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مقالۀ پژوهشی

معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش َهیَجامَدمحور
رضا پیشقدم* (گروه زبان انگلیسی و روانشناسی تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
شیما ابراهیمی (گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)

چکیده
تعام ل مللر ر ب ل م مللورف و یرا للران نقللم مهم ل در یللاد ر انللان دارد .بللهمنظور
ایجاد ه جانلات و انگ لزۀ مثبل

در یرا لران ،بایلو رابطلة دوسلویها در ارسلال پ لام از

یرسللدنوه (مللورف) و رنللوه (یرا للر) در محلل ک اسللاف وجللود داشللده باشللو .از
انجللای الله تللوری

اارامللو بلله ا ر لل ار مثبلل

بللر یرا للر و هللوای

او بهسللم

اهواف اموزشل اشلاره دارد ،هلوف از پل وهم اعلر معریل الگلو توری ل اسل
اه زم نه را برا ایجاد ارتبلا ملر ر م لان ملورف و یرا لر یلراه سلازد و بلا در لر
واف ب شدر انان ،م زان ه جلان مثبل
بلله اهم لل

نقللم ه جانللات

ب شلدر تول لو نمایلو .در ایلم راسلدا ،بلا توجله
لل در تللوری

هَ َجامَللومحور ،مللورف بللهعنوان یللرد

و بللا در نظللر للریدم امللوز

ا للاه در نظللر ریدلله م شللود الله هللوایدگر

اسللاف اسلل

و للورت تع لل م و مطر اللردن موعللوعات م دسلل

چنانچلله و

للادر باشللو از ش ل وهها خسا انلله الله بلله در للر

م شللود بهللره للرد ،م توانللو مطالل

در اسللاف را دارد.
للواف ب شللدر منجللر

را بهدللر در ذهللم یرا للران نهادینلله انللو .در ایللم

شللرایک و بللا للرار للریدم در انللار یرا للران در محل ک اسللاف نقللم یار رسللاننوه را
ایفللا اللرده و بلله انللان در هَ َجامَ لوایزای امللم م انللو .از سللو دیگللر ،و م توانللو
نقللم

محللرر را ن للز ایفللا انللو .در ایللم شللرایک او یرا للر را تشللوی م انللو تللا

خود پسکلان هَ َجامَلوایزای را ل نمایلو .از ایلم رو ،در ج لدار اعلر نگارنلو ان بله
معریلل نقمهللا

ا للاه و

مرلفللة ارتبللا و للواف ،تکن مهللا
و للللوافمراز و تکن مهللللا
____________________________
* نویسنده مسئول pishghadam@um.ac.ir
تاریخ دریافت  1331/03/11 :تاریخ پذیرش 1331/00/22 :

محرالل مللورف پرداخدلله و بللا توجلله بلله دو
ا للاه را در دو زیرمجموعللة ارتبللا مراز
محرالللل را در دو زیرمجموعللللة پ راارتبللللا و
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پ را لواف ملو نظللر لرار م دهنلو .اندظللار مل رود چنانچلله تلوری

بلا توجلله بله ایللم

تکن مهللا صللورت للرد ،ارتبللا مللر ر م للان مللورف و یرا للر بر للرار و یراینللو
یاد ر ت ه

شود.
هَ َجامَلللومحور،

کلیددددوا هها :املللوز

محراللل  ،پ را لللواف،

ا لللاه ،

وافمراز ،ارتبا مر ر
 .۱مقدمه

مللورف محللور اصللس اسللاف درف اسلل
یک ل از وی

هللا خللار تعری ل

تللوری

و وجللود تعاملل بلل م مللورف و یرا للران
اس ل

(شللعبان  .)9933 ،چگللونگ بر للرار

ارتبا مورف با یرا ران نقلم ب لزای در یلاد ر انلان ایفلا م انلو و املوز
اسدفادۀ صح ح از مهارتها ارتبا

ب دگ دارد (بسنو و دیگران.)3003 ،9

سلللالبر  ،)3002( 3یکللل از اصلللس تریم عناصلللر تلللوری
پاسخده یرا لران ن لب

ملر ر بله

باا ف للل

را چگلللونگ

بله عمسکلرد ملورف و در مجملول تعامل ملر ر م لان ملورف و

یرا للر بللر م شللمارد .بللر ایللم اسللاف ،بر للرار ارتبللا مللر ر نقللم اس للو در تللوری
اارامللو دارد و م للزان مویق لل

مللورف را م تللوان از ا ف لل

ارتبللا او بللا یرا للران

ارزیللاب اللرد (ا ل و چللان .)9111 ،9از سللو دیگللر ،عام ل اصللس مویق ل

یرا للران در

اسافهللا درف ن للز بلله چگللونگ ارتبللا معسمللان بللا انللان ب للدگ دارد (ریللان و اللوپر،1
3000؛ پ م للوم ،ابراه ملل و با با ،للان )9913 ،و م تللوان فلل
منف ل  ،اعللطراا و اسللدرف در اسللاف از عللوم ارتبللا مناس ل

انسلل

نگر هللا

یرا للر بللا مللورف ناش ل

م شود (پکران.)3091 ،5
مللورف توانللا بللا بهره للر از شلل وهها تللوری
یرا للر تسللا

م انللو تللوری

خسا انلله و بالللابردن للورت تفکللر

خللود را ج ل اا سللاخده و ارتبللا م للان خللود و یرا للر را

اسللدحکام ب شللو .در چنلل م محلل ک اموزشلل  ،بللا ایللزایم توانای هللا ارتبللا

یرا للر

1. Bland, Wersal, VanLoy, & Jacott
2. Sahlberg
3. Cole & Chan
4. Ryan & Cooper
5. Pekrun

معری الگو ارتبا

در پرتو اموز

مر رِ توری
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خللودابراز ر  9و ب للان عق للوه پ للوا م انللو و ایللم عواملل م توانللو بلله ایللزایم

یرصلل
عزت نف

و اعدمادبلهنف

اساسلل هللو

در او منجلر شلود .ایلزون بلر ایلم ،یلراه اوردن محل ک مناسل

ه جللان  3یرا للران را ایللزایم م دهللو و بلله انهللا در اللاهم و اندللرل

اعللطراا و بهبللود مهارتهللا بلل میللرد امللم م انللو (

لل ن  ،پ م للوم و نللاور ،

.)3090
اشللم

 )9115( 9معدقللو اسل

بللرا اینکلله یراینللو یللاد ر اتفللاف ب فدللو مللورف بایللو

للادر باشللو توجلله زیللاد از یرا للر را در اسللاف درف بلله خللود معطللوف سللازد .چنانچلله
یرا للر بلله مللورف توجلله اللای مبلل ول دارد ،بلله فدللهها او وااللنم دوسللویه نشللان
م دهللو و ارتبللا مللر ر شللک م
جسل

للرد .یک ل از عللوامس الله م توانللو نقللم ب للزای در

توجلله یرا للر داشللده باشللو بللرانگ دم ه جانللات مثبل  1و عوا ل

انللان در محل ک

اساف اسل  .ه جانلات یلرد در اشلد اف بله یلاد ر  ،5انگ لزه 1و خسا ل  2او تلث ر زیلاد
دارنللو (پکللران )3091 ،و براینللو ایللم عواملل بر للرار ارتبللا مللر ر مللورف و یرا للر
خواهللو بللود .رو هللا تللوری

مسللالاور و سللند تنهللا موجبللات دلزد ل و ب عسللا گ

یرا للران را یللراه م سللازنو (پ م للوم و ابراه ملل  .)9911 ،در ایللم شلل وهها تللوری ،
مللورف تنهللا محللور اسللاف اس ل
صللورت نم

و معمولللا رابط لة دوسللویة مللر ر م للان او و یرا للران

للرد؛ زیللرا همللواره للورت اسللاف در دسلل

شللرایک ایللراد محللوود و منفع انللو الله یرص ل

تمللریم مهارتهللا ارتبللا

را نوارنللو.

عمومللا بهصللورت نظللر  3انجللام م شللونو و ب لهجللا

زیللرا ایللم ونلله ش ل وهها تللوری
ااربرد ب شدر فظ ات و یاد ر

اوسلل

و یرا للران در ایللم

و

وار 1مو نظر اس

(تئو و ونگ.)3000 ،90
1. self-disclosure
2. emotional intelligence
3. Schmidt
4. positive emotions
5. willingness to learn
6. motivation
7. creativity
8. theoretical
9. rote learning
10. Teo & Wong
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مللورف موی ل یللرد اس ل

الله بللا ا للاه از اهللواف اموزش ل مح ل ک اسللاف را بلله

مح طل تث ر ل ار و شللاد تبللوی م سللازد و تسللا
در مللوت زمللان تللوری
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در بر للرار ارتبللا دوسللویه دارد .و

همللواره ارتبللا م للان خللود و یرا للران در اسللاف را ارزیللاب

م انللو و سللع در ریللع موانللع ارتبللا
للریدم شللرایک مح ط ل و عللا ف

تسللا

م نمایللو .در چن ل م شللرایط مللورف بللا در نظللر
م انللو م للزان ه جانللات مثب ل

دهللو و زم نللة رشللو زبللان او را یللراه انللو .چنانچلله و

یرا للر را ارتقللا

للادر باشللو مطاللل

به ونللها ارا،لله انللو الله بللرا یرا للران جلل اا و للل تب م باشللو ،مطاللل
ایظلة بسنومللوت 9انللان تثب ل

درسلل را
بهدللر در

خواهللو شللو (پ م للوم ،ابراه مل و با با ،للان .)9913 ،در

ایم م ر ،جو اساف و تجربة ه جان یرا ر نقم اس و در م زان یاد ر او دارد.
یکلل از راههللای الله م توانللو بلله تحریللم ه جانللات مثبلل
اسللدفاده از للواف پن انلله 3در تللوری

یرا للران امللم انللو،

اسلل  .مورسللان م تواننللو بللا ایجللاد ارتبللا

ه جللان مطسللوا و تث ر لل ار بللر للواف ،تللوان یللاد ر یرا للر را ایللزایم دهنللو.
بنابرایم ،با توجله بله اهم ل

ارتبلا ملر ر بل م ملورف و یرا لر و نقلم ان در ا رب شل
هَ َجامَللومحور» 9اله مبدنل بللر ل

یراینلو یللادده و یللاد ر  ،در ایلم ج للدار «امللوز

و ه جلللان اسللل  ،بررسللل م شلللود .هَ َجامَلللو( 1پ م لللوم )3095 ،مفهلللوم نلللویم در
روانشناس ل امللوز

اس ل

الله از تسف ل دو واژۀ «ه جللان» و «ب للامو» 5ب لهدس ل

اشللاره بلله ه جانللات دارد الله در ند جللة اسللدفاده از للواف م دسلل

امللوه و

اصلل م شللونو

(پ م للوم ،با با ،للان و نللاور  .)9913 ،براسللاف ایللم الگللو اموزشلل و بللا در نظللر
للریدم م للزان للواف یرا للر ،مللورف بللهعنوان یللرد

ا للاه( 1پ م للوم3091 ،ا) و

محللرر( 2پ م للوم ،ابراه ملل و با با ،للان )9913 ،در نظللر ریدلله م شللود الله
م توانلللو بلللا تصلللم

ر در ملللورد م لللزان و چگلللونگ در لللر

لللواف او ،از

1. long-term memory
2. five senses
)3. Emotioncy Based Education (EBE
4. emotioncy
5. frequency
6. envolver
7. transvolver

در پرتو اموز
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معری الگو ارتبا

مر رِ توری

تکن مها توری

مربو بله هلر یلم در ایجلاد ارتبلا ملر ر بهلره ببلرد (پ م لوم ،مکل

و محدشلل 3093 ،؛ پ م للوم و همکللاران .)3091 ،از ایللم رو ،هللوف از ج للدار اعللر
ا للاه و

معریلل نقمهللا

محرالل مللورف در راسللدا امللم بلله ت لله

یاد ر ملواد اموزشل و بر لرار ارتبلا ملر ر اسل
مو نظر رار م

اله تحل

عنلوان الگلو ارتبلا

رد.

 .۲پیشینۀ پژوهش

بللا توجلله بلله اهم لل
یللاد ر مطال ل

بر للرار ارتبللا مللر ر مللورف و یرا للر در امللر تللوری

و

اموزش ل  ،تللاانون پ وهمهللا مدعللود در بررس ل عوام ل مللر ر انجللام

شوهانو اه در زیر به تعواد از انان اشاره م شود:
ن س للون و لللوربر )3001( 9بللر اهم لل

وجللود ارتبللا مللر ر م للان مللورف و یرا للر

تثا للو م اننللو و معدقونللو ایللم ارتبللا مح طل ایمللم بللرا یرا للران یللراه م سللازد الله
عار از هلر ونله ا

لاف منفل  ،اعلطراا و نگرانل اسل  .در چنل م مح طل یرا لران

بللرا یللاد ر مطاللل

انگ للزه دارنللو و ا ساعللات یاد ریدهشللوه را بللهخوب بلله یللاد

م اورنللو .بللر ایللم اسللاف ،مللورف و چگللونگ تللوری
مطاللل

او نقللم مهملل در یللاد ر

درسلل ایفللا م انللو (اینلل  .)3099 ،3مللازر )3099( 9ن للز معدقللو اسلل

یرا للران یعال

هللا اساسلل را معنللادار بواننللو و از ارتبللا بللا مللورف و ه اساسلل ها

خللود ل ل ت ببرنللو ،مطال ل

اموزش ل را بهدللر یللاد خواهنللو ری ل  .ایللم یرا للران ه جللان

مثب تر در مح ک اساسل تجربله م اننلو ،م لزان عسا لة انلان بله مطالل
اسلل

چنانچلله

اموزشل ب شلدر

و بللا انللرژ ب شللدر در اسللاف رللور م یابنللو (مللازر .)3093 ،چنلل م مورسلل

ت لله اننوۀ جریللان تللوری

اس ل

و م للزان یللاد ر یرا للران را ارتقللا م دهللو (تاب ن لو،

ا س ل و بللان  .)3099 ،1پ اندللا )9111( 5معدقللو اس ل

چنانچلله یرا للران رابط لة صللم م بللا
1. Nielson & Lorber
2. Ayeni
3. Mazer
4. Tabind, Ageely, & Bani
5. Pianta
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مورف خلود تجربله اننلو و را در نقلم یلرد
یاد ر

مای

م انو و یاد ر را ت ه
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لام م پنوارنلو اله از انهلا در یراینلو

م سازد.

یرایم یلله و هوسللر )3000( 9م للزان مهللارت مللورف را بللا انگ للزۀ یرا للران مللرتبک
م داننللو و معدقونللو ابهللام در س ل م وی مللورف م توانللو بللهعنوان مللانع ارتب لا
در امر تلوری

بهشلمار ایلو .دیلوی  )3009( 3ن لز بلر ایلم املر صلحه م

ل ارد و اذعلان

دارد روابللک بلل م اسللداد و دانشللجو عاملل ب لل ار مهملل در راسللدا انگ للز
للاا م ایللو .چنانچلله ریدارهللا ارتبللا

به

جللو
یللاد ر

مللورف بللا یرا للر بهصللورت مللاید و در

راسدا تشوی او صلورت لرد منجلر بله ایلزایم ا رب شل املوز

خواهلو شلو (وبسلز،

برا ملللان و هو ملللایزر .)9119 ،9در ایلللم محللل ک ،یرا لللران مشلللدا انه در یعال
اموزشلل مشللارا
تقویلل

م اننللو و مشللارا

هلللا

یعالانللة انللان در یراینللوها اساسلل موجلل
یللاد ر م

سللطو عم لل تر تفکللر و ت لله

للردد (هاااسللورن و همکللاران،1

.)3099
ا ل  )9119( 5معدقللو اس ل

رو

تللوری

مللورف نقللم مهم ل در ایجللاد ارتبللا دارد

و مورف هنگام م توانلو در ارتبلا خلود بلا یرا لران ند جلها
الله ش ل وۀ توری ل ترن

اننللوه و مدناس ل

شللعار ن اد ( )9930ایللم ش ل وۀ تللوری

ابل توجله ا ل

انلو

بللا راهبردهللا یللاد ر انللان داشللده باشللو.

را زمللان مللر ر م دانللو الله یرا للر را بلله تفکللر

خسللاف و اندقللاد وا دارد .در چن ل م توری ل  ،مللورف بللر تفکللر منطق ل  ،ت للسک و مهللارت
مطسوا در اموخدم و راهنمای یرا ران برا چگونگ پ وهم تثا و دارد.
در پ وهشلل دیگللر ،ب ابللانگرد ( )9931اندقللال واعللح و شللفاف ا ساعللات را یکلل از
جنبللهها مهل ارتبللا مللر ر م دانللو و معدقللو اسل
ب للان مجللود و بررسلل درر مطسلل

اسللدفادۀ صللح ح از اسمللات اس للو و

یرا للران ،اسللدفادۀ صللح ح از واعللو دسللدور ،

1. Frymie & Houser
2. Davis
3. Wubbels, Brekelmans, & Hooymayers
4. Hackathorn, Solomonb, Blankmeyerb, Tennialb, & Garczynski
5. Kyle

معری الگو ارتبا

مر رِ توری

صلللحب اردن بلللا سلللرع
راهبردها مناس

در پرتو اموز
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مناسللل  ،صلللریح و روشلللمبودن مطالللل

درسللل از جمسللله

در بر رار ارتبا اارامو اس .

همان ونللله اللله مشلللاهوه م شلللود انسللل
مهارتهللا ارتبللا
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پ وهمهلللا صلللورت ریدللله در زم نلللة

مللورف بللا یرا للر ،بلله بررس ل عوام ل مه ل در ایجللاد ارتبللا مللر ر

پرداخدهانللو .بایللو توجلله داشل

الله در بر للرار ارتبللا مللر ر ،عوامل روانشللناخد ماننللو

ه جانللات و للواف یرا للر ن للز از اهم ل

زیللاد برخوردارنللو .در یراینللو تللوری  ،زبللان

مللورف م توانللو بللا ه جانللات درام دلله باشللو؛ یعنلل واژ للان و عبللارات زبللان الله او
اسلللدفاده م انلللو م تواننلللو بلللار ه جلللان  9مدفلللاوت داشلللده باشلللنو اللله «زباه جلللان»

3

(زبان+ه جلللان) نام لللوه م شلللونو (پ م لللوم و ابراه مللل  ،زیرچلللا ) .زباه جانهلللا در
ارتبا از چنلان اهم دل برخوردارنلو اله بلر درر و شلناخ

ایلراد ن لب

بله یلم پویلوه،

مفهومسللاز  9و تف ل ر یرهنگ ل انللان تث ر ارنللو .یعن ل ه جانللات واژ للان بلله شللناخ
ان للان جه ل

م دهنللو و نم تللوان در بررس ل زبللان ایللراد جامعلله و تعامسللات انللان نقللم

روانشللناخد ه جانللات را نادیللوه ریلل
در توری

ن ز بهعنوان یم یراینو ارتبا

(پ م للوم و همکللاران ،زیرچللا ) و ایللم مهلل
بایو مو نظر رار رد.

بر ایم اسلاف ،بلا توجله بله خسلث پ وهشل در زم نلة بررسل نقلم ه جانهلا
در بر للرار ارتبللا مللر ر در اداملله بلله معریل الگللو اموزشل مبدنل بللر ل
(الگللو امللوز

ل
و ه جللان

هَ َجامَللومحور) و بررسلل نقللم ان در ایجللاد ارتبللا مللر ر و م للزان

یاد ر یرا ران پرداخده م شود.
 .۳الگوی آموزش هَیَجامَدمحور

از انجللا الله ه جانللات و عوا لل

یرا للر نقللم مهملل در روابللک دروناساسلل بللا

مورف و ه اساسل ها ایفلا م اننلو و بلر اشلد اف بله یلاد ر او ا لر م
الله نحللوۀ پللرداز

لل ه جان ایللراد ریدللار انللان را ن للز دسللد و

ارنلو و از انجلا
ت للر م انللو

1. emotional load
2. emoling
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( رین ل م )9112 ،9و بللر صللو ،ن ل

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

و موعللول ر

وین لوه و م ا ل

ب لللزای دارد (پ م لللوم و همکلللاران ،زیرچلللا ) ،م تلللوان فللل
ه جان

یرا لر بلا ملورف تع ماننلوۀ ا ف ل

در مکالملله ا للر

ا ف للل

تعامسلللات

یلاد ر اوسل  .از ایلم منظلر ،اسلاف

درف را م تللوان محل ک ه جللان و عللا ف بهشللمار اورد الله در ان ه جللان ،توجلله یللرد را
اندللرل م انللو و بللر انگ للز
لازم به ذالر اسل

ل ارد.

او بللرا یللاد ر و بر للرار ارتبللا اارامللو ا للر م

اله لواف در ایلم یراینلو نقلم ابل تلوجه ایفلا م اننلو .پ م لوم

( )3001اذعللان دارد در اسللافهللای الله روابللک ه جللان مللورد توجلله للرار ملل
یرا ران موی ترنو و یراینو یاد ر با سرع

رنللو،

ب شدر اتفاف م ایدو.

یک ل از عوام ل مهم ل الله بلله تول للو ه جللان یرا للر در اسللاف درف امللم ب للزای
م انو ،بلهاار ر

لواف ب شلدر او در محل ک اساسل اسل  .اسلدفاده از لواف م دسل

(ب نللای  ،شللنوای  ،لم لل  ،چشللای و بویللای ) در یللاد ر باعلل

م شللود الله یرا للران

مشلللدا انهتر وارد تعامللل شلللونو و انچللله م اموزنلللو ،بلللرا ملللوتزمان وللللان تر در
ذهنشان با

بمانو (ب نز3003 ،3؛ نق در ابراه م .)9911 ،

از ایللم رو ،بللا توجلله بلله اهم لل

نقللم للواف و ه جللان در یللاد ر  ،پ م للوم،

با با ،للان و نللاور ( )9913بللا الهللام از دیللو اه روانشللناخد تحللول تفللاوتهللا مبدن ل
بللر ارتبللا  9الله ه جانهللا را پایلله و اسللاف تحللول یللاد ر م دانللو ( رین ل م و ویللور،1
 ،)9113مفهللوم «هَ َجامَللو» را عنللوان اردهانللو .ایللم مفهللوم معدقللو اس ل
اموزشلل دارا درجللة بالللاتر از ه جللان

چنانچلله موعللول

للل بللرا یرا للر باشللو ،یلللاد ر ان

را ل تر اسل  .پ م للوم ( )3095بللرا درر بهدللر تفللاوت

ل ه جان ایللراد ن للب

تجرب لة موعللوعات مدفللاوت ،م للزان هَ َجامَللو انللان را در شللم سللطح در نظللر م
بللهترت لل

بلله

للرد الله

عبارتانللو از :هَ َجامَللو تهلل  ،)0( 5هَ َجامَللو شللن وار  ،)9( 1هَ َجامَللو دیللوار

2

1. Greenspan
2. Baines
3. DIR/ Developmental, individual differences, relationship-based
4. Greenspan & Weider
5. null emotioncy
6. auditory emotioncy
7. visual emotioncy

مر رِ توری

معری الگو ارتبا

( ،)3هَ َجامَ لو لم ل

در پرتو اموز
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راد  ،)9( 9هَ َجامَللو درون ل  )1( 3و هَ َجامَللو جللامع .)5( 9ایللم شللم

سللطح در زیرمجموعللة سلله سللطح اسلل ه ا للاه ( 1تهلل ) ،برونا للاه ( 5شللن وار ،
دیوار  ،لم

راد ) و درونا اه ( 1درون و جامع) ابس

در مر سلة ه ا للاه (تهل ) تجربلة یرا للر ن للب
و ه

ونلله دانللم پ مزم نللها  2ن للب

دسدهبنو دارنو.

بلله موعللول درسل صللفر اسل

و

بلله ان نللوارد .بللا ایللزایم م للزان تجربلله

بهصللورت شللن وار  ،یرا للر م توانللو وارد مر س لة برونا للاه شللوه و هَ َجامَللو شللن وار
را ا

انلو .چنانچله بله تجربلة شلن وار او تجربلة اموزشل دیلوار ن لز اعلایه شلود،

هَ َجامَللو و بلله سللطح دیللوار رسلل وه اس ل  .مللورف در مر سللة بعللو تللوری
م توانللو از اش ل ا در امللوز

ن للز بهللره بگ للرد و تللوری

خللود

خللود را ع ن تللر سللازد .در ایللم

مر سلله بللا در للر

للواف شللن وار  ،دیللوار و لم لل

سللطح هَ َجامَللو لم ل

راد برسللانو .در تمللام ایللم سلله مر سلله ،تجربلة ه جللان یرا للر

از نللول ه جانللات دور 3اسلل

راد م توانللو یرا للر را بلله

و او موعللول درسلل را م للدق تجربلله نکللرده اسلل

(پ م للوم ،ابراه ملل و شللک با .)9912 ، ،مللورف م توانللو در مر سللة بعللو تللوری
خللود ،امکللان تجرب لة م للدق موعللول را بللرا یرا للر یللراه سللازد؛ یعن ل یرا للر للادر
خواهللو بللود خللود از نزدیللم بللا موعللول مللورد بح ل
عمسلل و اللاربرد انجللام دهللو .در نهایلل
تکس ل

مواجلله شللود یللا ان را بهصللورت

مللورف م توانللو تللوری

درسل بلله یرا للر بلله پایللان برسللانو .پرواعللح اسل

دل ل در للر

خللود را بللا دادن

الله در دو مر سلة پایللان بلله

للواف ب شللدر از یرا للر و امکللاناوردن تجرب لة ه جللان نزدیللم 1موعللول،

درر او بلله مر س لة درونا للاه م رسللو و م للزان یللاد ر ایللزایم م یابللو .در ایللم نللول
شلل وۀ اموزشلل یرا للر بللا امللم مللورف از سللطح صللفر بللا تجربللة پسکللان ه جللان
1. kinesthetic emotioncy
2. inner emotioncy
3. arch emotioncy
4. avolvement
5. exvolvement
6. involvement
7. background knowledge
8. distal emotion
9. proximal emotion
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بهصورت شن وار  ،دیلوار  ،لم ل  ،درونل و جلامع بله سلطح پایلان اله هَ َجامَلو جلامع
اس  ،دسل
اسلل

یایدله و م لزان تجربلة ه جلان و لواف او ن لز سس لسهمراتب ایلزایم داشلده

(پ م للوم ،ابراه ملل و با با ،للان9913 ،؛ ابراه ملل و همکللاران9911 ،؛ ابراه ملل

و همکللاران .)9912 ،سللطو چنو انللة هَ َجامَللو را م تللوان بلله ور خساصلله در شللک 9
مشاهوه ارد:

شکل  .۱سطوح چندگانۀ هَیَجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،

لللازم بلله ذاللر اسلل

در شللک  9مرلفللهها

(م للزان تجربللة یرا للر) و امّ لل
لم ل

ل

و ه جللان ا ف لل

و مرلفللة ب للامو

هللر یللم از سللطو هَ َجامَللو (شللن وار  ،دیللوار ،

راد  ،درون ل و جللامع) را نشللان م دهن لو الله یرا للر بایللو ایللم الگللو سس لسه

مراتبل را بهصللورت پسکللان

ل انللو تللا بلله درون سللاز اامل ا ساعللات درسل دسل

یابللو .مللورف م توانللو بللرا رسللانون یرا للر بلله سللطو بالللا هَ َجامَللو از تکن مهللا
اموزشلل خسا انلله اسللدفاده انللو و انللان را در رسللانون بلله ایللم سللطو یللار رسللانو.
محررها هَ َجامَو  9در شک  3اب مشاهوه اس :

1. trans-emotioncy

معری الگو ارتبا

مر رِ توری

در پرتو اموز
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...

شکل  .۲محرکهای هَیَجامَدی

۱

پ م للوم (3091ال ل ) اذعللان دارد رابط لة م للدق م م للان اشللد اف بلله تعام ل  3و سللطو
هَ َجامَللو وجللود دارد .از ایللم منظللر ،م تللوان ف ل

هرچلله سللطح هَ َجامَللو یرا للر بالللاتر

باشللو ،م للزان اشللد اف بلله تعام ل او بللا مللورف ن للز بالللاتر خواهللو بللود .بنللابرایم ،یرا للران
درونا للاه ب شللدر از انهللای الله برونا للاه ه للدنو ،بلله بر للرار تعام ل و ارتبللا تمای ل
نشللان م دهنللو .از ایللم رو ،مللورف بایللو از تکن مهللا توری لل اسللدفاده انللو الله بللا
در للر

للواف ب شللدر م للزان ه جللان ب شللدر را در یرا للران تول للو انللو و انللان را بلله

سطو درونا اه برسانو اه در ادامه بوانها پرداخده م شود.
 .۴مدرس بهعنوان فردی حسآگاه و حسمحرک

همان ونه اه اشاره شلو ،ملورف بایلو بلا اسلدفاده از محررهلا هَ َجامَلو تسلا

انلو

یرا للر را از سللطح هَ َجامَللو تهلل (ه ا للاه ) بلله سللطح هَ َجامَللو جللامع (درونا للاه )
برسانو .هرچه در ایم راه مویل تر عمل انلو م لزان یلاد ر یرا لر ب شلدر خواهلو بلود و
ارتبللا مللر رتر م للان مللورف و یرا للر شللک خواهللو ری ل
شرایط ملورف تصلم م

(خللرم .)3092 ،در چن ل م

لرد بله چله موعلوعات درسل در اسلاف ب لردازد .پ م لوم

)1. Adapted from Khorram. O. (2017
)2. Willingness to communicate (WTC
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(3091ا) مورسللان را ایللراد
مللورد چگللونگ ارا،للة مطاللل

ا للاه در نظللر م

ر در

للرد الله للورت تصللم

اموزشلل را دارنللو .بلله ایللم معنلل الله مللورف م توانللو

تصللم بگ للرد یرا للران را در اللل
صللحب

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

هَ َجامَللو تهلل نگلله دارد و اصللسا در مللورد مطسبلل
تصللم بگ للرد یرا للران را بلله

نکنللو (ه ا للاه ) .از سللو دیگللر ،ممکللم اسل

هَ َجامَللوها شللن وار  ،دیللوار و رادلل برسللانو (برونا للاه ) .در بالللاتریم مر سلله،
مللورف تصللم م

یابنللو

للرد یرا للران بلله هَ َجامَللوها درونلل و جللامع دسلل

(درونا اه ) (پ م وم ،ابراه م و با با ،ان.)9913 ،
در توری
صللورت م

بهصلورت سلند اله مطالل

بلر پایلة تکلرار و تقس لو و بهصلورت شلن وار

للرد ،مللورف یرا للران را در سللطح برونا للاه نگللاه ملل دارد .چنانچلله

تصللم بگ للرد از شل وهها خسا انلله الله بلله در للر
للرد ،یرا للران بلله سللطح درونا للاه رس ل وه و مطال ل

للواف ب شللدر منجللر م شللود ،بهللره
در ایظ لة بسنومللوت انللان بهدللر

نهادینهساز م شلونو .از ایلم رو ملورف بایلو در محل ک اسلاف یلرد

ا لاه باشلو و

بوانللو در چلله زمللان یرا للران را ه ا للاه ،برونا للاه و درونا للاه انللو (پ م للوم،
مک ابللاد و محدشلل 3093 ،؛ پ م للوم و همکللاران .)3091 ،در چنلل م شللرایط مللورف
بللرا هَ َجامَللوایزای  9یرا للر ش صللا وارد عملل شللوه و بلله او در رسلل ون بلله ه جللان
مطسوا بهعنوان تصم

رنوه یار م رسانو.

نقللم مللورف م توانللو از
مللورف

ا للاه یللرد اسل

بالللاریدم از پسکللان هَ َجامَللو م

ا للاه ن للز یراتللر ریدلله و بلله

محللرر تبللوی شللود.

الله در انللار یرا للر رللور م للدمر دارد و دسل
للرد .در مقابلل  ،مللورف

او را در

محللرر یللرد اس ل

الله

یرا للر را تشللوی م انللو تللا خللود از پسکللان هَ َجامَللو بالللا بللرود و در وا للع ت لله اننوۀ
یراینو دسد اب به هَ َجامَلو جلامع اسل

3

و نقلم انگ زشل ایفلا م انلو .در چنل م شلرایط ،

مللورف نقللم تحریماننللوۀ للوافِ یرا للر را بللر عهللوه دارد .و از تکن مهللا تللوری
ه جللانانگ ز و خسا انلله اسللدفاده م انللو امللا اخد للار بالللاریدم از پسکللان هَ َجامَللو برعهللوۀ
1. emotionalization
2. facilitator

معری الگو ارتبا

یرا للر اسلل

مر رِ توری
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و ایللم اخد للار را دارد الله تصلل بگ للرد از ایللم پسکللان بالللارود یللا خ للر

(پ م لللوم ،ابراه مللل و با با ،لللان .)9913 ،خساصلللة نقلللم ملللورف بلللهعنوان یلللرد
ا اه و

محرر در شک  9اب مشاهوه اس :

شکل  .۳نقش مدرس بهعنوان حسآگاه و حسمحرک (پیشقدم ،ابراهیمی و طباطبائیان)۱۳۳۱ ،

پرواعح اس

اله مورسل م توانلو بهصلورت مویل عمل انلو اله از هلر دو تکن لم

ا للاه و

محرالل در موا للع لللزوم بهللره ببللرد و هلل بهصللورت عمسلل و در

صحنه به هَ َجامَلوایزای یرا لران املم انلو و هل شلرایط را بهصلورت انگ زشل بلرا
انان یراه سازد تا خود سطو ه جانایزای را

نماینو.

 .2معرفی الگوی ارتباطی مؤثر مدرس و فراگیر

بللا توجلله بلله اهم ل

ه جانللات و للواف در تللوری  ،مللورف بایللو محل ک تللوری

را

ممسو از عناصر انو اله لواف پن انلة یرا لران را م لدق یلا ن رم لدق در لر انلو؛
زیرا پ وهمهلا مدعلود نشلان دادهانلو اله اسلدفاده از لواف پن انله در املوز
بهبللود عمسکللرد م للز م ل شللود (شللم

باعل

و سل دز )3003 ،9و ایللم امللر از اعللطراا یرا للران
1. Shams & Seitz

11
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در یراینللو تللوری

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

م ااهللو .در ق قل  ،مللورف بایللو از تکن مهللا اموزشل ا اسللدفاده

انللو الله انگ للزه و ه جللان ب شللدر در یرا للران ایجللاد م اننلو؛ زیللرا چنانچلله یرا للران در
یراینللو امللوز

ه جللان مثبدلل داشللده باشللنو ،هورمللون اا

ا ساعللات بلله ایظللة اللار  9یرسللداده م شللونو و پلل

توسلل م ترشللح شللوه و

از تجزیلله و تحس لل بلله ایظللة

بسنوموت اندقال م یابنو ( با با ،یاران  ،پ م وم و مق م .)9913 ،
بللر ایللم اسللاف ،بللا توجلله بلله نقللم
درف ،نگارنللو ان بللا توجلله بلله امللوز

ا للاه و

محرالل مللورف در اسللاف

هَ َجامَللومحور در اداملله بلله معریلل تکن مهللا

مربللو بلله هللر نقللم بللرا بر للرار ارتبللا مللر ر م پردازنللو و از ان بللهعنوان الگللو
ارتبا

مر ر یاد م اننو.

در الگللو ارتبللا

مللر ر ،جه ل

یللاد ر مللر ر مطال ل

و براسللاف نقللم مللورف در

ارتبللا بللا یرا للر م تللوان ارتبللا را بلله دو دسللدة ارتبللا مراز 3و پ راارتبللا  9تق ل اللرد.
منظور از تکن مهلا مرالز انهلای ه لدنو اله ملورف بله ور م لدق اسلدفاده م انلو
تللا بلله مقولللة هَ َجامَللوایزای در یرا للر ب للردازد .در چنلل م شللرایط  ،ارتبللا مللورف بللا
یرا للر م للدق صللورت م پلل یرد .در پ راارتبللا  ،مللورف بهصللورت ن رم للدق در
صللحنه رللور دارد .بللهعبارت دیگللر ،نقللم و ب شللدر انگ زشلل اسلل
صحنهاراسللل

و او ب شللدر

تلللا صلللحنه ردان اسلللاف .بنلللابرایم ،ارتبلللا و بلللا یرا لللر در مر سلللة

محرا ب شدر از نول پ را واف اس .
از سللو دیگللر ،چنانچلله براسللاف امللوز
ن للز در تللوری

هَ َجامَللومحور دو مرلف لة ل

و ه جللان را

مللر ر بللوان براسللاف اسللدفادۀ م للدق یللا ن رم للدق مللورف از للواف

یرا للر در یللاد ر  ،ن للز م تللوان

ا،ل بلله وجللود للوافمراز 1و پ را للواف 5باشل  .در

تکن مهللا مراللز مللورف بهصللورت

ا للاه و بلله ور م للدق

للواف یرا للر را

در للر م انللو تللا او بدوانللو خللود را از پسکللان هَ َجامَللو بالللا بکشللانو .در مقابلل  ،در
1. working memory
2. centri-communicative
3. peri-communicative
4. centri-sense
5. peri-sense

مر رِ توری

معری الگو ارتبا

در پرتو اموز
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تکن مهللا پ را للواف ،مللورف بهصللورت
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محللرر و بلله ور ن رم للدق

یرا ر را تحریم م نمایو تا و خود به سطو بالا هَ َجامَوایزای دس
ش وۀ توری

للواف

یابو.

مورف در لوافمراز بلرا بر لرار ارتبلا مرالز بلا یرا لر بله ایلم

صللورت خواهللو بللود الله و ابدللوا در مللورد مطس ل

اموزش ل الله صللو دارد بلله یرا للر

اندقال دهو ،بهصلورت شلن وار توعل ح م دهلو تلا ل

شلن وار او در لر شلود .پل

از ان با نشاندادن تصلاویر مربلو بله موعلول یلا اسلدفاده از لو یشلردۀ تصلویر  ،یل س و
ان م شللم ،امکللان مشللاهوۀ تصللویر موعللول را بللرا یرا للر یللراه ملل اورد .در اداملله،
بللرا مسمللوف شللون ب شللدر موعللول و م توانللو در صللورت امکللان ابللزار و اشلل ا
مربللو بلله ان را بلله اسللاف اورده تللا یرا للران از نزدیللم ان را مشللاهوه و لملل

اننللو.

همان ونلله الله مشللاهوه ملل شللود ،در ایللم شلل وۀ تللوری  ،للواف پن انللة یرا للر در
یللاد ر  ،م للدق در للر م شللونو و او للادر بلله یللاد ر به نلة مطالل
ق ق  ،مورف با تمرالز بلر ملویری
و سع م انو به
در تللوری

خواهللو بللود .در

لواف یرا لر ،م لدق بلا او وارد ارتبلا م شلود

ورز و تجربة ه جان مثب

امم انو.

بهصللورت مراللز  ،ریدارهللا

مللاید مللورف و م للزان توجلله او بلله

یرا للر بلله پ امللوها مطسللوب ماننللو مویق لل

تحصلل س  ،و سلل ار اارامللو در لل م

ارا،للة مطاللل  ،اللاهم یشللارها روانلل و ریدللار  ،مشللارا

در یعال

هللا اساسلل ،

ایزایم سلاعات مطالعله ،ایجلاد رابطلة لرم و صلم م و ایجلاد انگ لزه در ا ل
منجر خواهو شو (مسدف

مویق ل

و خ ر.)9919 ،

از سو دیگلر ،توری ل را م تلوان مویل دان ل

اله از سلطح نظلر خلاره شلوه و

به سلطح عمسل و الاربرد  9نزدیلم شلود .در چنل م شلرایط  ،بهدلر اسل

ملورف نقلم

ت لله اننوه و انگ زشلل داشللده باشللو و عمللوۀ اللار اساسلل را بلله یرا للر وا لل ار انللو؛
بنللابرایم ،ت للسک بلله تکن مهللا پ را للواف بللرا ارتبللا مللر ر ن للز از عللروریات تللوری
اس .

1. practical

11
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لللازم بلله ذاللر اسلل

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

للواف در یللاد ر  ،دو امللوز

براسللاف م للزان در للر

للوافایزوده 9و وافااسللده 3توسللک پ م للوم ( )3093معریلل شللوهانو .در امللوز
للوافایزوده ،تسللا
مقابلل  ،امللوز

بللر ایللم اس ل

الله للواف ب شللدر از یرا للران در للر شللونو .در

وافااسللده ،تنهللا بلله یللاد ر مطاللل

توسللک یرا للر اادفللا اللرده و

م للزان در للر زیللاد از للواف در ان مللو نظللر ن ل  .بللر ایللم اسللاف ،از انجللا الله در
ارتبا مراز ب شدر یاد ر به نلة مطالل
شلللن وار بلللرا تفهللل مطالللل

ملو نظلر اسل

بهلللره م

وافااسللده دان لل  .در مقابلل  ،تکن للمهللا

و ملورف تنهلا از اسلام و ل

لللرد ،م تلللوان ان را از جلللن
مراللز از جللن

املللوز

وافایزودهانللو و

تثا للو بللر اسللدفاده از تمللام للواف در یللاد ر دارنللو .الگللو ارتبللا

مللر ر بهصللورت

خساصه در شک  1اموه اس .

1. thick-slice sensory
2. thin-slice sensory

معری الگو ارتبا

مر رِ توری

در پرتو اموز

...

12

شکل  .۴الگوی ارتباطی مؤثر براساس نقش حواس

همان ونلله الله شللک  1نشللان م دهللو ،نگارنللو ان تکن مهللا

ا للاه را بلله دو

زیرمجموع لة ارتبللا مراللز و للوافمراللز تق لل اردهانللو .در تکن مهللا ارتبللا مراللز،
مللورف م توانللو مطال ل

را م للدق ارا،لله انللو .در ایللم مر سلله و م توانللو بللرا اندقللال

13
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مطالعات زبان و ترجمه

از تکن مهللا توری لل ماننللو ارتبللا اسللام  ،9مدقاعوسللاز  3یرا للر و

مللر ر مطاللل

روایدگر  9اسدفاده انو.
در ارتبا اسلام  ،ملورف بایلو بلا مفهلوم تلوانم اسلام  1اشلنای داشلده باشلو و بوانلو
چلله اسمللها را اجللا ،چلله زمللان و چگونلله بللهلحاظ واژ للان یللا دسللدور بللهاار ببللرد تللا
ارتبللا مللر رتر بر للرار للردد (دا و لل )3091 ،5؛ بنللابرایم ،نحللوۀ صللحب اردن مللورف
با یرا لر و دان لدم اصلول تلوانم اسلام بلرا تعامل بلا او از جمسله ملوارد اسل

اله

م توانللو ارتبللا را مللر ر سللازد .در مدقاعوسللاز  ،مللورف بایللو چگللونگ مدقاعللواردن
یرا للران را بوانللو .در ایللم مر سلله و بایللو بوانللو چگونلله خللردورز انللو ،چگونلله
ا

اسات ایراد را تحریم انلو و چگونله بلا منطل ایلراد را مدقاعلو انلو .بلهعبارت دیگلر،

مورف بایو بله یلم ب لان در مدقاعلواردن یرا لران م لسک باشلو اله هملان رعایل

اصلول

سلله انة مدقاعوسللاز  1ارسللطو (اعدبللار وینللوه ،2ه جللان شللنونوه 3و منطل  )1اسل  .اعدبللار
وینوه ،به ت سک و ت صلص ملورف دربلارۀ موعلول ملورد بحل
تحریللم ا

اشلاره دارد .ه جلان ،بله

اسللات یرا للر از ریلل اسللام اشللاره دارد الله در مدقاعوسللاز او نقللم

ب زای ایفلا م انلو و منطل بله وعلو  ،صلح
دارد (ارسطو .)3090 ،پرواعلح اسل

و بلات اسلام بلرا مدقاعوسلاز اشلاره

اله ملورف مویل ایلم اصلول سله انه در سل نور

را همواره مو نظر رار م دهو.
روایدگللر  ،اشللاره بلله هللو
درس ل را روای ل

روایلل  90مللورف دارد الله بایللو بوانللو چگونلله مطاللل

انللو .رنللول )9111( 99معدقللو اس ل

الله هللو

روای ل توانللای تول للو و

1. verbalization
2. persuasion
3. narration
4. communicative competence
5. Dai & Li
6. rhetoric
7. ethos
8. pathos
9. logos
10. narrative intelligence
11. Randall

معری الگو ارتبا

درر روای ل

مر رِ توری

در پرتو اموز
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اس ل  .یعن ل مللورف بایللو ا للاه باشللو چگونلله صللحب

خللود را انللاز انللو،

چگونه ان را ادامله دهلو و چگونله بله پایلان برسلانو .چنانچله یراینلو ارا،لة مطالل
را ب ان یم روایل
خساصللهاردن مطال ل
مطاللل

در نظلر بگ لری  ،مورسل اله بله هلو

درسل

روایل م لسک باشلو توانلای

و نحللوۀ مواجهلله بللا مشللکسات را م دانللو و ا للاه اس ل

الله چگونلله

را اولوی بنللو انللو (پلل رنللگ داسللدان .)9تصللویرها ذهنلل الله در ایظللة

یرا للران شللک م

رنللو مه انللو (ش صلل

منطق ب م رویلوادها ،دلایل و عوا ل
منظللر ،یراینللو تلوری

پرداز  )3و مللورف همللواره بایللو ارتبللا

را ملو نظلر لرار داشلده باشلو (روایدگلر ) .از ایلم

را م تللوان ژانللر و رویللواد مشل ص در نظللر ریل

یکویگر اتفاف م ایدنلو (ژانرسلاز  )9تلا یرا لران توانلای تشل ص مطالل

الله بللهدنبللال
و تل تلوری

را داشده باشنو (ت ساز .)1
یکل دیگللر از تکن مهللا مربللو بلله ارتبللا مراز ،شفافسللاز  5مطالل
اس ل  .چنانچلله مللورف للادر باشللو مطال ل
دهللو ،مطال ل

را م للدق و بللوون ابهللام بلله یرا للر امللوز

بهدللر در ایظ لة او نهادینلله خواهن لو شللو .تکن مهللای الله در ایللم مر سلله

م توان در نظر ریل

توعل ح ب شلدر مطالل

درسل بلا اسدعارهسلاز  ،1تصویرسلاز  2یلا

اجلرا ان بهصللورت نمللایم 3اسل  .منظللور از اسدعارهسللاز ایللم اسل
هللو

بللرا یرا للر

الله مللورف بایللو

اسللدعار  1داشللده باشللو و در تللوری  ،از تشللب ه و مثللال بللرا واعللحتراردن فدلله

اسللدفاده انللو .و بایللو بوانللو هنگللام الله مطاللل

دشللوارنو ،چگونلله از تشللب هها و

اسللدعارهها و مثالهللا بللهمو ع بللرا مسمللوفاردن موعللول و سادهسللاز مطالل

اسللدفاده

انو.

1. emplotment
2. characterization
3. genre-ation
4. thematization
5. clarification
6. metaphorization
7. visualization
8. demonstration
9. metaphorical intelligence

50
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للاه مللورف هنگللام الله بلله موعللول تللوری

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

م للدق دسدرسل نللوارد و نم توانللو

موعللول را از نزدیللم تجربلله انللو ،از یرا للران م خواهللو از للوا ت لل خللود بللرا
تصویرسللاز بهللره رنللو و بلله تصویرسللاز ذهن ل م پللردازد؛ بنللابرایم ،توانللای ایجللاد
تصلللویرها ذهنللل مناسللل

یکللل دیگلللر از راههلللا بر لللرار ارتبلللا ملللر ر اسللل .

تصویرسللاز ها ذهنل بلله پللرور

خسا ل

یرا للران امللم زیللاد م اننللو و از جمسلله

موارد ه دنو اه بایو مو نظر رار بگ رنو.
اجللرا نمایشل  ،توعل ح مطالل

درسل بللا امللم زبللان بللون 9و بهرهبللردن از اعرللا

بللون نظ للر دس ل  ،پللا و سللر اس ل  .یعن ل ایللزون بللر اسللام ،بللا اسللدفاده از ایمللا و اشللاره و
راللات اعرللا بللون ،مللورف بدوانللو مفهللوم را بهدللر توعلل ح دهللو .اسللدفاده از
توعلل حات ن راسللام در انللار توعلل حات اسللام باعلل

م شللود تث رپلل یر یرا للر از

مللورف ایللزایم یابللو .همان ونلله الله مشللاهوه م شللود در تمللام تکن مهللا اشارهشللوۀ
یللوف ،مللورف م للدق بللا یرا للران در ارتبللا اسلل
م

و بللر م للزان یللاد ر انللان ا للر

ارد.
چنانچه ملورف در تلوری

بلله تکن مهللا

للوافمراز

لواف چنو انلة یرا لر را ن لز م لدق

در لر انلو ،بایلو

ا للاه در بر للرار ارتبللا مللر ر توجلله داشللده باشللو.

نگارنلللو ان ایلللم تکن مهلللا را بللله دو دسلللدة مهلللارتورز  3و لللوافورز  9تق للل
اردهانلو .مللورف م توانللو تلوری
نقلم لواف در تثب ل

مطالل

خللود را بللا توجلله بله اهم ل

امللوز

للوافایزوده و

در م لز ،عمسل و در اار اههلا اموزشل انجللام دهلو یللا

یرا للران را بلله رد هللا عسملل ببللرد .در تعللواد از موعللوعات الله ابس لل

اجللرا

بهصللورت ااردسللد دارنللو ،شب هسللاز و درسلل اردن ماا هللا اموزشلل م توانللو
توان یلاد ر یرا لران را ایلزایم دهلو .در ایلم شل وۀ ارتبلا
سللطو بالللا هَ َجامَللو (هَ َجامَللو درون ل ) للرار م
دیوار و لم ل

راد ) در انلان ب شلدر اسل

 ،از انجلا اله یرا لران در

رنللو ،در للر

للواف (شللن وار ،

و تلوان یلاد ر ارتقلا م یابلو .ملورف بلا
1. body language
2. skill development
3. sensory enrichment
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امادهسللاز امکانللات امماموزشلل ماننللو یراه اللردن شللرایک سلل نران بللرا یرا للر،
یراه اللردن تصللاویر مللرتبک بللا موعللول و بللردن انهللا بلله مکانهللای ماننللو ازمایشللگاه بلله
یرا للران در للوافورز و در للر
م رود بلا در لر

ل

ب شللدر در یللاد ر امللم م انللو و اندظللار

لواف ب شلدر ه جلان مثبل

زیلادتر تول لو شلوه و ارتبلا ملر رتر

شک بگ رد.
ایلللزون بلللر تکن مهلللا
بر لرار ارتبللا مللر ر اهم ل

ا لللاه  ،تکن مهلللا اموزشللل

ب للزای دارنلو .ایلم تکن مهللا نقللم انگ زشل داشللده و بلله

یرا للر امللم م اننللو عسا لة ب شللدر بلله یراینللو تللوری
تللوری

محراللل ن لللز در

مللورف نشللان داده و در جریللان

ب شللدر در للر شللود .در تکن مهللا مربللو بلله پ راارتبللا  ،مللورف بهصللورت

ن رم دق در ارتبلا ملر ر نقلم ایفلا م انلو .ایلم دسلده از تکن مهلا بله دو زیرمجموعلة
ارتبللللا اجدماع عللللا ف  9و ارتبللللا ه جان
اجدماع عللا ف عللوامس ماننللو شللو

لللل  3تق لللل شللللوهانو .در ارتبللللا

بع  9مللورف ،خودایشللای  1و خللا ره وی  5از

جمسلله مللوارد ه للدنو الله یرا للر را ن رم للدق عسا همنللو بلله بر للرار ارتبللا م اننللو.
شللوخ اردن بللهمو للع مللورف در اسللاف موج ل
یرا للران را ن للب

نگللر

بلله یللاد ر مثبلل

دیگللر ،اسللدفاده از شللوخ باعلل

تسط ل

یرللا اساس ل خواهللو شللو و

م انللو (هماچللم .)9123 ،1از سللو

ایللزایم انگ للز

در یرا للران م شللود و انللان تمایلل

ب شللدر بلله بر للرار ارتبللا و یللاد ر از خللود نشللان م دهنللو .رف )3001( 2معدقللو
اس

شو

بع بله ایلراد املم مل انلو تلا بلا تعارضهلا ه جلان یلا عوامل یشلارزا

ب رون از ری اهم
ایللزون بللر شللو

دادن به جنبهها

نزام ز و سر رماننوه مقابسه اننو.

بع  ،خودایشللا ر مللورف در مقابل یرا للران ن للز نقللم مهمل در

بر للرار ارتبللا دارد .منظللور از خودایشللا ر  ،صللحب

مللورف از تجرب للات پ شل م خللود
1. socio-emotional
2. emo-sensory
3. humor
4. self-disclosure
5. memory telling
6. Hamacheck
7. Reff
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اشدم تجرب ات خوا و بلو خلود بلا یرا لران اسل  .ایلم املر باعل

تجللارا بللهخوب مندق ل شللود و یرا للران ا

م شلود

اساتشللان را را ل تر بللا مللورف در م للان

بگ ارنللو .خللا ره وی مللرتبک بللا موعللول درس ل ن للز از جمسلله تکن مهللا مللر ر اس ل .
ایللم خللا رات ایللزون بللر انکلله اموزنللوه ه للدنو ،باعلل

تسط لل

یرللا اسللاف درف

م شونو.
مورسان بایو بله تکن مهلا ارتبلا ه جان
در نظر ریدم عوامل ه جلان و

ل در تلوری

ارتقا سلطح ه جلان یرا لر در ا لر در لر
ه جان

ل ن لز م لسک باشلنو .ایلم تکن مهلا بلا
به ونلها عمل م اننلو اله هویشلان
لواف ب شلدر اسل  .ملورف بایلو تلوانم

لل  9داشللده باشللو ،یعنلل درجللة هَ َجامَللو یرا للر را ب للنجو و براسللاف ان

شرول بله بر لرار ارتبلا انلو و سلع انلو و را بله درجلة ه جان

ل خلود برسلانو

تا ارتبلا بلوون سلواتفاه ادامله یابلو (پ م لوم ،ابراه مل و با با ،لان .)9913 ،بلر ایلم
اساف ،اسلدفاده از نلوازه 3در اسلاف ،توجله بله سلبمها یلاد ر  9یرا لران و اانالهلا
ارتبلا

 1بلله انلان در بر للرار ارتبلا مللر ر و در لر اللردن یرا لر بهصللورت ن رم للدق

در یرا اساس املم م انلو .نلوازه بله رسم
او (ش را  )3001 ،5اس
( )9133معدقللو اس ل

اله ل

خلوا دیوهشلون توسلک ملورف را القلا م انلو .بلرن

تعام ل ان للانها بللا یکللویگر مجموعللها از نواز هللا اس ل

برا اینکه بدواننو الل
را در نظللر م

1

و ایللراد

خلوا رو ل  ،روانل و ج لم خلود را فل اننلو ،بله نلوازه

ن للاز دارنللو .مورس ل الله از نوازههللا مثب ل
عوا لل

شلناخدم رلور شلا رد و توجله بله بله

در اسللاف درف اسللدفاده م انللو ،ا

للاف و

للرد و انگ للزۀ یللاد ر را در یرا للر بالللا م بللرد .در چنلل م

شللرایط  ،یرا للر للادر خواهللو بللود در مللو ع د ارام و بللوون اعللطراا بلله درر محدللوا
درسللل ب لللردازد .شللل وهها مدفلللاوت بلللرا بهرسم

شلللناخدم رلللور شلللا ردان و
1. emo-sensory competence
2. stroke
3. learning styles
4. channelization
5. Shirai
6. Berne

مر رِ توری

معری الگو ارتبا

در پرتو اموز

59

...

دیوهشون انلان توسلک ملورف وجلود دارد .بلهعنوان مثلال ،دان لدم نلام اوچلم یرا لران،
تشللوی انللان بهصللورت اسللام و ن راسللام (ماننللو دسل زدن ،لب نللوزدن ،تمللاف چشللم
و ن للره) و تشللوی

هللا مثبل

ابس

و ایللوهها انللان باعل

خواهللو شللو یرا للر توسللک

مورف مورد توجله لرار لرد (ایلرهزاد .)3095 ،در ایلم راسلدا ،مورسلان اله صلبورنو و
از اسملهها علا ف زیلادتر بللهعنوان نلوازه اسلدفاده م اننلو ،روابللک بهدلر بلا یرا للران
خود بر رار م اننو و به انان توجه ب شدر مب ول م دارنو (ویگوت.)3003 ،9
از سللو دیگللر ،چنانچلله مللورف تللوری
ایللراد جسللو ببللرد در انهللا ا

خللود را بللا توجلله بلله سللبمها یللاد ر

للاف بهدللر بللهوجود خواهللو اورد .سللبم بلله ترج حللات

یللرد ایللراد بللرا یللاد ر اشللاره دارد (ا ل و  .)3001 ،3بللویمصللورت الله هللر یللم از
انها ترج ح م دهو به شل وۀ خاصل ا ساعلات ارا،له شلود و ا لر نحلوۀ ارا،لة ا ساعلات بلا
سللبم یللاد ر انهللا همللاهنگ داشللده باشللو ،پللرداز

ا ساعللات یللاد ر سللریعتر و

اسللانتر خواهللو بللود .بنللابرایم ،ا للاه مورسللان از سللبمها یللاد ر بلله هم وسللاز
سللبم تللوری

و سللبم یللاد ر یرا للران ملل انجامللو و یللاد ر را ت لله

بللویممنظور ،مورسللان بایللو منعط ل
تلوری

ملل انللو.

عم ل اننللو و تمللام سللبمها یللاد ر را هنگللام

در نظلر بگ رنلو و بله هملة انهلا توجله اننلو تللا انگ لزه یرا لران ایلزایم یابللو و

یللاد ر سللرع

للرد .از انجللای الله ایللراد بللا سللبمها یللاد ر مدفللاوت در اسللاف

درف رلللور دارنلللو ملللورف م توانلللو ترا بللل از شللل وهها شلللن وار  ،دیلللوار ،
لم ل

راد و ن للره را در اسللاف درف بللهاار ببللرد تللا یرا للران بللا سللبمها یللاد ر

مدفاوت را اننا انو.
اانالهللا ارتبللا
رالل

بلله رعایلل

یاصللسة مناسلل

بللا یرا للر ،اسللدفاده از بللو خللو ،

در اسللاف و نحللوۀ نگللاهاردن اشللاره دارد (شای للده ،پ م للوم و مق ملل )3091 ،؛

اینکه مورف بوانلو چگونله و اجلا بایلو بله ایلراد دسل
رعای

انلو و بله او دسل

بزنلو یلا لری ارتبلا

خلود را

نزنلو یلا از چله لهجلها بلرا بر لرار ارتبلا ملر ر اسلدفاده
1. Vygot
2. Cassidy
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انللو .ایللم اانالهللا را اانالهللا یرهنگلل ن للز م تللوان در نظللر ریلل
یرهنگ ل و ذا،ق لة یرهنگ ل یرا للران توجلله م انللو .پرواعللح اس ل
لل

مللوارد

الله بلله م للا،

الله توجلله بلله چن ل م

خوشللاینو بلله یرا للر م دهللو و و را لل تر بللا مللورف خللود وارد

ارتبا خواهو شو.
از سللو دیگللر عللوامس همچللون تما للاه  9و مح کا للاه  3بللهعنوان تکن مهللا
پ را للواف

محرالل نقللم مهملل در تول للو للواف بهصللورت ن رم للدق دارنللو.

تما اه بله اسلدفادۀ مناسل

از بلون در یلاد ر اشلاره دارد .توجله بله وعلع

بللون یرا للر در و تول للو ل

مثب ل

اللرده و او بللا ا

مناسل

للاف را د ل در مح ل ک اسللاف،

ارتبللا بهدلللر بر لللرار م انلللو (ابراه ملل )9913 ،؛ چنانکللله ایلللوانز و لللریم)3001( 9
معدقونو ذهلم ان لان تحل
او را تحل

تلث ر وعلع

بلون و

تللث ر للرار م دهللو و ایللم تللث ر انس ل

لرار دارد .یعنل بلون یلرد ،شلناخ
ناخودا للاه اس ل  .یللراه اوردن امکللان

تحللرر در یرللا اسللاف ،وجللود صللنول ها نللرم و را ل
در اساف به یرا ران از جمسه ملوارد اسل

و اجللازۀ خللوردن و اشللام ون

اله بله یرا لر امکلان تجربلة خوشلاینو بلون

م دهو .ملورف مل توانلو بلا بهره لر از ایلم رو  ،بلا در رالردن ه جانلات زبلاناموز
و م للزان را د ل وعللع

بللون انهللا ،یراینللو بللهخا راوردن مطال ل

یاد ریدلله را ت لله

انو.
ایللزون بللر تما للاه  ،توجلله بلله محلل ک و یرللا اسللاف ن للز نقللم مهملل در تول للو
للواف یرا للر بهصللورت ن رم للدق دارد .اسللدفاده از پاورپوین هللا رنگلل و تصللاویر
زیبللا مربللو بلله مطال ل

اموزش ل  ،پ للم موس ل ق ارام و بللوون اسللام مللرتبک بللهعنللوان

پ مزم نة صلوا ملورف و بلو مطبلول در یرلا ،در یرا لر ه جلان مثبل

ایجلاد الرده و

انگ لزۀ او بلله یللاد ر را ایللزایم م دهللو .در چنلل م شللرایط  ،مللورف بایللو بلله یرا للر
نوازۀ

 1بوهلو .نلوازۀ

ل توجله نلوازه ر بله عناصلر موجلود در محل ک بلرا دادن
1. body-related
2. environment-related
3. Evans & Green
4. sensory stroke

معری الگو ارتبا
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اله بهدلر اسل

بلرا ارتقلا ا ف ل

اموزشل در املر

مو نظر رار بگ رد (پ م وم ،ابراه م و با با ،ان.)9913 ،

 .۶نتیجهگیری

در رویکردهللا نللویم اموزشلل م تللوان نقللم پررنگلل بللرا ه جللان و انگ للزۀ
یرا ران ا ،شو .بنلابرایم ،هلوف از تلوری

نبایلو صلریا املوز

صلرف مطالل

باشللو .از انجللای الله در للر اللردن تعللواد للواف ب شللدر در یراینللو امللوز
ه جانلللات لللا،ز اهم للل

ایللم اسللاف ،مللورف م توانللو یللرد
و م توانللو نقللم

و تول للو

اسللل  ،در پللل وهم اعلللر بلللا در نظلللر لللریدم املللوز

هَ َجامَومحور ،تکن مهلا مربلو بله ایلزایم ه جلان
یللاد ر یرا للر دخالل

درسل

ل معریل و بررسل شلونو .بلر

ا للاه هللاهر شللود الله م للدق ما در جریللان

دارد و او را بلهسللم

م انللو .ایللزون بللر ایللم،

یللاد ر هللوای

محللرر ن للز داشللده باشللو الله بللا تحریللم ن رم للدق یرا للر او را
ا للاه و

بللهسللو یللاد ر رهنمللون م سللازد .هللر یللم از تکن مهللا

محرال

بللله زیرمجموعلللهها ارتبلللا مراز ،لللوافمراز ،پ راارتبلللا و پ را لللواف دسلللدهبنو
شللونو .بللهنظر م رسللو تک نمهللا مبدن ل بللر للواف ( للوافمراز و پ را للواف) نقللم
پررنگلل در بالللابردن م للزان ه جانللات ن للب

بلله تکن للمهللا ارتبللا مراز دارنللو .ایللم

تکن مهللا م تواننللو در نقللم محررهللا هَ َجامَللو در نظللر ریدلله شللونو الله یرا للر را
م تواننللو از سللطو پللای م هَ َجامَللو بلله سللطو بالللا ان برسللاننو و براسللاف انهللا م للزان
یاد ر یرا ر ایزایم م یابو (خرم.)3092 ،
از سو دیگر ،ایظله یکل از اجلزا مهل یراینلو یلاد ر مح لوا م شلود .و دل
ا ساعات وارد س لد پلرداز

ان لان م شلود ،ابدلوا در ایظلة

تصللویر و ایظ لة صللوت اس ل  ،ب ل
اس

م شللود .ایظ لة

ل  9اله شلام

ایظلة

ل ب ش ل از یراینللو ادرار

اله بلا د ل  ،توجله و انگ لزۀ یرا لر رابطلة تنگلاتنگ دارد .بلویممعنا اله بلا یراینلو

توجه و د

 ،ا ساعلات از ایظلة

ل بله ایظلة الار اندقلال م یابلو و پل

از ان بلا

1. sensory memory
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تکللرار و مللرور ذهنلل  ،ا ساعللات بلله ایظللة بسنومللوت اندقللال یایدلله و یراینللو یللاد ر
صللورت م پلل یرد ( با با ،یللاران  ،پ م للوم و مق ملل  .)9913 ،هم للو بللا پ وهمهللا
ابراه ملل ( ،)9911ابراه ملل و همکللاران ( ،)9912ب نللز ( ،)3003پ م للوم ،ابراه ملل و
با با ،لللان ( ،)9913پ م لللوم و ی روزیلللان پوراصلللفهان ( ،)9911اسلللدفاده از لللواف
م دسل

در یللاد ر سللب

م شللود یرا للران انچلله را الله م اموزنللو ،بللرا مللوت زمللان

ولللان تر در ذهللم خللود نگلله دارنللو؛ زیللرا هرچ له تعللواد للواف در للر ب شللدر باشللو،
یللاد ر بللا عمل و مویق ل

ب شللدر همللراه خواهللو بللود (موند للور 3001 ،9؛ ابراه مل

و همکلللاران9911 ،؛ پ م لللوم و ی روزیلللان پوراصلللفهان  .)9911 ،بنلللابرایم ،اسلللدفاده از
اموز

واف زیادتر در یرا ر خواهو ارد.

هَ َجامَومحور امم زیاد به در ر

ایزون بر ایم ،م لز ان لان دارا املواه مدفلاوت از ب ل الفلا و بدلا اسل

اله هلر یلم

از ایم امواه الارارد خاصل بلر عهلوه دارنلو .ملوه بدلا در تمرالز ،توجله و تفکلر و ملوه
الفللا در خسا ل  ،اللاهم اعللطراا و ارامللم ذهن ل دخ ل ه للدنو (ام ل و همکللاران،3
 .)3099بللر ایللم اسللاف ،هللوف از معری ل یعال
مللوه بدللا و یعال

هللا

للوافمراز و ارتبللا مراز تقوی ل

هللا پ را للواف و پ راارتبللا ایللزایم مللوه الفللا اس ل  .ایللم دو مللوه

مکملل یکویگرنللو و تعللادل م للان ان دو باعلل

ایللزایم مانللو ار یاد للار در ایظللة

بسنومللوت یرا للر خواهللو شللو .بنللابرایم ،مللورف بایللو بلله هللر دو نقللم
محرا خلود در لول یراینلو تلوری
توجلله بلله تکن مهللا

ا للاه و

هملواره توجله انلو .چنل م اندظلار مل رود اله

للوافمراز و پ را للواف بللا بللهوجود اوردن ا

اسللات مثب ل

در

یرا للر بلله ازادسللاز هورمونهللا شللاد اور دوپللام م 9و سللروتون م 1در م للز امللم
اننللو .در چن ل م شللرایط  ،توانللای تق ل اردن م للزان توجلله یرا للر بلله مطال ل
یللاد ر انللان ارتقللا م یابللو (ایللزن و اشللم

درس ل و

3002 ،5؛ با با ،یللاران  ،پ م للوم و

مق م .)9913 ،
1. Montessori
2. Campbell, Davalos, McCabe, & Troup
3. dopamine
4. serotonin
5. Isen & Shmidt

معری الگو ارتبا
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بلله ور اس ل  ،بللا توجلله بلله نقللم ه جانللات و للواف در یللاد ر و ب ل
ایظ لة بسنومللوت ،الگللو ارتبللا

مفللاه در

معری شللوه و تکن مهللا مربللو بلله ان م توانللو در

هَ َجامَ لوایزای یرا للران نقللم ب للزای ایفللا انللو و مورسللان بللا اسللدفاده از ایللم تکن مهللا
م تواننللو امللوز

خللود را اارامللو سللازنو و ارتبللا مللر ر بللا یرا للران ر ل زننللو .در

چنلل م شللرایط م تللوان اندظللار تعاملل مللر ر ،یللاد ر بهدللر و بلل
بسنومللوت یرا للر را داش ل

مطاللل

در ایظللة

و مح ل ک اسللاف بللرا مللورف و یرا للران تبللوی بلله مح ط ل

للل تب م خواهللو شللو .بنللابرایم ،ارتبللا بلل م مللورف و یرا للران ،نقللم اساسلل در
یللاد ر شللناخد و عللا ف دارد و م للئول اصللس ایللم ارتبللا  ،مورسللان ه للدنو ( ایل و
همکللاران .)3001 ،9ا

للاف مللورد توجلله رار للریدم یرا للر از جانلل

م للئسة ابلل توجلله در تللوری

اسلل

مللورف ،همللواره

(سللس م 9933 ،؛ هللاوتون و همکللاران )9110 ،و

مورسللان بایللو در تمللام زمللان تللوری  ،بللوان توجلله داشللده باشللنو .الگللو ارتبللا
معری شوه در پ وهم اعلر ایلم ن لاز یرا لر را بلا ارا،لة تکن مهلا مدفلاوت مبدنل بلر
ل

و ه جللان بللراورده م سللازد و امللم ب للزای در بر لرار تعام ل مللر ر بللا یرا للر

خواهو ارد .بنابرایم ،بهاار ر ان در اسافها درس به مورسان پ شنهاد م شود.
کتابنامه
ابراه م ،

 .)9911( .بررسللل تلث ر تلوری

هَ َجامَو ،ه جانات ،نر گ  ،هو

مبدن بر الگو هَ َجلامَو بر یاد ر نکات یرهنگ ،

یرهنگ  ،سبمها یاد ر و نگر

زباناموزان ن ریارس زبان

زن در ایران( .رسالة مندشرنشوۀ دادر ) .دانشگاه یردوس مشهو ،ایران.
ابراه م ،

اموز
ابراه م ،

 .)9913( .مویری

(ر .)301-922 .مشهو :اندشارات دانشگاه یردوس مشهو.
 ،.اسللداج  ،ا ،.پ م وم ،ر ،.و ام میزد  ،ف .ا .)9911( .بررسل تث ر اسللدفاده از الگو

هَ َجامَو بر نگر
ابراه م ،

واف و مح ک .در رعللاپ م وم (ویراسللدار) ،معری الگو مفهوم

به یاد ر یرا ران .مطالعات زبان و ترجمه.99-9 ،)3(50 ،

 ،.پ م وم ،ر ،.اسللداج  ،ا ،.و ام میزد  ،ف .ا .)9912( .بررسلل تث ر توری

مبدن بر

الگو هَ َجامَو بر ه جانات یرا ران ن ریارس زبان زن در ایران .ج دارها زبان .12-19 ،)9(1 ،
1. Gayle, Preiss, Burrell, & Allen
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ب ابانگرد ،ا .)9931( .روانشناس پرورش  .تهران :ویرایم.
پ م وم ،ر ،.ابراه م ،
تث رات ان در اموز
پ م وم ،ر ،.ابراه م ،

 ،.و شللک با، ،

 .)9912( .معری مفهوم سللرمایة ه جان

ل و بررسل

زبان دوم .مطالعات زبان و ترجمه.31-9 ،)3(59 ،

 ،.و با با ،ان ،م .ف .)9913( .رویکرد نویم به روانشناس اموز

زبان.

مشهو :دانشگاه یردوس مشهو.

پ م وم ،ر ،.با با ،ان ،م .ف ،.و ناور  ،ر .)9913( .تحس

اندقاد و ااربرد نظریهها یرا ر

زبان اول از پ وایم تا تکویم .مشهو :دانشگاه یردوس مشهو.
( .ت رماه  .)9911معری الگو هَ َجامَو و ش وهها ایزایم ان در اموز

پ م وم ،ر ،.و ابراه م ،

زبان یارسلل به یرا ران ن ریارسلل زبان .مقالة ارا،هشللوه در دوم م همایم مس اموز

زبان و

ادب ات یارس  ،دانشگاه یردوس مشهو ،مشهو.
( .زیرچا ) .معری زباهنگ :مطالعها در ژنها یرهنگ ایران ان .مشهو:

پ م وم ،ر ،.و ابراه م ،
دانشگاه یردوس مشهو.

پ م لوم ،ر ،.و ی روزیلان پوراصلللفهلان  ،ا .)9911( .معری هَ َجامَو بهعنوان ابزار مر ر در پ یر
نوواژهها مصوا یرهنگ دان زبان و ادا یارس  .ج دارها زبان .905-21 ،)5(3 ،
پ م وم ،ر.؛ ابراه م ،

.؛ شلع ر  . ،ر ،.و درخشان ،ل( .زیرچا ) .معری زباه جان بهعنوان سقة

مفقودۀ ومنگار ارتبا  :مکم الگو  SPEAKINGهایمز .ج دارها زبان .
سلللس م  .)9933( . ،مطالعة تث ر ریدار معس بر نظ پ یر دانماموزان در مورسللله .نواور ها
اموزش .903-11 ،)3(3 ،
شللعار ن اد ،ل .ا .)9930( .نگاه نو بر روانشللناسلل اموخدم یا روانشللناسلل ت ر ریدار .تهران:
چاپ م.
شعبان  .)9933( . ،مهارتها اموزش وپرورش ؛ رو ها و ینون توری  .تهران :سم .
بلا بلا ،یلاران  ،ف ،.پ م وم ،ر ،.و مق م  ،ف .)9913( .معری الگو هَ َجامَو بهعنوان شللل وها
اارامو برا ااهم اعطراا خوانون در زبان خارج  .مطالعات زبان و ترجمه.19-95 ،)3(53 ،
مسدف  ،ف ،.و خ ر ،م .)9919( .رابطة ب م ادرار دانماموزان از سلللبم ریدار معسمان با بهزی لللد
روانشناخد در انها .عسوم ریدار .320-319 ،)9(1 ،
Aristotle. (2010). Rhetoric (W. Rhys Roberts, Trans.). New York, NY: Pennsylvania
State University.
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رضددا پیشقدددم اسللداد للروه زبللان انگس لل و روانشناسلل ترب دلل دانشللگاه یردوسلل
. زباهنگ و نوازه م باشو، پ وهمها ایشان ب شدر در وزۀ هَ َجامَو. مشهو اس
) زبللان یارس ل

شددیما ابراهیمددی اسللدادیار للروه زبللان و ادب للات یارس ل ( للرایم امللوز

زبللان یارس ل بلله ن ریارس ل زبانان و

 پ وهمهللا ایشللان ب شللدر در للوزۀ امللوز. اس ل
.  هَ َجامَو و زباهنگ اس،یارس زبانان

