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برای کاهش اضطراب خواندن در زبان  کارآمد ایشیوه عنوانبه «هیجامد» الگوی معرفی

 خارجی
 

 (ایران ،لیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهدزبان انگگروه ) سحر طباطبایی فارانی

 (، ایرانلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهدگروه زبان انگ) * قدمپیشرضا 

 (، ایرانمشهدگروه برق و الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، ) سحر مقیمی 

   چکیده

بددنون ترد،ددن، مهددارت  و دددنن و درک مطزدده ، ددی  ز صهددار مهددارت  صددزی در زبددان 

همدی  دلید   و بده هندنمی دگزیسی  سد  هده دقده مهمدی در دلدر  زدن و د دده  ،فدا 

دظددر ن  سدد    ز میددان  و مدد  م تزفددی هدده بددر هیفیدد  مهددارت مددورد توجدده صددا ه

 ز  زبددان  ددارجی،  ضددطر خ  و دددنن در گذ ردددنمی تددیریر و دددنن و درک مطزدده 

و   ل طرسددنپ وهلددگر ن مددو رد م تزفددی هم ددون بر ددورد ر  سدد     یو،دد ه همیدد  

دگارشددی متفدداوت،  و مدد   رهنگددی و تددرا  ز  طددا ر   زدد   ،جدداد  ضددطر خ ة شددیو

و بددا در دظددر گددر ت     در هنددار  ،دد  مددو رد دددنهرده و دددنن در زبددان  ددارجی معر ددی 

 ،مثبدد  و منفددی در رودددن ،ددادگیری زبددان  ددارجی هددایهیجانجا،گدداه  ددو ا و 

دسددب  بدده میتددو ی مددت  ر  ، ددی  ز  زدد   ،جدداد  آموززبددانسددطه هیجامددن  تددو نمی

  د،،ۀ مؤلفد  هیجامدن هده ترهیبدی  ز سده د دسد  ضطر خ  و ددنن در زبدان  دارجی 

م تزفدی ر   هدایهیجان مهدن  شداره د رد هده   در دۀ د تدبده  ،د   هیجان، و بسامن  سد 

جسددتار   هننددنمی سدی م تزددر در  رتبدا  بددا و بگدان زبددان تجربده  هایتجربددهردر در  

بالدابردن  بدر ی آموززبدانۀ پنجگاددمیدا ن و ترتیده  سدتفاده  ز  دو ا  هوشدنمی اضر 

 ر ، در  رتبددا  بددا میتددو ی مددت  هیجادی سددی هایسددرما،هتقو،دد  هیجامددن و  سددطه

  ن در زبددان  ددارجی معر ددی هنددنی بددر ی هنتددرط  ضددطر خ  و دددنهددا،رار ه   نو نبدده

گددذ ری تیریرمیددا ن  تجربددی دیدداز  سدد  هدده هددایپ وهه شددودمیپیلددنهاد ، در دها،دد 

ترتیدده و ترهیدده  سددتفاده  ز  ددو ا بددر ی هنتددرط  ضددطر خ  و دددنن   دددو ه هیجامددن،

  شودررسی ب
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 آمددوزز زبددان  دگزیسددی،  ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی، هیجامددن، :هاکلیدددوا ه

  سیهیجادیۀ سرما،

 مقدمه .1

 رتبددا ، همددو ره مطمدده دظددر هارشناسددان  یبرقددر رة پی یددن امدد    نددو ن بددهزبددان 

بدا توجده بده  همید  بدوده  سد    شناسدیرو نو  شناسدیزبانگودداگون  ز قبید   های وزه

صاپدان و ) هده دیداز بده صدرا زمدان،  ددربی، و مندابو گودداگون د رد ،ادگیری زبان  دارجی

قددر ر  مت صصددانم تزددر زبددادی مددورد بیدد   هددایمهارتهددا و مؤلفدده، (31۸۹ ،۸پ تدداز

  مهددارت  و دددنن و درک مطزدده در زبددان  ددارجی ، ددی  ز صهددار مهددارت  صددزی د ردددن

سددا،ر هلددورها و  های،ا تدده زمددی و  رهنگددی و بهددره بددردن  ز  سدد  هدده بددر ی پیلددر   

دقدده بسددیار مهمددی در  ر گیددری  (،3113) 3دددی،طبددن دظددر  ِ وبددوده ضددروری  هددا رهنگ

 تف ر د رد   ی رتقاو   طزا ات

 ساسددی بددر ی تمددام  یتو دددا،ی درسدد   و دددنن و  هددن مددت  تبددن،  بدده دیدداز  مددروزه

شددیزی شددنه  سدد  )رجدده، ون زهر،ددا،  بددن لر م ،  هددایموقعی سددطوع  زمددی و 

نی در با دد   ،جدداد   تزدداط شناسددا،ی  ددو مزی هدده ،  ز  ،دد  رو ( 31۸3، ۹ ُسددنی، و  َسددَ

در مطالعددات   بر ددورد ر  سدد   یو،دد ه ز  همیدد   شددودمی مهددارت  و دددنن پیلددر  

هددا  ضددطر خ تددر،  آنم تزفددی  شدداره شددنه  سدد  هدده ، ددی  ز مهن مددو ردگوددداگون بدده 

 ددداآر می ضدطر خ دددو ی  الد  دگر دددی و  هزددی،طور بده و ددنن در زبددان  دارجی  سدد   

، 3؛ باسدداو دا۸۳۱۹، 4) شددلیزبرگر هنددنمیر  ددرد  ،جدداد  سدد  هدده  سددی شددبیه بدده تددرا د

 اصدی  ز جمزده ر دندنگی،  هدایمهارت ضدطر خ مم د   سد  میدنود بده ۀ تجرب  (3111

سددا،تو، در  ،دد  ر سددتا، سدد نر دی در مقابدد  جمعیدد ، و ،ددا  ر گیددری زبددان  ددارجی باشددن  

، ددی  ز   نددو ن بدده ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی ر   (۸۳۳۳) 3هددورو،تا، و گددارز 

                                                           
1. Çapan and Pektaş 

2. Ennis 

3. Rajab, Wan Zakaria, Abdul Rahman, Hosni, and Hassani 

4. Spielberger 

5. Basavanna 

6. Saito, Horwitz, and Garza 
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 ضددطر خ زبددان ۀ مجمو ددز،ددر  و بسددته بدده ،ددی موقعیدد   ددا  و  دددو ه  ضددطر خ هدده

  ضدطر خۀ گودد  ،د  (  سد ، معر دی هردددن ۸۳۱3، ۸ ارجی )هورو،تا، هدورو،تا و هدو 

هنگددام  در  قیقدد ،در مهددارت  و دددنن شددود   آموززبددانسددبه  ددنم تو یددن  تو دددنمی

 ،ابددنمیمیددا هدداهه  3پیلددادیپیه ضددطر خ در  ددی   و دددنن مددت ،  عالیدد  قلددر ۀ تجربدد

هدده  ،دد   مددر منجددر بدده  ددنم هامیددابی  ددرد در بدده هددارگیری سددازوهارهای هنتددرط توجدده 

 ۹دی جوددگ-)ددیز ، مدوط، سدی ما هه بر ی تجا،ه و تیزید  مدت  مدورد دیداز  سد  شودمی

 زدد   ،جدداد  ،دد  دددوه  ،ابیر،لدده هددنا بددامطالعدداتی دیددا  پیلددتر  گرصدده ( 31۸3بدداا،  و

، (31۸۹؛ صاپددان و پ تدداز، 3113، 4تمییددرد، بربددر ی مثدداط)  سدد   دجددام شددنه ضددطر خ 

 ضددروری در  ،دد   صددو  ترمناسددهر ه ارهددای ۀ  ر ئددو   و مدد  هماهددان شناسددا،ی سددا،ر

   س 

هدداهه  ضددطر خ در  ددی   و دددنن مددت  بدده زبددان  هددایر ه، ددی  ز  رسددنمیبدده دظددر 

در همددی   در  رتبددا  بددا میتددو ی مددت   سدد   3« ددو ا» و 3«هیجددان» ،  سددتفاده  ز  ددارجی

ر  معر ددی هرددددن هدده بددر  3(  لگددوی هیجامددن۸۹۳3و ددداوری ) ، طباطبائیددانقددنمپیهر سددتا، 

هیجامددن  ز ترهیدده  د رد تیهیددن  سددی  هایتجربددهترهیدده  ددو ا و هیجادددات  اصدد   ز 

 ز  گیددریبهرهبدده معنددی هیجاددات منددت   ز دسدد  آمددنه  سد  و هیجددان و بسددامن بده د،، 

سددبه  و هننددنمیتیییددر ، )بسددامن(  سددی هایتجربدده تددیریر ددو ا  سدد  هدده تیدد  

، جدداجرمی و شا،سددته، قددنمپیه) شددودنمیمفدداهین گوددداگون   زشددنا     ددر د  سددازیدسبی

31۸3 )   

مددن،ر،   پددیه روی  ر گیدر ن زبددان  دگزیسددی هایدشددو ری، دی  ز گفدد  هدده  تدو نمی

و  دهننهتلد ی ی  سد  هده دسدب  بده و بگدان بدا متند رو،دارو،یهردن  ضدطر خ داشدی  ز 

 مددت  دادرسدد درک  بدده تو دددنمی و  ،دد  د تددهمیتددو ی آن  ز هیجامددن  دددنهی بر ورد ردددن 

                                                           
1. Horwitz, Horwitz, and Cope 

2. Prefrontal cortex 

3. Sikkema-de Jong, and Bus 

4. Brantmeier 

5. Emotion 

6. Senses 

7. Emotioncy 
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  دددنن و درک مطزدده در زبددان  دگزیسددی،  بددا توجدده بدده  همیدد  مهددارت  وشددود منجددر

هددای مثبدد ، سددرما،ه هددایهیجان ا گوددداگون،  سددتفاده  ز  ددو دگاردددنگان  ،دد  جسددتار

 لگددوی هیجامددن ر  بددر ی رزبدده بددر  ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی  و  سددیهیجادی

    دما،ننمیمعر ی 

 چارچوب نظری .2

 اضطراب .1. 2

 بددر ی  د ردتعددار،ر گوددداگودی زبددان آلمددادی و رد  دگزیسددی شددنه،  ضددطر خ هدده  ز ة و ب

  سداا دروددی تددنه، » :هندنمیگودده تعر،در  ضدطر خ ر   ،د ( ۸۳۱۹)  شدلیزبرگردمودده، 

، بیسددر، صنددی هن  «و دگر دددی همدر ه بددا بر دگی تگددی سیسددتن  صدبی  ودهددار ددداآر میبدین، 

منفددی  هیجددان دددو یمعتقندددن هدده  ضددطر خ  (31۸3و شددا،گان  صدد  )  صددیری،  ددر زی

و ر تدداری د رد   3ز،سددتی صددبی، ۸شددنا تیۀ ر،لدد سدد  هدده بددا تددرا همددر ه  سدد  و 

 ز لیدداد د ر  بددودن  دد، هدده  د دددنمی  دداطفی ضددطر خ ر  دددو ی  الدد   (3111باسدداو دا )

دقدده  دطبدداقی  ز منظددری د،گددر،  ضددطر خ  تددرا  سدد  بدده شددبیه تهن،ددن، پر،لددادی و بددین 

  دما،ددنمیمعنددا هدده  ددرد ر  بددر ی مو جهدده بددا شددر ،ط  طرددداک   تمددالی آمدداده د رد، بددن، 

و  )پداولن و، صرددی هندنمیت  ضدطر خ  مز درد طبیعدی  درد ر  م تد  مدن طولدادیۀ تجرب

( ، ددی  ز  یزترهددای  دداطفی ۸۳۱3) 4هر شدد ة  قیددن ضددطر خ، هدده بدده  ( 311۳، ۹گوب ینددا

ی  ز بر سدداا ، دد  شددودمیبدده صنددن دسددته تقسددین هنگددام ،ددادگیری زبددان  ددارجی  سدد ، 

و   ،نتدددا،رمی) 3و موقعیددد  3 الددد  ،3صدددف  سددده ددددوه د رد: ،  ضدددطر خهابننیدسدددته

و  ددرد مم دد   سدد  در هددر مددوقعیتی  پا،ددن ر د ردۀ زمیندد   ضددطر خ صددف  (۸۳۳۸، رگدداردد

،دی موقعیدد  هیجدادی موقدد    ضددطر خ  الد  ( ۸۳۱۹ار  ضدطر خ شددود ) شدلیزبرگر، دصد

                                                           
1. Cognitive 

2. Neurobiological 

3. Pavlenko, Chernyi, and Goubkina 

4. Krashen 

5. Trait 

6. State 

7. Situation-specific 
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؛ و  ضدطر خ موقعید ، شدودمیهده توسدط سیسدتن  صدبی  عداط  (۸۳3۳) شدلیزبرگر،   س 

و بسدته بده  هده آ،دنمیصدف  بده شدمار  ، ددو ی  ضدطر خآ،دنمی برهه  ز  نو ده  صنانآن

 شددودمیپیوسددته در آن موقعیدد    سدداا  و موقعیدد  و  عالیدد   ددا   سدد ،ددی 

( دیددددا دو دددددوه  ضددددطر خ ۸۳31) رهددددابآللددددرت و  ( ۸۳۳۸ ،و گددددارددر  ،نتددددا،رمی)

ترتیدده بدده (۸۳۳۳) هسددفوردآر  معر ددی دموددددن هدده بدده بیددان  3هننددنهداتو نو  ۸هنننهتسددهی 

ر   هدداآندیددا  (3113) دوردیدده و شددودنمی  و دددنه 4مضددرو  ضددطر خ  ۹مفیددن ضددطر خ 

منفددی دیسددتنن، بز دده گدداهی  ها ضددطر خ همددۀبنددابر ، ،   دامددنمی 3بازد ردددنهو  3سددودمنن

 ددامزی مثبدد  بددر ی  رهدد  بدده جزددو باشددن )بددر ون،  تو دددنمیدگر دددی در مددورد ت زیددر 

زمدان ملدیوط  دجدام  هدرسد ،   زددنگیداپدذ،ر آدجا هده  ضدطر خ ب ده جن ،ی  ز ( 3111

زبدان  ددارجی، ،هدد ،  هددایهزاا مادندن ، ،جدداد هنددن ر  باشددین هده شددر ،ط  ضدطر بی هداری

(  بددده بیدددان د،گدددر،  دددنم تدددو زن 31۸1)بیگدددنلی،  شدددودمیبدددنن و ر تارمدددان درگیدددر 

 تددیریرتنهددا بددر بددنن مددا داشددی  ز  ضددطر خ ،ددادگیری ددده یشددنا ترو ن،ددی و  یا،ولوب

(  31۸1 ،یگددنلی)ب سددازدمیتدد  ،ددادگیری ر  م  مز ددرد ،هدد  و دها،تدداً، بز دده  گددذ ردمی

م تزددر مربددو  بدده ،ددادگیری زبددان  ددارجی هدده  هددایموقعی بددا  سدد بنددابر ، ، ضروری

   آشنا شو،ن  ،شودنمیبا    ،جاد  ضطر خ 

 اضطراب زبان خارجی .2. 2

مربددو  بدده  هددایموقعی  ز  ضددطر خ  سدد  هدده در   یگوددده 3 ضددطر خ زبددان  ددارجی

ز ده، )رفدداررمر و شددیر زی شددودمی آن پن،ددن ر ،ددا  سددتفاده  ززبددان  ددارجی ،ددادگیری 

( معتقندددن هدده  ضددطر خ زبددان  ددارجی   سدداا ۸۳۳۹)  ،نتددا،رمی(  گددارددر و ۸۹۳1

  شدودمیهنگدام هداربرد زبدان  دارجی بده آن دصدار  آموززبدانترا ،دا دگر ددی  سد  هده 

                                                           
1. Facilitative anxiety 

2. Debilitative anxiety 

3. Helpful 

4. Harmful 

5. Beneficial 

6. Inhibitory 

7. Foreign language anxiety 
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معر دی   ضدطر خ زبدان  دارجی ر ة سدازهده بدر ی  ولدی  بدار  (۸۳۱3) و هم ار ن هورو،تا

هدده  د دنددنمی ز  در هددات ش صددی،  قا،ددن،   ساسددات و ر تارهددا   یمجمو دده ، آن ر هرددددن

 ز  ،دد   ان  سدد   ددرد ،ددادگیری زبددهمربددو  بدده هزدداا زبددان و برگر تدده  ز مر  دد  منیصددرب

شدباه  د رد )هدورو،تا،  ۸ ضدطر خ و بسدته بده موقعید جه ،  ضطر خ زبدان  دارجی بده 

بددر ی   لگددو،ی (۸۳۱3)، هددورو،تا و هم ددار ن   دداون بددر  ،دد  ( ۸۳۳۳،  ،نتددا،رمی؛ 311۸

مقیدداا » آن ر  سددنجه میددا ن  ضددطر خ زبددان  ددارجی در هزدداا زبددان  ر ئدده د ددددن و

ات  ضددطر خ زبددان  ددارجی و  زدد  بددروز آن در مطالعدد  دامیندددن 3« ضددطر خ زبددان  ددارجی

مقیدداا »  ،دد  مطالعددات بددا  سددتفاده  ز تددر، مهنهدده بر ددی  ز   دنشددنهو هدداوی  متعددندی

؛ 31۸3، ۹؛  لربددی۸۳۳4آ،ددن ،  ،مثدداط بددر ی)  سدد  شددنه دجددام  « ضددطر خ زبددان  ددارجی

 ( ۸۳۱3، 3،اددددگ؛ 331۸، 3؛ هرشدددنر۸۳۱۹، 3؛ بیزدددی۸۳۳۳، 4و دلدددی ، بیزدددی ودووگبدددوزی

تجربیددات و  ۳، سددطه زبددان۱هزددی، سدده  امدد  جنسددی طور بدده  ،دد  مطالعددات، بر سدداا

ر  ،جدداد گددذ ر دتیریر  صددزی  و مدد  بر ددی  ز تددو نمیر   ۸1 ز هلددور زبددان مقصددن آموززبددان

شدنه دیدا،  ز طر،دن مدرور مطالعدات  دجدام (۸۳۳۸،اددگ )  ضدطر خ زبدان  دارجی د دسد  

  ۸: هنددنمی امدد  ر  معر ددی  شدده ضددطر خ زبددان  ددارجی،  گیریشدد   و مدد  ۀ زمیندددر 

 قا،ددن   ۹؛ ۸3،ددادگیری زبددانة دربددار آموززبددان قا،ددن   3؛ ۸۸ ضددطر خ  ددردی و بینددا ردی

 و ؛۸3رودددن هزدداا  3؛ ۸4آموززبددانتعامزددات بددی  معزددن و   4؛ ۸۹آمددوزز زبددانة دربددارمعزددن 

                                                           
1. Situational anxiety 

2. Foreign language classroom anxiety scale 

3. Alrabai 

4. Onwuegbuzie, Bailey, and Daley 

5. Baily 

6. Hershner 

7. Baily 

8. Gender 

9. Course level 

10. Learners’ experiences with the target language country 

11. Personal and interpersonal anxiety 

12. Learner beliefs about language learning 

13. Instructor beliefs about language teaching 

14. Instructor-learner interactions 

15. Classroom procedures 
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بددر  ،جدداد  ضددطر خ زبددان   و مدد  متعددند تیریرگددذ ر تددر، مهن ۸دمددود ر   ۸ رز،ددابی زبددان  3

 :دهنمیر  دلان   ارجی

 
 عوامل ایجاد اضطراب زبان خارجی ترینمهم. 1نمودار 

 

 زبان خارجی دراضطراب خواندن  .3. 2

زبددان  ددارجی ، ددی  ز صهددار مهددارت  صددزی  سدد  هدده  در و دددنن و درک مطزدده 

بدر  پ وهلدگر نبر دی  ز گیرددن   مدا، ب  هدن ا و دیازها،لدان  در  بر سداا با،ن  نآموززبان

ی  ،جداد  ضدطر خ منلد تو ددنمی زبدان  دارجی در  ،  باورددن هده  گرصده مهدارت  و ددنن

؛ ۸۳۳۳، ۹؛ لددی3111، 3)سددزرز  دددندلرد  ته بددن نطددور هدده شا،سددته  سدد  زبددادی باشددن، آن

 ،دد  دددوه  ز ۀ مطالعددبدده منظددور  هددا،یپ وهه،  ،دد  بددا وجددود  (3114، 4ماتسددود  و گوبدد 

؛ 31۸3، 3؛ جددی3113مثدداط، بردتمییددر،  ر یبددآن  دجددام شددنه  سدد  ) ،ابیر،لدده ضددطر خ و 

                                                           
1. Language testing 

2. Sellers 

3. Lee 

4. Matsuda and Gobel 

5. Jee 
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بررسددی  دبیددات مددرتبط بددا  ( 31۸3، ۸؛ هوآدددگ311۹؛ قنسددولی، 31۸۹صاپددان و پ تدداز، 

  یگوددده  نو نبددهزبددان  ددارجی  در ضددطر خ  و دددنن  هدده ،دد  موضددوه مبددی  آن  سدد  

( معر ددی ۸۳۳۳) و هم ددار ن بددار توسددط سددا،تو د سددتی بددر ی  ی ددا   ز  ضددطر خ زبدداد

( 31۸۹گیددو )و  زبددان  ددارجی، ب ئددو، د،نیددادر  ضددطر خ  و دددنن در بدداخ تعر،ددر   شددن

 ،دد  دددوه  ز  ضددطر خ ر  در  ددی   و دددنن زبددان  آموز نزبددان هدده بدده  ،دد  دلیدد  معتقندددن

  س   مرتبط با مهارت زبادی  و دنن ،هنننمی ارجی تجربه 

 (۸۳۳۳سددا،تو و هم ددار ن ) ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی،  بیلددتر و هدداوی بددر ی

ر  طر  ددی دموددددن هدده بعددنها در  3«مقیدداا سددنجه  ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی»

 ز  ( 31۸3،  طیدده و جنتددی، بددر ی مثدداطمددورد  سددتفاده قددر ر گر دد  ) متعددندیمطالعددات 

مم دد   سدد   رجی ددا   ز  و دددنن زبددان  دداۀ جنبدددو  (،۸۳۳۳سددا،تو و هم ددار ن )دظددر 

دگارشددی داآشددنا هدده بدده دلیدد  دشددو ری در ة شددیوو   ل طرسددن  ۸با دد   ضددطر خ شددود: 

مفدداهین   3 ضددطر خ  ،جدداد هنددن؛ و  تو دددنمی  هددن و تیزیدد  آن بددر یرماگلددا،ی مددت  

بدا سدا تار  رهنگدی مدت  رماگلدا،ی شدنه  مم د   سد در  ،د   الد   رهنگی بیگاده هه 

صدورت گر تده  سد ،   ،د  زمینده،گدر مطالعداتی هده در  ز د تطدابن دن شدته باشدن   و دننه

، ۹(  شداره دمدود  در  ،د  مطالعده، متدون داآشدنا31۸۹تو ن به پد وهه ب ئدو و هم دار ن )می

 و مدد   صددزی  ،جدداد   نو نبدده، 3و دگر دددی در مددورد درک مطزدده 4موضددو ات داآشددنا

 امدد    نو نبددهدیددا  3گر ،یهمدداط ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی معر ددی شددندن  

بددر ی د،گددری بددر ی  ،جدداد  ضددطر خ زبددان  ددارجی، مددورد و هدداوی قددر ر گر تدده  سدد  )

؛ ۸۳۳۸، 3و هولددن،  ؛  زدد ، هوو،دد ، بزنت سددتی ۳1۸۹ز ده، ، رفدداررمر و شددیر زیمثدداط

( دیددا، مددو ردی هم ددون  و مدد  311۳) ۱گددود -هددورو(  3113گرگرسدد  و هددورو،تا، 

                                                           
1. Huang 

2. Foreign language reading anxiety scale 

3. Unfamiliar scripts 

4. Unfamiliar topics 

5. Worry about comprehension 

6. Perfectionism 

7. Flett, Hewitt, Blankstein, Koledin 

8. Kuru-Gunen 
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 و دددنن، تددرا  ز درک مطزدده،  هایسددتر بی دامناسدده  ز ة  سددتفاد)شددام   ۸ش صددی

)شددام  موضددو ات،  3 دتظددار ت ز،دداد(، مددت و  دن شددت   دگیدداه، دن شددت    تمدداد بدده دفدد،

ة دورو  قالدده مددت (و  و بگددان داآشددنا، سددا تار زبددادی پی یددنه، میتددو ی  رهنگددی دامددادوا

)شددام  هتدداخ درسددی، میددیط هزدداا،  و دددنن  جبدداری،  ۹درسددی  و دددنن و درک مطزدده

در   د دددنمیزبددان  ددارجی مددورر  در رزشددیابی( ر  در  ،جدداد  ضددطر خ  و دددنن و  معزددن

 ددامزی   نو نبددهر   آموززبددان(  ودهارآمددنی 31۸1د،گددر، قنسددولی و  لهددی ) پ وهلددی

بده  3ود ر دمد  دما،ندنمیمورر در تعیدی  سدطه  ضدطر خ  و ددنن در زبدان  دارجی معر دی 

هده تداهنون   و مد   ،جداد  ضدطر خ  و ددنن در زبدان  دارجی ر  تدر، مهنش   گو،اتری 

    هلنمیبه تصو،ر   دنشنهشناسا،ی 
 

 
 عوامل ایجاد اضطراب خواندن در زبان خارجی ترینمهم. 2نمودار 

 

 هیجامدمعرفی الگوی . 4. 2

 هایدظر،ددهتیزیدد   دتقددادی و هدداربردی بددر ی  ولددی  بددار، در هتدداخ  ،«هیجامددن» مفهددوم

( ۸۹۳3، طباطبائیددان و ددداوری )قددنمپیهتوسددط   ر گیددری زبددان  وط  ز پیددن ،ه تددا ت ددو، 

                                                           
1. The personal factors 

2. The reading text 

3. The reading course 
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 دسددان ،ددا ۀ ، لارصددی تیددوط شددنا ترو نمددنط  بددا  لهددام  ز ی هیجامددن لگددو  شددنمعر ددی 

شدد    (،۱۸۳۳، 3گر،ندداپ  و و،ددنر) ۸ ددردی مبتنددی بددر  رتبددا  هددایتفاوت-تیددولی لگددوی 

( هیجاددددات ر  ۸۳۳3گر،نددداپ  ) ( 31۸۹و شا،سددته،  ، آد مسدددونقددنمپیهگر تدده  سددد  )

  بددر  ،دد   سدداا، د دددنمی،ددادگیری زبددان  وط ة  ددوزپیلددی  در  هایدظر،ددهة گملددنۀ  زقدد

ر   تیددوط هیجددادی مهددنهددوم وی رو، ردهددای گوددداگون ر  بددا هددن ترهیدده دمددود و مف

بددا  ( 31۸۹و هم ددار ن،  قددنمپیهگر دد  )مرهددای  لگددوی  ددود در دظددر ۀ هسددت  نو نبدده

تددو ن  ز  ،دد  بدده  ر گیددری زبددان  وط، مددی   ددارجیبددان ،ددادگیری ز هایشددباه توجدده بدده 

 ،دد  رو، ددرد، » دیددا بهددره بددرد   ددارجیرو، ددرد در مطالعددات مربددو  بدده ،ددادگیری زبددان 

شددنا تی، زبددادی،  هددایظر ی و  سددازدمی،هدد  و میددا ر  ، لارصدده ة دربددارد ددده موجددود 

 جتمددا ی هدده همدده  ز طر،ددن رو بددط تعددامزی )شددام  تبددادط  دداطفی( آمو تدده و  یجددادیه

، ۸۹۳3، ،ددادی مددی و  قددنمپیه بر هیمددی،  سددتاجی، ) «گیردددنمیدظددر قددر ر  ، مددنشددودنمی

آن ة دهنددن سدد ، دلددان «بسددامن» و «هیجددان» ،« ددو ا» هیجامددن هدده ترهیبددی  ز ( 3   

زبددادی، درجددات م تزفددی  ز ۀ جامعدد سدد  هدده و بگددان هددر زبددان بددر ی   ددر د م تزددر آن 

دددام د رد   ز  ،دد  رو، هددر قددنر هدده سددطه آن و به  «هیجامددن» هدده هننددنمیهیجددان ر   ،جدداد 

مادنددن  گادددهپن گوددداگودی هدده   ددر د  ز طر،ددن  ددو ا  هایتجربدده، پیددرو  یو بههیجامددن 

 گو،انسدد  ، بالدداتر باشددن، آن و به بددر ی  دددنآوردهسدد  دو لمدد، هددردن بدده شدنینن، د،ددنن

   ( ۸۹۳3و هم ار ن،  قنمپیه و هن بود ) تردرکزبادی قاب  ۀ جامعآن 

بددر روی ،ددی طیددر و در  تددو نمیسددطوع م تزددر هیجامددن ،ددی و به ر  درجددات ،ددا 

(، هیجامددن 1) ۹دددن  ز: هیجامددن تهددی شدده جا،گدداه در دظددر گر دد  هدده بدده ترتیدده  بارت

 3(، هیجامددن درودددی۹) 3 رهتددی-(، هیجامددن لمسددی3) 3(، هیجامددن د،ددن ری۸) 4 ریشددنین

                                                           
1. Developmental Individual- Differences Relationship-based 

2. Greenspan and Wieder 

3. Null 

4. Auditory 

5. Visual 

6. Kinesthetic 

7. Inner 
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وع م تزدددر هیجامدددن ر  سدددط ۸جدددنوط  ( 31۸3، قدددنمپیه( )3) ۸هیجامدددن جددداموو  (4)

  دهنمیدلان 
 

 (2016 ،و همکاران قدمپیش) انواع هیجامد .1جدول 
 میزان تجربه سطح تجربه نوع هیجان

 در مورد ،ی و به، شیء ،ا مفهوم دن رد   یتجربه رد هیچ  هههنگامی 1 هیجامَن تهی

   رددشنین ری ۀ تجربدر مورد ،ی و به ،ا مفهوم صر اً   رد هههنگامی ۸ هیجامَن شنین ری

 3 هیجامَن د،ن ری
شنین ری و ۀ تجربمفهوم    رد درمورد ،ی و به، شیء ،اهه  هنگامی 

  د ردد،ن ری 

 ۹  رهتی هیجامَن لمسی
شنین ری و د،ن ری، آن شیء ر  ۀ تجرببر د شت     اون  رد هههنگامی

   س لم، دیا هرده 

 4 هیجامَن درودی
مستقیمی  ز شیء، و به ،ا ۀ تجرببر مو رد بالا،    اون  رد، هههنگامی

  هسه هرده  س مفهوم 

 3 هیجامَن جامو
ر د  طزا ات بیلتر بر مو رد بالا، بر ی هسه   اون رد،  هههنگامی

 مورد شئ، و به ،ا مفهوم تیقین هرده  س  

 

  هلنمیبه تصو،ر  ترو ضهطور بهسطوع م تزر هیجامن ر   ۹دمود ر 
 

 
 (2012 ،قدمپیش)سطوح چندگانه هَیجامَد  .3نمودار 

                                                           
1. Arch 
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، دسددب  بدده آن و به ینه باشددننر  دلدد  یو به، هنگددامی هدده  ددردی ۹دمددود ر  بر سدداا

در سدطه هیجامدن تهدی  مدورد دظدرة و بددن رد و در دتیجده   اصدی  د،  داطفی گودههیچ

، قدنمپیه) باشدنمی ۸آگداهیهیچة  دوزدرک، در  لیدادهده  ز  گیدردمی)سطه صدفر( قدر ر 

،  ز شددنودمیآن و به ر  بددر ی  ولددی  مرتبدده    هنگددامی هدده  ددرد(۸۹۳3شدد یبا،ی، و   بر هیمددی

 و  گددر بتو دددن هنددنمیسددطه صددفر بدده سددطه هیجامددن شددنین ری )سددطه ،ددی( صددعود 

بیرودددی آن و به ر  ببینددن و ،ددا لمدد، هنددن،  بدده ترتیدده و رد سددطوع هیجامددن   ز یمابدده

 ،دد   هدده در  قیقدد ، در ( شددنه  سدد سدده رهتددی )سددطه -د،ددن ری )سددطه دو(  و لمسددی

  در  ،دد  مر زدده ،  ددرد و به ر  شددودمی 3گدداهیابرودة  ددوز، هیجامددن  ددرد و رد مر زدده

(  ۸۹۳3و  یروز،دان،  قدنمپیهو  قدط  ز بیدرون بدا آن آشدنا،ی پیدن  هدرده  سد  ) شناسنمی

آگداهی  دود ر   ،بدا   دا ،ه بسدامن تجربده ،در مر  د  بعدنی  درد به همی  ترتیه، صناد ه

هدده  گیددردمیدسددب  بدده آن و به   ددا ،ه دهددن، هیجامددن درودددی )سددطه صهددار( شدد   

بعدنی ،عندی هیجامدن جدامو )سدطه پدن ( دسد  ۀ مر زدبا تیقیدن و تفیدص، بده  و دنتمی

قددی  ز و به ،ددا در  ،دد  مر زدده،  ددرد بدده درک دقی و رد شددود  ۹گدداهیادرودة  ددوز،ابددن و بدده 

هده مندت  بده ،دادگیری  میدن  و هدن شدن ) بر هیمدی و هم دار ن،  رسنمیمفهوم مورد دظر 

   ( ۸۹۳3و  یروز،ان،  قنمپیه؛ ۸۹۳3

 حواس . 1. 4. 2

ددیددای  طددر ا  ددود ر   تو دنددنمی ها دسددان سددی،  های دددن مبددا در   تیددار د شددت  

مناسددبی د شددته باشددنن ) ،رو دددی و  ددن پناهی،  هددایو هنهبلناسددنن و بدده دسددب  موقعیدد ، 

هدده د رد بددر ی ،ددادگیری بهددره ببددرد   هددا،ی ، ز  تو دددنمی،  دسددان   دداون بددر  ،دد (  ۸۹۳3

هدده مددا  ز  ددو ا متناسدده بددا میددرک  شددودنمیسددبه  سددی  هدداییرکمبدده بیددان د،گددر، 

هرصده تعدن د  دو ا درگیدر  دی  ،دادگیری  ( و311۱، 4)بیندا بر ی ،ادگیری  سدتفاده هندین

(   دددو ه  ددو ا ۸۹۳3و  یروز،ددان،  قددنمپیه و هددن بددود ) تر میددنبیلددتر باشددن، ،ددادگیری 

                                                           
1. Avolvement 

2. Exvolvement 

3. Involvement 

4. Baines 
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 دد، شددنو ،ی هدده  مددو    ،شددودمیدددن  ز:  دد، بینددا،ی هدده برتددر،   دد، شددنا ته   بارت

 د،  ،شدودمی د، بو،دا،ی هده  ز طر،دن  طدر و بدو بر دگی تده  ،هستننصوتی میرک آن 

 دد، لمسددی و و  رودددنمی سددی آن بدده شددمار  هددایمیرک هدداماهصلددا،ی هدده طعددن و 

 ددن م  سددی ،عنددی پوسد  ر  در   تیددار د رد و در  قیقدد ،  دسددان  تر، وسددیو رهتدی هدده 

 طدر  ه ر  بررسدی   شدیایو با د    سدتفاده هندن تدا  ددن زه، شد  امسده  ز  ، ل تو دنمی

 (   3113، ۸؛ مِی311۱دما،ن )بینا، 

 هیجان )کیفیت(  .2. 4. 2

و بددر ی توصددیر  شددودنمیگوددداگون بددا  دددو ه هیجددان روبددرو  های رصددهدر  ها دسددان

 هیجادی  ود  ز و بگدادی هم دون شدادی،  لدن، آر مده )هیجدان مثبد ( و ،دا ردن،ۀ تجرب

 هداهیجان  هنندنمیترا،  لن ،ا  ضدطر خ )هیجدان منفدی(، بده تناسده موقعید ،  سدتفاده 

هسددتنن هدده میددا در پاسدد  بدده   یداآگاهادددهر تدداری و شددنا تی  ودهددار و  هایپاسدد 

، 3)هنددنط، شدو رتا، جِسددِ ، سددیگزباوم و هادسددل  هنددنمیمثبدد  و منفددی تولیدن  هدایمیرک

 هننددنمیر تددار مددا ر  هددن ،  و  د ردددن شددنا تی صهسدداز و هارهددای  هدداهیجان(  31۸۹

هزددی، هیجددان،  ز لیدداد  یا،ولددوب، ی، طور بدده(  31۸4، ۹منگددان و )گاتا دیگددا،  ،ددوری

؛ شدودمیهنتدرط  3 سد  هده  دود، توسدط هیلوتالداموا 4مرتبط با دسدتگاه  صدبی  ودهدار

 ددامزی  3 دگی تگدی   ز سدوی د،گدر، هندنمیر  هنتدرط  هداهورمونهیلوتالداموا دیدا، ترشده 

 شدودمیهدن ،   3 یشدب ه سداز عاطدر  رتبدا  بدا هیجدان  سد  و بده همدی دسدتگاه  مهن

بدده سددوی  ۱میدداۀ سدداقهدده  ز سددم   هاسدد  ز دددورون  یمجمو ددههدده  ددود متلدد    ز 

(  هم نددی ،  دگی تگددی در 31۸4و هم ددار ن،  گددایگاتا د) هننددنمی رهدد   ۳هددورت ،

                                                           
1. May 

2. Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, and Hudspeth 

3. Gazzaniga, Ivry, and Mangun 

4. Autonomic nervous system (ANS) 

5. Hypothalamus 

6. Arousal 

7. Reticular activating system 

8. Brainstem 

9. Cortex 
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ر  بدده صددورت  یا،ولددوب، ی ،ددا  ضددزادی در  ددرد  ا،یهددو هنههیجددادی،  هایتجربدده ددی  

،ددی هیجددان مثبدد  سددازوهارهای ۀ تجربدد، بددر ی مثدداط(  ۸۹۳3) بر هیمددی،  هنددنمی ،جدداد 

، سددبه رهاسددازی هورمددون دوپددامی  در دهددنقر رمی تددیریرشددیمیا،ی و  صددبی ر  تیدد  

ر  تقو،دد  و میددا ن توجدده ر   ۸هدداریۀ  ا ظدد، ترتیهبددن، و  شددودمی پیلددادیپیهۀ دا یدد

 ( 3113، 3)آ،س  و  شمی  هننمیهنترط 

 بسامد )کمیت(. 3. 4. 2 

گددذ ری آن بددر ،ددادگیری و بگددان  ز لیدداد تیریرد،گددر هیجامددن، بسددامن  سدد  هدده ۀ مؤلفدد

ت ددر ر  تددیریرۀ دظر،ددبددا  ر سددتاهنبسددامن ۀ مؤلفددقابدد  بیدد   سدد   هددارهرد  شددنا تی صه

میددا  هایسددزوط ر هددردن سددبه تیییددر ت متابولیددی آن، ت ددر بر سدداا سدد  هدده  ۹هدده

میددای  ز طر،ددن  هایسددزوط(  ۸۹۳3، ،ددادی می و  ،  سددتاجیقددنمپیه، ) بر هیمددی شددودمی

دددام د رد   3بددا هددن مددرتبط هسددتنن و  ،دد   رتبددا  شددزیی دددورودی 4سیناپسددی هددای دتقاط

هده  تصداط  شدودمیم درر ر  دهدن، با د  طور بدهمیدای  هایسدزوطصناد ه  رتبدا  میدان 

هِده،  3پدذ،ری سیناپسدی دعطااۀ دظر،د بر سدااشدود  بده بیدان د،گدر،  ترقدوی هاسزوطبی  

همامدان و در پاسد  بده میرهدی  دا  ر  دهندن، طور بدهددورودی  هایشدزییهه  هنگامی

، ت ددر ر هددردن، بددر ی مثدداط(؛ 311۳، 3سددبه تیییددر ت  یا،ولددوب، ی شددودن )گیددی تو دنددنمی

هده  ،د   مدر بده  دودی  دود سدبه  دهدنمیر    دا ،ه  ۳هاآهسدوندر  طر ا  ۱سازیمیزی 

، ۸1بِددر و  )ز تددوره،  یزددنز شددودمی طزا ددات و بالددابردن سددطه ،ددادگیری  ترسددر،وپددرد زز 

هده بدا  ها،ی صدههده  د ردمدیگودده بیدان  ردر ت در ر در میدا،  ،د ة درباردیا،  (  هه31۸3

صدورت، بسددامن (؛ بددن، 311۳)گیدی،  ودنشددمی، بده ، ددن،گر متصد  شددودنمیهدن شدزیی 

                                                           
1. Working memory 

2. Isen and Shmidt 

3. The Hebb repetition effect model 

4. Synaptic 

5. Neuronal firing 

6. Synaptic plasticity  

7. Geake 

8. Myelination 

9. Axons 

10. Zatorre, Fields, and Berg 
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منجدر بده ،دادگیری بهتدر  تو ددنمیت در ر مفداهین،  ،عندیبالای مو جهه با ،ی مفهوم  دا ، 

 شود 
 

 
 (2016) قدمپیش از برگرفته آموزشی هَیجامَد هرم .4 نمودار

 

گوددداگون آموزشددی،  و  بددا ر هدداروزبددا  سددتفاده  ز  تو دنددنمی، معزمددان ترتیددهبددن، 

بددر ی ر   ز سددطوع  بتددن ،ی هیجامددن بدده سددم  سددطوع بالدداتر هددن ،  هننددن   آموز نزبددان

 طزا دداتی ر جددو بدده ،ددی و به ،ددا مفهددوم  ددا   گودددههیچ آموز نزبددان، هنگددامی هدده مثدداط

هده هیجامدن صدفر  سد   پد،  ز آن، معزدن  گیرددنمیقدر ر  4 وط دمدود ر در سدطه  ،دن ردن

شدنین ری  دی  سدتفاده هندن هده در سدطه هیجامدنمم    س  بر ی تدنر،،  قدط  ز سد نر 

قر ر د رد  معزن د،گری مم د   سد ، بدا هدنا د ید  هدردن  د، د،دن ری در ،دادگیری، 

همامددان  ددو ا شددنین ری و طور بدده ز پاورپو،ندد  بددر ی تددنر،،  سددتفاده دما،ددن هدده 

 رهتددی قدر ر د رد هدده شددام  هیجامددن لمسدی ،سددطیی بالداتر   درهندنمی  درگیددر د،دن ری ر

ه سددطه بدد دسددتیابی  بددر ی باشددنمی  رهتددیو لمسددی د،ددن ریشددنین ری،  سددطههددر سدده 

،ددا  هدداماه  شددیا ،ددا  بددا ر همددی آموزشددی مادنددن  تو دددنمیمعزددن  ، رهتددیهیجامددن لمسددی

هدده  ،دد  موقعیدد  ر   ددر هن هنددن هددای بددنن  دسددان ر  بددا  ددود بدده هزدداا ببددرد و مولاب

هیجامدن دروددی دیدا معزدن ۀ مر زدر  لمد، هنندن و  ز داد،دی ببینندن  در  هداآن آموز نزبان

 سددتفاده  ز ة  جدداز هدداآنو بدده  گیددردمیدر دظددر  آموز نزبددانگددذ رتری بددر ی تیریردقدده 
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 ددور هی  یددو  بدر ی مثداط،  گدر موضدوه درا  دهدنمیر   شدانبو،ا،ی دو ا صلدا،ی و 

 در  رتبددا  بددا مفهددومی د،گددر،  ،ن دده، ،ددا ندددد ر رصدد  صلددینن آن ر   آموز نزبددانشددن، با

 ز موضدوه درا  تری میدنهزاسدی بده آگداهی  دمدا،ه ز طر،دن  ،فدای دقده در ،دی  مثزا

در مددورد مبیدد  مددورد دظددر بدده پدد وهه  آموز نزبدداندهددا،ی، ۀ مر زدددر   ،ابنددنمیدسدد  

 سددازیدرودیهیجامددن جددامو مطالدده مددرتبط ر   گیددریشدد  و همددر ه بددا  پرد زدددنمی

 ددائا  همیدد   ،دد   سدد  هدده در تمددام  ،دد  مر  دد  معزددن با،ددن تزدداز هنددن ۀ د تدد  هننددنمی

در  مدر ،دادگیری د ید  هندن  ، بده  ر  دور روز تنر،سده،ر  آموز نزبدانۀ گاددپن  و ا 

تثبیدد  دما،ددن  هدداآنر    ددا ،ه د ده و ،ددادگیری ر  در  هدداآنمیددا ن هیجددان  ترتیهبددن، و 

   ( ۸۹۳3، و  بر هیمی قنمپیه)

 شددنه بررسددی  ددارجی زبددان ،ددادگیری  ددوزه در هیجامددن  لگددوی گوددداگون هایجنبدده

هوشدددیندن هددده مفهدددوم هیجامدددن،  (31۸۹و هم دددار ن ) قدددنمپیه، بدددر ی مثددداط   سددد 

  معر دی دما،ندن  دارجی،دادگیری زبدان ة  دوزر  بده  3 دردی و هیجدان بدی  ۸سازیهیجادی

در ،ددادگیری و بگددان و سددا تارهای  هدداتوجدده بدده دقدده هیجانبددا د شددتنن هدده  بیددان هدداآن

 در هنددار ، ددن،گر بدده درک بهتددر و بگددان ۹منددنیبا  و  سددازیهیجادی دسددتوری زبددان  وط،

و بگددادی ر   تددو نمی   ،دد  بددن ن معناسدد  هدده شددودمیمنجددر   ددارجیو سددا تارهای زبددان 

مناسدده بدده هدداربرد و  ز  ،دد  طر،ددن بدده درک  هددای با هدده بددار  دداطفی همتددری د ردددن در 

 (31۸3و شا،سددته ) قددنمپیهدتددا،  پدد وهه ، د،گددر  یمطالعددهدر  همددی دمددود  هدداآنبهتددر 

دقدده هیجامددن در ،ددادگیری و بدده  اطرسددلاری و بگددان  دداهی  ز آن بددود هدده در  رتبددا  بددا 

بر ددورد ر بوددددن،  مز ددرد  تریقددوی جتمددا ی و  قتصددادی ۀ پلددتو دهدده  ز  آموز دیزبددان

(، دیدا، دلدان د دددن هده  لدر31۸3و شا،سدته ) قدنمپیه بهتری در ،دادگیری لیدات د شدتنن 

،دادگیری زبدان  دارجی باشدن، بدن،  صدورت   ر ،ندنة هنندن امد  تسدهی  تو دنمیهیجامن 

و تجربیدات  سدی  و دسدب  بده زبدان و در دتیجده  آموززبدانمیدان زددنگی  شدودمیهه پزی 

  شودنمیگر ته  و هارهرد مفاهین زبان  ارجی  ر  معنا

                                                           
1. Emotionalization 

2. Interemotionality 

3. Contextualization 
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  نو نبده ، دقده هیجدانددنترداد،یدر مطالعات د،گری هده بده  هدن ا جسدتار  اضدر 

بررسددی شددنه  ددارجی  زبددان هددایمهارتدر  ر گیددری   صددزی هیجامددن هایمؤلفدده، ددی  ز 

( دقدده هیجددان در  ر گیددری 31۸3) ز ده مددی و  پورضددابطی، قددنمپیه، بددر ی مثدداط   سدد 

 آموز نزبددانزبددادی ر  بررسددی هرددددن   ،دد  پدد وهه دلددان د د هدده ۀ صهارگاددد هددایمهارت

 هددایم تزددر زبددان  ددارجی هیجان هددایمهارتدن مر  دد   ر گیددری ضددم  طددی هددر

هده بدر هیفید   هنندنمیدا میدنی ر  تجربده و  گوداگودی  ز قبید   لدن،  سدتگی،  ضدطر خ

 هددای( دیددا  همیدد    ساسددات و هیجان31۸3) پوربرسددی  گددذ ردمی یریرتدد،ددادگیری آدددان 

مهددارت  و دددنن و درک مطزدده بررسددی هددرده و دلددان د ده  ر  در  رتبددا  بددا آموز نزبددان

دسددب  بدده متددون ، ددی  ز  ددو مزی  سدد  هدده سددبه درک  آموز نزبددان  سدد  هدده هیجددان

ز هیجامددن بالدداتری دسددب    آموز نزبددان  طبددن دتددا،  پدد وهه وی، صناد دده شددودمیمطزدده 

بدر ی  و ددنن آن مدت  دیدا بالداتر  و هدن  هداآنباشدنن، تما،د   ربه موضدوه مدت  بر دورد 

(  ررگددذ ری هیجامددن بددر مهددارت  و دددنن و درک 31۸3شدداهیان ) در پ وهلددی د،گددر،بددود  

  ددر دی هدده  ز  ،پدد وههدتددا،   ،دد   بر سدداا  بررسددی هددرده  سدد ر   آموز نزبددانمطزدده 

بالداتری در ة دمدرشدندن مو دن  ،د ر بودددنموضدوه بر دورسطه هیجامن بالاتری دسدب  بده 

 ز دیددا ( 31۸3د  د )و  بدداا قددنمپیه، صنددی هن هسدده هننددن   و دددنن و درک مطزدده

آزمددون  ۸سددطه  و دددا،ی سددنجهمفهددوم هیجامددن  سددتفاده هرددددن تددا روز دددو،نی بددر ی 

دلدان د د هده   دا ،ه سدطه هیجامدن بده   دا ،ه سدطه  پد وهه  ،د  دتدا،   هنندنمعر ی 

 درک مطزه  و هن  دجامین 

  گیرینتیجه .3 

مثبدد  و  هددایهیجانپیلددی   شدداره شددن،  دددو ه م تزددر  هددایب هگوددده هدده در همددان

 ت مثبدد  و تددیریر تو دنددنمی، هنینمددیتجربدده تیصددیزی و ،ددادگیری  هایزمینددهمنفددی هدده در 

؛ 3113، 3،ادددگ و د ماسددیو-ادگیری د شددته باشددنن ) ،مورد،نددومنفددی گوددداگودی بددر هیفیدد  ،دد

                                                           
1. Readability 

2. Immordino-Yang and Damasio 
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بددا  ،جدداد شددر ،طی هدده همددر ه بددا  تو دنددنمیمعزمددان (  3113، ۸پِددریو  پ ددر ن، گددوئتا، تیتددا

و بدده دور  ز  مطزددوخ وشددا،نن و درگیددری  ددو ا بیلددتر باشددن، شددر ،ط  هددایهیجان

بددر آن  سدد  تددا بدده همددی  ،دد  جسددتار  ددر هن هننددن   آموزیزبددانهیجادددات منفددی ر  بددر ی 

  یگوددده  نو نبدده، هیجامددن ر ه دداری بددر ی رزبدده بددر  ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی

  ر ئه دهن    هیجان منفی،

 ز سددطه هیجامددن بالدداتری دسددب  بدده  آموززبددانهرصدده  لگددوی هیجامددن،  بر سدداا

 تریقدوی جتمدا ی و  رهنگدی ۀ پلدتو دمفهومی  ا  بر ورد ر باشدن، ،دا بده بیدان د،گدر، 

 ترسدادهدر زبدان  دارجی، بدر ی وی مفداهین مدرتبط د شدته باشدن، ،دادگیری  آن مفهومبر ی 

، در  ،دد  ر سددتا ( 31۸۹و هم ددار ن،  قددنمپیه؛ 31۸3و شا،سددته،  قددنمپیه و هددن شددن )

بددن ن  سددی ر  معر ددی هرددددن هدده هیجددادیۀ سددرما،( 31۸۱، شدد یبا،ی و شا،سددته )قددنمپیه

هده بده دلا،دد   قتصدادی،  جتمدا ی،  رهنگدی و مییطددی،   در د تجربیدات متفدداوتی  معناسد 

سدطوع متفداوتی  ز هیجامدن ر  در  رتبدا   شدودمیسدبه  و  ،د  ز ،ی مفهوم و  دن د رددن 

هددا ی دسددب    سددیهیجددادیۀ پلددتو دبنددابر ، ، بر ددورد ری  ز بددا آن مفهددوم تجربدده هننددن  

 سدی ،دی مفهدوم، تلد یص هیجدان مدرتبط ۀ جربدتمنبعد   ز  تو ددنمیبه مفاهین م تزر 

و  آن هیجددان گددذ ریدامزبددادی مناسدده بددر ی ة ، یددر سددی، بر ددورد ری  ز ۀ تجربددبددا آن 

خ(  31۸3و شا،سددته،  قددنمپیه)   ر تددار متناسدده بددا آن مفهددوم باشددندر دها،دد ، مددن،ر،

 ،  ردی هه دسب  بده ،دی مفهدوم  دا  در سدطه هیجامدن دروددی باشدن، بیلدتربر ی مثاط

ۀ سددرما، ز  ددردی هدده دسددب  بدده همددان مفهددوم در سددطه هیجامددن شددنین ری قددر ر د رد،  ز 

   بردمی سی بهره هیجادی

تیصدیزی،  هایزمیندهدر  هده مثبد  و منفدی هدایهیجان تدیریرپیرو مطالعدات مربدو  بده 

هزدی رسدین ۀ دتیجدبده  ،د   تدو نمی ز جمزه ،ادگیری زبان  دارجی، صدورت گر تده  سد ، 

هداهه و  شدادیمثبد  مادندن  هدایهیجانهه معزمان زبدان  دارجی با،دن در صدند   دا ،ه 

؛ ۸۹۳3 بر هیمددی و هم ددار ن، ، بددر ی مثدداطمنفددی مادنددن  ضددطر خ باشددنن ) هددایهیجان

(  ر ه دداری هدده جسددتار  اضدر بددر ی هدداهه  ضددطر خ  و دددنن 3113پ در ن و هم ددار ن، 

                                                           
1. Pekrun, Goetz, Titz, and Perry 
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 بدده هددارگیریمثبدد   ز طر،ددن  هددایهیجانرهددا بددر تم، هنددنمیدر زبددان  ددارجی پیلددنهاد 

بدده  بددارت د،گددر،  ضددطر خ  و دددنن در  سدد    آموز نزبددان سددی هیجددادی هایسددرما،ه

ن در  رتبددا  بددا میتددو ی مددت   ز منظددر سددطوع م تزددر هیجامدد تددو نمیزبددان  ددارجی ر  

بددان   در  قیقدد ، معزددن زهددرد، بررسددی گیددردمیقددر ر  آموز نزبددانهدده در   تیددار  ددارجی 

 هایسددرما،ه ددارجی با،ددن میتددو ی متددون  و دددنن و درک مطزدده ر  بددا توجدده بدده میددا ن 

دسددب  بدده  آموز نزبددانهدده هرصدده   یگودددهبدده ن، دت دداخ هندد آموز نزبددان سددی هیجددادی

،عندددی  ز بروداگددداهی و میتدددو ی مدددت  در سدددطه بالددداتری  ز هیجامدددن قدددر ر بگیرددددن، 

 سددی بیلددتری در   تیددار  و هنددن هیجددادی هایسددرما،هگدداهی بر ددورد ر باشددنن، ادرود

 برددنمی مثبد  بیلدتری در مهدارت  و ددنن بهدره هدایهیجان ز  هداآند ش  و با ت یده بدر 

 3دمددود ر  ،ترتیهبددن،  هیجددان منفددی  ضدطر خ ر  همتددر تجربدده  و هندن هددرد  ،در دتیجده و

ر زبدان  ضدطر خ  و ددنن دو   سدی، سدطوع م تزدر هیجامدنیهیجدادۀ سدرما،میان ۀ ر بط

ۀ مر زدددر  آموززبددان هدده، هنگددامی 3 دمددود رطبددن   هلددنمی ددارجی ر  بدده تصددو،ر 

 سددی بددر ی آگدداهی دسددب  بدده مددت   و دددنن هیجددادیۀ سددرما،قددر ر د رد،  ز  آگدداهیهیچ

  شددودمی ترقددوی ضددطر خ  و دددنن، ۀ تجربدددیسدد  و بدده همددی  دلیدد ،   تمدداط  منددنبهره

شددنا   باشددن، بروداگدداهی ۀ مر زدددر  دسددب  بدده میتددو ی مددت  آموززبددانهنگددامی هدده 

جدداجرمی ، قددنمپیه) بددوده و بددا و قعیدد   اصددزه د رد آمیددا رر ق اصدد   ز  ،دد  هیجادددات 

بددر ی   یزمینددهپیهبروداگدداهی دیددا،  در مددو ردی مم دد   سدد ؛ پدد،، (31۸3، و شا،سددته

، شددنا   دروداگدداهی ۀ مر زدد  در  ،جدداد  ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی باشددن

 ( 31۸3، جدداجرمی و شا،سددته، قددنمپیه)  سدد  ترداد،ددیبدده و قعیدد   هددا اصدد   ز هیجان

هدده دسددب  بدده  آموزیزبددان ضددطر خ  و دددنن بددر ی ۀ تجربدد رسددنمیبدده دظددر ، ترتیهبددن، 

و شددنا تی  بیلددتر  سددیهیجادیۀ سددرما،و   سدد ،دروداگدداهی ۀ مر زددمیتددو ی مددت  در 

 تو دددنمیدر  ،دد  زمیندده  آتددی  مطالعددات تجربددی باشددن همتددر داد،ددی بدده و قعیدد  د رد،

 مزدی  ز سدطوع م تزدر هیجامدن بدا هدنا هداهه ة  سدتفادروشنگر باشدن و ر ه ر  بدر ی 

  ضطر خ  و دنن در زبان  ارجی همو ر هنن 
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 حسی، سطوح هیجامد، و اضطراب خواندن در زبان خارجیهیجانی هایسرمایهمیان ۀ رابط .2نمودار 

 

 ز  تدو نمی، در بداخ ،دادگیری مفداهین جن،دن ر   سدیهیجدادی هایسدرما،همثبد   تیریر

،  بتددن ،  ز و هیجددادی ،  طزا ددات  سددی ،دد  منظددر ز   دتوضددیه د  شناسددی صهد،ددنگاه 

 ،دد   طزا ددات   سددل،، شددودنمی رسددتاده  3م تزددر بدده تالدداموا ۸ سددی هددایهاداططر،ددن 

  در گدذرگاه پدا،ی ،  جدن شدودنمی 4پدا،ی گدذرگاه و  ۹دو شا ه شدنه و و رد گدذرگاه بالدا

و  3میدداۀ سدداقترتیدده، بدده ، سددل،، بددهرودددنمی 3 دددنهی  ز  طزا ددات مسددتقیما بدده آمیگددن ط

   مدا، در مسدیر ریدر مسدتقین بالدا، هنندنمیسدر،و تولیدن  هدایو هنهبنن ر ته و  هایماهی ه

صدون   شدودنمی رسدتاده  ر تده و پد،  ز آن بده آمیگدن ط 3 طزا ات  سی  وط به قلدر میدا

بدا سدر    هداو هنهو  تر میدنقلر میدا ب لدی  ز  ،د  مسدیر  سد ، پدرد زز  طزا دات 

 رز،دابی  طزا دات دلدان  صناد ده هده دائا  همید   ،د   سد  ۀ د تد    تننمیهمتری  تفاق 

 دا   طدری بده همدر ه ددن رد،  طزا دات مجدند  بده آمیگدن ط  رسدتاده   یتجربدهدهن هه 

                                                           
1. Sensory channels 

2. Thalamus 

3. Upper pathway 

4. Lower pathway 

5. Amygdala 

6. Brain stem 

7. Cortex 
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در گددذرگاه بالددا، هیجادددات بدده    هم نددی ،گیردددنمیبددر آن  سدداا شدد    هدداو هنهشددنه و 

ۀ و سددطبدده   سددی و  رز،ددابی تجربیددات شددودنمیتیزیدد  تجربیددات مددا  ضددا ه ة  ددوز

 3 صدددبی هایو سدددط  (31۸۸، ۸)ز ط گیدددردمیصدددورت  هددداآنبدددا  ههیجاددددات همدددر 

ر آمیگددن ط د ردددن   ز ، دقدده مهمددی در هنتددرط هیجددان ددیددا 4توسددی  هسیو  ۹و سوپرسددی 

،ددی سددو، هورمددون و سوپرسددی  بددا بددر دگی ت   ضددطر خ، مسددیوط ر تارهددای منفددی و 

ة دهندددنهاهههورمدددودی  سدد  هدده  توسددی  هسیتهدداجمی  سدد  و  ز سدددوی د،گددر، 

مسددیر  عالیدد  و سوپرسددی  ر   توسددی  هسی ضددطر خ  سدد   در  قیقدد ، در آمیگددن ط، 

  ،ابنددنمیهدداهه  توسددی  هسیبددا  عالیدد   تهدداجمیی و و ر تارهددای  ضددطر ب هنددنمیسددن 

،  طزا ددات  سددی و هیجددادی هدده بدده تالدداموا و رد توسددی  هسیدر  ،دد   الدد ، بددا ترشدده 

یگدن ط، و رد گدذرگاه بالدا شدنه و بده د مسدتقین بده آموجدای گدذرگاه پدا،ی  و ور، به دنشنه

  (311۳گیددی،  ؛31۸۸)ز ط،  شددودنمیبزننمددنت منتقدد  ۀ  ا ظددهدداری و سددل، بدده ۀ  ا ظدد

طدور بده دظدر  ،د  هورمون شدر ،ط مثبد  و ضدن  ضدطر بی  سد ، توسی  وهسیهه  جاآد ز 

 سدی و سدطه بالدای هیجامدن، دسدب  بده هیجدادی هایسدرما،هۀ و سدط  گدر بده هه رسنمی

ترشده شدنه و  طزا دات  توسدی  هسی ا  هیجدان مثبتدی د شدته باشدین، هورمدون   یو به

بزنددن مددنت ۀ  ا ظددو پدد،  ز تجا،دده و تیزیدد ، بدده  شددودنمددی  رسددتادههدداری ۀ  ا ظددبدده 

   ،ابننمی دتقاط 

معزمدان زبدان  دارجی و طر  دان هتده آموزشدی پیه رو  ،د   سد  هده  صاله  هنون

 سددتفاده در متددون آموزشددی  و دددنن و درک مطزدده  دددو ه هیجامددن   ز تو دنددنمیصگوددده 

و  قدنمپیه بده گفتدۀ  هنندن  ضدطر خ  و ددنن در زبدان  دارجی همدی هنتدرطهننن تدا بده 

بددر دتددا،   تو دددنمیترتیدده ترهیدده  ددو ا و دسددب  ترهیدده  ددو ا  (۸۹۳3) بر هیمددی 

بگدذ رد  بده بیدان د،گدر،  ،ن ده  بتدن   تدیریر اص   ز آموزز زبان به همی  لگدوی هیجامدن 

درگیددر  ر گیددری مفدداهین زبددان  ددارجی شددود و  آموز نزبددانۀ گادددپددن  ز  ددو ا  ،یهددن م

                                                           
1. Zull 

2. Neurotransmitter 

3. Vasopressin 

4. Oxytocin 
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بددر  تو دددنمیدسددب   سددتفاده  ز  ددو ا گوددداگون در مقا،سدده بددا ، ددن،گر صگوددده باشددن، 

میتددو ی ۀ تهیدد ،دد  موضددوه با،ددن در مددورد   گددذ ر باشددنتیریرهیفیدد  ،ددادگیری و آمددوزز 

 دظر قر ر بگیرد  مندیا، درسی 

و   ددا ،ه  آموز نزبددان سددی هیجددادی هایسددرما،ه،  سددتفاده  ز پدد وهه پددیهِ رودر  

ر ه داری   نو نبده، میتدو ی متدون  و ددنن و درک مطزدهدسدب  بده  هداآنمن سطه هیجا

  ،ن دده بددر یبددر ی هدداهه  ضددطر خ  و دددنن در زبددان  ددارجی پیلددنهاد شددنه  سدد    مددا، 

آمدوزز متدون درک مطزده و میتدو ی  بیلدتر  ضدطر خ  و ددنن، بهتدر  سد هنترط هرصه 

 بده صده ترتیده پدیه رود،، شدود آموزشی  ،  متون با  سدتفاده  ز هدن م ددوه هیجامدن آرداز

 ز  ددو ا  ،یهددن مدر ،ددادگیری د یدد  شددود، و ترهیدده  آموز نزبددان ز  ددو ا  ،یهددن م

صدورت  با،دن در مطالعدات آتدی بدهبده هداهه  ضدطر خ  و ددنن بینجامدن،  موررتر تو دنمی

میتددو ی ۀ  ر ئدد دددو ه هیجامددن بددر ی  یپددذ،ر م ان ترتیدده 3دمددود ر   بررسددی شددودتجربددی 

    دهنمی و دنن ر  دلان 
 

 
 انواع هیجامد براساسمحتوای خواندن ۀ ارائترتیب  .6نمودار 
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 آموز نزبددانباشددن، و  ۸«مادگوسددتی »ة و بة دربددارصناد دده مددت  ، 3دمددود ر  بر سدداا

و بددا م تزددر  هایشددیوهبدده  تو دددنمیباشددنن، معزددن  آگدداهیهیچر جددو بدده آن در سددطه 

 میتددو ی مددت ة دربددارر   هدداآن هیجامددنسددطه ، آموز نزبددان سددتفاده  ز  ددو ا گوددداگون 

 ضدطر خ همتدری  ،همدی هندن هده  دی   و ددنن مدت  هداآنبده  ز  ،  طر،دن و  تیییر دهن

 قدط صدیب   «مادگوسدتی »ة و بة دربدارمم د   سد  معزدن  بتدن  ، بر ی مثداط  د شته باشنن

 آموز نزبددان  در  ،دد   الدد ، )هیجامددن شددنین ری( ز هننددنبدده وی گددو آموز نزبددانهنددن و 

 تصددو،ر تو دددنمی  سددل،، معزددن هننددنمی ز طر،ددن  دد، شددنو ،ی  ددود  طزا دداتی هسدده 

،دا  ،ن ده  ،د  میدوه ر  بدا  دود بده هزداا  )هیجامدن د،دن ری( ر  دما،ه دهدن «مادگوستی »

،دا  رهتدی( )هیجامدن لمسدی جدازه دهدن هده آن ر  لمد، هنندن  آموز نزبداندرا ببرد و به 

همددی  ة دربددارمتنددی    ز سددوی د،گددر، بددر ی تددنر،، )هیجامددن درودددی( طعدن آن ر  ب لددنن

ر  بدا  دود بده هزداا درا بدرده و پدیه  «مادگوسدتی »ة میدوو به، مم    س  هده معزمدی 

ب و هددن هدده میددوه ر  لمدد، هننددن ،ددا  آموز نزبددان ز هرگوددده توضددییی ر جددو بدده آن،  ز 

 آموز نزبددان، درک ترتیهبددن،  توضددیه دهددن  «مادگوسددتی » ز آن ر جددو بددهب لددنن و پدد،  

 هایشددیوهبر سدداا مم دد   سدد   سدد ،  «مادگوسددتی »  ز میتددو ی متنددی هدده ر جددو بدده

بددر ی آشددنا،ی  آموز نزبددان ز  ددو ا  ،یهددن مو  ،ن دده بدده ترتیدده  م تزددر هیجامددن  ا ،ی

تیجدده،  ضددطر خ  اصدد   ز متفدداوت باشددن، و در دد یدد  شددنه  سدد ،  «مادگوسددتی » بددا

م تزددر هیجامددن  ا ،ی  هددایترتیهو  هاشددیوه تددیریرتیدد   تو دددنمی و دددنن آن مددت  دیددا 

تجربدی بیلدتر در  ،د  زمینده دیداز  سد  تدا ملد ص شدود صده ترتیبدی  هایپ وههباشن  

همددی هنددن هدده  ضددطر خ  و دددنن ر   آموز نزبددانبیلددتر بدده  تو دددنمی ز ترهیدده  ددو ا 

 هنترط هننن 

دسددب  بدده   دددنک  سددیهیجادیۀ سددرما،و  دن شددت  هیجامددن هددا ی ،پدد وههدر  ،دد  

در زبددان  ددارجی  و دددنن  ، ددی  ز  زدد   ،جدداد  ضددطر خ  نو نبددهمیتددو ی  و دددنن 

 آموز نزبدانمیتدو ی درسدی متناسده بدا سدطوع هیجامدن ۀ  ر ئددر  ،د  ر سدتا،   شنمعر ی 

 گیریشددد  ، آموز ننزبدددا، د یددد  هدددردن  دددو ا م تزدددر گودددداگون هدددایترتیهبدددا 

                                                           
1. Mangosteen 
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ی  ز  ددو ا، و هسدده شددنا   صددییه و هددا  مثبدد  در پددی  سددتفاده مناسدده هددایهیجان

رزبده بدر  ضدطر خ  و ددنن پیلدنهاد  هارهدایر ه  نو نبده دسب  به میتو ی متدون  و ددنن،

 هددایترتیهتجربددی لددازم  سدد  تددا هارآمددنی  هددایپ وهه لبتدده، در  ،دد  زمیندده،   گرد،ددن

 رسادنن  تا،ین دو ه هیجامن ر  به  بر ساامیتو  ۀ  ر ئگوداگون 

 کتابنامه

بر ،ادگیری د ات  رهنگی، « هیجامن»بررسدددی تدیریر تنر،، مبتنی بر  لگوی (  ۸۹۳3 بر هیمی، ز  )

بان زآموز ن ریر ارسیهای ،ادگیری و دگرز زبانهیجامن، هیجادات، ررقگی، هوز  رهنگی، سبی
دهتری(  د دلد نة  دبیات و  زوم و  دسدادی، د دلدگاه  ردوسی  )رسدالۀ منتلدردلدنة زن در  ،ر ن،

 ملهن،  ،ر ن 
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(  بررسی تیریر تنر،، مبتنی بر  لگوی ۸۹۳3،ادی،    )م، ر ،  سدتاجی،   ، و  می قن بر هیمی، ز ، پیه
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   تهر ن: سم  شناسی   ساا و  در کرو ن(  ۸۹۳3 ،رو دی، م ، و  ن پناهی، م  ک  )

و بررسی «  سیسدرما،ۀ هیجادی»(  معر ی مفهوم ۸۹۳3قنم، ر ،  بر هیمی، ز ، و شد یبا،ی،    )پیه

  33-۸(، 3)3۸ مطالعات زبان و ترجمه،تیریر ت آن در آموزز زبان دوم  
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،ا   مهارت  و دنن گر ،ی،  ضطر خ و دس (   رتبا  بی  هماط۸۹۳1ز ده، م  )رفاررمر، ر ، و شیر زی

های زبان و پ وهه ی در رو دلددناسددی ،ادگیری زبان   نو ن زبان  ارجی: مطالعهدر  دگزیسددی به

  ۸۳-۸(، ۸)3،  دبیات تطبیقی



 3۳                                                                        هارآمن ی وهی نو ن شبه «جامنیه» ی لگو یمعر  

 
Aida, Y. (1994). Examination of Horwitz, Horwitz and Cope's construct of foreign 

language anxiety: The case of students of Japanese. The Modern Language 

Journal, 87, 155-197. 

Alpert, R., & Haber, R. N. (1960). Anxiety in academic achievement situations. The 

Journal of Abnormal and Social Psychology, 61(2), 207-215. 

Alrabai, F. (2015). The influence of teachers’ anxiety-reducing strategies on 

learners’ foreign language anxiety. Innovation in Language Learning and 

Teaching, 9(2), 163–190. doi: 10.1080/17501229.2014.890203 

Bailey, K. M. (1983). Competitiveness and anxiety in adult second language 

learning: Looking at and through the diary studies. In H. W. Seliger & M. H. 

Long (Eds.), Classroom oriented research in second language acquisition (pp. 

67-102). Rowley, MA: Newbury House Publishers. 

Baines, L. (2008). A teachers’ guide to learning multisensory improving literacy by 

engaging the senses. Alexandria, Virginia, USA: Association for Supervision & 

Curriculum Development.  

Basavanna, M. (2000). Dictionary of psychology. New Delhi, India: Allied 

Publishers Ltd. 

Biçer, S. Y., Asghari, A., Kharazi, P., & Shaygan Asl, N. (2012). The effect of 

exercise on depression and anxiety of students. Annals of Biological Research, 

3(1), 270-274. 

Bigdeli, Sh. (2010). Affective learning: The anxiety construct in adult learners. 

Procedia -Social and Behavioral Sciences, 9, 674-678. doi: 10.1016 /j.sbspro. 

2010.12.216 

Borsipour, B. (2016). Emotioncy and willingness to read: A case of Iranian EFL 

learners. (Unpublished master’s thesis), Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. 

Brantmeier, C. (2005). Anxiety about L2 reading or L2 reading tasks? A study with 

advanced language learners. The Reading Matrix, 5(2), 67-85. 

Brown, D. (2000). Principles of language learning and teaching. New York, NY: 

Longman. 

Çapan, S. A., & Pektaş, R. (2013). An empirical analysis of the relationship between 

foreign language reading anxiety and reading strategy training. English Language 

Teaching, 6(12), 181-188. doi:10.5539/elt.v6n12p181  

Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences 

in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Ennis, I. (2006). A qualitative analysis of the kinds of higher-order thinking 

processes present in the reflective journals of graduate students of reading 

theory, (Unpublished doctoral dissertation). The Graduate School of Wayne State 

University, Michigan, USA. 

Flett, G. L., Hewitt, R. L., Blankstein, K. R., & Koledin, S. (1991). Dimensions of 

perfectionism and irrational thinking. Journal of Rational-Emotive & Cognitive 

Behavior Therapy, 9(3), 185-201. 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   شمارة دوم دوره پنجاه و دوم                                                          31 

 
Gardner, R. C., & Macintyre, P. D. (1993). On the measurement of affective 

variables in second language learning. Language Learning, 43(2), 157-194. 

Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R. (2014). Cognitive neuroscience: The 

biology of the mind (4th ed.). New York, NY: W. W. Norton & Company, Ltd. 

Geake, J. G. (2009). The brain at school. New York, NY: McGraw-Hill. 

Ghonsooly, B. (2003, July). Gender and reading anxiety in IELTS and TOEFL. 

Paper presented at the 25th LTRC Conference in Reading University, Reading, 

Berkshire, England. 

Ghonsooly, B., & Elahi, M. (2010). Learners' self-efficacy in reading and its relation 

to foreign language reading anxiety and reading achievement. Journal of English 

Language Teaching and Learning, 53(217), 45-67. 

Greenspan, S. I. (1992). Infancy and early childhood: The practice of clinical 

assessment and intervention with emotional and developmental challenges. 

Madison, CT: International Universities Press. 

Greenspan, S. I., & Weider, S. (1998). The child with special needs: Encouraging 

intellectual and emotional growth. Boston, MA: Addison-Wesley. 

Gregersen, T., & Horwitz, E. K. (2002). Language learning and perfectionism: 

Anxious and nonanxious language learners’ reactions to their own oral 

performance. Modern Language Journal, 86(4), 562–570. doi:10.1111/1540-

4781.00161. 

Hershner, K. (2016). Strategies to reduce foreign language anxiety in adult EFL 

students of the European Union. (Unpublished master’s thesis). University of San 

Francisco, USA. 

Horwitz, E. K. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of 

Applied Linguistics, 21, 112–127. doi:10.1017/S0267190501000071 

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom 

anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132. 

Huang, Q. (2012). Study on correlation of foreign language anxiety and English 

reading anxiety. Theory and Practice in Language Studies, 2(7), 1520-1525. 

doi:10.4304/tpls.2.7.1520-1525 

Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2002). We feel, therefore, we learn: The 

relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, Brain, and 

Education, 1(1), 3-10. 

Isen, A. M., & Shmidt, E. (2007, January). Positive affect facilitates incidental 

learning and divided attention while not impairing performance on a focal task. 

Paper presented at the Emotions Pre-Conference at the Annual Meeting of the 

Society for Personality and Social Psychology, Memphis, TN. 

Jee, M. J. (2016). Exploring Korean heritage language learners’ anxiety: ‘We are not 

afraid of Korean!’ Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37(1), 

56-74. 

Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. 

(2013). Principles of neural science. New York: McGraw-Hill.  



 3۸                                                                        هارآمن ی وهی نو ن شبه «جامنیه» ی لگو یمعر  

 
Khatib, M., & Jannati, S. (2015). Comprehension strategy instruction and Iranian 

high school EFL learners' reading anxiety and reading comprehension. Issues in 

Language Teaching (ILT), 4(2), 57-79. 

Krashen, S. D. (1985). Principles and practice in second language acquisition. New 

Jersey, NJ: Prentice-Hall International.  

Kuru-Gonen, I. (2009). The sources of foreign language reading anxiety of students 

in a Turkish EFL context. In Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International 

Conference on Educational Technologies (pp. 50-55). Heraklion, Greece: World 

Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). 

Lee, J. F. (1999). Clashes in L2 reading: Research versus practice and readers’ 

misconceptions. In D. J. Young (Ed.), Affect in foreign language and second 

language learning: A practical guide to creating a low-anxiety classroom 

atmosphere (pp. 49-63). New York, NY: McGraw-Hill.   

MacIntyre, P. D. (1999). Language anxiety: A review of literature for language 

teachers. In D. J. Young (Ed.), Affect in foreign language and second language 

learning (pp. 24 – 43). New York, NY: McGraw Hill Companies.   

MacIntyre, P., & Gardner, R. C. (1991). Language anxiety. Language Learning, 41, 

513-534. 

Matsuda, S., & Gobel, P. (2004). Anxiety and the predictors of performance in the 

foreign  language classroom. System, 32, 21-36. 

May, M. (2007). Sensation and perception. New York: Chelsea House Publishers. 

Nielen, T. M. J., Mol, S. E., Sikkema-de Jong, M. T., & Bus, A. G. (2016). 

Attentional bias toward reading in reluctant readers. Contemporary Educational 

Psychology, 46, 263-271. doi: 10.1016/j.cedpsych.2015.11.004 

Onwuegbuzie, A. J., Bailey, P., & Daley, C. E. (1999). Factors associated with 

foreign language anxiety. Applied Psycholinguistics, 20, 217-239.  

Oxford, R. (1999). Anxiety and the language learner: New insights. In J. Arnold & 

H. D. Brown (Eds.), Affect in language learning (pp. 58–67). Cambridge, 

England: Cambridge University Press. 

Pavlenko, V. B., Chernyi, S. V., & Goubkina, D. G. (2009). EEG correlates of 

anxiety and emotional stability in adult healthy subjects. Neurophysiol, 41, 337-

345. 

Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. (2002). Academic emotions in students’ 

self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and 

quantitative research. Educational Psychologist, 37(2), 91-105. 

Pishghadam, R. (2015, October). Emotioncy in language education: From 

exvolvement to involvement. Paper presented at the 2nd Conference on 

Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation 

Studies, Iran, Mashhad. 

Pishghadam, R. (2016). 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=allPubli

cations 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   شمارة دوم دوره پنجاه و دوم                                                          33 

 
Pishghadam, R., & Abbasnejad, H. (2016). Emotioncy: A potential measure of 

readability. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(1), 109-

123. 

Pishghadam, R., & Shayesteh, Sh. (2016). Emotioncy: A post-linguistic approach 

toward vocabulary learning and retention. Sri Lanka Journal of Social Sciences, 

39(1), 27-36. 

Pishghadam, R., & Shayesteh, Sh. (2017a). The consolidation of life issues and 

language teaching on the life-language model of emotioncy. Humanizing 

Language Teaching, 19(2), 1-14. 

Pishghadam, R., & Shayesteh, Sh. (2017b). Emo-sensory expression at the 

crossroads of emotion, sense, and language: A case of color-emotion 

associations. International Journal of Culture, Society, & Language, 5(2), 15-25.     

Pishghadam, R., Adamson, B., & Shayesteh, Sh. (2013). Emotion-based language 

instruction (EBLI) as a new perspective in bilingual education. Multilingual 

Education, 3(9), 1-16. 

Pishghadam, R., Jajarmi, H., & Shayesteh, Sh. (2016). Conceptualizing sensory 

relativism in light of emotioncy: A movement beyond linguistic relativism. 

International Journal of Society, Culture & Language, 4(2), 11-21. 

Pishghadam, R., Shakibaee, G., & Shayesteh, Sh. (2018). Introducing cultural 

weight as a tool of comparative analysis: An emotioncy-based study of social 

class. Humanities Diliman, 15(1), 139-158. 

Pishghadam, R., Zabetipour, M., & Aminzadeh, A. (2016). Examining emotions in 

English language learning classes: A case of EFL emotions. Issues in Educational 

Research, 26(3), 508-527. 

Rajab, A., Wan Zakaria, W. Z., Abdul Rahman, H., Hosni, A. D., & Hassani, S. 

(2012). Reading anxiety among second language learners. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 66, 362-369. 

Saito, Y., Horwitz, E. K., & Garza, T. J. (1999). Foreign language reading anxiety. 

The Modern Language Journal, 83(ii), 202-218.  

Sellers, V. D. (2000). Anxiety and reading comprehension in Spanish as a foreign 

language. Foreign Language Annals, 33(5), 128-143.  

Shahian, L. (2016). Examining the relationship between flow, emotioncy and reading 

comprehension: A case of Iranian EFL learners. (Unpublished master’s thesis), 

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

Spielberger, C. D. (1979). Understanding stress and anxiety. New York, NY: Harper 

& Row. 

Spielberger, C. D. (1983). Manual for the state-trait anxiety inventory. Palo Alto, 

CA: Consulting Psychologists Press. 

Young, D. J. (1986). The relationship between anxiety and foreign language oral 

proficiency ratings. Foreign Language Annals, 19(5), 439-445.  

Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: What does the 

anxiety research suggest? The Modern Language Journal, 75(iv), 426-437. 



 3۹                                                                        هارآمن ی وهی نو ن شبه «جامنیه» ی لگو یمعر  

 
Zhao, A., Dynia, J., & Guo, Y. (2013). Foreign language reading anxiety: Chinese 

as a foreign language in the United States. The Modern Language Journal, 97(3), 

764-778. doi:10.1111/j.1540-4781.2013.12032.x 

Zull, J. E. (2011). From brain to mind: Using neuroscience to guide change in 

education. Sterling, VA: Stylus Publishing, LLC. 

 

 


