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چکیده
هیجانــات و حــوا  ،نقــ

بســیار مهمــی در دــاد یرآ و شمــوزد دارنــد و مدر ــان

مــیتواننــد از طردــ تحردــه هیجانــات و ا ــتزادو از حــوا

ونــا ون بــههنگــام

شموزد زبان دوم بـراآ زبـانشموزان موفـ تر عمـ نننـد لـاا ادجـاد ارتااطـات هیجـانی
مطلــو

و تأثیر ــاارآ بــر حــوا

زدــادآ ا ــ

بــهمنظور افــیاد

تــوان دــاد یرآ ،حــا ی اهمیــ

«هَیجامَــد» ترنیاــی از دو واژة «هیجــان» و «بســامد» ا ــ

هیجانات ناشی از حوا ی نـه تحـ

نــه بــه

تـأثیر بسـامد واژ ـان اـرار دارنـد ،اشـارو مـیننـد

در ادـــق مقالـــه بـــرشنیگ تـــا گـــونگی تدییـــر نگـــرد در دـــاد یرآ زبـــانشموزان
غیرفار ــیزبان را بــه هنگــام ا ــتزادو از الگــوآ «هَیجامَــد» بســنجیگ بــددق منظــور بــا
ا ـــتزادو از الگـــوآ هَیجامَـــد ،بـــه  16زبـــانشموز غیرفار ـــیزبان از  61نشـــور ،در 1
جلســه موعــوعات فرهنگــی تــدردپ شــد و ــ پ از شنهــا مصــاحاه رفتــه شــد و
نتادج بهصـورت نیزـی ارزدـابی شـد نتـادج بهد ـ
از ادــق ا ـ
مؤثر ا

شمـدو از تحلیـ مصـاحاهها حـانی

نــه ا ــتزادو از الگــوآ «هَیجامَــد» بــر نگــرد زبــانشموزان غیرفار ــیزبان،

و هر ه هَیجامَد فار ـیشمـوز نسـا

بـه موعـود تـدردپشـدو بیشـتر باشـد،

عملکرد او بهتر خواهد بود در نتیجـه از شنجـادینـه ادـق الگـو ،نیزیـ

دـاد یرآ زبـان

فار ــی را از طرد ـ ادجــاد ارتاــا بــیق فرهنگــی ،هیجانــات زبــانشموزان و فعال ــازآ
طوح مختلف هَیجامَد ارتقا میدهـد ،بـهنظر مـیر ـد مـیتوانـد الگـوآ منا ـای بـراآ
تدردپ زبان فار ی بهعنوان زبان دوم محسو
____________________________
تاريخ دريافت 1396/15/51 :تاريخ پذيرش5031/10/51 :

شود
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کلیدواژهها :هَیجامَد ،هیجان ،حوا  ،نگرد ،فار یشموزآ

 .۱مقدمه

نـه بـا اهـدا

تدردپ زبـان فار ـی بـه غیـر فار ـیزبانان امـر مهمـی ا ـ
ونا ونی صـورت مـیپـادرد ،بـهعنوان نمونـه ،ششـنادی بـا فرهنـ
براــرارآ تعاملــات بیشــتر بــیق فــردآ ،افــیاد

و شدا

و بـهدلاد

و ر ـوم ادـران،

ارتااطــات شــدلی و حرفــهاآ و افــیاد

درک دوجاناــة عمیــ تر میــان فرهن هــاآ مختلــف نلا هــاآ زبــان فار ــی و مدر ــان
عمــدواآ در نی ـ بــه ادــق اهــدا

شن نق ـ

و نــاه

مــدر
ا

اهمی

اعــطرا

ادزــا م ـینننــد در ادــق میــان ،شــیوة تــدردپ

ناشــی از ورود بــه فرهنــ

جددــد ،از جملــه مــوارد حــا ی

ا ـتزادو از رودهـاآ نا ـنجیدو شموزشـی نتیجـهاآ جـی اتلـا

و در نهادــ

واـ  ،هیدنـه

فار ــی ردیآ نداشــته و منجــر بــه ادجــاد نگــرد منزــی در زبــانشموزان

میشود بهطور نلـی ،شمـوزد تخصصـی زبـان فار ـی بـه غیـر فار ـیزبانان داراآ رخـة
پیچیدوادســـ

نـــه هد

ـــاارآ ،برنامـــهردیآ شموزشـــی ،انتخـــا

الگـــو و شـــیووهاآ

تـدردپ ،تهیــه محتــواآ شموزشــی منا ـ  ،فـق تــدردپ و بازخوردهــاآ شموزشــی از جملــه
ارنــان شن محســو

میشــوند (میردهقــان و همکــاران .)6931 ،از شنجــا نــه انتخــا

الگــو

دکــی از ارنــان شمــوزد زبــان فار ــی بــه غیــر فار ــیزبانان بهشــمار میشدــد ،وجــود دــه
ار و

مشـخ

و نظـرآ در حـوزة شمـوزد زبـان فار ـی بـه غیـر فار ـیزبانان نمـه

شادانی به تهیة و تدودق محتوا در ادـق حـوزو خواهـد نـرد و بـا توجـه بـه نتـادج مهاتـی نـه
در پی خواهد داشـ  ،بـر نگـرد زبـانشموزان نیـی تـأثیر مهاـ
اعتقــادات ،عواطــف و نیّ ـات رفتــارآ نســا

دارد نگـرد مجموعـهاآ از

بــه دــه شــی  ،شــخ

دــا وااعــه ا ـ

عاارت ددگـر ،نگـرد تمادـ نسـاتاپ پادـدار بـه شخصـی ،یـیآ دـا رودـدادآ ا ـ
احســا

بــه
نـه در

و رفتــار نمادــان میشــود (الــیپــور )6931 ،نردمــی نگــرد را نشــاندهندة اثــر

شناختی و عاطزی به جـاآ تجربـة شخصـی از شـی دـا موعـود اجتمـاعی مـورد نگـرد و
ده تماد بـه پا ـد در برابـر شن شـی مـیدانـد نگـرد در ادـق معنـی «مکانیسـگ پنهـانی»
ا

نه رفتار فرد را هداد

میننـد و نظـرآ ا ـ

ابــراز می ــردد و منعکپنننــدة نــود احســا

نـه دربـارة افـراد ،ییهـا دـا رودـدادها

فــرد دربــارة شن ا ــ

(نردمــی )6911 ،از

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …

ال پنجاهگ

9

شنجــادینــه نگردهــاآ مهاــ  ،احسا ــات ،تمادلــات و رفتارهــا ،نقشــی ا ا ــی در
موفقی

در زمینـة دـاد یرآ زبـان ادزـا مـینننـد ( ولگوا ـکا ،)2661 ،6در

دا عـدم موفقیـ

ادق پـژوه

نگـرد فار ـیشمـوزان نسـا

شــدو ا ـ

نگــرد زبــانشموزان نســا

نسا

بـه موعـوعات فرهنگـی تدردپشـدو ،برر ـی
بــه جامعــة زبــان مقصــد دــا بــهطور نلــی نگــرد

به ـادر جوامـو و باورهـاآ اجتمـاد در رابطـه بـا دـاد یرآ زبـان ددگـر -نگـرد بـه

ــادر جوامــو بــهطــور عــام و نگــرد نســا
دــاد یرآ زبــان دوم و موفقیــ

بــه جامعــة زبــان دوم بــهطور خــا

در ادــق دــاد یرآ تــأثیر بســیادی دارد در مــوارد بســیارآ،

نگردها حاص تجربـة مسـتقیگ فـرد بـا موعـود دـا شـی ا ـ
ا ـ

حاصـ مشــاهدة دــه رودــداد منزــی دــا مهاـ

نگردهاآ منزی دا مها

 -در

در فرد شـک

ادـق شـک یرآ ممکـق

باشــد در ادــقصــورت ممکــق ا ـ

یـرد نـه بـا تدییـر تجربـة هیجـانی فـرد ،نگـرد او

نیــی د ــتخود تدییــر شــود از جملــه عــواملی نــه در تعیــیق نــود نگــرد زبــانشموز و
دــاد یرآ عمیــ او تــأثیر دارد ،هیجانــات و حــوا
داد یرآ زبانشموز و پیشـرف
نق

ا ــ

نــه بادــد در مواعی هــاآ

وآ لحـاش شـود دکـی از الگوهـادی نـه تانیـد بـر حـوا

هیجانات دارد« ،الگـوآ هَیجامَـد» 2ا ـ

نـه بـهنظر مـیر ـد مـیتوانـد در ادـق مسـیر

مـؤثر وااـو شـود منظـور از الگـوآ تــدردپ در ادـق مزهـوم ،ـار و
در شن مــدر
منا ــ

بــا شــناخ

و

و ش ــاهی از هیجــان و حــوا

ودـژواآ ا ـ

نــه

زبــانشموز میتوانــد رود

در تــدردپ را اتخــاک ننــد .مزهــوم «هَیجامَــد» (پی اــدم ،طااطاا یــان و نــاورآ،

 ،)6932مزهومی نـودق ا ـ
هیجــانی متمرنــی ا ـ

نـه از تلزیـ هیجـان 9و بسـامد 4بـهد ـ

بــددقمعنا نــه در بردارنــدة هیجانــاتی ا ـ

مختلف بهوجود میشدنـد و تحـ

شمـدو و بـر عوامـ
نــه در نتیج ـة حــوا

تـأثیر بسـامد ،ادـق هیجانـات مـیتواننـد شـناخ

افـراد را

نســای نننــد (پی اــدم و شادســته2661 ،؛ پی اــدم ،جــاجرمی و شادســته )2661 ،هَیجامَ ـد
بـه ادـق وااعیـ

اشـارو دارد نـه واژ ـان هـر زبـان بـراآ افـراد مختلـف هرجامعـة زبـانی
1. Golkowska
2. Emotioncy approach
3. Emotion
4. Frequency
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محـرک مقـاددر متزـاوتی از هیجـان میباشـند نـه «هَیجامَـد» شن واژو نامیـدو میشـود هـر
ادر ـط هَیجامَـد دـه واژو نـه در نتیجـة تجربـههادی ماننـد شـنیدن ،ددـدن ،لمـپ نـردن
حاص میشـود ،بیشـتر باشـد ،واژة مـورد نظـر بـراآ افـراد و ـخنگودان شن زبـان مـأنو تر
بــودو و افــراد درک عمیــ ترآ از شن واژو خواهنــد داشــ

(پی اــدم و همکــاران6932 ،؛

بــهنقــ از پی اــدم و فیروزدــانپور اصــزهانی ،در د ــ

ــا ) لــازم بــه کنــر ا ــ

هنگــامی نـه فــرد در زبــان اول واژواآ را فــرا مـی یـرد ،فــرم و معنــا را بهصــورت همیمــان
میشموزد اما در زبان دوم معناآ انهـر واژ ـان را از ااـ مـیدانـد و بادـد فـرم را دـاد بگیـرد
در مورد برخی از نکات فرهنگـی ،نـه فـرم و نـه معنـا را مـیدانـد دعنـی ادـق ونـه واژ ـان
بــار فرهنگــی خــا

داشــته و در فرهنـ

زبــان اول زبــانشموز غا ـ

مـیباشــند بــهعنــوان

مهــال ،زبــانشموز غی ـر فار ــیزبــانی نــه بــراآ نخســتیقبــار بــا واژة «اورمه ــایآ» ششــنا
میشود ،نه معنا و نـه مزهـوم را مـیدانـد؛ زدـرا هیجـان و حـوا
ط تهی ا

 ،دعنـی هـی ونـه اطلـاعی نسـا

صــورت اابـ اجرا ـ

او نسـا

بـه ادـق واژو در

بـه شن نـدارد الگـوآ هَیجامَـد در هـر دو

و مـیتوانــد در شمــوزد واژ ــان زبــان اول و دوم نــاربرد داشــته و

در نی بـه درنـی عمیـ از ادـق ونـه مزـاهیگ فرهنگـی تأثیر ـاار باشـد اننـون بـا در نظـر
ــرفتق مزهــوم هَیجامَــد و باتوجــه بــه تــأثیر هیجانهــاآ شموزشــی بــر دــاد یرآ و پیشــرف
زبــانشموز ،نگارنــد ان ،الگــوآ هَیجامَــد پی اــدم ( )2661را بــهعنــوان الگــوآ تــدردپ
منا

مسـا

فرهنگـی زبـان فار ـی بر یدـدو و بـه ادـق پر ـ

پا ـد میدهنـد نـه شدـا

ا تزادو از الگـوآ هَیجامَـد بـر نگـرد فار ـیشموزان و دـاد یرآ شنهـا تـأثیر دارد دـا خیـر
در ادامــه ،پــپ از پــرداختق بــه پیشــینة پــژوه  ،بــا مــد نظــر اــراردادنم مزهــوم هَیجامَ ـد و
مؤلزــههاآ ــه انة شن (هیجــان ،حــوا

و بســامد) ،دــه الگــوآ شمــوزد زبــان فار ــی بــه

غیر فار یزبانان پیشنهاد میشود
 .۲پیشینة پژوهش

با توجـه بـه ادنکـه در پـژوه

حاعـر ،هَیجامَـد بـهعنـوان دکـی از متدیرهـاآ اصـلی در

نظــر رفتــه شــدو ،الگــوآ (رودکــرد) لســلهمراتای شمــوزد پــی
الگوهــاآ شموزشــی منا ـ

اــدم ( ،)2661دکــی از

بــهنظر مـیشدـد نــه بــهمنظور شمــوزد موعــوعات فرهنگــی بــه
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فار ــیشموزان در ادــق پــژوه
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بــهنــار رفتــه شــدو و تــأثیر ادــق هیجانهــا بــر نگــرد

ارزدابی شـدو ا ـ ؛ بنـابرادق ،در ادامـه بـه معرفـی ادـق الگـو و پژوه هـاآ انجامشـدو در
ادق حوزو پرداخته میشود
 .۱ .۲معرفی الگوی هَیجامَد

مزهــوم هَیجامَــد ،نخســتیقبار تو ـ پی اــدم ،طااطاا یــان و ن ـاورآ ( )6932در نتــا

تحلی ـ انتقــادآ و نــاربردآ نظرد ـههاآ فرا یــرآ زبــان اول از پیــداد
شــدو ا ـ

تــا تکــودق معرفــی

ادــق الگــو ،ماتنــی بــر ددــد او روانشــناختی تحــول دک ار ــة انســان دــا الگــو

تحــولی-تزاوتهــاآ فــردآ ماتنــی بــر ارتاــا 6ا ـ
هیجانهــا پادــه و ا ــا

ا ـ

و بــر مانــاآ ادــق فــر

نــه

تحــول و داد یرآانــد ( ردنس ـ ق و ودــدر )6331 ،2بنــا بــه زتــة

ردنس ق و وددر ،هیجانها بـه اعمـال مـا جهـ

و بـه تجاربمـان معنـا دادو و مـا را اـادر بـه

ننتــرل رفتارمــان ،ــازماندهی تجاربمــان ،ــاخ
م ـینمادنــد (ام ـیقد ـیدآ،6934 ،

تجــار

جددــد ،حــ مســ له و تزکــر

 )62از شنجــادینــه دــاد یرآ زبــان دوم ب ـیشــااه

بــه فرا یــرآ زبــان اول نیس ـ  ،م ـیتــوان از ادــق ددــد او در دــاد یرآ زبــان دوم نیــی بهــرو
رفــ

موجــود دربــارة کهــق و مدــی را دک ار ــه مــی ــازد و

ادــق رودکــرد ،دانــ

ظرفی هــاآ شــناختی ،زبــانی ،هیجــانی و اجتمــاعی را نــه همــه از طردــ رواب ـ تعــاملی
(شــام تاــادل عــاطزی) شموختــه م ـیشــوند ،مــد نظــر اــرار می یرنــد بــر ا ــا
پی اــدم ( )2661درجــات دــا ــطوح هَیجامَــد دــه واژو را مـیتــوان در شـ
روآ دـه طیـف در نظـر رفـ

نـه بــهترتیـ

الگــوآ

جادگــاو بـر

عاارتانـد از :هَیجامَـد تهـی ،)6( 9هَیجامَــد

شــنیدارآ ،)6( 4هَیجامَــد ددــدارآ ،)2( 1هَیجامَــد لمســیحرنتی ،)9( 1هَیجامَــد درونــی
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( )4و هَیجامَد جامو)1( 3
1. Developmental Individual- Differences Relationship-based
2. Greenspan and Wieder
3. Null
4. Auditory
5. Visual
6. Kinesthetic
7. Inner
8. Arch

1

شمارة دوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
جدول  .۱سطوح چندگانة هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،
نوع هیجان

هَیجامَد تهی

تجربة زبانآموز

زمانینه زبانشموز ،هنوز ییآ در مورد واژو و مزهوم شن ،شی و موعود جددد
نشنیدو ،ندددو و تجربه نکردو ا

و بهطور نلی هی اطلاعاتی راجو به شن ندارد

هَیجامَد شنیدارآ

زمانینه زبانشموز ،در مورد نلمه/مزهوم/موعود صرفاپ شنیدو ا

هَیجامَد دددارآ

زمانینه زبانشموز ،در مورد نلمه/مزهوم/موعود شنیدو و شن را نیی دددو ا

هَیجامَد
لمسیحرنتی
هَیجامَد درونی
هَیجامَد جامو

افیون بر موارد فوق ،زمانینه زبانشموز ،شی را لمپ نردو و با شن از نیدده در
ارتاا بودو ا
افیون بر موارد فوق ،زمانینه زبانشموز مستقیماپ نلمه/مزهوم/شی /موعود را تجربه
نردو ا
افیون بر موارد فوق ،زمانینه زبانشموز بهمنظور نس

اطلاعات بیشتر در مورد

نلمه/مزهوم/شی و موعود ،تحقی انجام دادو ا

نمودار  6بهطور وداترآ طوح ند انة هَیجامَد را به تصودر مینشد

نمودار  .۱سطوح چندگانه هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،۱
1. Adapted from “Emotioncy in Language Education: From exvolvement to involvement”,
by R. Pishghadam, 2015, October, Paper presented at the 2nd Conference of Interdisciplinary
)Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies. Iran, Mashhad
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بــر ا ــا

نمــودار  6زبــانشموز بادــد بتوانــد از لســلهمرات ـ

1

ارا هشــدو بــراآ هَیجامَــد

(هَیجامَد تهـی ،شـنیدارآ ،ددـدارآ ،لمسـیحرنتی ،درونـی و جـامو) تاعیـ

ننـد و مراحـ

را دکــی پــپ از ددگــرآ طــی نمادــد هنگــامینــه زبــانشموز موعــوعی را هر ــی نشــنیدو
باشــد ،نســا

بــه شن موعــود فااــد هر ونــه حــپ عــاطزی بــودو و در نتیجــه هَیجامَــد

موعود مـورد نظـر بـراآ وآ در ـط تهـی بـودو و بـهلحـاش درک شن موعـود در حـوزو
هی ش ــاهی 6او اــرار دارد هنگــامینــه او موعــود مــورد نظــر را مـیشــنود ،درجـة هَیجامَــد
شن واژو از ــط تهــی بــه ــط هَیجامَــد شــنیدارآ میر ــد و نانچــه تصــاودر مــرتا بــا
شن موعــود را باینــد دــا حتــی لمــپ نمادــد ،هَیجامَــد شن از ــط شــنیدارآ ،بــهترتی

بــه

ــطوح ددــدارآ و لمســیحرنتی صــعود میننــد و در ادــق مرحلــه ،هَیجامَــد فــرد وارد
حــوزة برونش ــاهی2میشـود و در مــورد واژة مــورد نظــر شــناختی نلــی حاصـ م ـی ــردد
لـازم بـه کنــر ا ـ

نــه در ادـق مرحلــه زبـانشموز تنهــا از بیـرون بــا موعـود ششــنادی دارد

نانچــه تجربیــات او از شن موعــود در مراحـ بعــدآ افــیاد

پیــدا ننــد ،بــهتاــو افــیاد

بســامد تجربــه ،هَیجامَــد درونــی از شن واژو ادجــاد میشــود و زبــانشموز م ـیتوانــد بــا انجــام
پــژوه

و تزح ـ

 ،بــه هَیجامَــد جــامو از شن موعــود د ـ

دابــد و خــود را بــه مرحل ـة

درونش ــاهی9بر ــاند در ادــق مرحلــه ،درک دایقــی از موعــود مــورد نظــر شــک خواهــد
رف

نه منجر به داد یرآ عمیقی خواهـد شـد بـهنظـر مـیر ـد بـهنار یرآ ادـق الگـو و

طــینــردن ــطوح مــورد نظــر ،بــراآ تــدردپ واژ ــان عینــی و انتیاعــی مــؤثر ا ـ ؛ زدــرا
مــدر

میتوانــد در مرحلـة لمســیحرنتی و درونــی بــا فــراهگ نــردن ابیارهــاآ مــورد نیــاز

تا حد امکان واژوهـاآ انتیاعـی و عناصـر مربـو بـه شن را تـا بـراآ زبـانشموزان شایه ـازآ
نــردو و شنهــا را بهصــورت عینــی نیــی بــراآ زبــانشموزان توعــی دهــد و ادــق امــر دکــی از
ودژ یهاآ ادق الگو محسو

میشود

1. Avolvement
2. Exvolvement
3. Involvement
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نمودار  .۲هرم هَیجامَد آموزشی برگرفته از پیشقدم (۲1۱2ب)۱

 .۲ .۲مروری بر پژوهشهای انجامشده در زمینة هَیجامَد

در دــاد یرآ زبــان دوم ،پژوه هــادی در زمینــة نقــ
همکــاران انجــام شــدو ا ـ

هَیجامَــد تو ــ پی اــدم و

نــه بــه تعــدادآ از شنهــا اشــارو مـیشــود :بــر ا ــا

الگــوآ

تحــولی-تزاوتهــاآ فــردآ ماتنــی بــر ارتاــا ( ،)6332پی اــدم ،شدامســون و شادســته
( )2669بــه ادــق نتیجــه ر ــیدند نــه واژ ــان داراآ جناــة عــاطزی هســتند افــیون بــر ادــق،
پی اــدم ،طااطاا یــان و همکــاران ( )2669بــا ا ــتزادو از مزهــوم هَیجامَــد نشــان دادنــد
واژ ــانی نــه داراآ درجــة عــاطزی بالــاترآ هســتند ،ــردوتر و ش ــانتر نســا

بــه نلمــاتی

نــه داراآ بــار عــاطزی نمتــرآ هســتند ،دــاد رفتــه مـیشــوند بــراآ نمونــه ،بــیق دو نلمــة
«موز» و «ااش

ـوبی» ،نودنـان شفردقـادی واژة «مـوز» را ـردوتـر دـاد مـی یرنـد؛ زدـرا شن

را لمــپ ،حــپ و مــیو نردوانــد بــر ادــق ا ــا  ،شنهــا معتقدنــد هَیجامَــد بــهعنــوان میــیان
وانــن
ا ــ

عــاطزی بــه نلمــات مختلــف ،بــهطور بــالقوو اــادر بــه تعیــیق برجســتگی دــه واژو
در پژوهشــی ددگــر ،پی اــدم و همکــاران ( )2669نقــ

هیجــان را در دــاد یرآ

زبــان دوم 2برر ــی و ظرفی هــاآ عــاطزی فرا یــران زبــان دوم و افــراد دوزبانــه را مــورد
1. Retrieved from Pishghadam, R. (2016b). A look into the life of the senses: Introducing
educational emotioncy pyramid [PowerPoint slides]. Retrieved from http:// pishghadam.
profcms.um.ac.ir/ index.php/ index.php? option= com_profactivity&task =allPublications
)2. Emotion-Based Language Instruction (EBLI
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توجــه اراردادنــد طا ـ نظــر شنهــا ،هــر فــردآ درجــهاآ از احسا ــات دارد و لدــات نیــی
داراآ بــار هیجــانی مــیباشــند بــددقترتی  ،مزــاهیمی ماننــد هَیجامَــد و هیجانی ــازآ

6

نخســتیقبــار مطــرح شــدند دعنــی تعــدادآ از لدــات نــه بســامد هیجــانی بالــاترآ دارنــد،
ردوتر و بهتـر دـاد رفتـه مـیشـوند از ـودی ددگـر ،نتـادج پـژوه

شنهـا نشـان داد نـه

هیجانی ازآ در ننار باف مندآ 2بـه درک بهتـر واژ ـان مـیانجامـد دعنـی نلمـاتی نـه بـار
عاطزی نمترآ دارند ،میتوانند در مواعی هاآ منا
نتــادج پــژوه

شن نلمه بهنار رفته شوند

پی اــدم ،بقــادی و ــیدنوزادآ ( )2661نیــی مؤدــد ادــق ا ـ

ــه هَیجامَــد فــرد نســا

بــه نلمــهاآ خــا

نــه هــر

 ،بیشــتر باشــد عملکــردد بهتــر خواهــد بــود

(عملکــرد ی داد یرآادــادشورآ) تحلیــ محتــوا نیــی نشــان داد انهــر مردانــی نــه در ادــق
پژوه

شرن

نردو بودند ،واژ ـانی را نـه بـا جـنپ مـانر ارتاـا بیشـترآ داشـته ا ـ ،

راحـ تر دانســتهاند (ماننــد بــازار ــهام ،پی وشــتی و غیــرو) در حــالی نــه زنــان واژ ــان
مرتا بـا جـنپ مؤنـ

دادوانـد (ماننـد رنـ

را ،راحـ تر تشـخی

مـو ،بـافتنی و غیـرو)

بنـابرادق ،ارتاــا عــاطزی بـا نلمــات میتوانــد در دـاد یرآ نلمــات همادنــد ،9هگ ــاخ  4و
غیــرو نیــی م ـؤثر باشــد و ادــق مس ـ له م ـیتوانــد در پژوه هــاآ شتــی مــد نظــر اــرار یــرد
(پی اـــدم ،طااطاا یـــان ،و همکـــاران2669 ،؛ پی اـــدم ،شادســـته و رحمـــانی)2661 ،
همچنــیق پی اــدم ،طااطاا یــان و نــاورآ (2669؛ بــهنقــ از پی اــدم و همکــاران)2661 ،
در پــژوه
باف ـ

خــود ،باف منــدآ را در ننــار بافـ

هیجــانی از مهگتــردق عــواملی ا ـ

دــاد یرآ و شمــوزد زبــان مــؤثر ا ــ
میتوانــد بــه پیشــرف

هیجــانی برر ــی نردوانــد بــهزعــگ شنهــا،

نــه علــاوو بــر باف ـ

اجتمــاعی و واژ ــانی ،بــر

بنــابرادق ،ش ــاهی از تجــار

شموزشــی و در نتیجــه ،موفقی ـ

مــدر

وااعــی زبــانشموزان

بــهطــور شــمگیرآ نمــه

نند پی اـدم ( 2661الـف) ،در پژوهشـی ددگـر اکعـان مـیدارد نـه اشـتیاق بـه ارتاـا  1در
بیق زبـانشموزان بـا شـراد دکسـان ،میتوانـد ملـانی بـراآ دـاد یرآ بهتـر شنهـا باشـد بـر
1. Emotionalization
2. Contextualization
3. Collocation
4. Colligation
)5. Willingness To Communication (WTC
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طا فرعیة ادق پـژوه  ،هَیجاَمَـد بـر اشـتیاق بـه ارتاـا مـؤثر ا ـ

شمارة دوم

و هـر ـه ـط شن

بالاتر باشد ،میـیان اشـتیاق بـه ارتاـا نیـی بالـاتر خواهـد بـود نتـادج پـژوه

وآ نشـان داد

نـه برونش ـاهی و هَیجامَــد هـر دو بــهطـور مهاتــی بـر اشــتیاق بـه ارتاــا مؤثرنـد و ادــق در
نه اعطرا  ،تـأثیرآ منزـی دارد بـا توجـه بـه مزهـوم هَیجامَـد ،نتـادج نشـان داد

حالی ا

افــرادآ نــه بیشــتر در مــورد شنهــا درونش ــاهی اتزــاق افتــادو بــود ،بیشــتر از شنهــادی نــه
برونش اهی داشتند ،به براـرارآ ارتاـا تمادـ نشـان دادنـد در وااـو ،زمـانی نـه زبـانشموز
بـه موعـوعی در زبـان اول خـود ،حسـی نـدارد ،نسـا

نسا

بـه صـحا نـردن در مـورد

شن موعود در زبان دوم نیی تمادلی نشان نمیدهد
افیون بر ادق ،از مزهـوم هَیجامَـد در ددگـر حوزوهـاآ شمـوزد نیـی ا ـتزادو شـدو ا ـ
بـــراآ مهـــال ،پی اـــدم و عاـــا نژاد ( )2661بـــا ا ـــتزادو از مزهـــوم هَیجامَـــد ،رود
انــدازو یرآ جددــدآ را بــراآ تو ــعة رودهــاآ ننــونی شزمــاد
ارا ــه دادنــد در پــژوه

شنــان  226دان شمــوز در ــط دوم و هــارم دبســتان مــورد

ارزدابی ارار رفتند و نتـادج نشـان داد نـه افـیاد
درک مطلــ

ــط خوانــادی شزمــون

ـط هَیجامَـد منجـر بـه افـیاد

ـط

خواهــد شــد در پژوهشــی ددگــر ،پی اــدم و شادســته ( )2661بــر طاــ

الگوهــاآ حــانگ بــر دــاد یرآ زبــان دوم بــر ا ــا

هیجــان ،مزهــوم «هَیجامَــد» را بــهعنوان

روشی براآ شموزد واژ ـان مطـرح نردنـد نتـادج پـژوه
با ـط ااتصـادآاجتمـاعی بالـا ،عملکـرد بهتـرآ نسـا
مــیتــوان زــ

شنـان نشـان داد نـه زبـانشموزان
بـه ددگر ـطوح داشـتند بنـابرادق

ــط ااتصــادآ/اجتماعی/فرهنگی زبــانشموزان بــهطور معنــادارآ میــیان

هَیجامَــد شنهــا را تعیــیق مــیننــد بــهزعــگ پــی

اــدم و شادســته ( )2661نیــی ــرمادة

ااتصــادآ و فرهنگــی میتوانــد در دــاد یرآ افــراد ،تزــاوت ادجــاد ننــد بــا افــیاد

ــرمادة

ااتصــادآ و فرهنگــی ،هَیجامَــد بــه ــطوح درونــی و جــامو نیددــهتر می ــردد؛ ــرا نــه
برخوردارآ از رمادههاآ بیشتر ،امکان تجار

بیشتر را براآ افراد فراهگ مینند

همچنــیق ،از مزهــوم هَیجامَــد بــهمنظــور شمــوزد فرهنــ
پــژوه
فرهنــ

پی اــدم ،رحمــانی و شادســته (در د ــ
معرفــی شــدو ا ــ

بــر ا ــا

ا ــتزادو شــدو ا ــ

در

ــا ) الگــوآ لســهمراتایم شمــوزد

ادــق الگــو ،مــدر

میتوانــد بــا بــهنار بســتقم

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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خوشــههاآ فرهنگــی ،6ــطوح مختلـفم هَیجامَــد را در زبــانشموزان در یــر ننــد بــددقمعنــا
نــه زبــانشموز در ابتــدا بــا تجربــة ــطوح شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی ،فرشدنــد
برونش اهی را تجربـه نـردو و ـ پ بـا ورود بـه ـطوح درونـی و جـامو ،بـه درونش ـاهی
میر د و ش اهیاآ فراتر از دان

صر

بهد

میشورد

نانکـه از پژوه هــاآ مرورشــدو بــر میشدــد تــاننون در حــوزة شمــوزد زبــان فار ــی
بــه غیــر فار ــیزبانان ،دربــارة الگــوآ هَیجامَــد پژوهشــی صــورت نگرفتــه ا ـ
ددگــر ،نگــرد زبــانشموزان نســا

بــه مســا

فرهنگــی زبــان مقصــد ،نق ـ

داد یرآ زبـان ادزـا مـیننـد و دکـی از موعـوعاتی ا ـ

از ــوآ
مهمــی را در

نـه بادـد در فرشدنـد تـدردپ بـه

زبانشموزان در نظـر رفتـه شـود و در ادـق مـورد نیـی مـواد شموزشـی و رودهـاآ تـدردپ
نافی متنا ـ

بـا فرهنـ

ادرانـی وجـود نـدارد بنـابرادق ،نگارنـد ان بـا ا ـتزادو از الگـوآ

هَیجامَد ،تأثیر بهنار یرآ ادق الگو را بر تدییر نگرد زبانشموزان ارزدابی نردواند
 .۳روش پژوهش

در پـــژوه

حاعـــر ،نتـــادج بهد ـــ شمدو از مصـــاحاه بـــا  16فار ـــیشموز غیـــر

فار ــیزبان از  61نشــور شــام نشــورهاآ هندو ــتان ،پانســتان ،مــالیآ ،ترنیــه ،مصــر،
مادا ا ــکار ،بورونــدآ ،افدانســتان ،شکربادجــان ،لیاــی ،تاجیکســتان ،لانــان ،عــراق ،ینــه
بیســا و ،ــورده ،انــدونیآ نــه در مدر ــه جامعــه المصــطزی العالمیــه مشــدول زبــانشموزآ
بودنـد ،مـورد برر ـی اـرار رفـ

بـراآ د ـتیابی بـه بیشـتردق اطلاعـات و درک عمیـ از

نگـرد شــرن ننند ان ،زبــانشموزان بــهطــور تصــادفی انتخــا
بــهطور هدفمنــد ،از روهــی انتخــا

شــدند نــه دانــ

نشــدند بلکــه همگــی شنهــا

نســای دکســانی از زبــان فار ــی

داشتند و پپ از مصاحاه بـا  16نزـر ،ددگـر پا ـد جددـدآ در مـورد فرشدنـد مـورد برر ـی
بهد ـ

نمیشمــد تمــامی افــراد شــرن ننندو در پــژوه  ،غیــر فار ــیزبان و زن بودنــد و

بــیق  61تــا  21ــال ــق داشــتند (میــانگیق ــقی  2651ــال) ــط بســند ی زبــان
فار ی تمـام شنهـا دکسـان بـود (شمـوزد فار ـی بـه فار ـی (نتـا

هزـتگ)) و همگـی در

1. Cultural Capsules
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مدر ة علمیه جامعـه المصـطزی العالمیـه مشـدول تحصـی بودنـد و بـهطـور میـانگیق ،دـه
ال از حضور شنها در ادران می اش
در ادــق پــژوه  ،رود نیزــی مصــاحاة نیمه ــاختاردافته بــهنار رفتــه شــدو ا ـ
ادــق معنــا نــه مصــاحاهننندو ،ــار وبی مشــخ

بــراآ خــود در نظــر داشــته و در طــول

مصاحاه به شن پرداخته ،امـا در عـیق حـال ،اجـازة انعطـا
ـؤالهـا از ااـ طراحـی و بـهمنظـور نسـ
شدند بـر ا ـا

بــه

در مصـاحاه را نیـی داشـته ا ـ

اطلاعـات عمیـ از مصاحاهشـوند ان پر ــیدو

موعـود فرهنگـی نـه در هـر نلـا

« گونــه» (درنیــه )2661 ،6از زبــانشموزان درخوا ـ

تـدردپ شـد ،بـا ـؤالات « ـرا» و
بــه موعــود

شــد حســی نــه نســا

داشــتند را ،بیــان نننــد و ــ پ در مــدت زمــان تقرداــاپ دو دایقــه توعــیحات بیشــترآ در
مورد پا دهاآ خود بدهند بنابرادق ،بـا توجـه بـه هـد
شنهــا نســا

بــه موعــوعی نــه در نلــا

نگردها نسا

پـژوه  ،نگـرد مهاـ

تــدردپ شــدو بــود ،مشــخ

به دـاد یرآ مـورد ارزدـابی اـرار رفـ

دـا منزـی

شــد و تدییــر در

هـار موعـود متزـاوت فرهنگـی

شــام «باد یرهــاآ دــید»« ،شجیـ مشک شــا»« ،میرزااا ــمی»« ،دا ــتان زال و ــیمر » نــه
زبــانشموزان هــی اطلــاعی از شنهــا نداشــتند و ادــق موعــوعات ناملـاپ بــا فرهنـ
ر ــوم ادرانــی عجــیق بودنــد ،در هــار نلــا
ط زبان فار ـی دکسـان (نتـا

(هــر نلــا

 ،)1تو ـ مـدر

و شدا

و

متشــک از  61نزــر) همگــی در

دکسـان بـر ا ـا

ـطوح مختلـف

الگــوآ پی اــدم ( )2661و در  1جلســه (هــر جلســه  16دایقــه شــام  26دایقــه تــدردپ
و  96دایقــه مصــاحاه بــه ازاآ هــر نزــر  2دایقــه) تــدردپ شــد در تــدردپ جلســة
شنیدارآ ،مـدر

ابتـدا در مـورد موعـود منتخـ

بـراآ ادـق جلسـه نـه زبـانشموزان هـی

اطلــاعی راجــو بــه شن نداشــتند ،توعــیحاتی بهصــورت شــزاهی در مــدت زمــان  66دایقــه
ارا ـــه دادو و بـــراآ جلـــو یرآ از دکنـــواختی صـــوت مـــدر

و تـــأثیر شن بـــر روآ

فار یشموزان ،از لـوح فشـردة صـوتی بـهمـدت  66دایقـه بـراآ توصـیف بیشـتر شن ا ـتزادو
نــرد در پادــان جلســه ،مــدر

بهصــورت شــزاهی بهمــدت  96دایقــه مصــاحاهاآ بــا

زبانشموزان در مورد موعـود نـردو و از شنـان خوا ـته شـد نظـر و احسـا

خـود را راجـو
1. Dornyei

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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بــه موعــود و جلســة شــنیدارآ بیــان نننــد بــراآ مهــال در تــدردپ موعــود «زال و
در مــورد معرفــی شخصــی هاآ ادــق افســانه بــراآ فار ــیشموزان

ــیمر » ،مــدر

بهصــورت شــزاهی توعــیحاتی داد و پــپ از شن اســمتی از دا ــتان و نقالــهخوانی مربــو
بــه شن از لــوح فشــردو صــوتی پخ ـ

رددــد و نگــرد و احســا

زبــانشموزان از معرفــی

شخصــی ها و دا ــتان شــنیدو شــدو ،ارزدــابی شــد در جلســة ددــدارآ ،مــدر

پــپ از

معرفــی موعــود دوم بــا ا ــتزادو از تصــاودر مربــو بــه شن بهمــدت  66دایقــه موعــود را
توعـی دادو و بــراآ تایـیق بیشــترم شن ،بهمـدت  66دایقــه از لـوح فشــردة تصـودرآ ا ــتزادو
نــردو و فیلگهــا و ا ــلاددهاآ مربــو بــه شن پخـ

شــد و ـ پ بــا مصــاحاه بهمــدت 96

دایقــه از شنــان خوا ــته شــد نظــرات خــود را راجـو بــه تصــودر و فیلگهــاآ مشــاهدو شــدة
مربــو بــه دا ــتان بیــان نننــد بــهعنوان نمونــه ،در تــدردپ موعــود باد یرهــاآ دــید
بهصورت دددارآ ،مدر

ابتـدا بـه معرفـی شـزاهی و توعـی ادـق بنـاآ معمـارآ پرداختـه

و پــپ از شن تصــاودر و فیلگهــاآ مربــو بــه دــید و باد یرهــا ،انــواد شن ،نــارادی و غیــرو از
لــوح فشــردو تصــودرآ پخــ

رددــد در جلســة لمســیحرنتی ،بــراآ مشــاهدو نیددــه

موعود وم و لمپ شن مدر

ابیار مربـو بـه موعـود را نـه از ااـ تهیـه نـردو بـود ،بـا

خــود بــه نلــا

شوردو و پــپ از معرفــی شن بهصــورت اجمــالی و در مــدت زمــان 66

دایقــه ،بــه زبــانشموزان فرص ـ

داد بهمــدت  26دایقــه ابــیار مربــو را لمــپ نننــد و نظــر

خــود را راجــو ب ـه ششــنادی بــا ادــق موعــود فرهنگــی و لمــپ شن از نیددــه بیــان نننــد
بــهعنــوان مهــال ،در مــورد موعــود «شجیــ مشک شــا» ،مــدر

لــوازم مربــو بــه شن را

شــام (نخــود ،نشــم  ،نق ـ  ،پســته و ــردو) بــههمــراو تــور و لــوازم بســتهبندآ شن بــه
نلــا

شوردو و بــه معرفــی موعــود بــهطرد لمســی پرداخــ

و دا ــتان مربــو بــه شن

بـههمـراو تاردخچـه ادـق نــار کنـر شـد و در پادـان بــا زبـانشموزان مصـاحاه انجـام شــد در
جلســه درونــی ،مــدر

ابتــدا موعــود هــارم را بهمــدت  66دایقــه و بــا ا ــتزادو از لــوح

فشردو تصـودرآ ،توعـیحات شـزاهی و غیـرو معرفـی نـردو و بـا ارا ـة توعـیحات نـافی از
زبــانشموزان خوا ــ

بــا توجــه بــه فیلگهــاآ مشــاهدو شــدو و شنچــه دربــارة موعــود

شنیدواند و با ا ـتزادو از و ـاد و ابیارهـادی نـه االـاپ مـدر

تهیـه نـردو بـود ،موعـود را
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بهمــدت  96دایقــه شایه ــازآ و تهیــه نننــد پــپ از شن بهمــدت  96دایقــه در مــورد
احسا ــات و نگــرد شنهــا مصــاحاهاآ انجــام شــد بــهعنــوان مهــال ،در مــورد موعــود
میرزااا ــمی ،مــدر

لــوازم مربــو بــه طــاد شن را شــام بادمجــان ،تخگمــر  ،ــیر ،ر

وجهفرنگی ،ادوده و غیـرو تهیـه و بـه نلـا

و

شورد و پـپ از ددـدن فـیلگ ششـ یآ و د ـتور

پخ ـ

شن بــههمــراو زبــانشموزان بــه شش ـ یخانه رفتــه و بــا رووبنــدآ نــردن شنــان ،از شنهــا

خوا

بـا همکـارآ دکـددگر ادـق غـاا را تهیـه نننـد پـپ از مصـاحاه بـا شنـان در مـورد
بـه جلسـه بر ـیار شـدو بهمـدت  96دایقـه ،در پادـان جلسـه از

احسا ات و نگـرد نسـا

فار یشموزان خوا ـته شـد بـراآ مرحلـة جـامو ،در مـورد موعـود میرزااا ـمی ،تاردخچـة
شن ،انــواد طــاد و غیــرو از منــابو تحقیقــاتی موجــود اعــگ از نتابخانــهها ،فضــاآ مجــازآ،
ادنترنـ

و غیــرو تحقیـ نننــد و ــیارد تحقیقــات خــود را بهصــورت نتاــی بـراآ جلســه

شدندو به نلـا

بیاورنـد در جلسـه پادـانی نـه بـه جلسـه جـامو اختصـا

داشـ  ،مـدر

نتیجــه یاردهــا و تحقی هــاآ زبــانشموزان را جمــوشورآ نــردو و شز شنــان خوا ـ
هــر نزــر نتیجــة پــژوه

خــود را بهصــورت شــزاهی بیــان ننــد (حــدود  9دایقــه بــراآ

توعیحات هر زبانشموز در نظـر رفتـه شـد لـازم بـه کنـر ا ـ
نیی مدر

نــه

شیوواآ دکسان را بر یددو و تنها نود موعود با نلا

بـراآ موعـودهاآ ددگـر
ددگر متزاوت بود

همــان ونــه نــه کنــر شــد ،پــپ از هــر بــار تــدردپ و اتمــام توعــیحات مــدر ،
مصــاحاه انجــام

شــد تــا نــود نگــرد و هیجانــات شنــان در حــیق دــاد یرآ بــر ا ــا

الگـوآ مـانور مشـخ

شـود لــازم بـه کنـر ا ـ

دــه بــه بعــدآ از فرهن ـ

هــار موعـود فرهنگـی منتخـ  ،هــر

ادرانــی میپــردازد «باد یرهــاآ دــید» ،نمــاد معمــارآ ،هــود و

کنــاوت ادرانیــان در اشــته و هنــر ادرانــی ا ـ

زبــانشموزان از ادــق طرد ـ میتواننــد بــا

شــهر دــید و دکــی از بیر تــردق جاکبــههاآ توردســتی ادــران ششــنا شــوند «میرزااا ــمی» از
غـااهاآ اصــی ادرانـی ا ـ

نــه بـه ــاکی خـا

ادرانیان به هنـر ششـ یآ ا ـ

«شجیـ مشک شـا» ،فرهنـ

نشــان میدهــد و مؤدــد ادــق حقیقـ

ا ـ

در ادــران طــاد میشـود و نمــاد توجــه
نـار و نیـاز را در بـیق ادرانیـان

نــه ادرانیــان از ددربــاز بــه وجــود اــدرتی وراآ

ادرت بشر اعتقـاد داشـته و بـراآ حـ مشکلاتشـان بـه او متو ـ میشـدواند «دا ـتان زال

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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نـه افـیون بـر معرفـی شـاعر

شن ،فردو ــی ،بیــانگر افســانههاآ مختلــف ادرانــی و بعضــی از شدا
جــدول  2طــرح نلــی در

ادرانیــان نظیــر خانوادودو ــتی و غیــرو ا ــ

و ر ــوم

را بــراآ هــار

روو بهصورت خلاصه نشان میدهد
جدول  .۲طرح درس مدرس در  2جلسه
کلاس ۱

کلاس ۲

کلاس ۳

کلاس4

جلسات

اجراآ

اجراآ

اجراآ

اجراآ

جلسة اول

شزمون

شزمون

شزمون

شزمون

(توجیهی)

ششنادی با

ششنادی با

ششنادی با

ششنادی با

موعود

موعود

موعود

موعود

باد یرهاآ

دا تان زال

دید

و یمر

شجی

باد یرهاآ

هَیجامَد
شنیداری
(جلسة دوم)

شجی
مشک شا

هَیجامَد
دیداری

میرزااا می

(جلسة سوم)

میرزااا می

زال و

مشک

یمر

شا

دید

هَیجامَد
لمسیحرکتی)

باد یرهاآ

(جلسة

دید

شجی
مشک

زال و
شا

یمر

زمان

ابزار تدریس

پر شنامه و توعیحات
شزاهی مدر

دربارة

طرح

مدر

16دایقه

و ا تزادو از

لوح فشردو صوتی
تصاودر ،لوح فشردو
تصودرآ ،نماد

فیلگ،

انیمیشق و ا لادد
و

ا تزادو از مان ،
عرو ه ،مجسمه ،غاا

چهارم)

دایقه

توعیحات شزاهی

شوردن شی به نلا
میرزااا می

16

16
دایقه

16
دایقه

 6اجراآ نمادشنامه
تو
هَیجامَد
درونی (جلسة
پنجم)

دا تان زال

باد یرهاآ

و یمر

دید

میرزااا می

شجی
مشک شا

زبانشموز

 2خوردن غاا تو
زبانشموز
 9اخ

مان

تو

زبانشموز با ناغا،
خمیر بازآ و مقوا

16
دایقه
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ادامه جدول ۲

جلسات

کلاس ۱

هَیجامَد

یارد

جامع

تحقی در

(جلسة

مورد زال

ششم)

و یمر

کلاس ۲

یارد
تحقی
در مورد
باد یرهاآ
دید

کلاس4

کلاس ۳

زمان

ابزار تدریس

یارد

یارد

تحقی

تحقی

در مورد

در مورد
میرزااا می

شجی

جموشورآ نتادج
پژوه

بهصورت نتای
و شزاهی

16
دایقه

مشک شا

 .4نتایج

پــپ از تحلی ـ مصــاحاهها ،نگــرد زبــانشموزان نســا

بــه موعــوعاتی نــه در نلــا

تـدردپ شــدو بـود ،ا ــتخراد رددــد همـانطور نــه پی تـر نیــی اشــارو شـد ،جلســات بــر
مانــاآ ــطوح الگــوآ هَیجامَــد پــی

بــددقترتی

رف ـ

نــه پــپ از جلســة اول (جلســة

تــوجیهی) ،در جلســة دوم (شــنیدارآ) ،موعــود فرهنگــی (الــف) نــه زبــانشموز تــا پــی
ادــق در مــورد شن هــی

یــیآ نشــنیدو و نددــدو بــود ،بــه زبــانشموزان نلــا

از

( )6بــدون

ا ـتزادو از ابــیار تصـودرآ شموزشــی ماننـد عکــپ دـا فــیلگ تـدردپ شــد الاتـه از ابیارهــاآ
صــوتی ماننــد لوحهــاآ فشــردو ،عــا صــدا و توعــیحات شــزاهی مــدر
ـ پ در مــورد نگــرد و حســی نــه نســا

ا ــتزادو شــد

بــه موعــود داشــتند ،از شنهــا ــؤال شــد در

جلســة ــوم (ددــدارآ) ،موعــود فرهنگــی ( ) همــراو بــا تصــودر ،فــیلگ و ا ــلادد،
ددالو هــاآ عا شــدة تصــودرآ ،پو ــتر و نقشــه بــه زبــانشموزان همــان نلــا
تــدردپ شــد و ـ پ در مــورد نگــرد و حســی نــه نســا

()6

بــه موعــود ( ) داشــتند ،بــا

شنهــا مصــاحاه شــد در جلســة هــارم (لمســیحرنتی) ،موعــود فرهنگــی (د) بــا ا ــتزادو
از اشــیا و ابیارهــاآ لــازم بــه نلــا

( )6تــدردپ شــد و زبــانشموزان شن را از نیددــه

لمــپ نــردو و بــا شن ششــنا شــدند در جلســة پــنجگ (درونــی) ،موعــود فرهنگــی (د) بــا
ا ــتزادو از ابیارهــاآ وااعــی ماننــد مانــ

و شــی وااعــی بــراآ زبــانشموزان نلــا

()6

درونی ــازآ شــد ،بــددقمعنا نــه زبــانشموزان ادــق موعــود را شایه ــازآ نــردو و شن را بــه
شــک عمیــ ترآ تجربــه نردنــد در نهادــ

در جلســة ششــگ (جــامو) ،از زبــانشموزان
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خوا ته شد در مـورد همـان موعـود فرهنگـی (د) نـه جلسـة پـنجگ (درونـی) بـراآ شنهـا
تـدردپ شـدو بـود ،تحقیـ نننـد و نتیجـة پـژوه
شن بح ـ

خـود را بـه نلـا

بیاورنـد و در مــورد

نننــد در پادــان تمــام جلســات فــوق ،از زبــانشموزان در مــورد نگرششــان نســا

به موعـودم تدردپشـدو و تجربـة احسا ـی نـه در حـیق تـدردپ مـدر
شـد لــازم بــه کنــر ا ـ

داشـتند ،پر ـ

همــان ونــه نـه در تــدردپ جلســات مشــاهدو مـیشــود ،الگــوآ

هَیجامَـد الگــودی افیادشـی 6و لســلهمراتای 2ا ـ

بــددقمعنـا نــه شـخ

در هــر مرحلــه،

علاوو بر حپهاآ مرحلـة پـی  ،حـپ جددـدآ در فرشدنـد دـاد یرآ تجربـه میننـد بـراآ
مهــال ،هنگــامی نــه زبــانشموز وارد مرحلــة لمســیحرنتی میشــود ،مــدر

بــراآ تــدردپ

موعــود در ادــق مرحلــه ،بادــد از توعــیحات شــزاهی (هَیَجامَــد شــنیدارآ) ،تصــودرهاآ
مــرتا بــا موعــود (هَیَجامَــد ددــدارآ) ا ــتزادو نــردو و ــ پ بــه حــپ جددــدم لامســه
(هَیَجامَــد لمســیحرنتی) ب ــردازد بنــابرادق ،در ادــق مرحلــه نــهتنهــا حــپ لمســیحرنتی،
بلکــه حپهــاآ پیشــیقم (شــنیدارآ و ددــدارآ) نیــی تو ـ مــدر
زبــانشموز ،لســلهمراتای از هــر مرحلــه عاــور نــردو ا ـ

تحردــه شــدو ا ـ

و

بــا توجــه بــه ادنکــه در الگــوآ

هیجامد بهصورت لسـلهمراتاـی تمـام حپهـا در یـر مـیشـوند زبـانشموزان بـا ـاههاآ
دــاد یرآ متزــاوت ،در ــطوح درونش ــاهی (درونــی و جــامو) همگــی از نلــا
میبرند بـراآ مهـال ،زبـانشموزآ نـه از شـنیدن بیشـتر لـات مـیبـرد و دو ـ

لــات

دارد حـپ

شــنیدارآاد تحردــه شــود در ننــار زبــانشموزآ نــه تماد ـ بیشــترآ بــه تحردــه حــپ
دددارآاد دارد ،در جلسات درونی و جامو اغنا میشود
نتــادج برر ـیم پا ــدهاآ زبــانشموزان بــه ــؤالهــاآ پاد ـان جلســة دوم نشــان داد نــه
انهــر زبــانشموزان در جلســات شــنیدارآ ،ارتاــا مــؤثرآ بــا موعــود براــرار نکــردو و
نگــرد نــدان مهاتــی بــه موعــوعات تدردپشــدو نداشــتند ادــق امــر در تأدی ـد پــژوه
پی اــدم و عاــا نژاد ( )2661ا ــ

نــه اضــاوت ماتنــی بــر برونش ــاهی (مراحــ

1. Additive
2. Hierarchical

63

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

شـــنیدارآ ،ددـــدارآ و لمســـی) ممکـــق ا ـــ  ،نادر ـــ
مشاهدوشدو در مرحلة شنیدارآ به شرح زدر ا
 عدم ارتاا

یرآ نافی با مدر

شمارة دوم

و عجولانـــه باشـــد نتـــادج

:

بهخصو

در ابتداآ جلسه

 نداشتق انگییة نافی براآ ود ارآ و عدم تمرنی بر روآ موعود
 دادرة واژ انی محدود
 نــاتوانی در بــهخاطر ــ ارآ واژوهــا و توعــیحات بهصــورت دایــ بــهدلی عــدم
نماد

تصودر ،فیلگ و عکپ و عدم جاابی

 ناتوانی زبانشموزان در حد
 اختصا
 کهنی

موعود

معانی تعدادآ از واژ ان

زمان نمتر به پا خگودی ؤالهاآ مطرحشدو
منزـی نسـا

بـه تعـدادآ از موعـوعات از جملـه «دا ـتان زال و ـیمر » و

تجربة احسا اتی نظیر بیحوصلگی ،خستگی ،خشگ ،اعطرا  ،شرم و غیرو
 عـدم ا ـتزادو از تــداعی منا ـ

و براــرارآ ارتاـا بـیق واژة جددــد و واژهـادی نــه

از اا در حافظة زبانشموز موجود ا
 بهخاطر ـ ارآ موعــود تدردپشــدو بهصــورت نوتــاومــدت بــدون دانســتق معنــا و
مزهوم شن
نتادج فوق را میتـوان در پا ـدهاآ برخـی زبـانشموزان بـهوعـوح مشـاهدو نـرد بـراآ
مهــال در جلســة شــنیدارآ ،پــپ از تــدردپ موعــود «زال و ــیمر » ،پا ــدهادی از ادــق
اای دردافـ

شـد« :از ادنکـه ـام ،زال را در نـوو رهـا نـرد ،خشـمگیق شـدم »؛ «زال ناادـد

ــام را میبخشــید»؛ «نم ـیدانــگ معنــی ــیمر

یس ـ سدعنی ــی مــر داردس»؛ «احســا

خســتگی و بیحوصــلگی دارم»؛ « ــاهی حیوانــات از انســانها ،انســانتر هســتند و بهتــر
عم ـ مینننــد»؛ « گونــه ممکــق ا ـ

انســان فرزنــدد را دو ـ

بســیار عصــاانی و خشــمگیق هســتگ»؛ «در فرهن ـ

مــا ،ادــق ونــه نیس ـ »؛ «مــق فــیلگ را

نددــدم ،پــپ نظــرآ نــدارم»؛ «ادــق دا ــتانها را دو ـ
دا تان هی نتیجهاآ نگرفتگ ون افسانه و درو ا

نداشــته باشــد»؛ «مــق

»

نــدارم ،غمگــیق ا ـ »؛ «از ادــق

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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زمــان و ــار زبــانشموزان از جلســة شــنیدارآ ،نگردهــاآ منزــی فــوق نــگ

شــدو و زبــانشموزان بــا تجرب ـة هیجانــات مها ـ

انگییة بیشترآ براآ دـاد یرآ مطالـ

بــه مرحل ـة پیشــیق،

بیشــترآ نســا

پیـدا نردنـد؛ زدـرا هیجانـات مهاـ  ،بـا تـأثیر بـر روآ

توجه ،انگییو ،راهاردهاآ دـاد یرآ بـر دـاد یرآ زبـانشموزان اثـر مـی ـاارد (پکـران ،ـوتی،
تیتــی و پیــرآ )2662 ،6در جلســات ددــدارآ ،زبــانشموزان موعــوعاتی را نــه همــراو بــا
تصــاودر ،فــیلگ ،ا ــلادد و غیــرو بــه شنهــا شمــوزد دادو شــد ،ش ــانتر و ــردوتر از
موعــوعات جلســة شــنیدارآ دــاد رفتنــد بــهعنوان مهــال ،در تــدردپ «باد یرهــاآ دــید»
بهعنوان نمـاد معمـارآ ادرانـی ،بـه شـیوة ددـدارآ ،تصـاودر ادـق بنـا بـراآ زبـانشموز جلـ
توجــهنرد و وآ از شنچــه ددــدو بــود ،بیشــتر صــحا

نــرد؛ لــاا رابطــة مســتقیگ میــان

مـدتزمان مصـاحاه و نـود جلسـة تـدردپ بــهلحـاش شـنیدارآ ،ددـدارآ و میـیان در یــرآ
حـوا

وجـود داشـ

ادـق امـر مؤدـد نظردـة رمی ـاارآ دو تـادی 2ا ـ

نـه بـر طاـ شن

از دکــی از حــوا

پنج انهشــان را

هنگــامی نــه فرا یــران بــراآ دــاد یرآ مطلاــی بــی

بهنار یرند ،بهعنوان نمونـه ،واتـی نـه بـهطور هگزمـان پـردازد بصـرآ و نلـامی را انجـام
میدهنــد و ارتاــا بــیق دو حــپ ناملــاپ شــزا

صــورت می یــرد ،دــاد یرآ بــهطور

م ـؤثرترآ اتزــاق میافتــد (میدــر )2669 ،9روشــق ا ـ

نــه در مرحلــة ددــدارآ ،پــردازد

بصرآ ،شنیدارآ و نلـامی هگزمـان شـک می یـرد و ادـق امـر بـه دـاد یرآ و درک مطلـ
بهتــر فار ـیشمــوز منجــر م ـیشــود تعــدادآ از پا ــدهاآ درداف ـ

شــدو در ادــق مرحلــه

عاارتانــد از« :ددــدن تصــاودر دــه بنــاآ جددــد ادرانــی بســیار شــگز انگیی ا ــ »؛ «از
ددــدن فــیلگ زداــا و مزیــد دربــارو شــهر دــید لــات بــردم»؛ «دو ـ

دارم فیلگهــاآ ددگــر

دربــارو ادــران بایــنگ»؛ «باد یرهــاآ دــید خیلــی بلنــد و زداــا ا ــ  ،دو ــ
نیدده بایـنگ»؛ «متوجـه ـار زمـان نشـدم»؛ «دو ـ

دارم شن را از

دارم بناهـاآ تـاردخی ددگـر در ادـران

را بایــنگ»؛ «شرزو دارم بــه دــید ــزر نــنگ»؛ «نمیدانســتگ نــه مــردم ادــران نــیق ییهــادی
ــاختهاند دــا خانــههادی بــه ادــق بیر ــی داشــتهاند نــه تابستاننشــیق و زمستاننشــیق مجــیا
1. Pekrun, Goetz, Titz, & Peery
2. Dual-coding theory
3. Mayer
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داشــته ا ــ »؛ «اآ نــاد هنــوز هــگ خانــههاآ اــددمی بــه ادــق ــاه می ــاختند»؛ «از
ادقنــه معمــاران ادــران تــا ادــق انــدازو بــه فکــر مــردم خــود بودوانــد ،خوشــحالگ»؛ «دو ـ
دارم در نشــور مــق نــیق بنــاآ مزیــدآ ــاخته شــود»؛ «اول نــه ا ــگ موعــود را شــنیدم
معنــی شن را نزهمیــدم امــا بــا ددــدن فــیلگ خیلــی لــات بــردم و اهمی ـ
فهمیــدم» برطا ـ پا ــدهاآ درداف ـ
شرح زدر ا

ادــق ــاختمان را

شــدو ،نتــادج مشــاهدو شــدو در مرحل ـة ددــدارآ بــه

:

 تقود

مهارت شنیدارآ و دددارآ بهطور هگزمان بهوا طة دددن تصاودر

 ارتاا

یرآ مؤثرتر با موعود و مدر

 تداعی ازآ واژ انی و ارتاا دادن جی یات موعود با دان


االی در کهق

سترد دامنة واژ ان با دددن تصاودر

 تماد به دددن تصاودر و فیلگهاآ بیشتر در ارتاا با موعود
 تجربــهنردن احسا ــاتی نظیــر لــات ،شــادآ ،امیــد تو ـ زبــانشموز در ارتاــا بــا
موعود
 افیاد

انگییة زبانشموزان در رابطه با داد یرآ موعود

 ادجاد درک نلی از موعود بهوا طة دددن تصاودر و فیلگ
 ادجــاد دد ـد اوهاآ فــردآ نســا

بــه موعــود تــدردپ شــدو و بیــان نــردن نظــرات

شخصی
در تحلی مرحلـة ددـدارآ و علـ
به مرحلة شنیدارآ ،میتـوان زـ
و غیــرو م ـیتوانــد ــا

نــاه

تمادـ بیشـتر فار ـیشمـوزان در ادـق مرحلـه نسـا

نـه نـاه

محرکهـاآ حسـی بینـادی ،شـنوادی ،لمسـی

توانــادی و اــدرت دــادشورآ واژ ــان و در نتیجــه نــاه

تمادـ افـراد بـراآ بـهنار یرآ واژة مـورد نظـر ـردد (پی اـدم و فیروزدـانپـور اصــزهانی،
در د ـ

ــا ) و در مرحل ـة ددــدارآ مشــخ

ا ـ

نــه بــا افــیاد

ننار حپ شنوادی ادرت دادشورآ موعود و تماد به داد یرآ افیاد
تدییــر نگــرد زبــانشموزان از منزــی بــه مهاــ

حــپ بینــادی در

دافته ا

در جلســات لمســیحرنتی نیــی مشــهود

بود براآ مهال ،زبـانشموزانی نـه غـااآ ادرانـی را تنهـا بـر مانـاآ غـااآ خوابگـاو اضـاوت
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بــه شن نداشــتند ،پــپ از جلســة هــارم و در

مرحلــة لمســیحرنتی نــه در شن دــه غــااآ ادرانــی (میرزااا ــمی) از نیددــه بــه شنهــا
شمــوزد دادو شــد ،دردافتنــد نــه غــااهاآ ادرانــی بســیار لادــا هســتند و میتواننــد جــی
بهتردقهــا باشــند در ادــق مرحلــه ،از شنجــا نــه در یــرآ فعالانــهترآ از ــوآ زبــانشموزان
نسا

به موعـود وجـود داشـ  ،شـاهد نگـرد عمیـ ترآ نیـی نسـا

بـه موعـود بـوددگ

و زبـــانشموزان بـــراآ پا ـــدهاآ خـــود و تجربـــة احسا ـــی در شن مرحلـــه ،دلادـــ
اانونننــدواآ ارا ــه دادنــد .تعــدادآ از پا ــدهادی نــه زبــانشموزان بــه ــؤال مصــاحاه در

مرحلــة لمســیحرنتی بــا موعــود «میرزااا ــمی» دادو بودنــد ،عاارتانــد از« :در نشــور مــق
هــگ بادمجــان را بــههمیق شــیوو طــاد مینننــد امــا از تخگمــر همــراو بادمجــان ا ــتزادو
نمیننند ،دو

دارم زودتـر امتحـان نـنگ تـا تزاوتهـا مشـخ

غاا ،مه غااهاآ خوابگـاو بـدمیو ا ـ
با لیقه در
نه غـاا در ـ

شـود»؛ «فکـر نـردم ادـق

امـا الـان فکـر مـینـنگ خـو باشـد ـون خیلـی

شد»؛ «اول از ادنکـه ر و وجـهفرنگی بـا هـگ بـود تعجـ

نـردم امـا بعـد

شـد ،بـهنظر خوشـمیو شمـد و با ـلیقه تـیدیق شـد»؛ «مـق بادمجـان دو ـ

ندارم اما فکر میننگ ادق غـاا خوشـمیو ا ـ
شن بادد خیلـی خـو

ـون بادمجـان ناـا مـیشـود و بـوآ دود

باشـد؛ مهـ مـاهی دودآ نـه بـا دود خیلـی خـودمیو و خـودطعگ

م ـیشــود ــیر هــگ شن را خوشــمیو م ـیننــد»؛ «اصــلاپ فکــر نمینــردم بادمجــان و تخگمــر
خوشمیو باشـد ـون در نشـور مـق ادـق دو بـا هـگ ا ـتزادو نمـیشـوند! امـا وااعـاپ عـالی
بهنظر میر د زدـرا غـااآ جددـد خیلـی زداـا تـیدیق شـد و مـق دو ـ

دارم شن را امتحـان

ننگ و بخـورم»؛ «شدـا مـیتـوان بـه جـاآ ر فقـ از وجـهفرنگی ا ـتزادو نـردس زدـرا ر
و وجهفرنگی غاا را تـرد مـیننـد»؛ «بـوآ دود غـاا بسـیار لـاتبخ

ا ـ

و ـیر هـگ

به غاا میو میدهـد بادـد غـااآ خیلـی خوشـمیواآ باشـد نـه خـانگ شن را بـه مـا در

داد

مق خیلـی لـات بـردم»؛ «حتمـاپ ادـق غـاا را در خوابگـاو میپـیم ـون مـواد شن بـه ش ـانی
شمــادو م ـیشــود و رود طــاد ش ــان ا ـ

مــق رود پخ ـ

را بــه خــوبی دــاد ــرفتگ»؛

«حتماپ ادـق غـاا را بـه دو ـتان و خـانوادوام معرفـی مـینـنگ زدـرا در نشـور مـق ادـق غـاا
نیس »؛ «از ادقنه بـا دـه غـااآ ادرانـی جددـد ششـنا شـدم ،خیلـی خوشـحالگ ـون مـا در
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خوابگــاو فقــ اورمه ــایآ و ایمــه مــیخــوردگ و هیچواــ

غــااآ متنــود نــداردگ»؛ «از

ادنکه غااآ ادرانی بـه مـا معرفـی شـد نـه بـرنج نـدارد ،تعجـ

نـردم و لـات بـردم ـون

ادرانیها خیلی برنج مـیخورنـد»؛ «تـا الـان معلـگ مـق در نلـا

غـاا نیـاوردو بـود و امـروز

خیلـی خنددـددگ و لــات بـرددگ دو ـ

در نلـا

امــروز خیلــی ــر رمننندو و لــاتبخ

«نلــا

دارم بـاز هــگ در نلـا

غـاا بیــاوردگ»؛

بــود اآ نــاد مــیتوانســتیگ غــاا را

زودتــر مــیو ننــیگ»؛ «امیــدوارم ادــق غــاا را بــا دو ــتانگ در خوابگــاو در ـ
غــااهاآ ادرانــی در خوابگــاو خیلــی بــدمیو ا ـ »؛ «عل ـ

ناــابینــردن بادمجــان یس ـ س

شدا مـیتـوان شن را ناـابی نکـردس و بـاز هـگ میرزااا ـمی پخـ
خ

ا

نــنگ ــون

ـون ناـابی نـردن خیلـی

» نتادج مشاهدو شدو در مرحلة لمسیحرنتی به شرح زدر ا

:

 براــرارآ ارتاــا لمســی و احسا ــی بــا موعــود و داشــتق احسا ــاتی نظیــر لــات،
شرام خاطر ،امید و غیرو
 بــهنار یرآ ــه حــوا

شــنیدارآ ،ددــدارآ و لامســه و بالــارفتق ــرع

درک

زبانشموز
 افیاد

ط ش اهی نسا

به موعود با دددن شن از نیدده

 در یر شـدن زبـانشموز بهصـورت فییدکـی و هیجـانی و دـاد یرآ مطالـ

بهصـورت

نارشمد
 افیاد

خلاای

زبانشموز در پا خگودی به ؤالهاآ مصاحاه

 برانگیخته شدن انگییة فار ـیشمـوز و لـات از لمـپ موعـود و ششـنادی بـا موعـود
از نیدده
 ننجکــاوآ و فعــال بــودن کهــق فار ـیشمــوزان در طــرح ــؤالهاآ بیشــتر در مــورد
موعود
 ادجاد تعام دو وده میان مدر
 توجه خا

و فار یشموز

به جی یات شی تدردپ شدو

 داد یرآ مؤثرتر و باثااتتر بهوا طة تجربة مستقیگ موعود در نلا

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …

ال پنجاهگ
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در جلسات پـنجگ (درونـی) بـا شوردن اشـیاآ لـازم و مـرتا بـا موعـود ،از زبـانشموزان
خوا ــته شــد موعــود تــدردپشــدو را شایه ــازآ نننــد بــهعنوان مهــال ،در تــدردپ
موعـود «شجیـ مشک شــا» بــهصــورت درونـی ابتــدا مــدر

«دا ــتان شجیـ مشک شــا»

را بهصــورت شــزاهی بیــان نــرد و بــر طا ـ ادــق دا ــتان از زبــانشموزان خوا ــته شــد بــا
مــوادآ نــه بــراآ شنــان فــراهگ شــدو ا ـ  ،ااــدام بــه بســتهبندآ شجیـ مشک شــا نننــد و
اجراآ مرا گ شن را مطاب بـا دا ـتان شـایه ـازآ نننـد زبـانشموزانی نـه تـا شن زمـان هـی
کهنیتی راجو بـه ـن

نـار و اعتقـاد بـه شن تو ـ ادرانیـان نداشـتند ،از شـنیدن دا ـتان شن

و بســتهبندآ شجیــ بهصــورت روهــی و بــا نمــه دکــددگر بســیار خوشــحال شــدو و
تعــدادآ از پا ــدهاآ دردافــ

نلا

شــدو از شنــان در ادــق مرحلــه عاارتانــد از« :از ادنکــه در

شجیـ در تـور ااشـتگ ،خیلـی لـات بـردم تورهـا بـه زداـادی شجیـ نمـه زدـادآ

م ـیننــد و رن هــاآ شن خیلــی زداا ـ
ا

در ـ

نــردن بســته بــراآ شجی ـ فکــر خــوبی

»؛ «در نشور مـق ادـق ر ـگ نیسـ  ،خیلـی جالـ

بـود و لـات بـردم ادنکـه حضـرت

علی(د) بـه پیرمـرد خـارنق نمـه نـرد ،خیلـی پنـدشموز ا ـ

دعنـی مـا مـیتـوانیگ بـراآ

مشکلات نار ننیگ و خـدا و حضـرت علـی(د) بـه مـا نمـه مـینننـد»؛ «دو ـ

دارم ادـق

شجیـ را نــار نــنگ تــا مشــکلگ برطــر شــود فکــر مـینــنگ خــدا بــه همـة بنــد ان نمــه
مینند»؛ «از ادنکـه پیرمـرد خـارنق نـار را فرامـود نـرد و بـه زنـدان افتـاد تعجـ
ــون خــدا مهربــانتر از ادــق حر ها ــ
معجیو براآ انسان ا

و ظــالگ نیســ »؛ «دا ــتان مشک شــا مهــ

و خدا مـیخواهـد بـه مـا نمـه ننـد تـا بـه او تونـ ننـیگ»؛ «دـاد

ده دا تان مشـابه بـه ادـق در نشـور خـودم افتـادم و دلـگ بـراآ خـانوادوام تنـ
ـن

شـایه ـن

نـردم

نشـور مـق ا ـ

شـد ادـق

امـا نـود شجیـ متزـاوت ا ـ »؛ «در نشـور مـق هـگ

مردم براآ مشکلات نار مـینننـد ،امـا مهـ ادـق شجیـ نیسـ

و مـردم بـراآ نـار نارهـاآ

ددگرآ انجام میدهند؛ مهلاپ اآ میدهند»
همان ونه نه در پا دها مشـاهدو مـیشـود ،بـا بالـاتر رفـتق ـط هَیجامَـد ،اشـتیاق بـه
ارتاــا از ــوآ زبــانشموزان و شــرن
شدو و ادق نتیجـه در تأدیـد پـژوه

فعالانــه در فرشدنــد نلا ــی در مرحل ـة درونــی زدــاد

پی اـدم ( 2661الـف) ا ـ

نـه بـر طاـ شن ،اشـتیاق
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به ارتاا ملاک مهمی بـراآ دـاد یرآ بهتـر مـیباشـد و هر ـه ـط هَیجامَـد بالـاتر باشـد،
میــیان اشــتیاق بــه ارتاــا نیــی بالــاتر خواهــد بــود نتــادج بهد ـ

شمــدو از مصــاحاهها در

جلسة درونی را میتوان به شرح زدر خلاصه نمود:
 ادجاد شور و اشتیاق در زبانشموزان بهوا طة اجراآ موعود بهصورت عملی
 تقود

حپ همکارآ و ادجاد توانادی اظهار نظر در جمو

 مقادســة فرهنگــی و ــنج
مشابه در فرهن

شــااه ها و تزاوتهــاآ موعــود بــا موعــودهاآ

مادأ زبانشموز

 ا تزادو از جملات طولانیتر و اختصا
 عدم تماد به اتمام نلا

زمان بیشتر به ؤالهاآ مصاحاه

و تماد به اجراآ نق هاآ بیشتر

 ادجاد مااحهه دربارة موعود میان زبانشموزان و مدر
 مشــارن

فعــال زبــانشموز در جلســه و داشــتق احسا ــاتی نظیــر لــات ،غــرور ،امیــد

و غیرو
 ادجــاد احســا

مســ ولی

و اعتمــاد بــهنزــپ در زبــانشموز در رابطــه بــا اجــراآ

موعود بهصورت نارشمد
 ادجاد حـپ موفقیـ

در زبـانشموز بهوا ـطة ادزـاآ نقـ

و اجـراآ عملـی موعـود

در نلا
 ادجاد حپ رااب
 تقود

در فار یشموزان بهوا طة رفتق نق هاآ بیشتر در نلا

اوة ا تدلال و انددشه و نظگبخشی به افکار دربارة موعود

در جلســات پادــانی (جــامو) ،از زبــانشموزان خوا ــته شــد دربــارة موعــوعی نــه در
جلسـة پــنجگ (درونــی) بـراآ شنهــا تــدردپ شــدو ،در منــابو در د ــتر
نتابخانــه و غیــرو) تحقی ـ و تزح ـ

(فضــاآ مجــازآ،

نننــد برخــی از پا ــدهادی نــه زبــانشموزان پــپ از

جلســة ششــگ (جــامو) بــه ــؤال مصــاحاه دربــارة موعــود «زال و ــیمر » دادنــد،

عاارتاند از« :دو

داشـتگ بـدانگ ادامـة دا ـتان زال در شـاهنامه یسـ س بـههمـیق دلیـ

نــددق دا ــتان در مــورد شن خوانــدم و فهمیــدم زال پادشــاو م ـیشــود و ــام از عملکــرد
خود پشـیمان ا ـ

و خـدا توبـة او را پادرفتـه ا ـ »؛ «اصـلاپ متوجـه ـار زمـان نشـدم و

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …

ال پنجاهگ

اطلاعات خیلی زداد دـاد ـرفتگ ـیمر پرنـدة بسـیار زداـادی ا ـ
و به او ماننـد فرزنـدان
موفقی

هداد

ر ـید ی نـرد بـه او جنـ

نـرد»؛ «دو ـ
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نـه بـه زال رحـگ نـرد

نـردن دـاد داد و بعـد او را بـه ـوآ

داشـتگ از شدنـدة زال بـاخار شـوم ،شرزو نـردم ـیمر دـه

پرنـدة وااعــی بــود و مــق ماننـد زال دکــی از پرهــاآ ــیمر را در اختیـار داشــتگ تــا بتــوانگ
هنگــام مشــکلات او را صــدا بــینگ»؛ «دا ــتان زداــادی بــود ،از تحقیــ در مــورد شن بســیار
لات بردم و به علگ مق اعافه شـد فهمیـدم خـدا ا ـر بخواهـد انسـان را نجـات مـیدهـد و
بــه انســان عــیت و مقــام م ـیدهــد»؛ «ادنکــه فردو ــی ن ـ دا ــتانهاآ شــاهنامه را بــهنظــگ
رودو براآ مق خیلی عجیـ

و جالـ

ا ـ

ادـق دا ـتان پـر از نکـات مهـگ بـود انسـان

بادد به فرزنـد خـود رحـگ ننـد تـا پشـیمان نشـود و بادـد ناشـکرآ نکنـد و از خـدا تشـکر
ننــد»؛ « ــام ناادــد نــودن

را پــاآ نــوو می ااشــ  ،امــا خــدا بــه زال نمــه نــرد و

پرنــدواآ بـهنــام ــیمر او را نجــات داد ،حتــی بــه او جنـ شورآ و صــحا نردن دــاد داد
لطــف خداونــد شــام حــال زال شــد»؛ «خوشــحالگ نــه ــام دوبــارو ازدواد نکــرد و منتظــر
شد از بانوآ خودد بچـهدار شـود امـا از او ناراحـ

شـدم نـه بـههنگـام تولـد فرزنـدد را

رهــا نــرد و خوشـحال شــدم ــیمر او را پیــدا نــرد و مهـ فرزنــد خــود پــرورد داد»؛ «از
ادنکــه در ادنترن ـ
لــات بــردم دو ـ

جســتجو نــردم و مطال ـ

خیلــی زدــاد راجــو ب ـه زال دــاد ــرفتگ خیلــی

داشــتگ عکــپ ــیمر را بکشــگ ــون خیلــی زداــا بــود»؛ «تحقیـ در
مــق اعــافه شــد مــق فهمیــدم

مــورد دا ــتان ادرانــی بــرادگ خیلــی مزیــد بــود و بــه دان ـ

فردو ــی خیلــی مــرد بــاهود و عــالمی بــودو ا ـ » لــازم بــه کنــر ا ـ

در ادــق مرحلــه

تحقیقــاتی راجــو بــه زنــد ی زال در شدنــدو اعــگ از ازدواد او بــا رودابــه و غیــرو صــورت
پادرفته بـود نـه نشـاندهندة تمادـ بیشـتر فار ـیشمـوزان بـه دانسـتق ادامـة دا ـتان مـورد
نظــر بــود از ــودی ددگــر ،زبــانشموزان از میــان شخصــی هاآ دا ــتان «زال و ــیمر »،
علااة زدادآ به شخصـی

« ـیمر » نشـان دادوانـد و تعـداد زدـادآ از شنهـا در ادـق مرحلـه

تصودر « یمر » را طراحی نردواند
تدییرات مشاهدوشدو در مرحلة جامو به شرح زدر ا

:
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دامنــة اطلاعــات واژ ــانی زبــانشموز و ا ــتزادو از جملــات طولــانیتــر

بهوا طة داد رفتق اطلاعات جددد از منابو بیرونی
 پودادی زبانشموز و اتکا به خود در امر داد یرآ و نگرن
 مطالعة مستق و خود هداد

شدة زبانشموز

 ادجاد جه دابی داد یرآ تو

زبانشموز

 توانادی تاییق و تزسیر موعود تو
 تقود

مدر

شدن نق

زبانشموز

ادرت تزکر در زبانشموز در نتیجة جستجو در منابو تحقیقاتی

 توانادی صحا

دبارة موعود در مدت زمان طولانیتر

 ارتقاآ خلاای

زبانشموز در نحوة ارا ة نتادج پژوه

 امکان ا تزادو از همة منابو در د تر

در جه

دامنة اطلاعات

افیاد

 بالا رفتق حـپ ننجکـاوآ زبـانشموز و تمادـ بـه تحقیـ و تزحـ

بیشـتر در مـورد

موعود
 برنامهردیآ و تصمیگ یرآ تو

فار یشموز در نحوة انجام پژوه

همــانطور نــه مشــاهدو شــد ،در جلســههاآ درونــی و جــامو ،زبــانشموز از مرحلــة
برونش ــاهی عاــور نــردو ،مطالـ
مــیرود؛ لــاا ،مطالــ

در کهــق او تهایـ

شــدو و بــه ــم

داد رفتــه شــدو از عمــ و و ــع

درونش ــاهی پــی

بیشــترآ در مقادســه بــا مرحلــة

برونش ـــاهی (شـــنیدارآ ،ددـــدارآ و لمســـیحرنتی) برخـــوردار ا ـــ

طاـــ پـــژوه

پی اــدم ( 2661الــف) بــیق مراحــ برونش ــاهی و درونش ــاهی و میــیان اشــتیاق بــه

داد یرآ رابطة مستقیگ وجـود دارد نـه میـیان تمادـ بـه ارتاـا در مراحـ درونـی و جـامو
تو ـ زبــانشموزان بــه حــدانهر ر ــیدو ا ـ

مشــاهدو م ـیشــود نــه در جلســات پادــانی

درونــی و جــامو ،زبــانشموزانی نــه در ــط درونش ــاهی (هَیجامَــد درونــی و جــامو)
بودند ،مـدتزمان بیشـترآ دربـارة موعـود پـیوه  ،صـحا

نردنـد و نسـا

بـه افـرادآ

نــه در ــط برونش ــاهی (شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی) بودنــد دادــرة واژ ــانی
و یوترآ داشتند (پی ادم ،جاجرمی و شادسته)2661 ،

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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مراحـ درونـی و جـامو شـام ودژ ـیهـاآ اشـاروشـدو در مراحـ

دددارآ و لمسیحرنتی نیـی مـیباشـد؛ زدـرا پرواعـ ا ـ

نـه تـدردپ بهصـورت درونـی

در بردارندة همة ودژ یهاآ شنیدارآ ،دددارآ ،لمسیحرنتی نیی میباشد
بــهطــور نلــی م ـیتــوان میــیان درک مطل ـ

هیجانــات فار ـیشمــوزان در هــر جلســه را

بهصورت نمودارهاآ زدر نشان داد:

درک مطلب/نگرش

جامع

درونی

لمسی-حرکتی

دیداری

شنیداری

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

نمــودار  9میــیان درک مطلــ

زبــانشموزان را بــهترتی

در ــطوح جــامو و درونــی

نشــان میدهــد بــددقمعنــا نــه در ادــق ــطوح ،زبــانشموزان درک عمیــ ترآ نســا

بــه

موعــود داشــته و ارتاــا بیشــترآ بــا شن براــرار نردنــد همــان ونــه نــه از مهالهــا نیــی بــر
میشدــد ،نگــرد زبــانشموزان نســا
درونی) تدردپ شد ،مها تر بودو ا

بــه موعــودهادی نــه در ــط درونش ــاهی (جــامو و
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نمودار  .4رابطة میان درگیری ذهن و میزا ن یادگیری فارسیآموز

نمـودار  4نشـان مـیدهـد نــه ـط دــاد یرآ فار ـیشمــوز بـا افــیاد
کهق رابطة مسـتقیگ دارد در ادـق نمـودار بخـ
ششنادی وآ با موعود مـورد نظـر ا ـ
ادـق بخـ

نشــان دادو شــدو ا ـ

درونش اهی پی
نیی افیاد

میـیان در یــرآ

رنگـی نشـاندهندة میـیان در یـرآ کهـق و

نـه افـیاد

میـیان در یـرآ کهـق بـا تیروتـر شـدن

بــددقمعنا نــه هــر ــه از ــط برونش ــاهی بــه ــم

میرودـگ ،کهـق مخاطـ

بـا موعـود ششـناتر شـدو و میـیان دـاد یرآ وآ

میدابد

الگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی به غیر فارسیزبانان

بــر ا ــا

مااحــ

فــوق و بــا توجــه بــه تــأثیر هیجانهــاآ شموزشــی بــر نگــرد

زبــانشموزان ،مــیتــوان بــراآ شمــوزد مااحــ

زبــان فار ــی ،بــهودژو در نتا هــاآ

« ز ـ و و» فار ـیشمــوزان ،الگــودی ارا ــه داد نــه مــدر

میتوانــد بــا بــهنار بســتق شن،

ــطوح مختلــف هیجــان را در زبــانشموزان در یــر نــردو و ش ــاهی فرهنگــی شنــان را نســا
به ادق زبـان ارتقـا دهـد در نتیجـة ا ـتزادو از ادـق الگـو ،زبـانشموزان دـاد یرآ مـؤثرترآ را
تجربــه نــردو و نگــرد شنــان همــراو بــا درون ـی ــازآ هیجــان ،از منزــی بــه مها ـ
میدابــد ادــق الگــو در بهتــردق حال ـ  ،نیزی ـ

تدییــر

دــاد یرآ زبــان فار ــی را ارتقــا بخشــیدو و

نمه شادان توجهی به مدر ان و فار یشموزان خواهد نرد

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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در الگــوآ پی اــدم ( ،)2661ــطوح هی ش ــاهی ،برونش ــاهی (شــنیدارآ ،ددــدارآ و
لمســیحرنتی) و درونش ــاهی (درونــی و جــامو) بــر ا ــا

نــود هیجــان و میــیان مواجهــة

زبانشموزان با موعـود ،جدا انـه در نظـر رفتـه شـدواند بـددقمعنا نـه بـراآ تـدردپ دـه
موعود و افیاد

تدردجی ط هیجـان فـرد ،شـ

جلسـه زمـان لـازم ا ـ

بــه حــد مطلــو

مــورد نظــر بر ــد؛ امــا بــر ا ــا

الگــودی نــه در ادــق پــژوه

پیشــنهاد

میشــود ،در شمــوزد زبــان فار ــی بــه غیــر فار ــیزبانان بــا توجــه بــه محــدودد

زمــان و

تعــداد نــگم جلســات تــدردپ بــراآ هــر نتــا

تـا زبـانشموز

و مهارتهــاآ مــانور بــه شن ،نیــازآ بــه

بر ــیارآ جلســات مجــیا در مرحلــة برونش ــاهی نیس ـ ؛ ــرا نــه نتیجــة پــژوه
میدهــد نــه زبــانشموزان تنهــا بــا شــرن
جامو) میتوانند به هیجان مطلـو

نشــان

در جلســات مرحلــة درونش ــاهی (درونــی و

نـه منجـر بـه نگـرد مهاـ

مـی ـردد ،بر ـند بنـابرادق

جلســات شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی را میتــوان بهصــورت هگزمــان در جلســة
درونــی ادغــام نــرد و حــیق بر ــیارآ جلســة درونــی از ابیارهــاآ کنــر شــدو بــراآ تمــامی
جلسات شنیدارآ ،دددارآ و لمسیحرنتی نیی ا تزادو نرد
در پــژوه

حاعــر ،بــهمنظــور جلــو یرآ از تــأثیر جلســات برونش ــاهی بــر جلســات

درونش ــاهی نــه بهصــورت طایعــی باع ـ

بالــاتر رفــتق میــیان بســامد هیجــانی زبــانشموزان

مــیشــود ،موعــوعات مطرحشــدو در هــر جلســه تدییــر دافتــه ا ــ
پیشـنهادآ در ادــق پــژوه

بنــابرادق ،الگــوآ

بــراآ تــدردپ موعـوعی ماننــد «میرزااا ــمی» بــهعنوان غــاادی

ادرانــی در دو جلســه تــدودق شــدو ا ـ ؛ بــددقترتی

نــه نیــازآ بــه بر ــیارآ جلســات

شــنیدارآ ،ددــدارآ و لمســیحرنتی بــهطــور مجــیا نیســ  ،بلکــه زبــانشموز میتوانــد از
همان ابتدا وارد مرحلة درونـی شـود در جلسـة درونـی ،مـدر

ابتـدا نـد دایقـه در مـورد

میرزااا ــمی توعــی میدهــد پــپ از شن ،تصــاودر مربــو و نحــوة پخ ـ
فیلگ ارا ـه میشـود ـ پ ،مـدر

غــاا بهصــورت

نـه از ااـ مـواد لـازم بـراآ تهیـة میرزااا ـمی را تهیـه

نـردو و بـا خـود شوردو ،شنهـا را بـه زبـانشموزان نشـان میدهـد و از زبـانشموزان میخواهـد
بــر ا ــا

فــیلگ و تصــاودرآ نــه مشــاهدو نردوانــد ،بهصــورت روهــی ااــدام بــه پخ ـ

میرزااا ــمی نننــد در نهاد ـ  ،زبــانشموزان از غــااآ طادشــدو می ـ مینننــد و نظرشــان را
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در مــورد حــپ و تجربــة شخصیشــان بیــان مینننــد ــ پ ،از زبــانشموزان خوا ــته
میشــود نــه بــراآ جلســة بعــدآ (جلســة جــامو) دربــارة همــیق موعــود (میرزااا ــمی)
پژوهشــی از منــابو موجــود اعــگ از نتــا  ،فضــاآ مجــازآ ،فــیلگ و غیــرو انجــام دادو و
دربــارة نتــادج پــژوه
ادرانی و فرهن

خــود نــه شــام تزاوتهــا و شــااه هاآ فرهنگــی بــیق فرهن ـ

خـود ،در نلـا

دو جلسه ،به شرح زدر ا

بحـ

نننـد بـددقترتی  ،تـدردپ هـر موعـود ،تنهـا در

:

موضوع منتخب

جلســـة اول :سطـــح درونـــی
توضیحات شفاهی مدرس -
استفاده از لوح فشرده -
ضبط صدا -
فیلم -
عکسهای متحرک صدادار و بیصدا -
انیمیشن -
اسلاید -
مصاحبههای تصویری ضبطشده -
پوستر -
نقشه -
پازل -
اشیاء --
آموزشی --
کمککارت
ابزارهایفلش
نرمافزارهای تعاملی --
استفاده از ماکتها -

مرحلة شنیداری

مرحلة دیداری

جلســـة دوم :سطــح جامـــــع
پژوهش و تفحص از منابع در دسترس نظیر
مرحلة لمسی-
حرکتی

کتایخانه  ،اینترنت ،رسانههای ارتباط جمعی
(روزنامه ،نشریات و غیره)

نمودار  .2الگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی

برر ی تأثیر ا تزادو از الگوآ «هَیجامَد» بر نگرد به …
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مــیتوانــد در تــدردپ موعــودهاآ ونــا ون زبــان

فار ــی ،بــهودژو موعــودهاآ فرهنگــی ،حــدانهر در دو جلســه ،ــطوح مختلــفم بســامد
هیجــانی را در زبــانشموزان در یــر ننــد و در یا ـ هاآ نلــی تــدردپ خــود راهکارهــادی
را بگنجانــد تــا بــهوا ــطة شنهــا محرکهــاآ حســی ند انــهاآ ــون حــوا

بینــادی،

شــنوادی ،بودــادی ،لمســی و غیــرو در یــر شــوند و فار ــیشمــوزان دــاد یرآ مــؤثرترآ را
تجربه ننند افیون بر ادـق ،راهکارهـاآ توصـیهشـدو مـیتوانـد بـراآ مدر ـان زبـان فار ـی
بــه غیــر فار ــیزبانان ،مؤلزــان نتــ

و منــابو در ــی حــوزة شمــوزد زبــان فار ــی و

بر یارنننــد ان نار اوهــاآ شمــوزد زبــان فار ــی مزیــد وااــو شــود و شنــان را تهی ـة مــواد
در ی منا

در شموزد دارآ ر اند
کتابنامه

 6امیقدیدآ،

و درمان اتیسگ :معرفی رودکرد نودق تحول دک ار ه
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