
سهیال هاشمی* 
ویدا چمنی**

تاريخ دريافت مقاله: 90/10/17   تاريخ شروع بررسي: 90/12/15   تاريخ پذيرش مقاله: 91/4/25
soheilahashemi@yahoo.com استاديار دانشگاه مازندران *

** کارشناس ارشد برنامه ريزی آموزشی

تحلیل محتوای کتاب های درسی دورة راهنمایی تحصیلی بر اساس 
مؤلفه های هوش هیجانی

الگوی توانایی محور مایر و سالووی 

چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های درسی دورة راهنمایی تحصیلی بر 
اساس مؤلفه های هوش هیجانی بوده است. جامعة آماری پژوهش شامل کتاب های درسی 
دورة راهنمایی و نمونة آماری 9 کتاب از کتاب های درسی این دورة راهنمایی )فارسی 
سال اول، دوم و سوم، تاریخ سال اول، دوم و سوم و تعلیمات دینی سال اول، دوم و 
سوم( می باشد. مؤلفه های هوش هیجانی شامل ادرک و شناسایی هیجان، درک هیجان، 
کاربرد هیجان و مدیریت هیجان بر اساس نظریة هوش هیجانی مایر و سالووی است . در 
تحلیل محتوای کتاب ها ، متن تمام دروس اعم از کلمات، جمالت و تصاویر که حاوی 
پیام هیجانی بودند وهمچنین میزان و چگونگی پرداختن به مؤلفه های هوش هیجانی در 
متن دروس، پرسش ها و تمرین ها و تصاویر کتاب مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها 
نشان داد که میزان توجه کتاب ها به هریک از مؤلفه های هوش هیجانی متفاوت می باشد؛ 

مدیریت  و  کاربرد  درک،  مؤلفه های  از  بیشتر  هیجان  شناسایی  و  ادراک  که  به گونه ای 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة45، سال دوازدهم، بهار 1001392

هیجان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کتاب های فارسی بیشتر از کتاب های درسی 
تاریخ و تعلیمات دینی در برگیرندة مؤلفه های هوش هیجانی بوده است. در کتاب های 
تاریخ پیام های هیجانی در حد اندک بوده و محتوای کتاب ها عمدتًا به شرح مختصری 

از رویدادهای تاریخی پرداخته اند. 

کلید واژه: کتاب درسی، هوش هیجانی، تحلیل محتوا ، مدل توانایی محور

مقدمه 
در جوامع پیچیدة امروز همراه با تغییرات سريع و در هم تنیدة فرهنگی در بستر زمان ، 
افراد  آمد  کار  انطباقی و  کارکرد  برای  ملزومات مهمی  به  اجتماعی  ظرفیت های هیجانی و 
در گروه های سنی مختلف تبديل شده است. گرين برگ، لوچه و ريگز1 )2004( معتقدند، 
اگرچه در گذشته مهارت های هیجانی و اجتماعی به ندرت به عنوان يک مؤلفة ضروری در 
آموزش و پرورش لحاظ می شد، اما اکنون به عنوان دانش و مهارت اساسی، گنجینه آموزش و 

يادگیری يادگیرندگان قلمداد می شود. 
در سال های اخیر، هوش هیجانی2 به عنوان شاخصی از ظرفیت های هیجانی و اجتماعی 
و  افکار  از  آن  تفکیک  و  هیجان ها  از  آگاهی  ديگران ،  و  خود  هیجان های  درک  قالب  در 
حساسیت نسبت به هیجان ها و احساسات ديگران محور توجه بسیاری از روان شناسان قرار 
گرفته است )ماتیوس، زايندر و رابرتس3، 2002(. گلمن4 در سال 1995 هوش هیجانی را 
توانايی خود انگیزی ، مقاومت در برابر ناکامی ها ، کنترل تکانه ها و به تعويق انداختن کامروايی 
به منظور تنظیم خلق و حفظ قدرت تفکر در کشاکش آشفتگی ، همدلی و امیدواری تعريف 

نموده است )استوف، ساکلوفسکی و پارکر، 2009(.
7 خود هوش  آمیختة  الگوی  در   )2000، استرنبرگ6  و  از هدالند  نقل  به   1997( بارآن5 
هیجانی را به عنوان توانايی های غیر شناختی8، دانش و شايستگی هايی می داند که شخص را قادر 
می سازد به طور موفقیت آمیزی با شرايط مختلف زندگی انطباق يابد. او پنج حوزة شايستگی ها 

را، به شرح زير بر شمرده است که می تواند معادل ظرفیت های هوش هیجانی باشد: 
خود  خودتنظیمی،  وجود،  ابراز  هیجانی،  خودآگاهی  که  فردی9  درون  مهارت های   .1

شکوفايی و استقالل را شامل می شود، 
2. مهارت های میان فردی10 که روابط بین فردی، مسئولیت و تعهد اجتماعی و همدلی 

را شامل می شود،


