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کلیدددوا هها :آمددوزز زبددان دگزیسددی ،ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،هیجامددن،
سرما،ۀ هیجادی سی
 .1مقدمه

زبددان بدده نددو ن امدد پی یددنة برقددر ری رتبددا  ،همددو ره مطمدده دظددر هارشناسددان
وزههای گودداگون ز قبید زبانشناسدی و رو نشناسدی بدوده سد

بدا توجده بده همید

،ادگیری زبان دارجی هده دیداز بده صدرا زمدان ،ددربی ،و مندابو گودداگون د رد (صاپدان و
پ تدداز ،)31۸۹ ،۸مؤلفددههددا و مهارتهددای م تزددر زبددادی مددورد بی د

مت صصددان قددر ر

د ردددن مهددارت و دددنن و درک مطزدده در زبددان ددارجی  ،ددی ز صهددار مهددارت صددزی
هدده بددر ی پیلددر

سد

زمددی و رهنگددی و بهددره بددردن ز ،ا تددههای سددا،ر هلددورها و

رهنگهددا ضددروری بددوده و طبددن دظددر ِدددی ،)3113( 3،دقدده بسددیار مهمددی در ر گیددری
طزا ات و رتقای تف ر د رد
مددروزه تو دددا،ی درسدد

و دددنن و هددن مددت تبددن ،بدده دیددازی ساسددی بددر ی تمددام

سددطوع زمددی و موقعی هددای شددیزی شددنه سدد

(رجدده ،ون زهر،ددا ،بددن لر م ،

َسددنی )31۸3 ،۹ز ،دد رو ،شناسددا،ی ددو مزی هدده با دد
ُسددنی ،و َ
پیلددر

مهددارت و دددنن میشددود ز همیدد

گوددداگون بدده مددو رد م تزفددی شدداره شددنه س د
و ددنن در زبددان دارجی سد
سدد

،جدداد تزدداط در

و،دد ه ی بر ددورد ر سدد

در مطالعددات

هدده  ،ددی ز مهنتددر ،آنهددا ضددطر خ

بدهطور هزددی ،ضدطر خ دددو ی الد

دگر دددی و ددداآر می

هدده سددی شددبیه بدده تددرا در ددرد ،جدداد میهنددن ( شددلیزبرگر۸۳۱۹ ،4؛ باسدداو دا،3

 )3111تجربۀ ضدطر خ مم د

سد

میدنود بده مهارتهدای اصدی ز جمزده ر دندنگی،

س د نر دی در مقاب د جمعی د  ،و ،ددا ر گیددری زبددان ددارجی باشددن در  ،د ر سددتا ،سددا،تو،
هددورو،تا ،و گددارز  )۸۳۳۳( 3ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ر بدده نددو ن  ،ددی ز
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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ددا

دددو ه ضددطر خ هدده و بسددته بدده ،ددی موقعیدد

و ز،ددر مجمو ددۀ ضددطر خ زبددان

ارجی (هورو،تا ،هدورو،تا و هدو  )۸۳۱3 ،۸سد  ،معر دی هردددن ،د گوددۀ ضدطر خ
میتو دددن سددبه ددنم تو یددن زبددانآموز در مهددارت و دددنن شددود در قیقدد  ،هنگددام
تجربدۀ ضددطر خ در ددی
هدده ،دد

و دددنن مددت  ،عالید

قلددر پیهپیلددادی 3میددا هدداهه می،ابددن

مددر منجددر بدده ددنم هامیددابی ددرد در بدده هددارگیری سددازوهارهای هنتددرط توجدده

میشود هه بر ی تجا،ه و تیزید مدت مدورد دیداز سد

(ددیز  ،مدوط ،سدی ما-دی جوددگ

۹

و بدداا )31۸3 ،گرصدده پیلددتر مطالعدداتی دیددا بددا هددنا ر،لدده،ابی ز د ،جدداد  ،د دددوه
(بددر ی مثدداط ،بردتمییددر3113 ،4؛ صاپددان و پ تدداز،)31۸۹ ،

ضددطر خ دجددام شددنه سدد

صددو

هماهددان شناسددا،ی سددا،ر و مد و ر ئدۀ ر ه ارهددای مناسددهتر در ،د

ضددروری

س
بدده دظددر میرسددن  ،ددی ز ر ههددای هدداهه ضددطر خ در ددی

و دددنن مددت بدده زبددان

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

سد

در همددی

ر سددتا ،پیهقددنم ،طباطبائیددان و ددداوری ( )۸۹۳3لگددوی هیجامددن 3ر معر ددی هرددددن هدده بددر
ترهیدده ددو ا و هیجادددات اص د ز تجربددههای سددی تیهیددن د رد هیجامددن ز ترهیدده
د ،،هیجددان و بسددامن بدهدسد
ددو ا سدد

هدده تیدد

دسبیسددازی شددنا

آمددنه سد

و بدده معنددی هیجاددات منددت

ز بهرهگیددری ز

تددیریر تجربددههای سددی (بسددامن) ،تیییددر میهننددن و سددبه

ددر د ز مفدداهین گوددداگون میشددودن (پیهقددنم ،جدداجرمی و شا،سددته،

)31۸3
میتدو ن گفد

هدده  ،دی ز دشددو ریهای پددیه روی ر گیدر ن زبددان دگزیسددی مددن،ر،

هردن ضدطر خ داشدی ز رو،دارو،ی بدا متندی سد

هده دسدب

بده و بگدان تلد ی دهننه و

میتددو ی آن ز هیجامددن دددنهی بر ورد ردددن و  ،د د تدده میتو دددن بدده درک دادرس د

مددت

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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مهددارت و دددنن و درک مطزدده در زبددان دگزیسددی،

دگاردددنگان ،دد جسددتار سددتفاده ز ددو ا گوددداگون ،هیجانهددای مثبدد  ،سددرما،ههددای
هیجادی سددی و لگددوی هیجامددن ر بددر ی رزبدده بددر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی
معر ی میدما،نن
 .2چارچوب نظری
 .1 .2اضطراب

و بة ضددطر خ هدده ز زبددان آلمددادی و رد دگزیسددی شددنه ،تعددار،ر گوددداگودی د رد بددر ی
دمودده ،شدلیزبرگر ( )۸۳۱۹ضدطر خ ر ،د گودده تعر،در میهندن « :سداا دروددی تددنه،
بدین ،ددداآر می و دگر دددی همدر ه بددا بر دگی تگددی سیسددتن صدبی ودهددار» هنصنددی  ،بیسددر،
صددیری ،ددر زی و شددا،گان صدد ( )31۸3معتقندددن هدده ضددطر خ دددو ی هیجددان منفددی
سدد

هدده بددا تددرا همددر ه سدد

و ر،لددۀ شددنا تی ،۸صددبیز،سددتی 3و ر تدداری د رد

باسدداو دا ( )3111ضددطر خ ر دددو ی الد
تهن،ددن ،پر،لددادی و بددین شددبیه بدده تددرا سد

دداطفی مید دددن هدده ز لیدداد د ر بددودن دد،
ز منظددری د،گددر ،ضددطر خ دقدده دطبدداقی

د رد ،بددن ،معنددا هدده ددرد ر بددر ی مو جهدده بددا شددر ،ط طرددداک تمددالی آمدداده میدما،ددن
تجربۀ طولدادی مدنت ضدطر خ مز درد طبیعدی درد ر م تد میهندن (پداولن و ،صرددی و
گوب ینددا )311۳ ،۹ضددطر خ ،هدده بدده قیددنة هر شدد  ، )۸۳۱3( 4ددی ز یزترهددای دداطفی
هنگددام ،ددادگیری زبددان ددارجی س د  ،بدده صنددن دسددته تقسددین میشددود بر سدداا  ،دی ز
دسدددتهبننیها ،ضدددطر خ سددده ددددوه د رد :صدددف  ،3الددد  3و موقعیددد ( 3می ،نتدددا،ر و
گددارددر )۸۳۳۸ ،ضددطر خ صددف

زمیندۀ پا،ددن ر د رد و ددرد مم د

دصدار ضدطر خ شددود ( شدلیزبرگر )۸۳۱۹ ،ضددطر خ الد

سد

،دی موقعید

در هددر مددوقعیتی
هیجدادی موقد

1. Cognitive
2. Neurobiological
3. Pavlenko, Chernyi, and Goubkina
4. Krashen
5. Trait
6. State
7. Situation-specific
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س

۹۳

( شدلیزبرگر )۸۳3۳ ،هده توسدط سیسدتن صدبی عداط میشدود؛ و ضدطر خ موقعید ،

آنصنان هه ز نو ده بر میآ،دن ،ددو ی ضدطر خ صدف
،ددی موقعیدد

و عالیدد

ددا

سدد

بده شدمار میآ،دن هده و بسدته بده

و پیوسددته در آن موقعیدد

سدداا میشددود

(می ،نتددددا،ر و گددددارددر )۸۳۳۸ ،آللددددرت و هددددابر ( )۸۳31دیددددا دو دددددوه ضددددطر خ
تسددهی هنننه ۸و داتو نهننددنه 3ر معر ددی دموددددن هدده بدده بیددان آهسددفورد ( )۸۳۳۳بددهترتیدده
ضددطر خ مفیددن ۹و ضددطر خ مضددر 4و دددنه میشددودن و دوردیدده ( )3113دیددا آنهددا ر
سددودمنن 3و بازد ردددنه 3میدامددن بنددابر  ، ،همددۀ ضددطر خها منفددی دیسددتنن ،بز دده گدداهی
دگر دددی در مددورد ت زیددر میتو دددن ددامزی مثب د

بددر ی ره د

بدده جزددو باشددن (بددر ون،

 )3111ز آدجا هده ضدطر خ ب ده جن ،یداپدذ،ر زددنگی سد  ،هدر زمدان ملدیوط دجدام
هداری باشددین هده شددر ،ط ضدطر بی ر ،جدداد هنددن ،مادندن هزااهددای زبدان ددارجی، ،هد ،
بدددنن و ر تارمدددان درگیدددر میشدددود (بیگدددنلی )31۸1 ،بددده بیدددان د،گدددر ،دددنم تدددو زن
یا،ولوب،ددی و رو نشددنا تی داشددی ز ضددطر خ ،ددادگیری دددهتنهددا بددر بددنن مددا تددیریر
میگددذ رد ،بز دده مز ددرد ،هدد و دها،تدداً ،ددادگیری ر م تدد میسددازد (بیگددنلی)31۸1 ،
بنددابر  ، ،ضروریس د
با

بددا موقعی هددای م تزددر مربددو بدده ،ددادگیری زبددان ددارجی هدده

،جاد ضطر خ میشودن ،آشنا شو،ن
 .2 .2اضطراب زبان خارجی

ضددطر خ زبددان ددارجی 3گوددده ی ز ضددطر خ س د

هدده در موقعی هددای مربددو بدده

،ددادگیری زبددان ددارجی ،ددا سددتفاده ز آن پن،ددن ر میشددود (رفدداررمر و شددیر زیز ده،
 )۸۹۳1گددارددر و می ،نتددا،ر ( )۸۳۳۹معتقندددن هدده ضددطر خ زبددان ددارجی سدداا
ترا ،دا دگر ددی سد

هده زبدانآموز هنگدام هداربرد زبدان دارجی بده آن دصدار میشدود
1. Facilitative anxiety
2. Debilitative anxiety
3. Helpful
4. Harmful
5. Beneficial
6. Inhibitory
7. Foreign language anxiety
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هورو،تا و هم ار ن ( )۸۳۱3هده بدر ی ولدی بدار سدازة ضدطر خ زبدان دارجی ر معر دی
هرددددن ،آن ر مجمو دده ی ز در هددات ش صددی ،قا،ددن ،ساسددات و ر تارهددا مید دنددن هدده
مربددو بدده هزدداا زبددان و برگر تدده ز مر د منیصددربه ددرد ،ددادگیری زبدان سد
جه  ،ضطر خ زبدان دارجی بده ضدطر خ و بسدته بده موقعید  ۸شدباه

ز ،د

د رد (هدورو،تا،

311۸؛ می ،نتددا،ر )۸۳۳۳ ،دداون بددر ،دد  ،هددورو،تا و هم ددار ن ( )۸۳۱3لگددو،ی بددر ی
سددنجه میددا ن ضددطر خ زبددان ددارجی در هزدداا زبددان ر ئدده د ددددن و آن ر «مقیدداا
ضددطر خ زبددان ددارجی» 3دامیندددن ضددطر خ زبددان ددارجی و زد بددروز آن در مطالعدات
متعددندی و هدداوی شددنه دن هدده بر ددی ز مهنتددر،
ضددطر خ زبددان ددارجی» دجددام شددنه سدد

 ،د مطالعددات بددا سددتفاده ز «مقیدداا

(بددر ی مثدداط ،آ،ددن ۸۳۳4 ،؛ لربددی31۸3 ،۹؛

ودووگبدددوزی ،بیزدددی و دلدددی۸۳۳۳ ،4؛ بیزدددی۸۳۱۹ ،3؛ هرشدددنر31۸3 ،3؛ ،اددددگ)۸۳۱3 ،3
بر سدداا ،دد مطالعددات ،بددهطور هزددی ،سدده امدد جنسددی  ،۱سددطه زبددان ۳و تجربیددات
زبددانآموز ز هلددور زبددان مقصددن ۸1ر میتددو ن بر ددی ز و مد صددزی تیریرگددذ ر در ،جدداد
ضدطر خ زبدان دارجی د دسد
در زمین دۀ و م د ش د

،اددگ ( )۸۳۳۸دیدا ،ز طر،دن مدرور مطالعدات دجدامشدنه

گیری ضددطر خ زبددان ددارجی ،شدده ام د ر معر ددی میهنددن۸ :

ضددطر خ ددردی و بینددا ردی۸۸؛  3قا،ددن زبددانآموز دربددارة ،ددادگیری زبددان۸3؛  ۹قا،ددن
معزددن دربددارة آمددوزز زبددان۸۹؛  4تعامزددات بددی معزددن و زبددانآموز۸4؛  3رودددن هزدداا۸3؛ و

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

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

 3رز،ددابی زبددان ۸دمددود ر  ۸مهنتددر،

4۸

و مد متعددند تیریرگددذ ر بددر ،جدداد ضددطر خ زبددان

ارجی ر دلان میدهن:

نمودار  .1مهمترین عوامل ایجاد اضطراب زبان خارجی

 .3 .2اضطراب خواندن در زبان خارجی

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

هدده

زبانآموز ن با،ن بر سداا هدن ا و دیازها،لدان در بگیرددن مدا ،بر دی ز پ وهلدگر ن بدر
 ،باورددن هده گرصده مهدارت و ددنن در زبدان دارجی میتو ددن منلدی ،جداد ضدطر خ
زبددادی باشددن ،آنطددور هدده شا،سددته سدد

بددن ن دلرد ته دددن (سددزرز3111 ،3؛ لددی۸۳۳۳ ،۹؛

ماتسددود و گوب د  )3114 ،4بددا وجددود  ،د  ،پ وهههددا،ی بدده منظددور مطالع دۀ  ،د دددوه ز
ضددطر خ و ر،لدده،ابی آن دجددام شددنه س د

(ب در ی مثدداط ،بردتمییددر3113 ،؛ جددی31۸3 ،3؛
1. Language testing
2. Sellers
3. Lee
4. Matsuda and Gobel
5. Jee
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صاپددان و پ تدداز31۸۹ ،؛ قنسددولی311۹ ،؛ هوآدددگ )31۸3 ،۸بررسددی دبیددات مددرتبط بددا
 ،د موضددوه مبددی آن س د
ددا

هدده ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی بدده نو ن گوددده ی

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

شددن در بدداخ تعر،ددر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،ب ئددو ،د،نیددا و گیددو ()31۸۹
معتقندددن بدده  ،د دلی د هدده زبددانآموز ن  ،د دددوه ز ضددطر خ ر در ددی

و دددنن زبددان

ارجی تجربه میهننن ،با مهارت زبادی و دنن مرتبط س
بددر ی و هدداوی بیلددتر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،سددا،تو و هم ددار ن ()۸۳۳۳
«مقیدداا سددنجه ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی» 3ر طر ددی دموددددن هدده بعددنها در
مطالعددات متعددندی مددورد سددتفاده قددر ر گر د
دظددر سددا،تو و هم ددار ن ( ،)۸۳۳۳دو جنبدۀ ددا
با د

(بددر ی مثدداط ،طیدده و جنتددی )31۸3 ،ز
ز و دددنن زبددان ددارجی مم د

سد

ضددطر خ شددود ۸ :رسددن ل ط و شددیوة دگارشددی داآشددنا هدده بدده دلی د دشددو ری در

رماگلددا،ی مددت بددر ی هددن و تیزیدد آن میتو دددن ضددطر خ ،جدداد هنددن؛ و  3مفدداهین
رهنگی بیگاده هه در ،د

الد

مم د

سد

مدت رماگلدا،ی شدنه بدا سدا تار رهنگدی

و دننه تطدابن دن شدته باشدن ز د،گدر مطالعداتی هده در ،د زمینده صدورت گر تده سد ،
میتو ن به پد وهه ب ئدو و هم دار ن ( )31۸۹شداره دمدود در ،د مطالعده ،متدون داآشدنا،۹
موضددو ات داآشددنا 4و دگر دددی در مددورد درک مطزدده ،3بدده نو ن و مدد صددزی ،جدداد
ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی معر ددی شددندن همدداطگر ،ی 3دیددا بدده نو ن امدد
د،گددری بددر ی ،جدداد ضددطر خ زبددان ددارجی ،مددورد و هدداوی قددر ر گر تدده س د

(بددر ی

مثدداط ،رفدداررمر و شددیر زیز ده۸۹۳1 ،؛ زدد  ،هوو،دد  ،بزنت سددتی و هولددن۸۳۳۸ ،3 ،؛
گرگرسدد و هددورو،تا )3113 ،هددورو-گددود  )311۳( ۱دیددا ،مددو ردی هم ددون و مدد
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

4۹
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ش صددی( ۸شددام سددتفادة دامناسدده ز سددتر بیهای و دددنن ،تددرا ز درک مطزدده،
دن شددت

دگیدداه ،دن شددت

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

و بگددان داآشددنا ،سددا تار زبددادی پی یددنه ،میتددو ی رهنگددی دامددادوا و قالدده مددت ) و دورة
درسددی و دددنن و درک مطزدده( ۹شددام هتدداخ درسددی ،میددیط هزدداا ،و دددنن جبدداری،
معزددن و رزشددیابی) ر در ،جدداد ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی مددورر مید دددن در
پ وهلددی د،گددر ،قنسددولی و لهددی ( )31۸1ودهارآمددنی زبددانآموز ر بدده نو ن ددامزی
مورر در تعیدی سدطه ضدطر خ و ددنن در زبدان دارجی معر دی میدما،ندن دمدود ر  3بده
ش

گو،اتری مهنتدر،

و مد

،جداد ضدطر خ و ددنن در زبدان دارجی ر هده تداهنون

شناسا،ی شنه دن به تصو،ر میهلن

نمودار  .2مهمترین عوامل ایجاد اضطراب خواندن در زبان خارجی

 .4 .2معرفی الگوی هیجامد

مفهددوم «هیجامددن» ،بددر ی ولددی بددار ،در هتدداخ تیزی د دتقددادی و هدداربردی دظر،ددههای
ر گیددری زبددان وط ز پیددن ،ه تددا ت ددو ،توسددط پیهقددنم ،طباطبائیددان و ددداوری ()۸۹۳3
1. The personal factors
2. The reading text
3. The reading course
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معر ددی شددن لگددوی هیجامددن بددا لهددام ز مددنط رو نشددنا تی تیددوط  ،لارص دۀ دسددان ،ددا
لگددوی تیددولی-تفاوتهددای ددردی مبتنددی بددر رتبددا ( ۸گر،ندداپ و و،ددنر ،)۸۳۳۱ ،3ش د
گر تدده سددد

(پیهقددنم ،آد مسدددون و شا،سددته )31۸۹ ،گر،نددداپ ( )۸۳۳3هیجاددددات ر

زق دۀ گملددنة دظر،ددههای پیلددی در ددوزة ،ددادگیری زبددان وط مید دددن بددر  ،د

سدداا،

وی رو ،ردهددای گوددداگون ر بددا هددن ترهیدده دمددود و مفهددوم مهددن تیددوط هیجددادی ر
بدده نو ن هسددتۀ مرهددای لگددوی ددود در دظددر گر دد

(پیهقددنم و هم ددار ن )31۸۹ ،بددا

توجدده بدده شددباه های ،ددادگیری زبددان ددارجی بدده ر گیددری زبددان وط ،مددی تددو ن ز  ،د
رو ،ددرد در مطالعددات مربددو بدده ،ددادگیری زبددان ددارجی دیددا بهددره بددرد «  ،د رو ،ددرد،
د ددده موجددود دربددارة ،ه د و میددا ر  ،لارصدده میسددازد و ظر ی هددای شددنا تی ،زبددادی،
هیجددادی و جتمددا ی هدده همدده ز طر،ددن رو بددط تعددامزی (شددام تبددادط دداطفی) آمو تدده
میشددودن ،مددن دظددر قددر ر میگیردددن» ( بر هیمددی ،سددتاجی ،پیهقددنم و مددی ،ددادی،۸۹۳3 ،
 )3هیجامددن هدده ترهیبددی ز « ددو ا»« ،هیجددان» و «بسددامن» سدد  ،دلدداندهنددنة آن
سد

هدده و بگددان هددر زبددان بددر ی ددر د م تزددر آن جامع دۀ زبددادی ،درجددات م تزفددی ز

هیجددان ر ،جدداد میهننددن هدده «هیجامددن» آن و به دددام د رد ز  ،د رو ،هددر قددنر هدده سددطه
هیجامددن و به ی ،پیددرو تجربددههای گوددداگودی هدده ددر د ز طر،ددن ددو ا پن گاددده مادنددن
شدنینن ،د،ددنن و لمدد ،هددردن بددهدسد

آورده دددن ،بالدداتر باشددن ،آن و به بددر ی سد

گو،ان

آن جامعۀ زبادی قاب درکتر و هن بود (پیهقنم و هم ار ن)۸۹۳3 ،
درجددات ،ددا سددطوع م تزددر هیجامددن ،ددی و به ر میتددو ن بددر روی ،ددی طیددر و در
شدده جا،گدداه در دظددر گر د

هدده بدده ترتیدده بارت دددن ز :هیجامددن تهددی ،)1( ۹هیجامددن

شددنین ری ،)۸( 4هیجامددن د،ددن ری ،)3( 3هیجامددن لمسددی -رهتددی ،)۹( 3هیجامددن درودددی

3

1. Developmental Individual- Differences Relationship-based
2. Greenspan and Wieder
3. Null
4. Auditory
5. Visual
6. Kinesthetic
7. Inner
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( )4و هیجامدددن جدددامو( )3( ۸پیهقدددنم )31۸3 ،جدددنوط  ۸سدددطوع م تزدددر هیجامدددن ر
دلان میدهن
جدول  .1انواع هیجامد (پیشقدم و همکاران)2016 ،
نوع هیجان

سطح تجربه

میزان تجربه

هیجامَن تهی

1

هنگامیهه رد هیچ تجربه ی در مورد ،ی و به ،شیء ،ا مفهوم دن رد

هیجامَن شنین ری

۸

هنگامیهه رد در مورد ،ی و به ،ا مفهوم صر اً تجربۀ شنین ری د رد

هیجامَن د،ن ری

3

هنگامی هه رد درمورد ،ی و به ،شیء ،ا مفهوم تجربۀ شنین ری و
د،ن ری د رد

هیجامَن لمسی رهتی

۹

هنگامیهه رد اون بر د شت تجربۀ شنین ری و د،ن ری ،آن شیء ر
لم ،دیا هرده س

هیجامَن درودی

4

هنگامیهه رد ،اون بر مو رد بالا ،تجربۀ مستقیمی ز شیء ،و به ،ا
مفهوم هسه هرده س

هیجامَن جامو

3

هنگامیهه رد ،اون بر مو رد بالا ،بر ی هسه طزا ات بیلتر در
مورد شئ ،و به ،ا مفهوم تیقین هرده س

دمود ر  ۹سطوع م تزر هیجامن ر بهطور و ضهتر به تصو،ر میهلن

نمودار  .3سطوح چندگانه هَیجامَد (پیشقدم)2012 ،

1. Arch

43

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

بر سدداا دمددود ر  ،۹هنگددامی هدده ددردی و به ی ر دلددنینه باشددن ،دسددب

بدده آن و به

هیچگوده د ،داطفی اصدی ددن رد و در دتیجده و بة مدورد دظدر در سدطه هیجامدن تهدی
(سطه صدفر) قدر ر میگیدرد هده ز لیداد درک ،در دوزة هیچآگداهی ۸میباشدن (پیهقدنم،
بر هیمددی و شد یبا،ی )۸۹۳3 ،هنگددامی هدده ددرد آن و به ر بددر ی ولددی مرتبدده میشددنود ،ز
سددطه صددفر بدده سددطه هیجامددن شددنین ری (سددطه ،ددی) صددعود میهنددن و گددر بتو دددن
مابدده ز ی بیرودددی آن و به ر ببینددن و ،ددا لمدد ،هنددن ،بدده ترتیدده و رد سددطوع هیجامددن
د،ددن ری (سددطه دو) و لمسددی -رهتددی (سددطه سدده) شددنه سد

هدده در قیقد  ،در  ،د

مر زدده ،هیجامددن ددرد و رد ددوزة بروداگدداهی 3میشددود در ،دد مر زدده  ،ددرد و به ر
میشناسن و قدط ز بیدرون بدا آن آشدنا،ی پیدن هدرده سد

(پیهقدنم و یروز،دان)۸۹۳3 ،

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

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

میگیددرد هدده

میتو دن با تیقیدن و تفیدص ،بده مر زدۀ بعدنی ،عندی هیجامدن جدامو (سدطه پدن ) دسد
،ابددن و بدده ددوزة دروداگدداهی ۹و رد شددود در  ،د مر زدده ،ددرد بدده درک دقیقددی ز و به ،ددا
مفهوم مورد دظر میرسن هده مندت بده ،دادگیری میدن و هدن شدن ( بر هیمدی و هم دار ن،
۸۹۳3؛ پیهقنم و یروز،ان)۸۹۳3 ،
 .1 .4 .2حواس

بددا در تیددار د شددت
بلناسددنن و بدده دسددب

دددن مهای سددی ،دسددانها میتو دنددن ددیددای طددر ا ددود ر

موقعید  ،و هنههددای مناسددبی د شددته باشددنن ( ،رو دددی و ددن پناهی،

 )۸۹۳3دداون بددر ،د  ،دسددان میتو دددن ز ،هددا،ی هدده د رد بددر ی ،ددادگیری بهددره ببددرد
بدده بیددان د،گددر ،میرکهددای سددی سددبه میشددودن هدده مددا ز ددو ا متناسدده بددا میددرک
بر ی ،ادگیری سدتفاده هندین (بیندا )311۱ ،4و هرصده تعدن د دو ا درگیدر دی ،دادگیری
بیلددتر باشددن، ،ددادگیری میددنتر و هددن بددود (پیهقددنم و یروز،ددان )۸۹۳3 ،دددو ه ددو ا
1. Avolvement
2. Exvolvement
3. Involvement
4. Baines

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

بارت دددن ز :دد ،بینددا،ی هدده برتددر،
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دد ،شددنا ته میشددود ،دد ،شددنو ،ی هدده مددو

صوتی میرک آن هستنن ،د ،بو،دا،ی هده ز طر،دن طدر و بدو بر دگی تده میشدود ،د،
صلددا،ی هدده طعددن و ماههددا میرکهددای سددی آن بدده شددمار میرودددن و دد ،لمسددی و
رهتدی هدده وسددیوتر،

ددن م سددی ،عنددی پوسد

میتو دن ز  ،لامسده سدتفاده هندن تدا ددن زه ،شد

ر در تیددار د رد و در قیقد  ،دسددان
و با د

شدیای طدر ه ر بررسدی

دما،ن (بینا311۱ ،؛ مِی)3113 ،۸
 .2 .4 .2هیجان (کیفیت)

دسددانها در رصددههای گوددداگون بددا دددو ه هیجددان روبددرو میشددودن و بددر ی توصددیر
تجربۀ هیجادی ود ز و بگدادی هم دون شدادی ،لدن ،آر مده (هیجدان مثبد ) و ،دا ردن،
ترا ،لن ،ا ضدطر خ (هیجدان منفدی) ،بده تناسده موقعید  ،سدتفاده میهنندن هیجانهدا
پاسدد های ر تدداری و شددنا تی ودهددار و داآگاهاددده ی هسددتنن هدده میددا در پاسدد بدده
میرکهدای مثبد

و منفددی تولیدن میهنددن (هنددنط ،شدو رتا ،جِسِد  ،سددیگزباوم و هادسددل ،3

 )31۸۹هیجانهددا سدداز و هارهددای صهشددنا تی د ردددن و ر تددار مددا ر هددن ،

میهننددن

(گاتا دیگددا، ،ددوری و منگددان )31۸4 ،۹بددهطور هزددی ،هیجددان ،ز لیدداد یا،ولددوب ،ی،
مرتبط با دسدتگاه صدبی ودهدار 4سد

هده دود ،توسدط هیلوتالداموا 3هنتدرط میشدود؛

هیلوتالداموا دیدا ،ترشده هورمونهدا ر هنتدرط میهندن ز سدوی د،گدر ،دگی تگدی 3ددامزی
مهن در رتبدا بدا هیجدان سد
هدده ددود متلدد
هددورت ،

۳

رهدد

و بده همدی دسدتگاه عاطسداز شدب ه ی 3هدن ،

ز مجمو دده ی ز دددورونهاسدد

هدده ز سددم

میشدود

سدداقۀ میددا ۱بدده سددوی

میهننددن (گاتا دیگددا و هم ددار ن )31۸4 ،هم نددی  ،دگی تگددی در
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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ددی تجربددههای هیجددادی ،و هنهه دا،ی ر بدده صددورت یا،ولددوب ،ی ،ددا ضددزادی در ددرد
،جدداد میهنددن ( بر هیمددی )۸۹۳3 ،بددر ی مثدداط ،تجربددۀ ،ددی هیجددان مثبدد
شددیمیا،ی و صددبی ر تیدد

سددازوهارهای

تددیریر قر رمیدهددن ،سددبه رهاسددازی هورمددون دوپددامی در

دا یددۀ پیهپیلددادی میشددود و بددن ،ترتیه ،ا ظددۀ هدداری ۸ر تقو،دد

و میددا ن توجدده ر

هنترط میهنن (آ،س و شمی )3113 ،3
 .3 .4 .2بسامد (کمیت)

مؤلفدۀ د،گددر هیجامددن ،بسددامن سد
صهشددنا تی قاب د بی د
هدده ۹سدد

سد

هدده تیریرگددذ ری آن بددر ،ددادگیری و بگددان ز لیدداد

هددارهرد مؤلف دۀ بسددامن هنر سددتا بددا دظر ،دۀ تددیریر ت ددر ر

هدده بر سدداا آن ،ت ددر ر هددردن سددبه تیییددر ت متابولیددی سددزوطهای میددا

میشددود ( بر هیمددی ،پیهقددنم ،سددتاجی و می ،ددادی )۸۹۳3 ،سددزوطهای میددای ز طر،ددن
دتقاطهددای سیناپسددی 4بددا هددن مددرتبط هسددتنن و ،دد

رتبددا شددزیی دددورودی 3دددام د رد

صناد ه رتبدا میدان سدزوطهای میدای بدهطور م درر ر دهدن ،با د

میشدود هده تصداط

بی سزوطها قدویتر شدود بده بیدان د،گدر ،بر سداا دظر،دۀ دعطااپدذ،ری سیناپسدی 3هِده،
هنگامی هه شدزییهای ددورودی بدهطور همامدان و در پاسد بده میرهدی دا

ر دهندن،

میتو دنددن سددبه تیییددر ت یا،ولددوب ،ی شددودن (گیددی)311۳ ،3؛ بددر ی مثدداط ،ت ددر ر هددردن،
میزی سازی ۱در طر ا آهسدونها ۳ر دا ،ه میدهدن هده ،د

مدر بده دودی دود سدبه

پددرد زز سددر،وتر طزا ددات و بالددابردن سددطه ،ددادگیری میشددود (ز تددوره ،یزددنز و بِددر ،۸1
 )31۸3هه دیا ،دربارة ردر ت در ر در میدا، ،د گودده بیدان مدید رد هده صدهها،ی هده بدا
هدن شدزیی میشددودن ،بده  ،ددن،گر متصد میشدودن (گیدی)311۳ ،؛ بددن ،صدورت ،بسددامن
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

معر ی لگوی «هیجامن» به نو ن شیوه ی هارآمن

بالای مو جهه با ،ی مفهوم دا

4۳

، ،عندی ت در ر مفداهین ،میتو ددن منجدر بده ،دادگیری بهتدر

شود

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

بددن ،ترتیدده ،معزمددان میتو دنددن بددا سددتفاده ز روزهددا و بددا ر گوددداگون آموزشددی،
زبددانآموز ن ر ز سددطوع بتددن ،ی هیجامددن بدده سددم

سددطوع بالدداتر هددن ،

هننددن بددر ی

مثدداط ،هنگددامی هدده زبددانآموز ن هیچگوددده طزا دداتی ر جددو بدده ،ددی و به ،ددا مفهددوم ددا
دن ردن ،در سدطه وط دمدود ر  4قدر ر میگیرددن هده هیجامدن صدفر سد
مم

س

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

قر ر د رد معزن د،گری مم د
ز پاورپو،ندد

پد ،ز آن ،معزدن

سد  ،بدا هدنا د ید هدردن د ،د،دن ری در ،دادگیری،

بددر ی تددنر ،،سددتفاده دما،ددن هدده بددهطور همامددان ددو ا شددنین ری و

د،دن ری ر درگیددر میهندن در سددطیی بالداتر ،هیجامددن لمسدی رهتددی قدر ر د رد هدده شددام
هددر سدده سددطه شددنین ری ،د،ددن ری و لمسددی رهتددی میباشددن بددر ی دسددتیابی ب ده سددطه
هیجامددن لمسددی رهتددی ،معزددن میتو دددن شددیا ،ددا بددا ر همددی آموزشددی مادنددن ماه هددا ،ددا
مولابهددای بددنن دسددان ر بددا ددود بدده هزدداا ببددرد و ،دد موقعیدد

ر ددر هن هنددن هدده

زبانآموز ن آنهدا ر لمد ،هنندن و ز داد،دی ببینندن در مر زدۀ هیجامدن دروددی دیدا معزدن
دقدده تیریرگددذ رتری بددر ی زبددانآموز ن در دظددر میگیددرد و بدده آنهددا جددازة سددتفاده ز
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دو ا صلدا،ی و بو،ا،یشدان ر میدهدن بدر ی مثداط ،گدر موضدوه درا ددو ی ددور هی
باشددن ،زبددانآموز ن رص د

صلددینن آن ر د رد دن، ،ددا ،ن دده در رتبددا بددا مفهددومی د،گددر،

مثزا ز طر،دن ،فدای دقده در ،دی دمدا،ه هزاسدی بده آگداهی میدنتری ز موضدوه درا
دس د

می،ابنددن در مر ز دۀ دهددا،ی ،زبددانآموز ن در مددورد مبی د

میپرد زدددن و همددر ه بددا شدد
میهننددن د تدۀ ددائا همید

مددورد دظددر بدده پ د وهه

گیددری هیجامددن جددامو مطالدده مددرتبط ر درودیسددازی
،د

سد

هدده در تمددام ،د مر د معزددن با،ددن تزدداز هنددن

و ا پن گاددۀ زبدانآموز ن ر  ،بده ر دور روز تنر،سده ،در مدر ،دادگیری د ید هندن
و بددن ،ترتیه میددا ن هیجددان آنهددا ر ددا ،ه د ده و ،ددادگیری ر در آنهددا تثبیدد

دما،ددن

(پیهقنم و بر هیمی)۸۹۳3 ،
جنبددههای گوددداگون لگددوی هیجامددن در ددوزه ،ددادگیری زبددان ددارجی بررسددی شددنه
سددد

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

هیجادیسازی ۸و هیجدان بدی

دردی 3ر بده دوزة ،دادگیری زبدان دارجی معر دی دما،ندن

آنهددا بیددان د شددتنن هدده بددا توجدده بدده دقدده هیجانهددا در ،ددادگیری و بگددان و سددا تارهای
دسددتوری زبددان وط ،هیجادیسددازی و با

منددنی ۹در هنددار  ،ددن،گر بدده درک بهتددر و بگددان

و سددا تارهای زبددان ددارجی منجددر میشددود  ،د بددن ن معناسد
هدده بددار دداطفی همتددری د ردددن در با

هدده میتددو ن و بگددادی ر

هددای مناسدده بدده هدداربرد و ز ،د طر،ددن بدده درک

بهتددر آنهددا همددی دمددود در مطالعدده ی د،گددر ،دتددا ،پد وهه پیهقددنم و شا،سددته ()31۸3
در رتبددا بددا دقدده هیجامددن در ،ددادگیری و بدده اطرسددلاری و بگددان دداهی ز آن بددود هدده
زبددانآموز دی هدده ز پلددتو دۀ جتمددا ی و قتصددادی قددویتری بر ددورد ر بوددددن ،مز ددرد
بهتری در ،دادگیری لیدات د شدتنن پیهقدنم و شا،سدته ( 31۸3لدر) ،دیدا ،دلدان د دددن هده
هیجامن میتو دن امد تسدهی هنندنة ر ،ندن ،دادگیری زبدان دارجی باشدن ،بدن ،صدورت
هه پزی میشدود میدان زددنگی زبدانآموز و تجربیدات سدی و دسدب

بده زبدان و در دتیجده

معنا و هارهرد مفاهین زبان ارجی ر گر ته میشودن
1. Emotionalization
2. Interemotionality
3. Contextualization
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در مطالعات د،گری هده بده هدن ا جسدتار اضدر داد،یترددن ،دقده هیجدان بده نو ن
 ،ددی ز مؤلفددههای صددزی هیجامددن در ر گیددری مهارتهددای زبددان ددارجی بررسددی شددنه
سد

بددر ی مثدداط ،پیهقددنم ،ضددابطیپور و مددی ز ده ( )31۸3دقدده هیجددان در ر گیددری

مهارتهددای صهارگاد دۀ زبددادی ر بررسددی هرددددن  ،د پ د وهه دلددان د د هدده زبددانآموز ن
ضددم طددی هددردن مر دد
گوداگودی ز قبید

ر گیددری مهارتهددای م تزددر زبددان ددارجی هیجانهددای

لدن ،سدتگی ،ضدطر خ و دا میدنی ر تجربده میهنندن هده بدر هیفید

،ددادگیری آدددان تددیریر میگددذ رد برسددیپور ( )31۸3دیددا همیدد

ساسددات و هیجانهددای

زبددانآموز ن ر در رتبددا بددا مهددارت و دددنن و درک مطزدده بررسددی هددرده و دلددان د ده
سد

هدده هیجددان زبددانآموز ن دسددب

بدده متددون  ،ددی ز ددو مزی س د

هدده سددبه درک

مطزدده میشددود طبددن دتددا ،پد وهه وی ،صناد دده زبددانآموز ن ز هیجامددن بالدداتری دسددب
به موضدوه مدت بر دورد ر باشدنن ،تما،د آنهدا بدر ی و ددنن آن مدت دیدا بالداتر و هدن
بددود در پ وهلددی د،گددر ،شدداهیان ( )31۸3ررگددذ ری هیجامددن بددر مهددارت و دددنن و درک
مطزدده زبددانآموز ن ر بررسددی هددرده س د
سطه هیجامن بالاتری دسدب

بر سدداا دتددا،

 ،د پ د وهه ،ددر دی هدده ز

بده موضدوه بر دورد ر بودددن ،مو دن شدندن دمدرة بالداتری در

و دددنن و درک مطزدده هسدده هننددن هنصنددی  ،پیهقددنم و بددااد د ( )31۸3دیددا ز
مفهددوم هیجامددن سددتفاده هرددددن تددا روز دددو،نی بددر ی سددنجه سددطه و دددا،ی ۸آزمددون
معر ی هنندن دتدا،

،د پد وهه دلدان د د هده دا ،ه سدطه هیجامدن بده دا ،ه سدطه

درک مطزه و هن دجامین
 .3نتیجهگیری

شدداره شددن ،دددو ه م تزددر هیجانهددای مثب د

و

همددانگوددده هدده در ب ههددای پیلددی

منفددی هدده در زمینددههای تیصددیزی و ،ددادگیری تجربدده مددیهنین ،میتو دنددن تددیریر ت مثب د

و

منفددی گوددداگودی بددر هیفید

،دادگیری د شددته باشددنن ( ،مورد،نددو،-ادددگ و د ماسددیو3113 ،3؛

1. Readability
2. Immordino-Yang and Damasio
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پ ددر ن ،گددوئتا ،تیتددا و پِددری )3113 ،۸معزمددان میتو دنددن بددا ،جدداد شددر ،طی هدده همددر ه بددا
هیجانهددای وشددا،نن و درگیددری ددو ا بیلددتر باشددن ،شددر ،ط مطزددوخ و بدده دور ز
هیجادددات منفددی ر بددر ی زبددانآموزی ددر هن هننددن ،د جسددتار بددر آن سد

تددا بدده همددی

هیجامددن ر ه دداری بددر ی رزبدده بددر ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی ،بدده نو ن گوددده ی
هیجان منفی ،ر ئه دهن
بر سدداا لگددوی هیجامددن ،هرصدده زبددانآموز ز سددطه هیجامددن بالدداتری دسددب
مفهومی ا

بدده

بر ورد ر باشدن، ،دا بده بیدان د،گدر ،پلدتو دۀ جتمدا ی و رهنگدی قدویتری

بر ی آن مفهوم د شدته باشدن، ،دادگیری مفداهین مدرتبط در زبدان دارجی ،بدر ی وی سدادهتر
و هددن شددن (پیهقددنم و شا،سددته31۸3 ،؛ پیهقددنم و هم ددار ن )31۸۹ ،در ،دد ر سددتا،
پیهقددنم ،ش د یبا،ی و شا،سددته ( )31۸۱سددرما،ۀ هیجددادی سددی ر معر ددی هرددددن هدده بددن ن
معناسد

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

ز ،ی مفهوم و دن د رددن و ،د سدبه میشدود سدطوع متفداوتی ز هیجامدن ر در رتبدا
بددا آن مفهددوم تجربدده هننددن بنددابر  ، ،بر ددورد ری ز پلددتو دۀ هیجددادی سددی هددا ی دسددب
به مفاهین م تزر میتو ددن منبعد

ز تجربدۀ سدی ،دی مفهدوم ،تلد یص هیجدان مدرتبط

بددا آن تجرب دۀ سددی ،بر ددورد ری ز  ،یددرة زبددادی مناسدده بددر ی دامگددذ ری آن هیجددان و
در دها ،د  ،مددن،ر،

ر تددار متناسدده بددا آن مفهددوم باشددن (پیهقددنم و شا،سددته31۸3 ،خ)

بر ی مثاط ،ردی هه دسب
ز ددردی هدده دسددب

بده ،دی مفهدوم دا

در سدطه هیجامدن دروددی باشدن ،بیلدتر

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

هیجادی سی بهره میبرد
پیرو مطالعدات مربدو بده تدیریر هیجانهدای مثبد

و منفدی هده در زمیندههای تیصدیزی،

ز جمزه ،ادگیری زبان دارجی ،صدورت گر تده سد  ،میتدو ن بده ،د دتیجدۀ هزدی رسدین
هه معزمان زبدان دارجی با،دن در صدند دا ،ه هیجانهدای مثبد

مادندن شدادی و هداهه

هیجانهددای منفددی مادنددن ضددطر خ باشددنن (بددر ی مثدداط ،بر هیمددی و هم ددار ن۸۹۳3 ،؛
پ در ن و هم ددار ن )3113 ،ر ه دداری هدده جسددتار اضدر بددر ی هدداهه ضددطر خ و دددنن
1. Pekrun, Goetz, Titz, and Perry
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در زبددان ددارجی پیلددنهاد میهنددن ،تمرهددا بددر هیجانهددای مثب د
سددرما،ههای هیجددادی سددی زبددانآموز ن سدد

ز طر،ددن بدده هددارگیری

بدده بددارت د،گددر ،ضددطر خ و دددنن در

زبددان ددارجی ر میتددو ن ز منظددر سددطوع م تزددر هیجام دن در رتبددا بددا میتددو ی مددت
ددارجی هدده در تیددار زبددانآموز ن قددر ر میگیددرد ،بررسددی هددرد در قیق د  ،معزددن زبددان
ددارجی با،ددن میتددو ی متددون و دددنن و درک مطزدده ر بددا توجدده بدده میددا ن سددرما،ههای
هیجددادی سددی زبددانآموز ن دت دداخ هن دن ،بددهگوددده ی هدده هرصدده زبددانآموز ن دسددب

بدده

میتدددو ی مدددت در سدددطه بالددداتری ز هیجامدددن قدددر ر بگیرددددن، ،عندددی ز بروداگددداهی و
دروداگدداهی بر ددورد ر باشددنن ،سددرما،ههای هیجددادی سددی بیلددتری در تیددار و هنددن
دش

و با ت یده بدر آنهدا ز هیجانهدای مثبد

بیلدتری در مهدارت و ددنن بهدره میبرددن

و در دتیجده ،هیجددان منفددی ضدطر خ ر همتددر تجربدده و هندن هددرد بددن ،ترتیه ،دمددود ر 3
ر بطۀ میان سدرما،ۀ هیجدادی سدی ،سدطوع م تزدر هیجامدن و ضدطر خ و ددنن در زبدان
ددارجی ر بدده تصددو،ر میهلددن طبددن دمددود ر  ،3هنگددامی هدده زبددانآموز در مر زددۀ
هیچآگدداهی قددر ر د رد ،ز سددرما،ۀ هیجددادی سددی بددر ی آگدداهی دسددب
بهرهمنددن دیس د

بدده مددت

و دددنن

و بدده همددی دلی د  ،تمدداط تجرب دۀ ضددطر خ و دددنن ،قددویتر میشددود

هنگددامی هدده زبددانآموز دسددب

بدده میتددو ی مددت در مر زددۀ بروداگدداهی باشددن ،شددنا

اص د ز  ،د هیجادددات رر قآمیددا بددوده و بددا و قعی د
و شا،سددته)31۸3 ،؛ پدد ،،مم دد

سدد

اصددزه د رد (پیهقددنم ،جدداجرمی

در مددو ردی بروداگدداهی دیددا ،پیهزمیندده ی بددر ی

،جدداد ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی باشددن در مر زددۀ دروداگدداهی  ،شددنا
اص د ز هیجانهددا بدده و قعی د

داد،ددیتر س د

(پیهقددنم ،جدداجرمی و شا،سددته)31۸3 ،

بددن ،ترتیه ،بدده دظددر میرسددن تجربدۀ ضددطر خ و دددنن بددر ی زبددانآموزی هدده دسددب

بدده

میتددو ی مددت در مر زددۀ دروداگدداهی سدد  ،و سددرما،ۀ هیجادی سددی بیلددتر و شددنا تی
داد،ددی بدده و قعیدد

د رد ،همتددر باشددن مطالعددات تجربددی آتددی در ،دد زمیندده میتو دددن

روشنگر باشدن و ر ه ر بدر ی سدتفادة مزدی ز سدطوع م تزدر هیجامدن بدا هدنا هداهه
ضطر خ و دنن در زبان ارجی همو ر هنن

مطالعات زبان و ترجمه
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نمودار  .2رابطۀ میان سرمایههای هیجانیحسی ،سطوح هیجامد ،و اضطراب خواندن در زبان خارجی

تیریر مثبد

سدرما،ههای هیجدادی سدی ر در بداخ ،دادگیری مفداهین جن،دن ،میتدو ن ز

د،ددنگاه صهشناسددی توضددیه د د ز ،دد منظددر ،طزا ددات سددی و هیجددادی ،بتددن  ،ز
طر،ددن هاداطهددای سددی ۸م تزددر بدده تالدداموا 3رسددتاده میشددودن سددل ، ،،د

طزا ددات

دو شا ه شدنه و و رد گدذرگاه بالدا ۹و گدذرگاه پدا،ی  4میشدودن در گدذرگاه پدا،ی  ،جدن
دددنهی ز طزا ددات مسددتقیما بدده آمیگددن ط 3میرودددن ،سددل ،،بددهترتیدده ،بدده سدداقۀ میددا 3و
ماهی ههای بنن ر ته و و هنههدای سدر،و تولیدن میهنندن مدا ،در مسدیر ریدر مسدتقین بالدا،
طزا ات سی وط به قلدر میدا 3ر تده و پد ،ز آن بده آمیگدن ط رسدتاده میشدودن صدون
قلر میدا ب لدی ز ،د مسدیر سد  ،پدرد زز طزا دات میدنتر و و هنههدا بدا سدر
همتری تفاق می تنن د تدۀ دائا همید
دهن هه تجربده ی دا

،د

سد

هده صناد ده رز،دابی طزا دات دلدان

طدری بده همدر ه ددن رد ،طزا دات مجدند بده آمیگدن ط رسدتاده
1. Sensory channels
2. Thalamus
3. Upper pathway
4. Lower pathway
5. Amygdala
6. Brain stem
7. Cortex
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شددنه و و هنههددا بددر آن سدداا شد

33

میگیردددن هم نددی  ،در گددذرگاه بالددا ،هیجادددات بدده

ددوزة تیزیدد تجربیددات مددا ضددا ه میشددودن و رز،ددابی تجربیددات سددی بدده و سددطۀ
هیجاددددات همدددر ه بدددا آنهدددا صدددورت میگیدددرد (ز ط )31۸۸ ،۸و سدددطهای صدددبی

3

و سوپرسددی  ۹و هسیتوسددی  4دیددا ،دقدده مهمددی در هنتددرط هیجددان در آمیگددن ط د ردددن ز
،ددی سددو ،هورمددون و سوپرسددی بددا بددر دگی ت

ضددطر خ ،مسددیوط ر تارهددای منفددی و

تهدداجمی سدد

و ز سدددوی د،گددر ،هسیتوسددی هورمدددودی سدد

ضددطر خ سدد

در قیقدد  ،در آمیگددن ط ،هسیتوسددی مسددیر عالیدد

سددن میهنددن و ر تارهددای ضددطر بی و تهدداجمی بددا عالی د
در ،د

هدده هاههدهندددنة
و سوپرسددی ر

هسیتوسددی هدداهه می،ابنددن

الد  ،بددا ترشدده هسیتوسددی  ،طزا ددات سددی و هیجددادی هدده بدده تالدداموا و رد

شنه دن ،بهجدای گدذرگاه پدا،ی و ورود مسدتقین بده آمیگدن ط ،و رد گدذرگاه بالدا شدنه و بده
ا ظ دۀ هدداری و سددل ،بدده ا ظ دۀ بزننمددنت منتق د میشددودن (ز ط31۸۸ ،؛ گیددی)311۳ ،
ز آدجا هه وهسیتوسی هورمون شدر ،ط مثبد

و ضدن ضدطر بی سد ، ،د طدور بده دظدر

میرسن هه گدر بده و سدطۀ سدرما،ههای هیجدادی سدی و سدطه بالدای هیجامدن ،دسدب
و به ی ا

بده

هیجدان مثبتدی د شدته باشدین ،هورمدون هسیتوسدی ترشده شدنه و طزا دات

بدده ا ظ دۀ هدداری رسددتاده مددیشددودن و پدد ،ز تجا،دده و تیزی د  ،بدده ا ظ دۀ بزنددن مددنت
دتقاط می،ابنن
هنون صاله پیه رو ،د

سد

هده معزمدان زبدان دارجی و طر دان هتده آموزشدی

صگوددده میتو دنددن ز دددو ه هیجامددن در متددون آموزشددی و دددنن و درک مطزدده سددتفاده
هننن تدا بده هنتدرط ضدطر خ و ددنن در زبدان دارجی همدی هنندن بده گفتدۀ پیهقدنم و
بر هیمددی ( )۸۹۳3ترتیدده ترهیدده ددو ا و دسددب
اص

ترهیدده ددو ا میتو دددن بددر دتددا،

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

هددن م،ی ز ددو ا پددن گاددۀ زبددانآموز ن درگیددر ر گیددری مفدداهین زبددان ددارجی شددود و
1. Zull
2. Neurotransmitter
3. Vasopressin
4. Oxytocin

مطالعات زبان و ترجمه
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دسددب

سددتفاده ز ددو ا گوددداگون در مقا،سدده بددا  ،ددن،گر صگوددده باشددن ،میتو دددن بددر

هیفی د

،ددادگیری و آمددوزز تیریرگددذ ر باشددن  ،د موضددوه با،ددن در مددورد تهی دۀ میتددو ی

درسی دیا ،من دظر قر ر بگیرد
در پدد وهه پددیهِ رو ،سددتفاده ز سددرما،ههای هیجددادی سددی زبددانآموز ن و ددا ،ه
سطه هیجامن آنهدا دسدب

بده میتدو ی متدون و ددنن و درک مطزده ،بده نو ن ر ه داری

بددر ی هدداهه ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی پیلددنهاد شددنه سد
هنترط هرصه بیلدتر ضدطر خ و ددنن ،بهتدر سد

مددا، ،ن دده بددر ی

آمدوزز متدون درک مطزده و میتدو ی

آموزشی  ،متون با سدتفاده ز هدن م ددوه هیجامدن آرداز شدود ،بده صده ترتیده پدیه رود،
هددن م،ی ز ددو ا زبددانآموز ن در ،ددادگیری د ی د شددود ،و ترهیدده هددن م،ی ز ددو ا
میتو دن موررتر بده هداهه ضدطر خ و ددنن بینجامدن ،با،دن در مطالعدات آتدی بده صدورت
تجربددی بررسددی شددود دمددود ر  3ترتیدده م انپددذ،ری دددو ه هیجامددن بددر ی ر ئ دۀ میتددو ی
و دنن ر دلان میدهن

نمودار  .6ترتیب ارائۀ محتوای خواندن براساس انواع هیجامد

33
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بر سدداا دمددود ر  ،3صناد دده مددت دربددارة و بة «مادگوسددتی » ۸باشددن ،و زبددانآموز ن
ر جددو بدده آن در سددطه هیچآگدداهی باشددنن ،معزددن میتو دددن بدده شددیوههای م تزددر و بددا
سددتفاده ز ددو ا گوددداگون زبددانآموز ن ،سددطه هیجامددن آنهددا ر دربددارة میتددو ی مددت
تیییر دهن و ز  ،طر،دن بده آنهدا همدی هندن هده دی
د شته باشنن بر ی مثداط ،مم د

سد

و ددنن مدت  ،ضدطر خ همتدری

معزدن بتدن دربدارة و بة «مادگوسدتی » قدط صدیب

هنددن و زبددانآموز ن بدده وی گددوز هننددن (هیجامددن شددنین ری) در  ،د

ال د  ،زبددانآموز ن

ز طر،ددن دد ،شددنو ،ی ددود طزا دداتی هسدده میهننددن سددل ،،معزددن میتو دددن تصددو،ر
«مادگوستی » ر دما،ه دهدن (هیجامدن د،دن ری) ،دا ،ن ده ،د میدوه ر بدا دود بده هزداا
درا ببرد و به زبدانآموز ن جدازه دهدن هده آن ر لمد ،هنندن (هیجامدن لمسدی رهتدی) ،دا
طعدن آن ر ب لددنن (هیجامددن درودددی) ز سددوی د،گددر ،بددر ی تددنر ،،متنددی دربددارة همددی
و به ،مم

س

هده معزمدی میدوة «مادگوسدتی » ر بدا دود بده هزداا درا بدرده و پدیه

ز هرگوددده توضددییی ر جددو بدده آن ،ز زبددانآموز ن ب و هددن هدده میددوه ر لمدد ،هننددن ،ددا
ب لددنن و پدد ،ز آن ر جددو بدده «مادگوسددتی » توضددیه دهددن بددن ،ترتیه ،درک زبددانآموز ن
ز میتددو ی متنددی هدده ر جددو بدده «مادگوسددتی » سدد  ،مم دد

سدد

بر سدداا شددیوههای

م تزددر هیجامددن ا ،ی و ،ن دده بدده ترتیدده هددن م،ی ز ددو ا زبددانآموز ن بددر ی آشددنا،ی
بددا «مادگوسددتی » د یدد شددنه سدد  ،متفدداوت باشددن ،و در دتیجدده ،ضددطر خ اصدد ز
و دددنن آن مددت دیددا میتو دددن تی د

تددیریر شددیوهها و ترتیههددای م تزددر هیجامددن ا ،ی

باشن پ وهههای تجربدی بیلدتر در ،د زمینده دیداز سد

تدا ملد ص شدود صده ترتیبدی

ز ترهیدده ددو ا میتو دددن بیلددتر بدده زبددانآموز ن همددی هنددن هدده ضددطر خ و دددنن ر
هنترط هننن
در ،دد پدد وهه ،دن شددت هیجامددن هددا ی و سددرما،ۀ هیجادی سددی دددنک دسددب

بدده

میتددو ی و دددنن بدده نو ن  ،ددی ز زدد ،جدداد ضددطر خ و دددنن در زبددان ددارجی
معر ی شن در ،د ر سدتا ،ر ئدۀ میتدو ی درسدی متناسده بدا سدطوع هیجامدن زبدانآموز ن
بدددا ترتیههدددای گودددداگون ،د یددد هدددردن دددو ا م تزدددر زبدددانآموز ن ،شددد

گیری

1. Mangosteen

3۱
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در پددی سددتفاده مناسدده ز ددو ا ،و هسدده شددنا

صددییه و هددا ی

به میتو ی متدون و ددنن ،بده نو ن ر ههارهدای رزبده بدر ضدطر خ و ددنن پیلدنهاد

گرد،ددن لبتدده ،در  ،د زمیندده ،پ وهههددای تجربددی لددازم سدد

تددا هارآمددنی ترتیههددای

گوداگون ر ئۀ میتو بر ساا دو ه هیجامن ر به تا،ین رسادنن
کتابنامه

بر هیمی ،ز ( )۸۹۳3بررسدددی تدیریر تنر ،،مبتنی بر لگوی «هیجامن» بر ،ادگیری د ات رهنگی،
هیجامن ،هیجادات ،ررقگی ،هوز رهنگی ،سبیهای ،ادگیری و دگرز زبانآموز ن ریر ارسیزبان
زن در ،ر ن( ،رسدالۀ منتلدردلدنة دهتری) د دلد نة دبیات و زوم و دسدادی ،د دلدگاه ردوسی
ملهن، ،ر ن
بر هیمی ،ز  ،ستاجی ، ،پیهقنم ،ر  ،و می ،ادی )۸۹۳3( ،بررسی تیریر ستفاده ز لگوی هیجامن
بر دگرز به ،ادگیری زبانآموز ن مطالعات زبان و ترجمه۹۸-۸ ،)3(31 ،
بر هیمی ،ز  ،پیهقنم ،ر  ،سدتاجی ، ،و می ،ادی )۸۹۳3( ،بررسی تیریر تنر ،،مبتنی بر لگوی
هیجامن بر هیجادات زبانآموز ن ریر ارسیزبان زن در ،ر ن جستارهای زبادی۹3-۸ ،)۹(۳ ،
،رو دی ،م  ،و ن پناهی ،م ک ( )۸۹۳3رو نشناسی ساا و در ک تهر ن :سم
پیهقنم ،ر  ،بر هیمی ،ز  ،و شد یبا،ی،

( )۸۹۳3معر ی مفهوم «سدرما،ۀ هیجادی سی» و بررسی

تیریر ت آن در آموزز زبان دوم مطالعات زبان و ترجمه33-۸ ،)3(3۸ ،
پیهقدنم ،ر  ،طبداطبدا ئیان ،م  ،و داوری،

زبان وط :ز پین ،ه تا ت و،

( )۸۹۳3تیزی هاربردی و دتقادی دظر،ههای ر گیری

ملهن :دتلار ت د دلگاه ردوسی ملهن

پیهقنم ،ر  ،و بر هیمی ،ز ( )۸۹۳3معر ی لگوی هیجامن و شددیوههای ا ،ه آن در آموزز زبان
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