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  چكيده
اي دارد و  ات و حواس اهميت ويژهجانيهآموزي مطلوب، توجه به  نقش  براي اجراي فرآيند زبان

آموزان را ارتقا توانند با ايجاد هيجان مطلوب و تأثيرگذاري بر حواس، توان يادگيري زبانمدرسان مي
تلفيقي از دو واژة (هيجان+ بسامد) است كه به تأثير هيجانات ناشي از استفادة » هيجامد«دهند. مفهوم 

(تهي)، بروناگاهي آگاهي  كند و متشكل از سه مرحلة هيچحواس در يادگيري مفاهيم گوناگون اشاره مي
كوشد تا حركتي) و دروناگاهي (دروني و جامع) است. پژوهش حاضر مي-(شنيداري، ديداري، لمسي

زبانان، با در نظرگرفتن اين مفهوم و بخشي روش تدريس زبان فارسي به غيرفارسي منظور كيفيت به
هاي آموزشي بر يادگيري و گانة آن (هيجان، حواس و بسامد) و باتوجه به تأثير هيجان هاي سهمؤلفه

زبانان پيشنهاد دهد و تأثير فارسي به غيرفارسي آموز، الگوي هيجامد را در تدريس زبان پيشرفت زبان
زبان زن در ايران با استفاده از  آموزان غيرفارسي تدريس مبتني بر اين الگو را بر هيجانات زبان

كشور با  16زبان از  آموز زن غيرفارسي زبان 60ور، منظ هاي هيجامد و هيجان بسنجد. بدين پرسشنامه
گيري در دسترس انتخاب  فارسي كتاب هفتم) به روش نمونه سطح زبان فارسي يكسان (سطح زبان

نفر) و در مدت زمان شش هفته  15گروه (هرگروه شامل  4جلسه تدريس براي  22شدند و پس از طي 
گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه تدريس مبتني بر الگوي  بر اساس الگوي هيجامد مورد ارزيابي قرار
زبان زن تأثير معنادار مثبت داشته است.  آموزان غيرفارسي هيجامد بر ارتقاي ميزان هيجانات زبان

آموز افزايش  ديگر، با درگيركردن تعداد حواس بيشتر در فرآيند آموزش، ميزان هيجامد زبان بيان به
شود. در نتيجه با كاهش هيجانات منفي، زمينة تعامل بيشتر با مدرس  ثبت توليد مييافته و هيجان م
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تعدد حواس در امر با برجسته نمودن نقش عوامل هيجاني و دهد.  فراهم شده و يادگيري كارآمد رخ مي
ن در آموزا توان در جهت باالبردن و ارتقاي هيجانات مثبت زبان رسد از اين الگو مي نظر مي يادگيري، به

  آموز را فراهم كرد. تدريس زبان فارسي استفاده كرده و زمينة يادگيري موفق زبان
  

  : هيجان، حواس، هيجامد، آموزش زبان فارسيهاي كليدي واژه

  

  مقدمه.1

دنبال گسترش روابط ميان كشورها و لزوم دادوستدهاي علمي،  هاي گذشته، بهدر طي سال
بسياري از سراسر جهان به نظام آموزشي ايران وارد  فرهنگي، ديني، تجاري و سياسي افراد

كه زبان هر ملت يكي از  اند. از آنجايي و يا تمايل به يادگيري زبان فارسي داشته شده
بايست از فرصت ايجاد شده در  آيد، مي شمار مي هاي فرهنگي آن به ترين شاخصه مهم

 يراستا در جزاين مهم  راستاي گسترش فرهنگ ايراني در سطح جهاني استفاده كرد و
 به يفارس زبان آموزش و يمل تيهو شناساندن جهت در يآموزش مناسب يزير برنامه

 ةويش و يفارس زبان يها كالس باشد. در نيل به اين هدف، پذير نمي امكان زبانان يرفارسيغ
 داشت توجه ديبا. است برخوردار ييبسزا تياهم از ،نديگز يبرم مدرس كه يسيتدر
 رگذاريتأث بسيار يفارس زبان آموزش شرفتيپ در مند نظام و ياصول يها روش يِريكارگ به

  .كرد خواهد ليتسه را زبان نيا يريادگي نديفرآ و بوده
هاي تدريس، بخش مهمي از آموزش زبان را به خود  امروزه، مسائل مربوط به روش

ست. البته هنوز هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته ا اند و پيشرفت اختصاص داده
توان روش واحدي كه بهترين روش نام داشته باشد، براي آموزش زبان فارسي به عنوان  نمي

منظور آموزش اين  كار گرفته شده به هاي به رسد اكثر روش نظر ميزبان دوم ارائه داد. به
-، شنيداري1هاي مستقيم  زبان برگرفته از الگوهاي آموزش زبان انگليسي مانند روش

   ).1387و غيره باشد (اكبري،  3ترجمه- ، دستور2اريگفت
كند و  آموز نقش مهمي را ايفا مي از سوي ديگر، از جمله عواملي كه در يادگيري زبان

زيرا . )Pekrun, 1998(است  4كند، هيجانات مثبت آموزي تقويت مي انگيزة وي را براي زبان
عملكرد، توسعة هويت و حتي سالمت  هيجانات و عواطف يك فرد در فرآيند يادگيري، انگيزه،
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بنابراين، ارائة الگوي آموزشي كه بتواند ميزان  (Schutz and Pekrun,2007)وي تأثيرگذار هستند 
ارتقا دهد و زمينة رشد  5آموز را با افزايش ميزان استفاده از حواسهيجانات مثبت زبان

كارگيري مدرس بايد تالش كند با بهمعناكه  رسد. بديننظر ميزباني وي را فراهم كند، مهم به
ها را افزايش داده و يادگيري را در آنان ، ميزان هيجان آنهايي مبتني بر ادغام حواس روش

فارسي تاكنون به اين  شده در آموزش زبان كارگرفته هاي به رسد روش نظر ميبه تثبيت كند.
  مهم توجهي نكرده است.

آموزي ارائة الگوي آموزشي كه  و حواس در زبان ها  بنابراين، باتوجه به نقش هيجان 
رشد زباني آنان   آموزان را با استفاده از حواس ارتقا داده و زمينةبتواند احساس لذت زبان

قدم  توسط پيش 6راستا، الگويي به نام الگوي هيجامد را فراهم كند، داراي اهميت است. درهمين
رسد  نظر مي هيجانات توجه كرده و به طراحي شده است كه به نقش حواس و (2015)

پور  قدم و فيروزيان تواند در مسير افزايش كارايي يادگيري مؤثر واقع شود. هيجامد (پيش مي
و با تمركز بر عوامل هيجاني،  7) مفهومي است كه با تلفيق هيجان و بسامد1396اصفهاني، 

عة زباني، درجات متفاوتي از اذعان دارد كه واژگان هر زبان براي افراد مختلف هر جام
آيند و  وجود مي باشند. اين هيجانات در نتيجة استفاده از حواس گوناگون به هيجان را دارا مي

   ؛ (Pishghadam and Shayesteh, 2016كنندتوانند شناخت افراد را نسبي  تحت تأثير بسامد مي

(Pishghadam, Jajarmi and Shayesteh, 2015چه واژه با تجربيات شنيداري، . براين اساس، هر
ديداري، لمسي بيشتري ارتباط داشته باشد، آن واژه در ذهن كاربر زبان داراي هيجامد 

قدم، طباطبائيان و  تري از آن واژه خواهند داشت (پيش بيشتري خواهد بود و افراد درك عميق
  ).1393ناوري، 

وزي و با در نظرگرفتنِ مفهوم آم در اين پژوهش، با توجه به اهميت هيجانات در زبان
عنوان متغير مستقل درنظر گرفته و  هيجامد در يادگيري، نگارندگان نحوة تدريس مدرس را به

سنجند.  آموزان مي تأثير استفاده از آن را بر متغير وابستة هيجانات مثبت و منفي زبان
بر سطوح هيجانات مثبت و بنابراين پس از معرفي الگوي هيجامد تدريس مبتني بر اين الگو 

يافتن  شود. هدف از جستار حاضر اين است كه مدرس با آگاهي آموزان سنجيده مي منفي زبان
ريزيِ بهتر  آموزان و كاهش هيجانات منفي آنان در راستاي برنامه نسبت به نوع هيجانات زبان

آموزان  ارسيآموزش گام بردارد و محتواي زباني را منطبق با عاليق، هيجانات و حواس ف
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  تدريس نمايد..
  

 پيشينة تحقيق .2

كه هيجانات، احساسات، تمايالت و رفتارها، نقشي اساسي در موفقيت و يا عدم جايياز آن
به نقش هيجان در بسياري از ،  (Golkowska, 2007)كنندموفقيت در زمينة يادگيري زبان ايفا مي

 هاي نظريه به ست. عطفشناسي نيز اهميت داده شده ا ها از جمله روان رشته
 مثبت تأثير عنوان به اغلب كه( مثبت احساسات كه دهد مي نشان تحقيقات نوروفيزيولوژيكي،

 را(Isen, 2008)  شناختي فرآيندهاي از وسيعي طيف مند نظام طور به) شود مي گرفته درنظر
. (Yang, Yang and Isen, 2013) دهند مي ارتقا خاص طور به را 9كاري  حافظة و طوركلي به

 به 10دوپامين رهاسازي شامل كه شيميايي -  عصبي هاي مكانيزم تحريك با مثبت احساسات
كنند  مي كنترل را توجه ميزان ،12بلندمدت حافظة تقويت با و شوند مي 11مغز پيش مغزي مناطق

 و توجه ميزان كردن تقسيم توانايي كنند، مي دريافت مثبت احساسات يادگيرندگان كه و هنگامي
 ديتول جاناتيه كه براين، هنگامي افزون. (Isen and Shmidt, 2007) يابد مي ارتقا آنان يادگيري
 در. شود يم فعال ناپسيس و شود يم ترشح 15تيگلوتام كنند، يم 14ناپسيس در 13نيسروتون

 وارد اطالعات و شود يم ديتول ديجد انپسيس ،شود شتريب نيسروتون زانيم اگر حالت نيا
  .(Zull, 2011) شود يم مدت بلند ةحافظ

 ظرفيت بر انكار، غيرقابل 16واژگاني بازنمود يك عنوان به كلمه، از سوي ديگر بسامد هر
 هايي آن با قياس در دارند، كه بسامد كمتري يعني كلماتي. (Rugg, 1990)گذارد  مي اثر پردازش

 500تا  250مغزي حدود  (طول موجN400 به دامنة نوسان  نياز دارند، بيشتري بسامد  كه
 موجب تكرار، عمل ،17هب تكرار تاثير مدل فرضيه اساس دارند. بر هزارم ثانيه) بيشتري

 قشر هاي عصب بين سيناپسي بيان ديگر، ارتباطات به .شود مي سلولي يا متابوليك تغييرات
 .شود الفع و گيرد قرار استفاده مورد كرات به كه شود مي تقويت زماني) بيروني اليه( مخ
18افزايش ميلين باعث تكرار، عمل

 پردازش نتيجة اين امر، در .شود مي 19ها اكسون اطراف در 
  . (Zatorre, Fields and Berg, 2012)يابد  مي ارتقا يادگيري، و شود مي انجام تر سريع اطالعات

اي ه اكنون با توجه به اهميت نقش هيجانات در آموزش و يادگيري، به تعدادي از پژوهش
  شود:  انجام شده در اين زمينه پرداخته مي
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نقش انگيزش و هيجان را براي يادگيري درس رياضي ) 1393( يآغاج و قره يواحد
و  يدواريمثبت همچون لذت، ام يها ناجيهبررسي كردند و نتايج پژوهش آنان نشان داد كه 

شدن در ريو درگ يريدگاي ريپذ انعطاف ياستفاده از راهبردها زش،يبر انگ يمثبت ريغرور تأث
و  گذارند يم يجا به زشينامطلوب بر انگ يريتأث ،يمنف يها ناجيدارند؛ در مقابل ه فيتكال

به استفاده  رانيفراگ شيمثبت با گرا يها ناجيهكه  شوند. درحالي موجب يادگيري سطحي مي
از  يليتحص يها تيدر فعال تيمرتبط هستند و موفق يو سطح قيعم يريادگي ياز راهبردها
 .آن) همبسته است ز(قبل و بعد ا تيفعال نيشده در ح تجربه يها ناجيبا ه ياضيجمله درس ر

نيز  به تأثير هيجانات بر يادگيري  پرداختند. نتايج  (2014) 20در اين راستا، كيم و پكران
گيري و انگيزش فرد پژوهش آنان نشان داد كه هيجانات بر فرآيندهاي شناختي، قدرت تصميم

) به نقش 1394گذارند و تأثير آنان بر يادگيري مشهود است. در پژوهشي ديگر، زارع ( ر مياث
هاي تحصيلي در يادگيري پرداخته است. نتايج پژوهش وي نشان داد كه ميان اهداف  هيجان

كنندگان رابطة مثبت وجود دارد كه در نتيجه از تكاليف لذت هاي مثبت شركت تبحري و هيجان
  يابد. ها افزايش مي ميد و موفقيت در آنبرده و روح ا

هاي اصلي هيجامد، در ادامه به  عنوان يكي از مؤلفه با توجه به درنظرگرفتن هيجان به
قدم، شود. پيش گرفته براساس اين مفهوم پرداخته مي هاي صورت تعدادي از پژوهش

د و نتايج پژوهش به بررسي هيجانات در زبان دوم پرداختن (2013) 21و شايسته آدامسون
كنند،  دليل درگيري حسي بيشتر، هيجامد باالتري توليد مي آنان نشان داد واژگاني كه به

-نشان دادند كه هيجامد مي (2017)قدم و شايسته شوند. پيش تر و بهتر ياد گرفته ميسريع

ه، ميان زندگي عالو شناختي فرايند يادگيري را تسهيل كند. به عنوان يك عامل روان تواند به
كند و براساس آن معنا و  فرد يادگيرنده و تجربيات حسي او نسبت به زبان ارتباط برقرار مي

  شوند.  مفهوم ياد گرفته مي
قدم،  هاي چهارگانة زبان خارجي نيز توسط پيش نقش هيجانات در يادگيري مهارت

ژوهش نشان داده شده مدنظر قرار گرفته است. در اين پ (2016)زاده  پور و امينضابطي
آموزان هيجانات متفاوتي (اضطراب، خشم، خستگي، نااميدي، شرم و غيره) را است كه زبان
كنند كه در يادگيري آنان تأثير دارد. در  آموزي تجربه ميهاي گوناگون زباندر مهارت

 (2016)ان نامة شاهي آموزان در پايان مطلب زبان پژوهشي ديگر، تأثير هيجامد بر مهارت درك
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ارزيابي شده است. نتايج نشان داد افرادي كه هيجامد زيادتري نسبت به موضوع داشتند، 
پور  مطلب شدند. برسي ذهن آنان بيشتر درگير شده و موفق به كسب نمرة باالتري در درك

آموز را در مهارت خواندن مورد بررسي قرار  نيز اهميت هيجانات و احساسات زبان (2016)
-شود، هيجاناتي است كه زبانمطلب مي كه باعث درك و اثبات كرده است يكي از عوامليداده 

هاي پژوهش او، به هر ميزان  دهند و براساس يافتهآموزان نسبت به متون از خود نشان مي
آموزان هيجامد باالتري نسبت به موضوع داشته باشند، به همان اندازه تمايل آنان براي زبان

  باالتر است. خواندن متن
قدم و زبانان، پيشبخشي روش تدريس زبان فارسي به غيرفارسيبه منظور كيفيت

-محور، واقعيتهاي سخنرانيهاي افزايش هيجامد از جمله شيوه ) شيوه1396ابراهيمي (

محور در تدريس زبان افزوده، آموزش مبتني بر شي، اجتماع يادگيري و آموزش پروژه
هاي آموزش  زبانان را پيشنهاد دادند. برمبناي نظرية هيجامد، روشفارسي به غيرفارسي

افزوده و آموزش مبتني بر شي، معادل با مرحلة بروناگاهي است و محور، واقعيتسخنراني
محور متناظر با مرحلة دروناگاهي است كه در  هاي اجتماع يادگيري و آموزش پروژه روش

ع رسيده است. چگونگي تغيير نگرش در يادگيري آموز به درك جامعي از موضوآن زبان
زبان به هنگام استفاده از الگوي هيجامد نيز توسط ابراهيمي، استاجي،  آموزان غيرفارسي زبان
دست آمده از پژوهش  ) مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج به1396يزدي ( قدم و امين پيش

جاميثر ؤزبان، م آموزان غيرفارسي د بر نگرش زبانآنان نشان داد كه استفاده از الگوي ه
شده بيشتر باشد، عملكرد او  نسبت به موضوع تدريس آموز يفارساست و هرچه هيجامد 

 يادگيري رغم سبك بهتر خواهد بود. آنان در پژوهشي ديگر (زيرچاپ) نشان دادند كه علي

وي هيجامد با ايفاي نقش الگ فارسي، زبان يادگيري روند در آموزان ترجيحي متفاوت زبان
طور  آموز به دليل درگيركردن چند حس زبان و به 22هاي يادگيري و غرقگي ميانجي ميان سبك

هاي  آموزان شده و اثر سبك زمان باعث توليد هيجان مثبت و ايجاد احساس لذت در زبان هم
تواند جايگزين  مي يادگيري ادراكي را خنثي كرده است. لذا الگوي تدريس مبتني بر هيجامد

   .هاي يادگيري ادراكي ياشد مناسبي براي تدريس بر اساس سبك

  

  نظري پژوهش مباني  .3
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 23هاي تحصيلي توسط پكران، گوتز، تيتز و پيري هيجان
طراحي شده است و منظور  (2002)

مرتبط  شرفتيكالس درس، آموزش و پ ،يريادگيبا  ماًيكه مستقهستند  ييها ناجيهاز آن 
(اعم از موفقيت  خودخاص براساس اثرات  يآموزش يها ناجيه .(Pekrun et al., 2002) ندباش مي

و  اند ها از هم جدا شده آن يبند طبقه ةو نحو شرفتيو پ يريادگي يها تيدر موقع و شكست)
مطلوب  جانيه كياشاره دارد كه  نيبه ا :ارزش - 1: شوند يم يبند ميبراساس چهار بعد تقس

 اي يختگياز برانگ جانيه كياشاره دارد كه  نيبه ا :تيفعال - 2) يمنف اي(مثبت  نامطوب اياست 
بر  كزتمر - 3منفعل)  اي(فعال  كند يم ليآن را تسه اي و كند يم يريجلوگ يروانشناخت تيفعال
محور - فيتكل تيفعال اي يريادگيبا آزمون،  كند يكه بروز م يجانيهمعناي اين است به  :هدف

) دنكن ياشاره م يريادگي ندآيكه به فر تيمرتبط با فعال يها ناجيمثال، ه يبرادر ارتباط است (
تجربه  نيداد معيرو كيو بعد از  نيقبل، در ح جانياشاره دارد كه ه نيبه ا ي:منبع زمان - 4و 
  و معطوف به زمان حال). نگر ندهينگر، آ ؟ (گذشتهخير اي شود يم

  

  24و غيرفعال فعال يها ناجيه. 3- 1
هستند. اگر  يو ارزش آن مبتن يريپذ بر كنترل شرفتيپ يها تيمرتبط با فعالي ها ناجيه

. لذت از شود يلذت تجربه م جانيشود، ه يمثبت تلق يو به لحاظ ارزش ريپذ كنترل تيفعال
از سروكار داشتن با  يمثال، شعف ناش يدارد، برا ياشكال متفاوت شرفتيپ يها تيفعال
 ةروزمر يها تيكه در زمان انجام فعالاست  يتر الت آرامحا ايو  زيانگ چالش فيتكال
باشد، خشم تجربه  يمنف ياما به لحاظ ارزش ريپذ كنترل تي. اگر فعالشود يبخش تجربه م لذت
بر آن صورت  يا مالحظه كنترل قابل چيارزشمند باشد اما ه تي. در مقابل، اگر فعالشود يم
. افتد ياتفاق م ي، ناكامردرا بردا تيفعال يرو شيع پموان دنتوان يزيآم تيطور موفق و به ردينگ

 ي. براديآ يم ديپد ينداشته باشد، خستگ يارزش مثبت و ارزش منف تي، اگر فعالدرنهايت
 طور نيا كنواختي ةروزمر فيگونه كه در تكال باشد، همان نييپا فيتكل كيمثال، اگر الزامات 

. در مقابل، اگر شود يم جاديا يخستگ ،يندرو زشيانگ فقدانو  ياست، به علت چالش ناكاف
 يبرا ييمعنا افتنيباشند، احتماالً  يابيدست رقابليو غ ها يفراتر از توانمند فيالزامات تكل
، فرد براين افزون. ابدي يكاهش م زيارزش آن ن ن،يدشوار خواهد بود، بنابرا فيانجام آن تكل
دشوار،  يليو خ رارزشمنديغ ياظ ذهنبه لح فيتالش كند تا در مواجهه با تكالممكن است 
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الزامات باال و  طيتحت شرا در فقدان ارزش و جه،يرا برآورد. در نت فيتكل يالزامات باال
  . (Goetz, Zirngibl, Pekrun, and Hall, 2003)شود يم جاديا يخستگ ن،ييپا

 و يابيارز ي) معتقد است برا1388و همكاران،  وري؛ نقل در كد1992,2002( پكران
 ديابزار با نيبه ابزار وجود دارد. به زعم او ا ياتيمبرم و ح ازين شرفت،يپ يها ناجيسنجش ه

بسنجد.  يآمار يها توجه به روشبا را با دقت و  شرفتيپ جانيگوناگون ه يها لفهؤم
آموزان  دانش يليتحص شرفتيپ يها ناجيه يابيمنظور ارز به يا پرسشنامه ب،يترت نيبد

ساخته شده  يو كم يفيپژوهش ك يهاست كه بر پا يپرسشنامه، ابزار ني. اكرده است يطراح
شامل زمان  يليگوناگون تحص يها تيرا در موقع انآموز دانشي ليتحص يها ناجيو ه

سه  نياز ا كي. در هر كند يم يريگ اندازه ،مطالعه، زمان حضور در كالس و زمان امتحان
(خشم،  يمنف جاني) و پنج هخاطرايشو آسغرور  د،يمثبت (لذت، ام جانيچهار ه ت،يموقع

به دو  كيهر  يمثبت و منف جاناتي. هگردند يم يابي) ارزيشرم و خستگ ،يدياضطراب، ناام
: آرامش؛ رفعالي؛ مثبت غ، غرورديكه عبارتند از مثبت فعال: لذت، ام شوند يم ميگروه تقس

) اين 1ي. جدول (حوصلگ يو ب يدي: ناامرفعاليغ يفعال: خشم، اضطراب و شرم؛ و منف يمنف
  شود. طور گوياتري به تصوير مي هيجانات را به

  

  (2002)پكران و همكاران  يآموزش يها ناجيه  :1جدول 
Table 1: Educational emotions of Pekrun et al. (2002) 

  

  مثبت  منفي  

  لذت  اضطراب  فعال

  غرور  خشم

  اميد  شرم/گناه

  رهايي  نااميدي  غيرفعال

  خاطرآسايش  صلگيحو بي

  
و با الهام  (2002)الزم به ذكر است نگارندگان با استفاده از پرسشنامة پكران و همكاران 

هاي تحصيلي از  منظور سنجش هيجان اند به شده، درصدد بوده هاي اشاره از پژوهش
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 آموزان را در حين يادگيري پرسشنامة پكران استفاده نمايند تا هيجانات مثبت و منفي زبان
  بسنجند.
  

 معرفي الگوي هيجامد.3- 2

يكي از الگوهايي كه كه تأكيد بر حواس و نقش هيجانات دارد، الگوي هيجامد (تلفيقي از دو 
عنوان يك مفهوم جديد در مباحث زباني را  به توان آنواژة هيجان و بسامد) است و مي

بار توسط جانات نخستينمعرفي نمود. اين مفهوم بر پاية رويكرد آموزش زبان مبتني بر هي
هاي فراگيري زبان تحليل انتقادي و كاربردي نظريه) در كتاب 149: 1392قدم، طباطبائيان و ناوري (پيش

قدم،  با عنوان درجة هيجاني معرفي شده و پس از آن در پژوهش پيش از پيدايش تا تكوين اول
زيده شده است. اين الگو، مبتني ) اصطالح هيجامد براي آن برگ1396پور اصفهاني ( فيروزيان

ها  بوده و بر اين اصل استوار است كه هيجان25شناختي تحول يكپارچة انسان  بر ديدگاه روان
براساس اين تعريف، .  (Greenspan & Weider,1998) باشندپايه و اساس تحول و يادگيري مي

باشند  از حس عاطفي ميواژگان هر زبان براي افراد مختلف هر جامعة زباني داراي درجاتي 
اي داراي درجة باالتري از حس هيجاني براي  هرچه واژه«شود. كه هيجامد آن واژه ناميده مي
تر است و در حقيقت ارتباط مستقيمي ميان درجة هيجاني  فرد باشد، يادگيري آن راحت

  ).149: 1392قدم، طباطبائيان و ناوري،  (پيش» آموزي وجود دارد واژگان و زبان
  

  . سطوح چندگانة هيجامد2-3- 1

توان در شش )، درجات يا سطوح هيجامد يك واژه را مي2015قدم (براساس الگوي پيش
- )، هيجامد لمسي2(28)، هيجامد ديداري1(27)، هيجامد شنيداري0(26جايگاه هيجامد تهي

  بر روي يك طيف در نظر گرفت. ).5(31) و هيجامد جامع4(30)، هيجامد دروني3( 29حركتي
  
  
  

  )2015قدم، :  سطوح چندگانة هيجامد (پيش2جدول

Table 2: Levels of emotiocy adapted from “Conceptualizing sensory relativism in 

light of emotioncy: A movement beyond linguistic relativism,” by R. Pishghadam, 
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H. Jajarmi, and S. Shayesteh, 2016, International Journal of Society, Culture and 

Language, p. 4.  
  

سطح  نوع 
  تجربه 

  ميزان تجربه

  اي در مورد يك واژه، شي يا مفهوم ندارد. هرگاه فرد هيچ تجربه  0 هيجامد تهي
 شنيداري داشته باشد  بةهرگاه فرد در مورد يك واژه يا مفهوم صرفاً تجر 1  هيجامد شنيداري

هرگاه فرد درمورد يك واژه، شي و مفهوم  تجربة شنيداري و ديداري   2  هيجامد ديداري
  داشته باشد 

شنيداري و ديداري، آن شي را لمس نيز  بر داشتن تجربة هرگاه فرد افزون  3حركتي     -هيجامد لمسي
  كرده ياشد 

مستقيمي از شي، واژه يا  كه فرد تجربة ق ، هنگاميبر موارد فو افزون  4  هيجامد دروني
  مفهوم داشته باشد 

كه فرد  براي اخذ اطالعات بيشتر اقدام به  بر موارد فوق، هنگامي افزون 5  هيجامد جامع
 پژوهش كرده باشد 

  

  نشان داده شده است: 1طور گوياتري در نمودار  سطوح چندگانة هيجامد به
  

  
  

  )2015قدم، سطوح چندگانة هيجامد (پيش:  1نمودار 

Figure 1:. Adapted from “Emotioncy in language education: From exvolvement to 

involvement”, by R. Pishghadam, 2015, October, Paper presented at the 2nd Conference of 

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

كه فرد موضوعي را هرگز نشيده باشد، نسبت به آن موضوع )، هنگامي1براساس نمودار (
فاقد هرگونه حس عاطفي است و درنتيجه، هيجامد موضوع موردنظر براي وي در سطح تهي 
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او قرار دارد. يعني در اين مرحله، فرد  32آگاهي لحاظ درك، آن موضوع در حوزة هيچ بوده و به
كه او  هيچ اطالعي راجع به موضوع ندارد و موضوع براي وي كامالً ناآشنا است. هنگامي

هيجامد آن واژه از سطح تهي به سطح  شنود، درجةبار مي موضوع موردنظر را براي نخستين
وع را ببيند و يا حتي لمس نمايد، رسد و چنانچه تصاوير مرتبط با آن موض هيجامد شنيداري مي

كند و در  حركتي صعود مي -ترتيب به سطوح ديداري و لمسي هيجامد آن از سطح شنيداري، به
مورد نظر شناختي  شود و در مورد واژه مي 33اين مرحله، هيجامد فرد وارد حوزة بروناگاهي

تنها از بيرون با موضوع آشنايي گردد. الزم به ذكر است كه در اين مرحله فرد  كلي حاصل مي
دارد. چنانچه تجربيات او از آن موضوع در مراحل بعدي افزايش پيدا كند، به تبع افزايش بسامد 

تواند با انجام پژوهش و تفحص، به شود و او مي تجربه، هيجامد دروني از آن واژه ايجاد مي
برساند. در اين مرحله،  34ة دروناگاهيهيجامد جامع از آن موضوع دست يابد و خود را به مرحل

درك دقيقي از موضوع مورد نظر شكل خواهد گرفت كه منجر به يادگيري عميقي خواهد شد.  
  ) را نيز نشان داد:2توان نمودار ( براي درك بهتر سطوح هيجامد مي

  

  
  )2016قدم ( : هرم هيجامد آموزشي پيش2نمودار

Figure 2: Adapted from "A look into the life of the senses: Introducing educational 

emotioncy pyramid", by Pishghadam (2016), [PowerPoint slides]. Retrieved from 

ishghadam.profcms.um.ac.ir/index.php/index.php?option=com_profactivity&task=allPhttp://p

ublications  
  

  هاي هيجامدمؤلفه .3- 2-2
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دهند، سطوح گوناگون هيجامد شامل سه سطح ) نشان مي2) و (1گونه كه نمودارهاي ( همان
سه  (2016)قدم در الگوي بعدي خود  هستند و پيش و دروناگاهي آگاهي، بروناگاهي هيچ

تري براي را با يكديگر تركيب و ابزار سنجش دقيق» بسامد«و » هيجان«، »حس«مؤلفة 
  حاسبة هيجامد ارائه نموده است:م
  

  
  )2016، دمقهيجامد (پيش گيري قياس اندازهم: 3نمودار 

Figure 3: Adapted from “Emotioncy, extroversion, and anxiety in willingness to 

communicate in English,” by R. Pishghadam, 2016a, Paper presented at the 5th International 

Conference on Language, Education, and Innovation.  

  
)، پنج مرحلة كمي و پنج مرحلة كيفي براي هريك از سطوح هيجامد 3در نمودار (

حركتي، دروني و جامع) درنظر گرفته شده است كه براساس آن - (شنيداري، ديداري، لمسي
گيري د (كميت)، را براي اندازهتوان رابطة سه مؤلفة (حس و هيجان (كيفيت) و بساممي

نمره،  1 =نمره، شنيداري 0 =هيجامد درنظر گرفت. نمرات بخش حسي (در مرحلة تهي

نمره) است. بخش  5 =نمره و جامع 4 =نمره، دروني 3 =حركتي-نمره، لمسي 2 =ديداري
خوب  بد، بد، خنثي، هاي خيلي هيجاني، احساسات افراد نسبت به شرايط را به صورت هيجان

حركتي، دروني و -خوب براي هريك از سطوح هيجامد (شنيداري، ديداري، لمسي و خيلي
به  3به هيجان منفي بد،  2به هيجان منفي خيلي بد،  1ترتيب امتيازهاي  سنجد كه به جامع) مي

گيرد و بخش  خوب تعلق مي به هيجان مثبت خيلي 5به هيجان مثبت خوب و  4هيجان خنثي، 
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كم، كم، متوسط،  صورت (خيلي گيري ميزان برخورد افراد با موقعيت به هدف اندازهبسامد  با 
به بسامد  1زياد، خيلي زياد) و تجربة آنان در انجام موضوع است كه به ترتيب امتيازهاي 

به بسامد خيلي زياد، تعلق  5به بسامد زياد و  4به بسامد متوسط،  3به بسامد كم،  2كم،  خيلي
جمع نمرات هيجان  كردن نمرة احساس با حاصل مرات هيجامد از طريق ضربدارد. مجموع ن

  شود: و بسامد محاسبه مي
  (بسامد+ هيجان)   ×هيجامد= حواس 

)، هيجان 4=مثال، فردي كه در مرحلة دروني داراي حس خوب (نمرة احساس عنوان به

است، نمره ) 4=سامد) نسبت به موضوع و با ميزان مواجهه زياد (نمرة ب4=خوب (هيجان
  هيجامد وي به صورت ذيل است: 

  )32نمرة هيجامد ( = 4) 4+4(  

  

 پژوهش  شناسي روش .4

(مطالعة توالي زماني) است و اثر متغيرِ مستقلِ تدريس  35آزمايشياين پژوهش، از نوع شبه
جلسه  22 مدرس براساس الگوي هيجامد بر متغيرهاي وابسته هيجان مثبت و هيجان منفي در

زبان كه در مدرسة علمية جامعةالمصطفي مشهد  آموزان غيرفارسي تدريس براي زبان
جامعةالمصطفي  نهادي علمي با هويت  آموزي بودند، بررسي شده است. مشغول زبان

كه از طريق كاركردهاي آموزشي، تربيتي، پژوهشي، فرهنگي و تبليغي در است حوزوي 
مطابق با  متقاضيان تحصيل در جامعةالمصطفي .يدنما الملل فعاليت مي بين ةعرص

المللي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي كارداني، كارشناسي،  استانداردهاي بين
چنين براساس سطوح چهارگانه حوزوي و دورة  دكتري و هم ارشد، دكتري، فوق كارشناسي

صورت حضوري  اجتهاد، از سراسر جهان پذيرش و پس از فراگيري زبان فارسي و عربي به
ها و مؤسسات عالي آموزشي و واحدهاي  هاي مختلف دانشكده و يا مجازي در گرايش

پردازند. الزم به ذكر است در پژوهش  وابسته در ايران و كشورهاي مختلف به تحصيل مي
  صورت حضوري صورت پذيرفته است. حاضر، تدريس به

  كنندگان . شركت1-4
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سال) از  20,716ساله با ميانگين سني 17- 26موز زن (آزبان 60كنندگان اين پژوهش  شركت
نفر)، 3نفر)، مالزي (3نفر)، سوريه (4نفر)، تركيه (10نفر)، پاكستان (22كشور هندوستان ( 16

نفر)، 1نفر)، ماداگاسكار (2نفر)، عراق (2نفر)، لبنان (2نفر)، تاجيكستان (3نفر)، ليبي (3مصر (
نفر) 1نفر)، و اندونزي (1نفر)، گينه بيسائو (1آذربايجان (نفر)، 1نفر)، افغانستان (1بوروندي (

و با سطح بسندگي زبان فارسي  دسترس گيري در نمونه روش آموزان به بودند. اين زبان
انتخاب شدند و به روش  1395يكسان (كتاب هفتم)، از مدرسة جامعةالمصطفي در خرداد ماه 

طور آموزان منتخب، به م به ذكر است زباننفره قرار گرفتند. الز 15تصادفي در چهار گروه 
سال در ايران اقامت داشتند و سطح بسندگي زبان فارسي آنان توسط  ميانگين مدت يك

سرپرست مدرسه از طريق مصاحبه و امتحان كتبي ورودي موسسه (سطح هفتم) تعيين شده 
فارسي به اين  زبان كه براي يادگيري زبان آموزان غيرفارسي معناكه همة زبان بود. بدين

كنند، به محض ورود به  جامعةالمصطفي از طريق آزمون ورودي  مدرس مراجعه مي
هاي زبان فارسي سطوح  صورت كتبي و مصاحبة شفاهي) برحسب سطح زباني در كالس  (به

دليل  شود. به گيرند و آموزش زبان فارسي آنان آغاز مي يكم تا هفتم زبان فارسي قرار مي
آموزان و مشاوره با سرپرست اين  موضوعات تدريس شده توسط زباناطمينان از فهم 
آموزان سطح پيشرفته، براي شركت در طرح  عنوان زبان آموزان سطح هفتم به مدرسه، زبان
 هر بعد و قبل ةسيمقا ،باشد يم يمراتب سلسله شكل به الگو نيا هك يينجاآ ازانتخاب شدند. 

در  يخارجآموزان  زبان كم تعداددليل  به ن،يبرا زوناف. كند يم يباز را يكنترل نقش مرحله
 ،باشد يشنهاديپ مراتب سلسله از متفاوت ةويش با كه يكنترل گروه جادياالمصطفي  جامعه
  .بود ناممكن و سخت
  

  پژوهش روش .4- 2

مدت زمان پژوهش شش هفته بوده و در هر هفته، براي هر كالس يك جلسه از هر مرحله 
 گروهچهار  انتخاب ليدلز هر مرحله براي چهار گروه در يك هفته). برگزار شد (چهار جلسه ا

 ليدل به و بود دانشجو 60 تنها هفتم سطح آموزان زبان تعداد كه بود امر نيا نگارندگان توسط
 حضور واحد كالس كي در آنان ةهم مدرسه، نيا در هفتم سطح  كالس نيچند وجود
نيز  واحد ساعت كي در ها آن مدرسان و آموزان نزبا با يهماهنگ امكان ن،يبنابرا. نداشتند
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 يمناسب تعداد ديبا موردنظر، سيتدر يالگو كردن يعمل ليدل به گر،يد يسو از. نداشت وجود
 به توجه با رو نيا از. باشد اجرا قابل ياستنباط آمار اعمال تا گرفتند يم قرار گروه هر در
 يآموزش هنوز است، يته كه اول ةمرحل در است، مرحلهشش  شامل هيجامد يالگو نكهيا

 ششم ةمرحل و) يدرون( پنجم ةمرحل و ندارد مجزا گروه به ازين و است نگرفته صورت
 در. است بوده ازين مورد گروه چهار تنها نيبنابرا. دارد ادغام به ازين هينظر طبق هم) جامع(

به شيوة  و گرفتند رقرا گروه چهار در يتصادف صورت به آموزان زبان آموزش يبعد مراحل
-. جهت سنجش ميزان آشنايي زباننمودند افتيدر را ها مداخله يتمام يمساو و متناوب

آزمون دوازده موضوع فرهنگي گوناگون كه هر  عنوان مرحلة پيش آموزان با موضوعات، به
آزمون  پردازد، انتخاب شد. با انجام پرسشنامة پيش يك به بعدي از فرهنگ ايراني مي

وضوع فرهنگي (بادگيرهاي يزد، ميرزاقاسمي، داستان زال و سيمرغ و آجيل چهارم
نفر  60اي انتخاب شدند كه سطح آشنايي هر  گشا) از ميان دوازده موضوع به گونه مشگل

نسبت به موضوعات منتخب در سطح صفر و تهي بوده است. در شروع تدريس، براي هر 
ادفي يك موضوع انتخاب و مرحلة صورت تص گروه از ميان چهار موضوع منتخب به

، »ميرزاقاسمي«، گروه دوم با موضوع »گشا مشگل آجيل«شنيداري براي گروه اول با موضوع 
»  داستان زال و سيمرغ«و گروه چهارم با موضوع » بادگيرهاي يزد«گروه سوم با موضوع 

  صورت ذيل بوده است: انجام شد. شيوة تدريس مدرس در هريك از جلسات به
آموزان، هيچ اطالعي  تدريس جلسة شنيداري، مدرس ابتدا در مورد موضوعي كه زباندر  
صورت شفاهي ارائه داد و جهت  به آن نداشتند، توضيحاتي را در حدود ده دقيقه به راجع

فشرده صوتي  آموزان، از لوحجلوگيري از يكنواختي صوت مدرس و تأثير آن بر روي فارسي
ف موضوع موردنظر استفاده كرد. .در جلسة ديداري، مدرس به مدت ده دقيقه براي توصي

پس از معرفي موضوع دوم با استفاده از تصاوير مربوط به آن به مدت ده دقيقه موضوع را 
هاي  فشرده تصويري و فيلم توضيح داده و جهت تبيين بيشترِ آن، به مدت ده دقيقه از لوح

مشاهدة نزديك موضوع سوم از نزديك  حركتي، براي- موجود استفاده نمود. در جلسة لمسي
و لمس آن مدرس ابزار مربوط به موضوع را كه از قبل تهيه كرده بود با خود به كالس 

آموزان فرصت داد  صورت اجمالي و به مدت ده دقيقه، به زبانآورده و پس از معرفي آن به
س ابتدا موضوع به مدت ده دقيقه ديگر ابزار مربوط را لمس كنند. در جلسة دروني، مدر
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فشرده تصويري، توضيحات شفاهي و غيره  چهارم را به مدت ده دقيقه و با استفاده از لوح
هاي مشاهده آموزان خواست با توجه به فيلم معرفي كرده و با ارائة توضيحات كافي از زبان

 اند و با استفاده از وسايل و ابزارهايي كه پيش ازچه در مورد موضوع شنيدهشده و آن
سازي كنند. در شروع كالس توسط مدرس تهيه شده بود، موضوع را به مدت ده دقيقه شبيه

آموزان درخواست شد براي مرحلة جامع، در مورد همان موضوع  پايان اين جلسه از فارسي
ها، فضاي  تدريس شده در مرحلة دروني از منابع پژوهشي در دسترس اعم از كتابخانه

- مدت زمان سه ساعت پژوهش كنند و گزارش تحقيقات خود را به مجازي، اينترنت و غيره به

صورت كتبي به كالس بياورند. در جلسة پاياني كه به جلسة جامع اختصاص داشت، مدرس 
آوري كرده و از هرنفر خواست كه نتيجة  آموزان را جمعنتيجة گزارشات و تحقيقات زبان

(براي هر نفر حدود يك دقيقه و بيست صورت شفاهي و خالصه بيان كند. پژوهش خود را به
منظور سنجش ميزان هيجامد  ثانيه درنظر گرفته شد). الزم به ذكر است در تمامي مراحل به

ها، دو دقيقه به  آموزان، هشت دقيقه به پرسشنامة هيجامد و جهت سنجش نوع هيجان آن زبان
صورت شفاهي به مدت به براين، مدرس پرسشنامة پكران اختصاص داده شده است. افزون

)،  روش 3آموزان در مورد موضوع موردنظر كرد. جدول (اي با زبانپنج دقيقه مصاحبه
  دهد. صورت خالصه در مدت زمان تدريس نشان مياجراي دقيق طرح را به

  
 :  روش اجراي طرح در مدت زمان تدريس3جدول 

Table 3: Research design 
 

  زمان  ابزار تدريس  4كالس  3كالس   2كالس   1كالس   جلسات

  جلسة توجيهي

  
  

اجراي 
  آزمون پيش

  
  

اجراي 
  آزمون پيش

  
  

اجراي 
  آزمون پيش

  
  

اجراي 
  آزمون پيش

پرسشنامه و 
توضيحات 
شفاهي مدرس 
  پيرامون طرح
پرسشنامة 
آشنايي با 
  موضوع

35 
  دقيقه

هيجامد 
  شنيداري

  
آجيل 

  
  ميرزاقاسمي

  
بادگيرهاي 

  
ل و داستان زا

توضيحات 
شفاهي مدرس 

  
35 
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  زمان  ابزار تدريس  4كالس  3كالس   2كالس   1كالس   جلسات

و استفاده از   سيمرغ  يزد  گشا مشكل
فشردة  لوح

  صوتي

  دقيقه

  هيجامد ديداري
  

  ميرزاقاسمي
  

  زال و سيمرغ

  
آجيل 
  گشا مشكل

  
  بادگيرهاي يزد

تصاوير، لوح 
فشردة 
تصويري، 
نمايش فيلم، 
انيميشن و 
  اساليد

  
35 
  دقيقه

-هيجامد لمسي
  حركتي)

  
بادگيرهاي 

  يزد

  
آجيل 
  اگش مشكل

  
  زال و سيمرغ

  
  ميرزاقاسمي

آوردن شي به 
كالس و 
استفاده از 
ماكت، 
عروسك، 
  مجسمه، غذا

  
35 
  دقيقه

  
  

  هيجامد دروني

  
  

داستان زال 
  و سيمرغ
  
  
  

  
  

بادگيرهاي 
  يزد
  
  

  

  
  

  ميرزا قاسمي
  
  
  

  
  

- آجيل مشكل

  گشا
  
  

اجراي - 1
نمايشنامه 
- توسط زبان

  آموز
ساخت  - 2

ماكت توسط 
آموز با زبان
، خميرِ كاغذ

  بازي و مقوا
خوردن غذا - 3

- توسط زبان

آموز و طبخ 
  آن

اجراي  - 4
مراسم و 

بندي  بسته

  
  
  
  
35 
  دقيقه
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  زمان  ابزار تدريس  4كالس  3كالس   2كالس   1كالس   جلسات

  آجيل

  
  هيجامد جامع

  
گزارش 
تحقيق در 
مورد زال و 
  سيمرغ

  
گزارش 
تحقيق در 
مورد 

بادگيرهاي 
  يزد

  
گزارش 
  تحقيق
در مورد 
  ميرزاقاسمي

  
  گزارش تحقيق
در مورد آجيل 

  گشا مشكل

آوري جمع
نتايج پژوهش 
به صورت 
  كتبي و شفاهي

  
35 
  دقيقه

  
 يكساني موضوع كالسچهار  يبرا جلسه هر در دهد، ) نشان مي3جدول ( كه همانگونه

 هر به چنانچه رايز. است شده گرفته درنظر يمتفاوت موضوع كالس هر يبرا و نشده سيتدر
 انتقال بعد ةمرحل به قبل ةمرحل از اطالعات شد، يم سيتدر يكساني موضوع كالسچهار 

 قابلديگر  گانه شش مراحل از كيهربا توجه به تداخل اطالعات مراحل پيشين،  و افتي يم
 را موضوعچهار  ها گروه تمام كه است شده انجاماي  گونه به مداخله ن،يبرا افزون. نبود اسيق
عملي شده  و يقمنط اسيق  كه يطور به اند كرده افتيدر راستا كي در يول متفاوت شكل به

  است.
  

  . ابزارهاي پژوهش4- 3

  شده در پژوهش عبارتند از:  كار گرفته ابزارهاي به
  )2015(قدم الف) پرسشنامة هيجامد برگرفته از پيش

اين پرسشنامه شامل پنج مرحلة كمي و پنج مرحلة كيفي است. مرحلة كمي عبارت است  
زياد) كه ميزان  كم، كم، متوسط، زياد، خيلي اي ليكرت (خيلي درجهاز سؤاالتي با مقياس پنج 

سنجد و پنج مرحلة كيفي عبارتند از  آموز و تجربة او در انجام موضوع را مي مواجهة زبان
خوب) كه هيجان  بد، بد، خنثي، خوب، خيلي اي  ليكرت (خيلي سؤاالتي با مقياس پنج درجه

حركتي، دروني و - يجامد (شنيداري، ديداري، لمسيآموز را براي هريك از سطوح ه زبان
هايي كه به دفعات در  امهنفوق از پرسش ةبا توجه به اينكه پرسشنامكند.  جامع) ارزيابي مي
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، مـورد استفاده قرار گرفته(2016) پور  و برسي (2016)مانند شاهيان  ساير تحقيقات مشابه
باشد. مورد تأييد مي 36يل عامل تأييديبا استفاده از تحلآن  روايي، است اقتباس شده

ضريب آلفاي با  (2016)نامة شكيبايي  براين، پايايي پرسشنامة مشابه در پايان افزون
مورد تأييد  86/0با ضريب آلفاي كرانباخ  (2016)پور  نامة برسي و در پايان 81/0 37نباخاكر

مة هيجامد براي ه است. در پژوهش حاضر، ضريب آلفاي كرانباخ پرسشناقرار گرفت
بوده است و ميزان پايايي كل  82/0و بسامد   88/0، حواس 79/0هاي هيجان  مؤلفه

  در سطح مناسب پايايي مورد تأييد قرار گرفته است. (پيوست الف) 85/0پرسشنامه 
  (2002) رييگوتز، تيتز، و پب: پرسشنامة هيجان برگرفته از پكران، 

 غرور)،لذت، اميد و ( مثبت فعالدي از هيجان شامل بن اين پرسشنامه شامل چهار دسته
 (خستگي منفي غيرفعال ) وخشم، اضطراب و شرم( منفي فعال خاطر)، (آسايش مثبت غيرفعال

پيشنهاد شده است.  (2002) رييكران، گوتز، تيتز، و پباشد كه توسط پ ) ميحوصلگيو بي
 38گوتز، زيرنگيبل و پكرانظير (هاي متفاوتي ن نتايج محاسبة روايي اين ابزار در پژوهش

ه مورد تأييد قرار گرفت ) 40،2008؛ گوتز، فرينزل و هال2004، رييپكران، گوتز و پ؛ 2003
 74/0ميان شده  هاي اشاره هيجان در پژوهش هاينباخ در زير مقياساآلفاي كر ضريب. است
). 1388و همكاران، دهندة پايايي پرسشنامة مذكور است (كديور  بوده است كه نشان 86/0تا 

و براي هيجانات منقي  78/0در پژوهش حاضر، ضريب آلفاي كرانباخ براي هيجانات مثبت 
  دهندة پايايي اين پرسشنامه است (پيوست ب). بوده است كه نشان 83/0

و براي   22اس  اس پي افزار اس ها از نرم الزم به ذكر است براي تجزيه و تحليل داده
مورد استفاده قرار گرفته  40اسميرنوف ها، آزمون كولموگروف زيع دادهبودن تو بررسي نرمال

  است. 
  

  ها يافته .5

  هاي توصيفي هيجامد. آماره5- 1

دهد كه شامل هاي توصيفي مربوط به هيجامد در هر جلسه را نشان مي)، آماره4جدول (
  ات در ذيل آمده است:ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمرات است. مقايسة اين نمر
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  هاي توصيفي هيجامد :  آماره4جدول 

Table 4: Descriptive statistics of emotioncy   

  
قرار داشته باشد. يعني حداقل نمره صفر است كه  50تا  0تواند بين اعداد نمرة هيجامد مي

آموز  است كه در آن زبان 50اي از موضوع ندارد و حداكثر نمره  آموز هيچ تجربه در آن زبان
بوده  50را كسب كرده و طبق فرمول هيجامد نمره وي  5براي حس، هيجان و حواس نمره 

) يادگيرندگان در 5,40شود، كمترين ميانگين ( ) مشاهده مي4طور كه در جدول (است. همان
براين،  ) مربوط به جلسة جامع بوده است. افزون41,35و بيشترين ميانگين ( جلسة شنيداري

آموزان شامل بررسي سه مؤلفه (احساس  از نتايج اين جلسات پيداست، نمرات هيجامد زبان
صورت  آموز به موضوع، ميزان مواجهه و هيجان وي نسبت به موضوع تدريس شده) به زبان

دهد  ة پيش رو به افزايش بوده است. اين نتايج نشان ميصعودي در هر جلسه نسبت به جلس
حركتي كه در سطح بروناگاهي قرار - آموزان در جلسات شنيداري و ديداري و لمسي كه زبان

داشتند، پس از مشاهدة موضوع و پژوهش در مورد آن در مرحلة دروني و جامع به سطح 
  ايند.اند حداكثر نمره را كسب نم دروناگاهي رسيده و توانسته

  

  هاي توصيفي هيجانات مثبت آماره.5- 2

هاي توصيفي هيجانات مثبت مربوط به هر جلسه شامل ميانگين، انحراف )، آماره5جدول (
  دهد.معيار، حداقلو حداكثر نمرات را نشان مي

  

حداقل نمرة كسب   تعداد  متغير

  شده  

حداكثر نمرة 

  شده كسب

انحراف   ميانگين

  معيار

  0  0  0  0  60  هيجامد تهي
  2,59  5,40  10,00  2,00  60  هيجامد شنيداري

جامي3,51  13,83  20,00  10,00  60  د ديداريه  
  4,15  21,81  30,00  6,00  60  حركتي -هيجامد لمسي

  4,65  32,26  40,00  20,00  60  هيجامد دروني
  6,35  41,35  50,00  30,00  60  هيجامد جامع
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  هاي توصيفي هيجانات مثبت آماره  5جدول :

Table 5:  Descriptive statistics of positive emotions   

 

حداقل نمرة   تعداد  تغيرم

  شده كسب

حداكثر نمرة 

  شده كسب

انحراف   ميانگين

  معيار

  1,17158  0,9833  4,00  0  60  هيجانات مثبت شنيداري
  0,56723  1,1833  3,00  0  60  هيجانات مثبت ديداري

  0,64899  2,0500  4,00  0  60  حركتي –هيجانات مثبت لمسي 
  0,97120  2,6500  4,00  0  60  هيجانات مثبت دروني
  1,12697  3,1333  4,00  0  60  هيجانات مثبت جامع

  
باشد. يعني حداقل نمره صفر است كه در آن  مي 4تا  0دامنة نمرة هيجانات مثبت بين 

نوع هيجان  4آموز  است كه زبان 4آموز فاقد هرگونه هيجان مثبتي است و حداكثر نمره  زبان
شود، كمترين ميانگين ) مشاهده مي5طور كه در جدول ( مثبت را تجربه كرده است. همان

) مربوط به 3,13) مربوط به جلسة شنيداري و بيشترين ميانگين (0,983هيجانات مثبت (
  جلسة جامع است. 

  

  هاي توصيفي هيجانات منفي  . آماره5- 3

هاي توصيفي هيجانات منفي مربوط به هر جلسه شامل ميانگين، انحراف )، آماره6جدول (
  دهد.حداكثر نمرات را نشان ميمعيار، حداقل و 

  

  هاي توصيفي هيجانات منفي:  آماره6جدول 

Table 6: Descriptive statistics of negative emotions  

  

حداقل نمرة   تعداد  متغير

  شده كسب

حداكثر نمرة 

  شده كسب

انحراف   ميانگين

  معيار

  1,50132  3,6833  5,00  0  60  هيجانات منفي شنيداري
  1,21850  2,8000  4,00  0  60  ديداري هيجانات منفي

  1,02992  2,0833  5,00  0  60  حركتي –هيجانات منفي لمسي 
  0,76947  1,5333  3,00  0  60  هيجانات منفي دروني
  0,74618  0,5500  2,00  0  60  هيجانات منفي جامع
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باشد. يعني حداقل نمره صفر است كه در آن  مي 5تا  0دامنة نمرة هيجانات منفي بين 
نوع از  5آموز  است كه زبان 5آموز فاقد تجربة هيجان منفي است و حداكثر نمره  زبان

شود، بيشترين ) مشاهده مي6طور كه در جدول (هيجانات منفي را تجربه كرده است. همان
) مربوط 0,550) مربوط به جلسة شنيداري و كمترين ميانگين (3,68ميانگين هيجانات منفي (
  جامع است. به هيجانات منفيِ جلسة 

  
  هاي هيجانات مثبتهاي دو به دوي ميانگين: نتايج آزمون تعقيبي شفه و مقايسه7جدول 

Table 7: The results of Scheffee post-hoc test and pairwise comparisons of positive 

emotions  

 

  سطح معناداري  خطاي استاندارد  تفاوت ميانگين  نوع جلسه  نوع جلسه

  1,000  0,166  - 0,217  هيجامد ديداري  شنيداريهيجامد 
 -هيجامد لمسي
  حركتي

1,083- *  0,166  0,000  

  0,000  0,166  - * 1,683  هيجامد دروني
  0,000  0,166  * -2,167  هيجامد جامع

  
  هيجامد ديداري

  1,000  0,166  0,217  هيجامد شنيداري
 -هيجامد لمسي
  حركتي

0,867- *  0,166  0,000  

  0,000  0,166  * -1,467  هيجامد دروني
  0,000  0,166  * -1,950  هيجامد جامع

 –هيجامد لمسي 
  حركتي
  

  0,000  0,166  1,083*  هيجامد شنيداري
  0,000  0,166  * 0,867  هيجامد ديداري
  0,004  0,166  * -0,600  هيجامد دروني
  0,000  0,166  * -1,083  هيجامد جامع

  هيجامد دروني
  

  0,000  0,166  * 1,683  هيجامد شنيداري
  0,000  0,166  * 1,467  هيجامد ديداري
 -هيجامد لمسي
  حركتي

*0,600  0,166  0,004  

  0,039  0,166  * -0,483  هيجامد جامع
  0,000  0,166  * 2,167  هيجامد شنيداري  هيجامد جامع
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  سطح معناداري  خطاي استاندارد  تفاوت ميانگين  نوع جلسه  نوع جلسه

  0,000  0,166  * 1,950  يهيجامد ديدار
 -هيجامد لمسي
  حركتي

*1,083  0,166  0,000  

  0,039  0,166  * 0,483  هيجامد دروني

  
ها از تحليل واريانس استفاده شد كه تفاوت معنادار را  براي تشخيص تفاوت ميان ميانگين

ها نياز است.   براي تشخيص مكان دقيق تفاوت تعقيبي شفه  رو به آزمون داد. از اين نشان مي
ها را مربوط به هيجانات مثبت در هر جلسه از  ) مقايسة تفاوت دقيق ميان ميانگين7جدول (

  دهد.  تدريس نشان مي
  

  
  

  :   ميانگين هيجانات مثبت 4نمودار 
Figure 4: Estimated means of positive emotions 

  
صورت  زان در هر جلسه بهآمو دهد كه ميزان هيجانات مثبت زبان )، نشان مي4نمودار(

  ذيل افزايش يافته است:
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  حركتي،      دروني،     جامع –شنيداري،     ديداري،       لمسي
0,9833      >1,1833     >2,0500   >2,6500    >3,1333  

  
  هيجانات منفي هاي دو به دوي ميانگين: نتايج آزمون تعقيبي شفه و مقايسه8جدول 

Table 8: The results of Scheffee post-hoc test and pairwise comparisons of negative 

emotions  

  

سطح   خطاي استاندارد  تفاوت ميانگين  نوع جلسه  نوع جلسه

  معناداري

  0,000  0,199  * 0,883  هيجامد ديداري  هيجامد شنيداري
  0,000  0,199  * 1,600  حركتي -هيجامد لمسي

  0,000  0,199  * 2,150  هيجامد دروني
  0,000  0,200  * 3,121  هيجامد جامع

  
  هيجامد ديداري

  0,000  0,199  * -0,883  هيجامد شنيداري
  0,004  0,199  * 0,717  حركتي -هيجامد لمسي

  0,000  0,199  1,267*  هيجامد دروني
  0,000  0,200  * 2,238  هيجامد جامع

 –هيجامد لمسي 
  حركتي
  

  0,000  0,199  * -1,600  هيجامد شنيداري
  0,004  0,199  * -0,717  هيجامد ديداري
  0,061  0,199  0,550  هيجامد دروني
  0,000  0,200  * 1,521  هيجامد جامع

  هيجامد دروني
  

  0,000  0,199  * -2,150  هيجامد شنيداري
  0,000  0,199  * -1,267  هيجامد ديداري

يد لمسيه0,061  0,199  - 0,550  حركتي -جام  
  0,000  2,00  * 0,971  هيجامد جامع

  0,000  2,00  * -3,121  هيجامد شنيداري  هيجامد جامع
  0,000  2,00  * -2,238  هيجامد ديداري

  0,000  2,00  * -1,521  حركتي -هيجامد لمسي
  0,000  2,00  * -0,971  هيجامد دروني

  
ها از تحليل واريانس استفاده شد كه تفاوت معنادار را  شخيص تفاوت ميان ميانگينبراي ت
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ها از آزمون تعقيبي شفه استفاده شد.   رو براي تشخيص مكان دقيق تفاوت داد. از اين نشان مي
ها را مربوط به هيجانات مثبت در هر جلسه از  ) مقايسة تفاوت دقيق ميان ميانگين8جدول (

  دهد.  تدريس نشان مي
  

  
  : ميانگين هيجانات منفي 5نمودار 

Figure 5: Estimated means of negative emotions 

  
دهد كه ميزان هيجانات  ) نشان مي5آموزان در نمودار ( نمرة ميانگين هيجانات منفي زبان

  آموزان در مدت زمان تدريس در هر جلسه كاهش يافته است. منفي زبان
  

  حركتي  ،  دروني،    جامع –لمسي     شنيداري،     ديداري،  
3,6833<    2,8000<         2,0833<        1,5333<     0,5500  

  

 گيري بحث و نتيجه .6

قدم، آدامسون و شايسته، كنند (پيشآموزي ايفا ميات و حواس نقش مهمي را در زبانجانيه
انند با ايجاد هيجان مطلوب تو) و مدرسان مي 2016زاده،پور و امينقدم، ضابطي ؛ پيش2013

بر طبق الگوي هيجامد، آموزان را افزايش دهند. و تأثيرگذاري بر حواس، توان يادگيري زبان
آموزان در هر مرحله با درگيري حواس و  تواند سطوح مختلف هيجامد را در زبان مدرس مي

مراتبي  صورت سلسه گو بهكه اين ال هيجان بيشتر نسبت به مرحلة قبل افزايش دهد. ازآنجايي
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كند، طبيعي است كه در سطوح باالي آن (دروني  و افزايشي در افزايش سطح هيجان عمل مي
آموزان در سطح دروناگاهي قرار گرفته و به نسبت سطوح پايين (شنيداري،  و جامع) زبان

ي از افتد، سطح بيشتر سازي اتفاق مي ها فرآيند بروني حركتي) كه در آن- ديداري و لمسي
قدم، جاجرمي و شايسته  پيش پژوهشآورند. يعني در راستاي  دست مي آگاهي و هيجان را به

حركتي) نسبت به موضوع -، افراد در مرحله بروناگاهي (شنيداري، ديداري و لمسي(2016)
بوده  42هاي بيشتري استفاده كرده و توضيحات آنان داراي هيجانات دورموردنظر از تداعي

از هيجانات دور، تجربياتي است كه افراد به دليل اينكه تجربة مستقيمي از واژه است. منظور 
كه در  كنند و اين ذهنيات با واقعيت فاصله دارد. در حاليندارند، آن را در ذهن خود خلق مي

مرحلة دروناگاهي (دروني و جامع) افراد با درگيرشدن و داشتن تجربة مستقيم از موضوع، 
  اند. داشته و بيشتر در مورد آن صحبت كرده 43ه واقعيتهيجاناتي نزديك ب

آموز در مرحلة پيش از آموزش نسبت به موضوع فاقد هرگونه طبق الگوي هيجامد، زبان
آگاهي او قرار دارد. در مرحلة حس عاطفي بوده و به لحاظ درك آن موضوع در حوزة هيچ

رسد و چنانچه  ح هيجامد شنيداري ميشنيداري، درجة هيجامد آن واژه از سطح تهي به سط
آموز شده و  تصاوير مرتبط با آن موضوع را ببيند، ابزار ديداري سبب ايجاد انگيزه در زبان

حركتي - دهد. در مرحلة لمسي تمايل وي را به يادگيري نسبت به مرحلة شنيداري افزايش مي
رتيب به سطوح ديداري و ت با لمس ابزارهاي آموزش، هيجامد آن از سطح شنيداري، به

شود و  كند و در اين مرحله، هيجامد فرد وارد حوزة بروناگاهي مي حركتي صعود مي - لمسي
گردد. الزم به ذكر است كه در اين مرحله در مورد واژة موردنظر شناختي كلي حاصل مي

وع در آموز تنها از بيرون با موضوع آشنايي دارد. چنانچه تجربيات او از آن موض زبان
مراحل بعدي افزايش پيدا كند، به تبع افزايش بسامد تجربه، هيجامد دروني از آن واژه ايجاد 

تواند با انجام پژوهش و تفحص، به هيجامد جامع از آن موضوع  آموز ميشود و زبان مي
دست يابد و خود را به مرحلة دروناگاهي برساند. در اين مرحله، درك دقيقي از موضوع 

د نظر شكل خواهد گرفت كه منجر به يادگيري عميقي خواهد شد. بنابراين پرواضح است مور
  بابد.  كه با درگيري بيشتر هيجان و حواس در هر مرحله ميزان هيجامد نيز افزايش مي
دليل  آموزان به نتايج نشان داده است كه در سطوح اولية تدريس (جلسات شنيداري) زبان

سپاري نداشته، در نتيجه تمركز  وضوع، انگيزة چنداني براي گوشعدم آشنايي كافي با م
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گونه ابزار تصويري  چنداني بر روي موضوع ندارند. از طرفي به دليل عدم استفاده از هيچ
حوصلگي، خستگي،  كردن احساساتي نظير بي ها جذاب نيست و با تجربه موضوع براي آن

اند. با  به تعدادي از موضوعات داشتهخشم و اضطراب، شرم و غيره ذهنيتي منفي نسبت 
آموزان با تجربة هيجانات مثبت  آموزان از جلسة شنيداري، زبان گذشت زمان و گذر زبان

بيشتري نسبت به مرحلة پيشين، انگيزة بيشتري براي يادگيري مطالب پيدا كردند. زيرا 
آموزان اثر گيري زبانهيجانات مثبت، با تأثير بر توجه، انگيزه، راهبردهاي يادگيري بر ياد

آموزان موضوعاتي را كه ). در جلسات ديداري، زبان2002گذارند (پكران، گوتز، پيري، مي
تر از  تر و سريع ها آموزش داده شد، آسانهمراه با تصاوير، فيلم، اساليد و غيره به آن

ت كه اس 44يد نظرية رمزگذاري دوتاييؤاين امر م موضوعات جلسة شنيداري ياد گرفتند.
شان را  گانه كه فراگيران براي يادگيري مطلبي بيش از يكي از حواس پنجبراساس آن هنگامي

زمان پردازش بصري و كالمي را انجام  طور همكه به نمونه، هنگامي عنوان كار گيرند، به به
ثرتري اتفاق ؤطور م گيرد، يادگيري به دهند و ارتباط بين دو حس كامالً شفاف صورت مي مي
واسطة درگيري بيشتر حواس و برقراري  حركتي، به- . در جلسة لمسي(Mayer, 2003)افتد  مي

آموزان در يادگيري مطالب كنجكاوي بيشتري  ارتباط لمسي و احساسي با موضوع، زبان
اند. بنابراين تعامل دوسويه  تري از خود نشان داده نشان داده و در كالس مشاركت فعاالنه

دادن موضوع  در جلسة دروني، با انجاموجود آمده است.  ز بهآمو ميان مدرس و زبان
آموز حواس استفاده شده توسط وي نسبت به مراحل قبل  صورت عملي توسط زبان به

افزايش يافته است. در جلسة جامع نيز مشاهده شده است كه تركيب حواس در اين جلسه به 
مطالب در ذهن او تثبيت و  آموزحداكثر رسيده و با انجام پژوهش و تفحص توسط زبان

  ).1396قدم و ابراهيمي،  شود (پيشسازي مي دروني
شود كه استفاده از الگوي هيجامد در باال بردن سطح هيجان و  بنابراين مشاهده مي

قدم، رحماني و آموزان موفق عمل كرده و اين نتيجه در راستاي پژوهش پيش حواس زبان
مراتبيِ آموزش  آموزش مسائل فرهنگي الگوي سلسه است كه در زمينة )2016(شايسته 

تواند سطوح مختلف هيجامد را در  اند. طبق الگوي مذكور، مدرس مي فرهنگ را ارائه داده
  آموزان افزايش دهد. زبان

آموزان در مراحل دروناگاهي (دروني و جامع) فعاليت  دهند كه زبان نتايج نشان مي
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ها بهتر از  اند و در نتيجه فرايند يادگيري آن آن لذت بردهكالسي را باارزش دانسته و از 
حركتي كه در سطوح بروناگاهي قرار دارند، صورت -  مراحل شنيداري، ديداري و لمسي

است كه اگر فرد  (2007)و پكران  45هاي شوتز پذيرفته است. اين نتيجه همسو با پژوهش
كه فعاليت يادگيري را واهد برد و زمانيفعاليت يادگيري را باارزش بداند، از يادگيري لذت خ

شود هيجانات بر كيفيت  ارزش بداند، ماللت را تجربه خواهد كرد. بنابراين، مشاهده ميبي
  گذارند                                             يادگيري و اجرا تاثير مي

ر فرآيند يادگيري طور كامل د آموز هنوز به جايي كه زبان در جلسات شنيداري، از آن
بيند، هيجانات او  درگير نشده است و از طرفي هيچ تصوير و ابزاري در رابطه با موضوع نمي

از راه دور بوده و بيشتر از نوع منفي است. پس از گذر از سطوح برونگاهي با شركت در 
شود.  فعاليت گروهي، اين هيجانات تبديل به هيجانات مثبت شده و فرآيند يادگيري تسهيل مي

عامل مولد هيجانات مثبت، تجارب خوشايند  ،(2012) 46طبق نظر آويزر، تروپ و تودرو
شود. در  واسطة رويدادها و يا تجارب ناخوشايند ايجاد مي كه هيجان منفي به است، در حالي

شود كه  جلسات دروني و جامع كه هيجانات مثبت به اوج خود رسيده است، مشاهده مي
ة مستقيم موضوع در كالس بسيار لذت برده و با توليد هيجانات مثبت، آموز از تجرب زبان

هيجانات منفي به حداقل رسيده است. در استفاده از الگوي هيجامد،  محيط كالس و استفاده 
اند و اين هيجانات نيز  آموزان تحريك شده هاي زبان از ابزارها در جهت تبيين موضوع، هيجان

اند. اين نتيجه همسو با  آموز تأثير گذاشته و موفقيت زبانبه نوبة خود بر يادگيري 
آموزان  تواند در زبان است كه كالس درس مي (2002)هاي پكران، گوتز، تيتز و پري  پژوهش

عنوان مثال، از طريق سرايت شور و شوق هيجاني  احساسات و هيجانات ايجاد كند. به
آموزان مشتاق نيز  شود و زبان مي آموزان برانگيخته هاي مثبت در زبان مدرس، هيجان

توانند شور و شوق مدرس را برانگيزند. از سويي ديگر، طبق نظر دسي، والراند، پليتير و  مي
هيجانات منفي نسبت به موضوع درسي، انگيزش و يادگيري پايين را  (1991) 47ريان
به موضوع به  آموزان نسبت كند و در مرحلة شنيداري كه هيجانات منفي زبان بيني مي پيش

دليل عدم استفاده از ابزارهاي هيجاني مانند فيلم، تصوير، ماكت و غيره باال است، نمرة 
هيجامد و ميزان يادگيري نيز در سطح پاييني گزارش شده است. بنابراين، نتيجة حاصل شده 

گيري پيشرفت و يا ناتواني در ياد ،(2009) 48مؤيد نظر اين پژوهشگران است. طبق نظر استر
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شود با استفاده  تواند در نتيجة تجربه و داشتن هيجانات مثبت و منفي باشد كه مشاهده مي مي
آموزان افزايش پيدا كرده و به تبع آن هيجانات منفي  از الگوي هيجامد، هيجانات مثبت زبان

  نيز كاهش يافته است.
آموزشي و  هاي محيط درس مي نظر به يادگيري در ها هيجان مهم جايگاه و نقش به باتوجه

هاي مثبت يعني اميدواري و لذت از كالس و  دنبال پرورش هيجان مدرسان زبان دوم بايد به
آموزان  زبان در امتحان اضطراب و كالس از خستگي هاي منفي يعني كاهش كاهش هيجان

گيري و هاي مثبت مانند لذت، اميدواري و غرور تأثير مثبتي بر انگيزة ياد زيرا هيجان .باشند 
در  )گذارند هاي منفي مانند خشم و اضطراب تأثيري نامطلوب بر يادگيري فرد مي هيجان

هايي نظير خشم و اضطراب  كردن هيجان آموزان با تجربه مرحلة شنيداري و ديداري زبان
 Pekrun et)اند و اين امر در تأييد پژوهش است  تمايل چنداني به يادگيري موضوع نشان نداده

al., 2002)آموزان نقش در فرآيند يادگيري  هاي هيجاني زبان. با توجه به نقش اساسي واكنش
(Arnold, 2006) بدون درنظرگرفتن مسائل  )2001( 49و طبق نظر اسپيلمن و رادنوفسكي

هيجاني، يادگيري زبان به نحوي كه شايسته است محقق نخواهد بود. با توجه به اينكه در 
گر داشته و يادگيري عميق مطالب صرفاً  هاي منفي نقش اخالل نيادگيري عميق مطالب، هيجا

توان در  )، از الگوي هيجامد مي1393پذيرد (واحدي و آغاجي،  هاي مثبت تأثير مي از هيجان
حركتي، جامع و دروني استفاده كرد و -ويژه در سطوح لمسي جهت القاي هيجانات مثبت به

زايش هيجانات مثبت و كاهش هيجانات منفي تسهيل كرد. آموزان را با اف فرآيند يادگيري زبان
هاي مربوط به  توان در تدريس زبان فارسي و مهارت رسد از اين الگو مي نظر مي به بنابراين 
  عنوان الگوي تدريسي كارآمد بهره برد. آن به
  

 ها نوشت پي .7
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10. dopamine 
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 منابع.8

. زبانان فارسي به غيرفارسي هاي آموزش زبان نقد و بررسي روش). 1387اكبري، فاطمه ( •
 ارشد زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه تربيت معلم سبزوار. نامه كارشناسي پايان

بررسي تأثير ). «1396يزدي، سيدامير ( قدم، رضا و امين براهيمي، شيما، استاجي، اعظم، پيشا •
فصلنامة مطالعات زبان و . »نآموزا زبانبر نگرش به يادگيري » هيجامد«استفاده از الگوي 

 .31-1. صص 2، ش. ترجمه

معرفي الگوي «زيرچاپ). يزدي، سيدامير ( قدم، رضا، استاجي، اعظم و امين ابراهيمي، شيما، پيش •
عنوان  هاي يادگيري يادگيرندگان زبان فارسي به هيجامد و بررسي تأثير آن در غرقگي و سبك

  زبانان. نامة آموزش زبان فارسي به غيرفارسي پژوهش». زبان خارجي
 .فرهنگ معاصر :تهران .پزشكي شناسي و روان فرهنگ جامع روان). 1386( اهللا نصرتپورافكاري،  •

هاي افزايش آن در همعرفي الگوي هيجامد و  شيو). «1396قدم، رضا و ابراهيمي، شيما ( شپي •
دومين همايش ملي آموزش زبان و . »فارسي زبانآموزان غيرآموزش زبان فارسي به زبان

 .112-88صص ، ، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهدادبيات فارسي

-نظريه كاربردي و انتقادي تحليل).  1392( صفورا ناوري، مريم و رضا، طباطبائيان، قدم، پيش •

 .مشهد فردوسي دانشگاه: مشهد. تكوين تا پيدايش از اول زبان فراگيري هاي

 در مؤثر يابزار عنوان به هيجامد يمعرف). «1396پوراصفهاني، آيدا (فيروزيان رضا و قدم، پيش •
(پياپي  5. ش8، د.تارهاي زبانيجس». يفارس ادب و زبان فرهنگستان مصوب هاينوواژه رشيپذ
 .105-79). صص 40

بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان آموزش مجازي: نقش مدل علي پيش). «1393زارع، حسين ( •
 1،پژوهش در يادگيري آموزشگاهي». هاي تحصيليباورهاي هوشي، اهداف پيشرفت و هيجان

 . 15-12 صص ).3(

وزش نكات فرهنگي در كالس آموزش زبان اهميت و چگونگي آم«). 1389سياوشي، سارا ( •
 -مقاالت نخستين همايش بين المللي گسترش زبان و ادبيات فارسي  مجموعه ».فارسي

 شگاه عالمه طباطبايي.تهران، دان ، استادان زبان فارسي

رواسازي پرسشنامه ). «1388فريبرز ( جواد و نيكدل، اهللا، كاوسيان، ولي فرزاد، پروين، كديور، •
 .30-7). صص 32( 8، هاي آموزشي فصلنامه نوآوري. »هاي تحصيلي پكران هيجان

محمد  مهران مهاجر و . رامين كريميان،الفباي ارتباطات ).2002آدامز، بريجت ( يويد وگيل، د •
 .ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: تهران ). 1384مترجم ( ،نبوي
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 .106-93. صص 14، نشريه معرفت». مديريت خشم). «1384قديري، محمدحسين ( •

آزمون مدل راهبردهاي يادگيري خودتنظيم در درس ). «1393آغاجي، سعيد (واحدي، شهرام و قره •
فناوري آموزش و ». هاي تحصيليي هيجانگيررياضي بر اساس عوامل انگيزشي و واسطه

 .109-85). صص 1(1، يادگيري
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 ها  پيوست .9

  )2015(قدم  پيوست الف): پرسشنامة هيجامد برگرفته از پيش

نام و نام خانوادگي:             سن:            مدرك تحصيلي:               كشور:         زبان مادري:           سطح 
  زبان فارسي:          

  
با آن مطالب را عالمت زده و سپس در زير همان گزينه  در جدول زير براي هر شماره ميزان آشنايي خود

  احساس خود را نسبت به آن مطالب و ميزان مواجهه و انجام دادن آن را عالمت بزنيد.  
دانم نمي  نام موضوع -1

  چيست
  امشنيده

  

  امديده

  

  املمس كرده

  

 امدرست كرده

  

در مورد آن 
  ام تحقيق كرده

  
احساسم به 

..................  

  
  

  خيلي بد
  بد
  خنثي
  خوب

  خيلي خوب
  

  خيلي بد
  بد
  خنثي
  خوب

  خيلي خوب

  خيلي بد
  بد
  خنثي
  خوب
  خيلي خوب

  خيلي بد
  بد
  خنثي
  خوب
  خيلي خوب

  خيلي بد
  بد
  خنثي
  خوب
  خيلي خوب

  
ميزان مواجهه و 
  انجام و تجربه آن 

  خيلي كم  
  كم

  متوسط
  زياد

  خيلي زياد

  لي كمخي
  كم

  متوسط
  زياد

  خيلي زياد

  خيلي كم
  كم

  متوسط
  زياد

  خيلي زياد

  خيلي كم
  كم

  متوسط
  زياد

  خيلي زياد

  خيلي كم
  كم

  متوسط
  زياد

  خيلي زياد
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نوع 

هيجان 

..........  

  خشم

  

  اضطراب

  

  شرم

  

آسايش 

  خاطر

  

  لذت

  

  اميد

  

  غرور

  

  خستگي

  

  خنثي  حوصلگي بي

  

Examining the Effects of Emotioncy-based Teaching on the 

Emotions of non-Iranian Female Persian Learners in Iran 
  

Granted that emotions and senses are key components in facilitating 

language teaching process, instructors are expected to enhance the quality of 

language learning by blending senses and emotions.  Emotioncy, which is 

composed of ‘emotion’ and ‘frequency,' emphasizes using senses in learning 

various concepts, and includes avolvement (null), exvolvement (auditory, 

visual, and kinesthetic), and involvement (inner and arch). The current study 

aims to use the concept of emotioncy to offer the emotioncy model for 

teaching Persian to non-Iranian learners. To do so, 60 non-Iranian female 

students with the same Persian level (7th grade) from 16 different 

nationalities were categorized into four groups of 15 and taught during six 

weeks. The results showed a significantly positive difference in the emotions 

of non-Iranian female students, and it was concluded that by involving a 

greater number of senses in the process of teaching, the learners’ emotioncy 

level is increased and positive emotions are produced. As a result, by 

reducing the negative emotions, learners interact more with their teachers, 

and effective learning occurs. Therefore, by emphasizing the role of 

emotional factors and including the multitude of senses in learning, the 

emotioncy model seems to help enhance and promote the positive emotions 

of learners while teaching Persian, providing a successful learning 

environment for learners. 

 

 

Keywords: Emotion, Sense, Emotioncy, Teaching Persian. 

 

 

  

  
 


