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 چكيده

هاي سـواد عـاطفي      هايي دو زبانه، با هدف تقويت مهارت        اين پژوهش بر آن است كه كتاب داستان       
ها و ابزارهاي آموزشي موجود در بازار، بر   سال را تدوين كند، زيرا بيشتر كتاب14 تا  8ان  آموز  انشددر  
هاي اجتماعي داشته است      اند كه ريشه در زبان شناسي، روانشناسي و يا مكتب           هايي تهيه شده     روش ةپاي

بدين منظوركتاب  . اند  ههاي هيجاني را در سواد آموزي بصورت دو زبانه در نظر نگرفت             و هيچ كدام جنبه   
در سـه   ) 2010 (1 هوش هيجاني بوكت و پرسـيوال      ة طرحوار ةهايي بر پاي    هايي دو زبانه با تمرين      داستان

 تا 8 آموز دانش نفر 30ها به  سپس اين كتاب داستان. نوشته شد) 1969 (2 رشد فكري برونرةسطح بر پاي
نتايج نـشان   .  محتواي كتاب داستان گرفته شد     ةاي در زمين       سال آموزش داده شد و سرانجام مصاحبه       14

  .ان برخوردارندآموز دانشها از اثر گذاري كافي براي تقويت سواد عاطفي  داد كه كتاب داستان

  . سواد عاطفي، هوش هيجاني، دوزبانگي، سواد دوزبانه، كتاب داستان:يكليداي ه واژه
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  مقدمه -1
شـود؛ از ايـن رو،         امروزي محسوب مي   ةمعيادگيري زبان انگليسي به عنوان يك نياز در جا        

كوشند كه فرزندان خود را ازكودكي بـه موسـسات زبـان بفرسـتند تـا زبـان        پدران و مادران مي 
ها از نظام آموزشي زبان انگليسي در مدارس ناراضـي انـد    انگليسي را فرا بگيرند، زيرا بيشتر آن    

 معلمان زبـان انگليـسي، پـدران و         هايي كه ذهن    از سويي ديگر، يكي از چالش     .)2012،  1ژانگ(
مادران را به خود مشغول ساخته است، استفاده از بهترين ابزار آموزشي براي آموزش زبـان دوم    

فـيلم،  : بنابراين، از ابزارهاي آموزشي گوناگوني، هماننـد .  است انآموز دانشبه ) زبان انگليسي(
 ةاما بيـشتر ايـن ابزارهـا جنبـ        . كنند   مي هاي آموزشي و داستاني استفاده      كارتون، نرم افزار، كتاب   

، 2تاملينـسون (انـد   ان را در نظر نگرفتهآموز دانشهاي  تجاري دارند و در نتيجه نيازها و خواست    
هـا   انـد كـه هـيچ يـك از آن      هايي ساخته شـده     ها و روش    همچنين، اين ابزارها با برنامه    ). 2011
انـد، زيـرا سـواد عـاطفي          انه در نظر نگرفته    دو زب  ةهاي هيجاني را در سواد آموزي، به گون         جنبه

دهد كه در كجا مـتن و   ان اين توانايي را مي   آموز  دانشتواند به يادگيري زبان كمك كند و به           مي
هـاي شـفافي از       سـازد كـه ديـدگاه       ها را قادر مـي      اند و همچنين آن     احساس در هم آميخته شده    

 ).2013، 3اسليك(احساسات خود و ديگران بسازند 

 باني نظريم -2
اي كـه نقـش هـوش هيجـاني را در       هاي پژوهشي دارد به گونه  سواد عاطفي، ريشه در يافته    

مطرح كـرد  ) 1990 (4هوش هيجاني را براي نخستين بار ماير و سالووي       . سازد  زبان پر رنگ مي   
  :و آن را اينگونه تعريف كردند

ـ  بين آنتوانايي كنترل احساسات و عواطف خود و ديگران، ايجاد تمايز   "  ةها و بر پاي
  ). 189.ص (".ها، سمت و سو بخشيدن به رفتار و تفكر شخصي اين داده

ترين كتاب هوش هيجاني را به چاپ رسـانيد،   ، شخصي كه پر فروش  )1995 (5سپس،گلمن
  :كند هوش هيجاني را اين گونه بيان مي

__________________________________________________________________ 
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4. Mayer and Salovey 
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اري در صـورت    بر انگيختن انگيزه در خـود، پافـش       : هاي زير باشد   هوشي كه شامل قابليت   «
 از مانعـت  رضايت، تنظيم حاالت شخصي و م احساسناكامي، كنترل غرايز و به تأخير انداختن    

هايي مانند فكر كـردن، اصـرار ورزيـدن و اميـد داشـتن را                يياينكه رنج و ناراحتي جلوي توانا     
  ).  34 ، ص1995گلمن،  (»بگيرد

ان آمـوز  دانـش  همگي نيازهـاي   امروزي تنها دوزبانگي پاسخگويةاز طرفي ديگر، در جامع   
هاي سواد آموزي در دو زبان انگليسي         نيست؛ بلكه افزون بر دوزبانگي، نيازمند يادگيري مهارت       

هاي خواندن و نوشـتن       هاي سوادآموزي در دو زبان، تنها مهارت        منظور از مهارت  . و فارسي اند  
ه سـازي، پـيش بينـي،       بررسي محتواي هر بند نوشته، فرضـي      : هايي همچون   نيست، بلكه مهارت  

هايي اند كـه تنهـا بـه دانـش            اينها مهارت . دسته بندي محتوا و نگاه نگارش محور به متن است         
  .شوند باالي واژگان محدود نمي

ان نيازمنـد  آمـوز  دانـش هاي برشمرده در باال، براي يـادگيري بهتـر زبـان،          افزون بر مهارت  
نده يا خواننده، قدرت خالقيـت و تخيـل،         هم ذات پنداري با شنو    : هايي مانند   يادگيري مهارت 

هـاي زبـان      تفكر انتقادي، و ظرفيت دريافت كه تقويت آن در زبان فارسي، بسياري از مهارت             
به عبـارت ديگـر رشـد زبـان دوم در كودكـان، در گـرو تقويـت               . دهد  انگليسي را پوشش مي   

، مادران و يا حتـي  هايي در زبان فارسي است كه ممكن است در نگاه بسياري از پدران    مهارت
هـايي در زبـان    توان با توانبخشي مهـارت  بنابراين مي . معلمان زبان انگليسي ناديده گرفته شود     

 موفقيت كودكان را در زبان دوم، همچون زبان انگليـسي فـراهم آورد و از ايـن                  ةفارسي، زمين 
) 1387(لي همچنـين پـيش قـدم و قنـسو     . هاي دو زبانه آماده ساخت      ها را براي مهارت     راه آن 

كند كـه بـصورت دقيـق عوامـل روحـي و              يادآور شدند كه هوش هيجاني قالبي را معرفي مي        
در . شـود   كند و باعث ايجاد موفقيت در زبان آمـوزان مـي            رواني را در كالس زبان بررسي مي      

ان در زمـان آمـوزش زبـان دوم    آمـوز  دانـش نتيجه، استفاده از زبان اول يا همان زبـان مـادري           
، 2؛ جنسي و ريچز   2006،  1آگست و شنهان  (سازد    تر مي   بان دوم را براي آنان راحت     يادگيري ز 

ها، ريـشه   ها، گوياي آنند كه بسياري از اين مهارت        بسياري از پژوهش  ). 1981،  3؛ كامينز 2006
؛ مـاير و سـالووي؛   1995گلمـن،  (هاي هوش هيجاني يا سواد عاطفي دارند    در تقويت مهارت  

1990.(  
__________________________________________________________________ 

1. August & Shanahan 

2. Genesee & Riches 

3. Cummins 
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بر ايـن باورنـد كـه هـوش        ) 1389(ري همچون حسيني، پيشقدم و ناوري       پژوهشگران ديگ 
هـا    اي برخوردار است، زيرا در اين كـالس           هاي زبان انگليسي از اهميت ويژه       هيجاني در كالس  

بايست با يكديگر ارتباط برقـرار كـرده و همكـاري داشـته باشـند و از                 آموزان از طرفى مي     زبان
رسـد برخـورداري از هـوش     ي رواني اند، بنابراين به نظر مـي   ر، گرفتار فشار و تنيدگ    گسوي دي 

.                                                                                            كند يدا مىپها، اهميت بيشتري  هيجاني در اين كالس
بـراي  . هاي هوش هيجاني انـد      ند يادگيري مهارت  ان، بيش از همه، نيازم    آموز  دانشبنابراين،  

هـاي   طرحـواره . اي مناسـبيم   هـا بيـاموزيم، نيازمنـد يـك طرحـواره        ها را به آن     اينكه اين مهارت  
 هـوش   1988 كـه در سـال       1آن-انـد، از جملـه بـار        گوناگوني براي هوش هيجاني تعريف شده     

هـاي    ي بـرون فـردي، مهـارت      هـا   هاي ميان فردي، مهارت     مهارتهيجاني را به پنج بخش كلي       
، 1990سـپس در سـال      . ها و حالت عمومي در نظـر گرفـت          سازگاري، مديريت تنش و هيجان    

وانـايي   زير را براي داشتن و پـرورش هـوش هيجـاني برشـمردند؛ ت              ةسالووي و ماير پنج مولف    
، مديريت احساسات خود و كمك به ديگـران در مـديريت            2دريافت احساسات خود و ديگران    

، خود انگيزشي و توانايي بـه تـاخير انـداختن خـشنودي و رضـايت از نيازهـاي                   3اتشاناحساس
، ايجـاد همـدردي بـراي بوجـود آوردن خودآگـاهي            5، توانايي كنتـرل كـردن روابـط       4احساسي
 دو مهارت اصلي براي هوش هيجاني در نظر گرفت كـه       1995سپس گلمن در سال     . 6احساسي

هـاي درون فـردي       و مهـارت  ) اي همـدردي و روابـط     هـ   مهارت(هاي ميان فردي      شامل مهارت 
هـا را      مهـارت  ة دامن 7 لو و نلسن   2006در سال   . بود)  شخصي ةخودآگاهي، خودمهاري و انگيز   (

هـاي خـود مـديريتي        هاي ميان فردي و برون فردي، مهـارت         گسترش دادند و افزون بر مهارت     
را هم افزودند، سـرانجام در      ) هاي شخصي   مانند مديريت زماني، دستيابي به هدف و مسئوليت       (

، بوكت و پرسيوال چهار مهارت تفكر بازتابي، فراشناخت، همـدردي و خالقيـت را               2010سال  
 . هاي اصلي هوش هيجاني برگزيدند به عنوان مهارت

__________________________________________________________________ 
1. Bar-on 
2. the capacity to understand feelings of self and others 
3. the capacity to manage feelings and to help others manage their feelings 
4. Self-motivation and the capacity for delayed gratification of emotional needs 
5. The ability to handle relationships 
6. The development of empathy in order to build emotional self-awareness 
7. Low and Nelson 
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تواننـد در دو   ها مـي  يابيم كه اين طرحواره هاي ارائه شده در باال، در مي با توجه به طرحواره  
همچنـين  ). شكل يـك را ببينيـد     ( جاي گيرند    "آگاهي از ديگران  " و   "خودآگاهي از   "دسته ي   

، 1 تفكـر بازتـابي    ةكـه چهـار مولفـ     ) 2010( بوكـت و پرسـيوال       ةتواند در طرحوار    اين سنتز مي  
جـدول  ( را براي هوش هيجاني پيشنهاد دادند، قرار بگيرند          4 و خالقيت  3، همدردي 2فراشناخت

  ).يك را ببينيد

  
  هاي هوش هيجاني طرحوارهسنتزي از . 1شكل 

__________________________________________________________________ 
1. Reflective thinking 
2. metacognition 

3. empathy 

4. creativity 
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 )2010(هاي هوش هيجاني در قالب طرحوارة بوكت و پرسيوال  سنتز طرحواره. 1جدول 

 تفكر بازتابي فراشناخت همدردي  خالقيت

)1995گلمن، (انگيزه  -
توانايي درك روابط و -

ــين تغييـــــرات بـــ
سـالووي(احساسات  

 )1990و ماير، 

ــازگاري  - ــار(س آن،-ب
1988( 

نترل روابـطتوانايي ك  -
  )1995گلمن، (

)1995گلمن، (انگيزه  -
ــايي درك - توانـــــــ

ــران ــساسات ديگ اح
؛ مـاير1995گلمن،  (

 )1990و سالووي، 

مديريت فشار و تنش -
 )1988آن، -بار(

ــارت - ــرون مه ــاي ب ه
لـو و نلـسن،(فردي  
آن،-؛ بـــــــار2006
1988(  

)1995گلمن، (انگيزه  -
اولويت احساسات بر -

تفكــــــر و درك و
ــساساتبرر ــي اح س

مـــاير و ســـالووي،(
1990(  

)1995گلمن، (انگيزه  -
احـــساسات بـــراي -

كمك به قـضاوت و
هــا كنتــرل كــردن آن

مـاير(شوند    توليد مي 
 )1990و سالووي، 

هـــاي درون مهـــارت -
آن،-بــــار(فــــردي 

ــو و نلــسن،1988 ؛ ل
2006( 

   پيشنهادي پژوهشي حاضرةطرحوار -3
براي پژوهش گزينه شد، زيـرا      ) 2010(كت و پرسيوال     هوش هيجاني بو   ةبنابراين، طرحوار 

بنابر ايـن   . هاي پيشين هوش هيجاني را سامانه مند و منطقي دربرگيرد           تواند همگي طرحواره    مي
 آگاهي از خود و آگـاهي از ديگـران بخـشبندي كـرده              ةطرحواره، هوش هيجاني را به دو مولف      

اولين مهارت تفكر بازتابي است كـه       . اند  هاست و چهار مهارت براي اين دو مولفه در نظر گرفت          
هـا،     براي كشف ارزش   پرسشهاي اخالقي،     شامل درگيري ذهني در عقايد فيلسوفانه و دوراهي       

دومين مهارت فراشناخت است كه به      .  است  و قدرت تصميم گيري    گيري  نتيجهقضاوت كردن،   
 ة توانايي فرد براي تفكر دربار شناخته شده و"انديشيدن براي انديشيدن "اي، مهارت با نام         گونه

سومين مهارت همدردي است كه شامل درك شـرايط گونـاگون از            . فرايند فكري خويش است   
آخرين مهارت خالقيت است كه شامل ايجاد ارتباط جديد و يا داشتن            .  ديد ديگران است   ةزاوي

  ).شكل سه را ببينيد(چندين ديدگاه متفاوت در رابطه با يك موضوع است
ان آمـوز   دانـش براي اينكه اين طرحواره را كامل كنيم و بتـوانيم سـواد عـاطفي را در                 اينك،  
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هاي اصلي هـوش هيجـاني         مناسبيم كه بتواند همگي مولفه     1تقويت كنيم نيازمند يك درون نهاد     
ــرد ــژوهش. را در برگي ــراي       پ ــاد ب ــرين درون نه ــه بهت ــت ك ــشان داده اس ــسياري ن ــاي ب ه

تواننـد در     اي هـوش هيجـاني را مـي           هاي پايه   كه همگي مهارت  ان،كتاب داستاني اند    آموز  دانش
زيـرا  ) 1995، 3؛رايـت 1995؛گلمـن،  2013، 2زيپـز (هـا جـاي دهنـد     قالب تمرين در دل داستان  

  :توانند هاي داستاني مي كتاب
  كودكان را براي يادگيري باال ببرند؛ةانگيز -
  شخصيت كودكان را شكل دهند؛ -
 نند؛كودكان را انتقاد پذير ك -
  شوند؛4باعث تقويت اطالعات قبلي كودكان در پرتو اطالعات جديد -
هـا را زيـر       هاي موجود در جامعه ي كنوني را بيابنـد و آن            به كودكان ياد دهند كه تناقض      -

 سوال ببرند؛
 قدرت خيال پردازي را در كودكان باالببرند؛ -
 .ان پرورش دهندآموز دانشهاي زباني را در  مهارت -

هاي داستاني به صورت دو زبانه،        اي كه در اينجا حائز اهميت است اين است كه كتاب             نكته
هـا آمـوزش داده       شوند و به صورت دو زبانـه بـه آن           زبان فارسي و انگليسي، تدوين و تهيه مي       

برخي ممكن است بر اين باور باشند كه يادگيري زبـان دوم در كنـار زبـان اول مـانع                 . شوند  مي
تواند به عنوان يك واسطه گـر   شود، اما حقيقت اين است كه زبان اول مي وم مييادگيري زبان د  

هـاي بـسياري از    پـژوهش . ان آسـانتر گردانـد  آموز دانشعمل كند و يادگيري زبان دوم را براي         
هـا در     آن. نقش زبـان اول در يـادگيري زبـان دوم پررنـگ سـاختند             ) 2006(5لسو و ژيوا  جمله  
اني آمـوز   دانشا آموزش مهارت خواندن بود به اين نتيجه رسيدند كه            خود كه در رابطه ب     ةمطالع

اني كـه تنهـا در   آمـوز  دانـش بودند نـسبت بـه   ) زبان مادري و زبان دوم  (كه در معرض دو زبان      
 6همچنـين رابـرتس  . معرض زبان دوم بودند كاركرد خيلي بهتري در مهـارت خوانـدن داشـتند             

هاي دو زبانه اسـپانيايي و انگليـسي قـرار             داستان زماني كه كودكي را در معرض كتاب      ) 2008(
__________________________________________________________________ 

1. input 
2. Zipes 
3. Wright 
4. assimilation and accommodation 
5. Lesaux and Geva (2006) 
6. Roberts 
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افـزون  . هاي انگليسي نيافت    داد، هيچ تاثير منفي از خواندن به زبان اول و دوم در يادگيري واژه             
  . به همين نتيجه رسيدند) 2008( نيز 1بر اين، پژوهشگراني همچون رايز و آزارا

هاي فكـري را      ان كمك كند و مهارت    تواند به سوادآموزي در دو زب       اين دو زبانگي حتي مي    
 لغات و درك مطلب ةو همچنين دامن پرورش دهد داستان، ةان با گمانه زني دربارآموز دانشدر 

 ).2012، 2سلترو گنزالز و رايز(را در دو زبان تقويت سازد انآموز دانش
هــاي زيــادي بــراي  پــس، از آن جــايي كــه اســتفاده دو زبــان فارســي و انگليــسي مزيــت 

هاي   ها قرار است به عنوان يك درون نهاد، براي تقويت مهارت            ان دارد، كتاب داستان   آموز دانش
هاي زباني   ها به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه و تدوين شود تا بتوانند مهارت               سواد عاطفي آن  

  .ان پرورش دهندآموز دانشرا هم در 
تـوانيم   ر قالـب داسـتان، مـي   بنابراين با تهيه كردن و قرار دادن تمرينـات هـوش هيجـاني د            

ان آمـوز  دانـش را در ) زبـان انگليـسي  (هاي سواد عاطفي و در نتيجه يـادگيري زبـان دوم    مهارت
 سـال در نظـر   14 تا 8انآموز  دانشها قرار است براي       از آن جايي كه كتاب داستان     . تقويت كنيم 

يه شـود؛ بـدين سـبب       ها ته   گرفته شوند، بايد درون نهادهاي متفاوتي، مناسب با رشد فكري آن          
كـه  ) 1968(اين پژوهش طرحواره برونـر      . بايد يك طرحواره رشد شناختي در نظر گرفته شود        

طبـق ايـن طرحـواره شـناختي، توانـايي      . بوده انتخاب كرده اسـت  ) 1952( را   3تحت تاثير پياژه  
گـروه اول  : شـوند    حركتي، تـصويري، و نمـادين تقـسيم مـي          ةان به سه دست   آموز  دانششناختي  

سـازي   كنند؛ گروه دوم با تصوير    خود ذخيره مي   ةساني اند كه با حركت، اطالعات را در حافظ        ك
در نتيجـه، در ايـن پـژوهش       . دهنـد   و گروه سوم بـه صـورت نمـادين ايـن كـار را انجـام مـي                 

دادند؛   هاي خود را بصورت حركتي نشان مي         سال را در گروه اول كه پاسخ       10 تا   8انآموز  دانش
كـشيدند؛ و     هـاي خـود را بـه تـصوير مـي             سـال را در گـروه دوم پاسـخ         12تا   10انآموز  دانش
  . نوشتند هاي خود را مي  سال را در گروه سوم كه پاسخ14 تا 12انآموز دانش

توانيم براي ايـن پـژوهش پيـشنهاد دهـيم، در شـكل دو بـه        اي را كه مي   سرانجام، طرحواره 
 آبـي رنـگ فـضاي دوزبـانگي در قالـب            هاي  در اين طرحواره بيضي   . تصوير كشيده شده است   

 ةهاي سبز رنگ نـشان دهنـد    دهد و فلش     هوش هيجاني بوكت و پرسيوال را نشان مي        ةطرحوار
دهـد كـه       سـال را نـشان مـي       14 تـا    8انآمـوز   دانـش هاي متفاوت رشـد شـناختي در          طرحواره

  . شوند ها تهيه مي ها بر اساس آن هاي كتاب داستان تمرين
__________________________________________________________________ 

1. Reyes and Azuara 
2. Soltero-Gonzalez and Reyes 
3. Piaget 
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  شنهادي پژوهش حاضر پيةطرحوار. 2شكل 

هاي سواد  هاي دو زبانه است كه بتواند مهارت    كتاب داستان  ةبنابراين هدف اين پژوهش تهي    
هايي   هايي با تمرين    بدين منظور كتاب داستان   .  ساله را تقويت سازد    14 تا   8انآموز  دانشعاطفي  

 شـناختي  ةنوشته شـد و بـا طرحـوار   ) 2010( هوش هيجاني بوكت و پرسيوال    ة طرحوار ةبر پاي 
پژوهش ما بر آن اسـت تـا بـه          . ان به سه دسته تقسيم شد     آموز  دانشرشد فكري   ) 1969(برونر  

  :پرسش زير پاسخ دهد
 سال را   14 تا   8انآموز  دانشتواند سواد عاطفي      هاي تهيه شده، مي     تا چه حد كتاب داستان     -

  تقويت كند؟

  روش پژوهش -4
هايي كه    يفي است، زيرا بيشتر پژوهش    روش پاسخ به سوال پژوهش انتخاب شده، روشي ك        

 نفر  30در اين پژوهش    . هاي سواد عاطفي انجام گرفته است، بصورت كيفي بوده است           در زمينه 
دليل اين گـروه سـني مـورد مطالعـه     .  سال در شهر مشهد شركت كردند  14 تا   8 بين   آموز  دانش
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بر ايـن گـروه سـني       ) 1968 (و برونر ) 1952(قرار گرفت، تمركز بيشتر روانشناسان مانند پياژه        
دليـل  . ان در نظـر گرفتـه بودنـد   آمـوز  دانشبود، زيرا آن را به عنوان تغيير بزرگي در ذهن فعال        

ان در اين سـن تـا حـدودي مهـارت           آموز  دانش سال در اين پژوهش اين بود كه         8انتخاب سن   
ي در زبان دومنـد و       دريافت مهارت سواد آموز    ةاند و آماد    سواد آموزي را در زبان اول فرا رفته       

. هـاي هيجـاني آن هاسـت     سال، به دليل سرآغاز نوجواني و آغاز دشواري 14دليل انتخاب سن    
 هوش هيجاني بوكت و پرسيوال بـراي ايـن پـژوهش انتخـاب         ةهمچنين از آنجايي كه طرحوار    

. شده است، اين طرحواره هم بر اين گروه سني براي تقويت هوش هيجاني تمركز كـرده اسـت       
اسـتادان  ( اول و دوم ةان دو داسـتان كوتـاه توسـط نويـسند     آمـوز   دانشبراي هر سطح از     سپس  

  :نوشته شد كه به شرح زيرند) آموزش زبان انگليسي
 "روياي راك " و   "دو مورچه " سال، به ترتيب دو داستان كوتاه        10 تا   8انآموز  دانشبراي   -

 .نوشته شدند
 و "خـرس كوچولـوي مـن   " داستان كوتـاه   سال به ترتيب دو   12 تا   10انآموز  دانشبراي   -

  . نوشته شدند" باشكوهةكلب"
 و "چرخ خياطي مـادربزرگم " سال به ترتيب دو داستان كوتاه  14 تا   12انآموز  دانشبراي   -

  . نوشته شدند" آبيةپرند"
: ان در سه بخـش    آموز  دانشهايي براي تقويت سواد عاطفي        ها، تمرين   پس از نوشتن داستان   

براي مثال، پيش از خواندن داسـتان، تمرينـي را بـا            .  و پسا خواندن انجام گرفت     پيشا، به هنگام  
را با استفاده از اشاراتي كه بكار برده شده بيفزايد     ها    آنان انجام داديم تا قدرت تخيل       آموز  دانش

اين تمرين حالـت بـازي و سـرگرمي دارد تـا            . ان بتوانند داستان را پيش بيني كنند      آموز  دانشتا  
اي از ايـن        در زيـر نمونـه    . ان را براي خوانـدن داسـتان برانگيـزد        آموز  دانش و كنجكاوي    انگيزه
  .ها آورده شده است تمرين

 شير يا خط       -4-1
تواند ميان افكار غير قابل پيش بيني و به دور از انتظـار،               با استفاده از اين تمرين، كودك مي      

. رت فراشناخت و خالقيت در او تقويت شـود به كمك پرتاب سكه ارتباط برقرار كند تا دو مها   
ان را با ساختار سواالت بلي و خير در دو زبـان فارسـي   آموز دانشتواند  همچنين اين تمرين مي   

اي از اين تمرين در تصوير يـك آورده شـده اسـت كـه در داسـتان                      نمونه. و انگليسي آشنا كند   
  . مورد استفاده قرار گرفته است" باشكوهةكلب"
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  تمرين شير يا خط. 1تصوير 

هاي پيش از خواندن داستان پاسـخ دادنـد و بـه انـدازه                ان به تمرين  آموز  دانشپس از اينكه    
توانند خواندن داسـتان      براي خواندن داستان باال رفت، مي     ها    آنكافي قدرت تخيل و كنجكاوي      

ستان را خواندنـد،  را به دو زبان فارسي و انگليسي آغاز كنند و هنگامي كه بندي و يا نيمي از دا  
ان براي افـزايش چهـار مهـارت خالقيـت، فراشـناخت،        آموز  دانشباري ديگر تمرين پرسش از      

 بـا   "اي بزرگ     هاي پروانه   پرواز بر بال  "براي مثال تمرين    . شود  تفكر بازتابي و همدردي آغاز مي     
ن  بـه هنگـام خوانـدن داسـتا        "دو مورچـه  "هدف تقويت قدرت تخيل و خالقيت براي داستان         

  .در بخش زير توضيح كامل تمرين به همراه مثال آورده شده است. طراحي شد
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    اي بزرگ  هاي پروانه پرواز بر بال -4-2
هاي   يكي از روش  . سازد  سازي نوعي تمرين است كه مسائل غير ممكن را ممكن مي            تصوير

د هـاي انـشاي مـدارس كـاربر         اي صحيح است كه در كالس         نگارش بسط يك موضوع به شيوه     
اي ديد و از آن         اي بسيار حرفه      توان در نوشته تخيلي به شيوه       اين روش را مي   . بسيار زيادي دارد  
ان تقويـت  آموز دانشدر اين جا، تالش بسياري شده تا اين مهارت زيبا را در  . لذت بسياري برد  

  .شود

  
  اي بزرگ  هاي پروانه تمرين پرواز بر بال. 2تصوير 

 " چرخ خياطي مادربزرگم   "هايي كه به هنگام خواندن داستان         نهمچنين يكي ديگر از تمري    
در زير توضيح و مثالي از اين تمـرين آورده شـده            . هاي احساسي بود    استفاده شد، تمرين حلقه   

  .است

  هاي احساسي حلقه -4-3
شود كـه انـدازه و رنـگ هـر         هايي براي احساسات گوناگون ترسيم مي       در اين تمرين، دايره   

ان بـه درك عميقـي از       آمـوز   دانـش شـود كـه       اين كار باعث مي   . يابد  س ارتباط مي  دايره با احسا  
  . هاي متفاوت زباني استفاده كنند ها را به درستي در موقعيت احساسات برسند و آن
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  هاي احساسي تمرين حلقه. 3تصوير 

هـاي متفـاوت بـه هنگـام خوانـدن       ها، عواطف مشابهي بود كه به شيوه      يكي ديگر از تمرين   
به دليل محدوديت فضا، تنها يك نوع از ايـن تمـرين را كـه در داسـتان                 . شد  استان استفاده مي  د
در زير مثال و توضـيح ايـن تمـرين آورده شـده       .  استفاده شده، آورديم   "خرس كوچولوي من  "

  .است

  عواطف همانند -4-4
ان بـه   آمـوز   دانشپردازيم و     هاي دو احساس تقريبا همانند مي       در اين تمرين، به بيان تفاوت     

از . كننـد  سادگي تفاوت دو جمله را كه بيانگر احساسات متفاوت و يا همانندنـد شناسـايي مـي                
بايد اين توانايي را داشته باشند كه تفاوت و يا        ها    آنهمين رو، در بحث خواندن و درك مطلب         
يي هاي بسيار ظريفي بـا يكـديگر دارنـد را شناسـا             شباهت دو جمله به ظاهر يكسان كه تفاوت       

  .كرده و نسبت به اين تفاوت و يا همانندي آگاهي داشته باشند
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  تمرين عواطف همانند. 4تصوير 

هاي استفاده شد     ها كه مربوط به پس از خواندن داستان بود، از تمرين            در بخش سوم تمرين   
از ان را آمـوز  دانـش داد، به عبارتي ديگر،       از داستان سوق مي    گيري  نتيجهان به يك    آموز  دانشكه  

 "هايي كه به ترتيب در دو داستان  در زير دو مثال از تمرين. رساند  حالت نامتعادل به متعادل مي    
  . استفاده شده است را آورده ايم" آبية پرند" و "روياي راك

 نام بردن احساسات -4-5

ان بتوانند احساسات دخيـل در يـك تـصوير را    آموز دانشدر اين تمرين سعي شده است تا     
توانند در تصاوير مختلف دقت كرده و صفات به كار رفته در تصوير     ها مي   آن، بنابراين   نام ببرند 

 ديگر اين كه بيشتر چندين صفت در يك تصوير وجود دارد و شناسـايي      ةنكت. را مشخص كنيد  
  .اين صفات نياز به تمرين دارد ةهم
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  تمرين نام بردن احساسات. 5تصوير 

  دانيم كنيم چه مي فكر مي -4-6
هـا    ين تمرين ممكن است در نگاه اول بسيار ساده به نظر بيايـد، امـا در بررسـي موقعيـت                   ا

اين تمرين استوار بـر سـه پرسـش اساسـي     . كند يابيم كه بسيار قوي عمل مي  در مي ) مشكالت(
دانيم؟ براي بيشتر دانستن به چه نيـاز داريـم؟ در ايـن        كنيم، چه مي    دانيم؟ فكر مي    است؛ چه مي  
بيشتري به مهارت خواندن و درك مطلب شده است و سعي برآن است تا قـدرت             تمرين توجه   

  .استدالل و استنتاج كودكان افزايش يابد

  
  دانيم كنيم كه چه مي تمرين فكر مي. 6تصوير 
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 ةان طي شـش جلـسه آمـوزش داده شـد، يـك مـصاحب          آموز  دانشها به     پس از آنكه داستان   
پيوسـت الـف   (گرفته شـد  ها  آنداستان و تاثير داستان بر در رابطه با نوع     ها    آنبدون ساختار از    

ان بتواننـد بـه راحتـي       آمـوز   دانـش ها در يك محيط آرام بخش گرفته شد تـا             مصاحبه) را ببينيد 
معلـم  (پژوهـشگر اول    .  كتاب داستان بيان كننـد     ةهاي خود را دربار     نظرات، احساسات و تجربه   

بي از طريق حركات صـورت و لبخنـد و زبـان             عاطفي بسيار خو   ةسعي كرد رابط  ) انآموز  دانش
هـاي مناسـب پاسـخ داده        ان با پيش زمينـه    آموز  دانشسپس نظر   . ان برقرار كند  آموز  دانشبدن با   

همچنين نويـسنده ي اول     .  شد  منتقل مي ها    آنبا ارزشند به    ها    آنشد و اين احساس كه نظرات       
 مـصاحبه   30و در كل    )  را ببنيد  پيوست ب ( مشاهدات به هنگام آموزش را يادداشت نمود         ةهم
هــاي جمــع آوري شــده   مــشاهده جمــع شــد و از آن جــايي كــه مــشاهدات و مــصاحبه48و 

 2جـدول  (ها با يكديگر ادغام كـرديم    هاي مشتركي داشتند، رمزهاي استخراج شده از آن         مفهوم
 .)را ببينيد

  نتايج و بحث  -5
اهدات خود را از همگي شش جلـسه        ها، مش   پژوهشگر ابتدا به هنگام آموزش كتاب داستان      

شـد و همچنـين     ان گردآوري مي  آموز  دانشها در كالس و واكنش معلم و          تدريس كتاب داستان  
هـا    ها، انجام داد كه ايـن مـصاحبه         ان، بعد از تدريس كتاب داستان     آموز  دانش ةاي با هم      مصاحبه

بـه رمزهـايي مختلفـي    را هـا   آنها،  پس از جمع آوري مشاهدات و مصاحبه. ضبط و نوشته شد 
  .اند تقسيم شدند كه در جدول دو رمزها به ترتيب فراواني شان نوشته شده
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  رمزهاي استخراج شده از مشاهدات و مصاحبه ها. 2جدول 

  ها فراواني  رمزها
  21  افزايش انگيزه در خواندن

  19  فراهم آوردن راهكارهاي روشن
  17  افزايش آگاهي فرازباني

  14  يافزايش تفكر انتقاد
  12  افزايش تخيل

  11  ساختن  تصور
  10  افزايش خالقيت

  9  پرورش يافتن نگاه مثبت
  8  افزايش همدردي

ـ       بنابر جدول باال، افزايش انگيزه به عنوان مولفه     ةاي براي تمايـل بـه خوانـدن متـون دو زبان
 بـاالي  ةان مطرح شد و همچنين پژوهشگر انگيز    آموز  دانشفارسي و انگليسي توسط بسياري از       

 ديگري كه پژوهـشگر تـاثير چـشمگير    ةمولف. ها را مشاهده كرد ان در پاسخ به تمرين  آموز  دانش
آن را مشاهده كرد، راهكارهاي روشن و واضحي بود كه توسط معلـم بـا راهبردهـاي متفـاوت                

 سپس آگاهي. برد  هاي آن را از بين مي       كردند و ابهام    هاي ارائه مي    شد و يا خود تمرين      مطرح مي 
را وادار به فكر كردن     ها    آنهايي بود كه      ان به دليل تمرين   آموز  دانشفرازباني و تفكر انتقادي در      

ايـن فكـر كـردن بـه صـورت عميـق، قـدرت تخيـل و تـصور و در نهايـت خالقيـت             . كرد  مي
هاي  داد و با حوادث و شخصيت    پرورش مي ها    آنبرد و نگاه مثبتي را در         ان را باال مي   آموز  دانش
  .ن همدردي كنندداستا

توان  بـه دو گـروه    ها و مشاهدات كالسي را مي همچنين رمزهاي استخراج شده از مصاحبه 
اين تقسيم بندي نـشان دهنـده ي   ).  را ببينيد 3شكل  (سواد آموزي و هوش هيجاني تقسيم كرد        

ن كردنـد تهيـه و تـدوي        ها به درستي و با توجه به هدفي كه دنبال مي            اين است كه كتاب داستان    
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 هوش هيجاني بوكت و    ةتوانند به عنوان زير مجموعه در طرحوار        همچنين اين رمزها مي   . شدند
هـا بـه     اين است كه كتـاب داسـتان  ةو اين نشان دهند  )  را ببينيد  3جدول  (پرسيوال قرار بگيرند    

با توجه به ايـن دو شـكل،   . گيرد  هوش هيجاني بوكت و پرسيوال نشات ميةدرستي از طرحوار 
هـا از اثرگـذاري كـافي بـراي تقويـت سـواد عـاطفي         شـود كـه كتـاب داسـتان        مـي  يريگ  نتيجه
  . هاي زباني و فرا زباني ياري كند را در مهارتها  آنتواند  ان برخوردارند و ميآموز دانش

  
 ها و مشاهدات به هوش هيجاني و سوادآموزي دسته بندي رمزهاي استخراج شده از مصاحبه. 3شكل 

  )2010( بوكت و پرسيوال
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 )2010(هاي هوش هيجاني در قالب طرحوارة بوكت و پرسيوال  سنتز طرحواره. 1جدول 

 

اسـتخراج شـد، ارائـه    ها  آنها و مشاهدات كالسي كه رمزها از  هايي از مصاحبه  در زير مثال  
  :شود مي

  باال رفتن انگيزه براي خواندن -5-1
آن اشاره كردند و بـه هنگـام آمـوزش بـه     ان به آموز دانشاي بود كه بسياري از     انگيزه مولفه 

  واكـنش "رويـاي راك "هـاي تـدريس داسـتان         پژوهشگر در يكي از جلـسه     . مشاهده شد ها    آن
  :ان به هنگام پاسخ به سوال تمرين با دقت مشاهده نمودآموز دانش

ها  ها در پاسخ به تمرين  آنةهم. ان بر روي داستان بسيار بودآموز دانشدقت و تمركز  
كردند و تماس چشمي با معلم خود داشتند و با سر تكان دادن و داوطلب شدن  شركت مي

  .دادند  باالي خود را نشان ميةبراي پاسخ سواالت انگيز

 ة معلـم بـراي اينكـه انگيـز        " آبـي  ةپرنـد " ديگري در به هنگام تدريس داسـتان         ةدر مشاهد 
  :ر استفاده كردزي ةان را براي خواندن اين داستان باال ببرد، از شيوآموز دانش

ان را در داستان مشغول كرد، بدون جريان داستان را قطع  آموز  دانشمعلم دوباره ذهن    
اي كه عالقه مند        ان را به روند داستان كشانيد، به گونه       آموز  دانشجريان داستان، ذهن    . كند
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ان آمـوز   دانـش از يـك طـرف،      . شدند بداننـد چـه اتفـاقي قـرار اسـت در داسـتان بيفتـد               
خواندنـد و بـه     ستند دست از خواندن داستان بردارند و از طرف ديگر، هر چه مي            خوا  نمي

  . شدند دادند، بيشتر درگير داستان مي سواالت پاسخ مي

هـاي داسـتان     بسيار به اين گونه كتـاب      ةهاي خود از عالق     ان در مصاحبه  آموز  دانشهمچنين  
  :گفتند مي

انه فارسي و انگليسي را به همـين  هاي دو زب  حاال من خيلي دوست دارم كه داستان       "
ها يادگرفتم و از خواندن ايـن         ها خيلي چيز    شيوه بخوانم، چون بعد از خواندن اين داستان       

  ". همه چيز فكر كنمةها لذت بردم و باعث شد كه من بيشتر دربار داستان
هاي دو زبانه  هاي داستاني، تصميم گرفتم خودم هم داستان بعد از خواندن اين كتاب"
ان بنويسم كه بگم خوندن كتاب داستان به انگليسي و فارسي چقدر جذاب آموز دانشبراي 
  ".است

كردند، بـاال   هايي بود كه دنبال مي هاي داستان خواني، يكي از هدف  تمرين ةبه طور كلي هم   
ان براي خواندن متـوني بـه زبـان فارسـي و انگليـسي بـود و ايـن رمـز                     آموز  دانش ةبردن انگيز 
هـايي كـه هـوش     در واقع يكي از هدف. ها بود ده بيانگر اين هدف در كتاب داستاناستخراج ش 

هم ) 1990(و ماير و سالووي )1995(كند، باال بردن انگيزه است كه گلمن         هيجاني هم دنبال مي   
  . اند به آن اشاره كرده

رين شـير  ان داشت، تمـ آموز دانش ةهايي كه تاثير به سزايي در باال بردن انگيز       يكي از تمرين  
ان را بـراي انجـام دادن تمـرين         آمـوز   دانـش يا خط، كه حالت بازي و سرگرمي داشت، تمايـل           

داد    به هنگام انجام دادن تمرين مـي       انآموز  دانشهمچنين بازخوردي كه معلم به      . برانگيخته بود 
ت ان اشاره كرده اس   آموز  دانشهم به اهميت بازخورد معلم براي       ) 1996 (1جنسن. بي تاثير نبود  

و معتقد است كه ذهن انسان نيازمند بازخورد است تا يادگيري به هنگـام انجـام تمـرين اتفـاق           
ان آمـوز  دانشهم معتقد است كه بازخورد معلم، باعث باال رفتن انگيزه در    ) 2008 (2پنجو. بيفتد

ان بـراي يـادگيري زبـان       آمـوز   دانـش  ةها اشاره شده بود كه انگيز       در برخي از مصاحبه   . شود  مي
هم ) 2012(سلترو گنزالز و رايز     . ها باال رفته بود     نگليسي به دليل وجود زبان فارسي در داستان       ا

__________________________________________________________________ 
1. Jensen 

2. Panju 
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گـذارد و تمايـل       بر اين باورندكه استفاده از زبان اول بر سواد آموزي زبان دوم تاثير مثبـت مـي                
  . برد ان را براي يادگيري زبان دوم باال ميآموز دانش

  ن و واضحفراهم كردن راهكارهاي روش -5-2
كرد كه راهكارهاي مناسبي براي       ها، سعي مي    هاي تدريس كتاب داستان      جلسه ةمعلم در هم  

 اول  ةبه عنوان مثـال در جلـس      . ان دور سازد  آموز  دانشهر بخش تهيه كند تا احساس ابهام را از          
  :ها، پژوهشگر ديد كه تدريس كتاب داستان

بـرد، ماننـد دادن        كـار مـي    اش را بـه     هاي هميـشگي    در شروع هر جلسه، معلم روش     
ان را عاري از هر گونه ابهـام    آموز  دانشاطالعات جديد در پرتوي اطالعات قديم كه ذهن         

هاي گروهي، تغيير رمز از زبان فارسي به انگليسي  هايي همانند تمرين  كند، يا حتي از شيوه    
  . كرد و يا برعكس استفاده مي

م خود معلم از راهكارهاي روشن و واضـح      ها مشاهده شد كه ه      اين رمز به وفور در كالس     
كرد و هـم كتـاب    مانند تغيير رمز از زبان فارسي به انگليسي و يا برعكس در كالس استفاده مي        

هاي تهيه شده در      پس در نتيجه هم معلم و هم تمرين       . ها از اين ويژگي برخوردار بودند       داستان
مـل كردنـد تـا يـادگيري زبـان را بـراي        ميانجي به عنوان يك واسطه گـر ع  ةداستان، بنابر نظري  

  . تر سازند ان راحتآموز دانش

  آگاهي فرازباني -5-3
ها و مشاهدات كالسي اشاره شده بود، آگاهي فرازباني بود كه در              رمز بعدي كه در مصاحبه    

هاي خود بـه مـوارد زيـر          ان در مصاحبه  آموز  دانشبه عنوان مثال    . ان تقويت يافته بود   آموز  دانش
  :دنداشاره كر

زماني كه معلمم در حال خواندن متن انگليـسي بـود، مـن بـه دقـت بـه او گـوش                     "
شد كه داستان را  خواندم، اين كار باعث مي كردم و در عين حال متن زبان فارسي را مي           مي

  ".بهتر بفهمم
هايي بـين ايـن دو      موقعي كه در حال خواندن متن فارسي و انگليسي بودم، شباهت          "

  "...,man, machine, canary: ثل كلماتزبان پيدا كردم، م
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ان از طريق خواندن متون فارسي و انگليسي به طور    آموز  دانشدر نتيجه، آگاهي فرازباني در      
هم به همين نتيجه رسيدند كه زماني كه كودكـان را           ) 2008(رايز و آزارا    . همزمان تقويت يافت  

هـا    آنه شدند كه آگاهي فرازبـاني در        در معرض دو زبان اسپانيايي و انگليسي قرار دادند، متوج         
  . به همين نتيجه رسيده بود) 1995(همچنين رايت . تقويت يافته است

  تفكر انتقادي -5-4
ها به آن اشاره شده بود، تقويت تفكر انتقادي   رمز بعدي كه در مشاهدات كالسي و مصاحبه       

تقويـت  هـا     آنيـه شـده در      هاي ته   هاي متفاوت از طريق تمرين      ان بود كه به شيوه    آموز  دانشدر  
  :براي مثال پژوهشگر دريافت كه. يافته بود

ـ     ان مي آموز  دانشنوع سواالتي كه معلم سر كالس از          هـرم تفكـر بلـوم     ةپرسيد بر پاي
كنيم كـه چـه      شد مانند تمرين فكر مي      ها در كالس مي     بودكه باعث پيشرفت و عملكرد آن     

  ). را ببينيد6تصوير (دانيم  مي

 داسـتان را    ةان خواسته بود ادام   آموز  دانشهايي كه از      نتقادي از طريق تمرين   همچنين تفكر ا  
سـلترو گنزالـز و رايـز    . ها سواالت متفاوتي بسازند تقويـت يافـت         حدس بزنند و يا براي پاسخ     

توانـد تفكـر انتقـادي را در كودكـان            هم بر همين باورند كه حدس زدن و پرسش مـي          ) 2012(
  . پرورش سازد

  گرش مثبتايجاد ن -5-5
كند، ايجاد نگرش مثبت در نـوع   هايي كه هوش هيجاني دنبال مي به طور كلي يكي از هدف  

  :ان اشاره كردند كهآموز دانشها  در مصاحبه. ان استآموز دانشديد 

 پـر ليـوان را ببيـنم و بـه           ةتوانم اون طرف سكه يـا نيمـ         بعد از خواندن داستان، مي    "
  ".اتفاقات خوشبينانه نگاه كنم

 مـردم ايـن عينـك خوشـبينانه را داشـتند و همـه چيـز را خـوب را                     ة كاش هم  اي"
  ".افتاد شد و اتفاقات بد نمي ديدند، اينطوري هيچ وقت هيج كس عصباني نمي مي

توان دريافت كه نگرش مثبت تاثير به سـزايي در هـوش هيجـاني                ها مي   با توجه به مصاحبه   
 آن به عنوان يك مولفه در ابزارهـاي آموزشـي           از) 2003(ان دارد كه حتي تاملينسون      آموز  دانش

  . ياد كرده است
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  قدرت تخيل -5-6
 هوش هيجاني بوكت و پرسيوال شـناخته        ةتخيل به عنوان يك مولفه بسيار مهم در طرحوار        

هـا    در مـصاحبه  . شـوند   هـاي نـو بـه راحتـي خلـق مـي             شده است، زيرا با قدرت تخيل انگـاره       
  :ردندان به موارد زير اشاره كآموز دانش

من ياد گرفتم كه چگونه حوادث را حدس بزنم قبل از اينكـه اتفـاق بيفتنـد و ايـن          "
  ".باعث ميشه كه ما بتوانيم در زندگي، بهتر برنامه ريزي كنيم

را به راحتي در ذهنم حل      ها    آنتونم مشكالتم را در ذهنم تصور كنم و           من االن مي  "
  ".كنم

. تقويـت يافـت   ) داسـتان هـا   (در اين پژوهش    قدرت تخيل هم به خاطر ماهيت درون نهاد         
كندكه يك نوع تـصاوير پـشت سـر هـم در ذهـن                داستان را اينگونه تعريف مي    ) 2009(بوكت  

  . آيد كنيم بوجود مي خواننده كه از طريق كلماتي كه استفاده مي

  تصور -5-7
هـا    قـع آن  كردنـد، در وا     هاي خود را بـازگو مـي         داستان گمانه  ةان دربار آموز  دانشزماني كه   

اي     هـاي پروانـه     مانند تمرين پـرواز بـر بـال       . ساختند  تصورات خود را از داستان در ذهنشان مي       
  ). را ببينيد2تصوير (بزرگ 

 خـود را  ةتونم به تصوراتي كه در ذهنم ساخته شده، اعتماد كنم و آينـد             من االن مي  "
  ".ببينم و حس كنم

ان بـه راحتـي     آموز  دانشقويت يافت، حاال،    ان ت آموز  دانشبا توجه به اينكه قدرت تخيل در        
 بزرگ كه يك نـوع      ةهاي پروان   سازي كنند، مانند تمرين پرواز بر بال        توانند براي خود تصوير     مي

سازي را اينگونـه تعريـف    تصوير) 2009(بوكت . بودها    آنسازي در ذهن      تمرين تقويت تصوير  
بايد تا حدي آن را تصور كنيد كه بتوانيد   گردد، بلكه شما      كند كه تنها به قدرت تخيل بر نمي         مي

  .آن را حس كنيد، بوكنيد، بچشيد، بشنويد و ببينيد

  افزايش خالقيت  -5-8
ان بـا اسـتفاده از   آمـوز  دانـش هاي بسيار مهم خالقيت، قدرت تخيل است كـه    يكي از مولفه  
هاي خود به اين     هدر مصاحب ها    آنبراي مثال،   . هاي نو را خلق كنند      توانند انگاره   قدرت تخيل مي  

  :نكته اشاره كردند كه
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  ".تونم چيزهاي نامرتبط به هم را بهم ديگر ربط دهم من االن مي"

 ةان احساس خوشحالي خود را بـا تعـدادي شـاخ          آموز  دانشدر يكي از مشاهدات، يكي از       
  ). را ببينيد7تصوير (درخت و دايره ترسيم كرد 

  
  احساس خوشحالي. 7تصوير 

 به اين نكته اشاره كرده است كه قدرت خالقيت كودكان از قدرت تخيل       در واقع بوكت هم   
  .اين نكته را خاطر نشان كرده است) 2013(همچنين زيپز . گيرد نشات ميها  آنباالي 

  افزايش همدردي -5-9
هاي اصـلي هـوش هيجـاني شـناخته شـده اسـت و در همگـي              احساس همدردي از مولفه   

هـا،   بـه هنگـام آمـوزش كتـاب داسـتان     . شـاره شـده اسـت   هاي هوش هيجاني به آن ا       طرحواره
هاي احساسي و يا بيان كردن احـساسات          اي براي ديگران، حلقه       هايي همانند نوشتن نامه     تمرين

همچنين به دليـل ماهيـت درون نهـاد    . ان تقويت يافتآموز دانشديگران، احساس همدردي در  
هـاي داسـتان    ان بـراي شخـصيت   مـوز آ  دانشاين پژوهش كه داستان بود، احساس همدردي در         

افزون بر اين، همـدردي از طريـق ايجـاد ارتبـاط بـين معلـم و شـاگرد، در ايـن                    . تقويت يافت 
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تـوان قـدرت      باور دارند كه بـا همـدردي مـي        ) 2012 (1بوئر و همكاران  . پژوهش تقويت يافت  
  .ان را از يك متن باال ببريمآموز دانشدريافت 

  نتيجه -6
هاي دو زبانه براي تقويت سـواد عـاطفي           ه و تدوين كتاب داستان    هدف پژوهش حاضر تهي   

هـاي سـواد    تـوان مهـارت    سال بود، زيرا از طريق سوادعاطفي مي14 تا  8ان دو زبانه    آموز  دانش
هـا ضـعف      ان دو زبانه را كه در اين مهارت       آموز  دانشآموزي در دو زبان فارسي و انگليسي در         

 ةها به درستي بـر پايـ        ه اين نتيجه رسيد كه كتاب داستان      پژوهش حاضر ب  . دارند، تقويت سازيم  
ان آمـوز  دانـش طرحواره پيشنهاد شده تهيه شدند و از اثرگذاري كافي براي تقويت سواد عاطفي       

ان و مـشاهدات جمـع      آمـوز   دانش سال برخوردار است، زيرا پس از گرفتن مصاحبه از           14 تا   8
هاي استخراج شدكه بيانگر اثرگذاري كافي اين        ها، رمزبندي   آوري شده از تدريس كتاب داستان     

 سواد آموزي و هوش هيجاني تقـسيم شـدند كـه نـشان              ةاين رمزبندها به دو دست    . ها بود   كتاب
 اين است كه هوش هيجاني در قالب سواد آموزي و يا به عبارتي ديگر، سواد عـاطفي در      ةدهند
هـاي اسـتخراج      همچنين اين رمزبندي  . دتواند تقويت ياب    ها مي   ان با اين كتاب داستان    آموز  دانش

 ايـن   ة طرحواره هوش هيجاني بوكت قرار گرفتند كـه نـشان دهنـد            ةشده به عنوان زير مجموع    
  .گيرند  بوكت و پرسيوال نشات ميةها به درستي از طرحوار است كه كتاب داستان
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  ها ضميمه -8
  )سواالت مصاحبه(ضميمه الف  -8-1

 هاي كوتاه دوزبانه بيشتري با همين شيوه بخوانيد؟ آيا دوست داريد داستان. 1
 ها خيلي دوست داشتيد؟ چه چيزي در داستان و تمرين. 2
 ها چيست؟ نظرتان در مورد داستان و تمرين. 3
  ايد؟ تغييري در خود احساس كردهها داريد؟ آيا  چه احساسي بعد از خواندن اين داستان. 4

 )چك ليست مشاهدات(ضميمه ب  -8-2
ان پيش، به هنگام و پسا خواندن داسـتان و   آموز  دانش عكس العمل و احساسات      ةمشاهد. 1

 انجام دادن تمرين
 انآموز دانشهاي هيجاني و فيزيكي   پاسخةمشاهد. 2
 تان و تمرين هاان در رابطه با داسآموز دانش بازخورد و نظرات ةمشاهد. 3
   راهكارها، عكس العمل، بازخورد و روحيات معلم در كالسةمشاهد. 4




