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چکیده
که از شـرایط شـخصی، خلق و خوی فرد یـا برقراری ارتباط  زمینـه و هـدف: هیجـان نوعـی درک یـا احسـاس عاطفی قوی اسـت 
کـه از ابعـاد مختلفـی ماننـد بیـان رفتـاری،  کل نگـر هسـتند  بـا دیگـران ناشـی می شـود. هیجان هـا چنـد ُبعـدی و دارای سـاختارهای 
الیه هـای فیزیولوژیکـی، تجربـه پدیدارشـناختی، فرآیندهـای شـناختی و بافـت اجتماعـی تشـکیل می شـوند. ایـن مطالعـه بـا هـدف 
تحـول هیجـان، شناسـایی هیجان هـا در  بـر  بینایـی  آسـیب  تأثیـر  آن، طبقه بنـدی هیجان هـا،  و مؤلفه هـای  بررسـی سـازه هیجـان 
کاربـرد شناسـایی هیجان هـا در دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی انجـام شـد.  یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی، شایسـتگی هیجانـی و 
کتاب هـای موجـود در پایگاه هـای  روش پژوهـش حاضـر توصیفـی و از نـوع مـروری بـود. بـرای جمـع آوری اطالعـات از مقاله هـا و 

علمـی معتبـر در سـال 2001 تـا 2022 اسـتفاده شـد.

متفاوتـی  نحـو  بـه  آنهـا  عـادی  همسـاالن  بـا  مقایسـه  در  بینایـی  آسـیب  بـا  نوجوانـان  و  کـودکان  هیجانـی  تحـول  نتیجه گیـری: 
گرفتـه  نظـر  در  هیجانـی  شایسـتگی  بـه  دسـتیابی  مرکـز  به عنـوان  دیگـران  احساسـات  دقیـق  شناسـایی  توانایـی  می یابـد.  توسـعه 
اسـت.  غـم  یـا  خشـم  شـادی،  ماننـد  اولیـه  هیجان هـای  سـاده  درک  از  فراتـر  دیگـران  هیجانـی  حـاالت  محتـوای  درک  می شـود. 
در  به ویـژه  و  هیجان هـا  شناسـایی  در  ولـی  ندارنـد  اولیـه  هیجان هـای  درک  در  مشـکلی   

ً
لزومـا بینایـی  آسـیب  بـا  افـراد  گرچـه  ا

از  اجتماعـی  اینکـه دنیـای  بـه  توجـه  بـا  دارنـد.  تأخیـر  ناامیـدی  ماننـد عصبانیـت، خجالـت،  باالتـر  شناسـایی هیجان هـای سـطح 
طریـق درک ایـن هیجان هـا بـرای افـراد بـا آسـیب بینایـی یکپارچـه و قابـل درک می شـود. بنابرایـن، بـا آمـوزش هیجان هـای سـطح 

بخشـید. بهبـود  را  آنهـا  هیجانـی  شایسـتگی  تحـول  می تـوان  باالتـر 

واژه هـای کلیـدی: آسـیب بینایـی، تحـول هیجان، شایسـتگی هیجانـی، یادگیرندگان

* Email: m.ashori@edu.ui.ac.ir
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مــقـدمـــه

هـر  بـر  سـن  و  بینایـی  تجربـه  از  صرف نظـر  بینایـی  آسـیب  تأثیـر 
کمـی دربـاره  فـردی قابـل توجـه اسـت ولـی بـا این حـال، اطالعـات 
آســـیب بینایـی وجـــود  هــــیجان ها و تنظیـم هـــیجان در افـــراد بـا 
دارد )1(. در حـــقیقت، تشکـــیل تصــــویری یکــپارچـــه از جهـان و 
کار بـزرگ اسـت  جایـگاه آن بـرای یادگیرنـده بـا آسـیب بینایـی یـک 
جایگزیـن  شایسـته ای  نحـو  بـه  نمی تواننـد  حـواس  از  هیچ یـک  و 
و  جامـع  دقیـق،  به صـورت  را  جزئیـات  زیـرا  شـوند.  بینایـی  حـس 
گیـران بـا آسـیب بینایـی در  متمایـز بـرای فـرد مشـخص می کنـد. فرا
معـرض خطـر تأخیرهـای تحولـی1 مختلـف، ازجمله تأخیـر در تحول 
اصـل،  در   .)2( هسـتند  هیجانـی2  شایسـتگی  به ویـژه  و  هیجانـی 
شایسـتگی هیجانـی بـه توانایـی شناسـایی، پاسـخگویی و مدیریت 
ایـن ظرفیـت به منظـور  از  هیجان هـای خـود و همچنیـن اسـتفاده 
کـه  شناسـایی و درک دقیـق هیجان هـای دیگـران اشـاره دارد )3( 
شامـــل ایجــــاد و حفــــظ دوسـتی، مـوفـــقیت تحصـــیلی، مــــدیریت 
عملکـرد مسـتقل و پیوسـتن بـه جامعـه بزرگ تر می شـود. شناسـایی 
هیجان هـا3، پاسـخ هیجانـی4 و تنظیـم هیجـان5 سـه مؤلفـه اصلـی 
شایسـتگی هیجانـی هسـتند. ایـن مؤلفه هـا شـامل مجموعـه ای از 
گیـران بـرای دسـتیابی بـه مراحـل مختلـف  کـه فرا 8 مهـارت اسـت 
هیجانـی  تحـول   .)4( دارنـد  نیـاز  آنهـا  بـه  هیجانـی  تحـول  مسـیر 
آسـیب بینایـی در مقایسـه بـا  نـوزادان و یادگیرنـدگان خردسـال بـا 
بـه نحـو متفاوتـی توسـعه می یابـد. مشـکل  آنهـا  همسـاالن عـادی 
شایسـتگی  دسـتیابی  در  بینایـی  آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان  اصلـی 
می شـود.  مربـوط  دیگـران  هیجانـی  حـاالت  اسـتنباط  بـه  هیجانـی 
ایـن یادگیرنـدگان )به ویـژه افـراد با آسـیب بینایی شـدید( درهنگام 
و  چــهره ای  بـیــــان  نمــی توانند  خـود  هـــمساالن  بـا  ارتبـاط  برقــراری 
کننـد.  به درسـتی درک  را  بینایـی  بـه  وابسـته  نشـانه های غیرکالمـی 
خطـر  عوامـل  بـه  نسـبت  آنهـا  آسـیب پذیری  باعـث  مسـأله  ایـن 
و  زندگـی  در  مـــهم  افـراد  بـا  ناایمـــن  دلبسـتگی  ماننـد  مـــتعددی 
همسـاالن، نقـص در عــملکـــرد انطــباقــــی، مـــشکالت تحصیلـی و 

.)5( می شـود  هیجانـی  بی کفایتـی  ناتوانـی 
مرکـز  به عنـوان  دیگـران  احساسـات  دقیـق  شناسـایی  توانایـی 
درک  می شـود.  گرفتـه  نظـر  در  هیجانـی  شایسـتگی  بـه  دسـتیابی 
محتوای حاالت هیجانی دیگران فراتر از درک سـاده هیجان های 
اولیـه6 ماننـد شـادی، خشـم یـا غـم اسـت. ایـن ساده سـازی بیـش 

گرچـه  از حـد بیانگـر هیجان هـای واقعـی یـک یادگیرنـده نیسـت. ا
 مشـکلی در درک هیجان هـای اولیـه 

ً
افـراد بـا آسـیب بینایـی لزومـا

شناسـایی  در  به ویـژه  و  هیجان هـا  شناسـایی  در  ولـی  ندارنـد 
از  هیجان هـای سـطح باالتـر7 تأخیـر دارنـد )6(. دنیـای اجتماعـی 
طریـق درک ایـن هیجان هـا بـرای یادگیرنـده یکپارچـه و قابـل درک 
خجالـت،  عصبانیـت،  ماننـد  باالتـر  سـطح  هیجان هـای  می شـود. 
کنـش  بـه پاسـخ های  ناامیـدی از پیامدهـای پـردازش شـناختی وا
مؤلفـه  یـک  از  باالتـر  سـطح  هیجان هـای  اسـت.  اولیـه  هیجانـی 
هیجانـی و یـک مؤلفـه ارزیابـی شـناختی تشـکیل می شـوند در حالی 
کـه هیجان هـای اولیـه فقـط دارای مؤلفه هـای فیزیولوژیکـی و رفتاری 

.)7( هسـتند 
، توصیفی و از نوع مروری بود. بر همین  روش پژوهش حاضر
اسـاس، بـه بررسـی پیشـینه های نظـری و پژوهشـی دربـاره سـازه 
آسـیب  تأثیـر  هیجان هـا،  طبقه بنـدی  آن،  مؤلفه هـای  و  هیجـان 
بینایـی بـر تحـول هیجـان، شناسـایی هیجان هـا در یادگیرنـدگان 
بـا آسـیب بینایـی، شایسـتگی هیجانی در دانش آموزان با آسـیب 
بـا  یادگیرنـدگان  بـرای  هیجان هـا  شناسـایی  کاربـرد  و  بینایـی 
آسـیب بینایـی پرداختـه شـد. بـه ایـن منظـور از پایگاه هـای علمی 
گوگل اسـکوالر اسـتفاده شـد.  ، اشـپرینگر و  مختلف از جمله الزویر
هیجان هـا،  طبقه بنـدی  هیجـان،  کلیدواژه هـای   ، کار ایـن  بـرای 
هیجانـی،  شایسـتگی  هیجان هـا،  شناسـایی  هیجـان،  تحـول 
سـال های  بیـن  بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  و  یادگیرنـدگان 
گرفـت و اطالعـات ضـروری  قـرار  مـورد جسـتجو  تـا 2022   2001

جمـع آوری شـد.

سـازه هیجـان و مؤلفه های آن

کـودکان بـا آسـیب بینایـی به منظـور  تعامـل والدیـن بـا نـوزادان و 
 .)8( اسـت  ضـروری  آنهـا  اجتماعـی  و  هیجانـی  شـناختی،  تحـول 
بـا  نوجوانـان  و  کـودکان  جملـه  از  افـراد  همـه  در  هیجـان  تحـول 
آغـاز می شـود  )1(.  از همـان ماه هـای اول زندگـی  بینایـی  آسـیب 
می تـوان  آن  بـا  کـه  اسـت  سـازه هایی  از  یکـی  هیجـان  واقـع،  در 
اجتماعـی  زمینـه  در  را  خـود  بین فـردی  و  شـخصی  واقعیت هـای 
شـکل داد )9(. بـر ایـن اسـاس، هیجـان شـامل ابعـادی ماننـد بیان 
کیفیت هـای فیزیکـی، تجربـه زیسـته، فرآیندهـای شـناختی  رفتـاری، 
را  هــیجان  تعـریــف  ایـن  بنابرایـن،  مــی شود.  اجـتمـاعــی  بافـــت  و 

5. Emotion regulation
6. Primary emotions
7. Higher-order emotions )HOE(

1. Developmental delays
2. Emotional competence
3. Emotions identification
4. Emotion response
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کـه حاصـل ترکیـب ایـن ابعـاد  به عنـوان تجربـه ای توصیـف می کنـد 
اسـت و در بافـت اجتماعـی هـر فـرد اتفـاق می افتـد )10(. عـده ای 
از متخصصـان پیشـنهاد کرده انـد کـه هیجان هـا دارای ویژگی هـای 

گسـترده تر  مفهـوم  بـا  ویژگی هـا  ایـن  از  برخـی   .)11( هسـتند  رایـج 
کـه هیجان هـا بخشـی از آن هسـتند، همپوشـانی  رویـداد هیجانـی1 

ایـن ویژگی هـا در جـدول )1( معرفـی شـده اند )13،12(. دارنـد. 

1. Emotional episode

گیهایرایجهیجانها جدول 1( ویژ

گی مثالتوصیفویژ

چهوقتیهیجانی
میشوم؟

وقتـیکـهاتفاقیبرایشـمامیافتـدوتأثیر
و ارزشهـا اهـداف، نیازهـا،  بـر مسـتقیمی

بهزیسـتیشـمادارد.

گهانصدایعجیبیمیشنوید. خانهتنهاهستید.نا شماشبدر
تأثیر است ممکن این و باشید رفاه و امنیت  در میخواهید

هدفایمنیشماداشتهباشد. مستقیمیبر

چراماهیجان
داریم؟

یکتجربهخاص زیـراارزیابـیذهنیمااز
مسـتقیمیبـر کـهتأثیـر مشـخصمیکنـد

مادارد.

کـهیـکعامـلمزاحـموجـود ایـنصـدابـهمعنـیآنباشـد گـر ا
باشـید)ارزیابـیشـخصی(.وقتـی خطـر داردوممکـناسـتدر

)هیجـان(. میترسـید میشـوید، آن متوجـه

هیجانهاچه
میکنند؟

هسـتند قـوی انگیزشـی نیـروی یـک آنهـا
رویدادهـای بـه رسـیدگی بـرای را فـرد کـه
مهـمزندگـی)ماننـدحملـهبـهخانـهشـما(
میکننـد. آمـاده مناسـب اقدامـات انجـام و

کنیدوکمکبگیرید. خودمحافظت کهبایداز متوجهمیشوید
شمارافراهممیکند.بهعنوان بنابراین،ترسانگیزهمحافظتاز
صورتنیاز میکندتادر مثال،قلبشماشروعبهتپشسریعتر

کند.  بهدویدنیامبارزه،خونبیشتریبهاندامهایتانپمپاژ

هیجانها کار نحوه
چگونهاست؟

کـــــــــردن کــــــلفــــردرابـاهــــــماهنگ آنهـا
بـدنوذهـــن دســـــتگاههایمــــختلفدر

درگــــیرمیکننـد.

دویدن آماده و است افتاده تپش به  حاضر حال  در شما قلب
ومحافظت کردنبهبرنامهایبرایفرار هستید.شماشروعبهفکر
قفل را  در تا میدوید اتاقخواب  در بهسمت میکنید. خود از

گوشیخودرابرداریدتاباپلیستماسبگیرید. کنیدو

هیجانهاچه
نتیجهایدارند؟

اسـاس بـر کـهمـا رفتـاری بیـانو  بـر آنهـا
کنتـرل تجربیـاتخـودانتخـابمیکنیـم،

دارنـد.

تـرسخـودرابـافریـادزدنبـرایکمـکوانجـامبرخـیاقدامـات
کمک بهخانههمسـایهبـهمنظور ماننـدشکسـتنپنجـرهوفـرار

میکنید. ابـراز

کلــی، توانایــی درک رویدادهــای هیجانــی در افــراد بــا  به طــور 
گرفتــن تجربــه بینایــی و ســن نســبت  آســیب بینایــی بــدون در نظــر 
کــه  )1(. در اصــل، وقتــی  اســت  کمتــر  آنهــا  بینــای  بــه همســاالن 
رویــداد یــا تغییــر مهمــی در محیــط زندگــی فــرد رخ دهــد و بــر رفــاه 
کــه هیجانــی  او تأثیــر بگــذارد هیجان هــا به وجــود می آینــد. وقتــی 
تنظیم کننــده  به عنــوان  کــه  اســت  ایــن  هــدف  می آیــد  پدیــد 
کنــد. رفتــار درون فــردی  رفتارهــای درون فــردی بین فــردی عمــل 
 ، دیگــر به  عبــارت  دارد.  اشــاره  شــخص  خــود  درونــی  فرآینــد  بــه 
کــه  کــه در فــرد یــا درون او اتفــاق می افتــد، در حالــی  یعنــی رفتــاری 

اشــاره دارد.  افــراد رخ می دهــد،  بیــن  آنچــه  بــه  رفتــار بین فــردی 
و  تنظیــم  آن  طــی  رفتارهــا  کــه  اســت  فرآینــدی  هیجانــی  رویــداد 
ــا هیجــان، مفهــوم  ــداد هیجانــی در مقایســه ب ــد. روی اتفــاق می افتن
به دلیــل  تــرس تجربــه شــده  ماننــد  اســت. هیجانــی  گســترده تری 
 بــر یــک فرآینــد درون فــردی 

ً
یــک عامــل مخــل یــا مزاحــم عمدتــا

بیشــتری  مؤلفه هــای  شــامل  هیجانــی  رویــداد  ولــی  دارد  تمرکــز 
کارکردهــای  کــه  اســت و تعــدادی از اجــزای معمولــی را دربرمی گیــرد 
خاصــی دارنــد )14(. هــر رویــداد هیجانــی شــامل مؤلفه هــای زیــر 

آنهــا محــدود نخواهــد شــد: می شــود ولــی بــه 
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1( مؤلفـه  شـناختی1: یعنـی یادگیرنـده دربـاره نحـوه پاسـخ دادن 
بـه  ماننـد حـس خجالـت  بـه محرکـی  پاسـخ  یـا احسـاس خـود در 
دلیـل دادن جـواب اشـتباه و خندیـدن همکالسـی ها فکـر می کنـد؛
2( مؤلفـه  احساسـی2: بـه تجربـه هیجانـی خـود فرد اشـاره دارد. 

کـه یـک نفر می ترسـد؛ بـرای مثـال، چـه اتفاقـی می افتـد 
انجـام  بـرای  یادگیرنـده  کـردن  آمـاده  انگیزشـی3:  مؤلفـه    )3
کسـی بـرای دلـداری دادن یـا فـرار  گرفتـن  آغـوش  عملـی ماننـد در 

خطـر؛ هنـگام  در 
4( مؤلفه  جسـمی4: متشـکل از پاسـخ های بدنی مانند لرزیدن 

در هنـگام ترس؛
کمـک بـه یادگیرنـده بـرای ابـراز هیجـان از  5( مؤلفـه  حرکتـی5: 
گریـه در هنـگام غمگینـی یـا فـرار واقعـی از  طریـق رفتارهایـی ماننـد 

خطـر در هنـگام احسـاس تهدیـد )5(.

طبقه بنـدی هیجان ها 

در  روزمـره  زندگـی  مختلـف  موقعیت هـای  در  هیجـان  تنظیـم 
توجهـی  قابـل  اهمیـت  از  بینایـی  آسـیب  بـا  نوجوانـان  و  کـودکان 
هیجان هـا  کـه  دارد  ضـرورت  راسـتا،  ایـن  در   .)1( اسـت  برخـوردار 
طبقه بنـدی شـوند تـا درک بهتـری از مراحل تحـول هیجان در دوران 
روش هـای  بـه  هیجان هـا   .)15( باشـیم  داشـته  زندگـی  مختلـف 
کـه در ادامه به توضیـح آنها پرداخته  مختلفـی طبقه بنـدی می شـوند 

اسـت:  شـده 
اوقـات  گاهـی  کـه  هیجان هـا  نـوع  ایـن  اولیـه:  هیجان هـای   ■
هیجان هـای اساسـی نامیـده می شـوند، اغلـب آنهـا را مجموعـه ای 
سـازنده  بلوک هـای  کـه  می گیرنـد  نظـر  در  هیجان هـا  از  محـدود 
اولیـه،  هیجان هـای   .)6( می دهنـد  تشـکیل  را  هیجانـی  زندگـی 
پاسـخ های هیجانـی لحظـه ای بـه محـرک یـا موقعیـت خوشـایند یـا 
ناخوشـایند هسـتند )16(. ایـن هیجان هـا به عنـوان نتیجـه مسـتقیم 
بـر  هیجانـی  نظـر  از  کـه  هسـتند  خارجـی  سـرنخ  یـا  نشـانه  یـک  از 
شـخص تأثیـر می گذارنـد. بنابراین، آنها در نزدیکی رویدادی که رخ 
می دهنـد فـرد را برانگیختـه می کننـد )ماننـد خشـم(. هیجان هـای 
یـک  بـه  فـرد  اولیـه  کنـش  وا مسـتقیم ترین  و  ابتدایی تریـن  اولیـه، 
فیزیکـی  احساسـاتی  هیجان هـا،  ایـن  هسـتند.  خـاص  موقعیـت 
بـه  فـوری  پاسـخ  به عنـوان  را  آنهـا  فـرد  کـه  می شـوند  محسـوب 
محرک هـا تجربـه می کنـد. ایـن هیجان هـای به عنـوان هیجان هـای 

کـه ذاتـی و از پیـش سـازماندهی  گرفتـه می شـوند  عمومـی در نظـر 
اولیـه شـامل 6 هیجـان   هیجان هـای 

ً
شـده هسـتند )13(. معمـوال

نفـرت  و  تعجـب  تـرس،  خشـم،  غـم،  شـادی،  به نام هـای  اصلـی 
.)17( می شـود 

می تـوان  را  اولیـه  هیجان هـای   : باالتـر سـطح  هیجان هـای   ■
گسـترش داد تـا هیجان هـای غیراساسـی یـا آموختـه  کـرد یـا  ترکیـب 
کـه اغلـب در پیشـینه های پژوهشـی قدیمی تـر از  شـده ایجـاد شـود 
آنهـا به عنـوان هیجان هـای پیچیـده6 و در پیشـینه های پژوهشـی 
 .)6( می شـود  یـاد  باالتـر  سـطح  هیجان هـای  به عنـوان  جدیدتـر 
که به شـکل  کید می شـود  درباره »سـطح باالتر« بر مؤلفه  شـناختی تأ
فراهیجـان اسـت )19،18(. بنابرایـن فراهیجـان بـه سـطح باالتـر یـا 
کـه افـراد هـم مؤلفـه  احساسـات پایه  سـطح بعـدی هیجـان مـی رود 
را تجربـه می کننـد و هـم بـه احساسـات خـود فکـر می کننـد. سـپس 
ممکـن اسـت هیجـان دیگـری براسـاس تفکـر دربـاره هیجان هـای 
از هیجان هـای  باالتـر  ایجـاد شـود )6(. هیجان هـای سـطح  اولیـه 
اولیـه فراتـر می رونـد. هیجان هـای اولیـه یـا اصیـل در یـک طـرف و 
هیجان هـای ثانویـه و ثالثیـه7 یـا یادگرفتـه شـده در طـرف دیگـر قـرار 
می گیرنـد و از همدیگـر قابـل تفکیـک هسـتند. هیجان هـای ثانویـه، 
آنهـا دربـاره  پاسـخ هایی بـه نحـوه تفکـر افـراد یـا ارزیابـی و قضـاوت 
کنـش  وا نوعـی  اولیـه  هیجان هـای  حالی کـه  در  هسـتند  موقعیـت 
گرفتـه می شـوند )16(.  فیزیکـی مسـتقیم بـه خـود موقعیـت در نظـر 
دربـاره  تفکـر  نهایـی  محصـول  به عنـوان  غضـب  مثـال،  به عنـوان 
آن ایجـاد می شـود.  پاسـخ فـوری اولیـه بـه خشـم اسـت و در پـی 
هیجان هـای ثانویـه را می تـوان پیامـد مجموعـه ای از احساسـات 
آنهـا  گاهـی از  کـه  گرفـت  آنهـا در نظـر  و افـکار یـا پـردازش شـناختی 
به عنـوان هیجان هـای اجتماعـی یـاد می شـود. ایـن هیجان هـا مـا 
را قـادر می سـازند تـا بـه نقـش خـود به عنـوان موجـودی اجتماعـی 
در هنگام مدیریت پاسـخ های بین فردی توجه داشـته باشـیم )5(. 
کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  ثانویـه  هیجان هـای  تجربـه  واقـع،  در 
فـرد شـروع بـه برقـراری ارتبـاط بیـن هیجان هـای اولیـه خـودش 

.)20( می کنـد 
در  و  دربرمی گیـرد  را  ثانویـه  هیجان هـای  ثالثیـه،  هیجان هـای 
گسـترش آن می شـود. ایـن هیجان هـا، ترکیـب  بیشـتر مـوارد باعـث 
پیچیـده ای از هیجان هـای ثانویـه هسـتند و شناسـایی آنهـا از همـه 
می تـوان  را  ثانویـه  هیجان هـای  گرچـه  ا اسـت.  سـخت تر  مـوارد 

5. Motor component
6. Complex emotions
7. Secondary and tertiary emotions

1. Cognitive component
2. Feeling component
3. Motivational component
4. Physical component
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به عنـوان فرآینـد معنابخشـی از طریـق تفکـر دربـاره هیجان هـا درک 
آنهـا(  بـرای درک اجتماعـی  اولیـه  ترکیـب هیجان هـای  کـرد )یعنـی 
مربـوط  فکـری  زنجیـره  چنـد  ترکیـب  بـه  ثالثیـه  هیجان هـای  ولـی 
شـکل  فـرد  بـرای  هیجانـی  چارچـوب  ترتیـب،  ایـن  بـه  می شـود. 
کـره درباره تجربیات و تعامالت اجتماعی  می دهـد و بـه او در مذا
ثالثیـه  بـرای هیجـان  یـک مثـال  نفـرت  کمـک می کنـد.  آینـده اش 
کـه از هیجـان اولیـه خشـم و هیجـان ثانویـه غضـب نشـأت  اسـت 

.)5( می گیـرد 
هیجان هـای آموخته شـده از طبقه هـای ثانویـه و ثالثیـه هسـتند 
که به ذهنی سـازی در خود و دیگران نیاز دارند )19(. ذهنی سـازی 
آن  کـه طـی  یـک سـازه اجتماعـی اسـت و بـه فرآینـدی اشـاره دارد 
کـه بـا آنهـا  افـراد بـا توجـه بـه حـاالت ذهنـی و هیجان هـای افـرادی 
در تعامـل هسـتند، خـود و دیگـران را درک می کنند )18(. این درک 
از پردازش احساسـات به شـدت با نظریه ذهن مرتبط اسـت )21(. 
بـر ایـن اسـاس، طبقه بنـدی  هیجان هـای ثانویـه و ثالثیـه جمع پذیـر 
آنهـا به عنـوان هیجان هـای سـطح باالتـر یـاد می شـود  هسـتند و از 
پـاروت )2001( دارای سـاختاری  بـر اسـاس مـدل  )6(. هیجان هـا 
کـه در جـدول )3(  درختـی هسـتند و بـه 3 دسـته تقسـیم می شـوند 

معرفـی شـده اند.
در واقـع، بیـن دو دسـته هیجان هـای ثانویـه و ثالثیـه همپوشـانی 
وجود دارد. به همین دلیل، تمایز قطعی بین آنها بسـیار پیچیده و 
تـا حـدی هـم بحث برانگیز اسـت. بنابراین، بایـد هیجان ها در افراد 
گروه بنـدی هیجان هـای  و به صـورت مـوردی بررسـی شـوند. بـرای 
گفـت  ثانویـه و ثالثیـه به عنـوان هیجان هـای سـطح باالتـر می تـوان 
کـه هـر دو هـم بـه نظریـه ذهـن مربـوط می شـوند و هـم به شـدت بـا 
گیـر سـاخت گرایی اجتماعـی پیونـد دارنـد )22(. برخـی  رویکـرد فرا
کـه در شـکل )1(  کرده انـد  متخصصـان نیـز چـرخ هیجـان را ترسـیم 

آمـده اسـت )23(.

تأثیـر آسـیب بینایی بـر تحول هیجان

احساسـی  چـه  بینایـی  آسـیب  بـا  افـراد  کـه  مسـأله  ایـن  درک 
از اهمیـت قابـل توجهـی  دربـاره خـود و محیـط اطرافشـان دارنـد، 
گسـترده ای  آسـیب بینایـی پیامدهـای  برخـوردار اسـت )24(. زیـرا 
بـرای ابعـاد تحـول هـر یادگیرنـده ای دارد و به طـور خـاص می توانـد 
هیجانـی  و  اجتماعـی  حرکتـی،  روانـی  تحـول  بـر  نامطلوبـی  اثـرات 
داشـته باشـد )25(. حـس بینایـی نسـبت بـه سـایر حـواس دارای 
بسـیار  نقـش  ایـن،  بـر  عـالوه  اسـت.  یادگیـری  در  نقـش  بیشـترین 
زیـادی در درک مؤثـر چیـزی یـا عملی دارد که شـخصی به آن توجه 

جدول 2( طبقهبندیانواعهیجانبراساسمدلفریداوشرر)2009(

هیجان ها

هیجان های اولیه

هیجان های ثانویه

هیجان های ثالثیه

هیجان های سـطح باالتر

جدول 3(طبقهبندیهیجانهابراساسمدلپاروت)2001(

مثال
عشق،شادی،تعجب،خشم،غم،ترس

ثانویه
محبت،شیفتگی،خشمافراطی،

غضب،ناامیدی،عصبانیت

ثالثیه
وشوق،سرخوردگی، ستایش،شور

نفرت،دلهره

هیجانهای
سطحباالتر

هیجان ها
اولیه

شکل 1(چرخهیجانبراساسمدلپلوچیک)2002(
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نقـش  بینایـی  ترتیـب،  ایـن  بـه   .)26( می دهـد  انجـام  یـا  می کنـد 
مهمـی در ارتبـاط اجتماعـی و عاطفـی ایفـا می کنـد )27(. در نتیجـه 
آسـیب بینایـی ممکـن اسـت توانایی یادگیرنده را برای مشـارکت در 
کنـد و ظرفیـت او را بـرای انطبـاق بـا  فعالیت هـای اجتماعـی مختـل 
دیدگاه هـای مختلـف در حیـن بـازی نمادین خـالق و انعطاف پذیر 
را  یادگیرنـده  توانایـی  می توانـد  ایـن،  بـر  عـالوه  نمایـد.  محـدود 
و  یادگیرنـده  مشـترک  توجـه  بـه  کـه  زبانـی  مهارت هـای  کسـب  در 
مختـل  دارد،  بسـتگی  کلمـات  یادگیـری  و  آمـوزش  بـرای  بزرگسـال 
از  بـا بسـیاری  ارتبـاط نزدیکـی  کـه تحـول هیجانـی  آنجایـی  از  کنـد. 
ابعـاد رشـد و همچنیـن تجربیـات اجتماعـی دارد و تحـت تأثیـر آنهـا 
آسـیب بینایـی بـه احتمـال زیـاد بـر  قـرار می گیـرد، فقـدان بینایـی یـا 
تحـول هیجانـی تأثیـر می گـذارد. در ایـن راسـتا، بینایی را پیش شـرط 
الزم بـرای تعامـل هیجانـی موفـق و در نهایـت شایسـتگی هیجانـی 

در نظـر می گیرنـد )5(.
هنگام بررسـی شایسـتگی هیجانی یادگیرندگان با آسـیب بینایی 
شناسـایی  بـه  نسـبت   )30( وجـود  ابـراز  و   )29،28( دلبسـتگی  بـر 
هیجان هـا تمرکـز بیشـتری می شـود. در رابطه با دلبسـتگی مشـخص 
شـده اسـت که یادگیرندگان با آسـیب بینایی برای ایجاد دلبستگی 
در  صریحـی  و  آشـکار  نشـانه های  بـه  والدینشـان  بـا  به ویـژه  مؤثـر 
در  هیجان هـا  صریـح  نشـانه های  دارنـد.  نیـاز  هیجان هـا  زمینـه 
کـودک بـا آسـیب بینایـی نیز نقش مهمـی دارند )28(.  روابـط والد-
اسـت  ممکـن  بینایـی  آسـیب  بـا  خردسـال  دانش آمـوزان  گرچـه  ا
بـرای ایجـاد دلبسـتگی ناایمـن مواجـه شـوند ولـی  بـا خطـر باالیـی 
اعضـای  و  معلمـان  توسـط  تسهیل شـده  انطباقـی  مکانیسـم های 
خانـواده می توانـد به عنـوان عامـل جبران کننـده وارد عمـل شـود و 
 نوجوانـان بـا 

ً
کنـد. معمـوال از شـکل گیری دلبسـتگی ایمـن حمایـت 

آسـیب بینایـی در مقایسـه بـا نوجوانـان بینـا، تفاوتـی در شـکل گیری 
ندارنـد )29(. دلبسـتگی 

یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی نسـبت بـه همسـاالن بینـای خـود 
آسـیب  و  ندارنـد  توجهـی  قابـل  تفـاوت  هیجان هـا  بیـان  نظـر  از 
کنتـرل ابـراز خـود بـه خـودی هیجان هـای منفـی   مانـع 

ً
بینایـی لزومـا

نمی شـود )15(. بیـان چهـره ای هیجان هـای یادگیرنـدگان با آسـیب 
بینایی شـبیه به همسـاالن بینای آنها اسـت. مشـخص شـده اسـت 
بـه  نسـبت  مـادرزادی  بینایـی  آسـیب  بـا  و  نابینـا  یادگیرنـدگان  کـه 
همسـاالن بینـای خـود به میزان بیشـتری از حـرکات چهره و صورت 
بـه  می شـود،  بررسـی  هیجان هـا  ابـراز  کـه  وقتـی  می کننـد.  اسـتفاده 
کـه  کـه تأثیـر اجتمـاع فقـط بـر بیـان دانش آمـوزان بینـا  نظـر می رسـد 

اغلـب هیجان هـای منفـی خـود را پنهـان می کننـد، تأثیـر می گـذارد. 
بـا ایـن حـال، ایـن مورد دربـاره یادگیرنـدگان با آسـیب بینایی صدق 

.)5( نمی کنـد 
بـه  نسـبت  گفتگویـی  هـر  در  بینایـی  آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان 
یـا  هیجـان  عنصـر  بـه  بیشـتری  تمایـل  خـود  بینـای  همسـاالن 
گرچـه یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی  احسـاس دارنـد. بـا ایـن حـال، ا
گفتگوهـا تمرکـز می کننـد ولـی در تشـخیص  بیشـتر بـر مؤلفـه عاطفـی 
و  دایـک   .)7( دارنـد  ضعـف  هیجان هـا  کالمـی  بیـان  صحیـح 
آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان  کـه  کرده انـد  تأییـد  نیـز   )2001( همـکاران1 
کنند و واژگان  بینایـی می تواننـد مفاهیـم هیجانـی را به طور کلی درک 
گروه هـای همسـاالن فراتـر  هیجانـی آنهـا ممکـن اسـت حتـی از سـایر 
رود امـا در شناسـایی هیجان هـا بـا مشـکالت قابـل توجهـی مواجـه 
باالتـر  اینکـه شناسـایی دقیـق هیجان هـای سـطح  بـا  هسـتند )31(. 
امـکان تفسـیر حـاالت هیجانـی و ذهنـی دیگـران را فراهـم می کند اما 
بـه دانـش بیشـتری نیـاز دارد و نمی تـوان ایـن دانش را فقـط از طریق 
نیـاز  زیـرا   )17( آورد  به دسـت  محرک هـا  حسـی  ویژگی هـای  تفسـیر 
بـه درک دنیـای زندگـی فـرد هـم دارد )32(. شناسـایی هیجان هـای 
بـرای درک حـاالت هیجانـی و ذهنـی  را  توانایـی  ایـن   ، باالتـر سـطح 
دیگـری  به جـای  خـود  دادن  قـرار  بـا  آنهـا  زندگـی  تجربـه  از  دیگـران 
ایـن  می کنـد.  تسـهیل  افـراد  سـایر  روان شـناختی  دیـدگاه  گرفتـن  و 
اصـل  در  کـه  اسـت  معـروف  همدلـی  طریـق  از  دیدگاه گیـری  بـه  کار 
نظریـه ذهـن عمـل می کنـد )33(. در  زیربنایـی  به عنـوان مکانیسـم 
داشـتن  بـرای  اساسـی  الزامـات  از  یکـی  به عنـوان  همدلـی  اصـل، 
گرچـه نظریـه  نظریـه ذهـن مناسـب برجسـته شـده اسـت. بنابرایـن، ا
کـه یادگیرنـده در حـال رشـد  ذهـن ممکـن اسـت وسـیله ای باشـد 
شناسـایی  امـا  می دهـد  سـوق  هیجانـی  شایسـتگی  سـمت  بـه  را 
کـه نوعـی سیسـتم جهت یابـی اسـت بـا  هیجان هـای سـطح باالتـر 
اسـتفاده از ابـزار مناسـب و در زمـان مناسـب، ماننـد دیدگاه گیـری 
مهارت هـای  هدایـت  سـبب  همدلـی  طریـق  از  روان شـناختی 

.)5( می شـود  هیجانـی  شایسـتگی 

شناسایی هیجان ها در یادگیرندگان با آسیب بینایــــــݡی

شناسـایی هیجـان، جـدای از ورودی حسـی، مسـتلزم توانایـی 
کـه  درک احساسـات بـر اسـاس اطالعـات دربـاره محیطـی اسـت 
آن تعامـل بین فـردی صـورت می گیـرد )7(. مرزهـای اجتماعـی  در 
درک هیجـان از طریـق تعامـل رو در رو بیـن یادگیرنـدگان و افـرادی 
و  فعـل  چنیـن  می گیـرد.  شـکل  می کننـد،  برقـرار  ارتبـاط  آنهـا  بـا  کـه 

1. Dyck & et al.
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انفعالـی به شـدت بـه نشـانه های غیرکالمـی بسـتگی دارد که اغلب 
فقـط از طریـق بینایـی قابـل مشـاهده اسـت. بنابرایـن، فقـدان ایـن 
آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان  در  اسـت  ممکـن  زمینـه ای  نشـانه های 
بینایـی بـه دشـواری در شناسـایی هیجان هـای سـطح باالتـر منجـر 

شـود )5(.
یافته های پژوهش گریونشـتاین )2018( نشـان داد یادگیرندگانی 
بینایـی شـدید هسـتند، هیجان هـای سـطح  آسـیب  بـا  یـا  نابینـا  کـه 
باالتـر را نسـبت بـه همسـاالن خـود با دقت بسـیار کمتری شناسـایی 
کـه  می کننـد )6(. علـت و چرایـی بـه ایـن واقعیـت مربـوط می شـود 
کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت،  برتـر  و  جایگزیـن  غیرقابـل  بینایـی  حـس 
بیشـتر  چیـزی  بینایـی  طریـق  از  آمـده  به دسـت  ورودی  اطالعـات 
اسـت )26(. عـالوه  از طریـق سـایر حـواس  ورودی  اطالعـات  از 
دارد،  ذهـن  نظریـه  تحـول  بـر  منفـی  تأثیـر  بینایـی  آسـیب  ایـن،  بـر 
کـه یادگیرنـدگان نابینا به شـدت تحت تأثیر قـرار می گیرند.  به طـوری 
بـه نوبـه خـود  شناسـایی نظریـه ذهـن و هیجان هـای سـطح باالتـر 

تأثیـر منفـی بـر شایسـتگی هیجانـی دارنـد )15(.
آن  بیانگـر  همچنیـن   )2018( گریونشـتاین  پژوهـش  یافته هـای 
کـه نابینـا یـا بـا آسـیب  کـه یادگیرنـدگان بزرگ تـر یـا 10 تـا 11 سـاله  بـود 
بـا  را  باالتـر  سـطح  هیجان هـای  می تواننـد  هسـتند،  شـدید  بینایـی 
سـطح دقـت بسـیار باالتـری نسـبت بـه یادگیرنـدگان خردسـال تر 
یـا 8 تـا 9 سـاله شناسـایی کننـد. همان طـور کـه سـن بـه یادگیرندگان 
بینـا کمـک می کنـد دربـاره یادگیرنـدگان نابینـا هم صادق اسـت )6(. 
یـک دلیـل احتمالـی بـرای چنیـن یافتـه ای بـه ایـن واقعیـت مربـوط 
بیشـتر  بـا  هیجان هـا  ابـراز  شـدت  تشـخیص  توانایـی  کـه  می شـود 
شـدن سـن افزایـش می یابـد )34(. بنابرایـن، دانش آمـوزان بزرگ تـر 
کـه بـا آسـیب بینایـی شـدید هسـتند، ممکـن اسـت به دلیـل افزایـش 
، زیـر و بمـی، انـرژی و آهنـگ  گفتـار حساسـیت بـه تفـاوت در سـرعت 
صـدا بتواننـد تغییـرات ظریـف در بیان هیجان ها را با دقت بیشـتری 
متوجـه شـوند. عـالوه بـر ایـن، یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی شـدید 
کـه فقـدان مدل سـازی چهـره ای و  می تواننـد به تدریـج یـاد بگیرنـد 
حرکتـی هیجان هـا را از طریـق سـاخت های شـخصی و معنابخشـی 
واژگان هیجانـی  ترتیـب،  ایـن  بـه  کننـد )16(.  بـه هیجان هـا جبـران 
آنهـا افزایـش پیـدا می کنـد و معنـای مربـوط بـه هیجان هـا و ارتبـاط 
گسـترش می یابـد )35(. ایـن مهارت هـا از طریـق  بیـن ایـن معانـی 
درک  در  یافتـه  توسـعه  و  به فـرد  منحصـر  مهـارت  مجموعـه  یـک 

کمـک می کنـد )16(. تجربیـات هیجانـی بـه یادگیرنـده 
گروه هـای سـنی، سـرعت و دقـت  کلـی از نظـر تفـاوت  بیـن  به طـور 
فزاینـده  تشـخیص  توانایـی  همچنیـن  و  هیجان هـا  شناسـایی 
 ) حـاالت ذهنـی ظریف تـر )به عنـوان مثـال، هیجان هـای سـطح باالتـر

کودکـی رخ می دهـد، بهبـود  کـه در طـول دوران  در نتیجـه تحولـی 
می یابـد. در نتیجـه، پـردازش هیجان از جمله مهارت های شناسـایی 
پیشـرفته تر  یادگیرنـده  رشـد  بـا  تشـخیص حالـت ذهنـی  و  هیجـان 
بینایـی  آسـیب  یـا  بینایـی  کـه  ایـن  از  امـر صرف نظـر  ایـن  می شـود. 
بینایـی  آسـیب  بـا  یادگیرنـدگان  بـرای  می افتـد.  اتفـاق  یادگیرنـده 
شـدید در مقایسـه بـا همسـاالن بینـای آنهـا می تـوان حـدود 19 مـاه 
تأخیـر را تـا سـن 11 سـالگی انتظـار داشـت. ارتبـاط نزدیـک در سـن 
قابـل  تفـاوت   هیـچ 

ً
احتمـاال کـه  اسـت  آن  بیانگـر  سـالگی   12 تـا   11

توجهـی در نظریـه ذهـن بیـن یادگیرنـدگان بـا و بدون آسـیب بینایی 
 ، باالتـر سـطح  هیجان هـای  شناسـایی  زیـرا   .)36( نـدارد  وجـود 

مؤلفـه  مرکـزی نظریـه ذهـن اسـت )6(.

شایستگی هیجانی در دانش آموزان با آسیب بینایی

معـرض  در  را  نوجوانـان  و  کـودکان  می توانـد  بینایـی  آسـیب 
طیـف وسـیعی از خطرهـای تحولـی، از جملـه آسـیب پذیری از نظـر 
کـه بخـش مهمـی از عملکـرد روانـی اجتماعـی  شایسـتگی هیجانـی 
دانش آموزانـی  ترتیـب،  ایـن  بـه  دهـد.  قـرار  می دهـد،  تشـکیل  را 
و  بینایـی هسـتند ممکـن اسـت مشـکالت هیجانـی  آسـیب  بـا  کـه 
کننـد )6(. مفهـوم شایسـتگی هیجانـی به عنوان  اجتماعـی را تجربـه 
توصیـف  سازشـی  و  فکـری  رفتـاری،  مهارت هـای  از  مجموعـه ای 
زیربنایـی  هیجانـی  مؤلفـه   یـک  دارای  همگـی  کـه  اسـت  شـده 
هسـتند و در طـول زمـان بـا رشـد فـرد در یک بافـت اجتماعی ظاهر 
می شـود )4(. در اصـل، شایسـتگی هیجانـی بـه توانایـی شناسـایی، 
کاربـرد  همچنیـن  و  خـود،  هیجان هـای  مدیریـت  و  پاسـخگویی 
بـرای شناسـایی و درک دقیـق هیجان هـای دیگـران  ایـن توانایـی 
ضـروری  پیش نیـاز  نوعـی  شـخصی  شایسـتگی  ایـن  دارد.  اشـاره 
بلندمـدت  و  فـوری  عملکـردی  پیامدهـای  بـه  دسـتیابی  بـرای 
بـا  موفقیت آمیـز  تعامـل  بـرای  هیجانـی  شایسـتگی   .)3( هسـتند 
از طریـق حـاالت هیجانـی  دیگـران ضـروری اسـت و به نوبـه خـود 
خـود فـرد هدایـت می شـوند. بنابرایـن، مفهـوم شایسـتگی هیجانـی 
بـا مجموعـه مهارت هـای مرتبـط بـا آن، به ویـژه شناسـایی هیجـان، 
بخـش اساسـی تحـول هیجانـی هـر یادگیرنـده را تشـکیل می دهـد. 
کلـی، شایسـتگی هیجانـی شـامل هشـت مهـارت می شـود  به طـور 

: از عبارت انـد  کـه 

گاهـی از وضعیـت هیجانـی خـود از طریـق توانایـی درک و  آ  )1
بیـان هیجان هـای خویـش )یعنـی شناسـایی هیجـان درونـی(.

در  بیرونـی  هیجـان  )شناسـایی  دیگـران  هیجان هـای  درک   )2
دیگـران(.
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حسـب  بـر  هیجـان  بـه  مربـوط  بیـان  و  واژگان  از  اسـتفاده   )3
ارتبـاط. گیرنـده  بـرای  قبـول  قابـل  و  آشـنا  زبانـی  مفاهیـم 

4( ظرفیـت همدلی بـا تجربیات هیجانی دیگران.
کـه حالـت هیجانـی درونـی ممکـن اسـت بـا  5( اذعـان بـه ایـن 

بیـان بیرونـی آن مطابقـت نداشـته باشـد.
6( توانایـی مقابلـه سـازگارانه بـا هیجان هـای متضـاد یـا ناراحت 

کننده.
روابـط  ماهیـت  و  سـاختار  در  هیجان هـا  نقـش  از  گاهـی  آ  )7

بین فـردی.
فـرد  آن  موجـب  بـه  کـه  هیجانـی  خودکارآمـدی  ظرفیـت   )8
هنجـار  به عنـوان  آنچـه  بـر  منطبـق  به عنـوان  را  خـود  هیجان هـای 

.)37،4( می پذیـرد  می دانـد،  عملکـردی  زمینـه  در 
بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  تأخیـر  تعییـن  می رسـد  نظـر  بـه 
در مراحـل اولیـه تحـول در مهارت هـای شایسـتگی هیجانـی بـرای 
کمـک به موقـع1 بـه آنهـا ضـروری و مفیـد باشـد. هدف این اسـت که 
همزمـان بـا رشـد یادگیرنده، از عوارض احتمالـی مرتبط با هیجان ها 
از  حمایـت  بـرای  معلمـان  برسـند.  حداقـل  بـه  یـا  شـود  اجتنـاب 
بـا  یادگیرنـدگان  در  تأخیرهـا  و  آسـیب پذیری ها  اولیـه  شناسـایی 
آسـیب بینایـی می تواننـد بـر تحـول توانایـی شناسـایی هیجان هـای 
سـطح باالتر و شایسـتگی هیجانی به عنوان بخشـی از مداخله های 

کننـد )5(. مرتبـط بـا هیجـان  تمرکـز 

ݡکاربرد شــناســایـــی هــــیجان ها برای یادݡگیرندگــان با 
آسیب بینایــــــݡی

معلـم در کالس درس روزمـره بـرای یادگیرنـده  بـا آسـیب بینایـی 
مبتنـی  مشـارکتی  تمرین هـای  ماننـد  راهبردهایـی  از  می توانـد 
اسـتفاده  هیجانـی  مهارت هـای  رشـد  بـه  کمـک  بـرای  عمـل  بـر 
هـر  نیازهـای هیجانـی  کـه  اطمینـان حاصـل شـود  ابتـدا  بایـد  کنـد. 
نیازهـای  کـه  یادگیرنـده ای  بـرای  اسـت.  شـده  بـرآورده  یادگیرنـده 
کـه  اسـت  دشـوار  بسـیار  اسـت  نشـده  بـرآورده  خـودش  هیجانـی 
کـه  اسـت  ایـن  هـدف   .)6( کنـد  توجـه  دیگـران  هیجان هـای  بـه 
بـه شـیوه ای قابـل  را  بیاموزیـم هیجان هـای خـود  یادگیرنـدگان  بـه 
 .)7( کننـد  ابـراز  قلـدری  یـا  عصبانیـت  پرخـاش،  بـدون  و  قبـول 
کـه چـه احساسـی  کـه یادگیرنـدگان درک  کننـد  همچنیـن، هنگامـی 
دارنـد و بتواننـد همـان احساسـات خـود را نـام ببرنـد، درک سـریع تر 
و  داشـت  خواهنـد  هـم  دیگـران  هیجان هـای  از  آسـان تری  و 

 .)15( داد  خواهنـد  مناسـب تری  پاسـخ های 

عمـل  بـر  مبتنـی  مشـارکتی  تمرین هـای  از  نمونه هایـی  کنـون  ا
ارائـه خواهـد شـد. بـرای مثـال، نصـب نمـودار فهرسـت هیجان هـا 
به صـورت  هیجـان   کارت هـای  طبقه بنـدی  بـا  کالس  دیـوار  روی 
قابـل ورق زدن یـا چنـد الیـه در زیـر هم مفید اسـت. در ابتدا، معلم 
در هـر هفتـه یـک هیجـان را از نمـودار فهرسـت هیجان هـای روی 
دیـوار انتخـاب می کنـد، آن را بـه دانش آمـوزان نشـان می دهـد و از 
آنهـا می خواهـد تـا بـه نوبـت همـان هیجـان را ابـراز کننـد. سـپس بـه 
همیـن ترتیـب، سـایر هیجان هـا را آمـوزش می دهـد. بحـث تعاملـی 
و  هیجـان  کلمـه  یادگیـری  می توانـد  دانش آمـوزان  و  معلـم  بیـن 
کـه واژگان هیجانـی و درک آن  کنـد. هنگامـی  معنـای آن را تسـهیل 
کـه یـک روال صبحگاهـی  گسـترش یافـت، ایـن امـکان وجـود دارد 
میـان  از  را  کلمـه ای  دانش آمـوز  هـر  آن  در  تـا  شـود  ایجـاد  روزانـه 
کـه  نحـوی  بـه  انتخـاب  کنـد  طبقه بندی شـده  هیجانـی  کلمه هـای 
کالس  بـه  ورود  هنـگام  در  را  او  فعلـی  هیجانـی  حالـت  بهتریـن 
کمـک می کنـد تـا هـم  کار بـه دانش آمـوز  توصیـف نمایـد )5(. ایـن 
هیجان هـای خـود را نشـان دهـد و هـم بـا دنیـای هیجانـی درونـی 

خـود هماهنـگ شـود )7(. 
کـه دانش آمـوز رفتارهـای نامناسـبی ماننـد عصبانیت  در طـول روزی 
یـا ناامیـدی نشـان را می دهـد، او را می تـوان بـه نمـودار هیجان هـا 
کـه توصیـف  کـرد و از او خواسـت کلمـه ای را انتخـاب کنـد  هدایـت 
کـه چگونـه  کننـده احسـاس او در آن لحظـه باشـد. سـپس بپرسـید 
پاسـخ  مثبـت  یـا  متفـاوت  نحـو  بـه  هیجـان  آن  بـه  اسـت  ممکـن 
آنهـا  هیجانـی  نیازهـای  کـه  می کنـد  تضمیـن  فعالیـت  ایـن  داد. 
درک  و  یادگیـری  بـرای  را  محیـط  و  شـود  بـرآورده  و  شـنیده   

ً
واقعـا

پیشـرفته تر  فعالیـت  یـک  بهینـه می کنـد.  افـراد  هیجان هـای سـایر 
کـه در پایـان هـر روز یـک دانش آمـوز داوطلب  می توانـد ایـن باشـد 
شود تا فهرست هیجان های شخصی و روزمره خود را برای بحث 
گسـترده یـا بـاز بعـدی  ک بگـذارد. بحـث تعاملـی  کالسـی بـه اشـترا
اینکـه  درک  همچنیـن  و  هیجان هـا  تفسـیر  و  مشـاهده  می توانـد 
آمـوزش دهـد  هیجان هـا پویـا و همیشـه در حـال تغییـر هسـتند را 
کـردن بـه یـک موقعیـت  آمـوزش بـه یادگیرنـدگان بـرای نـگاه   .)5(
کـه از دیـدگاه سـایر افـراد چـه چیـزی انتقـال می یابـد  و درک ایـن 
آمـوزش دیدگاه گیـری و مهـارت مهـم نظریـه  یـا تجربـه می شـود بـه 
داسـتانی  سـناریوهای  از  اسـتفاده  بـا   .)15( اسـت  مربـوط  ذهـن 
آن  و در  ترتیـب داد  را  گروهـی  تمریـن بحـث  یـک  کوتـاه می تـوان 
کـه بـا چهـار فرزنـدش مشـغول ُهـل  از دانش آمـوزان پرسـید مـادری 
دادن چرخ دسـتی و خرید مواد غذایی از یک مغازه شـلوغ اسـت 

1. Timely
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چـه هیجان هایـی دارد؟ یـا یـک فـرد سـالخورده که خواربـار زیادی 
از مغـازه ای خریـده اسـت و بـه تنهایـی آنهـا را بـه خانـه می بـرد چـه 
کننـد توضیـح دهنـد  هیجان هایـی دارد؟ آنهـا ممکـن اسـت سـعی 
آیـد  کـه چـه هیجانـی ممکـن اسـت بـرای یـک یادگیرنـده به وجـود 
کـه پاسـخی اشـتباه در مقابل همـه افراد کالس بدهد؟  در صورتـی 
دارنـد،  مهـارت  دیگـران  دیدگاه هـای  درک  در  کـه  یادگیرندگانـی 
 بـا موفقیـت بـه توسـعه و ابـراز همدلـی می پردازنـد )5(. در 

ً
احتمـاال

حقیقـت، همدلـی یکـی از اجـزای اصلـی نظریـه ذهـن اسـت درک 
هیجان هـای سـطح باالتـر را تسـهیل می کنـد )7(. 

یادگیـری  تجربـه  می تـوان  نقـش  ایفـای  تمرین هـای  طریـق  از 
ابتـدا  در  کـرد.  شخصی سـازی  کالس  در  را  دیگـران  هیجان هـای 
کار بیـن یـک یادگیرنـده و معلم به عنوان نمایش اجرا می شـود  ایـن 
کافـی برای یادگیرنده شـرکت کننده فراهم شـود. سـپس  تـا هیجـان 
دو یادگیرنـده بـا هـم و در حضـور سـایر دانش آمـوزان تمریـن می کننـد. 
کار را انجام  سایر یادگیرندگان هم می توانند به صورت جفتی همین 
دهنـد و در جلـوی کالس بنشـینند. بـه ایـن ترتیـب، یادگیرنـدگان با 
آنهـا بیشـتر می شـود )6(.  بـه نفـس  آشـنا و اعتمـاد  ایـن تمرین هـا 
کمـک می کننـد تـا از  ایـن فعالیت هـا مفیـد هسـتند و بـه یادگیرنـده 
یابنـد  گاهـی  آ آنهـا  توجـه  و  مشـاهده  نحـوه  دیگـران،  احساسـات 
، می تـوان سـناریوی فرضـی دیگـری ارائه داد، ممکن 

ً
)15(. مجـددا

اسـت دانش آمـوزان هـم پیشـنهادهایی بدهند و اجـرا کنند. گاهی 
معلـم در حیـن ایفـای نقـش دربـاره هیجان هـا توضیـح می دهـد و 
غیرکالمـی  نشـانه های  از  تـا  می کنـد  راهنمایـی  را  دانش آمـوزان 
صـدا  لحـن  و  آهنـگ  در  تغییـر  بـدن،  وضعیـت  یـا  حـرکات  ماننـد 
گذاشـته  کننـد تـا فعالیـت بـه نمایـش  یـا هـر رفتـار دیگـری اسـتفاده 
شـده بـرای سـایر یادگیرنـدگان قابـل شناسـایی باشـد. سـپس معلـم 
هیجان هـای  دربـاره  می توانـد  نقـش  ایفـای  از  بعـد  یـا  حیـن  در 
آنهـا به وجـود  بـه لحـاظ هیجانـی در  کـه  تغییراتـی  یـا  یادگیرنـدگان 
بررسـی  بیشـتر  را  آنهـا  هیجـان  تـا  بپرسـد  سـوال هایی  اسـت  آمـده 
کنـد )7(. ایـن تمرین هـا، نحـوه تشـخیص و بازشناسـی هیجان هـا و 
همچنیـن شناسـایی یـا نامگـذاری واقعـی آنها را آمـوزش می دهند. 
عـالوه بـر ایـن، تأثیـر بین فـردی هیجان هـا را در هـر دو جهـت )ابـراز 
مناسـب  پاسـخ های  و  می سـازد  مشـخص   ) تفسـیر یـا  دریافـت  و 
از  می تواننـد  معلمـان  می کنـد.  القـا  را  ممکـن  نتیجـه  بهتریـن  بـرای 
کننـد.  گـوش دادن انعکاسـی اسـتفاده  الگوبـرداری از مهارت هـای 
به عنـوان مثـال، آیـا مـن درسـت فکـر می کنم که شـما در حال حاضر 
خیلـی خجالـت می کشـید؟ و پاسـخ های مناسـب، به عنـوان ماننـد 
آیـا  یـا  بگیـرم؟  آغـوش  در  را  شـما  کـه  نـدارد  اشـکالی  آیـا  کـه  ایـن 
می خواهیـد بیشـتر در مـورد این مسـأله توضیح دهیـد؟ فعالیت ها 

کـه مثـال زده شـد عـالوه بـر مدرسـه می تـوان در  و تمرین هایـی را 
کـرد تـا بـه کمـک قابـل توجهـی بـه تحـول هیجانـی و  خانـه هـم اجـرا 

شایسـتگی هیجانـی یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی شـود )5(.

نتیجه گیری

، بررسـی سـازه هیجـان و مؤلفه هـای  هـدف از پژوهـش حاضـر
آن، طبقه بنـدی هیجان هـا، تأثیـر آسـیب بینایـی بـر تحـول هیجـان، 
شناسـایی هیجان هـا در یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی، شایسـتگی 
کاربـرد شــــناسایی  هـــیجانی در دانش آمــــوزان بـا آسـیب بینایـی و 
آسـیب بینایـی بـود. هیجان هـای  هیجان هـا بـرای یادگیرنـدگان بـا 
اولیـه در نتیجـه مسـتقیم عالئـم و نشـانه های بیرونـی رخ می دهنـد 
کـه نزدیـک آن رویـداد هسـتند یـا آن  و از نظـر هیجانـی بـر افـرادی 
کنش هـای  را به وجـود  آورده انـد، تأثیـر می گـذارد. ایـن هیجان هـا وا
مقدماتـی، اولیـه و مسـتقیم به یـک موقعیت خاص را دربرمی گیرند 
)7(. در اصـل، هیجان هـای اولیـه بـه احساسـات فیزیکـی تکاملـی 
بـه  فـوری  اساسـی  پاسـخ  به عنـوان  را  آن  مـردم  کـه  دارد  اشـاره 
، آنهـا نتیجـه یـک فرآینـد  محـرک هـا تجربـه می کننـد. بـه بیـان دیگـر
 شـادی، 

ً
فکـری نیسـتند بلکـه غریـزی و شـهودی هسـتند. معمـوال

اولیـه  نفـرت به عنـوان هیجان هـای  تـرس، تعجـب و  غـم، خشـم، 
گرفتـه می شـوند )17(. در نظـر 

همگام سـازی  و  هماهنگـی  مسـتلزم  باالتـر  سـطح  هیجان هـای 
محرک هـای  شـناختی  ارزیابـی  بـه  مربـوط  فکـری  زنجیـره  چنـد 
به عنـوان  می تـوان  را  هیجانـی  پاسـخ های  ایـن  اسـت.  موقعیتـی 
شـناختی  پـردازش  یـا  افـکار  و  احساسـات  از  مجموعـه ای  پیامـد 
دارای  باالتـر  سـطح  هیجان هـای   .)39،38( گرفـت  نظـر  در  آنهـا 
کاربردهـای مهمـی بـرای پاسـخ های  ماهیـت اجتماعـی هسـتند و 
هـــــیجان های  هــــمان  هــــیجان ها  نـوع  ایـن  دارنـد.  بــــیــن فردی 
کـه بـه ذهنی سـازی در خـود و دیگـران نیـاز  آموختـه شـده هسـتند 
هیجان هایـی  به عنـوان  می تـوان  را  آنهـا  بنابرایـن،   .)19( دارنـد 
کـه  کـه در نتیجـه تفکـر به وجـود می آینـد در حالـی  کـرد  محسـوب 
بـه  باالتـر  اولیـه غریـزی هسـتند. هیجان هـای سـطح  هیجان هـای 
ثالثیـه اشـاره دارد )6(. اصطـالح  ثانویـه و  از هیجان هـای  ترکیبـی 
بـرای  اغلـب  و  دارد  دیدگاه گیـری  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  ذهن خوانـی 
رسـیدن بـه همیـن هـدف انجـام می شـود، یعنـی بـر درک نقطه نظـر 
طـرف مـــــقابل )دیدگاه گیـری( بـا قـرار دادن خـود در جایـگاه او و 
دارد.  داللـت  )ذهن خوانـی(  هیجان هایـش  و  افـکار  دربـاره  تفکـر 
کلـی  کـه یادگیرنـدگان بـا آسـیب بینایـی دارای تأخیـر  جـدای از ایـن 
کتسـاب نظریه ذهن هسـتند اطالعات بسـیار کمی هم درباره  در ا
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آن  توانایـی ذهن خوانـی ایـن یادگیرنـدگان یـا نحـوه تأثیـر احتمالـی 
توانایـی  بـه  ذهن خوانـی  داریـم.  هیجان هـا  شناسـایی  توانایـی  بـر 
و  افـکار  در  تأمـل  و  دیگـران  درونـی  دنیـای  دربـاره  مفهوم سـازی 
توانایـی  بـه   ، دیگـر به عبـارت   .)40( دارد  اشـاره  آنهـا  احساسـات 
یادگیرنـده بـرای درک حـاالت هیجانـی دیگـران و شناسـایی دقیـق 
کـه  کمـک می کنـد. از ایـن توضیـح آشـکار می شـود  ایـن هیجان هـا 
بـا  نظریـه ذهـن و هیجان هـای سـطح باالتـر به طـور جدایی ناپذیـر 
هسـتند.  وابسـته  یکدیگـر  بـه  متقابـل  به طـور  و  دارنـد  پیونـد  هـم 
ایـن مسـأله  بـه  آتـی  پژوهش هـای  پیشـنهاد می شـود در  بنابرایـن 

توجـه شـود.
 برای بهبود رشد هیجانی و شایستگی هیجانی یادگیرندگان 

ً
اخیرا

بیشـتری  کیـد  تأ خانواده محـور  برنامه هـای  بـر  بینایـی  آسـیب  بـا 
یـا  کـودک  خانـواده  اعضـای  می تـوان  ترتیـب،  ایـن  بـه  می شـود. 
آسـیب بینایـی را در برنامه هـای مداخلـه ای مشـارکت  نوجـوان بـا 
کـه دارای فرزنـد بـا آسـیب بینایـی  داد. ایـن امـر بـه خانواده هایـی 
کمـک می کنـد تـا رشـد هیجانـی منحصربه فـرد فرزندشـان  هسـتند 
نتیجـه  در  کننـد،  درک  را  او  شـده  تجربـه  احتمالـی  مشـکالت  و 
کـرده و خانواده هـا را بـرای رسـیدگی بـه  روابـط خانوادگـی را تقویـت 
برخـی از مشـکالتی کـه ممکـن اسـت بـا آنهـا روبـه رو شـوند، توانمنـد 
می سـازد. عـالوه بـر ایـن، اعضـای خانـواده می تواننـد از محتـوای 
کـه در مدرسـه  آمـوزش هیجـان و شایسـتگی هیجانـی  برنامه هـای 
اجـرا می شـود، مطلـع شـوند تـا ایـن مسـأله مهـم را در محیـط خانـه 
کننـد. بـرای مثـال، چنیـن برنامه هایـی می تواننـد بـا تمرکـز بـر  تقویـت 
و  شـوند  شـروع  درون فـردی  باالتـر  سـطح  هیجان هـای  شناسـایی 
سـپس به تدریـج بـه سـمت شناسـایی هیجان هـای سـطح باالتـر در 
دیگـران پیـش برونـد. چنیـن طرح هـای غربالگـری و مداخلـه ای را 
می تـوان به عنـوان پیشـنهادی ارزنـده ای در چارچـوب مدرسـه و با 

کـرد. گـروه حمایتـی عملیاتـی  مشـارکت متخصصـان مختلـف 
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