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چکیده
یکی از راهکارهای مناسب مواجهۀ معلمان و مدرسان با چالشهای گوناگون اخالقی ،افزایش صقالحیتهای
هوش هیجانی است که سبب راندمان و عملکرد مدرسان در محیط آموزشی و تنظیم رفتار اخالقی درونفقردی
و ارتباط بینفردی با فراگیران میشود .پژوهش حاضر ،بقه روش تحلیلقی ،صقالحیتهای هقوش هیجقانی در
حوزۀ اخالق حرفهای مدرسان را بررسی میکند و با توجه به تحلیل الگوی ترکیبی «گلمن» و همچنقین تأکیقد
بر عملکرد مدرسین ،به روش موازنۀ متفکرانه به ارائۀ راهکار میپردازد .نتایج این پژوهش ،حاکی از ایقن اسقت
که صالحیتهای هوش هیجانی و ارتقای آنها با افزایش هوش هیجانی مدرسان ،همگرایی و ،بلکقه رابطقهای
مستقیم دارد و با افزایش ابعاد این هوش ،و ارائۀ راهکارهای مناسب ،میتوان هوش هیجانی را در میان معلمقان
بهبود بخشید .در نتیجه ،شقناخت مدرسقان از احساسقات و هیجانقات خقود (درون فقردی= خودآگقاهی) و
متعلمان ،همکاران علمی و فرهنگی و دیگر اقشار جامعه (بینفردی) ،از نگاه اخالقی و روانی بیشترین تقأثیر را
بر مخاطب میگذارد و به بهبود عملکرد حرفهای آنها میانجامد.
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رسیدن به بهترین عملکرد در حرفۀ مدرسی برای اهداف متعالی انسانساز ،از مهمتقرین وظقایف
اخالقی مدرسان است .در کنار توجه به ارتقای سطح علمی ،قوی بقودن در تعقداد مشخصقی از
صالحیتهای هوش هیجانی  -که در نگقاه گلمقن بقا پقنج بعقد اصقلی هقوش هیجقانی ،یعنقی
خودآگققاهی ،انگیققزش ،خققودگردانی ،همققدلی و مهققارت برق قراری ارتبققاط اسققت  -از بهتققرین
راهکارهای رسیدن به راندمان عملکرد است .شناخت این نقاط قوت و تالش در جهقت ارتققای
سطح کیفی آنها تأثیر مستقیمی در ارتباط اخالققی درون فقردی ،بینفقردی و در نتیجقه ،رانقدمان
عملکرد مدرسان دارد (حسینی و همکاران ،1390 ،ص .)۶۴
بهرهگیری از آموزش با عناصر اخالقی و صالحیتهای هیجانی و در مقابل ،آمقوزش مسقتقیم و
آموزش حین عمل ،تغییر قابل توجهی در بهبود شاخصههای رفتاری ۔ علمی و عملی مدرسقان دارد.
مدرسانی که مهارت هیجانی دارند ،یعنقی کسقانی کقه احساسقات خقود را بقهخوبی میشناسقند و
هدایت میکنند و احساسات دیگران را نیز درک و به روشی اثربخش با آن برخقورد میکننقد ،در هقر
حیطهای از زندگی ممتازند (گلمن ،1393 ،ص 77۔  89تلخیص و دخل و تصرف).
بهترین حالت برای یک مدرس به هنگام رویارویی بقا مسقائل و حقواد و رفتارهقای فراگیقران،
ایجاد هماهنگی و تعادل بین دو بخش وجودیاش است یکی ساحت جسمانی و دیگری سقاحت
روحانی با استعدادهای گوناگون که برای دستیابی به کماالت و رسیدن بقه خوشقبختی جقاودان ،بقه
ابزارهای مختلف حسی و روحی مجهز شده است .فعالیتهای بعد غیر مادی هم به طقور کلقی در
دو کانون مهم انجام میگیرد :یکی عقل که اشاره به جنبههای شقناختی دارد و دیگقری قلقب کقه بقه
جنبههای احساسقی و هیجقانی اشقاره دارد (میردریکونقدی ،1389 ،ص  .)3۴1اگقر هقر بخشقی از انجقام
وظایف خود دور بماند ،نابسامانی در رفتارهای او بروز خواهد کقرد .چقه بسقا در اثبقات موضقوعی
علمی به قدر کافی استدالل و برهان اقامه کند ،ولی موف به همراهی احساسی و هیجانی نشود .اگقر
مدرسان نتوانند عواطف و هیجانات خود را بشناسند و آنها را تنظیم و کنترل کنند ،بعقد عقالنقی آنهقا
تحت الشعاع بعد هیجانیشان قرار خواهد گرفت و در نتیجقه ،آسقیبهای فراوانقی متوجقه خقود و
فراگیران میکنند (شجاعی ،1388 ،ص 31۵۔ 31۶اقتباس) .بنابراین ،بخش مهمی از اصالح و تربیت به بعقد
هیجانی یا احساسات مربقوط مقیشقود (کریمقی ،1397 ،ص  ۵7۔  .) ۵8در ایقن مقالقه بقرآنیم تقا نققش
صالحیتهای هوش هیجانی که توسط گلمقن ارائقه شقده اسقت را در اخقالق حرفقهای مدرسقان
تحلیل کرده و راهکارهایی برای ارتقای سطح این صالحیتها در حرفۀ مدرسان ارائه دهیم.

1. professional ethics
 .2البته ،رفتار حرفهای دارای دو جنبه دیگر فرا فردی یا قدسی (رابطه فرد با خدای تعالی) و برونفردی (رابطقه فقرد انسقانی
با موجودات غیر انسانی) نیز هست ،ولی به دلیل این که مبحث هقوش هیجقانی ارتبقاط مسقتقیمی بقا ایقن دو جنبقه
ندارد ،در این مقاله به این دو جنبه نظر نداریم.
3. emotional intelligence
4. Reuven Bar-On

۳7
نقش صالحیتهای هوش هی انی در اخالق حرفهای ّ
مدرسان...

پیش از ورود به اصل بحث ،الزم است مقصود خود را از برخی مفاهیم کلیدی روشن کنیم.
« .1اخالق حرفهای» 1به مجموعه استاندارها و قواعدی اطالق میشود که برنحوۀ رفتار اعضقای
یک حرفه اعمال میشود .از آنجا که رفتار حرفهای مشتمل بر جبنقههای درونفقردی (رابطقۀ فقرد بقا
خویشتن) و جنبههای بینفردی (رابطه فرد با دیگر افراد انسانی) است 2،در حرفقۀ مدرسقی ،تبیقین و
تحلیل رفتار درونفردی و بینفردی مدرسان باید مورد توجه قرار گیرد که البتقه ،بخشقی از آن مربقوط
به هوش هیجانی است که مجموعۀ گستردهای از مهارتها و ویژگقیهقای فقردی را در برمیگیقرد و
ً
معموال به آن دسته از مهارتهای درونفردی و بینفردی اطالق میگردد که فراتر از حقوزۀ مشقخص
از دانشهای پیشین ،هوشبر و مهارتهای فنی یا حرفهای است.
« .۲هوش هیجانی» 3نوعی هوش اجتماعی مشتمل بر توانایی هیجانهقای خقود و دیگقران و
تمایز بین آنها و استفاده از اطالعات برای راهبرد تفکر و عمقل اسقت (ظهیقر القدین و همکقاران،1389 ،
ص  .)۴1هوش هیجانی از آخرین مباحث متخصصین در خصوص درک تمقایز بقین منطق و هیجقان
است و در اینجا ،بر خالف مباحث اولیه ،فکر و هیجان به عنقوان موضقوعاتی بقرای سقازگاری و
هوشمندی تلقی شدهاند (سبحانینژاد ،1387 ،ص .)1۵۶
روون بار۔آن4ـ نظریهپرداز و پژوهشگر برجسته هوش هیجانی ق هوش هیجقانی را مجموعقهای
از تواناییهای غیرشقناختی و مهارتهقایی میدانقد کقه بقر توانقایی رویقارویی موفقیقتآمیز بقا
خواستهها ،مقتضیات و فشارهای محیطی تأثیر میگذارد (.)Bar, 1997
سالیان متمادی پژوهشگران فکر میکردند که هوش و هیجان قلمروهای جداگانهای دارند ،تقا
اینکه «مایر» و «سالووی» ( )Mayer & Salovey, 1997برای نخسقتین بقار واژۀ «هقوش هیجقانی» را
مطرح کردند (ملکپور ،138۶ ،ص  .) 87هوش هیجانی در نظر«گاردنر» ،متشکل از دو مؤلفقۀ «درون
فردی» و «بینفردی» است که بر میزان کنترل مدرس ،بقر هیجانقات خقود و توانقایی درک و فهقم
دیگران تأثیرگذار است .این دو مؤلفه توسط «مایر» و «سالووی» گسترش یافت که آنها را در پقنج
حیطه و اینگونه خالصه کردهاند )1 :خودآگقاهی  )۲ادارۀ هیجانهقا  )3خقودانگیزی  )۴هقم
حسی  )۵تنظیم روابط ( برادبری ،138۴ ،ص .)1۲۵

«گلمن» نیز نخستین کسی بود که این واژه را وارد سازمان کرد .او «هقوش هیجقانی» را ایقن
طور تعریف میکند:
مجموعۀ مهمی که آن را هوش هیجانی مینامیم شامل توانقای هقایی اسقت کقه فقرد
بتواند انگیزۀ خود را حفظ نماید ،در مقابل نامالیمات پایداری نمایقد و تکقانشهقای
خود را کنترل کند و کامیابی را به تعوی بیاندازد ،حاالت روحی خود را تنظیم نماید و
نگذارد پریشانی خاطر ،قدرت تفکر او را خدشهدار سازد ،با دیگقران همقدلی کنقد و
امیدوار باشد (گلمن ،1393 ،ص .)۴1

«هوش هیجانی» ،در نظر او ،مشخصکنندۀ توان بالقوه در یادگیری مهارتهای عملیای اسقت کقه
بر پایۀ پنج عنصر قرار دارد )1 :خودآگاهی  )۲انگیزش  )3خقودگردانی  )۴همقدلی  )۵مهقارت
برقراری ارتباط ،و این عناصر یا ابعاد با صالحیتهای هیجانی در ارتباطاند (گلمن ،1393 ،ص .)۴۴
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«گلمن» در مقام بیان صالحیتهای افراد برجسته ،آشکارترین وجه تمایز را میان ذهقن و قلقب و
ً
به اصطالح تخصصی ،میان شناخت و احسقاس ،معرفقی میکنقد .برخقی صقالحیتها کقامال
شناختیاند نظیر استدالل ریاضی یا تخصص فنقی و برخقی دیگقر ترکیبقی از فکقر و احسقاس
هستند که این دسته« ،صالحیتهای هیجانی »1نام دارند .صالحیت هیجقانی ،توانقایی آموختقه
شدهای است که بر پایۀ «هوش هیجانی» قرار دارد و موجب عملکرد برجسته حرفقهای میشقود.
درست است که الزمۀ موفقیت نیروی قوی ذهنی است ،اما افراد برای اسقتفاده از ظرفیقت کامقل
استعدادهایشان به صالحیت هیجانی نیز نیازمندند.
در فضای تدریس ،بیان نیرومندترین استداللها توسط مدرس ،همان طور که با مغقز و ذهقن
فراگیران صحبت میکند ،قلب و احساس را نیز خطاب قرار میدهد .این هماهنگی فشقرده میقان
فکر و احساس از طریق شقاهراهقی گسقترده در مغقز میسقر میشقود ،دسقتهای عصقب ،قطعقۀ
پیش پیشانی در عقب پیشانی را  -که مرکز تصمیمگیری اجرایقی مغقز اسقت  -بقا مرکقزی کقه در
اعماق مغز ما جای دارد و هیجانهای ما در آن پناه گرفتهاند ،مرتبط میکند.
صالحیت هیجانی در مدرسان نشان میدهد که تا چه میزان ایقن تقوان بقالقوه را بقه تواناییهقای
1. prefrontal lobes

 .1آگاهی از حالتهای درونی ،اولویتها ،تواناییها و شم خود.
 .2مدیریت حالتهای درونی ،تکانهها و امکانات خود.
 .3درک احساسات ،نیازها و عالی دیگران.
 .4گرایشهای هیجانی راهنما یا تسهیلگر برای دستیابی به هدف.
 .5متقاعد کردن دیگران برای ارائه پاسخ مطلوب.
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عملی تبدیل کردهاند .ارائۀ محتوای مطلوب آموزشی به فراگیران یک صالحیت هیجانی است که بقر
پایۀ همدلی استوار است و به همین ترتیب ،قابل اعتماد بودن نقزد شقاگردان بقر پایقۀ خقودگردانی یقا
کنترل صحیح تکانقهها و هیجانهقا ققرار دارد .ایقن دو نمونقه و نظقایر آنهقا در برققراری ارتباطهقای
بینفردی مدرسان با فراگیران در فضقای کقالس ،صقالحیتهایی هسقتند کقه مدرسقان را در مسقیر
تکامل به افرادی برجسته مبدل میکنند .این برجستگی نشان میدهد که یک مدرس بقرای فراگیقری
گام به گام تمام صالحیتهای هیجانی توان بالقوه فوقالعادهای دارد که باید به فعلیت برساند.
صالحیتهای هیجانی الزم و ضروری در امر تدریس و تعامالت درونفردی و بینفردی یقک
مدرس به صورت خوشهای گرد هم جمع میشوند و هر یک از این خوشهها بر پایۀ یقک قابلیقت
اصلی مشترک مبتنی بر هقوش هیجقانی شقکل میگیرنقد .عمومیقت ،الزم و غیقر کقافی بقودن،
وابستگی متقابل ،استقالل و سلسلهمراتبی بودن هر یک از این استعدادها ،از جملقه قابلیتهقای
اصلی «هوش هیجانی» هستند به این معنا که هر یک از این استعدادها در عقین اینکقه در تمقام
مشاغل صادق هستند ،سهم منحصر به فقردی در رانقدمان عملکقرد مدرسقی هقم دارنقد کقه در
معلمی ،به صالحیتهای گوناگونی نیاز اسقت .تواناییهقای هقوش هیجقانی بقر پایقه یقکدیگر
2
بنا میشوند ،با هم در تعامل بوده و بر یکدیگر تکیه دارند .برای مثال ،خودآگاهی 1در خقودگردانی
و همدلی 3نقش پایهای دارد.
خودگردانی و خودآگاهی به انگیزش 4یاری میرسانند و هر چهار مورد پیشگفته در مهارتهقای
اجتماعی 5ایفای نقش میکنند .افزون بر آن ،عواملی نظیر جو حقاکم بقر نظقام آموزشقی ،یقا میقزان
عالقهمندی فرد به مدرسی نیز در ابراز یا عدم ابراز آن صقالحیت ،نققش تعیینکننقده دارد .در واققع،
یک مدرس در این مسیر با اسقتفاده از قابلیتهقای مبتنقی بقر هقوش هیجقانی و فراگیقری موفقیقت
آمیز صالحیتهای الزم ،سطح کیفی آموزش را ارتقا میدهد.
صالحیتهای هیجانی ،در نگاه گلمن ،بیست و پنج مورد است .که به دو دسقتۀ صقالحیتهای
فردی و اجتماعی قابل تقسیماند .سه مورد از صالحیتهای فردی مربوط به خودآگاهی است و پنج

مورد از صالحیتها ذیل خودگردانی و چهار مورد نیز مربوط به انگیزش است .این دوازده صالحیت
فردی عبارتند از :آگاهی هیجانی ،خودسنجی دقی  ،اعتماد به نفقس ،خویشقتنداری ،قابقل اعتمقاد
بودن ،وظیفهشناسی ،انطباقپذیری ،نوآوری ،سائ پیشرفت ،تعهد ،ابتکار عمل و خوشبینی.
ً
صالحیتهای اجتماعی نیز مجموعا سیزده صالحیتانقد کقه پقنج مقورد آنهقا مربقوط بقه بعقد
همدلی و هشت مورد آن ذیل بعد مهارتهای اجتماعی جقای مقیگیرنقد و بقه ترتیقب عبارتنقد از:
درک دیگران ،رشد دادن دیگران ،جهتگیری خدمترسانی ،استفاده از تفاوتها ،آگقاهی سیاسقی،
تأثیرگذاری ،برقراری ارتباط ،مدیریت تعارض ،رهبری ،تسهیلگر تغییر بودن ،ایجاد پیوند ،تشقریک
مساعی و قابلیتهای گروهی.
«گلمن» ارتباط میان این بیست و پنج صالحیت هیجانی را با پنج بعد «هوش هیجانی» بیان کرده
است (گلمن ،1391 ،ص ۴۶۔ 1۴7خالصه ) که در نمودار زیر ترسیم شده است.
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نمودار الگوی ترکیبی گلمن

 .3أحلیل اگگوی أر یبی گلمن (با أک ید بر راندمان عملکرد ّ
مدرسی)

مؤلفۀ الگوی ترکیبی «گلمن» که دارای زیرشاخههای صالحیت هیجانی است را میتوان به شرح
زیر در حرفۀ خاص مدرسی تحلیل و مدلسازی و پیاده کرد.

 .1 .3خودآگاهی ّ
مدرسان

«خودآگاهی» ،اساس هوش هیجانی است و عبارت است از شقناخت احساسقات خقود در هقر
لحظه و استفاده از اولویتها برای هدایت تصمیمها ،داشقتن ارزیقابی واققعبینانقه از تواناییهقا و
حس اعتماد به نفس موجه است (ماکر ،۲00۵ ،ص .)38
2
جان مایقر - 1روانشقناس دانشقگاه «نیوهمپشقایر»  -کقه در فرمقول یقک فرمولقه کقردن نظریقۀ
هققوش هیجققانی بققا «پیتققر سققالووی» 3از دانشققگاه «ییققل» 4همکققاری کققرده اسققت ،میگویققد:
«خودآگاهی به معنای آگاه بودن از حالت روانی خود و نیز تفکر ما دربارۀ آن حالت است».
خودآگاهی ،در نگاه گلمن ،میتواند تقوجهی غیقر واکنشقی و بقدور از قضقاوت دربقارۀ حقاالت
درونی باشد (گلمن،1393 ،ص  .)۵8این مؤلفه از هوش هیجقانی ،حقاکی از توانقایی مقا در دریافقت
پیامهای ارسالی از مخزن حافظۀ هیجانی ،یعنی گنجینهای از خرد و قوۀ تشخیص است.
«خودآگاهی» یک مهارت بنیادی ضروری برای داشتن سه صالحیت هیجانی زیر است:

 .۲خودسن ی دقی  :شناخت منابع درونی ،قابلیتها و محدودیتهای خود.
این صالحیت ،به مدرسان کمک خواهد کرد تا نقاط قوت وضعف خود را بشناسند .به سقبب
ژرفاندیشی ،از تجربهها درس گیرند و پذیرای نظرهای صمیمانه و دیدگاههای جدید باشند و بقه
یادگیری مداوم و ارتقای سطح علمی و عاطفی خود بپردازند.
 .3اعتماد به نفا 5::شناخت کامل ارزش و قابلیتهای خود و داشتن مهارت کقافی در انجقام
کارها و همچنین تصویر ذهنی مثبت نسبت به توانایی انجام آن کار .اعتماد بقه نفقس ،در حالقت
معمولی ،سبب میشود تا معلمان و مدرسان به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند ،اما زمانی کقه
1. John Mayer
2. University of New Hampshire
3. Peter Saloway
4. Yale University
5. self confidence

۴۱
نقش صالحیتهای هوش هی انی در اخالق حرفهای ّ
مدرسان...

 .1آ گاهی هی انی :شناخت نحوۀ تأثیرگذاری هیجانها بر راندمان عملکرد و قابلیت بکارگیری
ارزشها برای جهتدهی به تصمیم گیریها.
مدرسان واجد این صالحیت ،هیجانهای خود را میشناسند و علت آنها را میدانند .آنها قادر
هستند ارتباط میان احساسات ،اندیشه ،کردار و گفتارشان را درک کنند و از تأثیر احساساتشان بقر
نتیجه عملکردشان آگاه هستند .راهنمای آنان آگاهی از ارزشها و هدفهای تدریس است.

اعتماد به نفس کاذب 1در آنها قوت و شدت میگیرد ،آنها به افرادی خودخواه ،متکبقر و بلنقدپرواز
تبدیل میشوند و شخصیت آنها به عنوان یک شخص غیر قابل اعتمقاد در ذهقن و نظقر فراگیقران
نقش میبندد .در این حالت ،ارتباط آنها با فراگیران یک طرفه خواهد شد (بهبهانی ،ص .)۲11
مدرسان با تقویت اعتماد به نفس ،در مقام تدریس مصمم میشوند و میتوانند به رغم فشارها
و تردیدها ،در موقعیتهای گوناگون علمی و تحقیقاتی ،تصمیم منطقی و درست بگیرند.
 .۲ .3خودگردانی ّ
مدرسان
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خودگردانی ،یعنی کنترل تکانه و کنترل احساسات ناراحتکننده که وابسته است به فعالیت مراکقز
هیجانیای که همزمان با فعالیت مراکز اجرایقی مغقز در منقاط پقیش پیشقانی مشقغول کارنقد.
خودگردانی هیجانی تنها به معنای خاموش کردن آتش ناکامی یا فرو نشاندن تکانه نیست ،بلکه به
معنای فراخواندن آگاهانۀ یک هیجان است .در واقع،کنترل هیجانها بهگونهای که تحقق کقار در
دست اجرا را به جای این که با آن تداخل پیدا کند ،تسهیل سازد .وظیفهشقناس بقودن و بقه تقأخیر
انداختن کامیابی برای پیجویی اهداف و بازیافتن خود در زمان درماندگی هیجانی.
این دو مهارت بنیادین« ،کنترل تکانهها» و «حل و فصل نگرانیها» ،جقوهرۀ پقنج صقالحیت
هیجانی زیر است:
 .1خویشتنداری :کنترل اثر بخش هیجانها و تکانههای مخرب.
مدرسان واجد این صالحیت میتواننقد احساسقات تکانقهای و هیجانهقای ناراحتکننقده را
بهخوبی کنترل کنند حتی در لحظات طاقتفرسا ،خویشتندار ،مثبت و آرام باقی میمانند .آنهقا
در شرایطی که تحت فشار هستند ،تمرکز خود را حفظ کرده و خوشفکرند.
 .۲قابل اعتماد بودن :نشان دادن صداقت و یکرنگی.
مدرسان در این صالحیت از نظر قابل اعتماد بودن ،بقه اخالقیقات پایبنقد و بینقصانقد .بقا
قابل اعتماد بودن و درستی خود ،اعتماد ایجاد میکنند ،اشتباهات خود را میپذیرند و بقا کارهقای
غیر اخالقی دیگران مقابله میکنند .مواضع قاطع و اصولی اتخاذ میکنند حتی اگر ایقن موضقع
طرفدار چندانی نداشته باشد.
1. .false confidence

 .3وظیفهشناسی :مسئولیت و قابل اعتماد بودن در پایبندی به تعهدات.
مدرسان ،از نظر وظیفهشناسی ،به تعهدات خود عمل میکنند و بقه وعقدهها پایبنقد هسقتند.
خود را برای رسیدن به اهدافشان مسئول میدانند و در کارشان منظم و دقی هستند .کالسها را به
موقع برگزار میکنند و به نظم و حضور فراگیران نیز اهمیت میدهند.
 .۴انطباقپذیری :انعطاف داشتن در رویارویی با تغییرها و چالشها.
در این صالحیت ،مدرسان با مطالبات متعدد از سوی فراگیران و همچنین جابهجایی اولویتهقا
و تغییرات سریع ،به راحتی مواجه میشوند .آنها قادر خواهند بود به تناسقب وضقعیت ،واکنشهقا و
راهکارهای خود را با شرایط متغیر تطبی دهند و در نگرش به رویدادها انعطافپذیر خواهند بود.
 .۵نوآوری :پذیرفتن نظریهها و رویکردهای نو و اطالعات جدید (گلمن ،1393 ،ص ۶7۔.)79

از مهمترین صالحیتهای خودگردانی در حرفۀ مدرسی ،جستوجوی نظرهای بکر در منابع
متنوع و گوناگون و کشف راه حلهای بدیع برای رفع مسائل علمی اسقت .مدرسقان در پرتقو ایقن
صالحیت قادر خواهند بود نظرهای جدید ارائه کنند و از منظری نو و تازه به موضوعات بنگرند.

به کار گرفتن مهمترین اولویتها بقرای بقه حرکقت واداشقتن و هقدایت بقه سقوی اهقداف ،جهقت
کمک کردن در به دست گرفتن ابتکار عمل و تالش برای پیشقرفت و اسقتقامت ،هنگقام مواجهقه بقا
موانع و ناکامیها.
انگیزه ،شکلدهندۀ نگرش است که از ثبات و دوام قابل توجهی برخقوردار اسقت (کریمقی،139۶ ،
ص  .)1۴7توجه انسانها ،گزینشی است و آدمی به طور خودکار در جستوجوی چیزهایی اسقت
که برایش بیشترین اهمیت را دارد ،در نتیجه ،مدرسی که عالقه به پیوندجویی 1با شاگردانش دارد،
در صدد یقافتن فرصقتهایی بقرای برققراری ارتبقاط بقا فراگیقران اسقت .همقین مداربنقدیهای
انگیزشی ،راهنمای آنان در طول تدریس و زندگی است .به قطعۀ پقیش پیشقانی کقه همقان مرکقز
اجرایی مغز است ،مرتبط میشود و غلیان عالی پر تب و تاب ،بادامۀ مغقز کقه بخشقی از دروازه
عصبی است ،را با شرایط و مقتضیات آن همگام میکند.
1. affiliation

نقش صالحیتهای هوش هی انی در اخالق حرفهای ّ
مدرسان...

 .3 .3انگیزش در ّ
مدرسان

۴۳

سه صالحیت انگیزشی معرف مدرسان برجسته است:
 .1سائ پیشرفت :تالش برای پیشرفت در رفتار و برقراری ارتباط بینفردی با فراگیران.
مدرسانی که واجد این صالحیت هستند بقه حاصقل کقار توجقه دارنقد و سقائقی ققوی بقرای
دستیابی به اهداف و معیارها دارند .آنهقا اهقدافی چقالشبرانگیز معقین میکننقد و مخقاطرات
حسقابشقدهای را میپذیرنقد .بقرای کقاهش تردیقدها در مسقائل علمققی و یقافتن راههقای بهتققر
انجام دادن کار ،همواره به دنبال کسب اطالعات و ارتقای سطح علمی خویش هستند.
 .۲تعهد :پذیرش دیدگاهها و همسویی با اهداف نظام آموزشی.

۴۴

فداکاری برای رسقیدن بقه اهقداف عقالی و انسانسقاز کقه هقدف تعلقیم و تربیقت اسقت ،از
ویژگیهای بارز مدرسان متعد است .آنها از مأموریتهای خطیر احساس رضایت میکننقد و در
تصمیمگیری و روشقن کقردن گزینقههای صقحیح ،از ارزشهقای اصقلی و آموزههقای اخالققی
انسانساز پیروی کرده و برای اجرای وظایف گروه ،فعاالنه در جستوجوی فرصتها هستند.
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 .3ابتکار و خوشبینی :دو صالحیت همزاد که موجب میشود مدرسان برای استفاده به موققع
از فرصتها آماده شوند و به آنان این امکان را میدهد تا بهخوبی بقا موانقع و مشقکالت روبقه رو
شوند .کسب این دو صالحیت در مدرسان سبب میشود تا الف) از نظقر ابتکقار عمقل ،اهقداف
آموزش را ورای آنچه از آنان خواسته شده یا انتظار میرود ،دنبال کنند و با تالشهای غیر معمقول
و بیوقفه خود ،دیگران را بسیج کنند و ب) از نظر خوشبینقی ،بقا وجقود موانقع و مشقکالت در
دستیابی به اهداف متعالی انسانساز پافشاری کنند و به جای ترس از شکست ،به کسب موفقیقت
امیدوار باشند (گلمن ،1393 ،ص 81۔.)99
 .4.3ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮان

حس کردن احساسات انسانهایی که مدرسان با آنها در ارتباطاند از جمله فراگیقران و همکقاران در
بخش آموزش و فرهنگی و همچنین دیگر افراد جامعه به عنوان یک مدرس ،توانایی درک دیدگاه آنقان
و برقراری رابطه صمیمانه و دمساز شدن با آنها« .همقدلی» بقرای تأثیرگقذاری بسقیار مهقم اسقت.
تأثیرگذاری مثبقت بقر فراگیقران ،بقدون آنکقه نخسقت احسقاس آنقان را درک کننقد و موقعیتشقان را
بشناسند ،دشوار خواهد بود زیرا «درک احساسات» ابراز نشقده دیگقران ،جقوهرۀ همقدلی اسقت و

افراد به ندرت احساس خود را در قالب کلمات ابراز میکننقد و بیشقتر در لحقن کقالم ،حالتهقای
چهره یا دیگر طرق غیر کالمی حرف دل خود را بیان میکنند .درک این ارتبقاط نامحسقوس بقر پایقۀ
تواناییهای پایهای دیگری،به ویژه خودآگاهی و خویشتنداری ،شکل میگیرد (کاظمی.)1390 ،
«همدلی» در پایینترین سطح ،مستلزم توانایی خوانش احساسات دیگران است و در سقطوح
باالتر شامل احساس کردن و واکنش نشان دادن بقه عالیق و احساسقات ناگفتقه افقراد میشقود.
در باالترین سطح ،همدلی به معنای درک موضوعها یا عالیقی است که در پس پقرده احساسقات
ً
دیگران نهفته است البته ،لزوما به معنقای تسقلیم شقدن همدردانقه در مقابقل تقاضقاهای طقرف
مقابل و موافقت با آنها نیست .همان طور که تحقیقات «رابرت لونسن»  -اسقتاد دانشقگاه برکلقی
کالیفرنیا  -نشان میدهد ،کلید شناخت قلمرو هیجانی دیگقران ،آشقنایی نزدیقک بقا هیجانهقای
خودمان است چیزی که برای هر حرفۀ نیازمند همدلی ،به ویژه تدریس ،بسیار مهم است تقا آن
جقققا کقققه همقققدلی بقققه مثابقققه مهقققارتی زیرسقققاختی بقققرای تمقققام تواناییهقققای اجتمقققاعی
به شمار میرود (فاطمی .)138۵ ،این صالحیتهای مبتنی بر همدلی عبارتند از:

 .۲رشد دادن دیگران :درک نیازهای رشدی دیگران و پر و بال دادن به قابلیتهایشان.
در این صالحیت ،مدرسان از نقاط ققوت و دسقتاوردهای دیگقران ققدردانی میکننقد و بقه آن
پاداش میدهند .آنها قادر خواهند بود نیازهای رشقدی فراگیقران را تشقخیص داده و پیشقنهادهای
مفید و کاربردی ارائه کنند .آنها افراد را بهخوبی تعلیم میدهند ،برایشان وققت صقرف میکننقد و
تکالیفی تعیین میکنند که ایشان را به چالش وا میدارد و مهارتهایشان را پرورش میدهد.
 .3جهتگیری خدمترسانی :پیشبینی ،تشخیص و برآوردن نیازهای علمی فراگیران.
مدرسان با این قابلیت هیجانی مانند مشاوری مورد اطمینان ،با خوشرویی با فراگیران برخورد
میکنند و کمک مناسب را به آنها پیشنهاد میدهند.
 .۴استفاده از تفاوتها :استفاده از فرصتهای پدید آمده به واسطۀ حضور افراد گوناگون.

نقش صالحیتهای هوش هی انی در اخالق حرفهای ّ
مدرسان...

 .1درک دیگران در روابط بینفردی (فراگیران و همکاران در بخش آموزش و بخقش فرهنگقی و
دیگر افراد جامعه) :به معنای درک احساسات و دیدگاههای دیگقران و توجقه فعقال بقه عالیقشقان
است .مدرسان واجد این صالحیت ،متوجه اشارههای هیجانی هسقتند ،خقوب گقوش میکننقد،
حساسیت نشان میدهند و دیدگاههای دیگران را درک میکنند و بر پایۀ درک نیازهقا و احساسقات
دیگران به آنان کمک میکنند.

۴۵

مدرسانی که صالحیت استفاده از تفاوتها را دارند ،به فراگیرانی کقه دارای پیشقینههای متفقاوت
هستند ،احترام میگذارند و با آنان ارتباط خوبی برقرار میکننقد .دیقدگاههای گونقاگون و متفقاوت را
درک میکنند و به تفاوتهای گروهی حساس هسقتند .بقه تفاوتهقای فراگیقران بقه منزلقۀ فرصقت
مینگرند ،محیطی خل میکنند که فراگیران با استعدادهای متفاوت میتوانند در آن پیشرفت کنند.
 .۵آگاهی سیاسی :خوانش جریانهای اجتماعی و سیاسی مدرسان موجب میشقود تقا آنقان
بتوانند شبکههای اجتماعی مهم را کشف کنند (گلمن ،1393 ،ص .)1۲۴-10۲
 .5 .3مهارتهای اجتماعی ّ
مدرسان
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کنترل صحیح هیجانها در روابط و خوانش دقی موقعیتهای اجتماعی ،تعامل روان ،استفاده از
این مهارت برای قانع کردن و هدایت کردن مقذاکرات علمقی و خاتمقه دادن بقه منازعقات ،بقرای
همکاری و کارگروهی .تمام این قابلیتها بر یک واقعیت بنیادین استوار است .ما بقر حالتهقای
روحی یکدیگر تقأثیر میگقذاریم ،ایقن در حقالی اسقت کقه احساسقات خقوب ،نیرومنقدتر از
احساسات ناخوشایند پخش میشوند و اثر آنهقا بینهایقت مفیقد اسقت و سقبب ارتققای سقطح
همکاری ،عدالت و کارکرد گروه میشود ( لنگ ،برادلی و کانیرت 1190 ،به نقل از کاویانی و همکقاران138۴ ،
نک :حسینی و خیقر )1390 ،همان ساز و کارهای مغزیای که زمینهساز همدلیاند و موجب هماهنگی
میشوند ،راه را برای سرایت هیجانی نیز هموار میکنند .بقر اثقر کقارکرد همقین نظقام اسقت کقه
مدرسان میتوانند با مهارت ،فراگیران را تحت تأثیر قرار دهند .مهارتهای اجتمقاعی ،بقه مفهقوم
مدیریت ماهرانۀ هیجانهای دیگران ،مستلزم داشتن صالحیتهای زیر است:
 .1تأثیرگذاری :استفاده از راهبردهای کارآمد برای اقناع دیگران.
مدرسان واجد این صالحیت ،در جلب نظر مساعد دیگران ماهر هستند و بقرای ایجقاد توافق
عمومی و جلب حمایت علمی و تربیتی فراگیران از راهبردهای پیچیدهای نظیر نفوذ غیقر مسقتقیم
استفاده میکنند .آنها در تدریس و برای روشن کردن منظور خود ،رخدادهای برجسته را کنار هقم
قرار میدهند و سخنانشان را به دقت تنظیم میکنند تا برای شنونده جالب باشد.
 .۲برقراری ارتباط :گوش کردن با سعۀ صدر و ارسال پیامهای قانعکننده.
یکی از ویژگیهای مهقم و اصقول اخالققی در حرفقۀ مدرسقی ،سقعۀ صقدر اسقت .در ایقن

صالحیت هیجانی ،مدرسان در گفقت و شقنود و بقه ذهقن سقپردن سقر نخهقای هیجقانی بقرای
هماهنگ کردن پیامشان کارآمدند .آنها خوب گوش میکنند ،در صدد رسیدن به درکی مشترکاند
و با آغوش باز از درمیان گذاشتن اطالعات استقبال میکنند .خوب گوش کقردن همقان ققدر کقه
برای همدلی مهم است ،در برقراری ارتباط نیز نقش و تقأثیری بسقزا دارد .یقک سقوم مالکهقایی
همچون پرسیدن سؤالهای هوشمندانه ،فهیم و پذیرابودن ،قطع نکردن کقالم و جویقای دریافقت
پیشنهادها بودن به مهارتهای گوش کردن اختصاص دارد .ارتبقاط بقاز را تقویقت میکننقد و بقا
موضوعات دشوار با صراحت برخورد میکنند .در واققع ،شقالودۀ تمقام مهارتهقای اجتمقاعی،
داشتن مهارت در برقراری ارتباط است .یکی از مهمترین راهکارها در برقراری یک ارتبقاط خقوب،
تسلط بر حالتهای روحی مدرسان است (وکیلی ،1390 ،ص  ۶1اقتباس).
آرامش و شکیبایی بسیار مهم است .بهترین راهبرد در رویقارویی بقا دیگقران ،ققرار گقرفتن در
ٰ
حالت روحی ٰ
خنثقی و توانقایی حفقظ خونسقردی ،مدرسقان را آمقاده
خنثی است .حالت روحی
ً
میکند تا کامال درگیر کار تدریس شوند و به لحاظ هیجانی هم حضور فعال داشته باشند.

 .۴رهبری :صالحیت برانگیختن و هدایت کردن فراگیران و گروههای گفتوگوی علمی.
مدرسانی که با این صالحیت هیجانی ،میتوانند خوب صحبت کنند و در شقاگردان خقود بقرای
داشتن دیدگاههای کاربردی در حل مسائل اشتیاق به وجود آورند .به شقاگردان خقود مسقئولیتهای
بجا میدهند و کارکرد آن را هدایت میکنند .اسقتفاده از روشهقای اقنقاع ،ایجقاد توافق همگقانی و
دیگر هنرهای تأثیرگزاری ،همیشه کارساز نیست گاهی اوقات الزم است تا مدرسقان از صقالحیت
رهبری گروههای علمی و قدرت مقام خود بهره گیرند و تصمیمی قاطع بگیرنقد .البتقه ،الزمقۀ چنقین
حرکتی داشتن اعتماد به نفس و در دست گرفتن ابتکار عمل است که یقک مقدرس بایقد در تقویقت
آنها کوشا باشد.
 .۵تسهیلگر تغییر بودن :شروع یا مدیریت تغییر ،صالحیتی است که به موجب آن مدرسقان،

نقش صالحیتهای هوش هی انی در اخالق حرفهای ّ
مدرسان...

 .3مدیریت تعارض :گفتوگو دربارۀ اختالف نظرها و حل خالقانه تعارضات.
مدرسان واجد این صالحیت ،توانایی روبه رو شدن با شاگردان مسئلهدار و موقعیتهقای پقرتنش
را خواهند داشت .آنها با کاردانی ،تعارضهای بقالقوه را تشقخیص میدهنقد ،اخقتالف نظرهقا را
مطرح میکنند و از شدت آنهقا میکاهنقد .کارآمقدی در ایقن صقالحیت مدرسقان را در تشقوی
مناظره و بحث آزاد و ارائه راه حلهایی برای پیروزی دو طرف ،توانمند میکند.

۴7

توانایی الگوسازی برای فراگیران را در جهت تغییرات مورد انتظارشان را بقه دسقت خواهنقد آورد.
آنها قادر خواهند بود نیاز به تغییر را تشخیص دهند و موانع را از سر راه بردارند ،موقعیت حاضقر را
برای پذیرا شدن ضرورت تغییر در ذهن فراگیران ،زیر سؤال ببرند و راهکارهای جدید و مقؤثر را در
ایجاد تغییرات ارائه دهند (گلمن ،1391 ،ص 77۔ 79اقتباس).
 .4نتیجۀ أحلیل صالحیتهای هیجانی ّ
مدرسان در اگگوی أر یبی گلمن

در نتیجه ،صالحیتهای هوش هیجانی را که امکان تأثیر معنادار بقر رانقدمان عملکقرد مدرسقان
دارند را میتوان به دو دستۀ درونفردی و بینفردی تقسیم کرد.
اگف) صالحیتهای هیجانی فردی :أعیین ننده نحوه مدیریت درونفردی مدرسان
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 .1خودآگاهی ،در سه مقیاس آگاهی هیجانی ،خودسنجی و اعتماد به نفس بر عملکرد مدرسقان
تأثیر معنادار میگذارد.
 .۲خودگردانی ،در پنج مقیاس خویشتنداری ،قابل اعتماد بودن ،وظیفهشناسی ،انطباقپقذیری و
نوآوری بر عملکرد مدرسان تأثیر معنادار م گذارد.
 .3انگیزش در چهار مقیاس سائ پیشرفت ،تعهد ،ابتکار عمل و خوشبینی بر عملکرد مدرسان،
تأثیر معنادار میگذارد.
ب) صالحیتهای هیجانی اجتماعی :أعیین نندۀ نحوه مدیریت روابط بینفردی (فراگیران ،همکاران
علمی و فرهنگی و افراد خارج از محیط آموزشی)

« .1همدلی» ،در پنج مقیاس درک فراگیران ،رشد دادن فراگیران ،جهقتگیری و خقدمترسقانی،
استفاده از تفاوتها و آگاهی سیاسی بر عملکرد مدرسان تأثیر معنادار میگذارد.
 .۲مهارتهای اجتماعی ،در پقنج مقیقاس تقأثیرگزاری ،برققراری ارتبقاط بقا فراگیقران ،مقدیریت
تعارض ،رهبری و تسهیلگر تغییر بودن بر عملکرد مدرسان تأثیر معنادار میگذارد.
 .5پیشنهادهای اربردی

با توجه به نتیجۀ تحقی  ،مهارت هوش هیجانی بر عملکرد مدرسان تأثیر میگذارد ،و با توجقه بقه

اهمیت و آثار مثبتی که ابعاد هوش هیجانی امروزه بر عرصههای مختلف و بقه ویقژه مدرسقان در
حوزههای مختلف علوم گذاشته است ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
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