکاآزمایشیعادی

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه اجرا 

ابهام در گزارش تکنیک و 

جزئیات برنامه

29
 Nix &

et al
)42(

20133654
کودکان 

عادی
آمریکاآزمایشی

 REDI:

 Research Based

 Developmentally

Informed

مدت: چهارده هفته

بهبود مهارت های 

هیجانی_اجتماعی 

و کاهش مشکالت 

رفتاری

مبتنی بر شواهد

شفافیت در گزارش شیوه اجرا 

ابهام در گزارش تکنیک و 

جزئیات برنامه

* این پژوهش در زمینه آموزش کارکردهای اجرایی نیز به انجام رسیده است.

محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

گروه 
هدف

روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

1

یزدانی پور  

همکاران 

)60(

1391206-7

کودکان 

دچار ضعف 

مهارت های 

هیجانی_

رفتاری

اصفهانآزمایشی

12 جلسه آموزش 

مهارت های هیجانی_

اجتماعی مبتنی بر 

بازی های گروهی

بهبود سطح مهارت های 

اجتماعی

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

2
قشقایی 

)61(
1395404-6

کودکان 

مبتال به 

افسردگی و 

پرخاشگری

ساوهآزمایشی

12 جلسه آموزش 

مهارت های هیجانی_

اجتماعی مبتنی بر 

قصه گویی

کاهش میزان 

پرخاشگری و افسردگی 

و اصالح رفتار

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه اجرا 

ابهام در گزارش تکنیک و 

جزئیات برنامه

3

صبحی 

قراملکی و 

همکاران 

)62(

139560
پیش

 دبستانی

کودکان 

عادی
اردبیلآزمایشی

3 جلسه آموزش 

مهارت های زندگی مبتنی 

بر بازی های گروهی و 

کالسی

افزایش سازگاری 

اجتماعی و بهبود رابطه 

با همساالن، کاهش 

رفتارهای تکانشی

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

4

جلوه گر و 

همکاران 

)63(

1393404-6
کودکان 

عادی

شبه 

میبدآزمایشی

یک ماهه 20 ساعت

آموزش خودتنظیمی 

شناختی و رفتاری

بهبود حل مسئله 

اجتماعی

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

جدول 4. خالصه ای از مداخالت صورت گرفته در جهت ارتقای سطح مهارت های هیجانی_اجتماعی در کودکان پیش دبستانی در کشور



دوره 22، شماره 4، زمستان 1399مجله تازه های علوم شناختی

107

محققان
سال 
انتشار

حجم 
نمونه

گروه 
سنی 

گروه 
هدف

روش 
تحقیق

کیفیت گزارش تحقیقیافته هانوع برنامه و مداخلهکشور

5

رکنی و 

همکاران 

)64(

1394304-6

کودکان 

عادی تحت 

پوشش 

بهزیستی

تهرانآزمایشی

12 جلسه

آموزش مهارت های 

هیجانی_اجتماعی با 

استفاده از نقاشی درمانی

رشد خالقیت و رشد 

اجتماعی

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

6

بهمنی 

و برزگر 

)65(

139624
پیش

 دبستانی

کودکان 

دچار ضعف 

مهارت های 

هیجانی_

رفتاری

شیرازآزمایشی

12 جلسه آموزش 

مهارت های هیجانی_

اجتماعی از طریق قصه 

درمانی

کاهش پرخاشگری 

و بهبود مهارت های 

اجتماعی

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه اجرا 

ابهام در گزارش تکنیک و 

جزئیات برنامه

7

برزگر 

بفرویی و 

همکاران 

)66(

1396304-6

کودکان 

دچار ضعف 

مهارت های 

هیجانی_

رفتاری

یزدآزمایشی

12 جلسه

آموزش مهارت های 

هیجانی_اجتماعی مبتنی 

بر بازی لگو

بهبود مهارت های 

اجتماعی

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

8

محمدزاده 

و خادمی 

)67(

1396305-6

کودکان 

دچار ضعف 

مهارت های 

هیجانی-

رفتاری

نیمه 

تهرانآزمایشی

10 جلسه

آموزش مهارت های 

هیجانی_اجتماعی مبتنی 

بر بازی های گروهی

بهبود مهارت های 

اجتماعی

محقق ساخته

شفافیت در گزارش شیوه اجرا 

و تکنیک

ابهام در گزارش جزئیات 

برنامه

9

شکوهی 

یکتا و 
همکاران*

)30(

کودکان 1393794-8

عادی

شبه 

آزمایشی
تهران

48 جلسه آموزش حل 

مسئله میان فردی مبتنی 

بر بازی

کاهش پرخاشگری 

آشکار و افزایش 

مقبولیت اجتماعی

اجرای برنامه آموزشی من 

می توانم مشکلم را حل کنم 

شفافیت در گزارش شیوه 

اجرا، تکنیک و جزئیات برنامه

* این پژوهش در زمینه آموزش کارکردهای اجرایی نیز به انجام رسیده است.

و  که ضعف  دریافتند  بررسی های خود  در  پژوهشگران  از  دیگر  برخی 
پرخاشگرانه  رفتارهای  بروز  میزان  با  اجرایی  کارکردهای  در  نقص  یا 
مهارت های  نیز  و  دارد  ارتباط  پیش دبستانی  کودکان  در  منفی  و 
هیجانی_اجتماعی کودکان پیش دبستانی نقش واسطه ای در رابطه بین  

کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی آنان ایفا می کند )34(.

بحث
هدف از پژوهش حاضر، مروری بر برنامه های آموزشی اجرا شده در زمینه 
کودکان  روی  بر  اجرایی  کارکردهای  و  هیجانی_اجتماعی  مهارت های 
پیش دبستانی جهت بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های موجود در این 

کارکردهای اجرایی و مهارت های هیجانی-اجتماعی:
یافته های برخی مطالعات بیانگر رابطه کارکردهای اجرایی با مهارت های 
هیجانی_اجتماعی در کودکان پیش دبستانی است. برای نمونه، محققان 
اجرایی  کارکرد  بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  بررسی های  در 
بازداری پاسخ در کودکان و مهارت های هیجانی_اجتماعی آنان رابطه 
وجود دارد. به عبارت بهتر، کودکانی که در آزمون بازداری پاسخ نمرات 
باالتری کسب کرده بودند، از مهارت های هیجانی و اجتماعی باالتری نیز 
برخوردار بودند. به  عالوه، یافته های این مطالعه نشان داد که شناسایی 
هرچه زودتر نقص در بازداری پاسخ در کودکان پیش دبستانی می تواند از 
بروز مشکالت رفتاری رایج در کودکان جلوگیری کند )68(. همچنین، 
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زمینه و کمک به روشن شدن مسیر پیش رو برای طراحی برنامه های 
با توجه به اهداف مداخله به چند دسته تقسیم  برنامه ها  کامل تر بود. 
مهارت های  سطح  ارتقای  هدف  با  که  برنامه هایی  اول  دسته  شدند. 
هدف  با  که  برنامه هایی  دوم  دسته  شده اند.  طراحی  هیجانی_رفتاری 
بهبود سطح کارکردهای اجرایی تدوین شده اند و دسته سوم برنامه های 
جامع که هر دو هدف را مدنظر قرار داده اند. یافته های پژوهش حاضر 
نشان می دهد که از میان برنامه های موجود می توان تنها به دو برنامه 
اشاره  رشد»  بر  ناظر  پژوهش محور  »برنامه  و  بازی_ذهن»  »ابزارهای 
هیجانی_اجتماعی  مهارت های  آموزش  به  هم زمان  به  صورت  که  کرد 
و نیز ارتقای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی می پردازند. 
مهارت های  رشد  با هدف  که صرفاً  برنامه ها  سایر  به  نسبت  رو  این   از 
و  ارزش  از  تدوین  شده اند  اجرایی  یا کارکردهای  و  هیجانی_اجتماعی 
یک  تنها  نیز  داخلی  برنامه های  میان  در  برخوردارند.  باالتری  کیفیت 
مورد به آموزش مهارت های هیجانی_رفتاری و کارکردهای اجرایی به 
کودکان به  صورت ترکیبی پرداخته )30( و سایر برنامه های اجرا شده 

در داخل کشور فقط یکی از حوزه های فوق را مورد توجه قرارداده اند.
عالوه بر این، با توجه به این که والدین نقش به سزایی در یادگیری و 
کودکان  هیجانی_اجتماعی  مهارت های  و  اجرایی  کارکردهای  تحکیم 
بخصوص در سنین پیش از دبستان، ایفا می کنند، طراحی یک برنامه 
جداگانه ویژه مشارکت والدین از ویژگی های یک برنامه آموزشی کامل 
اجتماعی  مهارت های  بیشتر  هرچه  ارتقای  به  منجر  و  شده  محسوب 
یافته های مطالعه حاضر نشان  و کارکردهای اجرایی کودکان می شود. 
می دهد که عمده برنامه های آموزشی خارجی در مقایسه با برنامه هایی 
که در داخل کشور تهیه و اجرا شده اند، توجه بیشتری نسبت به این 
مسئله از خود نشان داده اند. برای مثال برنامه »سال های شگفت انگیز» 
عالوه بر آموزش کودکان، برنامه های جداگانه ای برای والدین به  صورت 
گروهی و باهدف ارتقای سطح مهارت های بین فردی و والدگری آنان 
در نظر گرفته است )48(. همچنین از جمله ویژگی های مثبت برنامه 
»من می توانم مشکلم را حل کنم»، در نظر گرفتن آموزش هایی برای 
نیز  و  منزل  در  مسئله  روش حل  اجرای  برای  مادران  به  ویژه  والدین 
تهیه و در اختیار قراردادن کتاب های راهنما و خودآموز به والدین در 
زمینه تربیت فرزندان با استفاده از مهارت حل مسئله بین فردی است. 
به  عالوه، هریک از برنامه های آموزشی »تشویق استفاده از راهکارهای 
متفاوت»، »خودت باش»، »گام اول برای موفقیت» و »خودمختاری» 
این  با  والدین می باشند.  برای  آموزشی جداگانه ای  برنامه  برگیرنده  در 
 حال، در »برنامه ابزارهای بازی_ذهن» که یکی از برنامه های آموزشی 
شناخته  شده در این زمینه محسوب می شود و نیز برنامه های »پژوهش 

محور ناظر بر رشد» و »دوستان اَل» اهمیت و نقش مشارکت والدین 
در آموزش ها نادیده گرفته  شده است. عالوه بر آموزش والدین، آموزش 
و تربیت معلمان به  عنوان مجریان اصلی برنامه می تواند به  عنوان یکی 
این  شود.  گرفته  نظر  در  برنامه ها  کیفیت  ارزیابی  معیارهای  از  دیگر 
دوره های آموزشی که می تواند پیش از اجرای برنامه و یا به  صورت ضمن 
آموزش چگونگی مدیریت  برگیرنده  در  برگزار شود می بایست  خدمت 
کالس درس، برقراری رابطه معلم_شاگرد به  ویژه در ارتباط با کودکان 
برنامه،  آموزشی  سرفصل های  صحیح  اجرای  رفتاری،  مشکالت  دارای 
سایر  و  بازی ها  درس،  کالس  در  مطلوب  رفتارهای  تقویت  شیوه های 
تکنیک های برنامه باشد. برنامه های »سال های شگفت انگیز»، »تشویق 
کنم»،  را حل  مشکلم  می توانم  متفاوت»، »من  راهکارهای  از  استفاده 
»دوستان اَل»، »خودت باش» و »پژوهش محور ناظر بر رشد» هر یک 
دارای برنامه ها و کارگاه های آموزشی جداگانه ویژه معلمان هستند و از 
برای  اول  و »گام  بازی_ذهن»  »ابزارهای  برنامه های  به  این  رو نسبت 
موفقیت» که در آنها هیچ گونه آموزشی برای معلمان پیش و یا در حین 
اجرای برنامه در نظر گرفته نشده است، از کیفیت باالتری برخوردارند. 

به   حیطه  این  در  تدوین  شده  آموزشی  برنامه های  چنانچه  نهایت،  در 
صورت ترکیبی در سه سطح آموزش ویژه کودکان، ویژه والدین و ویژه 
معلمان تدوین شود جامعیت و کیفیت بیشتری خواهد داشت. همین 
مسئله به یکی از مهم ترین نقاط ضعف برنامه های تدوین  شده داخلی 
در  گزارش  شده  مداخالت  از  یک  هیچ   در  چراکه  است.  شده  تبدیل 
مهارت های  نیز  و  اجرایی  کارکردهای  آموزش  زمینه  در  کشور  داخل 
و  والدین  مشارکت  نقش  پیش دبستانی،  کودکان  به  هیجانی_رفتاری 
آموزش معلمان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است. اگرچه تنها یکی 
از پژوهشگران برای اجرای برنامه آموزشی خود در زمینه مهارت حل 
مسئله میان فردی از معلمان آموزشدیده استفاده کرده اند اما نمی توان 
در  معلمان  آموزش  برای  جداگانه  برنامه  و  دوره  یک  به  عنوان  را  آن 
مهارت های  آموزش  برنامه های  عمده  این،  بر  عالوه   .)30( گرفت  نظر 
بررسی  مورد  مطالعه  این  در  که  خارجی  و  داخلی  هیجانی_اجتماعی 
قرار گرفته اند، به  صورت گروهی بر روی کودکان به اجرا درآمده اند که 
این امر یک نقطه قوت در برنامه های طراحی شده تلقی می شود. گرچه 
در برنامه های آموزش کارکردهای اجرایی که عمدتاً مبتنی بر نرم افزار 
هستند، بنا بر ضرورت، آموزش ها به  صورت انفرادی صورت گرفته است. 
و  اجرایی  کارکردهای  آموزش  برنامه های  می توان  دیگر  منظری  از 
اساس  بر  را  پیش دبستانی  کودکان  برای  هیجانی_رفتاری  مهارت های 
جامعه هدف به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول برنامه هایی که با هدف 
توانمندسازی و رفع مشکالت رفتاری، رشدی و یا شناختی کودکان بر 
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روی گروه های نمونه دچار ضعف مهارت و یا اختالالت رشدی به اجرا 
درآمده اند. دسته دوم برنامه هایی که برای گروه کودکان عادی طراحی 
و اجرا شده اند که با توجه به یافته های این مطالعه می توان گفت بیشتر 
مداخالت داخلی بر روی گروه کودکان دچار مشکالت رفتاری، شناختی 
بر همین اساس توجه  اجرا درآمده است.  به  و رشدی طراحی شده و 
بیشتر به طراحی مداخالت برای گروه کودکان عادی در کشور ضروری 
است. چراکه ارتقای سطح کودکان عادی )جمعیت عادی که در برگیرنده 
مختلف  در حوزه های رشدی  است(  در کشور  کودکان  اصلی  جمعیت 
پژوهشگران  اساسی  رسالت های  از  یکی  شود.  واقع  غفلت  مورد  نباید 
عادی  کودکان  آموزشی  برنامه های  کیفیت  سطح  افزایش  حوزه،  این 
است و این مهم جز با تالش های پژوهشی مستمر در این زمینه محقق 
نمی شود. از محدودیت های این پژوهش می توان به در دسترس نبودن 
اطالعات و جزئیات کامل برنامه های تدوین شده به  صورت تفصیلی اشاره 
کرد که همین امر بررسی، مقایسه و قضاوت دقیق تر این برنامه ها را با 

مشکل مواجه کرد.

نتیجهگیری
طراحان  که  می شود  پیشنهاد  حاضر  پژوهش  یافته های  به  توجه  با 
هم زمان  به  صورت  پیش دبستانی  کودکان  برای  آموزشی  برنامه های 
و تالش  قرار دهند  توجه  را مورد  از رشد کودکان  بیشتری  حوزه های 
کنند تا کارکردهای اجرایی و مهارت های هیجانی_اجتماعی به  صورت 
آموزشی  برنامه های  همچنین،  شود.  داده  آموزش  کودکان  به  تلفیقی 
و کارکنان مدرسه در  به معلمان  آموزش هایی  برگیرنده  می بایست در 
و کالس درس،  در مدرسه  برنامه  دقیق تر  و  بهتر  اجرای هرچه  جهت 
مدیریت کالس و بهبود رابطه معلم_شاگرد باشند و نیز جلب مشارکت 
والدین و ارائه آموزش هایی به آنان با هدف بهبود رابطه والدین_فرزندان 

و ارتقای سطح اثربخشی برنامه ضروری تلقی می شود. به همین منظور 
پیشنهاد می شود تا برنامه های آموزش کارکردهای اجرایی و مهارت های 
به  آموزش  در سه سطح  پیش دبستانی  کودکان  به  هیجانی_اجتماعی 
والدین، معلمان و کودکان تهیه و اجرا شود. الزم است مطالعات آتی 
که در این زمینه صورت می گیرند، در کنار تمرکز بر اجرای برنامه روی 
ارتقای  رفتاری،  و  هیجانی  شناختی،  مهارت های  دچار ضعف  کودکان 
سطح این مهارت ها در کودکان عادی را نیز مدنظر داشته باشند. عالوه 
بر این، چنانچه برنامه های آموزشی برای اجرا در طول حداقل یک سال 
میتواند  شوند  طراحی  درس  کالس  در  گروهی  صورت  به   و  تحصیلی 
منجر به یادگیری بهتر و تثبیت مهارت ها در کودکان شود. در نهایت، 
در  کشور  داخل  در  برنامه ها  مجریان  و  طراحان  که  می شود  پیشنهاد 
گزارش شیوه اجرا و جزئیات برنامه خود شفافیت بیشتری داشته باشند 
تا بتوان مداخالت صورت گرفته داخلی را به  طور دقیق تری با برنامه های 

تدوین  شده خارجی مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد.   

تشکروقدردانی
از همه کسانی که ما را در این پژوهش یاری کردند سپاسگزاریم. 
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