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 هیجان های کالس درس

 1گلثوم هادی

 

 چکیده

 ذاتی و طبیعی شد، صحبت کنند، می تجربه مدرسه در آموزان دانش که هایی هیجان دربارة تحقیق، این در

 در نظم به برای های روش  ها، هیجان بندی اولویت آموزان، دانش یادگیری در کارکردشان ها، هیجان بودن

. آمشوزان دانشش های هیجان بر خانواده و ها کالسی هم ها، آزمون ها، درس  معلمان، تاثیر ها، هیجان آوردن

 بشه شد و ارائه گیرد، می صورت که هایی بحث درباره رهنمودهایی علمی، معتبر های پژوهش پایه بر سپس

 بشه کشه هشایی هیجشان رششد  برای کنند، درک را آموزان دانش های هیجان توانند  می معلمان ها آن واسطه

 یادگیری یاددهی فرایند   در  که  هایی هیجان  بروز از  و بکوشند   ،کند   کمکی  آنان  تحصیلی پیشرفت  و  یادگیری

 .کنند  پیشگیری ، نیستند  سودمند 

هیجان، کالس درس، مدرسه   کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

  خود  و  یادگیری  راهبردهای انتخاب  یادگیری،  برای او  انگیزش  بر  و  کند  می  کنترل  را  فرد  توجه  هیجان

  رشد  بر  و  هستند  آموزان دانش  هویت  از  بخشی ها  هیجان  بنابراین، . گذارد می  اثر  یادگیری  تنظیمی 

  هیجان  پرورشی، و  آموزشی منظر  از . گذارند  تاثیر آنان جسمانی سالمت  و  شناختی روان  سالمت  شخصیت،

  آموزان  دانش هیجان اما. دهند  می قرار تاثیر تحت را آموزان دانش  پیشرفت و یادگیری  زیرا هستند، مهم ها

  کالس . بگیرد قرار  توجه  مورد پرورشی و  آموزشی  های هدف تحقق  راستای  در  که شود  می  تلقی مثبت زمانی

  مثال،  برای . کنند  تجربه  آن  در  را فراوانی های  هیجان توانند  می آموزان  دانش که است هیجانی  مکانی  درس 

 احساس  دستاوردهایشان به نسبت شوند، امیدوار خودشان موفقیت به شوند، برانگیخته مطالعه خالل  در

  نگرانی  و  اضطراب دچار امتحانات در شکست هنگام به  شوند،  زده شگفت مسائل حل راه  کشف  از  کنند، غرور

  تحسین، مانند  اجتماعی های هیجان. شوند  حوصله بی درس  درخالل یا شرمنده پاییین نمرة  کسب از شوند،

  عهده  به نقشی  درکالس  نیز معلمان و ها کالسی هم  به نسبت حسادت یا احترامی، بی عصانیت، همدلی،

  به  خودشان با را خود( خانوادگی های ناراحتی مانند ) های هیجان  از بسیاری آموزان دانش  وانگهی،. دارند 

)حیدری و  گذارد می آنان یادگیری بر زیادی منفی تأثیر امر، همین و  آورند  می درس  کالس 

  محیط  در او های فعالیت تمام در ( دانشجو و  آموز دانش ) یادگیرنده  عواطف و هیجانها . (.1387همکارن،

  نسبت و برد خواهد  لذت خویش  های فعالیت  از او باشد  مناسب او برای  مدرسه برنامه  هرگاه . موثرند  مدرسه

  و  ترس  با را یادگیرنده  ای برنامه چنین دیگر، طرف از. کوشید  خواهد  آنها ادامه  برای بوده  بین خوش  آنه به

  های  علت برد،  می  لذت کند،  می  فعالیت خود  او  زیرا  ساخت نخواهد  مواجه شکست از  ناشی اضطراب

  قدر  همان یادگیری » گویند  می  سبب همین  به . کوشد  می  آن  جبران  به  و  یابد  می  در  شخصاً را خود  شکست

 (. 1381)الهی،باشد   می  نیز عاطفی  امر  یک است هوشی و  ذهنی امر یک که 

  نیز خودش  شامل که  خویش،  کالس  در  موجود  عواطف و  هیجانها به باید  باشد، بهتر  کارش  اینکه  برای  معلم، 

  می  دوست را خود که بپذیرد اشخاص عده یک عنوان به را آموزان دانش بتواند  باید  او. باشد  حساس  هست

  ارج  آموزان دانش  احساسات به  که  دهد  نشان  عمالً باید  او . هستند  احساسات دارای معلم،  خود  مانند  و دارند 

  عواطف  و احساسات شناختن و مطالعه رو،  این از.دارد  اهمیت و ارزش  او برای ایشان از  یک هر  و است قایل

  اختاللهای  و بشناسد  را عادی عاطفی  و  هیجانی  تکامل و  رشد  باید  معلم  هر  و  است مهم  بسیار  محصالن 

  در  و  توجه  مسئول دیگران از  بیش  معلم زیرا. بداند  آموزان  دانش عقلی بهداشت در  را  آنها اثر  و  عاطفی

  نظر  در  را مسلم  اصل این باید  همواره  و باشد  می آموزان دانش  عاطفی های  ناراحتی  درمان امکان  صورت

  شخصیت  تکامل و  ذهنی اجتماعی، رشد  چگونگی دیگر،  طرف  از. است درمان  بر  مقدم پیشگیری  که بگیرد

  زیر  فرد هر رفتار تقریباً گفت توان می که  بطوری شود  می  متأثر او عاطفی تکامل و رشد  چگونگی از فرد هر
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  رشد  از پیش  را عاطفی و  هیجانی  رشد  رو،  این از(.1378)رضایی، . باشد  می او عواطف و  احساسات فرمان

 . دهیم  می  قرار بحث مورد شخصیت  و اجتماعی

 تعاریف هیجان  

.  است شده  مشتق  تنش حالت  و  تحریک  حرکت، معنی  به    Emovere التین ریشه  از  هیجان  اصطالح 

 .   (1373است )پورافکاری،   معادل  عاطفه و  انفعال احساس، شور، با متداول  زبان  در  هیجان

 :   دارد  وجود واژه   این برای  کاربرد  نوع دو   حاضر حال در  

  از  صحبت ضمن که  است معنایی همان این. ذهنی حاالت از نامعینی  تعداد برای  پوششی اصطالحی  ش1

 .   است نظر  مورد   نفرت و  ترس  عشق،

  این  شناختی و  فیزیولوژیکی محیطی،  عوامل بررسی به که علمی  تحقیقات از ایزمینه  برای برچسبی ش2

 . پردازدمی   ذهنی تجربیات

 یادگیری 

  تعریف اینگونه شناسان روان  و  همکاران از جمعی و  مارکویز  و هیلگارد راپیکِت ارنست تعریف  در  یادگیری 

  ایجاد  تجربه  اساس  بر  که  فرد  رفتار  و  تفکر  احساس، در  پایدار نسبتاً تغییر  از  عبارتست یادگیری  : است شده

  معتقد  و  دانستند،می  پذیرانعطاف  را  انسان سرشت اسکینر  و  واتسون  جان  قبیل از  رفتارگرایانی . باشد  شده

  چهآن  از نظرصرف تواند می  اولیه آموزش  چنانکه کند، می  ایفا را  اصلی نقش یادگیری  رشد، در  که بودند 

  تبدیل سالیبزرگ  نوع هر به را او برده،  ارث به اجداد و نژاد ها،توانایی  ها،عالقه  تمایالت، استعدادها، از کودک

 . (1362رفیعی،   حسن کند)روپیکوت و هیلگارد،  ترجمه

 پژوهشی و تحقیقات پیشین  های یافته

  شرکت  و  مطالعه،  درحال درس،  ضمن در  را  ها هیجان از  بسیاری  آموزان  دانش که  است داده  نشان  ها یافته 

  متفاوتی  شدت درجه از  و  منفی یا مثبت توانند  می  ها هیجان این. کنند   می تجربه ها امتحان یا ها آزمون در

  کالس  وارد ( مدرسه یا کالس  از  بیرون  زندگی ) درس  کالس  خارج  از  ها  هیجان  این  از  برخی . باشند  برخوردار 

  ویژه  ارتباط ها هیجان از  گروه چهار. دارند  درس  کالس  های فعالیت در ریشه دیگر برخی و  شوند  می درس 

 :  از  عبارتند  که دارند   آموزان دانش  یادگیری  با ای
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  می  مربوط( شکست یا موفقیت ) ها آن نتایج و تحصیلی های  فعالیت به  که  تحصیلی پیشرفت های هیجان

  خجالت  و  اضطراب و  موفقیت،  از  ناشی غرور  و  امید  یادگیری،  از  ناشی  لذت  از توان  می  مثال  برای . شوند 

  و  موفقیت که هنگامی ویژه به  آموزشی، جلسات در تحصیلی پیشرفت هیجانهای. برد نام شکست به مربوط

 .است مشاهده قابل وضوح   به دارد، زیادی  اهمیت آموزان دانش  برای شکست

  خوانده  داستان اصلی های شخصیت از  یکی با همدردی مانند  آن مباحث و درس  نوع به  مربوط های هیجان

  از  حاصل خشنودی و آن  عوامل و مهلک های بیماری درباره آگاهی از ناشی اضطراب درس، کالس  در شده

  دانش عالقه  عامل تواند  می ها هیجان  گونه این. دهد  می رخ درس  کالس  در که هنری بحث یک در  شرکت

 . شود آن  به  مرتبط  درسی  ملزومات و  موضوعات به  آموزان 

  همدلی،  دوستی،  مانند )  درس  درکالس  آموزان  دانش سایر و  معلمان  با  ارتباط  به  که  اجتماعی  های  هیجان

  و  آموزی  دانش – معلم – آموز  دانش تعامالت در ها هیجان از نوع  این. شود می مربوط(  دلخوری  و ناراحتی

 . دارد خاصی اهمیت گروهی  یادگیری 

  نتایج . پرداختند  هیجانی وهوش   تحصیلی  پیشرفت ارتباط  بررسی به( 2004)  همکاران  و 2پارکر  همچنین

  همکاران  و  پارکر  همچنین. بود تحصیلی موفقیت با هیجانی  هوش  ابعاد  میان باالی  بسیار ارتباط  بیانگر

  تحصیل  ادامه  که  کردند  مشاهده و  دادند  قرار  مطالعه مورد آموزان دانش  در  را  تحصیل  ترک  میزان ( 2006)

  از  برخورداری . است ارتباط در  آموزان  دانش اجتماعی و هیجانی  شایستگی باالی میزان  با معنادار شکلی  به

  و  ایزنبرگ ) کند  می  بینی  پیش  آموزان دانش  در  را مثبتی واجتماعی  تحصیلی  پیامدهای باال هیجانی هوش 

  اجتماعی  و  هیجانی  یادگیری  بر  مبتنی  پیشگیری های برنامه (. 2004 همکاران و  3شولتز  2000 همکاران

 .( 1997 5ولز و  4دورالک . )گردد مدارس  سطح  در  مثبت  و ارزشمند  تغییرات به  منجر   است توانسته

  رسیده  نتیجه  این  به داده، انجام تهران  دانشگاههای دانشجویان میان  در  که ( 1382) دهشیری  پژوهش در

  به  دختران و دارد وجود معنادار تفاوت هیجانی هوش  کل  نمره در دختر و پسر دانشجویان  بین که است

  از  بیشتر  دختران  کل  هیجانی  هوش  نمرات میانگین. )هستند  باالتر هیجانی  هوش  نمره  دارای معناداری  طور

 .است پسران

 هیجان عمومی عالئم

 
2 - Parker  
3 - Schultz  
4 - durlak  
5 - wells  
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  مشخص  لفظ  و  صوتی زبانی  های واکنش و  خارجی و  داخلی  عضوی  عمومی  مظاهر و  ها عالمت  با هیجانها

 : شوند  می

  بهم  تنفس، سرعت  خون، فشار رفتن  باال قلب، ضربان سرعت مانند ( داخلی ) بدنی  عمومی های  عالمت.1

  عمل در  اختالل  پیدایش نتیجه داخلی  اضطرابهای این  اغلب. دهان خشکی و  گوارش  دستگاه  عمل خوردن 

  است، همراه خشم یا ترس  با که شدید  لرزش  مانند ( خارجی) بدنی ظاهری عالئم. است سمپاتی اعصاب

 . تنفر اظهار برای استفراغ و  غمگینی موقع  گریه  شادی،  هنگام خیز  و  جست بدخوابی، و  بیداری

  یا شادی که عبارتهایی گفتن یا کشیدن،  آه فریاد، مانند ( لفظی  و صوتی) کالمی های  واکنش و ها عالمت.2

 .سازند  می آشکار را فرد  غمگینی

  مانند  فردی  تفاوتهای  محیط، فرهنگ چگونگی و نوع رشد، مراحل زمانی، سن از ها نشانه این که دانست باید 

  هیجانی  های واکنش همچنین، . شوند  می  متأثر( بودن  زن و مرد ) جنس و  شخصیت هوش،  میزان در  تفاوت 

  خشم  و شود، می منجر دقت تمرکز  دشواری  و تأسف به  غم  چنانکه کنند  می  اثر فرد عقلی  و  ذهنی  وضع در

 . شود می  ذهن  عالی های  کنش  خوردن بهم و  تفکر  تعویق باعث

 هیجان آثار

 ذهنی  رفتارهای  در  هیجان  اثر  -الف

 دقت. 1

  به  فقط  شود، می  متوجه چیز هر  به که معمول، برخالف دقتش است منفعل و هیجانی فرد  که هنگامی

  کند  نمی ادراک  نیز را خود  محیط  اشیای حتی شخص که بطوری گردد، می متوجه  هیجان عامل و  انگیزه

 .ندارد  وجود چیزی  اصالً  اینکه  مثل

 تداعی . 2

 .شد  خواهند  مربوط   هیجان انگیزه  به  فقط  انسان خاطرات هیجان،  موقع 

 عمل  و فکر. 3

  تفکر  از حتی  و بکند  چه و  بگوید  چه  داند  نمی او  و شود  می پیدا سستی فرد  عمل و  فکر  در هیجان، هنگام

 .ماند  می  عاجز نیز  فعلی مشکل  حل برای

 خیال  شدت و قوت. 4
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  مانند  رسند  می شخص به گوناگونی الهامات و یابد  می  شدت عجیب طور به تخیل قدرت هیجان، حالت در

 . خیالی افراد  دیدن  یا موهوم، صداهای شنیدن

 تازه  افکار. 5

  سبقت  برای طرقی پیدایش موجب  فرد،  دو میان رقابت چنانکه شود  می نو افکار ابداع  و اختراع  سبب هیجان

 . شود می  منجر تازه  سالحهای  اختراع به  که   دولت دو   میان  سرد جنگ مانند  شود می یکدیگر به

 بدن در هیجان اثر. ب

  دستگاههای ی  همه در  و  است توأم  بدنی  اضطرابهای و  تغییرات  نوع یک  با  همواره  هیجانی رفتار چنانکه

  که  هستند  تغییراتی همان  بدن، در آن ظاهری اثر و شود،  می آنها اختالل موجب و کند  می اثر بدن داخلی

 . شوند  می  دیده  فرد چهره  در

 انسان زندگی در هیجان اثر. پ

  و  نمک که بود خواهد  خوراکی همچون و شد  نخواهد  واقعی  معنای به  زندگی هرگز هیجان، بدون زندگی

  همان  مرده و  زنده عمده مشخص  دیگر، بیان به یا کند  می مشخص را زندگی آنچه  زیرا. ندارد را الزم ادویه 

  مقتضی،  و  گوناگون مواقع در افراد  در  هیجانهایی ایجاد  رو،  این  از . هستند  هیجانی رفتارهای  یا  تغییرات

 . جشن صاحب به هدیه دادن   و  تولد  جشن روز کردن برپا: مانند  است ضروری 

 هیجان  اجتماعی اثر. ت

  عالئم  و  آثار  همین  زیرا مؤثرند  بسیار اجتماعی  زندگی در  شوند  می  ظاهر  فرد چهره  در  که  هیجان  آثار

  به  ها نشانه  همین مشاهده با توانند  می  ایشان  که معنا بدین. باشند  می  مردم  میان طبیعی  زبان  هیجان،

  تأثر  و تأثیر  و تفاهم برای اجتماعی رموز عالئم، همین  دیگر، عبارت به. ببرند  پی یکدیگر روانی رفتارهای

 . است بشر افراد  میان

 هیجان اجزای

 . کنند می  طی  را مراحل  این هیجانات تمامی  و باشد می احساسات و  اعمال ها،شناخت شامل  هیجان هر   

 ذهنی درون  احساس  ش1

 خودکار دستگاه  تحریک ش2
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 موقعیت از  شناختی ارزیابی ش3

 هیجان  ابراز ش4

 عمومی  واکنش  ش5

  به  کند می  بروز خاصی رفتار صورت به و شودمی  ناشی احساسی از که هیجانی مقدار که  عملی گرایش ش6

 ( 1385همکاران،   و  ال .ریتال )اتکینسون، . دارد بستگی  فرد تجربه 

  فکر  نکرده تعریف را هیجان کسی  وقتی تا  که، است این شده گفته  هیجان درباره  تاکنون که چیزی  ترینمهم

 .  (2007کاالت،   ) .داند می  را  آن معنای کند می 

 هیجان  تاریخچه

  یک  هیجان  برای  که  است  محققی  اولین جیمز،  ویلیام. اند کرده  تحقیق  هیجان درباره  فراوانی دانشمندان   

  سیستماتیک  طور به را هیجان که  بود دانشمندانی اولین  از  یکی داروین  چارلز و داد ارایه فیزیولوژیکی الگوی

  سال  در او . بود اش تکامل نظریه برای شاهدی ها،انسان میان  در هیجان دادن  نشان  از او  هدف. کرد مطالعه

  هایحالت  بودن  همگانی. کرد منتشر  "حیوانات و  هاانسان  در  هیجان  ابراز " عنوان با را  خود  کتاب 1872

  تاریخچه  داشتن و هاواکنش  بودن ذاتی بر مبنی داروین  ادعای  برای تاییدی هیجان، ابراز هنگام چهره

   (1385همکاران،  و  ال.ریتال )اتکینسون، باشد. می  هاهیجان  برای  تکاملی

   هیجان هاینظریه  

 :شامل  هیجان  های  نظریه 

.  است بدنی هایدگرگونی  ادراک شوند،می احساس  که  هاییهیجان  نظریه این طبق  بر :6النگه  – جیمز  نظریه

  خودمان  هایپاسخ به که است  برچسبی  کنیممی  تجربه  هیجان صورت  به  ما که  چیزی  نظریه  این  طبق

   . (1389پارسا،).ترسیممی  پس گریزیم می   چون مثال،  برای . زنیممی 

 هایحالت  از  ما تفسیر و  تعبیر  کنیم می احساس  که  هیجانی نظریه، این : در 7سینگر  ش  شاختر نظریه 

 .است برانگیختگی

 
6 - theory James Lange 

 
7 - Singer 
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  درون  از  و محیطی موقعیت از اطالعات ارزیابی  نتیجه هیجان : 8الزاروس  ریچارد نظر  طبق : ارزیابانه نظریه 

 ( 59و58است. )همان،  بدن

  توسط  و  بوده  ذاتی  که دارد  وجود  اساسی هیجان سه  فقط  که  داشت اظهار واتسون : رفتارگرایی نظریه 

 .عشق و   خشم ترس، : از عبارتند  که کند می  بروز  ویژه  هایمحرک 

 .آید می   وجود به حمایت  دادن   دست از  یا و  بلند  صدای به  فرد  ذاتی پاسخ از: ترس 

 .آید می  وجود  به  فرد  اعمال و  حرکات  برابر  در  مانع  ایجاد  از: خشم

 .آید می  وجود   به دلجویی  و  نوازش  از: عشق

 .آید می  وجود   به یادگیری و شدنشرطی طریق  از هاهیجان  سایر و

.  شودمی  هیجان  ذهنیدرون  تجربه  باعث چهره حالت نظریه  این طبق: چهره بازخوراند  نظریه 

 تواند می  طریق  همین از  چهره  حالت. منفی یا است مثبت  یا چهره  حالت: است معتقد ( Tomkins)تامکینز

 ( 1385همکاران،  و  ال.ریتال دهد )اتکینسون،  افتراق  هم  از  را منفی  و  مثبت هیجانات

   هاهیجان  وظایف 

  ما  اجداد برای  باید  هاهیجان  پس ایم، بخشیده  تکامل را هاهیجان  کردن  ابراز  و کردن  تجربه  قابلیت  ما  اگر   

  خطر  از که  دهد می  هشدار ما به  ترس  مثال، طور به. باشند  چنین نیز ما برای احتماال و  بوده سازگارانه

  هیجان است فوری  تصمیمی گرفتن به نیاز وقتی. کند می  هدایت مهاجم به کردن حمله برای خشم بگریزیم،

  نامناسب تصمیمات اغلب  هستند  هیجانبی  شدیدا که  افرادی . بگذارد اختیار در  مفید  رهنمودی  تواند می 

 .گیرند می 

 هاهیجان  فیزیولوژی

.  دهد می  پاسخ هیجانی هایمحرک  به  سریعا " بادامه". دارند  دخالت هاهیجان در  مغزی منطقه  چند   

  عصبی  دستگاه از بخشی فعالیت نتیجه در دهد،می  رخ هیجان در  که بدنی هایدگرگونی  از بسیاری

  و  نفریناپی هایهورمون  کردن آزاد با سیستم، این  از بخشی سمپاتیک،. آید می  وجود به 9خودمختار 

  در  راست نیمکره  کلی  طور به . کند می  ایفا  مهمی  نقش بدنی  تغییرات این  در هیجان هنگام  در  نفرین نوراپی

 ( 2007کاالت،   )  .دارد  نقش  هیجان تشخیص   و ابراز

 
8 - Lazarus  
9 - Authomic Nervus  
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