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 چکیده
 ورتصبهمحور در بافت مدرسه های پیشگیری هیجانهدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی برنامه

 یهای تخصصو با استفاده از کلیدواژه مندنظامپژوهش مروری  بود. از طریق مندنظاممطالعه مروری 
های پیشگیرانه هیجان ، برنامههای هیجان محورهای پیشگیری محور، مدرسه محور، برنامهبرنامه

، PubMedهای اطالعاتی تخصصی هیجانی مدرسه محور در پایگاه-محور، یادگیری اجتماعی
Springer ،Scopus ،ProQuest ،Elsevier ،Science direct ،Google Scholar از ،

د واکاوی جهت دستیابی به هدف پژوهش مور موردنظراطالعات ها و یافته 2022الی  1990 هایسال
های اطالعاتی، بعد از جستجوی پایگاه منتشرشدهقرار گرفت. برای شناسایی و پوشش بیشتر مقاالت 

( مورد جستجو قرار گرفت. از Hand Searching) صورت دستیتعدادی مجالت معتبر نیز به
ور در حهای پیشگیرانه هیجان مهای پژوهشی مرتبط با متغیرهای برنامهطریق الگوی پریسما یافته

 افزاررمنوارد  وتحلیلتجزیههای بازیابی شده برای انجام بافت مدرسه مورد تحلیل قرار گرفت. داده
شد. پس از شناسایی، تعدادی از مقاالت بعد از بررسی  تولید رخدادیهم های شبکهشد و خوشه

ه لحاظ ارتباط تعدادی از مقاالت ب یتدرنهاعنوان و چکیده از روند پژوهش کنار گذاشته شدند. 
های یادگیری در تمام مطالعات، برنامه عنوان جامعه نهایی پژوهش انتخاب شدند.موضوع پژوهش به

است.  قرار گرفته مورداستفادهعنوان مداخله پیشگیرانه در سطوح کلی مدرسه هیجانی به-اجتماعی
ور، ضمن آموزش های یادگیری هیجانی مدرسه محنتایج مطالعه مروری حاضر، برنامه بر اساس
مجهز  ای مؤثرهیجان و راهبردهای مقابله یمیبد تنظآموزان را برای مقابله با ، دانشهامهارتمستقیم 

 های هیجان مدار در مدارس ابتدایی، پیشنهاد شده است.استفاده از برنامه یجهدرنتسازند. می
 

 :های کلیدیواژه
 هیجانی-محور، یادگیری اجتماعیهای مدرسه برنامه پیشگیری هیجان مدار، برنامه

 
  استتربیتی دانشگاه تبریز  شناسیروانمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته.
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 مقدمه

هایی هستند که اثرات مختلفی هیجانات بخش مهمی از ویژگی
 در ابعاد متفاوت تحصیلی، اجتماعی، رفتاری، انگیزشی،

. (Preece et al., 2020)بهزیستی روانی ما دارد  و سالمت
ای از احساسات فیزیولوژیکی، شناختی، هیجان مجموعه

ی یک محرک است و تغییرات ذهنی و حرکتی ناشی از ارزیاب
 ,.Magherini et al)برای تعامالت اجتماعی اهمیت دارد 

ه دادن بها، گوش. دانش هیجانی توانایی فهم هیجان(2022
دیگران، همدلی و همدردی، ابراز هیجانی، مدیریت هیجانات 

ای، انگیزش، خود و دیگران است. این دانش با محیط مدرسه
 و راهبردهای یادگیری ارتباط یشناختروانوری، بهزیستی بهره

تنگاتنگی دارد و از افراد برای برآوردن نیازهای آموزشی و 
ها و . مدل(Chen & Lu, 2022)کند اجتماعی حمایت می

هیجانی و  هایمهارتهای مختلفی برای افزایش برنامه
 هایالسکالت رفتاری در اجتماعی کودکان و پیشگیری از مش

 اند.اخیر ایجاد شده
افزایش  1ی مداخالت پیشگیرانه هیجان محورهدف اصل
آموزان در درک و تنظیم هیجان و استفاده از توانایی دانش

های های متعادل و کاهش رفتار ناسازگار است. برنامههیجان
، برنامه 3را حل کنم مسئلهتوانم ، من می2واژگان هیجانی رولر

ذهن ، برنامه 5، گام دوم4راهبردهای ارتقا تفکر جایگزین
، 9، کودکان قوی8عالی هایسال، 7های پاسخگو، کالس6یآگاه

ها برنامه فقط تعدادی از این 10برنامه جامعه مراقبتی مدرسه
 گذاری هیجانی، مدیریتهایی برای نامهستند که شامل فعالیت

گران و همچنین و تنظیم هیجانات، فهم و درک هیجانات دی
 Frye et)نگر است کل صورتبههای اجتماعی آموزش برنامه

al., 2022). 
های ذکر شده کارکرد هیجانات در یادگیری در تمام برنامه

 موردتوجهو هدایت افکار و احساسات  تأثیرای تحریک، بر
برای  11شناسایی هیجان بر آنمتخصصان بوده و عالوه 

                                                           
1. Emotion based prevention (EBP) 

2. recognizing, understanding, labeling, expressing and 

regulation 

3. i can solve problem 

4. promoting alternative thinking strategies 

5. second step 

6. mind up 

و رسیدن به رشد اخالقی و علمی،  12پیشگیری از فقر هیجانی
 .(Sadat et al., 2020)موضوعات مهمی است 

ت منبع غنی اطالعات هستند و کارکرد آن به هنگام هیجانا
بینی در مورد اتفاقات محیطی، به کودکان در چگونگی پیش

. (Woodard et al., 2022)کند استفاده از آن کمک می
های هیجان محور دوره برنامهترین زمان برای اجرای مناسب

ابتدایی است تا درک، تنظیم و کاربرد هیجانی را مورد هدف 
قرار دهد؛ زیرا ارتباط بین سیستم هیجانی و شناخت، عمل و 

کند. دار افزایش پیدا میمعنی صورتبهفردی های بینفرآیند
های هیجانی باعث برای مثال توانایی مهار انگیزه

 تحصیلی در دوره هایفعالیتی برای پذیری شناختانعطاف
ها حاکی از . یافته(Howse et al., 2003)شود ابتدایی می

های تنظیم هیجانی بر معنای تحصیلی و اثربخشی برنامه
ن است آموزاسازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در بین دانش

( چون 1399؛ آذریان و همکاران، 1400و همکاران،  یکرم)
های منفی، صالحیت کودک و رابطه او با توانایی تنظیم هیجان

اعی، افزایش هایش را بر اساس شایستگی اجتمهمکالسی
 .(Denham & Burton, 2003)دهد می

شیوع روزافزون افسردگی، اضطراب، اختالالت رفتاری، 
مواد، ترک تحصیل، بزهکاری و افت  سوءمصرفخشونت، 

اند نقش مهمی در دهد که مدارس نتوانستهتحصیلی نشان می
و غیر  (Farrington et al., 2012)شناختی تربیت ابعاد غیر

وجود، اینایفا کنند. با (Cohen & Sandy, 2007)تحصیلی 
 بینییشپعوامل هیجانی بهتر از عوامل شناختی عملکرد فرد را 

. افراد با مشکالت هیجانی در (Goleman, 2011)کنند می
فردی )افسردگی، اضطراب اجتماعی، معرض مشکالت درون

فردی )پرخاشگری، اعتیاد و بزهکاری( قرار تنهایی( و برون
تری دارند )عرفانی آداب، دارند و پیشرفت تحصیلی پایین

سه محور به دنبال تشخیص و اعمال (. مداخالت مدر1398
تغییرات بر عوامل فرآیندهای کالسی است که رشد تحصیلی، 

شود. بینی میآن پیش وسیلهبهاجتماعی و هیجانی فراگیران 
هایی که طی دو دهه اخیر با نام استفاده از نظریه روینازا

7. responsive classrooms 

8. incredible years 

9. strong kids 

10. the caring school community 

11. emotion recognition 

12. emotional poverty 
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بستر مدرسه منابع  در 1هیجانی-یادگیری اجتماعی
آموزان را ی و اجتماعی و شناختی دانش، هیجانیشناختروان

دست یابند، معقول و  جانبههمهکنند تا به رشد تجهیز می
مکانی برای تقویت رسد و مدارس به نظر می صرفهبهمقرون

 ,.Durlak, 2011; Thomas et al)است  هامهارتاین ظرفیت 

2019). 
های هیجانی مدرسه محور برای اساس برنامه هامهارتاین 

 .های هیجانی در خردسالی استپرورش شایستگی
 توانند با دیگرانگذاری احساساتشان، میان با ارزشآموزدانش

های اجتماعی را مؤثر ارتباط برقرار کنند، نشانه صورتبه
ی هافردی را حل کنند، تصمیمهماهنگ کنند، تعارضات بین

پاسخ  هایتبه موقعمقابل مشکالت بگیرند و خوبی در 
هر چه زودتر  (. تشخیص1398مسئوالنه بدهند )ابراهیمی، 

مشکالت سالمت روانی در کودکی یکی از موارد پیشگیرانه 
بهداشت عمومی است؛ چون الگوهای رفتاری و هیجانی در 

ت . بررسی تاریخچه سالمکنندیدشوارتر تغییر م ساالنبزرگ
د دهمشکالت روانی دارند، نشان می سالیبزرگر افرادی که د

اری تر با مشکالت هیجانی و رفتدر سنین پایین هاآنکه بیشتر 
 (.Krieger et al., 2013اند )درگیر بوده
از  (Greenberg, 2014)مدار های درمانی هیجانبرنامه

های پیشینه پژوهشی نظری و تجربی بیشتری نسبت به برنامه
 بر هستند و نیازمندخوردار است و اصوالً زمانپیشگیرانه بر

نظر را در این زمینه دارا متخصصانی است که دانش مورد
های الزم در این زمینه بنابراین برای طراحی مداخله؛ باشند

مین زارائه نقشه مفهومی جامع از این شرایط برای بافت ایران
تا  شودالزم هست که پژوهش حاضر در این راستا انجام می

 های بالینی کاربردی را فراروی متخصصان قرار دهد.افق

 روش

تحلیلی است که از  مندنظامپژوهش حاضر از نوع مطالعه 
 های پژوهشیافته یسنجکتابو تحلیل  2طریق الگوی پریسما

کند. برای پیدا کردن مقاالت مربوط با حوزه را بررسی می

 ی شامل:های اطالعاتموضوعی پژوهش حاضر، از پایگاه
PubMed, ProQuest, Scopus, Magiran,Science 

Direct,Google Scholar, Springer, Elsevier  استفاده شده
 است.

-School تخصصی هاییدواژهکلدر پژوهش حاضر، 

based emotional program, academic health-based 
behavior, academic boredom, academic self-
handicapping, social-emotional program, social-

emotional learning program, School-based در یاگونهبه 
به  مربوط مدارک که شدند بندیفرمول جستجو عبارت

 تارهایرف بر محور مدرسه هیجانی پیشگیری برنامه اثربخشی
 ازیسخودناتوان و تحصیلی یزدگدل تحصیلی، محورسالمت

 پیشرفتۀ بخش در که جستجو ید. فرمولنما تحصیلی را بازیابی
 :است زیر شکل به گردید پایگاه اسکوپوس وارد

TITLE-ABS-KEY (School-based emotional 
program) AND ("academic health-based behavior" 
OR "academic boredom" OR "academic self-
handicapping" OR” social-emotional program" OR 
"social-emotional learning program" OR "School-
based”) 

 یموردبررسهای مدارک بازیابی شده از هر کدام از پایگاه
طور مستقل استخراج شدند و نویسنده، عنوان و چکیده هر به

مقاله را بررسی کرده و متن کامل مقاالت منتخب را برای 
 قرار داد. جستجوی یموردبررسدستیابی به اهداف پژوهش، 

 جستجو اینکه یلبه دل و کرد شناسایی را مدرک (858) اولیه
 د ازگرفته ش تصمیم داشت، به همراه را نتایج از باالیی تعداد
 دیکلی کلمات سنجیکتاب وتحلیلتجزیه یا رخدادیهم یک

 شود. استفاده جستجو اصالح برای
وارد  وتحلیلتجزیههای بازیابی شده برای انجام داده

 کلمات رخدادیهم شبکه و شد 3اس ویور .اُ.افزار وینرم
 نشان را حاصل شبکه 1 شد. شکل تولید نویسندگان کلیدی

 که است خوشه 11 و یال 840گره،  91 دارای که دهدمی
 ,prevention دهد. کلمات کلیدیمی پنج بار رخ حداقل

mental health, children, adolescents, school-based 

intervention, social and emotional learning  ،و غیره
 ترین واژگان بودند.ترین و برجستهمرتبط

  

                                                           
1. social- emotional learning 

2. preferred reporting items for systematic review and meta-

analysis (PRISMA) 

3. Vos viewer 
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 .1 شکل

 نویسندگان توسط کلیدی کلمات یهم رخداد شبکه

 
 

 قالب در شبکه کلیدی، کلمات تأثیرگذارترین تعیین برای
GML به  و صادرGephi وتحلیلتجزیه برای افزارینرم که 
 کلیدی کلمات تأثیرگذارترین 1 جدول. شد وارد است، شبکه

 اربرد مرکزیت با تأثیر. دهدمی نشان رخدادیهم شبکه در را
 .شودمی تعریف ویژه

 

 .1 جدول

 رخدادیهم شبکه در کلیدی کلمات تأثیرگذارترین
 مرکزیت بردار ویژه درجه میانگین سال خوشه کلمات کلیدی

 0/1 60 4429/2014 2 پیشگیری
 90029/0 52 5357/2014 10 کودکان

 818316/0 46 8689/2016 8 سالمت ذهنی
 811679/0 44 5806/2017 1 ذهن آگاهی

 809386/0 45 0204/2016 9 مدرسه
 622857/0 40 2653/2016 8 مداخالت مدرسه محور

 645184/0 33 5556/2017 11 تنظیم هیجانی
 633143/0 34 3182/2017 6 آوریتاب

 618286/0 32 8077/2016 7 افسردگی
 60526/0 31 0/2016 6 هیجانی-یادگیری اجتماعی
 584065/0 26 0/2018 11 بهزیستی

 580593/0 28 9412/2015 1 وپرورشآموزش
 554518/0 32 7333/2016 2 هیجانی-یادگیری اجتماعی

 553918/0 27 2143/2017 7 تصادفی شدهکنترلکارآزمایی 
 548063/0 25 0/2016 4 استرس

 547634/0 27 12/2016 8 ه محورمدرس
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 رایب استناد از ایشبکه تحقیق، هایجبهه شناسایی برای
 حاصل شبکه. شد ایجاد بار پنج حداقل شده استناد مراجع
 در که طورهمان است، خوشه 7 و یال 426 گره، 71 دارای
 سناد،ا تأثیرگذارترین تعیین برای. است شده داده نشان 2 شکل

 محاسبه از پس. شد وارد Gephi به و صادر GML در نمودار
 14 و شدهمرتب مدارک ویژه، بردار مرکزیت و درجه میانگین
 .است شده ارائه 2 جدول در که شدند انتخاب اثرگذار مدرک

 .2 شکل

 شده استناد مراجع از استنادی شبکه

 

 .2 جدول

 شده ذکر مرجع شبکه در ویژه بردار مرکزیت باالترین با اسناد
 مرکزیت بردار ویژه درجه عنوان مدارک

 0/1 17 برنامه مداخالتی مدرسه محور بر رفتارهای پرخاشگرانه: یک فراتحلیل تأثیر ولسون و همکاران
 902063/0 19 در رشد یآورتابمعجزه عادی: فرآیندهای  مستن

 847395/0 19 : یک فراتحلیلینآفرمشکلپیشگیری مدرسه محور رفتارهای  ویلسون و همکاران
 835847/0 18 یک فراتحلیل یروزرسانبهمداخالت مدرسه محور برای رفتارهای پرخاشگرانه و اختالل آفرین:  ویلسون و لیپسی

سیدلر و -ورنر
 همکاران

و  مندنظامی مدرسه محور پیشگیرانه برای افسردگی و اضطراب برای جوانان: مرور هابرنامه
 فراتحلیل

15 673239/0 

 663631/0 23 های ملی همبودیدر تکرار بررسی DSM5شیوع در سراسر زندگی و توزیع سنی اختالالت  همکارانکسلر و 
 429574/0 12 مندنظامهای مدرسه محور برای کاهش قلدری: یک مطالعه مروری برنامه تأثیر توفی و فارینگتون

 364996/0 10 گویند؟شواهد چه می ترویج سالمت روان و پیشگیری از مشکالت در مدرسه: وی آر و نیند
 288907/0 10 های جهانی به ترویج سالمت ذهنی در مدارسنگرش مندنظاممرور  ولز و همکاران

 287737/0 8 های مداخالتی زودهنگام برای اضطرابپیشگیری مدرسه محور و برنامه تأثیرکارآمدی و  نییل و کریستنسن

 گرینبرگ و همکاران
 هیجانی و -مدرسه محور و رشد نوجوانان از طریق یادگیری هماهنگ اجتماعیتقویت پیشگیری 

 تحصیلی
23 168473/0 

 ورنبرگ و همکاران
 درمان ابتکاری برای کودکان مبتال به اختالالت هیجانی جدی: نتایج اولیه برای برنامه سالمت ذهنی

 مدرسه محور
5 107423/0 
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 مرکزیت بردار ویژه درجه عنوان مدارک

 ردی و همکاران
رانه و مداخالتی مدرسه محور برای کودکان و نوجوانان دارای اختالل های پیشگیاثربخشی برنامه

 هیجانی: یک فراتحلیل
6 055484/0 

 035991/0 10 های پیش روپیشگیری مدرسه محور: وضعیت فعلی و چالش گرینبرگ

 یلبه دلپس از شناسایی مقاالت، تعدادی از مقاالت 
زارش های اطالعاتی و عدم گتکراری بودن بین پایگاه

مناسب، حذف شدند. تعدادی نیز بعد از  به شکلاطالعات 
عدم تطبیق موضوعی از روند  به علتبررسی عنوان و چکیده 

ن پس از بررسی دقیق مت یتدرنهاپژوهش کنار گذاشته شدند. 
ارتباط موضوع پژوهش  به لحاظمقاله  16کامل مقاالت تعداد 

ن مراحل از عنوان جامعه نهایی پژوهش انتخاب شدند. ایبه
 توضیح داده شده است. 3فرایند جستجو و انتخاب در شکل 

 .1نمودار 

 گیری مقاالت جستجو شدهنمودار درخت تصمیم

 
 

در ادامه، مقاالت خیلی مرتبط با عنوان پژوهشی که هدف 
آورده شده است.  3اصلی پژوهش حاضر نیز بود در جدول 

قش رتباط با ناین مقاالت مستنداتی هستند که بیشتر در ا

هیجانی مدرسه محور مباحثی را مطرح -های اجتماعیبرنامه
 کرده بودند.

  

های پایگاهمجموع مقاالت بازیابی شده از 

 898اطالعاتی:

 شناسایی مقاالت از طریق پایگاه

 858اسکوپوس: 

 743حذف مقاالت به دلیل تکراری بودن: 

 155عناوین و چکیده مقاالت بررسی شده: 

 :ویور اس حذف در مرحله غربالگری نرم افزار وی.اُ.

 53حذف در بررسی عنوان و چکیده: 

 35تطبیق موضوعی: حذف به علت عدم

 67متن مقاالت بررسی شده: 

 21حذف به دلیل عدم گزارش کافی و مناسب: 

 30حذف در بررسی متن کامل مقاالت: 

 

 16مقاالت انتخاب شده برای ورود به مطالعه:

یی
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شنا
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 .3جدول 

 هیجانی در بافت مدرسه-های یادگیری اجتماعیمقاالت ترجیحی و انتخابی در ارتباط با نقش برنامه
 خالصه هر اثر نویسنده )گان(/ سال ردیف

1 Wong (2014)همکاران  و 
هیجانی -آموزان دوره ابتدایی که مشکل در تنظیم اجتماعیهیجانی بر روی دانش-دگیری اجتماعیاثربخشی برنامه یا

 داشتند.

2 Berry ( 2016و همکاران) 
 جهانی: کارآزمایی هیجانی مدرسه محور در بریتانیا:-های یک برنامه اجتماعیوتحلیل هزینهی و تجزیهاثربخش
 تصادفی شدهکنترل

3 
Schonert-Reichl  و

 (2015همکاران )
آگاهی ساده تا پیشرفته کودکان مدارس هیجانی و شناختی از طریق برنامه مدرسه محور ذهن-افزایش رشد اجتماعی

 ابتدایی

4 Cramer & Castro-Olivo 
 آموزانهیجانی سازگار با فرهنگ بر روی سالمت ذهنی دانش-تأثیر مداخله یادگیری اجتماعی (2015)

5 Schwartz (2016) 
له عنوان مداخآموزان هدف: ارزیابی برنامه شروع قوی بههیجانی برای دانش-اجرای برنامه درسی یادگیری اجتماعی

 سطح دو

6 
Portnow  و همکاران

(2018) 
ی و های سطوح کالسهیجانی: مکانیسم-های یادگیری اجتماعیکاهش رفتارهای پرخاشگرانه در بستر جهانی برنامه

 آموزدانش

6 
Wenz-Gross  و همکاران

(2018) 
ملکرد هیجانی، ع-های اجتماعینقش برنامه گام دوم یادگیری اولیه و مهارت دبستانی:مسیرهایی برای آمادگی پیش

 دبستانیهای تکلیفی و پیشاجرایی، مهارت
7 Carroll ( 2020و همکاران) ی استرالیاآموزان ابتدایهیجانی برای دانش-یارزیابی تأثیر برنامه کودکان عالی: یک برنامه تعاملی یادگیری اجتماع 

8 Gaete ( 2019و همکاران) 
شکل را حل توانم ممن می»برنامه ها: مطالعه پروتکل اجرا و پذیرش دبستانیگرایانه در پیشپیشگیری سالمت ذهنی

 تصادفی شدهکنترلصورت در شیلی به «کنم

9 Rojas & Abenavoli 

(2021) 
-شده با برنامه یادگیری اجتماعییلتعدرفتاری، صالحیت هیجانی و مهارت واژگان بیانی:  یه بودن تنظیمدوسو

 دبستانیهیجانی پیش

10 
 جمالی پاقلعه و همکاران

(1392) 
 های اختاللاجتماعی بر کاهش نشانه مسئلهمقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی و آموزش حل 

 والدین( ارزیابی) اینافرمانی مقابله
 آموزانبر کفایت اجتماعی هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش RULERتأثیر برنامه الفاظ هیجانی  (1395خواه، یوسف )رنج 11
 آموزان پنجم و ششمهای هیجانی دانشتأثیر برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی بر شایستگی (1397احراری، غفور ) 12

13 
ابراهیمی اورنگ و همکاران 

(1397) 
 یجانآذرباآگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان هیجانی جامع بر خود-تأثیر آموزش برنامه یادگیری اجتماعی

 یشرق

 (1397عرفانی آداب، الهام ) 14
یجانی آوری تحصیلی، شایستگی اجتماعی ههیجانی کودکان قوی بر تاب-مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی

 کم برخوردارآموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و درسه در دانشو احساس تعلق به م
 مندنظامهیجانی: مطالعه مروری -های یادگیری اجتماعیاثربخشی برنامه (1398نعمتی و باردل ) 15

 (1399کاشفی و همکاران ) 16
راد مبتال به تاری در افهیجانی بر بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اختالالت رف-تأثیر برنامه یادگیری اجتماعی

 اختالل سلوک

 گیریبحث و نتیجه

هدف تحقیق حاضر مطالعه طراحی و ارزیابی برنامه پیشگیرانه 
مدار در بافت مدرسه بود. شواهد تحقیقی نشان از هیجان

هیجانی در بافت -های یادگیری اجتماعیسودمندی برنامه
 ی ودبستانآموزان دوره پیشخصوص برای دانشمدرسه به

ه در برای نمون هاپژوهشدبستانی دارد. این اثربخشی در اکثر 
 ؛Portnow et al., 2018 ؛Wong et al., 2014های )پژوهش

Wenz-Gross et al., 2018؛ Gaete et al., 2019 جمالی ؛
؛ 1395خواه زنوزق، ؛ رنج1392 پاقلعه و همکاران،
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؛ کاشفی و همکاران، 1397؛ احراری، 1397آداب، عرفانی
 است. مشاهدهقابل( 1399

عنوان هیجانی به-های اجتماعیدر مقاالت منتخب، برنامه
برنامه درسی مدارس قلمداد شده است. در  بخش ضروری از

توان گفت که خودکارآمدی و صالحیت اهمیت این شرایط می
 پژوهشگران ازنظرهیجانی عامل اساسی در نظر گرفته شده و 

تواند نقشی مهم در پیشگیری رفتارهای ابراز هیجانی مفید می
هیجانی با  یبًا در تمام مطالعات، برنامهتقرپرخطر ایفا کند. 

کامل اجرا شده و اثربخشی  صورتبهمشارکت اعضای مدرسه 
بوده است. این  توجهقابلی پیگیری نیز هادورهدر  آن حتی

اند که باعث بهبود خودآگاهی و ادراک اجتماعی شده هابرنامه
 أثیرتی آموزشی و تربیتی هاجنبهبر عملکرد تحصیلی در تمام 

این،  افزون بر (.1398دار گذاشته است )نعمتی و باردل، معنی
بر ساختار،  های موجود استانداردهای محکمیدر پژوهش

ا شود و بر انطباق بدر نظر گرفته می هاآنارزشیابی و مداخله 
. (Frye et al., 2022)شود می یدتأک (CASEL)معیارهای مدل 

ها از یک مسیر منطقی دها و روند مداخالتی برنامهاستاندار
انند توآموزان در تمام سطوح زندگی میکند که دانشپیروی می

ها را تمرین، مرور و بازنگری شناختی، عاطفی و هیجانی برنامه
 کنند.

شود مشکالت هیجانی و رفتاری توسط کودکان تجربه می
و این نگرانی  شودو برای برخی منجر به ناسازگاری پایدار می

. این شرایط (Denston et al., 2022)جهانی است  یامسئله
گذاران و متخصصان تربیتی را بر آن داشته تا از سیاست

ی ، شامل یادگیروپرورشآموزشنگر نسبت به رویکردهای کل
هیجانی در کنار رشد شناختی کودکان، حمایت کنند -اجتماعی

(OECD, 2015) رویکرد مدرسه محور یک رویکرد کلی .
واحدی از تغییر  عنوانبههای ارتباطی مدرسه را است، قسمت

هیجانی -گیرد و هدفش اشاعه یادگیری اجتماعیدر نظر می
روزانه  تعامالتدر سطوح آموزشی برای پیشبرد ارتباط سالم و 

آموزان است. این رویکرد زمانی مؤثر است که بتوان از دانش
آموزان در های معلمان، کادر مدرسه و اولیای دانشتالش

د. با مند ششناختی برنامه درسی بهرهجهت پیشبرد اهداف غیر
 محور نسبت به شخصیت و یادگیریبر نگرش کل یدتأکوجود 

ناختی شهای نوین بهزیستی روانکودک، الهام گرفته از رویکرد
های شناختی و و آموزش مثبت نگر، مدارس باز هم به حوزه

بعضاً محیطی توجه دارند. این مدارس با نگاه ابزاری نسبت به 
آموزان نگاه سنتی خود را در مدارس یادگیری و رشد دانش

ن آموزان در دوران ابتدایی بدون داشتبرند. بیشتر دانشپیش می
شوند. یادگیری هیجانی وارد مدرسه می-اجتماعی ایهمهارت
بسیار دشوار است و در روابط اجتماعی نیز  هامهارتبعضی 

(. 1398شوند )به نقل از نعمتی و باردل، با مشکالتی مواجه می
اکثر پژوهشگران در گزارش نتایج پژوهشی خود یکی از دالیل 

انی در هیج-های یادگیری اجتماعیمهم برای اجرای برنامه
بافت مدرسه را، داشتن ارتباط سالم بین همساالن، معلمان و 

م ی رشد سالکنندهتضمین هاآنکنند و به نظر خانواده ذکر می
آموزان ابتدایی است که از مسیر خودآگاهی هیجانی دانش

مداخالت  برنامه ینترمهمخاطر  ینبه همشود. حاصل می
-دگیری اجتماعیپیشگیرانه جهانی در مدارس در جهت یا

ها با پیامدهای اجتماعی، کارگیری این برنامههیجانی است. به
هیجانی و تحصیلی مرتبط هستند؛ اتفاقات آینده فراگیران را 

کنند؛ هزینه اجرای کمتری دارد و نهایتاً در فرآیند بینی میپیش
 ,.Domitrovich et al)دارند  یمؤثرتغییر رفتارها نقش 

مثبتی بر  تأثیر. یادگیری اجتماعی هیجانی با کیفیت باال (2007
یجانی و عملکرد رفتار کودکان، صالحیت اجتماعی، ه

. مدارسی (Gregory & Fergus, 2017)دارد  هاآنتحصیلی 
کنند، احتماالً بر هیجانی را اجرا می -اجتماعی هایمهارتکه 

ثبت م طوربهآموزان کفایت اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش
 (؛ زیرا افراد با1398خواهند بود )ابراهیمی،  تأثیرگذار

هیجانی ضعیف در معرض مشکالت  -صالحیت اجتماعی
درون فردی )افسردگی، اضطراب اجتماعی و تنهایی( و 

فردی )پرخاشگری، اعتیاد و بزهکاری( قرار دارند و برون
 .(Guide Cacel, 2013)شان پایین است پیشرفت تحصیلی

در این مقاله اثربخشی  شدهیبررستمام مداخالت 
کنند. هدف اجتماعی را تأیید می-های هیجانیبرنامه

هیجانی مدرسه محور افزایش درک و -های اجتماعییادگیری
رسیدن به خودآگاهی هیجانی، خود را در نگاه  ها،فهم هیجان

دیگری دیدن، همدلی، کنترل خشم، تعامل با احساسات منفی 
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و  مسئله همچون اضطراب و استرس و آموزش حل
 ،پذیریتمسئولگیری راهبردهای تفکر شفاف، تصمیم

ارتباطی سالم  هایمهارتراهبردهای حل تعارض و رشد 
 (.1398)نعمتی و باردل،  است
گیری اجتماعی و تصمیم -خودآگاهی هیجانی هایهارتم

مسئوالنه موجب تسهیل در مدیریت هیجان و شایستگی 
شود با محیط می هاآنآموزان و تعامل مؤثر اجتماعی دانش

(Taylor et al., 2017)شود آگاهی هیجانی موجب می. خود
فرد نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد؛ امکان شناسایی 

ی ارزیابشود فرد به خودهیجانات را داشته باشد و باعث می
ها شامل چگونگی فکر و احساس برنامه برسد. محتوای این

کودکان درباره خود و دیگران است و منجر به تقویت 
شود ها در کودکان میآوری و توانایی مدیریت چالشتاب

(Manning & Fleming, 2019). 
های های هیجانی رویکرد مهارتی دارند، در برنامهبرنامه

شود و به فراگیران در چگونگی استاندارد مدارس استفاده می
ر خود و دیگران، درک علل و پیامدهای ها دتشخیص هیجان

ها، بروز مناسب هیجان و نهایتًا گذاری هیجانها، نامهیجان
(. همچنین 1395خواه، کند )رنجها کمک میتنظیم مؤثر هیجان

در  کندکمک می ابتدائی ان دورهآموزدانشها به این برنامه
فکر کنند و در زمینه حل مشکالت  مسئله چارچوب حل

ردی، پرخاشگری، تحمل ناکامی و انزوای اجتماعی فبین
. هدف نهایی تمام این (Gaete et al., 2019) کنند پیشرفت

آموزان است تا خود را بهتر بشناسند و ها کمک به دانشبرنامه
ی تعامل، کار و زندگی با همتایان، معلمان، این شناخت، شیوه

 دهشیبررسهای بخشد. در برنامهخانواده و جامعه را بهبود می
محور موفقیت و بهزیستی به  حول هامهارتمدرسه محور، 

 (.1397شود )احراری، آموزان ارائه میدانش
 رد هیجانی-اجتماعی یادگیری هایبرنامهمؤثر  سازیپیاده

آوری و احساس تعّلق افزایش تاب موجب تواندمی مدتکوتاه
مدرسه،  هایفعالیتدر  هاآن مشارکت افزایش به مدرسه،

 رتقایا همراه با ت رفتاری کمترمشکال پیشرفت تحصیلی،
 برای آمادگی احتمال بلندمدت، در .شود مطلوب رفتارهای

 المروابط مثبت س شغل و حرفه، در موفقیت دانشگاه، به ورود
خوب از  شهروندان به شدنیلتبد و بهتر روحی سالمت و

شود. می بیشتر هیجانی،-های اجتماعیطریق رشد شایستگی
متنوع  هایمهارتای از انی مجموعههیج-یادگیری اجتماعی

اهمیت موضوع،  یلبه دلاست که در هر سنی آموختنی است. 
های مهم غیر تواند یکی از برنامهمی هامهارتافزایش این 

با  هامهارتبنابراین ادغام این ؛ شناختی مدارس باشد
کودکان را  جانبههمهتواند رشد های عادی مدارس میبرنامه

 امعه تضمین نمایند.در سطح کلی ج
ژوهش حاضر، چون این پژوهش از پدر زمینه محدودیت 

است، به لحاظ ماهیت و نوع  مندنظامنوع مطالعه مروری 
شناسی است هایی در طرح و روشتحقیق دارای محدودیت

اد. دکه در تعمیم نتایج حاضر بایستی احتیاط الزم را انجام 
های از بررسیبسیاری شناسی به لحاظ روش برای نمونه

ده بر ش یبندفرمولسیستماتیک برای شناسایی متغیرهای 
های اطالعاتی متکی هستند. تعداد نسبتاً محدودی از پایگاه

متغیرها مشکالتی به  یجزئدر انتخاب همه موارد  یجهدرنت
 افزارنرمها، آید. افزون بر این در زمینه تحلیل دادهوجود می

های التین و برخی از ر دادهمبتنی ب کامالً مورداستفاده
ا ر زمینیراناهای پژوهشی های اطالعاتی هستند و دادهپایگاه

ی دست صورتبهشوند و اطالعات پژوهشی ایرانی شامل نمی
کیفی انجام  صورتبه همآنشوند که انتخاب و گزارش می

ها از طریق گزارش کامل داده عمالًشود، این روش می
شود. مجموعه این شرایط، ممکن میهای تحلیل غیرسامانه

این  رغمکند. علیحاضر را با احتیاط مواجه می هاییافتهیمتعم
های برای پیشنهادهای کاربردی، طبق یافتهها، محدودیت

های پیشگیری هیجان مدار برای پژوهش حاضر، برنامه
آموزان با پیامدهای مثبت تحصیلی، روانی و اجتماعی دانش

برای مدارس  هامهارتراحی و اجرای این همراه است که ط
 شود.نیز پیشنهاد می زمینیرانا

 تعارض منافع

 اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد. بنا بر
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 منابع

 یاثربخش سهی(. مقا2020م. ) ی،جاجرم و ،ح. ،انیمهد ،ر. ،انیآذر
 یبر معنا جانیه میو تنظ یلیتحص یآموزش سرزندگ

 یهاپژوهش در نظام. یلیتحص یزگارو سا یلیتحص
 .494-483 ،(نامهیژهو)14 ،یآموزش

(. 1397)ابراهیمی اورنگ، ا.، حسینی نسب، د.، و بدری گرگری، ر. 
هیجانی جامع بر -آموزش برنامه یادگیری اجتماعی تأثیر

خودآگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان 
-166(، 18)7 ،مطالعات آموزشی و آموزشگاهیشرقی. 

179. 
 -(. رویکردهای تربیتی به یادگیری اجتماعی1398ابراهیمی، س. )

-67(، 40)8، شناسیروانمجله رویش هیجانی در مدارس. 
76. 

هیجانی -اجتماعی برنامه تلفیقی یادگیری تأثیر(. 1397احراری، غ. )
 هنامپایان آموزان.اجتماعی دانش -های روانیبر شایستگی
 بریز.دانشگاه ت شناسیروانو  یتیعلوم تربکده دکتری. دانش

جمالی پاقلعه، س.، عابدی، ا.، نظری بدیع، م.، و میرزایی راد، ر. 
-(. مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی1392)

های اجتماعی بر کاهش نشانه مسئلههیجانی و آموزش حل 
(. فصلنامه ارزیابی والدین)ای اختالل نافرمانی مقابله

 .70-44، (3)12، بالینی شناسیانرو
 RULERبرنامه الفاظ هیجانی  تأثیر(. 1395رنج خواه زنوزق، ی. )

بر کفایت اجتماعی و هیجانی و عملکرد تحصیلی 
دانشکده علوم  ،کارشناسی ارشد نامهپایان آموزان.دانش

 دانشگاه تبریز. شناسیروانتربیتی و 
-ی یادگیری اجتماعیمقایسه اثربخش(. 1397عرفانی آداب، ا. )

آوری تحصیلی، شایستگی هیجانی کودکان قوی بر تاب
هیجانی و احساس تعلق به مدرسه در -اجتماعی

آموزان پایه مقطع ابتدایی برخوردار و محروم شهر دانش
دانشکده علوم تربیتی و  ،دکتری نامهپایان، همدان

 دانشگاه تبریز. شناسیروان

بررسی (. 1399و بدری گرگری، ر. )کاشفی ممقانی، ش.، ارشد، م.، 
ت هیجانی بر بهبود پیشرف-برنامه یادگیری اجتماعی تأثیر

تحصیلی و کاهش اختالالت رفتاری در افراد مبتال به 
 .18-10 (،1)8، . مجله روان پرستاریاختالل سلوک

(. 1400کرمی، ا.، ذبیحی، ز.، راسخی رشخوار، م.، و طبسی، م. )
آوری در سازگاری و تاببررسی نقش تنظیم هیجان 

ری گیآموزان در دوران همهتحصیلی و کیفیت زندگی دانش
. های آموزشینشریه علمی پژوهش در نظام. 19-یدکوو
15(55،) 133-142. 

آموزش  به هنگام(. مداخالت 1399باردل، م. ) و نعمتی، ش.،
هیجانی در کودکان دبستانی: مطالعه مروری -اجتماعی

-دو فصلنامه علمی )مقاله علمی. ودکتفکر و ک. مندنظام
 .308-285 (،1)11 ،مروری(
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