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 چکیده

از  تواننـد یممهمی در یادگیری و آموزش دارند و مدرسان بسیار ، نقش و حواس هیجانات

بـرای  هنگـام آمـوزش زبـان دوم    بـه  تحریک هیجانات و استفاده از حواس گوناگونطریق 

 حواس ی برتأثیرگذارو  مطلوب ایجاد ارتباطات هیجانیلذا  عمل کنند. ترموفق آموزانزبان

 ةواژدو  ترکیبـی از « هَیجامَـد »اسـ .   زیـادی  ، حائز اهمیـ  افزایش توان یادگیری منظوربه

بسـامد واژگـان    تـأثیر اس  که به هیجانات ناشی از حواسی که تحـ   « بسامد»و « هیجان»

در ایـ  مقالـه بـرآنیا تـا گگـونگی تنییـر نگـرش در یـادگیری          کند.قرار دارند، اشاره می

بـا  بسنجیا. بدی  منظور « هَیجامَد»زبان را به هنگام استفاده از الگوی آموزان غیرفارسیزبان

جلسـه   6در  ،کشـور  16زبـان از  فارسـی  آمـوز غیـر  زبـان  60 بهاستفاده از الگوی هَیجامَد، 

 صـورت بـه و نتـای   گرفتـه شـد   مصاحبه  هاآنموضوعات فرهنگی تدریس شد و سپس از 

ها حاکی از ای  اس  که استفاده از دس  آمده از تحلیل مصاحبهکیفی ارزیابی شد. نتای  به

یفارسـ و هرگه هَیجامَد ثر اس  ؤم ،زبانآموزان غیرفارسیبر نگرش زبان« هَیجامَد»الگوی 

. در نتیجـه از  بهتر خواهـد بـود  لکرد او بیشتر باشد، عم شدهنسب  به موضوع تدریس آموز

فرهنگـی،  رسی را از طریق ایجاد ارتبـا  بـی    ای  الگو، کیفی  یادگیری زبان فا کهییجاآن

یم رسدیم نظربهدهد، سطوح مختلف هَیجامَد ارتقا می یسازفعالو  آموزانزبانهیجانات 

 ب شود.  محسو زبان دوم عنوانبهبرای تدریس زبان فارسی  الگوی مناسبی تواند

 آموزی  نگرش، فارسیحواس، هَیجامَد، هیجان،  :هادواژهیکل
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 مقدمه. ۱

گونی گونـا  دالیـل بهامر مهمی اس  که با اهداف و  زبانانغیر فارسیتدریس زبان فارسی به 

ایـران، برقـراری تعـام ت    آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم  ،نمونه عنوانبه، ردیپذیمصورت 

 تـر میـان  و افـزایش در  دوجانبـة عمیـق   ای فردی، افزایش ارتباطات شنلی و حرفهبیشتر بی  

در نیل به ای  اهداف  یاعمدهنقش آن زبان فارسی و مدرسان  یهاک سهای مختلف. فرهنگ

اضـطراب ناشـی از ورود بـه فرهنـگ      تدریس مدرس و کاهش . در ای  میان، شیوةکنندیمایفا 

ای جـز  آموزشی نتیجهسنجیده های نااستفاده از روشاز جمله موارد حائز اهمی  اس .  ،جدید

و منجـر بـه ایجـاد نگـرش منفـی در      اشـته  گریـزی ند فارسـی در نهایـ   ات ف وق ، هزینه و 

دارای  زبانـان غیـر فارسـی  زبان فارسـی بـه    تخصصیآموزش کلی،  طوربه. شودیم آموزانزبان

س، هـای تـدری  ریزی آموزشی، انتخاب الگو و شیوهگذاری، برنامهدفکه هایس  ة پیچیدهگرخ

و بازخوردهای آموزشی از جمله ارکان آن محسوب  تدریس تهیه محتوای آموزشی مناسب، ف 

بـان  از آنجا که انتخاب الگو یکی از ارکـان آمـوزش ز   .(1395)میردهقان و همکاران،  شوندمی

آید، وجود یک گارگوب مشـخ  و نظـری در حـوزة    یم شماربه زبانانغیر فارسیفارسی به 

کمک شایانی به تهیة و تـدوی  محتـوا در ایـ  حـوزه      زبانانغیر فارسیآموزش زبان فارسی به 

 تـأثیر آمـوزان نیـز   خواهد کرد و با توجه به نتای  مثبتی که در پی خواهد داش ، بر نگرش زبان

 مثب  دارد.

شـی،، شـخ  یـا    ات رفتاری نسب  به یـک  نیّ ای از اعتقادات، عواطف ونگرش مجموعه

تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، گیزی یا رویدادی اس  که  دیگر، نگرش واقعه اس . به عبارت

ثـر شـناختی   ا ةدهندنشان را نگرشکریمی  (.1386، پوریقلد )شودر احساس و رفتار نمایان می

ورد نگـرش و یـک تمایـل بـه     ، یا موضوع اجتماعی مشخصی از شی ةتجربو عاطفی به جای 

را فـرد  اسـ  کـه رفتـار    « مکانیسا پنهانی». نگرش در ای  معنی داندیم ،پاسخ در برابر آن شی

 ةکننـد منعکسو  گرددافراد، گیزها یا رویدادها ابراز می ةدربارنظری اس  که  و کندهدای  می

های مثب ، احساسـات،  نگرش کهییجاآناز (. 1377)کریمی،  آن اس  ةدربارنوع احساس فرد 

یمـ تمای ت و رفتارها، نقشی اساسی در موفقی  یا عدم موفقی  در زمینة یادگیری زبـان ایفـا   
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 فرهنگی نسب  به موضوعات آموزانیفارس(، در ای  پژوهش نگرش 2007، 1)گولگواسکا کنند

کلـی   طـور بها نسب  به جامعة زبان مقصد ی آموزانزبان. نگرش اس شده بررسی  ،شدهتدریس

نگـرش بـه    -نگرش نسب  به سایر جوامع و باورهای اجتماع در رابطه با یادگیری زبـان دیگـر  

در یـادگیری زبـان    -خـا  طور بهطور عام و نگرش نسب  به جامعة زبان دوم سایر جوامع به

ـ   هـا نگرشر موارد بسیاری، . دبسزایی دارد تأثیر دوم و موفقی  در ای  یادگیری  ةحاصـل تجرب

یـک رویـداد    ةگیری ممک  اس  حاصل مشاهدمستقیا فرد با موضوع یا شی، اس . ای  شکل

د که شکل گیرفرد های منفی یا مثب  در صورت ممک  اس  نگرشمنفی یا مثب  باشد. در ای 

از جمله عواملی کـه در تعیـی    فرد، نگرش او نیز دستخوش تنییر شود.  هیجانی با تنییر تجربة

بایـد در  دارد، هیجانـات و حـواس اسـ  کـه      تـأثیر و یادگیری عمیق او  آموززباننوع نگرش 

از الگوهـایی کـه تاکیـد بـر     یکـی   .و پیشرف  وی لحاظ شـود  آموززبانیادگیری  یها یموقع

در ای  مسـیر   تواندیم رسدیم نظربهاس  که  2«الگوی هَیجامَد»دارد،  اتحواس و نقش هیجان

در آن مـدر  اس  که  یاژهیگارگوب و در ای  مفهوم، سیتدر یالگو زمنظور ا ع شود.قثر واؤم

 را سیتـدر در مناسـب   روشتوانـد  یمـ  آموززبانهیجان و حواس  از  یشناخ  و آگاهس با 

 .اتخاذ کند

اسـ  کـه از تلفیـق    مفهومی نوی  (، 1392، یورانیان و ئ، طباطباقدمپیش) «دیجامَهَ»مفهوم 

 ةبردارنـد  درکـه   معنـا  یبـد دس  آمده و بر عوامل هیجانی متمرکز اس . به 4و بسامد 3هیجان

بسامد، ای  هیجانـات   تأثیرو تح   ندیآیم وجودبهحواس مختلف  ةجینتهیجاناتی اس  که در 

، جاجرمی و شایسته، قدمپیش؛ 2016و شایسته،  قدمپیششناخ  افراد را نسبی کنند ) توانندیم

 زبانی ةهرجامع مختلف افراد برای زبان هر واژگان که دارد واقعی  اشاره ای  د بهیجامَهَ(. 2016

 سـط  قـدر    هر. شودمی نامیده واژه آن «هَیجامَد» که باشندمی هیجان از متفاوتی مقادیر محر 

 بیشتر شود،می حاصل کردن لمس دیدن، شنیدن، مانند هاییتجربه ةجینت در که واژه یک هَیجامَد

 از تـری عمیق در  افراد و بوده ترمأنوس زبان آن سخنگویان و افراد برای نظر مورد ةواژ باشد،

                                                           
1. Golkowska 

2. Emotioncy approach 

3. Emotion 

4. Frequency 



 دوم شمارة    (              ادبیّات و علوم انسانی دانشکدة)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           4 

 

 

 پـور انیـ روزیفو  قـدم پـیش  ازنقـل  بـه ؛ 1392 همکـاران،  و قـدم پـیش ) داش  خواهند واژه آن

یمـ را فـرا   یاواژهه فـرد در زبـان اول   هنگامی ک(. الزم به ذکر اس  گاپدر دس  اصفهانی، 

اما در زبان دوم معنای اکثـر واژگـان را از قبـل     آموزدیمهمزمان صورت به، فرم و معنا را ردیگ

. دانـد یمـ نه فرم و نه معنا را  ،از نکات فرهنگی را یاد بگیرد. در مورد برخی فرم باید و داندیم

یمـ غائـب   آمـوز زبـان گونه واژگان بار فرهنگی خا  داشته و در فرهنگ زبان اول  یعنی ای 

آشـنا  « یسبزقورمه» واژة بار با که برای نخستی  یزبانیفارس ریغ آموززبان ،مثالعنوان به. باشند

ر سـط   زیرا هیجان و حواس او نسـب  بـه ایـ  واژه د    ؛داندیمنه معنا و نه مفهوم را ، شودیم

الگوی هَیجامَد در هـر دو صـورت قابـل     .گونه اط عی نسب  به آن نداردیعنی هیچ تهی اس ،

نیل به درکی عمیـق   درو کاربرد داشته  در آموزش واژگان زبان اول و دوم تواندیمو  اجراس 

 .  باشد تأثیرگذارگونه مفاهیا فرهنگی  از ای 

آموزشی بر یـادگیری و   یهاجانیه تأثیرباتوجه به گرفت  مفهوم هَیجامَد و  در نظراکنون با 

عنـوان الگـوی تـدریس    ( را بـه 2015) قـدم پیش، نگارندگان، الگوی هَیجامَد آموززبانپیشرف  

که آیـا اسـتفاده از   دهند پاسخ میمناسب مسائل فرهنگی زبان فارسی برگزیده و به ای  پرسش 

دارد یـا خیـر. در ادامـه، پـس از      تـأثیر  هاآنآموزان و یادگیری الگوی هَیجامَد بر نگرش فارسی

)هیجـان،   گانة آنهای سهلفهد و مؤجامَیقراردادنِ مفهوم هَ مد نظرپرداخت  به پیشینة پژوهش، با 

  شود.  پیشنهاد می زبانانغیر فارسی، یک الگوی آموزش زبان فارسی به حواس و بسامد(

 پژوهش ةنیشیپ. ۲

گرفتـه   در نظرعنوان یکی از متنیرهای اصلی ینکه در پژوهش حاضر، هَیجامَد بهبا توجه به ا

 آموزشـی  یالگوهـا  یکـی از  ،(2015آموزش پـیش قـدم )   یمراتبسلسله)رویکرد(  یالگوشده، 

آموزان در ای  پـژوهش  منظور آموزش موضوعات فرهنگی به فارسیکه به دیآیم نظربه مناسب

در ادامه به معرفی بنابرای ،  ؛شده اس ارزیابی  بر نگرش هاجانیهای   تأثیرو  کار گرفته شدهبه

 .  شودیمدر ای  حوزه پرداخته  شدهانجام یهاپژوهشای  الگو و 
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 معرفی الگوی هَیجامَد. ۱. ۲

ـ یان و ، طباطبائقدمپیشتوسط  بار ینخست ،هَیجامَدمفهوم  تحلیـل  ( در کتـاب  1392) یوران

شـده اسـ . ایـ     معرفی  از پیدایش تا تکوی  فراگیری زبان اول یهاهینظرانتقادی و کاربردی 

فـردی   یهـا تفـاوت -یتحـول  الگوشناختی تحول یکپارگة انسان یا ، مبتنی بر دیدگاه روانالگو

پایـه و اسـاس تحـول و     هـا جـان یهکـه  اسـ   اس  و بر مبنـای ایـ  فـر      1مبتنی بر ارتبا 

بـه اعمـال مـا     هـا جانیهگرینسپ  و ویدر،  (. بنا به گفتة1997، 2)گرینسپ  و ویدراند یادگیری

، سـاخ   تجاربمـان  یدهسازمانما را قادر به کنترل رفتارمان، داده و معنا  تجاربمانبه جه  و 

 کـه ییجـا آناز  .(12،  . 1394، یزدیـ  یامـ ) نـد ینمایمـ تجارب جدید، حل مسئله و تفکـر  

از ای  دیـدگاه در یـادگیری    توانیمبه فراگیری زبان اول نیس ،  شباه یبیادگیری زبان دوم 

و  سـازد یمذه  و منز را یکپارگه دربارة  دانش موجود، زبان دوم نیز بهره گرف . ای  رویکرد

)شامل تبادل  که همه از طریق روابط تعاملیرا شناختی، زبانی، هیجانی و اجتماعی  یها یظرف

 گیرند.  قرار می مد نظر ،شوندیمآموخته عاطفی( 

در شـش   تـوان یمدرجات یا سطوح هَیجامَد یک واژه را ( 2015) قدمپیش یالگوبر اساس 

(، هَیجامَـد  0) 3از: هَیجامَد تهی اندعبارتترتیب ر روی یک طیف  در نظر گرف  که بهجایگاه ب

( و 4) 7(، هَیجامَـد درونـی  3) 6حرکتـی لمسـی (، هَیجامَـد  2) 5(، هَیجامَد دیـداری 1) 4شنیداری

 .(5) 8هَیجامَد جامع

  

                                                           
1. Developmental Individual- Differences Relationship-based 

2. Greenspan and Wieder 

3. Null 

4. Auditory 

5. Visual 

6. Kinesthetic 

7. Inner 

8. Arch 
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 (۲0۱5قدم، . سطوح چندگانة هَیجامَد )پیش۱جدول 

 آموززبان ةتجرب ننوع هیجا

 هَیجامَد تهی
، هنوز گیزی در مورد واژه و مفهوم آن، شی، و موضوع جدید نشنیده، آموززبان کهزمانی

 کلی هیچ اط عاتی راجع به آن ندارد. طوربهندیده و تجربه نکرده اس  و 

 اس .، در مورد کلمه/مفهوم/موضوع صرفاً شنیده آموززبانکه زمانی هَیجامَد شنیداری

 ، در مورد کلمه/مفهوم/موضوع شنیده و آن را نیز دیده اس .آموززبان کهزمانی هَیجامَد دیداری

هَیجامَد 

 حرکتیلمسی

، شی، را لمس کرده و با آن از نزدیک در ارتبا  آموززبان کهزمانی، فوقافزون بر موارد 

 بوده اس .

 هَیجامَد درونی
مستقیماً کلمه/مفهوم/شی،/موضوع را تجربه کرده  آموززبان کهزمانی، فوقافزون بر موارد 

 اس .

 هَیجامَد جامع
منظور کسب اط عات بیشتر در مورد به آموززبان کهزمانیافزون بر موارد فوق، 

 کلمه/مفهوم/شی، و موضوع، تحقیق انجام داده اس .

 

 .کشدیمهَیجامَد را به تصویر  ةگندگانطور گویاتری سطوح به .1نمودار 
 

 
 (۲0۱5، ۱قدمپیشسطوح چندگانه هَیجامَد ) .۱نمودار 

                                                           
1. Adapted from “Emotioncy in Language Education: From exvolvement to involvement”, 

by R. Pishghadam, 2015, October, Paper presented at the 2nd Conference of 
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)هَیجامَـد  هَیجامَـد  شـده بـرای   مراتب ارائهبتواند از سلسله باید آموززبان 1نمودار  بر اساس

( تبعی  کنـد و مراحـل را یکـی پـس از     ، درونی و جامعحرکتیلمسیتهی، شنیداری، دیداری، 

موضوعی را هرگز نشنیده باشد، نسب  بـه آن موضـوع    آموززبان کهیهنگامدیگری طی نماید. 

 تهـی  برای وی در سـط   مورد نظرهَیجامَد موضوع  در نتیجهفاقد هرگونه حس عاطفی بوده و 

مورد که او موضوع هنگامیاو قرار دارد.  1یآگاهچیهلحاظ در  آن موضوع در حوزه بوده و به

رسـد و  مـی  شـنیداری  به سـط  هَیجامَـد   تهیهَیجامَد آن واژه از سط   ةدرج، شنودیمرا  نظر

، شنیداریگنانچه تصاویر مرتبط با آن موضوع را ببیند یا حتی لمس نماید، هَیجامَد آن از سط  

کند و در ای  مرحلـه، هَیجامَـد فـرد وارد    صعود می حرکتیلمسیدیداری و به سطوح ترتیب به

. الزم به ذکر گرددیمشناختی کلی حاصل  مورد نظر ةواژدر مورد  د ووشمی 2گاهیبرونا ةحوز

تنها از بیرون با موضوع آشنایی دارد. گنانچه تجربیـات  او از   آموززباناس  که در ای  مرحله 

از آن  درونیتبع افزایش بسامد تجربه، هَیجامَد آن موضوع در مراحل بعدی افزایش پیدا کند، به

از آن  جـامع با انجام پـژوهش و تفحـ ، بـه هَیجامَـد      تواندیم آموززبانشود و واژه ایجاد می

دقیقـی از   برسـاند. در ایـ  مرحلـه، در     3دروناگـاهی  ةمرحلموضوع دس  یابد و خود را به 

 رسـد یمنظر به خواهد شد. گرف  که منجر به یادگیری عمیقیموضوع مورد نظر شکل خواهد 

مـؤثر   واژگان عینی و انتزاعـی تدریس ، برای مورد نظرح کردن سطوای  الگو و طی یریکارگبه

 مورد نیازو درونی با فراها کردن ابزارهای  حرکتیلمسی ةمرحلتواند در زیرا مدرس میاس ؛ 

سـازی کـرده و   شـبیه آمـوزان  را برای زبان و عناصر مربو  به آن های انتزاعیتا حد امکان واژه

هـای ایـ    آموزان توضی  دهد و ای  امر یکـی از ویژگـی  برای زبان نیز صورت عینیها را بهآن

 شود.الگو محسوب می

                                                                                                                                                    
Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies. 

Iran, Mashhad) 
1. Avolvement 

2. Exvolvement 

3. Involvement 
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 (۱ب۲0۱6) قدمپیشآموزشی برگرفته از  هرم هَیجامَد. ۲ نمودار

 

 شده در زمینة هَیجامَد انجام یهاپژوهشمروری بر . ۲. ۲

و همکـاران   قـدم پـیش نقش هَیجامَـد توسـط    ةنیزمدر  ییهاپژوهشری زبان دوم، در یادگی

 یهـا تفـاوت -یتحـول الگـوی  بر اسـاس  : شودیماشاره  هاآنانجام شده اس  که به تعدادی از 

 ( به ای  نتیجه رسـیدند کـه  2013) شایستهو  مسوناد، آقدمپیش ،(1992) ارتبا  بر یمبتن یفرد

( بـا  2013همکـاران ) یـان و  ، طباطبائقدمپیش ای ، بر افزون دارای جنبة عاطفی هستند. واژگان

 تـر عیسـر دارای درجة عاطفی باالتری هستند،  کهواژگانی فهوم هَیجامَد نشان دادند م استفاده از

، نمونه. برای شوندیمنسب  به کلماتی که دارای بار عاطفی کمتری هستند، یاد گرفته  ترآسانو 

زیرا  ؛رندیگیمتر یاد سریع را« موز»، کودکان آفریقایی واژة «قاشق گوبی»و « موز»بی  دو کلمة 

عنـوان میـزان واکـنش    معتقدند هَیجامَد به هاآناساس، . بر ای  اندکردهآن را لمس، حس و مزه 

در پژوهشـی   اسـ . واژه بالقوه قادر به تعیی  برجستگی یک  طوربهعاطفی به کلمات مختلف، 

ــیش دیگــر، ــدمپ ــان  2013)ان و همکــار ق ــادگیری زب بررســی و  2دوم( نقــش هیجــان را در ی

، هـا آنطبق نظر  مورد توجه قراردادند.را  فراد دوزبانهعاطفی فراگیران زبان دوم و ا یها یظرف

                                                           
1. Retrieved from Pishghadam, R. (2016b). A look into the life of the senses: Introducing 

educational emotioncy pyramid [PowerPoint slides]. Retrieved from http:// pishghadam. 

profcms.um.ac.ir/index.php/index.php?option=com_profactivity&task=allPublications 
2. Emotion-Based Language Instruction (EBLI) 
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ترتیـب،  . بـدی  باشـند یمـ از احساسات دارد و لنات نیز دارای بار هیجـانی   یادرجههر فردی 

کـه  نـات  از لبار مطرح شدند. یعنـی تعـدادی   نخستی  1سازیمفاهیمی مانند هَیجامَد و هیجانی

نتای  پـژوهش   ،از سویی دیگر. شوندیمفته و بهتر یاد گر ترعیسربسامد هیجانی باالتری دارند، 

. یعنـی  انجامـد یمـ به در  بهتـر واژگـان    2یمندباف در کنار  یسازیجانیهنشان داد که  هاآن

گرفتـه   کـار بـه مناسب آن کلمـه   یها یموقعدر  توانندیمکلماتی که بار عاطفی کمتری دارند، 

 شوند.  

ید ای  اس  که هر گه هَیجامَـد  ( نیز مؤ2016سیدنوزادی ) ، بقایی وقدمپیشنتای  پژوهش 

ای خــا ، بیشــتر باشــد عملکــردش بهتــر خواهــد بــود )عملکــرد    فــرد نســب  بــه کلمــه

در ایـ  پـژوهش شـرک  کـرده     که مردانی یادگیری+یادآوری(. تحلیل محتوا نیز نشان داد اکثر 

مانند بـازار  اند )تر دانستهکه با جنس مذکر ارتبا  بیشتری داشته اس ، راح  را واژگانی، بودند

تـر  راحـ   ،را مؤنـ  واژگـان مـرتبط بـا جـنس      زنـان  ( در حالی که گوشتی و غیرهسهام، پیچ

توانـد در  ارتبا  عاطفی با کلمات می(. بنابرای ، رنگ مو، بافتنی و غیره اند )مانندتشخی  داده

در  توانـد یمـ  و ایـ  مسـئله   ثر باشـد ؤمـ  و غیـره نیـز   4سـاخ  هـا ، 3کلمات هماینـد  رییادگی

، قـدم پـیش ؛ 2013یـان، و همکـاران،   ، طباطبائقـدم پـیش ) قـرار گیـرد   مد نظرآتی  یهاپژوهش

و  قـدم پیش ازنقل به؛ 2013) ناورییان و ، طباطبائقدمپیشهمچنی  (. 2016شایسته و رحمانی، 

زعا اند. بهکردهمندی را در کنار باف  هیجانی بررسی ( در پژوهش خود، باف 2016همکاران، 

بـر   ،تری  عواملی اس  کـه عـ وه بـر بافـ  اجتمـاعی و واژگـانی      ها، باف  هیجانی از مهاآن

توانـد بـه   آموزان میثر اس . بنابرای ، آگاهی از تجارب واقعی زبانؤیادگیری و آموزش زبان م

 طور گشمگیری کمک کند.وزشی و در نتیجه، موفقی  مدرس بهیشرف  آمپ

در بـی    5اشـتیاق بـه ارتبـا    کـه   داردیمـ اذعـان   دیگر در پژوهشی ،(الف 2016) قدمپیش

ای   ةیفرضبر طبق  ها باشد.تواند م کی برای یادگیری بهتر آنآموزان با شرایط یکسان، میزبان

اشتیاق به  باالتر باشد، میزانآن ثر اس  و هر گه سط  ؤم اشتیاق به ارتبا  مَد براهَیج پژوهش،

                                                           
1. Emotionalization 

2. Contextualization 

3. Collocation 

4. Colligation 

5. Willingness To Communication (WTC) 
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طور هر دو بههَیجامَد و  بروناگاهینشان داد که پژوهش وی نیز باالتر خواهد بود. نتای   ارتبا 

منفی دارد. با توجـه   یتأثیراضطراب،  و ای  در حالی اس  کهثرند ؤم اشتیاق به ارتبا مثبتی بر 

اتفـاق افتـاده بـود،     دروناگاهیها افرادی که بیشتر در مورد آننتای  نشان داد ، هَیجامَدم به مفهو

داشتند، به برقراری ارتبا  تمایل نشان دادند. در واقع، زمانی که  بروناگاهیهایی که بیشتر از آن

کـردن در مـورد   نسب  به صحب  ،آموز نسب  به موضوعی در زبان اول خود، حسی نداردزبان

 دهد. مینآن موضوع در زبان دوم نیز تمایلی نشان 

اسـتفاده شـده اسـ . بـرای     نیز های آموزش در دیگر حوزه از مفهوم هَیجامَدافزون بر ای ، 

گیـری جدیـدی را   ( با استفاده از مفهوم هَیجامَد، روش اندازه2016) نژادعباسو  قدمپیش مثال،

 221مایش سط  خوانایی آزمون ارائه دادند. در پـژوهش آنـان   های کنونی آزبرای توسعة روش

در سط  دوم و گهارم دبستان مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد و نتـای  نشـان داد کـه         آموزدانش

در پژوهشـی دیگـر،    افزایش سط  هَیجامَد منجر به افزایش سـط  در  مطلـب خواهـد شـد.    

یـادگیری زبـان دوم بـر اسـاس هیجـان،      ( بر طبق الگوهای حاکا بر 2016و شایسته ) قدمپیش

نشان آنان نتای  پژوهش  ژگان مطرح کردند.روشی برای آموزش وا عنوانبهرا « هَیجامَد»مفهوم 

داشـتند.   دیگرسطوحعملکرد بهتری نسب  به  ،اجتماعی باالبا سط  اقتصادی آموزانزبانداد که 

معنـاداری میـزان    طـور بـه  آمـوزان زبانگف  سط  اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی  توانیمبنابرای  

( نیـز سـرمایة اقتصـادی و    2017زعـا پـیش قـدم و شایسـته )    به. کندیمرا تعیی   هاآنهَیجامَد 

تواند در یادگیری افراد، تفاوت ایجاد کند. با افزایش سرمایة اقتصـادی و فرهنگـی،   میفرهنگی 

های بیشـتر،  که برخورداری از سرمایهگرا  ؛گرددتر میهَیجامَد به سطوح درونی و جامع نزدیک

 کند.  امکان تجارب بیشتر را برای افراد فراها می

 در پـژوهش منظـور آمـوزش فرهنـگ اسـتفاده شـده اسـ .       همچنی ، از مفهوم هَیجامَد بـه 

معرفی شـده  مراتبیِ آموزش فرهنگ سلسه یالگو (در دس  گاپ)و شایسته ، رحمانی قدمپیش

، سـطوح مختلـف    1های فرهنگیکار بست ِ خوشهتواند با بهمدرس می، الگواس . بر اساس ای  

ابتدا با تجربة سطوح شـنیداری،  آموز در معنا که زبانبدی آموزان درگیر کند. را در زبانهَیجامَد 

                                                           
1. Cultural Capsules 
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سطوح درونـی و   ورود بهو سپس با  را تجربه کرده بروناگاهی فرآیند، حرکتیلمسیدیداری و 

 . آورددس  میای فراتر از دانش صرف بهو آگاهی رسدمی دروناگاهیبه جامع، 

غیـر  آید تاکنون در حوزة آموزش زبـان فارسـی بـه    می مرورشده بر یهاوهشژپه از کگنان

نگـرش   الگوی هَیجامَد پژوهشی صورت نگرفتـه اسـ . از سـوی دیگـر،     دربارة، زبانانفارسی

و  کندیمنسب  به مسائل فرهنگی زبان مقصد، نقش مهمی را در یادگیری زبان ایفا  آموزانزبان

نظر گرفته شود و در ایـ    آموزان درتدریس به زبان فرآینددر  موضوعاتی اس  که باید یکی از

هنـگ ایرانـی وجـود نـدارد.     تدریس کـافی متناسـب بـا فر    یهاروشمورد نیز مواد آموزشی و 

تنییـر نگـرش    کارگیری ای  الگو را بـر به تأثیربا استفاده از الگوی هَیجامَد،  ، نگارندگانبنابرای 

 .اندکردهارزیابی  آموزانزبان

 روش پژوهش. ۳

 16زبـان از  فارسـی  آموز غیرفارسی 60از مصاحبه با  آمدهدس بهدر پژوهش حاضر، نتای  

داگاسـکار، بورونـدی،   هندوسـتان، پاکسـتان، مـالزی، ترکیـه، مصـر، ما     کشورهای کشور شامل 

و، سـوریه، انـدونزی کـه در    ئینـه بیسـا  لیبی، تاجیکستان، لبنان، عـراق، گ  افنانستان، آذربایجان،

بـرای  مـورد بررسـی قـرار گرفـ .     بودند،  یآموززبانمشنول العالمیه  المصطفیمدرسه جامعه 

طـور  بـه  آمـوزان کننـدگان، زبـان  رش شـرک  دستیابی به بیشتری  اط عات و در  عمیق از نگ

هدفمند، از گروهی انتخاب شـدند کـه دانـش     طوربه هاآنتصادفی انتخاب نشدند بلکه همگی 

نفر، دیگر پاسخ جدیدی در مورد  60نسبی یکسانی از زبان فارسی داشتند و پس از مصاحبه با 

زبـان و  فارسـی  در پژوهش، غیر کنندهشرک آمد. تمامی افراد نمی دس بهمورد بررسی  فرآیند

سـال(. سـط  بسـندگی زبـان      21.5سال س  داشتند )میانگی  س    26تا  17ن بودند و بی  ز

و همگـی در مدرسـة    (تـاب هفـتا(  ک)یکسان بود )آموزش فارسی به فارسی  هاآنفارسی تمام 

طور میانگی ، یـک سـال از حرـور    العالمیه مشنول تحصیل بودند و به المصطفی جامعه هیعلم

 گذش .   در ایران می هاآن

کار گرفته شده اس . به ایـ  معنـا   ساختاریافته بهدر ای  پژوهش، روش کیفی مصاحبة نیمه

کننده، گارگوبی مشخ  بـرای خـود در نظـر داشـته و در طـول مصـاحبه بـه آن        که مصاحبه

ل طراحـی  از قب هالسؤااما در عی  حال، اجازة انعطاف در مصاحبه را نیز داشته اس .  ،پرداخته
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. بر اساس موضوع فرهنگی شدندشوندگان پرسیده منظور کسب اط عات عمیق از مصاحبهو به

آمـوزان  ( از زبـان 2007، 1)درنیـه « گگونـه »و « گـرا » سـؤاالت ، با شدکه در هر ک س تدریس 

در مدت زمـان تقریبـاً   بیان کنند و سپس  ،حسی که نسب  به موضوع داشتند را شددرخواس  

خـود بدهنـد. بنـابرای ، بـا توجـه بـه هـدف         یهـا پاسخبیشتری در مورد  اتتوضیحدقیقه  دو

نسـب  بـه موضـوعی کـه در کـ س تـدریس شـده بـود،          هاآنپژوهش، نگرش مثب  یا منفی 

گرف . گهـار موضـوع    نسب  به یادگیری مورد ارزیابی قرار هانگرشو تنییر در شد مشخ  

داسـتان زال و  »، «میرزاقاسـمی »، «گشـا مشـکل جیل آ»، «بادگیرهای یزد»شامل  متفاوت فرهنگی

نگ و آداب کام ً با فرهای  موضوعات نداشتند و  هاآنهیچ اط عی از  آموزانزبانکه  «سیمرغ

نفـر( همگـی در سـط      15در گهار ک س )هر ک س متشکل از  ،نددو رسوم ایرانی عجی  بو

 قـدم پیش یالگو(، توسط مدرس یکسان بر اساس سطوح مختلف 7زبان فارسی یکسان )کتاب 

دقیقـه مصـاحبه بـه     30دقیقه تـدریس و   20شامل  دقیقه 50جلسه )هر جلسه  6( و در 2015)

ری، مدرس ابتـدا در مـورد موضـوع    یدادر تدریس جلسة شن .( تدریس شددقیقه 2ازای هر نفر 

صـورت  بهتوضیحاتی هیچ اط عی راجع به آن نداشتند، آموزان منتخب برای ای  جلسه که زبان

 ریتـأث جلوگیری از یکنواختی صوت مدرس و  برایو ارائه داده  دقیقه 10در مدت زمان  شفاهی

بیشـتر آن  دقیقـه بـرای توصـیف     10مـدت  ، از لوح فشردة صوتی بـه آموزانیفارسآن بر روی 

بـا   یامصـاحبه دقیقـه   30 مـدت بـه شـفاهی   صـورت بـه ر پایان جلسه، مـدرس  د. کرداستفاده 

 بـه  راجـع خـود را  و احسـاس   نظـر شـد   خواسـته از آنان کرده و در مورد موضوع  آموزانزبان

در مـدرس  ، «زال و سیمرغ»مثال در تدریس موضوع  برایبیان کنند. شنیداری  موضوع و جلسة

و صورت شـفاهی توضـیحاتی داد   بهآموزان های ای  افسانه برای فارسیمورد معرفی شخصی 

پخـش گردیـد و   صـوتی  خوانی مربو  به آن از لوح فشرده داستان و نقاله پس از آن قسمتی از

در . شـد ارزیـابی   ،ها و داسـتان شـنیده شـده   آموزان از معرفی شخصی نگرش و احساس زبان

 مـدت بـه جلسة دیداری، مدرس پس از معرفی موضوع دوم با استفاده از تصاویر مربو  بـه آن  

دقیقـه از لـوح فشـردة     10 مـدت بـه تبیی  بیشـترِ آن،   برایدقیقه موضوع را توضی  داده و  10

ها و اس یدهای مربو  بـه آن پخـش شـد و سـپس بـا مصـاحبه       استفاده کرده و فیلا تصویری

                                                           
1. Dornyei 
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 ةشـد های مشـاهده  ع به تصویر و فیلاشد نظرات خود را راج خواستهه از آنان دقیق 30 مدتبه

صـورت  بـه نمونـه، در تـدریس موضـوع بادگیرهـای یـزد       عنوانبه بیان کنند. مربو  به داستان

دیداری، مدرس ابتدا به معرفی شـفاهی و توضـی  ایـ  بنـای معمـاری پرداختـه و پـس از آن        

از لوح فشـرده تصـویری   و بادگیرها، انواع آن، کارایی و غیره  مربو  به یزد یهالایفتصاویر و 

و لمـس آن مـدرس    موضوع سـوم ، برای مشاهده نزدیک حرکتیلمسیجلسة در  پخش گردید.

با خود به ک س آورده و پس از معرفـی آن  بود، ابزار مربو  به موضوع را که از قبل تهیه کرده 

دقیقـه ابـزار    20 مدتبه دادفرص   آموزانزبانبه دقیقه،  10 در مدت زماناجمالی و  صورتبه

ه آشـنایی بـا ایـ  موضـوع فرهنگـی و لمـس آن از       و نظر خود را راجع ب مربو  را لمس کنند

، مدرس لـوازم مربـو  بـه    «گشاآجیل مشکل»عنوان مثال، در مورد موضوع نزدیک بیان کنند. به

بنـدی آن بـه کـ س    همراه تور و لوازم بستهخود، کشمش، نقل، پسته و گردو( بهشامل )ن را آن

همراه تاریخچه ای  طریق لمسی پرداخ  و داستان مربو  به آن بهآورده و به معرفی موضوع به

مـدرس ابتـدا    ،در جلسـه درونـی  . آمـوزان مصـاحبه انجـام شـد    و در پایان با زبان نذر ذکر شد

شرده تصویری، توضـیحات شـفاهی و   فدقیقه و با استفاده از لوح  10 مدتبهموضوع گهارم را 

ـ بـا توجـه بـه     خواسـ  آمـوزان  توضیحات کافی از زبان ئةغیره معرفی کرده و با ارا  یهـا لایف

و با استفاده از وسایل و ابزارهایی که قب ً مدرس  انددهیشنموضوع دربارة  چهنآمشاهده شده و 

دقیقه  30 مدتبهپس از آن کنند.  و تهیه یسازهیشبدقیقه  30 مدتبه، موضوع را کرده بودتهیه 

عنـوان مثـال، در مـورد موضـوع     شـد. بـه   ای انجـام مصاحبهها ساسات و نگرش آندر مورد اح

مـرغ، سـیر، رب و   شـامل بادمجـان، تخـا   را لـوازم مربـو  بـه طـبخ آن     مـدرس  میرزاقاسمی، 

و پس از دیدن فیلا آشـپزی و دسـتور پخـ      تهیه و به ک س آورد ، ادویه و غیرهفرنگیگوجه

بـا   هـا خواسـ   از آنبنـدی کـردن آنـان،    آموزان به آشپزخانه رفته و بـا گـروه  همراه زبانآن به

در مـورد احساسـات و نگـرش     . پس از مصاحبه با آنـان کاری یکدیگر ای  غذا را تهیه کنندهم

شـد  خواسـته   آمـوزان یفارسـ از  در پایان جلسه، دقیقه 30 مدتبهنسب  به جلسه برگزار شده 

از منـابع  آن، انـواع طـبخ و غیـره     ةمیرزاقاسـمی، تاریخچـ  موضوع جامع، در مورد  ةمرحل برای

، فرای مجازی، اینترنـ  و غیـره تحقیـق کننـد و گـزارش      هاکتابخانهتحقیقاتی موجود اعا از 

ه پایـانی کـه بـه    در جلسـ رای جلسه آینده به ک س بیاورند. کتبی ب صورتبهتحقیقات خود را 
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آوری را جمـع  آموزانزبان هایها و تحقیقمدرس نتیجه گزارشداش ، جلسه جامع اختصا  

 3حـدود  صورت شفاهی بیان کند )پژوهش خود را به آز آنان خواس  که هر نفر نتیجة کرده و

 ّهـای شد. الزم به ذکـر اسـ  بـرای موضـوع    گرفته  در نظرآموز دقیقه برای توضیحات هر زبان

 ای یکسان را برگزیده و تنها نوع موضوع با ک س دیگر متفاوت بود. دیگر نیز مدرس شیوه

 شد به انجاممصاح ،و اتمام توضیحات مدرسبار تدریس  پس از هرگونه که ذکر شد، همان

الزم به تا نوع نگرش و هیجانات آنان در حی  یادگیری بر اساس الگوی مذکور مشخ  شود. 

پـردازد.  موضوع فرهنگی منتخب، هـر یـک بـه بیعـدی از فرهنـگ ایرانـی مـی       گهار ذکر اس  

، نماد معمـاری، هـوش و ذکـاوت ایرانیـان در گذشـته و هنـر ایرانـی اسـ .         «بادگیرهای یزد»

های توریسـتی ایـران   تری  جاذبهتوانند با شهر یزد و یکی از بزرگآموزان از ای  طریق میزبان

ذاهای اصیل ایرانی اس  کـه بـه سـبکی خـا  در ایـران طـبخ       از غ« میرزاقاسمی»آشنا شوند. 

، فرهنگ نذر و نیـاز را در  «گشاآجیل مشکل»شود و نماد توجه ایرانیان به هنر آشپزی اس . می

ید ای  حقیق  اس  که ایرانیان از دیرباز به وجود قـدرتی ورای  ؤدهد و مبی  ایرانیان نشان می

داسـتان زال و  »انـد.  شـده شک تشـان بـه او متوسـل مـی    قدرت بشر اعتقاد داشته و برای حل م

معرفی شاعر بـزرگ آن،  بر  افزونهای شاهنامه اس  که تری  داستاننیز یکی از جذاب« سیمرغ

ــانه، فردوســی ــانگر افس ــوم  بی ــی و بعرــی از آداب و رس ــف ایران ــای مختل ــر ه ــان نظی ایرانی

صـورت خ صـه   گروه به ی گهارطرح کلی درس را برا 2جدول  اس . و غیره یدوستخانواده

 دهد.نشان می
 

 جلسه 6. طرح درس مدرس در ۲جدول 

 زمان ابزار تدریس 4کالس ۳کالس  ۲کالس  ۱کالس  جلسات

اول  ةجلس

 )توجیهی(

اجرای 

آزمون 

آشنایی با 

 موضوع

اجرای 

آزمون 

آشنایی با 

 موضوع

اجرای 

آزمون 

آشنایی با 

 موضوع

اجرای آزمون 

آشنایی با 

 موضوع

پرسشنامه و توضیحات 

 دربارةشفاهی مدرس 

 طرح

50 

 دقیقه

هَیجامَد 

شنیداری 

 دوم( ة)جلس

آجیل 

 گشامشکل
 میرزاقاسمی

بادگیرهای 

 یزد

داستان زال و 

 سیمرغ

توضیحات شفاهی 

مدرس و استفاده از 

 لوح فشرده صوتی

 دقیقه50
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 ۲ادامه جدول 

 زمان ابزار تدریس 4 کالس ۳کالس  ۲کالس  ۱کالس  جلسات

هَیجامَد 

دیداری 

 )جلسة سوم(

 میرزاقاسمی
زال و 

 سیمرغ

آجیل 

مشکل 

 گشا

بادگیرهای 

 یزد

تصاویر، لوح فشرده 

تصویری، نمایش فیلا، 

 انیمیش  و اس ید

50 

 دقیقه

هَیجامَد 

حرکتی( لمسی

)جلسة 

 چهارم(

بادگیرهای 

 یزد

آجیل 

 مشکل گشا

زال و 

 سیمرغ
 میرزاقاسمی

آوردن شی، به ک س و 

استفاده از ماک ، 

 عروسک، مجسمه، غذا

50 

 دقیقه

هَیجامَد 

درونی )جلسة 

 پنجم(

داستان زال 

 و سیمرغ

بادگیرهای 

 یزد
 میرزاقاسمی

آجیل 

 گشامشکل

.اجرای نمایشنامه 1

 آموززبانتوسط 

. خوردن غذا توسط 2

 آموززبان

. ساخ  ماک  توسط 3

با کاغذ، خمیر  آموززبان

 بازی و مقوا

50 

 دقیقه

هَیجامَد جامع 

 )جلسة ششم(

گزارش 

تحقیق در 

مورد زال  

 و سیمرغ

گزارش 

 تحقیق

در مورد 

بادگیرهای 

 یزد

گزارش 

 تحقیق

در مورد 

 میرزاقاسمی

گزارش 

 تحقیق

در مورد 

آجیل 

 گشامشکل

ی نتای  آورجمع

صورت کتبی پژوهش به

 و شفاهی

50 

 دقیقه

 

  نتایج. 4

آموزان نسب  به موضـوعاتی کـه در کـ س تـدریس     ها، نگرش زبانپس از تحلیل مصاحبه

نیز اشاره شد، جلسات بر مبنای سطوح الگـوی   ترشیپکه  طورهمانشده بود، استخراج گردید. 

ترتیـب کـه پـس از جلسـة اول )جلسـة تـوجیهی(، در جلسـة دوم        هَیجامَد پیش رفـ . بـدی   

آموز تا پیش از ای  در مورد آن هیچ گیزی نشـنیده  الف( که زبان)شنیداری(، موضوع فرهنگی )

( بدون استفاده از ابزار تصویری آموزشی مانند عکـس یـا   1آموزان ک س )به زبان ،و ندیده بود
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هـای فشـرده، ضـبط صـدا و توضـیحات      فیلا تدریس شد. البته از ابزارهای صوتی ماننـد لـوح  

نگرش و حسی که نسـب  بـه موضـوع داشـتند، از      شفاهی مدرس استفاده شد. سپس در مورد

شد. در جلسة سوم )دیداری(، موضـوع فرهنگـی )ب( همـراه بـا تصـویر، فـیلا و        سؤال هاآن

( تدریس 1آموزان همان ک س )شدة تصویری، پوستر و نقشه به زبانهای ضبطاس ید، دیالوگ

مصـاحبه شـد.    هاآنبا  شد و سپس در مورد نگرش و حسی که نسب  به موضوع )ب( داشتند،

(، موضوع فرهنگی )ج( با استفاده از اشیا، و ابزارهـای الزم بـه   حرکتیلمسیدر جلسة گهارم )

آموزان آن را از نزدیک لمس کرده و با آن آشنا شدند. در جلسـة  ( تدریس شد و زبان1ک س )

کـ  و شـی، واقعـی    پنجا )درونی(، موضوع فرهنگی )د( با استفاده از ابزارهای واقعی مانند ما

سـازی  آموزان موضوع را شـبیه معنا که زبانبدی  ،سازی شد( درونی1آموزان ک س )برای زبان

 خواسـته آمـوزان  تری تجربه کردند. در جلسة ششا )جامع(، از زبانشکل عمیقکرده و آن را به

ده بـود،  تدریس ش هاآن رایشد در مورد همان موضوع فرهنگی )د( که جلسة پنجا )درونی( ب

تحقیق کنند و نتیجة پژوهش خود را به ک س بیاورند و در مورد آن بح  کنند. در پایان تمـام  

شـده و تجربـة   نسـب  بـه موضـوعِ تـدریس     نگرششـان آموزان در مـورد  جلسات فوق، از زبان

گونـه کـه در   الزم به ذکر اس  همـان احساسی که در حی  تدریس مدرس داشتند، پرسش شد. 

اسـ .   2یمراتبـ سلسـله و  1، الگوی هَیجامَد الگـویی افزایشـی  شودیممشاهده  تدریس جلسات

 فرآینـد در  یجدیـد  ، حـس پیش مرحلة یهاحسشخ  در هر مرحله، ع وه بر  که معنابدی 

شـود،  مـی  حرکتـی لمسـی آموز وارد مرحلة هنگامی که زبانکند. برای مثال، یادگیری تجربه می

تدریس موضوع در ای  مرحله، باید از توضـیحات شـفاهی )هَیَجامَـد شـنیداری(،      برایمدرس 

تصویرهای مرتبط با موضوع )هَیَجامَد دیداری( استفاده کرده و سپس بـه حـس جدیـد  المسـه     

، بلکـه  حرکتـی لمسـی تنهـا حـس   در ایـ  مرحلـه نـه    ،( بپردازد. بنابرای حرکتیلمسی)هَیَجامَد 

 ،آمـوز و دیداری( نیز توسط مـدرس تحریـک شـده اسـ  و زبـان     های پیشی ِ )شنیداری حس

صـورت  بـه  جامَـد یهَبا توجه به اینکـه در الگـوی    مراتبی از هر مرحله عبور کرده اس .سلسله

، در یـادگیری متفـاوت   یهـا سـبک بـا   آمـوزان زبـان  شوندیمدرگیر  هاحسمراتبی تمام سلسله

                                                           
1. Additive 

2. Hierarchical 
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کـه   یآمـوز زبان. برای مثال، برندیماز ک س لذت  )درونی و جامع( همگی دروناگاهیسطوح 

آموزی ش تحریک شود در کنار زباناو دوس  دارد حس شنیداری بردیماز شنیدن بیشتر لذت 

 شود.که تمایل بیشتری به تحریک حس دیداری دارد، در جلسات درونی و جامع اغنا می

اکثـر  نشـان داد کـه   دوم  جلسـة هـای پایـان   سـؤال آمـوزان بـه   های زباننتای  بررسیِ پاسخ

نگرش گندان مثبتـی  ثری با موضوع برقرار نکرده و ؤارتبا  م، شنیداری آموزان در جلساتزبان

( 2017) نـژاد عبـاس و  قـدم پـیش پژوهش  دییتأامر در . ای  شده نداشتندبه موضوعات تدریس

 ،)مراحـل شـنیداری، دیـداری و لمسـی( ممکـ  اسـ        بروناگـاهی اس  که قراوت مبتنی بر 

 اس : زیرشنیداری به شرح  ةشده در مرحلمشاهدهنتای   نادرس  و عجوالنه باشد.

  در ابتدای جلسه خصو بهگیری کافی با مدرس عدم ارتبا 

   و عدم تمرکز بر روی موضوع یسپارگوشکافی برای  ةزیانگنداشت 

 دایرة واژگانی محدود 

 عدم نمـایش   دلیلبهدقیق صورت بهو توضیحات  هاواژهخاطرسپاری هب ناتوانی در

 تصویر، فیلا و عکس و عدم جذابی  موضوع

  نی تعدادی از واژگانامع در حدس آموزانزبانناتوانی 

  شدهمطرح هایسؤالاختصا  زمان کمتر به پاسخگویی 

 و « سـیمرغ داسـتان زال و  »لـه  جم ذهنی  منفی نسب  به تعدادی از موضوعات از

 غیره، خستگی، خشا، اضطراب، شرم و یحوصلگیباحساساتی نظیر تجربة 

  کـه از  ی ارتبا  بی  واژة جدید و واژهـای برقراری عدم استفاده از تداعی مناسب و

 موجود اس  آموززبانقبل در حافظة 

 مـدت بـدون دانسـت  معنـا و     کوتـاه صورت بهشده موضوع تدریس یخاطرسپاربه

 مفهوم آن

وضوح مشاهده کرد. بـرای مثـال در   آموزان بهزبانهای برخی توان در پاسخنتای  فوق را می

دریافـ  شـد:    هایی از ای  قبیل، پاسخ«زال و سیمرغ»ی، پس از تدریس موضوع شنیدارجلسة 

ینمـ » ؛«بخشـید زال نباید سام را مـی »؛ «از اینکه سام، زال را در کوه رها کرد، خشمگی  شدم.»
؛ «حوصـلگی دارم احسـاس خسـتگی و بـی   »؛ «نی سیمرغ گیس ؟یعنی سی مـرغ دارد؟ مع دانا
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گگونه ممک  اسـ  انسـان   »؛ «کنندتر هستند و بهتر عمل میها، انسانگاهی حیوانات از انسان»

 در فرهنگ ما، ایـ  »؛ «م  بسیار عصبانی و خشمگی  هستا»؛ «فرزندش را دوس  نداشته باشد
ها را دوسـ  نـدارم، غمگـی     ای  داستان»؛ «دیدم، پس نظری ندارمم  فیلا را ن»؛ «گونه نیس 

 «.اس  و دروغ نگرفتا گون افسانه یاجهینتاز ای  داستان هیچ »؛ «اس 
شـده   رنـگ کاهای منفی فوق ، نگرششنیداریآموزان از جلسة با گذش  زمان و گذر زبان

 ، انگیـزة بیشـتری بـرای   پیشـی   ةمرحلهیجانات مثب  بیشتری نسب  به  ةتجرببا  آموزانو زبان

 راهبردهـای بـر روی توجـه، انگیـزه،     ریتأثهیجانات مثب ، با زیرا  ؛یادگیری مطالب پیدا کردند

در جلسـات  (. 2002، 1پیریتیتز و گوتز،  )پکران، گذاردیماثر  آموزانزبانیادگیری بر یادگیری 

آمـوزش   هـا آنبـه  غیره ، فیلا، اس ید و همراه با تصاویرموضوعاتی را که  آموزانزبان، دیداری

در تدریس  ،مثال عنوانبه .یاد گرفتند شنیداری موضوعات جلسةتر از تر و سریعآسان داده شد،

 آمـوز زبـان  برای ای  بنا تصاویربه شیوة دیداری،  ،نماد معماری ایرانی عنوانبه «بادگیرهای یزد»

زمـان  ذا رابطة مستقیا میان مـدت ل؛ کردبیشتر صحب   بود، دهیداز آنچه وی  و کردتوجهجلب 

لحاظ شنیداری، دیداری و میزان درگیری حواس وجود داش . مصاحبه و نوع جلسة تدریس به

برای یـادگیری   فراگیران که یهنگامطبق آن  اس  که بر 2گذاری دوتاییرمزنظریة ید ؤمای  امر 

 طـور بـه ، وقتـی کـه   نمونـه  عنـوان بهکار گیرند، ن را بهشاگانهمطلبی بیش از یکی از حواس پن 

صـورت   و ارتبا  بی  دو حس کام ً شفاف دهندپردازش بصری و ک می را انجام می زمانها

 اسـ  کـه در مرحلـة    روشـ  (. 2003، 3یرافتد )میثرتری اتفاق میؤمطور بهگیرد، یادگیری می

گیرد و ایـ  امـر بـه یـادگیری و     شکل می زمانها، پردازش بصری، شنیداری و ک می دیداری

 دریاف  شـده در ایـ  مرحلـه    یهاپاسختعدادی از . شودیممنجر  آموزیفارسدر  مطلب بهتر 

از دیـدن فـیلا   »؛ «اسـ   زیانگشگف دیدن تصاویر یک بنای جدید ایرانی بسیار »از:  اندعبارت
 ؛«ببیـنا دیگـر دربـاره ایـران     یهـا لایفـ  ارمدوسـ  د »؛ «زیبا و مفید درباره شهر یزد لذت بردم

متوجه گذر زمـان  »؛ «بادگیرهای یزد خیلی بلند و زیبا اس ، دوس  دارم آن را از نزدیک ببینا»
 ؛«آرزو دارم بـه یـزد سـفر کـنا    » ؛«ایران را ببیـنا  دوس  دارم بناهای تاریخی دیگر در»؛ «نشدم

                                                           
1. Pekrun, Goetz, Titz, & Peery   
2. Dual-coding theory 

3. Mayer 
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انـد کـه   هایی به ای  بزرگـی داشـته  اند یا خانهدانستا که مردم ایران گنی  گیزهایی ساختهنمی»

هـای قـدیمی بـه ایـ      ای کاش هنوز ها خانه»؛ «نشی  مجزا داشته اس نشی  و زمستانتابستان
؛ «لا، خوشحااندبودهمعماران ایران تا ای  اندازه به فکر مردم خود  که یااز »؛ «ساختندسبک می

 را شـنیدم  موضـوع کـه اسـا   اول » ؛«دوس  دارم در کشور م  گنی  بنای مفیدی ساخته شود»
 «.و اهمیـ  ایـ  سـاختمان را فهمیـدم     اما با دیدن فیلا خیلی لـذت بـردم  معنی آن را نفهمیدم 

 اس : زیربه شرح  دیداری ةمرحل  شده، نتای  مشاهده شده در دریاف یهاپاسخبرطبق 

  واسطة دیدن تصاویربه زمانها طوربهتقوی  مهارت شنیداری و دیداری 

  ثرتر با موضوع و مدرس  ؤم یریگارتبا 

 دادن جزئیات موضوع با دانش قبلی در ذه  واژگانی و ارتبا  یسازیتداع 

   گسترش دامنة واژگان با دیدن تصاویر 

  ضوع  بیشتر در ارتبا  با مو یهالایفتمایل به دیدن تصاویر و 

 در ارتبـا  بـا    آمـوز زبـان امیـد توسـط    کردن احساساتی نظیر لذت، شـادی، تجربه

 موضوع

 در رابطه با یادگیری موضوع آموزانزبان افزایش انگیزة 

 دیدن تصاویر و فیلا ةواسطبه موضوعکلی از   یجاد درا 

 نسب  بـه موضـوع تـدریس شـده و بیـان کـردن نظـرات         یفرد یهادگاهید ایجاد

 شخصی

 ةدر ای  مرحله نسب  به مرحلـ  آموزانیفارستمایل بیشتر و عل   دیداری تحلیل مرحلةدر 
 توانـد یمـ حسی بینایی، شنوایی، لمسی و غیـره   یهامحر کاهش که گف   توانیم، شنیداری

 یریکـارگ بهسبب کاهش توانایی و قدرت یادآوری واژگان و در نتیجه کاهش تمایل افراد برای 

دیـداری   ةمرحلـ گاپ( و در دس  صفهانی، در ا پورو فیروزیان قدمپیشمورد نظر گردد ) ةواژ

و مشخ  اس  که با افزایش حس بینایی در کنـار حـس شـنوایی قـدرت یـادآوری موضـوع       

 تمایل به یادگیری افزایش یافته اس .  

نیز مشـهود بـود. بـرای     حرکتیلمسیآموزان از منفی به مثب  در جلسات تنییر نگرش زبان

آموزانی که غذای ایرانی را تنها بر مبنای غذای خوابگاه قراوت کرده بودنـد و اصـ ً   مثال، زبان
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کـه در آن   حرکتـی لمسـی  ةنگرش مثبتی نسب  به آن نداشتند، پس از جلسة گهارم و در مرحل

ند که غذاهای ایرانی آموزش داده شد، دریافت هاآنیک غذای ایرانی )میرزاقاسمی( از نزدیک به 

کـه درگیـری    جـا آنهـا باشـند. در ایـ  مرحلـه، از     توانند جز، بهتـری  بسیار لذیذ هستند و می

نیـز   یتـر قیـ عم، شاهد نگـرش  نسب  به موضوع وجود داش  آموزانزباناز سوی  یترفعاالنه

 ،حلـه خود و تجربـة احساسـی در آن مر   یهاپاسخبرای  آموزانزباننسب  به موضوع بودیا و 

مصاحبه در مرحلة  سؤالآموزان به هایی که زبانتعدادی از پاسخ .ارائه دادند یاکنندهقانعدالیل 

در کشور م  هـا بادمجـان را   »از:  اندعبارتداده بودند، « میرزاقاسمی»با موضوع  حرکتیلمسی

کنند، دوسـ  دارم زودتـر   مرغ همراه بادمجان استفاده نمیکنند اما از تخاشیوه طبخ می  یمههب
فکر کردم ای  غذا، مثل غذاهای خوابگاه بـدمزه اسـ    »؛ «مشخ  شود هاتفاوتامتحان کنا تا 

اول از اینکـه رب و  »؛ «. گـون خیلـی باسـلیقه درسـ  شـد     خـوب باشـد   کـنا یمفکر االن اما 
و باسـلیقه   خوشمزه آمـد  نظربهدم اما بعد که غذا درس  شد، بود تعجب کربا ها  یفرنگگوجه

گـون بادمجـان    .کنا ای  غذا خوشمزه اس میم  بادمجان دوس  ندارم اما فکر »؛ «تزیی  شد
مثـل مـاهی دودی کـه بـا دود خیلـی       ؛و بوی دود آن بایـد خیلـی خـوب باشـد     شودیمکباب 

کردم بادمجان اص ً فکر نمی»؛ «کندیمرا خوشمزه  . سیر ها آنشودیم طعاخوشو  مزهخوش
امـا واقعـاً عـالی     !شوندینمها استفاده  . گون در کشور م  ای  دو بامرغ خوشمزه باشدو تخا

تزیی  شد و م  دوسـ  دارم آن را امتحـان کـنا و     زیرا غذای جدید خیلی زیبا رسدیم نظربه
 یفرنگـ گوجـه ؟ زیرا رب و استفاده کرد یفرنگگوجهبه جای رب فقط از  توانیمآیا »؛ «بخورم

. بایـد  دهدیمو سیر ها به غذا مزه  اس  بخشلذتبوی دود غذا بسیار »؛ «کندیمغذا را ترش 
حتماً ایـ   »؛ «باشد که خانا آن را به ما درس داد. م  خیلی لذت بردم یاخوشمزهغذای خیلی 

. مـ   و روش طبخ آسـان اسـ    شودیمنی آماده پزم گون مواد آن به آساغذا را در خوابگاه می
 کـنا یمـ معرفـی   امخـانواده حتماً ای  غذا را به دوستان و »؛ «روش پخ  را به خوبی یاد گرفتا

با یک غـذای ایرانـی جدیـد آشـنا شـدم، خیلـی        که یااز »؛ «زیرا در کشور م  ای  غذا نیس 
و هیچوقـ  غـذای متنـوع     ایخـور یمو قیمه  یسبزقورمهگون ما در خوابگاه فقط  خوشحالا

از اینکه غذای ایرانی به ما معرفی شد که برن  ندارد، تعجب کردم و لذت بردم گـون  » ؛«نداریا
و امروز در کـ س   تا االن معلا م  در ک س غذا نیاورده بود» ؛«خورندیمخیلی برن   هایرانیا
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ک س امروز خیلی »؛ «یاوریاها در ک س غذا ب خیلی خندیدیا و لذت بردیا. دوس  دارم باز

امیدوارم ای  غذا »؛ «توانستیا غذا را زودتر مزه کنیا. ای کاش میبود بخشلذتو  کنندهسرگرم
؛ «گون غذاهای ایرانـی در خوابگـاه خیلـی بـدمزه اسـ       را با دوستانا در خوابگاه درس  کنا

 ؟و باز ها میرزاقاسمی پخ  آن را کبابی نکرد؟ توانیمکردن بادمجان گیس ؟ آیا عل  کبابی»
 به شرح زیـر  حرکتیلمسی ةمرحلنتای  مشاهده شده در  «.گون کبابی کردن خیلی سخ  اس 

 اس :

        ،برقراری ارتبا  لمسی و احساسی بـا موضـوع و داشـت  احساسـاتی نظیـر لـذت

 غیره، امید و خاطرآرامش

 در   سـه حـواس شـنیداری، دیـداری و المسـه و بـاالرفت  سـرع         یریکـارگ به

 آموززبان

 افزایش سط  آگاهی نسب  به موضوع با دیدن آن از نزدیک 

  صـورت بـه انی و یادگیری مطالـب  فیزیکی و هیجصورت به آموززباندرگیر شدن 

 مد  کارآ

   مصاحبه هایلسؤادر پاسخگویی به  آموززبانافزایش خ قی 

  و لذت از لمس موضوع و آشنایی با موضوع از  آموزیفارس ةزیانگبرانگیخته شدن

 نزدیک

 بیشـتر در مـورد   هـای لسـؤا در طـرح   آموزانیفارسبودن ذه  کنجکاوی و فعال 

 موضوع

  آموزیفارسایجاد تعامل دوسویه میان مدرس و   

 توجه خا  به جزئیات شی، تدریس شده 

 مستقیا موضوع در ک س تجربة ةواسطبه ترباثباتثرتر و ؤیادگیری م 

 

 خواسـته  آموزانزباناز  ،( با آوردن اشیای الزم و مرتبط با موضوعدرونیدر جلسات پنجا )

ل آجیـ »در تـدریس موضـوع    ،مثـال  عنـوان بـه کننـد.   یسـاز هیشـب شـده را  تدریسشد موضوع 

بیـان  شـفاهی   صورتبهرا  «گشامشکلداستان آجیل »مدرس صورت درونی ابتدا به« گشامشکل
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 ،با موادی که برای آنان فراها شـده اسـ    خواسته شد آموزانزبانداستان از طبق ای   و بر کرد

سـازی  شـبیه مطابق بـا داسـتان   کنند و اجرای مراسا آن را  گشامشکلآجیل  یبندبستهاقدام به 

یرانیـان  هیچ ذهنیتی راجع به سن  نذر و اعتقاد به آن توسـط ا  تا آن زمانکه  یآموزانزبانکنند. 

گروهی و با کمـک یکـدیگر بسـیار    صورت بهآجیل  یبندبستهاشتند، از شنیدن داستان آن و ند

از » :از انـد عبـارت دریاف  شده از آنـان در ایـ  مرحلـه     یهاپاسخشده و تعدادی از  وشحالخ

رها به زیبایی آجیـل کمـک زیـادی    اینکه در ک س آجیل در تور گذاشتا، خیلی لذت بردم. تو

در »؛ «درس  کردن بسته برای آجیل فکـر خـوبی اسـ     .آن خیلی زیباس  یهارنگو  کندیم

حرـرت علـی)ع( بـه پیرمـرد      نکهیانیس ، خیلی جالب بود و لذت بردم.  رسا کشور م  ای 
شک ت نـذر کنـیا و خـدا و    برای م ایتوانیم. یعنی ما خارک  کمک کرد، خیلی پندآموز اس 

دوس  دارم ای  آجیل را نذر کنا تـا مشـکلا برطـرف    »؛ «نندکیم)ع( به ما کمک حررت علی
از اینکه پیرمرد خارک  نـذر را فرامـوش   »؛ «کندیمبندگان کمک  ةهمخدا به  کنایمشود. فکر 

 ؛«سـ  و ظـالا نیسـ    هاحـرف از ایـ    ترمهربانکرد و به زندان افتاد تعجب کردم. گون خدا 
ا کمـک کنـد تـا بـه او     به مـ  خواهدیم  و خدا مثل معجزه برای انسان اس گشامشکلداستان »

تنـگ   امخـانواده در کشور خودم افتادم و دلا بـرای   یاد یک داستان مشابه به ای »؛  «توکل کنیا
هـا  در کشـور مـ    »؛ «شد. ای  سن  شبیه سن  کشور م  اس  اما نوع آجیل متفـاوت اسـ   

، اما مثل ای  آجیل نیس  و مردم برای نـذر کارهـای دیگـری    کنندیممردم برای مشک ت نذر 
   «.دهندیممث ً گای  ؛دهندیمانجام 

از اشتیاق به ارتبـا   با باالتر رفت  سط  هَیجامَد،  شود،مشاهده می هاپاسخدر گونه که همان

و ایـ  نتیجـه   زیاد شـده  ونی در ةدر مرحلک سی  فرآیندو شرک  فعاالنه در  آموزانزبانسوی 

( اس  که بر طبق آن، اشـتیاق بـه ارتبـا  مـ   مهمـی      الف 2016) قدمپیشپژوهش  دییتأدر 

نیز باالتر  باالتر باشد، میزان اشتیاق به ارتبا و هرگه سط  هَیجامَد  باشدیمبرای یادگیری بهتر 

خ صـه   زیـر ح به شر توانیمرا  درونی در جلسة هامصاحبهآمده از  دس بهتای  ن. خواهد بود

 نمود:

  عملی صورتبهاجرای موضوع  واسطةبه آموزانزبانو اشتیاق در ایجاد شور 

 نظر در جمع تقوی  حس همکاری و ایجاد توانایی اظهار 
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 مشـابه   هـای موضوع با موضوع یهاتفاوتو  هاشباه فرهنگی و سنجش  ةسیمقا

 آموززبان مبدأدر فرهنگ 

  مصاحبه هایسؤالو اختصا  زمان بیشتر به  تریطوالناستفاده از جم ت 

  بیشتر یهانقشعدم تمایل به اتمام ک س و تمایل به اجرای 

  و مدرس آموزانزبانموضوع میان  دربارةایجاد مباحثه 

  در جلسه و داشت  احساساتی نظیر لـذت، غـرور، امیـد و     آموززبانمشارک  فعال

 غیره

 ابطه با اجرای موضـوع  در ر آموززباننفس در ایجاد احساس مسئولی  و اعتماد به

 مدکارآ صورتبه

 ایفای نقش و اجرای عملی موضـوع در   ةواسطبه آموززبانحس موفقی  در  ایجاد

 ک س

 ک سبیشتر در  یهانقشگرفت   ةواسطبه آموزانیفارسرقاب  در  ایجاد حس 

   موضوع دربارةبه افکار  یبخشنظااستدالل و اندیشه و  ةقوتقوی 

پـنجا   ةموضوعی که در جلسـ  دربارةآموزان خواسته شد ، از زبانجامع(در جلسات پایانی )

( غیـره  ، کتابخانـه و )فرـای مجـازی  منـابع در دسـترس    درتدریس شده،  هاآن رای( بدرونی)

 سؤال( به جامعآموزان پس از جلسة ششا )هایی که زباناز پاسخبرخی تحقیق و تفح  کنند. 

دوس  داشتا بدانا ادامـة داسـتان   »از:  اندعبارتدادند،  «زال و سیمرغ»موضوع  دربارةمصاحبه 

همی  دلیل گندی  داستان در مورد آن خواندم و فهمیدم زال پادشاه به در شاهنامه گیس ؟زال 
اصـ ً متوجـه   »؛ «او را پذیرفتـه اسـ    ةتوبو سام از عملکرد خود پشیمان اس  و خدا  شودیم

بسیار زیبایی اس  کـه بـه زال    ةپرندشدم و اط عات خیلی زیاد یاد گرفتا. سیمرغ گذر زمان ن
یاد داد و بعد او را به سـوی  . به او جنگ کردن رحا کرد و به او مانند فرزندانش رسیدگی کرد

 بر شوم، آرزو کـردم سـیمرغ یـک پرنـدة    زال باخ ةدوس  داشتا از آیند»؛ «موفقی  هدای  کرد
ا تا بتوانا هنگـام مشـک ت   یار داشتواقعی بود و م  مانند زال یکی از پرهای سیمرغ را در اخت

داستان زیبایی بود، از تحقیق در مورد آن بسـیار لـذت بـردم و بـه علـا مـ        »؛ «او را صدا بزنا
؛ «دهـد یمـ و به انسان عزت و مقام  دهدیماضافه شد. فهمیدم خدا اگر بخواهد انسان را نجات 
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نظا سروده برای م  خیلی عجیب و جالب اسـ .  های شاهنامه را بهاینکه فردوسی کل داستان»

ای  داستان پر از نکات مها بود. انسان باید به فرزند خود رحا کند تـا پشـیمان نشـود و بایـد     
اما خدا بـه زال   ،گذاش سام نباید کودکش را پای کوه می»؛ «ناشکری نکند و از خدا تشکر کند

کـردن یـاد   آوری و صحب نام سیمرغ او را نجات داد، حتی به او جنگهای برد و پرندهکمک ک
که سام دوباره ازدواج نکرد و منتظر شـد از   خوشحالا»؛ «داد. لطف خداوند شامل حال زال شد

نگـام تولـد فرزنـدش را رهـا کـرد و      هشود اما از او ناراح  شدم که بـه  داربانوی خودش بچه

در اینترنـ    کـه نیااز »؛ «رغ او را پیدا کرد و مثل فرزنـد خـود پـرورش داد   م سیمحال شدشوخ

زال یاد گرفتا خیلـی لـذت بـردم. دوسـ  داشـتا       هب راجعجستجو کردم و مطالب خیلی زیاد 
تحقیق در مورد داستان ایرانی برایا خیلـی مفیـد   »؛ «عکس سیمرغ را بکشا گون خیلی زیبا بود

 «.اسـ   ی بـوده فهمیدم فردوسی خیلی مرد بـاهوش و عـالم   . م بود و به دانش م  اضافه شد
ـ   ده اعـا از ازدواج او بـا   الزم به ذکر اس  در ای  مرحله تحقیقاتی راجع به زنـدگی زال در آین

 ةادامـ دانسـت   بـه   آموزانیفارستمایل بیشتر  دهندةصورت پذیرفته بود که نشانرودابه و غیره 

، «زال و سیمرغ»داستان  یها یشخصاز میان  آموزانبانزاز سویی دیگر، بود.  مورد نظرداستان 

در ای  مرحلـه تصـویر    هاآنو تعداد زیادی از  انددادهنشان « سیمرغ»زیادی به شخصی   ةع ق

 .اندکردهرا طراحی « سیمرغ»

 اس : زیربه شرح جامع  شده در مرحلةتنییرات مشاهده

  ةواسـط به تریطوالنفاده از جم ت و است آموززباناط عات واژگانی  ةدامنافزایش 

 یادگرفت  اط عات جدید از منابع بیرونی

  شدن نقش مدرسرنگو اتکا به خود در امر یادگیری و کا آموززبانپویایی 

 آموززبان ةشدمستقل و خود هدای   مطالعة   

  آموززبانیادگیری توسط  یابیجه ایجاد   

  آموززبانتوانایی تبیی  و تفسیر موضوع توسط 

  جستجو در منابع تحقیقاتی ةدر نتیج آموززبانقدرت تفکر در  تقوی 

 تریطوالنموضوع در مدت زمان  توانایی صحب  دبارة 

 نتای  پژوهش ةارائ ةنحودر  آموززبانی خ قی  ارتقا 
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 اط عات   ةدامندر دسترس در جه  افزایش  منابع ةان استفاده از همکام 

  یل به تحقیق و تفحـ  بیشـتر در مـورد   و تما آموزبانزباال رفت  حس کنجکاوی 

 موضوع

 انجام پژوهش ةنحودر  آموزیفارستوسط  یریگایتصمو  یزیربرنامه 

 بروناگـاهی  ةمرحلـ از  آمـوز زبـان ، درونی و جامع هایکه مشاهده شد، در جلسه طورهمان

مطالـب   ،لـذا  ؛رودیمـ پـیش   دروناگـاهی مطالب در ذه  او تثبی  شده و به سم  عبور کرده، 

)شـنیداری، دیـداری و    بروناگاهی ةمرحلبیشتری در مقایسه با یادگرفته شده از عمق و وسع  

و  بروناگـاهی بـی  مراحـل    (الف 2016) قدمپیشطبق پژوهش  برخوردار اس . (حرکتیلمسی

ـ   ةرابطو میزان اشتیاق به یادگیری  دروناگاهی ا  در مستقیا وجود دارد که میزان تمایل بـه ارتب

در  کـه  شـود یمـ مشـاهده  به حداکثر رسـیده اسـ .    آموزانزبانتوسط  درونی و جامعمراحل 

( درونی و جـامع )هَیجامَد  دروناگاهیکه در سط   یآموزانزبان، رونی و جامعد جلسات پایانی

صحب  کردند و نسـب  بـه افـرادی کـه در      ،موضوع پزوهش زمان بیشتری دربارةبودند، مدت

ی داشـتند  تـر عیوسـ بودند دایرة واژگانی  (حرکتیلمسیشنیداری، دیداری و ) بروناگاهیسط  

 .(2016، جاجرمی و شایسته، قدمپیش)

دیـداری و  شده در مراحـل  اشاره یهایژگیوشامل درونی و جامع الزم به ذکر اس  مراحل 

 همـة  ةبردارنـد  در درونـی صـورت  بهیس زیرا پرواض  اس  که تدرباشد؛ نیز می حرکتیلمسی

 .باشدیمنیز  حرکتیلمسیشنیداری، دیداری،  یهایژگیو

صـورت  بـه در هر جلسـه را   آموزانیفارسمیزان در  مطلب هیجانات  توانیمکلی  طوربه

 زیر نشان داد: هاینمودار
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دهد. نشان می جامع و درونیدر سطوح ترتیب بهآموزان را در  مطلب زبانمیزان  3نمودار 

تـری نسـب  بـه موضـوع داشـته و ارتبـا        آموزان در  عمیقکه در ای  سطوح، زبان معنابدی 

آموزان نسب  بـه  نگرش زبان آید،می ها نیز برکه از مثال گونههمانبیشتری با آن برقرار کردند. 

 تر بوده اس . تدریس شد، مثب  ی()جامع و درون دروناگاهیکه در سط   هاییموضوع

 

 
 آموزیفارسن یادگیری میان درگیری ذهن و میزا  ةرابط .4 نمودار 

 شنیداری   دیداری                     حرکتی    -درونی                    لمسی جامع           

 آموززبان. رابطة میان سطوح هَیجامَد و درک و نگرش ۳نمودار 

 

 

 /نگرش درک مطلب
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 با افزایش میزان درگیری ذهـ  رابطـة   آموزیفارسکه سط  یادگیری  دهدیمنشان  4نمودار 

میـزان درگیـری ذهـ  و آشـنایی وی بـا       ةدهنـد نشانمستقیا دارد. در ای  نمودار بخش رنگی 

شـدن ایـ  بخـش نشـان داده      ترهریتاس  که افزایش میزان درگیری ذه  با  مورد نظرموضوع 

، ذهـ   ایـ رویمـ پـیش   دروناگاهیسم  به بروناگاهیگه از سط   که هر معنا یبدشده اس . 

 .  ابدییممخاطب با موضوع آشناتر شده و میزان یادگیری وی نیز افزایش 

 زبانانغیر فارسیالگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی به 

یمـ ، آمـوزان زبـان آموزشی بر نگـرش   یهاجانیه تأثیرمباح  فوق و با توجه به  بر اساس

الگویی  ،آموزانیفارس« وگوگف » یهاکتابدر  ژهیوبه آموزش مباح  زبان فارسی، برای توان

درگیـر   آمـوزان زبانآن، سطوح مختلف هیجان را در  بست  کاربهتواند با ارائه داد که مدرس می

فرهنگی آنان را نسب  به ای  زبان ارتقا دهـد. در نتیجـة اسـتفاده از ایـ  الگـو،      کرده و آگاهی 

ـ ثرتری را تجربه کرده و نگرش آنان همراه بـا  ؤیادگیری م آموزانزبان هیجـان، از   یسـاز یدرون

. ای  الگو در بهتری  حال ، کیفی  یادگیری زبـان فارسـی را ارتقـا    ابدییممنفی به مثب  تنییر 

 خواهد کرد. آموزانیفارسشایان توجهی به مدرسان و  بخشیده و کمک

ــداری و  بروناگــاهیآگــاهی، هــیچســطوح  ،(2015) قــدمپــیشی الگــودر  )شــنیداری، دی

آموزان بر اساس نوع هیجان و میزان مواجهة زبان )درونی و جامع( دروناگاهی( و حرکتیلمسی

معنا که برای تدریس یـک موضـوع و افـزایش    اند. بدی با موضوع، جداگانه در نظر گرفته شده

 مـورد نظـر  آموز به حد مطلوب تدریجی سط  هیجان فرد، شش جلسه زمان الزم اس  تا زبان

غیـر  شود، در آموزش زبان فارسی به یاما بر اساس الگویی که در ای  پژوهش پیشنهاد م برسد؛

بـرای هـر کتـاب و     با توجه به محدودی  زمـان و تعـداد کـاِ جلسـات تـدریس      زبانانفارسی

که  گرا نیس ؛ بروناگاهی، نیازی به برگزاری جلسات مجزا در مرحلة مذکور به آن یهامهارت

 دروناگـاهی حلـة  آمـوزان تنهـا بـا شـرک  در جلسـات مر     دهد که زباننتیجة پژوهش نشان می

گردد، برسند. بنابرای  توانند به هیجان مطلوب که منجر به نگرش مثب  می( میدرونی و جامع)

ادغام  درونیدر جلسة  زمانهاصورت بهتوان را می حرکتیلمسیشنیداری، دیداری و جلسات 

شـنیداری،  شـده بـرای تمـامی جلسـات      از ابزارهـای ذکـر  درونی کرد و حی  برگزاری جلسة 

 نیز استفاده کرد.  حرکتیلمسیدیداری و 
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 دروناگـاهی  بر جلسـات  بروناگاهیجلسات  تأثیرمنظور جلوگیری از در پژوهش حاضر، به

، موضـوعات  شـود یمـ  آمـوزان رفت  میزان بسامد هیجانی زبان طبیعی باع  باالترصورت بهکه 

 ، الگـوی پیشـنهادی در ایـ  پـژوهش بـرای      شده در هر جلسه تنییر یافته اس . بنـابرای مطرح

 ایرانی در دو جلسه تـدوی  شـده اسـ ؛   ی یغذا عنوانبه «میرزاقاسمی»مانند  یتدریس موضوع

طـور مجـزا   بـه  حرکتـی لمسـی شنیداری، دیـداری و  ترتیب که نیازی به برگزاری جلسات بدی 

، مدرس درونیشود. در جلسة  درونیتواند از همان ابتدا وارد مرحلة آموز میبلکه زبان ،نیس 

تصاویر مربو  و نحوة پخـ    ،دهد. پس از آندر مورد میرزاقاسمی توضی  می قهیدقابتدا گند 

شود. سپس، مدرس که از قبل مواد الزم برای تهیـة میرزاقاسـمی را   فیلا ارائه میصورت بهغذا 

خواهد بـر  می آموزانزبانو از  دهدآموزان نشان میرا به زبان هاآنآورده،  با خودکرده و  فراها

گروهی اقدام به پخ  میرزاقاسمی کنند. صورت بهاند، اساس فیلا و تصاویری که مشاهده کرده

کننـد و نظرشـان را در مـورد حـس و تجربـة      شده میل میآموزان از غذای طبخدر نهای ، زبان

جلسـة  رای جلسة بعـدی ) شود که بمی خواستهآموزان از زبان ،کنند. سپسشان بیان میشخصی
فرـای   منـابع موجـود اعـا از کتـاب،    همی  موضوع )میرزاقاسمی( پژوهشـی از   بارة( درجامع

هـای  ها و شـباه  نتای  پژوهش خود که شامل تفاوت بارةانجام داده و درو غیره  فیلا مجازی،

 ترتیـب، تـدریس هـر   در ک س بح  کننـد. بـدی   فرهنگ خود،  فرهنگی بی  فرهنگ ایرانی و

 موضوع، تنها در دو جلسه، به شرح زیر اس :
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 الگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی .5نمودار 

 

 ژهیـ وبهزبان فارسی، گوناگون  هایدر تدریس موضوع تواندیمطبق الگوی مذکور، مدرس 

آمـوزان  زبـان سطوح مختلف  بسامد هیجـانی را در   ،حداکثر در دو جلسهفرهنگی،  هایموضوع

 هـا آن ةواسـط کلی تدریس خـود راهکارهـایی را بگنجانـد تـا بـه      یهااس یسو در  درگیر کند

درگیر شـوند   غیرهگون حواس بینایی، شنوایی، بویایی، لمسی و  ایحسی گندگانه یهامحر 

یمـ شـده  راهکارهـای توصـیه   افزون بر ای ،. ثرتری را تجربه کنندؤیادگیری م آموزانیفارس و

ة آموزش کتب و منابع درسی حوز مؤلفان، زبانانغیر فارسیبرای مدرسان زبان فارسی به  تواند

ـ تهو آنـان را   آموزش زبان فارسی مفید واقع شـود  یهاکارگاهکنندگان زبان فارسی و برگزار  ةی

 .  یاری رساند مواد درسی مناسب در آموزش
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