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 از آنجا. این پژوهش به دنبال بررسی فلسفی نظریهی انسجام هیجان و شناخت در تربیت است:مقدمه

فرهنگیان و پژوهشکده علوم شناختی

 در:مطرح اســت که با توجه به انسجام هیجان و شناخت اصول راهنمایی تربیت کدام است؟ روش

خسرو باقری نوع پرست
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 این مسأله، جنبههای هیجانی مانع پرورش ظرفیتهای شناختی تلقی میشود،که در تعلیم و تربیت
 برای تدوین مبانی از شیوهی سنتزپژوهی به کار رفت. از دو روش استفاده شد،راستای اهداف پژوهش

، با استفاده از قیاس عملی، در مرحلهی دوم.تا گزارههای مبانی مربوط به شناخت و هیجان تدوین شود

 تحلیل دادهها نشان میدهد که گزارههای: يافتهها.اصول تربیتی ناظر بر شناخت و هیجان تدوین شد
، تأثیر هیجان بر شناخت،مبنایی شناخت و هیجان را میتوان در پنج مقولهی تأثیر شناخت بر هیجان

 و یادگیری و هیجان دستهبندی و بر اساس گزارههای مبنایی، تعامل هیجانی،تصمیمگیری و شناخت
 اصول آن را تنظیم،مقولههای فوق و گزارههای هنجاری برگرفته از اهداف مصوب نظام تربیتی ایران
 این نکته آشکار میشود که، بر اساس تبیین شناختی تعامل میان هیجان و شناخت: نتيجه گيري.کرد

تمامی پردازشهای شناختی دارای مؤلفهی هیجانی هستند و پردازشهای هیجانی نیز از ظرفیتهای

 در تدارک فرصتهای تربیتی برای مربیان به دو نکته باید، بنابراین.شناختی مانند استدالل بهره میبرند
 نخست اینکه از ظرفیت مؤلفههای هیجانی میتوان برای اثربخشی تربیت بهره برد؛ به ویژه:توجه کرد

 با استفاده از ظرفیتهای شناختی مانند استدالل میتوان،در آموزش ارزشها و تغییر نگرشها؛ دوم

.بر عقالنیت ابعاد هیجانی زندگی افزود

 هیجان و یادگیری، شناخت، تربیت:واژههاي كليدي

پژوهشکده علوم شناختی
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The coherence between cognition and emotion in
education

Introduction: This study aims at a philosophical inquiry on the implications
of coherence between cognition and emotion theory in education. Regarding
that traditionally emotional components are considered as barriers to develop
intellectual capacities of human beings, the main question is what educational
principles can be introduced based on the coherence of cognition and emotion
theory. Method: The research synthesis was used to develop basic statements
for cognition and emotion relations, and the practical syllogism was used to formulate principles taken from coherence of cognition and emotion. Foundations
of cognition and emotion were classified into 5 categories including: effect of
cognition on emotion, effect of emotion on cognition, cognition and decision
making, emotional interaction, and cognition and learning. Also, based on foundations and normative statements adapted from the goals of Iranian educational
system, the principles were formulated in two sections; theoretical and practical.
Conclusion: Cognitive explanation of interaction between cognition and emotion reveals that each cognitive processing has emotional components which can
be utilized from cognitive capacities as well. So educators should consider two
points in provision of educational opportunities: first, the efficacy of education
can be enhanced through using capacities of emotional components, especially
to education values and changing attitudes; second the emotional aspects of life
can be rationalized by using cognitive capacities like reasoning.
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مقدمه

پس از انقالب شناختی پیشرفت های زیادی در فهم ما از
نحوه ی تفکر انسان ،شیوه ی یادآوری و آگاهی درباره ی
آگاهی به دســت آمده اســت( .)1این آگاهی ها حاصل
مطالعات فراوان بین رشته ای در حوزه های مختلف علوم
شناختی است که برخی از تصورات ما درباره ی نحوه ی
کارکرد ذهن و مغز را تغییر داده است .بدیهی است که با
تغییر این نوع مفروضات ،برخی الزامات وتصمیمات ما
در عرصه ی عمل نیز تغییر می کند .یکی از این مســایل،
که در طول تاریخ تربیت مناقشــه برانگیز بوده ،نحوه ی
عملکرد ذهن در پــردازش موضوعات دارای جنبه های
هیجانــی یا احساســی اســت .باور غالب ایــن بود که

برای دســتیابی به عملکردهای عالی شــناختی باید مانع
نفوذ و حضور هیجانات شــد ،زیرا با آغشته شدن امور
شــناختی به مؤلفه های هیجانی ،فرایند تفکر مختل شده
و کارکردش معیوب می شــود .بنابراین ،در دیدگاه سنتی
نه فقط هیجان و شــناخت دو سامانه ی متمایز و مستقل
تلقی می شدند ،بلکه در فرایند تربیت نیز بر استقالل تام
و کامل آن دو تأکید می شــد .بنابراین ،حتی در دوره ی
تسلط شناخت گرایی کالســیک -متأثر از دیدگاه پیاژه-
رشد و تحول شناختی به دلیل استقالل از قلمرو هیجانی
ممکن می شود.
مطالعات در زمینه ی شناخت و هیجان نشان می دهد که
ایــن دو ،فرایندهایی کام ً
ال در هــم تنیده اند و مطالعه ی
جامــع یکی بــدون دیگــری ممکن نیســت .برخالف
دهه های نخست علوم شناختی ،پژوهش های جاری در
روان شناسی ،علوم اعصاب و حتی هوش مصنوعی ،توجه
چشم گیری به هیجان ها نشان داده اند .به طور روز افزون
تصدیق شده که بازنمایی های ذهنی غالب ًا با ارزیابی های
هیجانی ،که در بســیاری از فرایندهای شناختی به ویژه
در تصمیم گیری نقش دارند ،مرتبط است .نواحی مغزی
پشــتیبان پردازش هیجانی بادامه و قشــر پیشانی است.
مدل هایی رایانشــی در دست طراحی نشــان می دهند
که چگونــه تصمیم گیری و حل مســأله هیجانات را با
اطالعات دیگــر تلفیق می کنند .شــناخت هیجانات در

کاربردهای عملی همچون طراحی ،آموزش ،مدیریت و
بهداشت روانی نیز ایفای نقش می کند .هیجانات شدیدا ً
با ماهیت اجتماعی شــناخت مرتبط است( .)2در واقع،
مسأله ی اساســی پژوهش حاضر این است که بر اساس
نظریه ی انســجام ،میان شــناخت و هیجان ،کدام اصول
تربیــت را می توان توصیه کرد .از این رو ،دو پرســش
پژوهشی زیر قابل طرح است:
 .1بر اساس مطالعات علوم شــناختی ،در پردازش های
شناختی و هیجانی ،چه توصیفی از عملکرد ذهن و مغز
وجود دارد؟
 .2بــا اتکا بــه گزاره های واقع نگر مربــوط به هیجان و
شناخت ،کدام اصول تربیتی قابل عرضه است؟

روش

پژوهش حاضر برای رسیدن به اهداف خود از دو روش
استفاده می کند:
الف) برای توصیف عملکرد ذهن و مغز در پردازش های
هیجانــی از روش ســنتز پژوهش 1بهــره می برد( )3که
گام های آن از این قرار است:
 .1جســت وجوی مقدماتی (شناســایی منابــع و تعیین
گستره ی منابع علوم شناختی)؛
 .2تحلیل و تفسیر مفاهیم بنیادی علوم شناختی؛
 .3اجرای پژوهش به منظور استخراج گزاره های واقع نگر
مبنایی؛
 .4گزینش ،پاالیش و سازمان دهی گزاره ها در گروه های
مطالعاتی (گروه های کانونی).
ب) برای تدوین اصول تربیت شــناختی از روش قیاس
عملی اســتفاده می شود .در قیاس عملی ،2مقدمه ی کبرا،
قضیه ای ارزشــی و متضمن «باید» اســت .هدف یا امر
مطلوبی اســت که فرد در اندیشه ی نیل به آن است و به
صورت قضیه ای ارزشی همراه با می بایست بیان می شود
و ســازنده ی کبرای قیاس عملی اســت .در این مطالعه،
اهــداف کالن تربیتی برگرفته از ســند تحــول بنیادین
1- The research synthesis
2- Practical syllogism
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آموزش و پرورش در ســاحت های شش گانه مقدمه ی
کبرا قرار می گیرند.
مقدمه ی صغــرا در قیاس عملی ،قضیــه ای توصیفی و
بیانگر امر واقعی اســت که به نحوی وسیله ای را معرفی
می کند که رساننده به هدف مذکور در کبراست .در این
پژوهش ،مقدمــات صغرا ،که گزاره های واقع نگر مبنایی
هستند ،برگرفته از آموزه های علوم شناختی و به نحوی
مرتبــط با اهــداف تربیت اند .این گزاره هــا که نحوه ی
عملکرد ذهن و مغز در پرداش های شــناختی و هیجانی
را توصیف و تبیین می کنند ،در دو گروه نظری و عملی
دسته بندی شده اند.
نتیجه ی قیاس عملی ،ناظر به یک تصمیم عملی اســت،
بنابراین تجویزی اســت .به عبــارت دیگر ،نتیجه بیانگر
امری اســت که تحقق آن وابسته به تصمیم و عمل فرد
اســت .در واقــع ،نتیجه حاکی از ضرورت اســتفاده از
آن وسیله (مبنا) برای رســیدن به غایت (هدف تربیت)
اســت .در این مطالعه ،بر اســاس دو سطح مبانی علمی
و کاربــردی ،نتایج عملی نیز در دو ســطح قابل انتظار
اســت :بایدهایی که جنبه ی علمــی دارند و به صورت

اصول علمی تربیت بیان می شــوند؛ و بایدهایی که ناظر
بر کاربردند و در قالب اصول عملی ارائه می شوند(.)4
مبانی شناختی و هیجانی
در ایــن بخش ،نحوه ی عملکرد ذهــن در پردازش های
هیجانی از منظر علوم شــناختی بررســی می شــود .بر
اســاس مطالعات پژوهشــگران علوم شــناختی(،)5،2
فعالیت هــای هیجانی ذهنی به صــورت درهم تنیده با
پردازش های شــناختی اتفاق می افتند .بنابراین ،ذهن ما
بــرای واکنش هیجانی به محرک هــای مختلف ،متأثر از
پردازش های شناختی خواهد بود .همچنین ،فعالیت های
شــناختی نیز مستقل از جنبه های هیجانی نیستند .به بیان
کامل تر ،شــناخت و هیجــان در تعامل اند و بر یکدیگر
تأثیــر می گذارند .از این رو ،در اینجا ضمن تحلیل تأثیر
متقابل شناخت و هیجان ،به تأثیر هیجان بر تصمیم گیری
و یادگیــری نیز توجه و تعامل هیجانی به عنوان یکی از
مهم ترین جنبه های حیات انسان بررسی شده است.
در جــدول  1گزاره های مبنایی نظــری و در جدول 2
گزاره های مبنایی عملی مربوط به تأثیر متقابل شناخت و
هیجان آمده است.

جدول -1گزاره های مبنایی مربوط به شناخت و هیجان (نظری)
مبنا

ردیف

بسیاری از ابعاد تفکر و استدالل آدمی ،متأثر از هیجانات است(.)6

• شناخت و هیجان فرایندی درهم تنیده اند(.)7
• ساختار مغز که درگیر مدار عصبی شناخت است ،بر هیجانات تأثیر می گذارد و به عکس(.)8
• هیجان و شناخت در تعامل با یکدیگر بر رفتار تأثیر می گذارند(.)9 ،8
تأثیر هیجان بر شناخت • رشد جنبه هیجانی ،جنبه ی مهمی از رشد ساختار مغز است(.)9
• هیجان با کمک به استدالل  ،ذهن را متمرکز کرده و الویت ها را تعین می بخشد(.)10
• استنتاج های قیاسی ،که ابطال پذیر ،کلی ،چندگانه و هیجانی اند ،نتیجه ی انسجام قوی هستند(.)11
• نواحی استنتاجی و حسی مغز با احساسات درهم تنیده اند(.)2
• همدلی شناختی همچون همدلی هیجانی ،خودکار است(.)12
• پیچیده ترین مکانیزم انتقال هیجانی ،همدلی است که نوعی قیاس است(.)11

تأثیر شناخت بر هیجان • بحث قیاسی یک ابزار کالمی است که به وسیله ی آن فرستنده تالش می کند واکنش های هیجانی
دریافت کننده را تعدیل کند(.)11
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تیبرت رد ناجیه و تخانش نیب ماجسنا

 .1تأثیر هیجان بر شناخت
در راســتای تأثیر هیجان بر شناخت ،می توان به نظریه ی
انســجام قوی در مقابل انســجام ضعیف اشاره کرد .در
نظریه ی انســجام ضعیف ،اســتنتاج های بشری جنبه ای
عقالنی و خطی دارد؛ در حالی که در نظریه ی انســجام
قوی ،هیجانات نقش اساســی در استنتاج های انسان ایفا
می کنند .شــناخت و استنتاج دیگر امری صرف ًا منطقی و
عقالنی تلقی نمی شــوند ،بلکه مقولــه ای چندبعدی اند.
بنابراین ،بر اســاس نظریه ی انسجام قوی ،1استنتاج های
قیاسی ابطال پذیر ،کلی ،چندگانه و هیجانی هستند(.)11
به طور کلی ،تاگارد معتقد است برای درک نحوه ی تأثیر
هیجان ها بر تفکر باید سازوکارهای اجتماعی ،شناختی،
نورونی ،و مولکولی را مطالعه کرد(.)6
بر اســاس دیدگاه روان شناسان تکاملی نیز یک نظریه ی
کامل دربــاره ی ذهن ،باید بتواند همــه ی مکانیزم های
روان شــناختی و به ویژه مکانیزم های مرتبط با انگیزش
را توصیف کند ،زیــرا اگر مأموریت اصلی مغز ،هدایت
فرایند سازگاری با محیط و حفظ بقا بوده ،پس مواردی
ماننــد مکانیزم های برانگیزاننده ی تــرس ،درک زیبایی،
تنفر و ...که مربوط به هیجانات هســتند ،همگی اهمیت
پیدا می کنند .حاالت انگیزشــی ،تعیین کننده های درونی
یک موقعیت اند و بسته به آنها ،شیوه ی انجام فعالیت های
ما تغییر می کند( .)15راماچاندران از این دیدگاه استقبال
کــرده و برای ذهــن و کارکردهایش رویکــردی کام ً
ال
تکامل گرایانه در نظر می گیرد .وی سیســتم شــناختی و
انگیزشی را درهم تنیده و یکپارچه می داند.
عالوه بر در هم تنیدگی شــناخت و هیجان ،باید توجه
داشــت که هم شــناخت و هــم هیجان ،بــه ژنتیک و
محرک های محیطی حساس اند .رشد اجتماعی -هیجانی
به تجارب نخستین کودک وابسته است .توانایی ایجاد و
حفظ ارتباط سالم هیجانی با دیگران در گرو فرایندهای
بین فــردی و درون فردی اســت( .)9هیجان ها عالوه بر
اینکه مســؤل افکار ســمبولیک هســتند ،در شکل دهی
اجزای ضروری مغز برای رشــد کاربردی و نرمال مغز
نقش مهمی ایفا می کنند( .)7هیجان و شناخت در تعامل

با یکدیگر بر رفتار کودک تأثیر گذاشــته ،تفسیر کودک
از رفتار دیگران و تعامل دائمی را برای کودکان شــکل
می دهد .فرایند شناختی حل مسأله به شدت تحت تأثیر
هیجان است(.)9 ،8
 .2تأثیر شناخت بر هیجان
با توجه به انســجام شــناخت و هیجان( ،)5 ،2به تأثیر
پردازش های شناختی بر عملکردهای هیجانی نیز می توان
اشــاره کرد .رشــد هیجانی وجه مهمی از رشد ساختار
مغز اســت .اینکه یک فرد تا چه اندازه راه های ســالم و
مؤثر ابراز احساســات را به کار می گیرد ،متأثر از رشــد
توانایی شــناختی وی است .کودک از بدو تولد ،توانایی
ابراز احساســات مختلف و انطباق و مدیریت پاسخ های

هیجانــی به موقعیت های مختلــف و انطباق و مدیریت
پاســخ های هیجانی به موقعیت های اســترس زا را فرا
می گیرد .ایــن توانایی ها هم زمان با مهارت های حرکتی،
تفکر و ارتباط کالمی رشــد می کند( .)9بنابراین ،توانایی
کودکان در مدیریت هیجانی به توســعه ی ظرفیت های
شناختی آنها بستگی دارد.
بر این نکته نیز باید تأکید شــود که نواحی استنتاجی و
حسی مغز با هیجانات در هم تنیده اند .مکانیزم عصبی که
زیربنای نظم بخشــی هیجانی است ،همانند مکانیزم های
زیربنایی فرایندهای شناختی است(« .)9 ،8هیجانات در
مغز بازنمایی می شــوند .پی یاخته هایی که احساسات در
آنها توزیع می شــود ،باید به نواحی مختلفی از مغز مانند
قشــر پیش پیشــانی(که در قضاوت های شناختی دخیل
است) و نیز بخش هایی نظیر بادامه (که دریافت کننده ی
درون داد حالت های جسمانی است) ،متصل شوند .طبق
ایــن دیدگاه ،یــک هیجان ،الگویــی از برانگیختگی در
اجتماعی از پی یاخته هاســت کــه اتصال هایی به نواحی
استنتاجی و حسی مغز دارد»( .)2بنابراین ،به نظر می رسد
با استفاده از توانایی های شناختی بخش پیش پیشانی مغز،
می توان عملکرد تنظیم هیجانی افراد را بهبود بخشید(.)16

1- HOTCO
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جدول  -2گزاره های مبنایی مربوط به شناخت و هیجان (عملی)
مبنا

ردیف

هیجان نقش اساسی در استفاده از دانش به منظور تصیم گیری در دنیای واقعی دارد(.)13

• سیگنال های هیجانی در تصمیم گیری ،بر ارگانیسم تأثیر می گذارند(.)11
تصمیم گیری و هیجان

• تصمیم گیری گروهی ،مستلزم تعامل اطالعات هیجانی و واقعی است(.)11
• مغز انسان برای اتخاذ تصمیمات مهم از رویکرد شهود آگاهانه استفاده می کند(.)11
• در دنیای واقعی ،هیجان در بازیابی دانش کسب شده برای تصمیم گیری در زمینه ی اجتماعی نقش حیاتی
دارد(.)13
یادگیری یک فرایند وابسته به هیجان است(.)13

• هیجانات منبع اطالعاتی مهم در یادگیری هستند(.)10
• زمانی که هیجانات دریادگیری درگیر می شوند ،بازیابی اطالعات و صحت آنها سریع تر اتفاق می افتد(.)10

هیجان و یادگیری

•از فرایند شناسایی شرایط پیچیده و پاسخ منعطف و مناسب ،که فرایند ایجادکننده ی رابطه بین شناخت و
هیجان است ،منشاء خالقیت پدیدار می شود(.)13
• فشار روانی موجب افت عملکرد مغز می شود (.)10
• یادگیری از طریق چالش ،تقویت و با تهدید و ترس متوقف می شود(.)14
• محیط تهدیدآمیز باعث تغییر نحوه ی تفکر ،احساسات و رفتار شده و خشونت را افزایش می دهد(.)10
• حذف تهدید و فشار روانی ،انگیزش درونی را افزایش می دهد(.)10
• شوخ طبعی ،طنز ،اکتشاف و انگیزه چهار دسته قیاس هیجان آفرین هستند(.)11
تعامل هیجانی چهره به چهره و همدلی به اقناع عقلی کمک می کند.

تعامل هیجانی

• مکانیزم سرایت هیجانی ،تعامل چهره به چهره بین افراد است (کالمی ،غیرکالمی ،بدنی ،چشمی ،واکنشی،
و .)11()....
• همدردی زمانی آغاز می شود که فرد متوجه درد کشیدن دیگری میشود(.)11
• همدلی اولین گام متقاعدسازی (اقناع عقلی) است(.)11

 .3تصمیم گیری و هیجان
در پژوهش هــای اخیر توجه زیادی به تعامل فرایندهای
هیجانی و شناختی در تصمیم گیری شده است .بر اساس
نظریه های تفکر دو فرایندی ،1واقعیت به دو روش اساسی
درک می شود :یکی شهودی ،اتوماتیک ،طبیعی ،غیرکالمی
و تجربی که تفکر «ســریع» یا نظام یک نامیده می شود و
دیگری تحلیلی ،کنکاشــی و کالمی که تفکر «آهسته» یا
نظام دو نام دارد( .)17به این نکته باید اشاره شود که هر
دو نظام تفکر ،واجد جزء استوار عقالنیت 2هستند .یکی
از ویژگی های اصلی سیستم شهودی و تجربی پایه های
عاطفی 3آن است ( .)18شواهد زیادی نشان می دهند که
افراد برای رسیدن به قضاوت و تصمیم گیری از دو روش
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تفکر «سریع» (مسیر سطح پایین) و «آهسته» (مسیر سطح
باال) استفاده می کنند(.)17
هیجان ها ،محرک هــای نیرومند ،فراگیر ،قابل پیش بینی،
بعض ًا مضر و مفید در تصمیم گیری هستند .تأثیر هیجان ها
بــر تصمیم گیــری و قضاوت دو نوع اســت :نهادی 4و
اتفاقــی .5هیجان جدایی ناپذیر ناشــی از خود تصمیم و
انتخاب است و در بســیاری از مواقع مفید .هیجان های
جدایی ناپذیر هم چنین می توانند باعث سوگیری شوند و
آثار نامطلوب داشته باشند .هیجان اتفاقی احساسی است
1- Dual-process
2- Rationality
3- Affective
4- Integral
5- Incidental

تیبرت رد ناجیه و تخانش نیب ماجسنا

که هنگام تصمیم گیــری وجود دارد و به تصمیم مربوط
نیســت و معموالً تأثیرات نامطلوب و ناهشیار دارد .این
نوع هیجان ،بدون ارتباط به شــرایط ،معموالً از موقعیتی
به موقعیتی دیگر منتقل و موجب سوگیری می شود(.)19
در شــرایطی که آثار هیجان بــر تصمیم گیری نامطلوب
اســت ،اگرچه کاهش این آثار دشــوار اســت ،ولی دو
راهبرد اساسی شــامل کاهش شدت هیجان و محافظت
فراینــد قضاوت و تصمیم گیــری از هیجان وجود دارد.
ایــن راهبردها که تالش زیــادی می طلبند و در همه ی
شرایط مفید نیستند ،عبارت اند از :کاهش شدت هیجان با
تأخیر زمانی در تصمیم گیری ،دوباره ارزیابی کردن و یا
خنثی کردن سوگیری هیجانی به وسیله ی القای حاالت
هیجانی در خالف جهت .محافظت فرایند تصمیم گیری
از هیجان می تواند با بیرون راندن هیجان ها به وســیله ی
اشــباع تصمیم گیرنده از واقعیات شــناختی در حوزه ی
تصمیم گیری و آگاهی شناختی از فرایند تصمیم گیری و
ارزیابی های هیجانی صورت بگیرد)19(.
هیجان در بازیابی دانش کســب شده برای تصمیم گیری
در دنیــای واقعی ،نقش حیاتــی دارد .فرایندهای پنهان
هیجانی زمینه ســاز تصمیم گیری منطقی در دنیای واقعی
هســتند .مطالعه ی بیماران دچار آسیب مغزی نشان داده
اختــال در حوزه ی هیجان ،که نتیجه ی آســیب مغزی
آنها بوده ،منجر به تصمیم گیری های ضعیف آنها شــده
است .منطق و دانش آنها دست نخورده ،ولی در استفاده
از دانش هیجانی گذشــته برای راهنمایی فرایند استدالل
دچار مشکل شده اند.
تفکر هیجانی که محدوده ی مشترک بین شناخت و هیجان
است ،نقشی مهمی در تصمیم گیری ایفا می کند .این نقش
که از طریق آن احساسات بدنی به سطح آگاهی می آید،
می تواند آگاهانه یا ناآگاهانه باشــد .خالقیت با شناسایی
ظریف معضالت و شــرایط پیچیده و ابداع پاســخ های
انعطاف پذیــر و نوآورانه در حوزه ی تفکر هیجانی نقش
دارد .استدالل عالی و تفکر عقالنی همچنین در هیجانات
اخالقی و اجتماعی ســطح باال دخیل اند که این شــکل
خاصی از تصمیم گیری یعنی اخالق را شــکل می دهد.

تصمیم گیری اخالقی اوج موفقیت شــناختی و هیجانی
انسان ها را نشان می دهد(.)13
تاگارد معتقد اســت مغز برای تصمیمات مهم از رویکرد
شــهود آگاهانه اســتفاده می کند .او این فرایند را شامل
چهار مرحله می داند:
 .1تبیین دقیق مســأله ،شناســایی اهداف ،تبیین راه های
ممکن برای رسیدن به اهداف؛
 .2تأمل بر اهمیت اهداف متفاوت ،که بیشــتر شهودی و
هیجانی است و نه ارزیابی عددی؛
 .3بررســی راه های سهل رســیدن به اهداف و بررسی
شواهد این ادعاها؛
ِ
پیــش رو ،بازبینی
 .4قضــاوت شــهودی برای عمــل

واکنش هــای هیجانــی در برابر گزینه هــای مختلف و
نظرخواهی از دیگران(.)11
او همچنین معتقد است تصمیم گیری نتیجه ی محاسبات
شــناختی نیســت ،بلکه حاصل واکنش های هیجانی به
موقعیت های متفاوت اســت .اساس ترجیحات ،حمایت
از هیجانــات مثبــت و مقابله با هیجانات منفی اســت.
سیگنال های هیجانی در تصمیم گیری ،با تأثیر بر ارگانیسم
موجب می شــود ارگانیسم از تصمیماتی که به پیامدهای
منفی می انجامد اجتناب کند و در عوض تصمیماتی بگیرد
کــه به پیامدهای مثبت می انجامد( .)11جنســن در این
رابطه می گوید ،هیجانات نه فقط به تصمیم گیری صحیح
ما ســرعت می دهد ،بلکه به آنهــا کیفیت بهتر و ارزش
بیشــتری نیز می بخشند .در واقع ،ما هر روز با راهنمایی
ارزش هایمان ،که همان حاالت هیجانی ما هستند ،هزاران
تصمیم می گیریم که این تصمیم ها شخصیت ما را شکل
می دهند (بدقولی ،خوش قولــی ،صداقت یا فرومایگی،
سخاوتمندی یا خساست و.)10() ...
 - 4هیجان و یادگیری
یادگیری یک فرایند وابسته به هیجان است .مهارت های
سطح باالی شــناختی مانند اســتدالل ،تصمیم گیری و
فرایندهــای مربوط به زبــان ،خوانــدن و ریاضیات به
صورت منطقی و فقط کمی متأثر از هیجان (ولی نه جدا
از آن) عمل می کنند .پایه ی این دســت یافته های واالی
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تکامل ،در طول سالیان دراز در کارکردهای هیجانی بوده
است .این رابطه ی عمیق به این معنا نیست که هیجان بر
شناخت غلبه دارد یا تفکر منطقی وجود ندارد .مسأله این
است که هدف اصلی تحوالت مغز ،مدیریت فیزیولوژی،
بهینه سازی بقا و اجازه ی رشــد است .اگر توجه داشته
باشیم که این هدف ذات ًا شامل نظارت و تغییر بدن و ذهن
از راه های پیچیده است ،می توانیم به این ارزش پی ببریم
کــه هیجان (که در ذهن و بدن نقش دارد) عمیق ًا با تفکر
درهم تنیده است(.)13
بــدون توانایــی دسترســی کافی بــه شــهودی که از
بازخوردهای اجتماعــی و یادگیری هیجانی برمی آید،...
یادگیــری نمی تواند در کارکردهــای دنیای واقعی مؤثر

واقع شود .فیزیولوژی هیجان و فرایند هیجان متعاقب آن
اثر زیادی بر نحوه ی یادگیری و تحکیم و دسترسی دانش
دارد .هیجان اســتدالل را به سمت دانشی که به شرایط
و مســایل کنونی مربوط است هدایت می کند .یک اتفاق
واقعی یا تصور آن چیزی کــه به اندازه ی کافی موجب
القای هیجان شــود ،تغییراتی در بــدن و ذهن به وجود
می آورد .این تغییرات ذهنی که شــامل توجه ،یاد آوری
خاطرات مرتبط ،و یادگیری روابط بین پدیده ها و نتایج
آنهاست ،فرایندهایی هستند که تربیت به آنها توجه دارد.
اگرچــه تفکر عقالنی و اســتدالل منطقی به ندرت فاقد
هیجان است ،ولی در دنیای واقعی ،به کارگیری مناسب و
مفید آن بدون هیجان ممکن نیست(.)13
تــاگارد به دیگر مــوارد هیجانی مؤثر بــر یادگیری ،که
شــوخ طبعی ،طنز ،اکتشــاف و انگیزه چهار دسته قیاس
هیجان آفرین هستند ،اشــاره می کند .شوخ طبعی ،ایجاد
خنده و حالت هیجانی ســرگرمی و نشاط (خلق هیجان
مثبت)؛ طنز ،انســجام دوگانه به گونه ای که دو موقعیت
هم منســجم و هم نامنســجم به نظر می رســد (ایجاد
کننده ی هیجان منفی) و انگیــزه ی قیاس ،هیجان مثبتی
ایجــاد می کند که دربردارنده ی الهــام و اعتماد به نفس
است(.)11
به نظر جنســن ،هیجانــات منبع اطالعاتــی مهم برای
یادگیری هستند .از نظر زیست شناختی ،ما طوری شکل
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گرفته ایم که نگران ،ترســو ،شگفت زده ،شکاک ،شاد و
 ....باشــیم( .)10یادگیری خوب از هیجانات دور نیست
و آنها را در بر می گیرد .همه ی تجارب ما دارای حاالت
هیجانی اســت .زمانی که هیجانــات در یادگیری درگیر
می شــوند ،بازیابی اطالعات و صحت آنها ســریع تر و
دقیق تر رخ می دهد .در واقع ،یادگیری خوب احساسات
و هیجانات را درگیر می کند(.)10
همچنین مطالعات در مورد اســترس نشــان می دهد که
اســترس دوران کودکی ،بسته به شــدت و مدت زمان
تجربه ی آن ،می تواند یا باعث رشــد مغز شــود یا به آن
آســیب برســاند( )9و در نتیجه یادگیــری را تقویت یا
مختل کند .همچنین ،وقتی دانش آموزان با موقعیت های

چالش انگیز روبه رو می شــوند ،می توان انتظار بیشترین
امکان ارتباط بین نورون های مغزی را داشــت .این امر
نشــان می دهد که چرا مغز هم زمان به چالش و پایداری
نیاز دارد(.)14
 -5تعامل هیجانی
"همدلی" پیچیده ترین مکانیــزم انتقال هیجانی و نوعی
قیاس است .نقطه ی آغاز این مکانیزم ،اطالعات درباره ی
موقعیت فرســتنده و یادآور موقعیتی مشابه برای گیرنده
اســت که خود قب ً
ال از نظر هیجانی تجربه کرده اســت.
دریافت کننــده از شــباهت موجود نتیجــه می گیرد که
فرســتنده نیز همین حالت هیجانی را تجربه می کند .این
برداشــت کالمی نیست ،بلکه انعکاسی غیرکالمی است.
همدلی به خــودی خود شــبکه ی محدودیت هیجانی
دریافت کننــده را تغییر نمی دهد ،بلکه ممکن اســت بر
احساسات نوع دوستانه اثر بگذارد( .)14عالوه بر این ،به
نظر گلدمــن به یاد آوردن فردی دیگر ،عالوه بر همدلی
هیجانی ،همدلی شــناختی را به شــکل خــودکار بیدار
می کند .برگزیدن نظرات و رویکرد دیگران نیز می تواند
بر دیدگاه فرد تأثیر بگذارد(.)12
مکانیزم ســرایت هیجانی ،تعامل چهــره به چهره بین
افراد است .ورودی هایی که فرستنده برای گیرنده فراهم
می آورد ،غیرکالمی اند .این ورودی ها که گیرنده ناآگاهانه
از آنها تقلید می کند ،شــامل حاالت بدنی اســت .سپس
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گیرنده تغییرات فیزیکی را ،که ظرفیت های روان شناختی
مرتبط با جنبه هــای مختلف موقعیت را تغییر می دهد و
بدین ترتیب باعث تغییر تصمیم گیرنده می شــود ،تجربه
می کند .بر خالف رابطه ی ابزار -اهداف و بحث قیاسی،
سرایت نوعی فرایند اجتماعی است که معموالً راهبردی
قصدشده و عمدی نیســت که فرستنده برای قانع کردن
گیرنده از آن استفاده کند(.)11
همدلی اولین گام اقناع یا همدلی وارونه است ،زیرا اقناع

و همدلی وارونه مستلزم تأثیر فرد بر قضاوت یا هیجانات
طرف مقابل است  .برای این کار ،ارزیابی هیجانات طرف
مقابل در رابطه با موقعیت هیجانی ضروری است .برای
بیرون کشیدن پاسخ های هیجانی درست از افراد باید از
دیدگاه آنها نســبت به هیجانــات و موضوعات هیجانی
آگاه شد .همدلی ابزار مهمی برای کسب چنین اطالعاتی
است(.)11

جدول  -3اصول تربیتی استخراج شده از اهداف تربیتی و مبانی شناختی و هیجانی
عنوان

گزاره ی هنجارین

اصل

مبنا

شناخت هیجانی

به کارگیری شیوه ی تفکر ابعاد تفکر و استدالل آدمی
تحت تأثیر هیجانات قرار دارند
منطقی

در به کارگیری شیوه ی تفکر منطقی باید
به تأثیر هیجانات بر تفکر و استدالل توجه
داشت.

هیجان شناختی

ابعاد هیجانی آدمی تحت تأثیر
تفکر و استدالل است.

برای تعدیل عواطف و تمایالت باید از
توانایی های تفکر و استدالل کمک گرفت.

برای استفاده از دانش جهت
تصیم گیری در دنیای واقعی
هیجان نقش اساسی دارد.

برای انتخاب آگاهانه باید عالوه بر تأمین
دانش مربوط به دنیای واقعی ،تعدیل
هیجانات مرتبط با آن دانش ها مورد توجه
قرار گیرد.

هیجان یادگیری

پاس داشت ارزش ها

یادگیری ارزشی یک فرایند
وابسته به هیجان (فکری-
هیجانی) است.

برای پاس داشت ارزش ها ،باید به شیوه ی
قیاس (استدالل)های هیجان آفرین (طنز،
اکتشاف و  )..عمل کرد.

تعامل هیجانی

استفاده از شناخت براي
ايفاي نقش سازنده در
فعاليت هاي علمی

تعامل هیجانی چهره به چهره
و همدلی به اقناع عقلی کمک
می کند.

برای اثربخشی عملکردهای شناختی باید
به تعامل هیجانی چهره به چهره و همدلی
پرداخت.

تعدیل عواطف و تمایالت

تصمیم گیری هیجانی انتخاب آگاهانه

اصول تربیتی ناظر بر مبانی شاختی و هیجانی
پس از تبیین مبانی شــناخت و هیجان ،در این بخش با
اســتفاده از روش قیاس عملی ،اصول تربیت شناختی و
هیجانی ارائه می شــود (جدول  .)3این اصول از سویی
ریشــه در اهداف تربیتی مطرح شــده در ســند تحول
بنیادین آموزش و پرورش ،که همان گزاره های هنجارین
هستند ،دارد و از ســویی دیگر برآمده از مبانی شناخت
و هیجان اســت که شامل گزاره های بنیادین می شود .بر
اســاس اصول تربیتی مبتنی بر شناخت و هیجان ،در به
کارگیری شــیوه ی تفکر منطقی باید به تأثیر هیجانات بر

تفکر و اســتدالل توجه داشت و برای تعدیل عواطف و
تمایالت از توانایی های تفکر و اســتدالل کمک گرفت.
عالوه بر این ،برای انتخاب آگاهانه ،نباید از نقش هیجان
در تصمیم گیری مبتنی بر دانــش در دنیای واقعی غافل
شــد .ضمن اینکه برای پاس داشــت ارزش هــا ،باید با
روش قیاس (استدالل)های هیجان آفرین (طنز ،اکتشاف
و  )..عمــل کرد و در نظر داشــت که برای اثربخشــی
عملکردهای شــناختی ،تعامل هیجانی چهره به چهره و
همدلی الزامی است .در ادامه به توضیح هر یک از اصول
می پردازیم:
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یباخلت دومحم و همکاران

 .1شناخت هیجانی
دانش آمــوزان در موقعیت هایــی که از لحــاظ هیجانی
بسیار بااهمیت اند  ،بیشترین رشــد استدالل را خواهند
داشــت( .)20بنابرایــن ،می توان گفت برای توســعه ی
مهارت های استدالل دانش آموزان باید زمینه های هیجانی
برانگیزاننده ایجاد شود .اگر می خواهیم یادگیرندگان در
فرایند تربیت ،شــیوه ی تفکر منطقی را بیاموزند و آن را
به کار گیرند و به عبارت دیگر ،برای مســایل و شرایط
به وجود آمده راه حل های منطقی بیابند ،باید به عواملی
که بر تفکر منطقی تأثیر می گذارند ،توجه شود .مربیان و
دست اندکاران تربیت الزم است بدانند و فراگیران را نیز
مطلع کنند که استدالل ،تصمیم گیری و پاسخ گویی افراد
به مســایل با فرایندهای هیجانی آنان در هم تنیده است.
آگاهی از این موضوع سبب تسهیل مدیریت تأثیر هیجان
بر عملکرد استدالل شــده و منجر به پذیرش پیامدهای
تصمیم گیری و استدالل بر اساس سوگیری های هیجانی
می شــود .مربیان باید بدانند کــه فرایندهای هیجانی و
شناختی مستقل از یکدیگر نیستند و به این ترتیب رفتار
دانش آموزان به شــدت متأثر از شرایط هیجانی حاکم بر
فضای تربیتی است .در شرایط ایجادکننده ی هیجان های
منفی و شــرایطی که به انگیزه هــای دانش آموزان توجه
نمی شود ،انتظار پاسخ و رفتار منطقی بی جاست .مربیان
بــرای تأثیرگذاری بر تفکر دانش آموزان باید بتوانند آنان
را از نظر هیجانی برانگیزانند.
 .2هیجان شناختی
با توجه به اینکه ابعاد تفکر و استدالل انسان بر جنبه های
هیجانــی ذهن تأثیر می گذارد ،بــرای تعدیل عواطف و
هیجانــات و تمایالت ،باید از مکانیزم های اســتدالل و
استنتاج های قیاسی بهره برد .تعدیل عواطف و تمایالت
و بــه عبــارت کلی تــر ،خودتنظیمی هیجانــی یکی از
کارکردهای مهم سیستم شناختی است .کنترل هیجانی و
یا خودتنظیمی عواطف عبارت است از توانایی مدیریت
هیجان ها به منظور رســیدن به اهداف ،تکمیل تکالیف،
یا کنتــرل و هدایت رفتــار( .)16هیجــان ،فرایندهای
فیزیولوژیکــی ،توانایــی تمرکز و توجه ،حل مســأله و
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ارتباطات میان فردی را هدایت می کند .خودتنظیمی یکی
از مهارت های مهمی است که افراد در زندگی اجتماعی
به آن نیاز دارند .خودتنظیمی هیجانی در بافت اجتماعی،
یکی از قدم های عمده در رشد کودک و مسؤلیت پذیری
و موفقیت در بزرگ ســالی اســت( .)21در برنامه ریزی
تربیتــی ایجاد فضایی برای تمرین این کارکردها و تنظیم
هیجانات با به کارگیری استدالل و تفکر ضروری است،
زیرا مهارت خودتنظیمی با تمرین و تکرار بهبود می یابد.
امکان بروز و ظهور هیجان ها از طریق استدالل و استنتاج
هــم می تواند روش مناســبی برای ابراز کنترل شــده ی
هیجان ها باشد .در این راستا ،هدایت دانش آموزان در به
کارگیری اســتدالل و تفکر در شرایط متفاوت و به ویژه
ارائه ی استدالل در موقعیت های هیجانی از طرف مربیان
بســیار اهمیت دارد .هنگامی که خود مربیان و دســت
اندرکاران تربیت با اســتفاده از قدرت اســتدالل و تفکر
بتوانند هیجاناتشــان را تنظیم کنند ،الگوی دانش آموزان
در این زمینه خواهند بود.
 -3تصمیم گیری هیجانی
باید توجه داشــت که در انتخاب آگاهانه ،تصمیم گیری
مبتنــی بر دانــش در دنیای واقعی وابســته بــه هیجان
اســت .برای فعال شــدن دانش کسب شــده در فرایند
تصمیم گیــری و انتخــاب آگاهانه ،باید بــه زمینه های
دانــش ،جنبه ی هیجانــی داد .در فرایند تصمیم گیری و
قضاوت ،بین شــناخت و هیجان تعامل تنگاتنگی وجود
دارد و انتخاب هــا و تصمیم گیری های افراد تحت تأثیر
هیجان های ناشی از تصمیم ها و همچنین حاالت هیجانی
خود فرد ،مســتقل از تصمیم ،قــرار دارد .آگاهی از این
موضوع و فرایندهای تفکر ســریع و آهسته ،در ارزیابی
مربیان و دانش آموزان از انتخاب ها و تصمیمات خود و
دیگران مؤثر است .تمرین در جهت پررنگ تر کردن نقش
سازنده ی هیجان در تصمیم گیری و کاهش آثار نامطلوب
هیجان از طریق راهبردهای اشاره شده در قسمت مبانی
می تواند به تصمیم گیری های کارآمدتری بینجامد.
 -4هیجان یادگیری
قلمرو ارزش ها در تعلیــم و تربیت اهمیت حیاتی دارد،
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زیرا بخش جدایی ناپذیر تربیت مربوط به ارزش هاست؛
امــا در انتقال ایــن ارزش ها و پاس داشــت آنها باید به
نحوه ی انتقال و سازوکارهای درک ارزش ها توجه ویژه
داشــت .از آنجا که حاالت هیجانــی در یادگیری نقش
اساســی دارند ،در فرایند تربیت ،توجــه به هیجان ها و
ایجاد فضاهای هیجانی مثبت ضروری است .در زمینه ی
انــواع کارکردهای هیجانی مانند اســترس ،اضطراب و
خشــم و اثر آنها بر یادگیری مطالعات زیادی شده است.
احســاس دانش آموزان بــه معلم و رفتــار او ،موضوع
یادگیری و حتی خود معلم بر عملکرد آنها تأثیر مستقیم
دارد( .)22این مســأله در پاس داشت ارزش ها و انتقال
آنهــا به دانش آموزان اهمیت ویــژه ای پیدا می کند ،زیرا

می توانــد جنبه های هیجانی بیشــتری را برانگیزد .برای
ترغیب دانش آمــوزان به احترام گذاشــتن به ارزش ها،
برقراری ارتباط دوســتانه میــان دانش آموزان و معلمان،
دوری از هیجان ها و احساســاتی مانند ترس و اضطراب
و همراه کردن آن با احساسات مثبت بسیار مهم است.
یکی از شــیوه های تلفیق هیجان و شــناخت ،استمداد
از هنــر و فعالیت های هنری و خالقانه اســت ،زیرا در
ایــن فعالیت ها عالقه ی درونی فرد برانگیخته و به لحاظ
هیجانی آمــاده ی پذیرش و نهادینه کــردن ارزش هایی
می شود که به صورت معنادار و از راه فعالیت های مورد
عالقه (نقاشــی ،طنــز ،نمایش و  )...درک کرده اســت.
شــیوه ی دیگر ،توجه به اســتدالل هیجان آفرین است؛
یعنــی پیونــد دادن ارزش ها با عالیق و مســایل واقعی
دانش آموزان برای اینکه بتوانند ارزشــمندی این امور را
درک و تجربــه کنند .مث ً
ال در مــورد ارزش هایی از قبیل
میهن دوســتی ،حفظ منافع ملی و منابــع محدود مادی،
مســؤلیت پذیری ،تابعیت از قانون و ...باید سازوکارهای
شــناخت واقعی این امور در ارتباط با زندگی روزانه و
حیات اجتماعی بشــر به آنها داده شــود .بعد از روشن
شــدن ابعاد اهمیت این امور ،دانش آموزان به چرایی و
چگونگی آنها پی برده و به پاس داری و حفاظت از آنها
گرایش پیدا کرده و کنش ها و استدالالت خود را در این
راستا ســامان دهی و فراهم می کنند .این چنین است که

فرد به این ارزش ها گرایش و تمایل بنیادین پیدا می کند.
 -5تعامل هیجانی
برای اثربخشــی عملکردهای شــناختی بایــد به تعامل
هیجانــی چهره به چهــره و همدلــی پرداخت .همدلی
عبارت اســت از توانایی درک ،آگاهی و حساس بودن و
کسب تجارب جایگزین احساسات ،اندیشه ها و تجارب
ســایر افراد .برای کاربرد مؤثر این مهارت ،بر یادگیری
نحوه ی ارائه ی بازخورد مناسب به نوع احساسات سایر
افراد و چرایــی بروز آن تأکید می شــود .اولین گام در
خلق فضای مشارکتی ،ظهور تعامالت همدالنه است که
به یقین موجب آغاز تشــکیل اعتمــاد و به تبع آن پدید
آمدن ارتباطات صحیح تر و در نتیجه بهبود و اثربخشــی
عملکردهای شناختی می شود .اولین مرحله ی همدلی آن
اســت که با حفظ احترام فرد ،بــه وی توجه کنیم و به
دنبال گوش دادن و درک واقعی عملکردها و هیجانات او
باشیم .درک هیجانات و ظهور فضای تعاملی و همدالنه،
محیــط را آماده ی پذیرش و بروز ایده های نو و خالقانه
کرده و بدین ترتیب ،عملکردهای شناختی اثربخش تر و
پربار می شــوند .تعامل چهره به چهــره نیز در هیجان و
کسب دانش مهم است .در این نوع ارتباط ،حاالت شادی
و ناراحتی دیگران را به صورتی که خود تجربه کرده ایم،
تفســیر می کنیم و همیــن می تواند به تــداوم موقعیت
نشــاط آور برای دیگری و پایان بخشــیدن به موقعیت
ناراحت کننده ی وی بینجامد .از ایــن رو ارتباط تعاملی
و میان فردی بیشــتر از مواد آموزشی (کتاب ،کامپیوتر و
 )...ما را به دنیای هیجانات می کشــاند .برقراری رابطه ی
هیجانی بین گوینده و شنونده ،بستر گفت وگوی واقعی
بین آنها را نیز فراهم می آورد.
بنابراین ،در تنظیم مناســبات تربیتی ،برای بهبود روابط
بین فــردی و چهره به چهره بــا دانش آموزان می توان از
شیوه هایی مانند بحث گروهی ،پروژه ،مشارکت گروهی
و البته استقالل و خومختاری بهره برد .فضای همدالنه و
مبتنی بر عالقه و رغبت نیز نباید از یاد برود ،چون باعث
می شــود دانش آموزان به آنچه فرا می گیرند عالقه و به
موضوع درسی نگرش مثبت پیدا کنند .باید اذعان داشت
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که تعامــل چهره به چهره و همدلــی یکی از ملزومات
یادگیری کالسی است ،زیرا همدلی یکی از مهارت های
اصلی بــرای درک محیط اطــراف و روابط بین فردی و
همچنین از عوامل اصلی شناخت اجتماعی است.

نتيجه گيري

مطالعه ی عملکرد ذهن و مغز در پرتو انسجام شناخت و
هیجان حاکی از آن است که از یک سو ،بسیاری از ابعاد
تفکر و اســتدالل آدمی تحت تأثیــر هیجانات قرار دارد
و از دیگر سو ،شــناخت ،آگاهی و استدالل می تواند به
کنترل و مدیریــت حاالت هیجانی کمک کند .همچنین،
هیجان ها نه فقط در استفاده از دانش جهت تصیم گیری

در دنیای واقعی نقش اساســی دارنــد ،بلکه یادگیری به
منزلــه ی مهمترین رخداد تربیتی ،یک فرایند وابســته به
هیجان اســت .نکته ی آخر اینکه تعامل هیجانی چهره به
چهره و همدلی به توسعه ی ظرفیت های شناختی کمک
می کند.
بنا بــر گزاره های مبنایی فوق می توان به اصول راهنمای
زیر اشاره کرد:
 اصــل اول :بــرای توســعه ی مهارت های اســتداللدانش آموزان باید زمینه هــای هیجانی برانگیزاننده ایجاد
شــود .انگیزه به عنوان یک مؤلفــه ی هیجانی در بهبود
فعالیت هــای یادگیری نقــش بنیــادی دارد .از آنجا که
بسیاری از ابعاد تفکر و استدالل آدمی متأثر از هیجانات
اســت ،برانگیختگی افراد در انجام فعالیت های شناختی
بســیار اهمیت دارد .در واقع ،هیجان به تفکر و استدالل
کمــک می کند تا ذهــن را متمرکــز و الویت ها را تعین
بخشد .بنابراین ،وقتی فراگیران در یک فعالیت یادگیری
با هیجان مثبت درگیر می شوند ،از ظرفیت های شناختی
خود برای پردازش و فهم موضوع بیشــترین اســتفاده
را می کننــد .همچنین ،با ورود هیجان بــه فعالیت های
شــناختی ،قدرت توجه و تمرکز افــراد افزایش یافته و
دقت در انجام تکالیف بیشتر می شود.
 اصل دوم :برای تعدیل عواطف و هیجانات و تمایالت،باید از مکانیزم های اســتدالل و استنتاج های قیاسی بهره
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برد .با توجه به تأثیر شناخت بر هیجان ،از معلمان انتظار
می رود با استفاده از قیاس هیجان آفرین به دانش آموزان
کمک کنند تا از ظرفیت های شناختی خود برای مدیریت
هیجان ها بهره ببرند .همچنین ،با توجه به مکانیزم سرایت
هیجانی ،شرایط هیجانی کالس درس به شدت وابسته به
حاالت هیجانی و میزان برانگیختگی معلمان خواهد بود.
 اصل ســوم :برای کاربرد دانش کسب شده ،در فرایندتصمیم گیری باید به زمینه هــای دانش ،جنبه ی هیجانی
داد .کاربرد دانش در قلمروی واقعی زندگی وابســته به
هیجان اســت ،زیرا در دنیای واقعی ،هیجان در بازیابی
دانش کسب شده برای تصمیم گیری در زمینه ی اجتماعی
نقش حیاتی دارد .به این معنا که کاربرد دانش در موقعیت

واقعی ،به میــزان و کیفیت هیجانی که با آن دانش پیوند
خورده بستگی دارد .چنانچه ،هیجان مثبت و برانگیزاننده
با دانش مورد نظر همراه شــده باشد ،در شرایط واقعی
امــکان اینکه آن دانش در دســترس فرد قــرار بگیرد تا
تصمیم بهتری اتخاذ کند افزایش می یابد.
 اصــل چهارم :برای تحقق یادگیــری عمیق در فرایندتدریس ،باید فضاهای هیجانی مثبت ایجاد شــود .بدون
برانگیختگــی هیجانی نه فقط میــزان درگیری افراد در
تکالیف یادگیری کمتر می شود ،بلکه اثربخشی فعالیت ها
نیز به دلیل عدم اســتفاده از تمامی ظرفیت های شناختی
کم خواهد بود .از ســوی دیگر ،زمانی که هیجانات در
یادگیری درگیر می شــوند ،بازیابــی اطالعات و صحت
آنها ســریع تر اتفاق می افتد .بدین ترتیب ،عملکرد نظام
حافظه ی ما نیز وابسته به شرایط هیجانی ما خواهد بود.
بنابراین ،معلمان می توانند با شــوخ طبعی ،طنز ،اکتشاف
و  ،...برانگیختگی الزم برای مشارکت در فرایند یادگیری
را ایجاد کنند.
 اصل پنجم :برای اثربخشی عملکردهای شناختی بایدبه تعامــل هیجانی چهره به چهــره و همدلی پرداخت.
بــا توجه به این اصل ،معلمان بــا تعامل چهره به چهره
(کالمی ،غیرکالمی ،بدنی ،چشــمی ،واکنشــی ،و  )....با
دانش آموزان ،می توانند شــرایط هیجانی مطلوب را در
کالس درس خلق کنند.

تیبرت رد ناجیه و تخانش نیب ماجسنا

گرفته است

 توسط ستاد572 این پژوهش بر اســاس قرارداد شماره
توسعه علوم و فناوریهای شــناختی مورد حمایت قرار
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