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های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به  و شیوه« هَیجامَد»معرفی الگوی 

 زبان فارسی آموزان غیرنزبا

 2شیما ابراهیمی/ 6پیشقدم رضا
 

 

 چکیده

تواننـد بـا ایجـاد    کنند و مدرسان میآموزی ایفا میات و حواس نقش مهمی را در زبانجانیه

مفهـوم  . آموزان را افزایش دهنـد ، توان یادگیری زبانهیجان مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس

بـه تـأثیر هیجانـات ناشـی از اسـتفاده      که  است( بسامد+ هیجان )ملهم از دو واژه « هَیجامَد»

، (تهـی )آگاهی هیچکند و متشکل از سه مرحلة حواس در یادگیری مفاهیم گوناگون اشاره می

. اسـت  (درونـی و جـامع  )آگـاهی   درونو ( حرکتـی -شنیداری، دیداری، لمسـی )آگاهی  برون

-بخشی روش تدریس زبان فارسی بـه غیرفارسـی  به منظور کیفیتکوشد تا نوشتة حاضر می

( هیجان، حواس و بسـامد )گانة آن های سهبا درنظرگرفتن این مفهوم نوظهور و مؤلفه زبانان،

الگـوی هَیجامَـد را    آمـوز، های آموزشی بر یادگیری و پیشرفت زبانو با توجه به تأثیر هیجان

-محور، واقعیتهای سخنرانیهای افزایش آن از جمله شیوهو در این راستا، شیوه معرفی کند

محـور در تـدریس زبـان    افزوده، آموزش مبتنی بر شئ، اجتمـاع یـادگیری و آمـوزش پـروژه    

 . زبانان را پیشنهاد دهد فارسی به غیرفارسی

  .جامدَافزایی، آموزش زبان فارسیهَیجامَد، هیجان، حواس، هَ :ها کلیدواژه
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 مقدمه .2

فارسی یکی از عناصر فرهنگ و تمدن ایرانی است کـه در مسـیر رشـد و تحـول خـود       زبان

 فارسـی  زبان مندان به یادگیری افزایش عالقه به توجه با .های بسیاری داشته استفرازونشیب

سیاسـی   و تجـاری  نـی، دی فرهنگـی،  علمی، دادوستدهای ارتباطی، به دلیل گسترش نیازهای

نظـر  برای تحقق ایـن مهـم، بـه    .زبانان روشن استغیرفارسی به فارسی زبان اهمیت آموزش

 . تواند کارگشا باشدهای مؤثر تدریس میرسد شیوهمی

گـذارد،  اثـر مـی   بـر انگیـزش او  آموز مـؤثر اسـت و   از جمله عواملی که در یادگیری فارسی

. هـا توجـه شـود   های مختلف یادگیری به آنر موقعیتاست که باید د« 2حواس»و « 6هیجان»

های آموزشیِ تجربی، تربیـت حـواس اهمیـت    معتقد است که در روش( 2117) 9مونتسوری

هـا بـا اسـتفاده از    وی هدف آموزشِ حواس را بهبـود درک متفـاوت از محـرک   . زیادی دارد

از ایـن قابلیـت    7ههای حسی چندگانمحرک. داندهای گوناگون میتمرینات تکراری و روش

-حواس شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لمسـی )توانند حواس مختلفی برخوردارند که می

توانـد از  آموز میبر این اساس، زبان(. 2118، 0بینز)را در روند یادگیری درگیر کنند ( حرکتی

در روش  .کنـد  درگیـر  حـس را  یـك  از بـیش  یادگیری تجارب ترکیب حواس استفاده و در

توان گفت هر چه تعداد حواس درگیر بیشتر باشـد، یـادگیری   های حسی چندگانه میحرکم

 از راه ارائة مفاهیم کردن با عمق و موفقیت بیشتری همراه خواهد بود؛ به عبارت دیگر، درونی

 پـذیر  امکـان  بهتر (جنبشی و المسه بینایی، شنوایی، نظیر)حسی  مختلف های صورت به ها آن

 (. 6986ارتل، هامیل و ب) است

الگـوی  »دارد، « هیجانات»و نقش « حواس»در همین راستا، یکی از الگوهایی که که تأکید بر 

. تواند در مسیر افزایش کارآیی یادگیری مؤثر واقع شودرسد میاست که به نظر می« 1هَیجامَد

و  ق هیجـان ، مفهومی است که از تلفیـ (6932پیشقدم، طباطبائیان و ناوری، )« هَیجامَد»مفهوم 

                                                           
1 Emotion 
2 Sense 
3 Montessori 
4 Multisensory education 
5 Baines 
6 Emotioncy 
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به دست آمده و بر عوامل هیجانی متمرکز است؛ به این معنا که دربردارندة هیجانـاتی   6بسامد

-آیند و تحت تأثیر بسامد، این هیجانـات مـی  است که در نتیجة حواس مختلف به وجود می

؛ پیشقدم، جـاجرمی و شایسـته،   2161پیشقدم و شایسته، )توانند شناخت افراد را نسبی کنند 

 جامعـة  هر مختلف افراد برای زبان هر واژگان که دارد واقعیت اشاره این هَیجامَد به(. 2161

قدر  هر. شود می نامیده واژه آن «هَیجامَد» که هستند هیجان از درجات متفاوتی محرک زبانی،

 حاصـل  کـردن  لمـس  دیـدن و  شنیدن، مانند هایی تجربه نتیجة در که واژه یك هَیجامَد سطح

 افـراد  و بوده تر مأنوس زبان آن گویان سخن و افراد برای نظر مورد واژة باشد، ربیشت شود، می

 (.6932 پیشقدم، طباطبائیان و ناوری،) داشت خواهند واژه آن از تری عمیق درک

چه بیان شد، در پژوهش حاضر با درنظرگـرفتن مفهـوم هَیجامَـد در یـادگیری،     با توجه به آن

را به عنوان الگوی تدریس مناسـب موضـوعات   ( 2160)شقدم نگارندگان، الگوی هَیجامَد پی

آمـوزان بـا هـدف    های هَیجامَدافزایی در زبـان کنند و پس از آن شیوهزبان فارسی معرفی می

 . شود یاددهی بهینة مطالب ارائه می

 پیشینۀ پژوهش .1

 معرفی الگوی هَیجامَد. 2. 1

تحلیل انتقـادی  در کتاب م هَیجامَد را مفهو نخستین بار ،(6932)پیشقدم، طباطبائیان و ناوری 

مبتنـی بـر   انـد کـه   مطرح کرده از پیدایش تا تکوین: های فراگیری زبان اولو کاربردی نظریه

هـای فـردی مبتنـی بـر     پارچة انسان یا الگوی تحولی تفـاوت  شناختی تحول یك دیدگاه روان

س تحول و یادگیری هستند ها پایه و اسااست و بر این اصل استوار است که هیجان 2ارتباط 

توان گفت کـه مبـانی یـادگیری زبـان دوم تاحـدی      در واقع، می (.6337، 9گرینسپن و ویدر)

هـای  سـازی ظرفیـت  پارچـه  توان تأثیر یـك مشابه فراگیری زبان اول است و براین اساس می

بـر  معتقد است که شش مرحله ( 2160)پیشقدم . زبانی و هیجانی بر یادگیری را مشاهده کرد

 7مرحلة اول هَیجامَد تهـی . تواند مراحل مختلف یادگیری را شکل دهدروی یك پیوستار می

                                                           
1 Frequency 
2 Developmental individual- differences relationship-based (DIR) 
3 Greenspan and Wieder 
4 Null emotioncy 
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، (2) 2، هَیجامَـد دیـداری  (6) 6هَیجامَـد شـنیداری  باشد و سایر مراحل بـه ترتیـب شـامل    می

 . است (0) 0و هَیجامَد جامع( 7) 7، هَیجامَد درونی(9) 9حرکتی-هَیجامَد لمسی

توان در شش جایگاه بر روی یك طیف در نظر گرفت که بـه  ژه را میهَیجامَد یك وامراحل 

 : اند از ترتیب عبارت

 سطوح چندگانۀ هَیجامَد -2جدول 

 1121قدم، پیش: مأخذ

 میزان تجربه  نوع هیجان

یـا مفهـوم    ئای در مورد یـك واژه، شـ  که شخص هیچ تجربه زمانی هیجامَد تهی

 (.تجربه صفر)ندارد 

شـنیداری   بةکه شخص در مورد یك واژه یا مفهوم صرفاً تجر زمانی هیجامَد شنیداری

 (.6 سطح ةتجرب)داشته باشد 

شنیداری و  بةو مفهوم تجر ئمورد یك واژه، ش که شخص در زمانی هیجامَد دیداری

 (.2سطح  ةتجرب)دیداری داشته باشد 

ــی ــد لمسـ -هیجامَـ

 حرکتی

و دیداری، آن شنیداری  ةکه یك شخص افزون بر داشتن تجرب زمانی

 (.9سطح  ةتجرب) درا لمس نیز کرده باش ئش

، واژه یا ئمستقیمی از ش ةکه شخص تجر افزون بر موارد باال، زمانی هیجامَد درونی

 (. 7سطح  ةتجرب)مفهوم داشته باشد 

که شخص بـرای اخـذ اطالعـات بیشـتر     افزون بر  موارد باال، زمانی هیجامَد جامع

 ( .0تجربه سطح )شد اقدام به پژوهش کرده با

                                                           
1 Auditory emotioncy 
2 Visual emotioncy 
3 Kinesthetic emotioncy 
4 Inner emotioncy 
5 Arch emotioncy 
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 2سطوح چندگانۀ هَیجامَد -2شکل 

 1121قدم، پیش: مأخذ

سطوح گوناگون هَیجامَد را شامل سه ( 2160)دهد، پیشقدم نشان می( 6)گونه که شکل  همان

او در مـدل بعـدی خـود    . دانـد مـی  7آگـاهی  و درون 9آگاهی ، برون2(صفر)آگاهی هیچسطح 

دیگـر   است، سه مولفة حس، هیجـان و بسـامد را بـا یـك     آمده( 2)که در شکل ( ب 2161)

 :تری برای محاسبة هَیجامَد ارائه کردترکیب و ابزار سنجش دقیق

 
  1های هَیجامَدمؤلفه -1 شکل

                                                           
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) 
2 Avolvement 
3 Exvolvement 
4 Involvement 
5 Adapted from Emotioncy, Extroversion, and Anxiety in Willingness to 
Communicate in English By R. Pishghadam (2016b). Paper presented at the 5

th
 

International Conference on Language, Education and Innovation, London: UK.  
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 ب 1121دم، قپیش: مأخذ

 هَیجامَد  ۀشده در زمین های انجاممروری بر پژوهش. 1. 1

هَیجامَد توسط پیشقدم و همکاران  نقش ةهایی در زمیندر یادگیری زبان دوم، پژوهش

و شایسـته   6قدم، آدامسـون پیش: شودها اشاره میانجام شده است که به تعدادی از آن

، بـه  2ارتباط بر یمبتن یفرد هایتفاوت-یتحولالگوی  ةبا الگوبرداری از نظری( 2169)

ز کـه هیجانـات ناشـی ا    بیـان کردنـد  نقش هیجانات در آموزش زبان دوم پرداختند و 

افزایـی  کند و مدرسان باید به هیجانیادگیری زبان دوم در آموزش نقش مهمی ایفا می

منـدی   با توجه به اهمیت بافت( 2161)پیشقدم، شایسته و رحمانی . اهمیت ویژه دهند

. انـد  سازی توسط مدرسان زبان انگلیسی به پژوهش در این زمینـه پرداختـه   و هیجانی

منـدی   سازی نشان داد کـه بافـت   مندی و هیجانی ن بافتآمده از قیاس بی دست هنتایج ب

بررســی . ســازی، مــالک بهتــری بــرای موفقیــت مــدرس اســت  نســبت بــه هیجــانی

سازی نیـز نشـان داد کـه ایـن دو در کنـار هـم        مندی و هیجانی های بافت زیرمجموعه

ـ . توانند به موفقیت بیشتر مدرس کمـك کننـد   می آمـوزش مسـائل فرهنگـی     ةدر زمین

الگوی مناسـبی  ( در دست چاپ)مفهوم هَیجامَد، پیشقدم، رحمانی و شایسته براساس 

مراتبیِ آمـوزش فرهنـگ شـناخته شـده و بـه منظـور        اند که به الگوی سلسه ارائه داده

توانـد   بر طبق الگوی مذکور، مدرس می. گرفته شده است کار آموزش موارد فرهنگی به

ـ   . زایش دهـد آمـوزان افـ   سطوح مختلفِ هَیجامَـد را در زبـان   سـطوح   ةابتـدا بـا تجرب

افتـد و سـپس بـا     سازی اتفـاق مـی   حرکتی، فرآیند برونی-شنیداری، دیداری و لمسی

 دهد و سطح بیشتری از آگاهی بـه  سازی رخ می سطوح درونی و جامع، درونی ةتجرب

. سـازی نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت       نقش هَیجامَد در آزمون. آید دست می

در پژوهش خود نشان دادند زمانی کـه افـراد از   ( 2161)و سیدنوزادی پیشقدم، بقائی 

سطوح باالی هَیجامَد برای کلمات خاص در زبان مادری برخوردارنـد، کلمـات زبـان    

                                                           
1 Adamson 
2 Developmental Individual- Differences Relationship-based 
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ای خاص،  معنا که هرچه هَیجامَد فرد نسبت به کلمه ینه اب ؛کننددوم را بهتر حفظ می

 .   بیشتر باشد عملکردش بهتر خواهد بود

نـژاد  نقش هَیجامَد بر میزان درک مطلـب، پیشـقدم و عبـاس    ربارةهشی دیگر ددر پژو

های آزمایش سطح خوانـایی   روش ةگیری جدیدی را برای توسع روش اندازه( 2161)

نتایج این پژوهش نشان داد که افـزایش سـطح هَیجامَـد منجـر بـه      . آزمون ارائه دادند

نیـز  ( 2161)زاده پـور و امـین  پیشقدم، ضابطی. افزایش سطح درک مطلب خواهد شد

آن نقـش   ةهای چهارگان نشان دادند که احساسات در یادگیری زبان خارجی و مهارت

اضـطراب، خشـم، خسـتگی،    )آموزان احساسات متفـاوتی  کند و زبانمهمی را ایفا می

کننـد کـه در    آموزی تجربه مـی  های گوناگون زبانرا در مهارت( غیرهناامیدی، شرم و 

نشـان دادنـد کـه    ( در دست چـاپ )پیشقدم و شایسته . ثیر داردأت ها یری آنمیزان یادگ

 ؛ینـد یـادگیری را تسـهیل کنـد    آشـناختی فر  تواند به عنوان یك عامل روانهیجامد می

افزون بر این، میان زندگی فرد یادگیرنده و تجربیات حسی او نسبت به زبـان ارتبـاط   

 . شوندیاد گرفته میکند که براساس آن معنا و مفهوم  برقرار می

کارگیری الگوی فوق، اعتقاد بر این است که به ةشد های انجامطور کلی در پژوهش به

 بـا . گاهی رسانده و میزان یادگیری را افـزایش دهـد  آ تواند افراد را به درونهَیجامَد می

ـ   که تا توجه به این ه کنون به نقش هَیجامَد در زبان فارسی به عنوان زبـان دوم پرداخت

-نشده است و با توجه به نقش مهمی که هیجانات و حواس در میزان یـادگیری زبـان  

هـای  ویـژه در مهـارت  بـه  ،توانند از این الگو در تدریس خود آموز دارند، مدرسان می

-گو استفاده کرده و میزان یادگیری فارسیو های گفت آموزی فارسی مانند مهارتزبان

در ادامـه پیشـنهادهایی در   . افـزایش دهنـد   اس او،آموز را با درگیرکردن هیجان و حو

تـدریس مـدرس    ةتوانند در انتخاب شیوشوند که میاستفاده از این الگو ذکر می ةزمین

 . گشا باشند راه

 معرفی هرم هَیجامَد آموزشی .9

های محیط کالس و در روابط مـدرس  آموز، در تمام فعالیتهیجانات و عواطف زبان
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آمـوز مناسـب   درسی بـرای زبـان   ةهرگاه برنام. کنندمی ایفا میآموزان نقش مهبا زبان

هـا خواهـد کوشـید    آن ةهای کالسی لذت خواهد برد و برای ادامفعالیت باشد، وی از

آموز در امر آموزش و یـادگیری  بنابراین، توجه به هیجانات زبان(. 6977نژاد، شعاری)

 . از ملزمات است

آموز یعنی زبان ؛هرم هَجامَد صفر است ةد، قاعددهنشان می (9) شکلگونه که  همان

طور  پس از آن هَیجامَد شنیداری است که به. گونه دانشی نسبت به موضوع ندارد هیچ

ین شیوه در ایران اداره ه اها بمعمول به سخنرانی در کالس اشاره دارد و اکثر کالس

یداری و شنیداری د ةسطح بعدی، هَیجامَد دیداری است که شامل دو تجرب. شوندمی

در سطح . توان به استفاده از پاورپوینت در کالس اشاره کرد است و برای مثال، می

کردن در آن  حرکت /حرکتی قرار دارد که شنیدن، دیدن و لمس-بعدی، هَیجامد لمسی

غیره توان به آوردن ابزارهای آموزشی مانند ماکت و در این مرحله می. افتداتفاق می

در . کندآموز کمك میکرد که به فهم بیشتر موضوع توسط زبان در کالس اشاره

آموز نقش پویاتری ایفا کرده و با ترکیب حواس شنیداری، هَیجامَد درونی زبان

کند و مستقیمی از موضوع پیدا می ةحرکتی، چشایی و بویایی تجرب-دیداری، لمسی

های نامه وزان در نمایشآمهای متفاوت توسط زبانتوان به اجرای نقشبرای نمونه می

یادگیری در این هرم، هَیجامَد جامع است که ة آخرین مرحل. کالسی اشاره کرد

آموز مطالب ترکیب حواس در آن بیشتر شده و با انجام پژوهش و تفحص توسط زبان

 .شودسازی میتثبیت و درونیدر ذهن او 
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 فال 1121هرم هَیجامَد آموزشی برگرفته از پیشقدم،  -9شکل 

و ( 1: 2167، 6پکـران )« کالس درس یك محیط عاطفی اسـت »با توجه به این امر که 

هویت، و حتی سالمت  ةهیجانات یك فرد در فرآیند یادگیری، انگیزه، عملکرد، توسع

کـارگیری  ، مدرس باید تالش کند با بـه (2117و پکران، 2شوتز )ثیرگذار هستند أوی ت

ها را افـزایش داده و یـادگیری را   یزان هیجان آنها، مهایی مبتنی بر ادغام حواسروش

-راهکارهایی که بتواند میزان هیجانات مثبـت زبـان   ةارائ بنابراین،. تثبیت کند ها در آن

رشد زبانی وی را فـراهم   ةآموز را با افزایش میزان استفاده از حواس ارتقا دهد و زمین

 .رسدنظر می کند، مهم به

 های هَیجامَدافزاییشیوه .7

-جوی آن هستند که راهو گسترش نیاز به یادگیری زبان دوم، پژوهشگران در جست با

یکی از این . ثرتری را برای افزایش کیفیت و کمیّت یادگیری پیدا کنندؤهای نوین و م

آموز در منظور افزایش کارآیی زبان های افزایش میزان هَیجامَد بهها پیداکردن روشراه

شده پیشقدم  ، براساس هرم هَیجامَد آموزشی مطرحراستادرهمین . یادگیری زبان است

سو با سطوح گونـاگون   های مختلف آموزشی که همدر این قسمت شیوه( الف 2161)

افزوده، روش یادگیری مبتنی بـر  محور، واقعیت هَیجامَد است، شامل آموزش سخنرانی

بـا   تـا مـدرس   شـوند محور معرفـی مـی  ، روش اجتماع یادگیری و روش پژوهشئش

هـای درونـی   آمـوزان، انگیـزه  وری یـادگیری زبـان  ها ضمن افزایش بهرهاستفاده از آن

 . ها ایجاد کندبیشتری در آن

 9محورآموزش سخنرانی .2. 4

اسـت و در  ( 2160)این روش معادل با مرحلة شنیداری در الگوی هَیجامَـد پیشـقدم   

                                                           
1 Pekrun 
2
Schutz 

 
3 Lecture-based teaching 
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در ایـن روش  . مَد قـرار دارد در سطوح پایین هَیجا( الف 2161)پیشقدم  ةشد هرم ارائه

در کـالس  مدت زمان تدریس خـود  شفاهی اطالعات و مفاهیم را در  طور به مدرس

روش سـخنرانی،   .در آن نقش غیرفعـالی دارد آموز طور معمول زبان و به دهدارائه می

حسن این شـیوه از تـدریس در ایـن اسـت کـه      . های پرجمعیت استمختص کالس

ویـژه در سـنین   بـه  ،هـا شود و اکثر کـالس  کوتاه ارائه می مطالب زیادی در مدت زمان

های تدریس در دنیاست ترین روش شود و یکی از متداولباالتر به این روش اداره می

شود و که فقط حس شنیداری درگیر می جایی ولی از آن ؛که نیاز به ابزاز خاصی ندارد

شـده اسـت، وی درک    انـد و هیجـان کمـی تولیـد    آموز رها شدههای زباندیگر حس

یعنی هیجاناتی کـه از واقعیـت فاصـله     6کند و هیجانات دورعمیقی از مطلب پیدا نمی

احتمـال   ،در نتیجـه (. 2161جـاجرمی و شایسـته،    ،پیشـقدم )شـوند   دارند، تولید مـی 

ایـن  از سـوی دیگـر،    .شـود حوصلگی بیشتر میخستگی و داشتن احساساتی نظیر بی

صـدا،  لحـن  ماننـد   مـدرس  شخصـیتی  های خصوصیتروش مستلزم وجود برخی از 

آمـوز  بـرای زبـان   اگرت که اس غیرهگویی، روانی سخن، آرامش و نظم و  روش سخن

آمـوزان و   بـودن زبـان   به دلیـل منفعـل  . خوشایند نباشد، منجر به یادگیری نخواهد شد

هـا  آن بـه  را هـا آموختـه  کاربسـتن  بـه  برای عملی هایبودن بازخوردها، فرصت ضعیف

 . اندآموخته را مطالب ةآموزان همزبان که کرد اطمینان توان نمیو  دهد نمی

آموزان را بـرای یـادگیری   توان انگیزه و هَیجامَد زبان ها میبا استفاده از برخی تکنیك 

 که ابزاری جز مدرس وجود نـدارد، وی  جاییاز آن .به این شیوه تا حدی افزایش داد

-به عنوان نمونه، وی می ؛کالس را هدایت کند ر و خالقیتباید قادر باشد که با ابتکا

تغییر دهـد   یادگیری موضوع با متناسب صحبت هنگام را در صدا لحن و شدت تواند

هـای  صـوتی مـرتبط بـا موضـوع، مصـاحبه      ةهـای فشـرد  هایی مانند لـوح و از روش

شده، کاربرد طنز، شـور و حـرارت در بیـان مطلـب، پرسـش و پاسـخ در حـین         ضبط

و استفاده از اسامی در  ها های آنتکرار پاسخآموز، گو با زبانو خنرانی، بحث و گفتس

                                                           
1 Distal emotions 
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موجب ایجاد توجه بیشتر در فرآیند تدریس آموزان بهره ببرد و زبانمخاطب قراردادن 

آموزان بخواهد برخـی از نکـات   تواند از زبانپس از اتمام سخنرانی، مدرس می. دشو

ـ  آن ةد و نظر خود را دربارخاطر بیاورنمهم درس را به یـن طریـق از   ه اها بگوینـد و ب

 .   ای بکاهدنواختی کالس تا اندازه میزان یك

 « 2واقعیت افزوده» .1. 4

ذکـر شـد، هَیجامَـد دیـداری شـامل      ( الف 2161)پیشقدم  (9) شکلگونه که در  همان

موزشـی را  استفاده از ابزارهای کمك آموزشی بصری، بـازده آ . شوددیدن و شنیدن می

در . شـود دهد و منجر به افزایش سرعت یـادگیری مـی  به لحاظ کمّی و کیفی ارتقا می

 .شونداین حالت هر دو حس شنیداری و دیداری درگیر می

اسـتفاده از  )افـزاری  های سختوریآ توان از فنمرحلة تدریس به شیوة بصری میر  د

و احی و تولیـد مـواد سـمعی    طر)افزاری وری نرمآ و فن( های سمعی و بصریدستگاه

ایـن  . اسـتفاده کـرد  ( غیره ، چارت، پوستر، نقشه و اسالیدانیمیشن، فیلم،   بصری مانند

گیـری،   یاد-هی د یاد  ر فرآیند کارگیری روش علمی د منظور به های آموزشی بهوریآ فن

وجـه  اعـث ت ب هـا  آنه از  سـتفاد و ا است آموزانر زبانمفاهیم و قوانین علمی د  کاربرد

برقـرار    آمـوز زبـان و  میان مدرسو ارتباط و تفاهم بیشتری شود آموزان میزبانبیشتر 

توانند با آموزان بهتر میزبان ،بصری آموزشی ه از وسایل کمك استفاد ةر نتیج د .کندمی

 .  یابد رس افزایش می ها نسبت به د رک آن دموضوع ارتباط برقرار کنند و 

است که توانایی ترکیب « واقعیت افزوده»ظهور بصری، های نووریآ یکی از فن

های دیجیتال در محیط مجازی دارد های فیزیکی در محیط واقعی را با تجربهتجربه

با این . نیست( 2160)قدم دیداری پیش ةشباهت به مرحلو بی( 2167، 2اسکوارک)

 از این بعدی هستند و هدفشده در واقعیت افزوده سه تفاوت که تصاویر ارائه

                                                           
1 Augmented reality 
2 Skwarek 
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اطراف است و عناصری را  با جهان رابطه در آموزادراک زبان وری، تقویتآ فن

 با افزوده، واقعیت(. 2166، 2و فورت6کارمیگنیانی)کند پیرامون دنیای واقعی اضافه می

شنیداری و دیداری و حتی )را  کاربر حواس دنیای واقعی، و مجازی هایداده افزودن

 طور و به( 2162، 9جریومنکو)کند تقویت می (کتیحر-در سطوح پیشرفته لمسی

-دانست که باعث می حقیقی در فضایی مجازی اشیای ترکیب را آن توانمی خالصه

صورت بصری، خود را در فضای مجازی  شود فرد افزون بر مشاهده تصاویر به

تدریس عالوه  ةدر این شیو. موجود احساس کرده و با آن ارتباط بیشتری برقرار کند

بعدی، متن و حتی فیلمی مرتبط  بر توضیحات مدرس، عناصر مجازی مانند اشکال سه

 .دبا این اطالعات تعامل برقرار کنتواند او میو  ظاهر شودآموز زبان چشمان جلوِ

یادگیری به طور  با توجه به درگیربودن دو حس شنیداری و دیداری بنابراین،

طبق آن  است که 7رمزگذاری دو تایی ةظریید نؤاین امر مافتد و  ثرتری اتفاق میؤم

  خود را به ةگان که فراگیران برای یادگیری مطلبی بیش از یکی از حواس پنج هنگامی

زمان پردازش بصری و کالمی را به عنوان نمونه، وقتی که به طور هم ؛کار گیرند

تری گیرد، یادگیری به دهند و ارتباط بین دو حس کامالً شفاف صورت می انجام می

آموز که مدرس ابتدا تصاویر را به زبان  بسته به این. 0(2119یر،  می)پذیرد صورت می

نشان داده و سپس برای او توضیحات شفاهی ارائه دهد و یا ابتدا توضیحات الزم در 

توان دو حالت متفاوت مورد موضوع داده شده و سپس تصاویر به نمایش درآیند، می

کار در واقعیت افزوده، به این صورت است که با نصب  ةشیو. برای تدریس برگزید

-میآموزان زبانگرفتن دوربین تلفن همراه روی کتب درسی، افزار مربوط و با نرم

از این . ندکنشده مشاهده  های سه بعدی را در ابعاد واقعی و یا کوچكتوانند طرح

 هر در را افزوده عیتواق وریآ فن از برداری بهره امکان همراه وسایل از استفادهرو، 

                                                           
1 Carmigniani 
2
Furht  

3 Geroimenko 
4. Dual-coding theory 
5. Mayer  
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 کالس درون در که میزان همان آموزان بهزبان که معنا ینه اب ؛آورد می فراهم مکانی

این شیوه از  .توانند از آموزش بهره ببرندمی نیز از کالس خارج در دارند، یادگیری

روند  ةکنندانتزاعی دارند، تسهیل ةموضوعاتی در ادبیات که جنب ةتدریس، در ارائ

کردن رویدادهایی است که با چشم غیرمسلح  آسان ،واقعیت افزوده. ری استیادگی

افزایش نسبت به یادگیری را  آموزانزبان ةانگیز ،بنابراین. توان آن را مشاهده کردنمی

های آوردن مهارت دست هها در ب به آنبا افزایش میزان کنجکاوی و دقت دهد و می

 .کندکمك میزبانی بهتر 

-زبـان  اگـر افزوده حاوی اطالعات زیادتری پیرامون موضوع است و  اقعیتافزار و نرم

خوبی درک نکرده باشد و یا هیجان منفی نسبت به موضوع  آموز در ابتدا موضوع را به

داشته باشد، با دیدن تصاویر متوجه جزئیـات موضـوع شـده و بـا آن ارتبـاط بهتـری       

ر زمـان تـدریس وجـود دارد و    جـویی د در این روش صرفه ،از طرفی. کندبرقرار می

 ؛محـور اسـت  آموزان در مشارکت کالسی بیشتر از روش سخنرانیمیزان درگیری زبان

 روش ایـن اسـت کـه در    ،توان در ایـن روش بـه آن اشـاره کـرد    اما از معایبی که می

 شـده در  موضوع تدریس با واقعی صورت به آموزانکه زبان جایی آن از سازی،مجازی

حرکتی، درونی و جـامع  -لمسی ةمرحل ةکافی به انداز ةتوانند تجربنمی ند،یستن تعامل

آورد و  مـی  روانـی  و ذهنـی  خسـتگی  آن از زیـاد  ةاز سویی دیگر، استفاد. کسب کنند

هـای  در ادامه بـه روش  بنابراین،. شودآموز میسبب کاهش پردازش در اطالعات زبان

 .شودکارآمد دیگری نیز اشاره می

 2ئری مبتنی بر شروش یادگی .9. 4

. آموزان اسـت ترین نکته برای مدرسان در امر تدریس، انتقال مفهوم و معنا به زبانمهم

هـای  پـژوهش . به این هـدف دسـت یافـت    2توان با استفاده از اشیاراستا، میدر همین

                                                           
1 Object-based teaching (OBT) 
2 Objects 
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، 2؛ بارتس2110، 6بادریالرد)استفاده از اشیا در تدریس انجام شده است بارة زیادی در

، 7و نـورمن  6381، 1؛  فـورتی 2118، 0؛ سـادجیك 2162، 7؛ بیلـی 6372، 9رگر؛ ب6307

هـا   ارتباط ما بـا اشـیا فراتـر از ارزش ظـاهری آن    گوید  می( 2118)سادجیك (. 2117

دانسـته   ئوی معتقد است که پیش از هرچیز باید مفهوم یـك شـ   ،به بیان دیگر ؛است

فـورتی،  )« نی و مفـاهیم اسـت  انتقـال معـا   ،درواقع پیش از هرچیز نقش اشـیا »شود و 

 هـای موقعیـت  هـا، ارزش ةتوانند حتی نمایندکه این مفاهیم می صورتی به(. 1: 6381

ابـزار   تواننـد  مـی  اشـیا  تـدریس نیـز   و فرآیند یادگیری در .باشند فرهنگی و اجتماعی

آمـوزی   گونـاگون زبـان   هـای دیـدگاه  از جامعه و برای معرفی یك فرهنگ ارزشمندی

تواننـد در هنگـام   اشیا مـی » :کنندنیز اشاره می 8هیلطور که هوپر و گرینهمان. باشند

خصوص در رابطه با فرآیندهای یـادگیری باعـث تحریـك     پردازش و بررسی دقیق به

: 6333هیـل،  هـوپر و گـرین  ) «کننـد  تحریك آموز شده و کنجکاوی او راحواس زبان

26). 

ر مبتنی بر دانـش اسـت کـه از اشـیا     محو، یك رویکرد یادگیریئیادگیری مبتنی بر ش

این شیوه مبتنـی بـر   (. 2160، 61و هنان3چترجی)کند برای تسهیل یادگیری استفاده می

 69و دیــوی( 6378) 62، ویگوتســکی(6323) 66شناســانی ماننــد پیــاژه هــای روانایــده

داننـد و اهمیـت یـادگیری را در    است که اشیا را در فراگیری زبـان مهـم مـی   ( 6833)

                                                           
1 Baudrillard 
2 Barthes 
3 Berger 
4 Bayley 
5 Sudjic 
6 Forty 
7 Norman 
8 Hooper and Greenhill 
9 Chatterjee 
10 Hannan 
11 Piaget 
12 Vygotsky 
13 Dewey 
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کتاب، اثـر هنـری،   )توانند اشکال متنوعی اشیا می(. 6387، 6کلب)دانند ا میاشی بةتجر

آمـوزانی اسـت کـه در    طور معمول شامل زبان داشته باشند و به( و غیره شاهکار ادبی

بـه عنـوان نمونـه،     ؛کنند ها را لمس میفیزیکی را مشاهده و آن ینزدیك اشیا ودةمحد

تـوان  است که می ئیادگیری مبتنی بر ش هاییکی از روش 2محورروش آموزش موزه

-در این روش، افراد در موزه(. 2160چترجی و هنان، )از اشیا برای آموزش بهره برد 

روشدن با اشـیا و پیونـددادن    های در محیط یادگیری دارند و ضمن روبها نقش فعاالنه

برای انتقـال   ها شده و از اشیاتوانند متوجه مفهوم آنگذشته، حال و آینده در ذهن می

تواند مدرس را در تمام مراحل آمـوزش  استفاده از این روش می. مفاهیم استفاده کنند

 . آموزان را افزایش دهدزبان ةیاری رسانده و تعامل و انگیز

ـ  ؛بودن آن اسـت  ، چندحسیئترین ویژگی یادگیری مبتنی بر شمهم یـن معنـا کـه    ه اب

-شـنیداری، دیـداری، لمسـی   )ن حـواس  استفاده از اشیا در تـدریس، انـواع گونـاگو   

در ایـن  (. 6387کلـب،  )شـود  گیرد و باعث ایجاد تعامل بیشتر میرا در برمی( حرکتی

-حرکتـی مـدرس مـی   -روش به ترتیبِ استفاده از حواس شنیداری، دیداری و لمسی

 ئصورت که ابتـدا در مـورد شـ    ینه اب ؛های تدریس گوناگونی را برگزیندتواند شیوه

آموز اجـازه دهـد آن   سپس تصویر آن را نشان دهد و در نهایت به زبان صحبت کرده،

را از نزدیك لمس کند و یا ابتدا تصویر را نشان داده، سپس در مـورد آن توضـیحاتی   

-مذکور در دسترس زبـان  ئاجازه دهد آن را لمس کنند و یا ش ،ارائه داده و در نهایت

شـود و بـه   به همراه تصاویر ارائه مـی آن  دربارةآموزان قرار گرفته، سپس توضیحاتی 

توانـد انتخـاب   جایی ترتیب این سـه حـواس مـی    هروند تدریس با جاب ،همین ترتیب

 . شود

حرکتی پیشقدم -لمسی ةو مرحل ئاز این حیث، بین روش یادگیری مبتنی بر ش

 ةزیرا در این مرحله که آخرین مرحل ؛یك برقرار است به تناظر یك( 2160)

                                                           
1 Kolb 
2 Museum education 
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کنند و ، آن را لمس میئآموزان عالوه بر شنیدن و دیدن ش ت، زبانگاهی اسآ برون

یادگیری در این مرحله به دلیل . کنندپیدا می 6نسبت به آن هیجانات قریب به واقعیت

شود و هیجانات آموز، با سهولت بیشتری انجام میدرگیرشدن حواس بیشتر زبان

. پذیردری را در کالس میت زیرا وی نقش فعال ؛انگیزدبیشتری را در وی برمی

آموزان برای آموز تعامل وی با مدرس و سایر زبانزبان ةبا افزایش انگیز ،بنابراین

های جدیدش که اکنون افزون بر بار دانشی، بار هیجانی نیز دارد کردن داده ردوبدل

در این روش، . باشدمی( ب 2161)قدم یید نظر پیشأشود و این امر در تبیشتر می

آورد و برای تدریس یك موضوع، ابزار آن را از قبل تهیه و به کالس می مدرس

برقراری  ةواسط به .شوندکنند و با آن آشنا میآموزان از نزدیك آن را لمس می زبان

حرکتی، -کارگیری سه حس شنیداری، دیداری و لمسیارتباط لمسی با موضوع و به

های مناسبی است که یکی از روش رود وآموز باال میسرعت درک و یادگیری زبان

 .شود برای تدریس پیشنهاد می

 1اجتماع یادگیری .4. 4

مطرح شـده اسـت و   ( 6336) 9مفهوم اجتماع یادگیری نخستین بار توسط لیو و ونگر

، اجتمـاع  هـا  در نظـر آن . یند اجتماعی و مشـارکتی اسـت  آصورت یك فر یادگیری به

گذاشـتن منـافع و اهـداف     اشـتراک  م بـرای بـه  یادگیری اشاره به افرادی دارد که با هـ 

لیـو و ونگـر،   )شـوند  گذاشتن اطالعات دور هم جمع می اشتراک مشترک و با هدف به

کننده زیاد است و براساس اشتیاق به یادگیری در این مواقع در افراد مشارکت(. 6336

، هـا  آندر نظـر  . افتدصورت مشارکتی اتفاق می این روش، یادگیری در سطوح باال به

شود که افراد بـه صـورت اجتمـاعی در مکالمـه و فعالیـت در      دانش زمانی ساخته می

 (.6337، 7درایـور )گذاشـته شـده، درگیـر شـوند      اشـتراک  ل بـه ئمورد وظـایف و مسـا  

                                                           
1 Proximal emotions 
2 Community of practice (COP) 
3 Lave and Wenger 
4 Driver 



 دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی

 مشهد -2931تیرماه  12

 
011 

انـد کـه یـادگیری    عملکرد مغز نشـان داده  ةتحقیقات بر روی نظریات یادگیری و نحو

شـود  اع باعـث یـادگیری بیشـتر افـراد مـی     مشارکتی و درگیری یادگیرندگان در اجتم

-یادگیری دارای تجربة شخصی اسـت کـه مـی    ةآموز در این شیوزبان(. 2110، 6کوه)

هَیجامَـد   ةاین مرحله شبیه به مرحل. آموزان به اشتراک بگذاردتواند آن را با دیگر زبان

ضـوع  است که در آن افراد پس از شنیدن، مشاهده و لمس مو( 2160)درونی پیشقدم 

از نزدیك با آن ارتباط برقرار کرده و به صورت درونـی و فعاالنـه نقـش مـوردنظر را     

آموز در این روش در معرض مستقیم موضوع قـرار  به عبارت دیگر، زبان ؛کنندایفا می

 ةهــای کالســی، از مرحلــگیــرد و بــا توجــه بــه درگیرشــدن مســتقیم در فعالیــتمــی

هـای کالسـی   فتن نقـش در کـالس و فعالیـت   گـر  ةواسط گاهی عبور کرده و بهآ برون

 ة، بـین مرحلـ  (ب 2161)براساس پژوهش پیشقدم . شودمطالب در ذهن او تثبیت می

مستقیم وجود دارد که میزان تمایـل بـه    ةگاهی و میزان اشتیاق به یادگیری رابطآ درون

بـه   ؛آموزان به میزان قابل توجهی باال رفتـه اسـت  ارتباط در مراحل درونی توسط زبان

توانند در مقاله در نشریات، می ةآموزان برای یادگیری چگونگی ارائ عنوان نمونه، زبان

ـ   . شـوند های مختلف تقسـیم مـی  کالس به گروه ت تحریریـه،  أتعـدادی در سـمت هی

از . نـد کنسردبیر و داور ایفای نقش کنند و تعدادی دیگر نیز به این نشریه مقاله ارسال 

-افراد حاضر در کالس درگیـر مـی  ة ن است که در آن همتدریس ای ةمزایای این شیو

تـدریس،   ةهای این شـیو از دیگر مزیت. پذیردای صورت میشوند و مشارکت فعاالنه

صورت عملی اسـت   اجرای موضوع به ةواسط آموزان بهایجاد شور و اشتیاق در زبان

د توانـایی  تقویت حس همکاری و ایجـا . هَیجامَد درونی نیز یکسان است ةکه با مرحل

آمــوزان، مشــارکت فعــال اظهــارنظر در جمــع، ایجــاد مباحثــه میــان مــدرس و زبــان

های گروهـی و  ولیت در قبال پذیرفتن نقشؤآموزان در کالس، ایجاد احساس مس زبان

-در این مرحله مشاهده مـی  ها بخشی به افکار آناستدالل و اندیشه و نظم ةتقویت قو

 . کندکمك میآموزان شود که به یادگیری زبان

                                                           
1 Kuh 
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 2محورآموزش پروژه .1. 4

 توانند بهمی ها آن که اشاره دارد آموزانوظایف برای زبان از تعدادی یا به وظیفه پروژه

روش تـدریس  . انجـام دهنـد   آن را صورت گروهی بعضی اوقات به یا انفرادی و طور

را در خـود   ریـزی برنامـه  و دهد تا قدرت مـدیریت امکان میآموزان زبان ای بهپروژه

طور منظم و  یرند که چگونه بهگیاد می ها آن ،براین اساس در این روش. ارتقا بخشند

انجام دهند و این روش باعـث تقویـت     پژوهش را در خارج از کالس ای کارمرحله

میـان   شـود و در نهایـت باعـث تقویـت همکـاری     مـی آموزان زباناعتماد به نفس در 

، صبر و تحمل در انجـام امـور   ،انضباط کاری ،ولیتؤاحساس مس آموز،مدرس و زبان

عنـوان  بـه  .؛شـو میآموزان زبانهای اساسی پژوهش در تحمل عقاید دیگران و مهارت

. تعریف کرد« نگارش فرهنگ لغت مصور»ای با عنوان توان پروژهنمونه، در کالس می

و در جـ و شـود براسـاس پـژوهش و جسـت    آموزان درخواست مـی پس از آن، از زبان

اینترنت و فضای مجازی، تعدادی تصویر مناسب برای واژگان خاصی پیـدا کننـد، بـه    

تواند به مدت یك ترم زمان این فرآیند می. ها بحث کنندکالس بیاورند و در مورد آن

 . ببرد و خروجی آن تهیه فرهنگ مصور کودکان باشد

هـای درس بـه   سهایی کـه در کـال  معتقد است که دانش و مهارت( 2118) 2وولفلك

. انـد از کاربرد عملی در دنیای واقعی فاصله گرفتـه  ،شوندآموزان آموزش داده می زبان

هـای اصـیل   هـا و فعالیـت  برای رفع این نقیصه، یـك راه مناسـب اسـتفاده از تکلیـف    

هـای  ها، و فعالیتهای اصیل آموزشی، تکالیف، پروژهمنظور از فعالیت. آموزشی است

آموز دار، زبانآمده با انجام تکالیف مرتبط و معنی دست به ةتجرب. دعینی و واقعی هستن

 9نونـان . رسـاند را به فرآیند ذهنی برای کاربرد مناسـب دانـش در محـیط واقعـی مـی     

معتقد است تکلیف یك نمونه از فعالیت کالسی است که باعث درک مطلـب  ( 6383)

 . شودآموزان میبیشتر و ایجاد تعامل زبان

                                                           
1 Project-based teaching (PBT) 
2
Woolfolk  

3 Nunan 
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دارد ( 2160)قـدم  از تدریس، شباهت زیادی به مرحلة هَیجامَد جامع پـیش  این مرحله

آموز به منظور کسب اطالعات بیشتر در مورد موضوع تدریس شده بـه  که در آن زبان

پردازد و با افزایش سطح هیجان او، میزان یـادگیری  جوی بیشتر میو تفحص و جست

در هـرم   ،بنـابراین . شـود ی مـی سـاز رسد و مطالب برای او درونـی  وی به حداکثر می

آمـوز در  آموزشی هَیجامَد در باالترین سطح هرم قرار دارد و با رویارویی مستقیم زبان

پیشـقدم، جـاجرمی   )با واقعیت قرار دارند  نزدیك ةروند تدریس هیجانات او در فاصل

بـودن اهـداف و منـابع، پـژوهش      شـیوه بـه دلیـل مشـخص    در این(. 2161و شایسته، 

آمـوزان بـه   مندی زبان هگیرد و این امر سبب تقویت و افزایش عالقت انجام میسهول به

همانند هَیجامـدَ جـامع، در ایـن مرحلـه     . شودآموزان میارتباط با مدرس و سایر زبان

کند بیشترین میزان مشارکت را دارد و فرآینـد یـادگیری توسـط    آموز احساس میزبان

است کـه  ( ب 2161)یید پژوهش پیشقدم أر تاین امر د. خود او صورت پذیرفته است

بـاالتر  هَیجامَـد   اشتیاق به ارتباط مؤثر است و هر چـه سـطح  در آن میزان هَیجامَد در 

آمـوزان  تدریس، زبـان  ةبا این شیو .باشد، میزان اشتیاق به ارتباط نیز باالتر خواهد بود

ر محیط خارج از کسب اطالعات بیشتر پیرامون موارد تدریس شده د برای را موقعیتی

 ةاز طرفی، پـس از درگیـری همـ   . یابدافزایش می ها یادگیری آن ةکالس دارند و انگیز

-آموز زیـاد مـی  در زبان خالق تفکر های طور کامل در امر یادگیری، توانایی حواس به

 .شوددر انجام پژوهش فراهم می ها شود و فرصت ابراز احساسات برای آن

 گیری نتیجه .1

آن تبادالت فرهنگـی،   ةواسط ، یکی از عناصر فرهنگ هر قوم است و بهتردید زبانبی

توانـد  یادگیری زبان در این راستا مـی . گیردقومی، ملی، اقتصادی و علمی صورت می

اگر مـدرس بتوانـد نقـش آموزشـی خـود را      . نقش مهمی در این تبادالت داشته باشد

ثیر بسزایی بـر بهبـود   أه ایفا کند، تبرای آموزش زبان به بهترین شیوه و با باالترین بازد

کارگیری مندان به یادگیری زبان فارسی، به هافزایش عالق. روند یادگیری خواهد داشت

راستا، پیشـقدم   در همین. طلبدهای جدید و کارآمدتر برای یادگیری زبان را میروش
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مـوزش  شناسی و آ ای روانرشتهبین ةشده در حوز های انجامبراساس پژوهش( 2160)

بخشـی  توان عالوه بـر سـهولت  کارگیری آن میجدیدی ارائه داده که با به ةزبان، نظری

آموز، میـزان یـادگیری وی را در مراحـل و شـرایط مختلـف      به یادگیری زبان در زبان

این الگو هَیجامَد نـام دارد کـه شـامل ترکیـب هیجـان و      . گیری کردبینی و اندازهپیش

ـ )گـاهی  آ برون ةمرحل ،(صفر ةتجرب)آگاهیهیچ ةبسامد است و شامل سه مرحل  ةتجرب

ـ )گاهی آ درون ةو مرحل( حرکتی-شنیداری، دیداری و لمسی ( درونـی و جـامع   ةتجرب

آمـوزان  قوت این روش کمّی و قابل سنجش کردن میزان یادگیری زبان ةنقط. باشدمی

-یدر مراحل مختلف یادگیری است که پژوهش را از حالت توصیفی صرف خارج مـ 

 . کند

-قابل توجهی بر افزایش یـادگیری زبـان   ثیرأبراساس این نظریه، هیجانات و حواس ت

های هَیجامَدافزایی در ایـن  کارگیری روشتواند با بهمدرس می بنابراین،. آموزان دارند

در این پـژوهش ضـمن معرفـی مختصـر الگـوی هَیجامـد پیشـقدم        . مسیر گام بردارد

. های هَیجامَـدافزایی پرداختـه شـد   یی یادگیری به روشافزایش کارآة به شیو( 2160)

، اجتمـاع  ئمحور، واقعیـت افـزوده، مبتنـی بـر شـ     سخنرانی: ند ازا ها عبارتاین روش

محـور،  های آمـوزش سـخنرانی   هَیجامَد، روش ةمحور بر مبنای نظرییادگیری و پروژه

اسـت کـه در آن    گـاهی آ برون ةمعادل با مرحل ئافزوده و آموزش مبتنی بر ش واقعیت

در این مرحلـه  تنهـا از   آموز به درک کاملی از موضوع دست نیافته است و هنوز زبان

محـور   های اجتماع یـادگیری و آمـوزش پـروژه   و روش بیرون با موضوع آشنایی دارد

-آموز از موضـوع تـدریس  گاهی است که در آن تجربیات زبانآ درون ةمتناظر با مرحل

توانـد بـه   ایش پیدا کرده و به تبع افزایش بسامد تجربه، مـی شده در مراحل بعدی، افز

بـا افـزایش میـزان درک از موضـوع،     بنـابراین،   .درک جامعی از موضوع دسـت یابـد  

 .یادگیری عمیقی شکل خواهد گرفت

و  (7) های شکلو ( 2)های پژوهش حاضر، جدول در پایان، نگارندگان براساس یافته

ثر در کالس در جهت باالبردن میزان هیجـان در  ؤس مهای تدریرا به عنوان روش (0)
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 :دهندیادگیری ارائه می

 های تدریس هَیجامَدافزاارتباط میان الگوی هَیجامَد و شیوه -1جدول 

 های تدریس هَیجامَدافزاشیوه سطوح هَیجامَد

 محورآموزش سخنرانی شنیداری

 افزوده واقعیت دیداری

 ئآموزش مبتنی بر ش حرکتی-لمسی

 اجتماع یادگیری درونی

 محورآموزش پروژه جامع

 
 

 هرم ترتیب ترکیب حواس در الگوی هَیجامَد -4شکل 

شود، مدرس براساس ترتیب ترکیـب حـواس   مشاهده می (7) شکلگونه که در  همان

ـ  ؛تدریس متفاوتی را براساس سطوح مخالف هَیجامَـد برگزینـد   وةتواند شی می یـن  ه اب

تواند بـا  که با ترکیب حواس همراه است، مدرس می اری به بعدکه از سطوح دید معنا

که ابتدا تدریس را به صورت شـنیداری آغـاز کنـد و سـپس تصـاویر را       توجه به این
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 یکه ابتدا تصاویر و فیلم مربوط را نمـایش داده و سـپس توضـیحات    نشان دهد یا این

تدریس  ةبهره ببرد، شیو زمان از هر دو صورت هم و یا به ارائه دهدآن  ةشفاهی دربار

حرکتی، درونی و جامع نیز با توجه بـه اولویـت    مراحل لمسی در. خود را انتخاب کند

 . های متفاوتی را ارائه دادتوان شیوههَیجامدَ منتخب و ترتیب ترکیب حواس می

 
 هرم نسبت ترکیب حواس در الگوی هَیجامَد -1شکل 

-، براساس نسبت ترکیب حواس نیـز مـی  شودمشاهده می (0) شکلگونه که در  همان

توانـد بـا درنظرگـرفتن    ین معنا که مدرس مـی ه اب ؛تدریس متفاوتی داشت ةتوان شیو

 ةبـه عنـوان نمونـه، در مرحلـ     ؛دیگـر کـالس را اداره کنـد    میزان نسبت حواس به یك

دیداری مدرس باید از توضیحات شفاهی و تصاویر برای تدریس خود استفاده کند و 

امـا مـدرس    ؛وزان نیز ملزم به استفاده از دو حس شنیداری و دیداری هستندآمفارسی

-به عبارت دیگر، وی مـی  ؛مختار است که میزان استفاده از این حواس را انتخاب کند

تواند تصاویر را نسبت به توضیحات شـفاهی تـرجیح داده و میـزان اسـتفاده از ابـزار      

های تدریس متفـاوتی  توان شیوهالت میدر این ح. بصری را به نسبت سمعی باال ببرد

 . شودآن در نمودار فوق مشاهده می ةرا برگزید که خالص

ها در یادگیری زبـان، از نمودارهـای   با توجه به اهمیت هیجانات و حواس و نقش آن

ریزی بهتـر در   آموزان و برنامه یافتن نسبت به سطح هیجان زبان توان در آگاهیفوق می
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زش بهره بـرد و محتـوای زبـانی را منطبـق بـا عالیـق، هیجانـات و        راستای بهبود آمو

 .دکرآموز تدوین حواس فارسی

*** 
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