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چکيده
در هزاره ورود به عرصه اطالعات و ارتباطات يا به عبارت دقيقتر ورود به عصر دانايي و نوآوري
که زندگي بشر را دگرگون ساخته ،تالش براي شناخت محيط پيرامون و آينده ،افراد را از تحليل
روابط بينفردي ،شناخت حاالت ،خلقيات ،هيجانهاي دروني خود غافل کرده است .اين تغييرات
نظام آموزش و پرورش را که عهدهدار پرورش شهرونداني مسئول و رشد يافته و برخوردار از
مهارتهاي اجتماعي ،هيجاني و عاطفي باشند ،نيز دچار کمکش و چالش نموده است .با توجه
به اينکه هدف پژوهش حاضر ،بررسي ضرورت آيندهپژوهشي و توسعه دانايي با تکيه بر سواد
هيجاني در نظام آموزش و پرورش بود .لذا در اين راستا نويسندگان به شکل توصيفي -تحليلي
کوشيده اند ،به ضرورت و اهداف آيندهپژوهشي در حيطه سواد هيجاني پرداخته و پس از معرفي
و تبيين عوامل اثرگذار ،روشهاي مؤثري را براي ارتقا سواد هيجاني در نظام آموزش و پرورش
بيان نمايند.

واژگان کليدي :آينده پژوهي ،سواد هيجاني ،آموزش و پرورش.
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مقدمه
ميل به آگاهي و شناخت آينده همواره در طول زندگي انسان از گذشتههاي دور وجود داشته است .اهميت و نياز به اطالع از حوادث
آينده در طول تاريخ ،با ظهور افرادي در هيأت پيشگو و طالعبين بروز يافته و پاسخ داده شده است .به طوري که نگرش فطري انسان به آينده
و انديشه پيرامون آگاهي از وضعيت نهايي جهان ،از سوي اديان الهي نيز مورد توجه قرار گرفته است پس در تمامي جوامع ،برداشتهايي از
«زمان» و «آينده» همواره وجود داشته است[ .]1و «تنها خط مشي و سياستي که احتمال موفقيت آن وجود دارد ،تالش براي ساختن آينده
است .تالش براي ساختن آينده بسيار مخاطرهآميز است ولي به هر حال مخاطرات اين تالش به مراتب کمتر از عدم تالش براي ساختن آن
است»[ .]2در اين ميان اهميت آموزش و پرورش به عنوان مولفهاي تاثيرگذار درآينده کشورها ،داراي پيچيدگي روابط و تعامالت و تغييرعوامل
محيطي است و توجه به آن مستلزم مالحظات زيادي است .زيرا دوران نويني که در عرصه حيات اجتماعي که به جامعه اطالعاتي مشهور
است آغاز شده ،قرني ممتاز و ويژه با امتيازات منحصر به فرد را رقم زده و باعث تغيير و تحوالت سريع اعصار گذشته ،زندگي بشر و مناسبات
آن گرديده ،که در نتيجه آن  ،آموزش و پرورش و رسالتهاي آن را تحت تأثير قرار داده است[ . ]3به طوري که نقش و کارکرد مدارس در
آستانة هزارة سوم ميالدي ،تغيير و جهش چشمگيري پيدا کرده است .افـزون بر ايفاي نقش سنّتي مدارس مبني بر تربيت افرادي فرهيخته،
مدارس عهدهدار پرورش شهرونداني مسئول و رشد يافته و برخوردار از مهارتهاي اجتماعي ،هيجاني و عاطفي نيز هستند[ .]4از اينرو توجه
جـدي و همه جانبه به عواملي که بستر الزم جهت دستيابي به اين هدف را فراهم ميسازند ،اجتنـاب ناپـذير بـه نظـرميرسد .بدين منظور
توجه جدي به رشد هيجاني و اجتماعي دانشآمـوزان يکي از راهبردهـاي اساسـي در نيل به اين هدف بهشمار ميرود[ .]5واقعيت اين است
که فضاي هيجاني به يک ناسازگاري در يک دنياي شتابان محول شده است .بنابراين مهم است که همه معلمين در مورد سواد هيجاني
هشياري داشته و بخواهند جايگاه سواد هيجاني 1را در زندگي روزمره خود در نظر داشته باشند .زيرا هيجانها در هنگام تکاليف زندگي ،رفتار
را به شيوه مفيد براي تکامل ،نيرومند و هدايت ميکند و فرد را قادر ميسازد موقعيتها را با تمايز زياد ارزيابي کند و بنابراين با هيجاني پاسخ
دهد که مناسب موقعيت باشد .بنابراين هرچه دانشهيجاني فرد دقيقتر و جامعتر باشد ،توانايي او در پاسخ دادن به رويداد زندگي ،با واکنش
هيجاني تخصصي و بسيار مناسب ،بيشتر است[ .]6با اين حال ،آموزش مهارتهاي سواد هيجاني «قطعه گمشدهي» آمـوزشهـاي اجتمـاعي و
هيجـاني اسـت کـه از ذهن بسياري از معلمان مغفول مانده است .محيط اجتماعي مدرسه نمونه کوچکي از نظام اجتماعي جامعه تلقي
ميگردد .روابطي که دانشآموزان با معلمان و همساالن خود در مدارس برقرار ميکنند ،نقش اساسي در اکتساب نگـرشهـا ،باورهـا و
ارزشهـاي بنيـادين اجتمـاعي دارد و درك دانـش آمـوزان را از جامعـه و محيطي که در آن قرار دارند ،تحـت تـاثير قـرار مـيدهـد  .مدرسـه
يکـي از مهمتـرين بافـتهـاي يـادگيري مهارتهاي هيجاني است .آموزش هيجاني ميتواند از طريق گسترهاي از تالشها ماننـد آمـوزش
کالسـي ،فعاليتهاي فوقبرنامه ،جو و شرايط حمايتي مدرسه ،و درگير کـردن دانـش آمـوزان ،معلمـان و والـدين در فعاليتهاي اجتماعي
صورت گيرد .در صورتي که فرآيند اجتماعي شدن و رشـد مهـارت هـاي هيجـاني درمحيط اوليه خانواده مطلوب نباشد ،اين امکان وجود دارد
تا مدارس از طريق آموزشهاي ترميمي به جبران اين کاستيها بپردازنـد .بـراين اسـاس بسـياري از مربيـان و روانشناسـان نسـبت بـه توجـه
و توسـعه آمـوزش مهارتهاي اجتماعي و هيجاني در مدارس تاکيد کردهاند[ . ]7برطبق ديدگاه کارکردگرايي ،رشد مهارتها براي تنظيم
تجربهي هيجان و ابراز آن نقش عمدهاي در سازگاراي روان شناختي و اجتماعي دارند .درحاليکه ضعف در اين مهارتها از قبيل ضعف در
ابراز هيجان ،ميتواند موجب نقص در عملکرد سالم روانشناختي شود[نقل از .]8عالوه براين ،نظريههاي رشد و هيجان بيان ميکنند که
مشکل در ابراز هيجانها و عدم تنظيم آنها در دوران کودکي منجر به آسيبپذيري کودك در آينده ميشود[ .]9يافتههاي تجربي در حمايت
از اين فرضيه نشان ميدهد که تنظيم هيجان ضعيف با عاليم افسردگي ،اضطراب و شکايتهاي جسماني در کودکان رابطه مثبت دارد[.]8
نورايي در پژوهشي رابطه هوش هيجاني اعضاي هيأت علمي را با عملکرد آموزشي آنها مورد بررسي قرار داد و نشان داد بين سواد هيجاني(خود
آگاهي و خود مديريتي ) با عملکرد آموزشي ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد[نقل از .]11همچنين تحقيقات نشان داده که سواد هيجاني
روابط را بهبود ميبخشد ،امکان دوست داشتن بين افراد را فراهم ميکند ،امکان همکاري در محيط کار را افزايش ميدهد و احساس درکنار
هم بودن را تسهيل ميکند[ .]11اما مهارتهاي ضعيف سواد هيجاني منجر به رابطه  ،عاطفه ،عزت نفس و خلق و خوي ضعيف ميشود[،]12
همچنين توانايي شناخت و نامگذاري هيجانها باعث سازگاري تحصيلي يا موفقيت در تحصيل و پيشرفت در جنبههاي شخصي و اجتماعي
ميگردد[ .]13و مهارت دانشآموزان در تنظيم هيجاني ميتواند بر بهزيستي اجتماعيشان تأثير بگذارد[.]8

emotional Literacy

1

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره ، 8زمستان  ،5931ص 39 - 501
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

با توجه به انتظار جامعه براي تربيت نيروي انساني کارآمد ،دانا وتوانا ،با نشاط و متعهد به ارزشهاي ملي و مذهبي براي ساخت
آيندههاي مطلوب و نقش تأثيرگذار مدارس بر رشد مهارتهاي اجتماعي و هيجاني دانشآموزان و اهميت فراگيري اين مهارتها در افزايش
توانمندي دانش آموزان در سازگاري مؤثرتر با خود و محيط و همچنين حساسيت ويژه دوران تعليم و تربيت و تأثيرات پايدار اين دوره بر
شکلگيري شخصيت کودکان و نوجوانان ،ضرورت توجه به مهارتهاي هوش هيجاني و آموزش سواد هيجاني روشن ميگردد[ .]5بر اين
اساس ،هدف پژوهش حاضر اين است که؛ آينده پژوهشي و توسعه سواد هيجاني چه نقشي در توسعه و کارآمدي نظام آموزش و پرورش دارد؟
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،و از نظر ماهيت موضوع مورد بررسي و شيوه گردآوري اطالعات توصيفي-
تحليلي است .که تالش شده سواد هيجا ني و اهميت آن براي نظام آموزش و پرورش با نگاهي به آينده مورد بررسي قرار گيرد.
مفهوم سواد هيجانی :واژهي سواد هيجاني براي اولين بار توسط اشتاينر )1997(2مورد استفاده قرار گرفت؛ او بيان کرد که سواد
هيجاني توانايي فهم هيجانها ،توانايي گوش دادن به ديگران ،توانايي همدردي و همدلي با هيجانهاي آنها و توانايي بيان و ابراز هيجان-
هاست[نقل از .]8به عبارت ديگر ،سواد هيجاني شامل توانايي فهم ،ابراز و مديريت هيجانهاي خود و پاسخ به هيجانهاي ديگران است ،به
صورتي که براي ما و ديگران مفيد واقع ميشود[ .]14سواد هيجاني به طور کلي يک توانايي براي فکر کردن براي تشخيص هيجان ،مديريت،
درك و ارتباط برقرار کردن با آن و درك اين که چگونه آن توانايي کنشها و ارتباطات ما را شکل ميدهد و بر تفکر ما تأثير ميگذارند ،تلقي
ميشود .نکتهاي که الزم است بدان اشاره شود تفاوت بين «هوش هيجاني» و « سواد هيجاني» است .آنچه از بررسي اين دو سازه از ميان
مطالب علمي استخراج ميشود اين است ،که بيشتر محققين اين دو واژه يکسان در نظر گرفتهاند .اما به نظر ميرسد تفاوت جزئي باهم دارند.
زيرا در «هوش هيجاني» بخاطر منتسب بودن به نوعي هوش ،بيشتر به جنبه فطري و ارثي آن تأکيد ميشود اما در «سواد هيجاني» بخاطر
انتساب آن به نوعي سواد که قابل آموختن هست ،بيشتر به جنبه اکتسابي و آموزشي آن تأکيد ميگردد.
مؤلفههاي سواد هيجانی :با توجه به اينکه هيجان داراي چهار بعد ذهني ،زيستي ،هدفمند و اجتماعي است .پس سواد هيجاني
داراي دو بعد اصلي -1توانايي فهم اين چهار بعد و -2مديريت هيجان و ارائه واکنش مناسب در موقعيتهاي متفاوت و متغير زندگي است.
فواید سواد هيجانی در آینده :ميزان موفقيت فرد چه در زندگى شخصى و چه در روابط اجتماعى تا حد زيادى به مهارت او در
مديريت احساسات در برخورد و مواجهه با مشکالت بستگى دارد .عدم توانايى کنترل احساسات مانند هر ناتوانى ديگر زاييدة تشويش و اغتشاش
فکر است .در واقع ذهني که سرشار از انواع مسائل و مشغوليتهاى فکرى است ،ازحل و فصل احساسات ناشى از اين مشکالت ناتوان ميماند.
اين عدم توانايى باعث مىشود که فرد در مقابل برانگيختگى و تحريکات محيط خارج واکنشهاى غيرارادى از خود نشان داده و قادر به مديريت
هيجانات و احساسات عاطفى خود نباشد و در نتيجه موفق عمل نکند[ .]15در اين راستا،گلمن ،3معتقد است افرادي که نميتوانند بر زندگي
هيجاني خود تسلط داشته باشند ،درگير کشمکشهاي دروني هستند که از توانايي آنان براي انجام کار متمرکز و تفکر روشن ميکاهد[.]16
از طرفي سوادهيجاني ،تواناييهاي ياددهي مدارس را افزايش ميدهد .اين دوره ها عالوه بر مزاياي تحصيلي ،به کودکان کمک ميکنند تا به
عنوان دوست ،دانشآموز ،فرزند و در آينده به عنوان همسر،کارمند ،رئيس ،والد و شهروند ،نقشهاي خود را در زندگي به نحو بهتري ايفا کنند.
بسياري از پژوهشگران بر اين باورند که بين هوش هيجاني و عملکرد مؤثر در تطابق با اقتضائات روزمره زندگي پيوند دارد[.]17
نقش آموزش و پرورش در آموزش سواد هيجانی :پژوهشها نشان ميدهند که هوش و سواد هيجاني ،موجب شکوفايي خالقيت
ميشود و با توجه به اين که سواد هيجاني اکتسابي است ،ميتوان با سواد آموزي هيجاني در افراد و به ويژه در کودکان ،موجبات بروز و
گسترش خالقيت را به وجود آورد.با توجه به اين که کودکان بخش عمدهاي از اوقات خود را در مدرسه ميگذرانند و آموزش رسمي خود را
در مدرسه ميبينند ،پس نقش ويژه و پراهميت مدارس در خصوص سوادآموزي هيجاني ،مشخص ميگردد .سالوي عقيده دارد که آموزش
طبيعي هيجاني که با هنرهاي آزاد و نظامهاي ارزشي همراه است نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است .در درسهايي که شامل داستان هاي
مشغول کننده هستند ،کودکان در مورد احساسات قهرمانان شروع به يادگيري مي نمايند .کودکان مشاهده ميکنند که چه چيز باعث احساس
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شادماني ،ترسيدن ،حسادت و غيره در اين شخصيتها ميشود و چگونه اين قهرمانان با احساسات خود کنار آمده يا مقابله ميکنند .اين
يادگيري از طريق نظام آموزشي استاندارد صورت ميگيرد و همان گونه که داستانها پيچيده تر ميشوند ،يادگيري هيجاني هم همراه آن
پيشرفته ميگردد .احتماالً ادبيات اولين منزل هوش هيجاني بوده و برنامه هاي هنري ،موسيقي و تئاتر نيز مهم هستند .از طرفي ارزشها و
اهميت آنها را نبايد ناديده گرفت زيرا ارزشها تا حدي معلومات خودآگاه فرد را در مورد هيجانها معين ميکنند .در مورد ارزشها ،موضوعهاي
هنرهاي آزاد مثل تاريخ تمدن ،شهروندي ،دين و مذهب بحث ميشود[ .]18طبق نظر دو فالکو( ،)1997جوانان محتاج مهارتهايي هستند
که معموالً در بطن يک برنامه آموزش مدرسه به حساب نيامده است و اين مهارت ها عبارتند از کنترل تکانشي ،اداره کنترل استرس ،حس
همدلي ،حل مسأله و مسأله گشايي .براي اين که دانش آموزان را به مرحله آموزشي باالتري برسانيم ،بايد ببينيم در کجا و در چه حالتي
هستند و به آنها منابع و مهارتهايي ارائه دهيم تا بتوانند با عامل فشارزا مقابله کرده و کنار بيايند و سپس بتوانند به يادگيري مؤثرتر بپردازند.
بدون اين مهارتهاي اجتماعي و هيجاني ،عوامل فشار زا مانع از رسيدن دانش آموزان به ظرفيت بالقوه تحصيلي خود ميشوند .دو فالکو از
برنامههايي که مهارت هاي اجتماعي را به عنوان قسمتي از برنامه هاي جامع و مداوم آموزش ميدهد حمايت کرده و ميگويد :بهتر است اين
قابليت ها از ديدگاه پيشگيري اجرا شوند؛ يعني برنامههايي که براي همه دانشآموزان انجام ميشود ،نه فقط دانشآموزان مشکل دار .اين
برنامه ها بايد مانند ساير مهارت هاي تحصيلي آموزش داده شوند که عبارت است از ارائه مطلب ،الگو ،تمرين ،کاربرد و پاداش[نقل از .]19
همچنين مدارس ميتواند در درس زنگ انشا با بکارگيري روشهاي درست آموزش انشا ،موضوعهاي مناسبي را جهت شناخت و مديريت
هيجان دانشآموزان ارائه دهد .موضوع هايي امثال :خشم بهتر است يا سکوت؟ چگونه همديگر را دوست بداريم؟ تعارض و اختالفات را چگونه
حل کنيم؟ بهتر است با چه روش هايي عصبانيت خود را اعالم کنيم تا هم به خود و هم به ديگران ضرر نزيم؟ و ...که بعد از ارائه هر موضوع،
آنها را به شکل مفصل در کالس بحث کرده و روشهاي علمي الزم را به همراه دانشآموزان ارائه دهد ،اين پرسشها منجر به رشد سواد
هيجاني افراد ميشود.

اهميت سواد هيجانی
با توجه به تغييرات روز افزوني که بر زندگي انسان حاکم شده پس الزم است افراد هيجانهاي خود را متناسب با آن تغيير دهند
تا واکنش مناسب ارائه داده و دچار نابساماني نشوند .زيرا اگر انسان امروزي با جدال با آهنگ تغييرات زندگي ،به دنبال ترميم و جراحي
باورهايش نباشد با رسومات به ارث برده شده از نياکان و محيط زندگياش اسير آنها خواهد شد .از طرفي زندگيِ بدون شور و احساسات ،به
زمين باير سنگيني ميماند که سرشار از بيحاصلي است و از غناي زندگي بريده و مجزا شده است .از نظر ارسطو آني که مطلوب است ،احساس
مناسب است؛ يعني احساسي که با موقعيت تناسب دارد .هرگاه احساسها به شدت فرو نشانده شوند ،کسالت و فاصله ايجاد ميکنند ،و هرگاه
از کنترل خارج شوند؛ يعني شديد و ديرپا باشند ،مرضي ميشوند[ .]21شواهد بسياري ثابت ميکنند افرادي که مهارت هيجاني دارند در هر
حيطهاي از زندگي ممتازند؛ خواه در روابط عاطفي و صميمانه ،خواه در فهم قواعد ناگفتهاي که در خط مشي سازماني به پيشرفت ميانجامد،
و چه در آموزش ،تربيت فرزند و مسائل خانواده و چه در بخش سالمت روان و شخصيت[ .]21اگر انسان از سواد هيجاني بااليي بهرهمند باشد،
ميتواند با چالشهاي زندگي فردي و اجتماعي خود ،بهتر سازگار شود و هيجانهاي خود را به گونهاي مؤثر مديريت کند و در نتيجه ،زمينه
افزايش سالمت جسم و روان خود را فراهم آورد[ .]22از مجموع مطالب باال ميتوان نتيجه گرفت که امروزه تأثير شگفتانگيز سواد هيجاني
بر حوزههايي مثل سالمت جسماني و رواني افراد ،سالمت و کمال شخصيت آنها ،سالمت و استحکام روابط درونفردي و برونفردي ،تقويت
يادگيري و تسهيل آموزش ،توفيق و پيشرفت در شغل و مديريت سازماني ،اداره بهتر خانواده و تربيت مؤثر فرزند ،قابل ترديد نيست .پس
الزم است گامهاي مؤثري براي آموزش آن ارائه گردد.
مراحل آموزش سواد هيجانی به کودکان :قبل از شروع کار توجه کنيد که تمامي مراحل را ميتوانيد از طريق بازي ،نمايش،
نقاشي و کارهاي سرگرم کننده آموزش دهيد .تمام مراحل زير با تلخيص از [ ]23ارائه شده است.
مرحله ي  :1آموزش مهارت هاي خود آگاهي ،که شامل مراحل زير است.
 -1شناخت ويژگيهاي خود :کودك خود را با جمالتي مثل شادم ،عصبانيام و  ...تعريف کند -2.آشنا کردن کودك با ويژگيهاي
ظاهري(مثال" موهاي تو چه رنگي است؟و  -3 .)...فهماندن تفاوت خود با ديگران(مثال" قد تو بلندتر است يا دوست تو؟) -4 .بعد از اعضاي
ظاهري ميتوانيد اعضاي داخلي را نيز به او ياد بدهيد(مثال" کودك با شنيدن صداي قلب شما يا دوستش با قلب آشنا شود) -5 .بعد از آشنايي
کودك با اعضاي بدنش بايد کودك را متوجه تغييرات رشد کنيد (مثال" مقايسهي عکسهاي کودك در سنين مختلف).
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مرحله ي  :2آشنا کردن کودك با نيازها؛ در اين مرحله به کودکان ،آموزش دهيم هر فردي نيازهايي دارد و براي رشد و برطرف
کردن نيازهايش بايد تالش کند(مثال" کاشتن يک دانه با کودك و مشاهده ي مراحل رشد آن و نشان دادن نيازهاي گياه براي رشد).
مرحله ي  :3آموزش توانايي ها به کودك
 -1کودك را با توانايي هايش آشنا کنيد(مثال" آيا غذايت را خودت مي خوري؟ يا آيا ميتواني اتاقت را مرتب کني؟ و-2 .)...
فهماندن اين نکته به کودك که توانايي هاي او با ديگران متفاوت است.
مرحله ي  :4آشنا کردن کودك با عاليقش
 -1کودك را با چيزهايي که دوست دارد و حتي دوست ندارد آشنا کنيم -2 .کودك را با عاليق خود نسبت به خانواده ،دوستان،
غذاها ،بازي ها و ...آگاه کنيم(مثال" چه غذايي را بيشتر دوست داري؟ يا دوست داري در چه کاري به والدينت کمک کني؟ و.)...
مرحله ي  :5آشنا کردن کودك با آرزوها و اهداف؛ مفاهيمي چون آرزو و هدف ممکن است براي کودك قابل درك نباشد ،بهتر
است با بيان داستانها و گفتن مثالهايي به کودك اين مفاهيم را ياد داده و سپس فعاليت را شروع کنيد .براي اين کار مي توانيد از آرزوهايي
که خودتان در کودکي داشتهايد و اکنون به آن رسيدهايد استفاده کنيد يا از چيزهايي که خود کودك قبال" آرزو داشته و اکنون به آن رسيده
استفاده کنيد ،حتي داشتن يک اسباب بازي .براي اين کار ميتوان سواالت زير را از کودکان پرسيد.
 -1مي خواهي در آينده چه کاره شوي؟  -2چه آرزويي داري؟ ميتوانيد جعبه اي به نام جعبه ي آرزوها درست کنيد و کودك
آرزوهايش را بنويسد يا نقاشي کند و در آن قرار دهد -3 .چه کارهايي مي خواهي انجام دهي؟
مرحله ي  :6آگاه کردن کودك با مسؤليت ها
 -1آگاه کردن کودك از وظايفي که در هر مکاني دارد(مثال" وقتي چيزي در خيابان مي خورد آشغال آن را کجا ميريزد؟ چرا اين
کار را انجام مي دهد؟ و -2 .)...به کودك ياد دهيم که هر فردي عضوي از گروه هاي مختلف است و نقش هاي مختلفي دارد(چه کارهايي را
براي کمک به مادرتان انجام مي دهيد؟ و -3 .)...کودك را با وظايفش آشنا کنيم و به او ياد دهيم که هر کس موظف است کارهايي که در
قبالش مسؤليت دارد را انجام دهد.
در اين مرحله ،کودك را به اين پاسخ هدايت کنيد که مراقبت از بدن نيز نوعي احترام و وظيفه است(حاال که مراقبت از بدن نوعي
احترام است چگونه به بدنمان احترام بگذاريم؟ مثال" با مسواك زدن و .)...
مرحله ي  :7آشنا کردن کودك با هيجانها
 -1داستان گم شدن بچه اي را تعريف کنيد و از او بپرسيد که آن بچه چه حسي دارد؟  -2اگر مامان مريض بشه تو چه حسي
داري؟ و...
مرحله ي  :8مهارت هاي تصميم گيري؛ به کودك ياد دهيد که کارهايي را که او در طول روز انجام ميدهد نوعي تصميمگيري
است و اين تصميم ها را بر اساس عاليق و توانايي ها و نيازهاي خود انجام ميدهد (مثال" تو داري کارتون مي بيني دوستت مياد بهت ميگه
بيا بريم بازي کنيم تو چه کار مي کني؟ ميري بازي ميکني يا کارتون مي بيني؟ بعد ازپاسخ به کودك بگوييد چيزي که تو انتخاب کردي
تصميم توست و .)..
مرحله ي  :9مهارت پذيرش خود و احترام به خود؛ به کودك کمک کنيد که خود را با تمام نقاط ضعف و قوت و تمام احساس
هاي مثبت و منفي که دارد بپذيرد و سعي کند آن ها را ناديده بگيرد.
مرحله ي  :11کنترل درست هيجان ها و احساست و ابراز درست آن ها؛ کودك را با سؤاالتي به هيجانات و احساسات خود و شدت
هيجانات در موقعيت هاي مختلف آگاه کنيد(مثال" اگر دوستت وسايلشو به تو نده بيشتر عصباني ميشي يا وقتي سر تو فرياد بزنه؟ و.)...

روشهاي تقویت سواد هيجانی
در ادامه اين مطالب به چند نکته کليدي[ ]24اشاره ميگردد که مدارس و مربيان ميتوانند با اجراي اين تمرينات سواد هيجاني
خود و فراگيران را ارتقا دهند .بدين منظور الزم است به دانشآموزان آموزش داده شود تا به شکل گروهي و يا انفرادي به اجراي مراحل زير
بپردازند.
 )1شناسایی هيجان(یک ليست از احساسات خود تهيه کنيد) .در شناسايي هيجانها دو عنصر اصلي وجود دارد :شناسايي
هيجانهاي خود ،شناسايي هيجانهاي ديگران.
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 -1-1شناسايي هيجانهاي خود :مؤثرترين روش براي تقويت توانايي در شناسايي هيجانها اين است که توجه خود نسبت به
حاالت هيجاني را افزايش دهيم .براي شناسايي هيجانهاي خود مراحل زير را انجام دهيد.
 -1-1-1خود را ارزيابي کنيد :از خود يک ارزيابي صادقانه به عمل آوريد مثالً در اين جمله «من زماني خوشحال هستم که »...به
هيجانها و تجارب گذشته خود توجه کنيد و در نظر بگيريد که چه احساسي نسبت به آ نها داريد؟ چقدر خوب واکنش نشان ميدهيد و اين
هيجانها با چه فراواني روي ميدهند.
 -2-1-1به دفعات ،حاالت هيجاني خود را تحت نظارت قرار دهيد :نظارت باعث ميشود ياد بگيريد احساس خود را در همان
لحظهاي که روي ميدهد ،شناسايي کنيد و واکنشهاي معقوالنه و ارادي از خود نشان دهيد.
 -2-1شناسايي هيجا نهاي ديگران :شناخت هيجانهاي ديگران اندکي با شناسايي هيجانهاي خود ،متفاوت است؛ زيرا عالوه بر
عامل توجه ،ضرورت دارد که نشانههاي هيجاني ديگران را به طرز صحيح دريابيد و حاالت هيجاني آنها را دقيقاً حدس بزنيد .براي تقويت اين
مورد الزم است مراحل زير را انجام دهيد.
 -1-2-1ارزيابي هيجانهاي ديگران :اطالعات کافي دربارهي هيجانها کسب کنيد :مثالً در هنگام هر هيجان لحن ،صدا ،چشمها،
ابروها و  ...چه تغييري ميکنند.
 -2-2-1نظارت خود را روي اطرافيان افزايش دهيد :سعي کنيد با دقت و احترام کافي به اطرافيان توجه داشته باشيد.
 )2درک هيجان(خودتان را بيان کنيد) .آگاهي از چيزي که احساس ميکنيد يک چيز است و توانايي شرح احساساتتان به
ديگران يک چيز ديگر ! اينکه بتوانيد احساستان را به دقت شناساييکنيد به همان اندازه مهم است که قادر به انتقال آن به ديگران به شيوه
درست باشيد .براي درك خوب هيجانها فعاليتهاي زير را انجام دهيد.
 -1-2خود را ارزيابي کنيد :با ادامهي ارزيابي خود از موقعيتها و تجارب هيجاني گذشته ميتوانيد دربارهي آ نها اطالعات بيشتري
بدست آوريد«.چرا چنين احساسي دارم؟ چه تجاربي بر احساس من تأثير گذاشتهاند».
 -2-2نگاه کردن از ديد ديگران :خود را به جاي افراد بگذاريد به اين شکل ميتوانيد علتها و آثار احساسات آنها را درك کنيد.
 )3تنظيم و کنترل هيجان :توانايي تنظيم هيجانها ،هم براي هيجانات خود و هم ديگران ،براي حفظ روابط اجتماعي موفقيت-
آميز ،بسيار ضروري است .پس الزم است روشهاي کنترل هيجان خود و ديگران را ياد بگيريد.
-1-3روشهاي تنظيم هيجانات خود عبارتند از:
 -1-1-3به تأخير انداختن واکنش :يکي از سادهترين روشها براي کنترل هيجان ،کاستن از سرعت پاسخدهي است .يعني اندك
زماني تأمل کنيد تا واکنش مناسب را بيابيد و آ ن را نشان دهيد.
 -2-1-3استفاده از ارزيابي مجدد شناختي :ارزيابي مجدد شناختي يعني تفسير مجدد موقعيت براي ايجاد حالت هيجاني مناسبتر
و د لخواهتر.
 -3-1-3معطوف کردن توجه به جاي ديگر :تغيير دادن توجه باعث ميشود به جاي تمرکز روي مشکل استرسزا ،توجه خود را
روي چيزي با شدت و برانگيختگي کمتر متمرکز کنيد.
 -4-1-3نشان دادن خشم به شيوهي مناسب :خشم يکي از هيجانهاي بسيار مشکلزا است که بايد هميشه آن را کنترل کنيد.
اگر ميتوانيد خشم خود را در بعضي موقعيتها مانند مالقات رئيس ،کنترل کنيد ،مطمئن باشيد که در ساير موقعيتها نيز ميتوانيد اين کار
را انجام دهيد.
-2-3روشهاي تنظيم هيجا نهاي دیگران عبارتنداز:
 -1-2-3گوش دادن فعال :گوش دادن فعال يعني توجه به پيام و هيجانهايي که ابراز ميشود و تالش براي درك آنها ،يعني
توجه کردن به عالئم کالمي و غيرکالمي.
 -2-2-3قدم برداشتن به سوي طرف مقابل :عالوه بر گوش دادن فعال ،قدم برداشتن به سوي طرف مقابل به ويژه اگر حرفها يا
اعمال خود شما باعث ناراحتي او شده باشد ،ميتواند آسيب هيجاني را ترميم کند .قدم برداشتن به سوي طرف مقابل ميتواند شامل آرام
کردن او ،ترميم احساسات جريحهدار شده يا جبران خسارات باشد.
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 )4استفاده مؤثر از هيجانها :اين مورد سختترين قسمت است ،زيرا تمام فنون در زمينهي شناسايي ،درك و تنظيم هيجانها
به استفاده مؤثر از آ نها نيز مربوط ميشود.
راههاي استفاده مؤثر از هيجانها عبارتند از:
 -1-4ابراز هيجانهاي پنهان :ارائهي اطالعات درباره احساسي که داريد و علت آن ،ميتواند براي ديگران مفيد باشد .توضيح حالت
هيجاني شما به آ نها نشان ميدهد که مسئله مورد بحث و خود آ نها مهم هستند.
 -2-4برخورد سازنده با تعارض :حل و فصل موفقيتآميز تعارض ،يک فرآيند چند جانبه است؛ ارادهي صادقانه را براي حل تعارض
به طرف مقابل بيان کنيد؛ به طور مستقيم ،به مشکل بپردازيد ،با او همکاري کنيد و کنار بياييد ،در طول فرايند حل تعارض حاالت هيجاني
ديگران را تحت نظارت قرار دهيد[نقل از .]24
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بحث و نتيجهگيري
عصر جديد حاصل پندارههاي جديد ،مأموريتهاي نو ،و رو ش هاي تازه است؛ عصر انفجار اطالعات ،اطالع رساني سريع و جامع؛
دورهي رقابت در حوزههاي آيندهنگري و آيندهپژوهي است .با اين اوصاف آيندهپژوهي در آموزش و پرورش هم به دليل ارتباط آن با نسل در
حال تربيت جامعه و تاثيرکارکرد آن بر کارايي سازمانها در آينده و موفقيت سازمانهاي مختلف کشور در بلند مدت و همچنين مرجعيت آن
در تامين نيروي انساني متخصص و متعهد از اهميت ويژهاي برخورداراست .به طوري که نقش تاثيرگذار آموزش وپرورش در کيفيت نيروي
انساني تامين کننده نيازهاي سازمانها ،نهادها و ارگان ،آن را به مرجع منحصر به فرد آموزشي و تربيتي پايه کشور تبديل نموده است .آموزش
متناسب با نيازهاي حال وآينده جامعه و پرورش افرادي آگاه ،توانمند ،سالم ،متعهد با نشاط و انگيزه ،از کار ويژه تشکيالت آموزش و پرورش
است .از آنجا که آميختگي امور و تاثير تعامل حوزههاي مختلف باعث ايجاد طيفي از نيازمنديهاي آموزشي در سطح دستگاههاي مختلف
کشور گرديده است .تاثيررشد فنآوريها بر اقتصاد ،سياست ،فرهنگ و ساير بخشها بايکديگر ،آموزش و پرورش را با طيف گستردهاي از
درخواستهاي متنوع حوزههاي مختلف در آينده مواجه ميکند .در سطح کالن تعيين اهداف و سياستها و همچنين طرح ريزي برنامههاي
آموزشي ،وابسته به چشماندازهايي است که از آينده ارائه ميشود.
با اين وضعيت مقوله اي که در آموزش و پروش به آن توجه جدي نشده ،بحث هيجان و سواد هيجاني است .که به عنوان يک
اصطالح آموزشي قلمداد شده و بر اساس تحقيقات صورت گرفته در رشد شخصي ،خانوادگي و جمعي افراد بسيار مؤثر است .و باعث ميشود
افراد با شرايط متغير کنوني سازگار شده و پيشبيني الزم را برخوردهاي مناسب آتي در خود پرورش دهد .نظر به اينکه کودکان زمان بيشتري
را در مدرسه صرف ميکنند .پس در حوزهي آموزش و پرورش و همچنين در برنامهي همه کودکان ،سواد هيجاني ميتواند داراي بخشهاي
مربوط به بهزيستي کودکان باشد .و به خاطر اهميتي که دارد ،بعيد به نظر ميرسد که سواد هيجاني يک فعاليت برنامهريزي شده مقطعي
واحد باشد ،بلکه سواد هيجاني بخشي از فعاليت هماهنگ و همکوش است که داراي يک راهبرد نظارت شده مشخص است و با تمام برنامههاي
کودکان در ارتباط ميباشد؛ اين برنامهها ممکن است شامل :فعاليتهاي ارتقاي سالمت (شامل سالمت روان) ،شهروندي ،اجتماعي ،روحاني،
فرهنگي و اخالقي ،فرصتهاي برابر و رشد شخصي باشد.که ميتوان اين برنامهها را به شکل مدون و با گامهايي تعريف نموده و به اجراي آنها
پرداخت تا هم به رشد هيجاني کودکان کمک کرد و هم آنها را به عنوان شهروند مسئول که با شرايط متغير جامعه توان سازگاري و انعطاف
دارد ،به جامعه تحويل داد.
در پايان بر اساس نتايج تحقيق پيشنهاد ميشود :مؤلفههاي سواد هيجاني براي کارکنان مدارس تشريح گردد تا آنها بتوانند رفتار
متناسب با هيجان دانشآموزان خود داشته باشند .همچنينين به دليل تغييرات حاصله در جوامع بشري که نيازمند سازگاري متناسب است،
پيشنهاد ميشود که سواد هيجاني در مدارس آموزش داده شود .تا کودکان با آگاهي از هيجانهاي خود و ديگران ،بتوانند هيجانهاي خود را
مديريت کنند .بعالوه متناسب با نيازها و تغييرات فرهنگي ايجاد شده ،برنامههاي آموزشي و کتابهاي درسي تغيير يابد و مطالب علمياي
که متوجه چالشهاي آينده است ،گنجانده شود.
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