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 چکیده

ــات ــوا  هیجان ــ  و ح ــیار ، نق ــان بس ــد و مدر  ــوزد دارن ــاد یرآ و شم ــی در د مهم

ــ ــدیم ــ   توانن ــا وناز طرد ــوا   ون ــتزادو از ح ــات و ا  ــه هیجان ــه تحرد ــام ب هنگ

 ادجـاد ارتااطـات هیجـانیلـاا  عمـ  نننـد  ترموفـ  شموزانزبـانبـراآ شموزد زبان دوم 

ــو  ــاارو  مطل ــرتأثیر  ــه حــوا  آ ب ــاد یرآ منظورب ــوان د ــیاد  ت ــ اف ــا ی اهمی  ، ح

ا ــ  نــه بــه « بســامد»و « هیجــان» ةواژدو  ترنیاــی از« هَیجامَــد»ا ــ    زدــادآ

 ننـد بسـامد واژ ـان اـرار دارنـد، اشـارو مـی تـأثیرهیجانات ناشی از حوا ی نـه تحـ  

ـــان ـــاد یرآ زب ـــرد در د ـــر نگ ـــونگی تدیی ـــا  گ ـــرشنیگ ت ـــه ب ـــق مقال شموزان در اد

ــه هنگــام ا ــتزادو از الگــوآ غیرفار ــی ــد»زبان را ب ــددق منظــور « هَیجامَ ــا بســنجیگ  ب ب

 1در  ،نشـــور 61زبان از شموز غیرفار ـــیزبـــان 16 بـــها ـــتزادو از الگـــوآ هَیجامَـــد، 

ــدردپ شــد و  ــ پ از  ــاشنجلســه موعــوعات فرهنگــی ت ــد مصــاحاه  ه ــه ش و  رفت

ها حـانی د ـ  شمـدو از تحلیـ  مصـاحاهنیزـی ارزدـابی شـد  نتـادج به صـورتبهنتادج 

 ،زبانشموزان غیرفار ــیبــر نگــرد زبــان« هَیجامَــد»ا ــتزادو از الگــوآ از ادــق ا ــ  نــه 

بیشـتر باشـد،  شـدونسـا  بـه موعـود تـدردپ شمـوزیفار ـو هر ه هَیجامَد ثر ا   ؤم

ادـق الگـو، نیزیـ  دـاد یرآ زبـان  نـهدیجـاشن  در نتیجـه از لکرد او بهتر خواهد بودعم

ــانفرهنگــی، هیجانــات ر ــی را از طردــ  ادجــاد ارتاــا  بــیق فا  آ ــازفعالو  شموزانزب

بـراآ  الگـوآ منا ـای توانـدیمـ ر ـدیمـ نظربـهدهـد،  طوح مختلف هَیجامَد ارتقا می

 محسو  شود   زبان دوم عنوانبهتدردپ زبان فار ی 
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 شموزآ نگرد، فار یحوا ، : هَیجامَد، هیجان، هادواژهیکل

 مقدمه. ۱

 دلاد بـهامـر مهمـی ا ـ  نـه بـا اهـدا  و  زبانانفار ـیغیـر تدردپ زبـان فار ـی بـه 

ادـران، ششـنادی بـا فرهنـ  و شدا  و ر ـوم  ،نمونـه عنوانبـه، رددپـایمـ ونی صـورت  ونا

ــیق  ــتر ب ــات بیش ــرارآ تعامل ــهبرا ــدلی و حرف ــات ش ــیاد  ارتااط ــردآ، اف ــیاد  اآ ف و اف

ــ  ــة عمی ــاندرک دوجانا ــف  فرهن  تر می ــاآ مختل ــانلا ه ــان فا آه ــان زب ــی و مدر  ر 

ــا  آاعمــدونقــ  شن  ــق اهــدا  ادز ــه اد ــدیمــدر نیــ  ب ــان، شــیوةننن ــق می ــدردپ    در اد ت

ــاه  ــدر  و ن ــد م ــ  جدد ــه فرهن ــی از ورود ب ــطرا  ناش ــا ی  ،اع ــوارد ح ــه م از جمل

اآ جـی اتلـا  واـ ، هیدنـه شموزشـی نتیجـه ـنجیدو هـاآ ناا ـتزادو از روداهمی  ا    

ــ  و  ــرد منزــی در اشــته  ردیآ ندفار ــیدر نهاد ــاد نگ ــر بــه ادج ــانو منج  شموزانزب

ة داراآ  رخـ زبانانغیـر فار ـیزبـان فار ـی بـه  تخصصـیشمـوزد نلـی،  طوربه  شودیم

هاآ ردیآ شموزشـــی، انتخـــا  الگـــو و شـــیوو ـــاارآ، برنامـــهنـــه هد ادســـ  پیچیدو

لــه و بازخوردهــاآ شموزشــی از جم تــدردپ پ، تهیــه محتــواآ شموزشــی منا ــ ، فـقتـدرد

ــان شن محســو  می ــان و همکــاران،  شــوندارن ــه انتخــا  الگــو  .(6931)میردهق از شنجــا ن

شدــد، وجــود دــه می شــماربه زبانانغیــر فار ــیبــان فار ــی بــه دکــی از ارنــان شمــوزد ز

نمـه  زبانانغیـر فار ـی ار و  مشـخ  و نظـرآ در حـوزة شمـوزد زبـان فار ـی بـه 

وزو خواهـد نـرد و بـا توجـه بـه نتـادج مهاتـی نـه شادانی به تهیة و تدودق محتوا در ادـق حـ

اآ از نگـرد مجموعـه مهاـ  دارد  تـأثیرشموزان نیـی در پی خواهد داشـ ، بـر نگـرد زبـان

ــ شــی ، شــخ  دــا وااعــه ا ــ   بــه ات رفتــارآ نســا  بــه دــه اعتقــادات، عواطــف و نیّ

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

ــان می ــار نماد ــد )شــواحســا  و رفت ــوریال ــر ا ةدهندنشــان را نگــردنردمــی  ( 6931، پ ث

  دـا موعـود اجتمـاعی مـورد نگـرد و شخصـی از شـی ةتجربـشناختی و عاطزی به جـاآ 

« مکانیسـگ پنهـانی»  نگـرد در ادـق معنـی دانـدیمـ  ده تماد  بـه پا ـد در برابـر شن شـی

افـراد،  ییهـا دـا رودـدادها  ةدربـارنظـرآ ا ـ  نـه  و ننـدرا هداد  میفرد ا   نه رفتار 

ــراز می ــردداب ــدمنعکپو    ــرد  ةننن ــود احســا  ف ــارن ــی،  شن ا ــ  ةدرب از (  6911)نردم
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هــاآ مهاــ ، احسا ــات، تمادلــات و رفتارهــا، نقشــی ا ا ــی در نگرد نــهدیجــاشن

(، در 2661، 6) ولگوا ـکا نننـدیمـموفقی  دا عـدم موفقیـ  در زمینـة دـاد یرآ زبـان ادزـا 

برر ـی  ،شـدوتدردپ فرهنگـی نسـا  بـه موعـوعات شمـوزانیفار ـادق پـژوه  نگـرد 

نلــی نگــرد  طوربــهنســا  بــه جامعــة زبــان مقصــد دــا  شموزانزبــان  نگــرد ا ــ شــدو 

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

ــه ــو ب ــادر جوام ــا  ــرد نس ــام و نگ ــور ع ــان دوم ط ــة زب ــه جامع ــه  ب ــا طور ب در  -خ

ــاد یرآ ــق د ــ  در اد ــان دوم و موفقی ــاد یرآ زب ــأثیر د ــوارد بســیارآ،   دبســیادی دارد ت ر م

 یرآ ممکـق مسـتقیگ فـرد بـا موعـود دـا شـی  ا ـ   ادـق شـک  ةحاص  تجربـ هانگرد

صــورت ممکــق ا ــ  دــه رودــداد منزــی دــا مهاــ  باشــد  در ادــق ةا ــ  حاصــ  مشــاهد

فـرد، نگـرد او  هیجـانی د نـه بـا تدییـر تجربـةشـک   یـرفرد منزی دا مها  در هاآ نگرد

ــود   ــر ش ــتخود تدیی ــی د  ــرد نی ــود نگ ــیق ن ــه در تعی ــواملی ن ــه ع ــاناز جمل و  شموززب

ــه  تــأثیردــاد یرآ عمیــ  او   آهــا یمواعبادــد در دارد، هیجانــات و حــوا  ا ــ  ن

الگوهـادی نـه تانیـد بـر حـوا  و از دکـی   و پیشـرف  وآ لحـاش شـود شموززبانداد یرآ 

در ادـق مسـیر  توانـدیمـ ر ـدیمـ نظربـها ـ  نـه  2«الگـوآ هَیجامَـد»دارد،  اتنق  هیجان

ا ـ  نــه  آاژودـ ـار و  و در ادـق مزهـوم، پدتــدر آالگـو منظـور از و شـود اـثر واؤمـ

ــدر   بــا  ــان و حــوا   از  یشــناخ  و ش ــاهدر شن م ــانهیج  رودتوانــد یم شموززب

ــ   ــدردر منا  ــد را پدت ــاک نن ــوم  .اتخ ــهَ»مزه ــدمپی ) «دیجامَ ــان و  ، طااطااا ــی ، آوران

د ـ  شمـدو و بـر عوامـ  بـه 4و بسـامد 9ا ـ  نـه از تلزیـ  هیجـانمزهومی نـودق (، 6932

حــوا   ةجــینتهیجانــاتی ا ــ  نــه در  ةبردارنــد درنــه  معناقدبــدهیجــانی متمرنــی ا ــ   

شـناخ  افـراد را  تواننـدیمـبسـامد، ادـق هیجانـات  تـأثیرو تحـ   نـددشیم وجودبهمختلف 

ــهَ(  2661، جــاجرمی و شادســته، اــدمپی ؛ 2661و شادســته،  اــدمپی نســای نننــد ) د یجامَ

 زبـانی ةهرجامعـ مختلـف افـراد بـراآ زبـان هـر واژ ـان نـه دارد وااعیـ  اشـارو ادـق بـه

                                                           
1. Golkowska 

2. Emotioncy approach 

3. Emotion 

4. Frequency 
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  هـر  شـودمی نامیـدو واژو شن «هَیجامَـد» نـه باشـندمی هیجـان از متزـاوتی مقـاددر محـرک

 نـردن لمـپ ددـدن، شـنیدن، ماننـد هادیتجربـه ةجـینت در نـه واژو دـه هَیجامَـد  ـط ادر 

 ترمـأنو  زبـان شن  ـخنگودان و افـراد بـراآ نظـر مـورد ةواژ باشـد، بیشـتر شـود،می حاص 

ــودو ــراد و ب ــ  درک اف ــد واژو شن از ترآعمی ــ  خواهن ــدمپی ) داش ــاران، و ا ؛ 6932 همک

ــه ــ  ب ــدمپی  ازنق ــروزیفو  ا ــزهانی،  پوراند ــ  اص ــا در د  ــ    ــر ا  ــه کن ــازم ب (  ل

همیمــان صــورت به، فــرم و معنــا را ردیــ یمــرا فــرا  آاواژوه فــرد در زبــان اول هنگــامی نــ

را دـاد بگیـرد   فـرم بادـد و دانـدیمـاما در زبان دوم معناآ انهـر واژ ـان را از ااـ   شموزدیم

 ونـه واژ ـان  دعنـی ادـق  دانـدیمـنـه فـرم و نـه معنـا را  ،از نکات فرهنگـی در مورد برخی

عنــوان بــه  باشــندیمــغا ــ   شموززبــانبــار فرهنگــی خــا  داشــته و در فرهنــ  زبــان اول 

ــال ــان ،مه ــغ شموززب ــانیفار ــ ری ــراآ نخســتیق یزب ــه ب ــا ن ــار ب ششــنا « آ ــایاورمه» واژة ب

ر زدـرا هیجـان و حـوا  او نسـا  بـه ادـق واژو د ؛دانـدیمـنه معنا و نـه مزهـوم را ، شودیم

الگـوآ هَیجامَـد در هـر دو    ونـه اطلـاعی نسـا  بـه شن نـدارددعنـی هـی   ط  تهی ا  ،

و نــاربرد داشــته  در شمــوزد واژ ــان زبــان اول و دوم توانــدیمــو  صــورت اابــ  اجرا ــ 

 در نظـرنـون بـا ان  باشـد تأثیر ـاار ونـه مزـاهیگ فرهنگـی  نی  بـه درنـی عمیـ  از ادـق در

شموزشــی بــر دــاد یرآ و پیشــرف   آهــاجانیه تــأثیرباتوجــه بــه  ــرفتق مزهــوم هَیجامَــد و 

ــان ــد شموززب ــوآ هَیجامَ ــد ان، الگ ــدمپی ، نگارن ــه2661) ا ــدردپ ( را ب ــوآ ت ــوان الگ عن

نـه شدـا دهنـد پا ـد میمنا   مسـا   فرهنگـی زبـان فار ـی بر یدـدو و بـه ادـق پر ـ  

دارد دـا خیـر   تـأثیر هـاشنشموزان و دـاد یرآ ا تزادو از الگـوآ هَیجامَـد بـر نگـرد فار ـی

ــاــراردادنم مزهــوم هَ مــد نظــردر ادامــه، پــپ از پــرداختق بــه پیشــینة پــژوه ، بــا  د و یجامَ

، دــه الگــوآ شمــوزد زبــان فار ــی بــه )هیجــان، حــوا  و بســامد(  انة شنهاآ  ــهلزــهمؤ

  شود  پیشنهاد می زبانانغیر فار ی

 پژوهش ةنیشیپ. ۲

در عنـوان دکـی از متدیرهـاآ اصـلی دنکـه در پـژوه  حاعـر، هَیجامَـد بـهبا توجـه بـه ا

ــه شــدو،  نظــر ــی  اــدم ) یمراتا لســله)رودکــرد(  آالگــو رفت  دکــی از ،(2661شمــوزد پ

منظور شمــوزد موعــوعات فرهنگــی بــه نــه بــه ددــشیمــ نظربــه منا ــ  شموزشــی آالگوهــا
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ــهفار ــی ــژوه  ب ــق پ ــدوشموزان در اد ــه ش ــار  رفت ــأثیرو  ن ــق  ت ــاجانیهاد ــرد ه ــر نگ  ب

در  شـدوانجام آهـاپژوه در ادامـه بـه معرفـی ادـق الگـو و بنـابرادق،  ؛شـدو ا ـ ارزدابی 

    شودیمادق حوزو پرداخته 

 معرفی الگوی هَیجامَد. ۱. ۲

ــدمزهــوم  ــدمپی تو ــ   بارقینخســت ،هَیجامَ ــان و ، طااطاا ا ــی ــا  6932) آوران ( در نت

ــان اول آهاهدــنظرتحلیــ  انتقــادآ و نــاربردآ  ــا تکــودق فرا یــرآ زب معرفــی  از پیــداد  ت

 الگــوشــناختی تحــول دک ار ــة انســان دــا ، ماتنــی بــر ددــد او روانالگــوشــدو ا ــ   ادــق 

ــا  آهــاتزاوت-یتحــول ــر ارتا ــی ب ــردآ ماتن ــق فــر  6ف ــاآ اد ــر مان ــه ا ــ  ا ــ  و ب ن

ــه و ا ــا  تحــول و داد یرآ هــاجانیه ــد پاد ــة6331، 2) ردنســ ق و ودــدران ــه  زت ــا ب  (  بن

مـا را اـادر بـه دادو و معنـا  تجاربمـانبـه بـه اعمـال مـا جهـ  و  هاجانیه ردنس ق و وددر، 

ــان،  ــرل رفتارم ــازمانننت ــان یده  ــر تجاربم ــد، حــ  مســ له و تزک ،  ــاخ  تجــار  جدد

ــددنمایمــ ــقیامــ) ن ــان دوم  نــهدیجــاشناز   (62،    6934، آیدد ــاد یرآ زب ــد  شــااه یب

از ادــق ددــد او در دــاد یرآ زبــان دوم نیــی بهــرو  تــوانیمــبــه فرا یــرآ زبــان اول نیســ ، 

ــرد ــق رودک ــ   اد ــود رف ــ  موج ــارة  ، دان ــه درب ــی را دک ار  ــق و مد ــکه ــازدیم و   

ــاعی  آهــا یظرف ــانی، هیجــانی و اجتم ــاملیرا شــناختی، زب ــ  تع ــ  رواب ــه همــه از طرد  ن

ــادل عــاطزی(  ــه )شــام  تا ــشموخت ــد نظــر ،شــوندیم ــرار می م ــر ا ــا  ا ــد  ب  آالگــو یرن

ر در شــ  جادگــاو بــ تــوانیمــدرجــات دــا  ــطوح هَیجامَــد دــه واژو را ( 2661) اــدمپی 

(، هَیجامَــد 6) 9از: هَیجامَـد تهـی انـدعاارتترتیـ  روآ دـه طیـف  در نظـر  رفـ  نـه بــه

 1(، هَیجامَــد درونــی9) 1حرنتیلمســی(، هَیجامَــد 2) 1(، هَیجامَــد ددــدارآ6) 4شــنیدارآ

  (1) 3( و هَیجامَد جامو4)
 

                                                           
1. Developmental Individual- Differences Relationship-based 

2. Greenspan and Wieder 

3. Null 

4. Auditory 

5. Visual 

6. Kinesthetic 

7. Inner 

8. Arch 
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 (۲1۱2قدم، . سطوح چندگانة هَیجامَد )پیش۱جدول 

  آموززبان ةتجرب نوع هیجان

 هَیجامَد تهی
، هنوز  ییآ در مورد واژو و مزهوم شن، شی  و موعود جددد شموززبان نهزمانی

 نلی هی  اطلاعاتی راجو به شن ندارد  طوربهنشنیدو، ندددو و تجربه نکردو ا   و 

 ، در مورد نلمه/مزهوم/موعود صرفاپ شنیدو ا   شموززباننه زمانی هَیجامَد شنیدارآ

 نلمه/مزهوم/موعود شنیدو و شن را نیی دددو ا   ، در مورد شموززبان نهزمانی هَیجامَد دددارآ

هَیجامَد 

 حرنتیلمسی

، شی  را لمپ نردو و با شن از نیدده در شموززبان نهزمانی، فوقافیون بر موارد 

 ارتاا  بودو ا   

 هَیجامَد درونی
مستقیماپ نلمه/مزهوم/شی /موعود را تجربه  شموززبان نهزمانی، فوقافیون بر موارد 

 و ا   نرد

 هَیجامَد جامو
منظور نس  اطلاعات بیشتر در مورد به شموززبان نهزمانیافیون بر موارد فوق، 

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

  نشدیمهَیجامَد را به تصودر  ة ند انطور  وداترآ  طوح به  6نمودار 
 

 
 (۲1۱2، ۱قدمپیشسطوح چندگانه هَیجامَد ) .۱نمودار 

                                                           
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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ــان 6نمــودار  بــر ا ــا  ــد شــدو بــراآ مراتــ  ارا هبتوانــد از  لســله بادــد شموززب هَیجامَ

( تاعیـ  ننـد و مراحـ  ، درونـی و جـاموحرنتیلمسـیتهـی، شـنیدارآ، ددـدارآ، )هَیجامَد 

ــد   ــی نماد ــپ از ددگــرآ ط ــهیهنگــامرا دکــی پ ــان ن ــی نشــنیدو  شموززب موعــوعی را هر 

ــودو و  ــاطزی ب ــپ ع ــه ح ــد هر ون ــود فاا ــه شن موع ــا  ب ــد، نس ــهباش ــد  در نتیج هَیجامَ

لحـاش درک شن موعـود در حـوزو بـودو و بـه تهـی بـراآ وآ در  ـط  مـورد نظـرموعود 

هَیجامَــد  ةدرجــ، شــنودیمــرا  مــورد نظــرنــه او موعــود هنگــامیاو اــرار دارد   6یش ــاه یه

ر ــد و  نانچــه تصــاودر مــرتا  بــا می شــنیدارآ بــه  ــط  هَیجامَــد تهــیشن واژو از  ــط  

ــد شن از  ــط   ــه، شــنیدارآشن موعــود را باینــد دــا حتــی لمــپ نمادــد، هَیجامَ ــه ترتی  ب ب

ــطوح  ــدارآ و   ــیدد ــعود می حرنتیلمس ــرد وارد ص ــد ف ــه، هَیجامَ ــق مرحل ــد و در اد نن

   ــرددیمــاختی نلــی حاصــ  شــن مــورد نظــر ةواژد و در مــورد وشــمی2ش ــاهیبرون ةحــوز

تنهــا از بیـرون بــا موعـود ششــنادی دارد   شموززبـانلـازم بـه کنــر ا ـ  نــه در ادـق مرحلــه 

تاــو افــیاد   نانچــه تجربیــات  او از شن موعــود در مراحــ  بعــدآ افــیاد  پیــدا ننــد، بــه

بــا انجــام  توانــدیمــ شموززبــانشــود و از شن واژو ادجــاد می درونــیبســامد تجربــه، هَیجامَــد 

ــد  ــه هَیجامَ ــه  جــاموپــژوه  و تزحــ ، ب ــد و خــود را ب ــاز شن موعــود د ــ  داب  ةمرحل

دایقــی از موعــود مــورد نظــر شــک  خواهــد  بر ــاند  در ادــق مرحلــه، درک9ش ــاهیدرون

ادـق الگـو و  آرینار بـه ر ـدیمـنظـر بـه خواهـد شـد   رف  نه منجر به داد یرآ عمیقی 

زدــرا مــؤثر ا ــ ؛  واژ ــان عینــی و انتیاعــیتــدردپ ، بــراآ مــورد نظــرنــردن  ــطوح طــی

 مــورد نیــازو درونــی بــا فــراهگ نــردن ابیارهــاآ  حرنتیلمســی ةمرحلــتوانــد در مــدر  می

 ـازآ شایهشموزان بـراآ زبـانتـا را  و عناصـر مربـو  بـه شن هـاآ انتیاعـیتا حد امکان واژو

شموزان توعــی  دهــد و ادــق امــر دکــی از بــراآ زبــان نیــی صــورت عینــیهــا را بهنــردو و شن

 شود هاآ ادق الگو محسو  میودژ ی

                                                           
1. Avolvement 

2. Exvolvement 

3. Involvement 
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 (۱ب۲1۱2) قدمپیشآموزشی برگرفته از  هرم هَیجامَد. ۲ نمودار

 

 شده در زمینة هَیجامَد انجام یهاپژوهشمروری بر . ۲. ۲

ــاد ی ــان دوم، در د ــاپژوه رآ زب ــیزمدر  دیه ــ   ةن ــد تو  ــ  هَیجامَ ــدمپی نق و  ا

الگــوآ بــر ا ــا  : شــودیمــاشــارو  هــاشنهمکــاران انجــام شــدو ا ــ  نــه بــه تعــدادآ از 

ــول ــاتزاوت-یتح ــرد آه ــ آف ــر یماتن ــا  ب ــدمپی  ،(6332) ارتا ــوناد، شا ــتهو  مس  شادس

 ادــق، بــر افــیون داراآ جناــة عــاطزی هســتند  واژ ــان ( بــه ادــق نتیجــه ر ــیدند نــه2669)

ــدمپی  ــان و ، طااطاا ا ــاران )ی ــتزادو از2669همک ــا ا  ــد م ( ب ــان دادن ــد نش ــوم هَیجامَ زه

نســا  بــه نلمــاتی  ترش ــانو  ترود ــرداراآ درجــة عــاطزی بالــاترآ هســتند،  نــهواژ ــانی 

، بــیق دو نلمــة نمونــه  بــراآ شــوندیمــنــه داراآ بــار عــاطزی نمتــرآ هســتند، دــاد  رفتــه 

زدـرا شن  ؛رنـدی یمـتـر دـاد  ـردو را« مـوز»، نودنـان شفردقـادی واژة «ااش   ـوبی»و « موز»

عنــوان میــیان معتقدنــد هَیجامَــد بــه هــاشنا ــا ،   بــر ادــق انــدنردورا لمــپ، حــپ و مــیو 

واژو بــالقوو اــادر بــه تعیــیق برجســتگی دــه  طوربــهوانــن  عــاطزی بــه نلمــات مختلــف، 

ــ   ــر، ا  ــی ددگ ــدمپی  در پژوهش ــار ا ــاد یرآ 2669)ان و همک ــان را در د ــ  هیج ( نق

ــان  ــی و  2دومزب ــا یظرفبرر  ــان دوم و ا آه ــران زب ــاطزی فرا ی ــهع ــراد دوزبان ــورد را  ف م

                                                           
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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ــد  ــ  نظــر  توجــه اراردادن ــردآ هــاشنطا ــی  آادرجــه، هــر ف از احسا ــات دارد و لدــات نی

ــانی  ــار هیج ــداراآ ب ــندیم ــددقباش ــد و هیجانی  ب ــد هَیجامَ ــاهیمی مانن ــازآترتی ، مز  6 

ــی تعــدادآ نخســتیق ــار مطــرح شــدند  دعن ــد، نــه دــات از لب ــاترآ دارن بســامد هیجــانی بال

نشـان داد نـه  هـاشننتـادج پـژوه   ،از  ـودی ددگـر  شـوندیمـفتـه و بهتـر دـاد  ر ترود ر

  دعنـی نلمـاتی نـه بـار انجامـدیمـبـه درک بهتـر واژ ـان  2آمندباف در ننار  آ ازیجانیه

  رفته شوند   ناربهمنا   شن نلمه  آها یمواعدر  توانندیمعاطزی نمترآ دارند، 

دــد ادــق ا ــ  نــه هــر ( نیــی مؤ2661 ــیدنوزادآ ) ، بقــادی واــدمپی نتــادج پــژوه  

اآ خــا ، بیشــتر باشــد عملکــردد بهتــر خواهــد بــود  ــه هَیجامَــد فــرد نســا  بــه نلمــه

ــر  ــی نشــان داد انه ــوا نی ــ  محت ــادشورآ(  تحلی ــی )عملکــرد ی داد یرآاد ــه مردان ــق ن در اد

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

واژ ــان  زنــان ( در حــالی نــه  وشــتی و غیــروماننــد بــازار  ــهام، پی اند )تر دانســتهراحــ 

(  رنـ  مـو، بـافتنی و غیـرو انـد )ماننـدتر تشـخی  دادوراحـ  ،را مؤنـ مرتا  بـا جـنپ 

و  4 ــاخ هگ، 9نلمــات همادنــد رآتوانــد در دـاد یارتاــا  عــاطزی بـا نلمــات میبنـابرادق، 

 اــرار  یــرد مــد نظــرشتــی  آهــاپژوه در  توانــدیمــ و ادــق مســ له ثر باشــدؤمــ غیــرو نیــی

ـــدمپی ) ـــاران، ، طااطاا ا ـــان، و همک ـــدمپی ؛ 2669ی ـــانی، ا ـــته و رحم (  2661، شادس

ــیق  ــدمپی همچن ــان و ، طااطاا ا ــی ــه؛ 2669) آوران ــ  ب ــدمپی  ازنق ــاران،  ا ( 2661و همک

هــا، زعــگ شنانــد  بــهنردومنــدآ را در ننــار بافــ  هیجــانی برر ــی در پــژوه  خــود، باف 

بــر  ،تــردق عــواملی ا ــ  نــه علــاوو بــر بافــ  اجتمــاعی و واژ ــانیبافــ  هیجــانی از مهگ

ــ ــان م ــوزد زب ــاد یرآ و شم ــانؤد ــی زب ــاهی از تجــار  وااع ــابرادق، ش  شموزان ثر ا ــ   بن

طــور  شــمگیرآ نمــه وزشــی و در نتیجــه، موفقیــ  مــدر  بــهیشــرف  شمتوانــد بــه پمی

در  1اشـتیاق بـه ارتاـا نـه  داردیمـاکعـان  ددگـر در پژوهشـی ،(الـف 2661) اـدمپی  نند 

بـر  هـا باشـد توانـد ملـانی بـراآ دـاد یرآ بهتـر شنشموزان بـا شـراد  دکسـان، میبیق زبـان

                                                           
1. Emotionalization 

2. Contextualization 

3. Collocation 

4. Colligation 

5. Willingness To Communication (WTC) 
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شن ثر ا ـ  و هـر  ـه  ـط  ؤمـ اشـتیاق بـه ارتاـا  هَیجاَمَـد بـر ادق پـژوه ، ةیفرعطا  

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

و ادــق در ثرنـد ؤم اشــتیاق بـه ارتاــا طـور مهاتــی بـر هـر دو بــههَیجامَــد و  ش ـاهیبروننـه 

نتـادج نشـان داد ، هَیجامَـدمنزـی دارد  بـا توجـه بـه مزهـوم  آتـأثیراعطرا ،  حالی ا   نه

ــود، بیشــتر از شن ش ــاهیدرونهــا افــرادآ نــه بیشــتر در مــورد شن ــادو ب هــادی نــه اتزــاق افت

شموز داشتند، به براـرارآ ارتاـا  تمادـ  نشـان دادنـد  در وااـو، زمـانی نـه زبـان ش اهیبرون

نـردن در مـورد نسـا  بـه صـحا  ،دنسا  بـه موعـوعی در زبـان اول خـود، حسـی نـدار

 دهد  مینشن موعود در زبان دوم نیی تمادلی نشان 

ا ـتزادو شـدو ا ـ   نیـی هـاآ شمـوزد در ددگـر حوزو از مزهـوم هَیجامَـدافیون بر ادق، 

ـــال، ـــراآ مه ـــدمپی  ب ـــا و  ا ـــد، رود 2661) نژادعا ـــوم هَیجامَ ـــتزادو از مزه ـــا ا  ( ب

هــاآ ننــونی شزمــاد   ــط  خوانــادی شزمــون رود یرآ جددــدآ را بــراآ تو ــعة انــدازو

ــان  ــژوه  شن ــد  در پ ــه دادن ــوزدان  226ارا  ــورد  شم ــتان م ــارم دبس ــط  دوم و  ه در  

ارزدابی ارار  رفتند و نتـادج نشـان داد نـه افـیاد   ـط  هَیجامَـد منجـر بـه افـیاد   ـط  

ــد  ــد ش ــ  خواه ــر،  درک مطل ــی ددگ ــدمپی در پژوهش ــته ) ا ــ  2661و شادس ــر طا ( ب

ــد»الگوهــاآ حــانگ بــر دــاد یرآ زبــان دوم بــر ا ــا  هیجــان، مزهــوم  ــهرا « هَیجامَ  عنوانب

 شموزانزبـاننشـان داد نـه شنـان نتـادج پـژوه   ژ ـان مطـرح نردنـد روشی براآ شموزد وا

داشـتند  بنـابرادق  ددگر ـطوحعملکـرد بهتـرآ نسـا  بـه  ،اجتمـاعی بالـابا  ـط  ااتصـادآ

ــ ــوانیم ــادآ/اجتماعی/فرهنگی  ت ــط  ااتص ــ    ــان ز ــه شموزانزب ــیان  طورب ــادارآ می معن

ــد  ــاشنهَیجامَ ــیق  ه ــرا تعی ــدیم ــه  نن ــته )ب ــدم و شادس ــی  ا ــگ پ ــرمادة 2661زع ــی   ( نی

توانــد در دــاد یرآ افــراد، تزــاوت ادجــاد ننــد  بــا افــیاد   ــرمادة میااتصــادآ و فرهنگــی 

ــه  ــطوح درو ــد ب ــی و جــامو نیددــهااتصــادآ و فرهنگــی، هَیجامَ  ــرا نــه  ؛ ــرددتر مین

 نند  هاآ بیشتر، امکان تجار  بیشتر را براآ افراد فراهگ میبرخوردارآ از  رماده

ــه ــد ب ــوم هَیجامَ ــیق، از مزه ــ   همچن ــدو ا  ــتزادو ش ــ  ا  ــوزد فرهن ــور شم در منظ

ــژوه  ــدمپی  پ ــانی ا ــوزد  لســه آالگــو (در د ــ   ــا )و شادســته ، رحم مراتایم شم

ــ   ــق فرهن ــا  اد ــر ا  ــ   ب ــدو ا  ــی ش ــومعرف ــدر  میالگ ــه، م ــا ب ــد ب ــتقم توان نار بس
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معنــا بــددقشموزان در یــر ننــد  را در زبــانهَیجامَــد ،  ــطوح مختلــفم 6هاآ فرهنگــیخوشــه

ــان ــه زب ــدارآ و شموز در ن ــنیدارآ، دد ــطوح ش ــة   ــا تجرب ــدا ب ــیابت ــد، حرنتیلمس  فرشدن

 ش ـاهیدرونبـه  ـطوح درونـی و جـامو،  ورود بـهو  ـ پ بـا  را تجربـه نـردو ش اهیبرون

   شوردد   میاآ فراتر از دان  صر  بهو ش اهی ر دمی

شدــد تــاننون در حــوزة شمــوزد زبــان فار ــی می مرورشــدو بــر آهــاوه ژپه از کــ نان

الگــوآ هَیجامَــد پژوهشــی صــورت نگرفتــه ا ــ   از  ــوآ  دربــارة، زبانانغیــر فار ــیبــه 

ــاننگــرد  ددگــر، ــان مقصــد، نقــ  مهمــی را در  شموزانزب ــه مســا   فرهنگــی زب نســا  ب

تـدردپ بـه  فرشدنـددر  موعـوعاتی ا ـ  نـه بادـد و دکـی از  ننـدیمـداد یرآ زبـان ادزـا 

تـدردپ  آهـارودنظـر  رفتـه شـود و در ادـق مـورد نیـی مـواد شموزشـی و  شموزان درزبان

ن بـا ا ـتزادو از الگـوآ ، نگارنـد اهنـ  ادرانـی وجـود نـدارد  بنـابرادقنافی متنا ـ  بـا فر

  اندنردوارزدابی  شموزانزبانتدییر نگرد  نار یرآ ادق الگو را بربه تأثیرهَیجامَد، 

 روش پژوهش. ۳

ـــادج  ـــر، نت ـــژوه  حاع ـــ بهدر پ ـــا  شمدود  ـــاحاه ب ـــی 16از مص ـــرفار   شموز غی

ــی ــام   61زبان از فار  ــور ش ــورهاآ نش ــه، مصــر، نش ــالیآ، ترنی ــتان، م ــتان، پانس هندو 

ــان، ــتان، شکربادج ــدآ، افدانس ــکار، بورون ــراق،   مادا ا  ــان، ع ــتان، لان ــی، تاجیکس ــه لیا ین

ــانمشــدول العالمیــه  المصــطزیمدر ــه جامعــه و،  ــورده، انــدونیآ نــه در  بیســا  آشموززب

بـراآ د ـتیابی بـه بیشـتردق اطلاعـات و درک عمیــ  از مـورد برر ـی اـرار  رفـ   بودنـد، 

 هــاشنطــور تصــادفی انتخــا  نشــدند بلکــه همگــی ان بــهشموزننند ان، زبــانرد شــرن نگــ

ــه ــی  طورب ــان فار  ــ  نســای دکســانی از زب ــه دان ــی انتخــا  شــدند ن ــد، از  روه هدفمن

مـورد برر ـی  فرشدنـدنزـر، ددگـر پا ـد جددـدآ در مـورد  16داشتند و پپ از مصاحاه بـا 

زن بودنــد و  زبان وفار ــی در پــژوه ، غیــر ننندوشــرن شمــد  تمــامی افــراد نمی د ــ به

ــیق  ــا  61ب ــقی  21ت ــانگیق   ــتند )می ــق داش ــال   ــان  2651  ــند ی زب ــط  بس ــال(     

و همگـی در  (تـا  هزـتگ(ن)دکسـان بـود )شمـوزد فار ـی بـه فار ـی  هـاشنفار ی تمـام 

                                                           
1. Cultural Capsules 
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طـور میـانگیق، دـه العالمیـه مشـدول تحصـی  بودنـد و بـه المصـطزی جامعـه هیعلممدر ة 

  اش    در ادران می هاشن ال از حضور 

نار  رفتــه شــدو ا ــ   بــه  ــاختاردافته بــهدر ادــق پــژوه ، رود نیزــی مصــاحاة نیمه

ــا نــه مصــاحاه ــراآ خــود در نظــر داشــته و در طــول ادــق معن ننندو،  ــار وبی مشــخ  ب

امـا در عـیق حـال، اجـازة انعطـا  در مصـاحاه را نیـی داشـته ا ـ    ،مصاحاه به شن پرداخته

شـوند ان پر ــیدو منظـور نسـ  اطلاعـات عمیـ  از مصاحاه  طراحـی و بـهاز ااـ هـال ـؤا

و «  ـرا»  ـؤالات، بـا شـد  بـر ا ـا  موعـود فرهنگـی نـه در هـر نلـا  تـدردپ شدند

ــه» ــه موعــود  شــدشموزان درخوا ــ  ( از زبــان2661، 6)درنیــه«  گون حســی نــه نســا  ب

ــد و  ــ پ  ،داشــتند را ــان ننن ــاپ بی ــان تقردا ــدت زم ــه  دودر م بیشــترآ در  اتتوعــیحدایق

خود بدهند  بنابرادق، بـا توجـه بـه هـد  پـژوه ، نگـرد مهاـ  دـا منزـی  آهاپا دمورد 

ــه موعــوعی نــه در نلــا  تــدردپ شــدو بــود، مشــخ   هــاشن ــر در شــد نســا  ب و تدیی

  رفـ    هـار موعـود متزـاوت فرهنگـی نسا  به دـاد یرآ مـورد ارزدـابی اـرار هانگرد

نــه  «دا ــتان زال و  ــیمر »، «میرزااا ــمی»، « شــامشک شجیــ  »، «باد یرهــاآ دــید»شــام  

نــ  و شدا  و ناملــاپ بــا فرهادــق موعــوعات نداشــتند و  هــاشنهــی  اطلــاعی از  شموزانزبــان

نزــر( همگــی در  61در  هــار نلــا  )هــر نلــا  متشــک  از  ،نــددر ــوم ادرانــی عجــیق بو

ا   ـطوح مختلـف (، تو ـ  مـدر  دکسـان بـر ا ـ1 ط  زبان فار ـی دکسـان )نتـا  

ــدمپی  آالگــو ــدردپ  26شــام   دایقــه 16جلســه )هــر جلســه  1( و در 2661) ا دایقــه ت

در تــدردپ جلســة   ( تــدردپ شــددایقــه 2دایقــه مصــاحاه بــه ازاآ هــر نزــر  96و 

هـی  شموزان یدارآ، مـدر  ابتـدا در مـورد موعـود منتخـ  بـراآ ادـق جلسـه نـه زبـانشن

ــه شن نداشــتند،  ــاعی راجــو ب ــان  صــورت شــزاهیبهاتی توعــیحاطل ــدت زم ــه 66در م  دایق

ـــه دادو  ـــراآو ارا  ـــدر  و  ب ـــوت م ـــواختی ص ـــو یرآ از دکن ـــأثجل ـــر روآ  ریت شن ب

ا ـتزادو بیشـتر شن دایقـه بـراآ توصـیف  66مـدت ، از لـوح فشـردة صـوتی بـهشموزانیفار 

ــرد ــدر  د  ن ــه، م ــان جلس ــورتبهر پاد ــزاهی  ص ــدتبهش ــه  96 م ــاحاهدایق ــا  آامص ب

 راجـوخـود را و احسـا   نظـرشـد  خوا ـتهاز شنـان نـردو و در مورد موعـود  شموزانزبان

                                                           
1. Dornyei 
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ــه ــة ب ــود و جلس ــنیدارآ  موع ــد  ش ــان ننن ــراآبی ــود  ب ــدردپ موع ــال در ت زال و »مه

شموزان هاآ ادــق افســانه بــراآ فار ــیدر مــورد معرفــی شخصــی مــدر  ، « ــیمر 

ــزاهی توعــیحاتی داد به ــپ از شن اســمتی ازصــورت ش ــه و پ ــتان و نقال ــو  دا  خوانی مرب

ــه شن از لــوح فشــردو  شموزان از معرفــی پخــ   رددــد و نگــرد و احســا  زبــانصــوتی ب

ــدوشخصــی  ــنیدو ش ــتان ش ــابی  ،ها و دا  ــدارزد ــپ از   ش ــدر  پ ــدارآ، م ــة دد در جلس

ــه شن  ــو  ب ــا ا ــتزادو از تصــاودر مرب ــی موعــود دوم ب دایقــه موعــود را  66 مــدتبهمعرف

ا ــتزادو  دایقــه از لـوح فشــردة تصـودرآ 66 مـدتبهتایـیق بیشــترم شن،  آبــراتوعـی  دادو و 

 96 مــدتبههــا و ا ــلاددهاآ مربــو  بــه شن پخــ  شــد و  ــ پ بــا مصــاحاه نــردو و فیلگ

 ةشــدهــاآ مشــاهدو و بــه تصــودر و فیلگشــد نظــرات خــود را راجــ خوا ــتهدایقــه از شنــان 

ــتان ــه دا  ــو  ب ــد  مرب ــان ننن ــه بی ــد عنوانب ــه، در ت ــید نمون ــاآ د ــود باد یره ردپ موع

دددارآ، مدر  ابتـدا بـه معرفـی شـزاهی و توعـی  ادـق بنـاآ معمـارآ پرداختـه صورت به

از مربــو  بــه دــید و باد یرهــا، انــواد شن، نــارادی و غیــرو  آهــالگیفو پــپ از شن تصــاودر و 

ــوح فشــردو تصــودرآ  ــد ل ــه حرنتیلمســیجلســة در  پخــ   ردد ــراآ مشــاهدو نیدد ، ب

بـا بـود، لمپ شن مدر  ابیار مربـو  بـه موعـود را نـه از ااـ  تهیـه نـردو  و موعود  وم

ــی شن  ــپ از معرف ــا  شوردو و پ ــه نل ــود ب ــورتبهخ ــالی و  ص ــاناجم ــدت زم  66 در م

و نظــر  دایقــه ابــیار مربــو  را لمــپ نننــد 26 مــدتبه دادفرصــ   شموزانزبــاندایقــه، بــه 

ــ ــق موعــود فرهنگــی و لمــپخــود را راجــو ب ــا اد ــد   ه ششــنادی ب ــان ننن ــه بی شن از نیدد

ــه ــورد موعــود ب ــال، در م ــوان مه ــ  مشک »عن ــه شن« شــاشجی ــو  ب ــوازم مرب ــدر  ل  را ، م

ــهشــام  )ن ــوازم بســتهخــود، نشــم ، نقــ ، پســته و  ــردو( ب ــور و ل ــه همــراو ت بندآ شن ب

ــه ــود ب ــی موع ــه معرف ــا  شوردو و ب ــه شن نل ــو  ب ــتان مرب ــ  و دا  ــی پرداخ طرد  لمس

در   شموزان مصـاحاه انجـام شــدو در پادـان بــا زبـان دـق نــار کنـر شـدهمـراو تاردخچـه ابـه

ــا ا ــتزادو از لــوح  66 مــدتبهمــدر  ابتــدا موعــود  هــارم را  ،جلســه درونــی دایقــه و ب

توعـیحات نـافی از   ـةفشردو تصـودرآ، توعـیحات شـزاهی و غیـرو معرفـی نـردو و بـا ارا

ــان ــ شموزان زب ــه  خوا  ــه ب ــا توج ــالگیفب ــدو  آه ــاهدو ش ــهنشو مش ــارة  چ ــود درب موع

، موعـود را نـردو بـودو با ا ـتزادو از و ـاد  و ابیارهـادی نـه االـاپ مـدر  تهیـه  انددویشن
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دایقــه در مــورد  96 مــدتبهپــپ از شن نننــد   و تهیــه آ ــازهیشادایقــه  96 مــدتبه

ــرد شناح ــات و نگ ــا سا  ــاممصــاحاهه ــه اآ انج ــد  ب ــورد موعــود ش ــال، در م ــوان مه عن

مــر ،  ــیر، ر  و شــام  بادمجــان، تخگرا لــوازم مربــو  بــه طــاد شن مــدر  میرزااا ــمی، 

و پـپ از ددـدن فـیلگ ششـ یآ و د ـتور  تهیـه و بـه نلـا  شورد ، ادوده و غیـروفرنگی وجه

هــا از شنبنــدآ نــردن شنــان، شموزان بــه ششــ یخانه رفتــه و بــا  رووهمــراو زبــانپخــ  شن بــه

در مـورد    پـپ از مصـاحاه بـا شنـانیـه نننـدکـارآ دکـددگر ادـق غـاا را تهبـا هم خوا  

در پادـان جلسـه از ، دایقـه 96 مـدتبهاحسا ات و نگـرد نسـا  بـه جلسـه بر ـیار شـدو 

 ةمیرزااا ـمی، تاردخچـموعـود جـامو، در مـورد  ةمرحلـ بـراآشـد خوا ـته  شموزانیفار 

ــرو  ــاد و غی ــواد ط ــگ از شن، ان ــاتی موجــود اع ــابو تحقیق ــهاز من جــازآ، ، فضــاآ مهانتابخان

راآ جلســه نتاــی بــ صــورتبهادنترنــ  و غیــرو تحقیــ  نننــد و  ــیارد تحقیقــات خــود را 

مـدر  داشـ ، در جلسـه پادـانی نـه بـه جلسـه جـامو اختصـا  شدندو به نلـا  بیاورنـد  

ــا و تحقی نتیجــه  یارد ــاآه ــان ه ــردو وشورآ را جمــو شموزانزب ــه  ن ــان خوا ــ  ن شز شن

ــة ــر نتیج ــر نز ــود را به ه ــژوه  خ ــد )صــوپ ــان نن ــزاهی بی ــدود رت ش ــراآ  9ح ــه ب دایق

ددگـر  هاآشـد  لـازم بـه کنـر ا ـ  بـراآ موعـود رفتـه  در نظـرشموز توعیحات هر زبان

 اآ دکسان را بر یددو و تنها نود موعود با نلا  ددگر متزاوت بود  نیی مدر  شیوو

ــان ــد، هم ــر ش ــه کن ــه ن ــر ون ــپ از ه ــدردپ  پ ــار ت ــدر ب ــیحات م ــام توع  ،و اتم

ــر ا ــا   اه انجــام  شــدمصــاح ــاد یرآ ب ــان در حــیق د ــات شن ــود نگــرد و هیجان ــا ن ت

 هــار موعـود فرهنگـی منتخـ ، هــر لــازم بـه کنـر ا ـ  الگـوآ مـانور مشـخ  شـود  

ــه ب عــدآ از فرهنــ  ادرانــی می ، نمــاد معمــارآ، هــود و «باد یرهــاآ دــید»پــردازد  دــه ب

ــا ن از ادــق طردــ  میشموزاکنــاوت ادرانیــان در  اشــته و هنــر ادرانــی ا ــ   زبــان تواننــد ب

از « میرزااا ــمی»هاآ توردســتی ادــران ششــنا شــوند  تــردق جاکبــهشــهر دــید و دکــی از بیر 

شـود و نمــاد توجــه غـااهاآ اصــی  ادرانـی ا ــ  نــه بـه  ــاکی خـا  در ادــران طــاد می

، فرهنـ  نـار و نیـاز را در بـیق ادرانیـان « شـاشجیـ  مشک »ادرانیان به هنـر ششـ یآ ا ـ   

دــد ادــق حقیقــ  ا ــ  نــه ادرانیــان از ددربــاز بــه وجــود اــدرتی وراآ ؤدهــد و مشــان مین

دا ـتان زال »اند  شـدوادرت بشر اعتقـاد داشـته و بـراآ حـ  مشکلاتشـان بـه او متو ـ  می
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معرفـی شـاعر بـر  افـیونهاآ شـاهنامه ا ـ  نـه تردق دا ـتاننیی دکی از جـاا « و  یمر 

هاآ مختلــف ادرانــی و بعضــی از شدا  و ر ــوم هبیــانگر افســان، بــیر  شن، فردو ــی

ــر  ــان نظی ــرو یدو ــتخانوادوادرانی ــار 2جــدول  ا ــ   و غی ــراآ  ه ــی در  را ب ــرح نل  ط

 دهد صورت خلاصه نشان می روو به
 

 جلسه 2. طرح درس مدرس در ۲جدول 

 زمان ابزار تدریس 4کلاس  ۳کلاس  ۲کلاس  ۱کلاس  جلسات

اول  ةجلس

 )توجیهی(

اجراآ 

شزمون 

ششنادی با 

 موعود 

اجراآ 

شزمون 

ششنادی با 

 موعود 

اجراآ 

شزمون 

ششنادی با 

 موعود 

اجراآ 

شزمون 

ششنادی با 

 موعود 

پر شنامه و توعیحات 

 دربارةشزاهی مدر  

 طرح

16 

 دایقه

هَیجامَد 

شنیداری 

 دوم( ة)جلس

شجی  

  شامشک 
 میرزااا می

باد یرهاآ 

 دید

دا تان زال 

 و  یمر 

توعیحات شزاهی 

مدر  و ا تزادو از 

 لوح فشردو صوتی

 دایقه16

هَیجامَد 

دیداری 

 سوم( ة)جلس

 میرزااا می
زال و 

  یمر 

شجی  

 مشک   شا

باد یرهاآ 

 دید

تصاودر، لوح فشردو 

تصودرآ، نماد  فیلگ، 

 انیمیشق و ا لادد

16 

 ایقهد

هَیجامَد 

 (حرکتیلمسی

 )جلسة

 چهارم(

باد یرهاآ 

 دید

شجی  

  شا مشک 

زال و 

  یمر 
 میرزااا می

شوردن شی  به نلا  و 

ا تزادو از مان ، 

 عرو ه، مجسمه، غاا

16 

 دایقه

هَیجامَد 

درونی )جلسة 

 پنجم(

دا تان زال 

 و  یمر 

باد یرهاآ 

 دید
 میرزااا می

شجی  

  شامشک 

 اجراآ نمادشنامه 6

 شموززبانتو   

  خوردن غاا تو   2

 شموززبان

   اخ  مان  تو   9

با ناغا،  شموززبان

 خمیر بازآ و مقوا

16 

 دایقه
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 ۲ادامه جدول 

 زمان ابزار تدریس 4کلاس  ۳کلاس  ۲کلاس  ۱کلاس  جلسات

هَیجامَد 

جامع 

)جلسة 

 ششم(

 یارد 

تحقی  در 

مورد زال  

 و  یمر 

 یارد 

 تحقی 

در مورد 

باد یرهاآ 

 دید

 یارد 

 تحقی 

در مورد 

 میرزااا می

 یارد 

 تحقی 

در مورد 

شجی  

  شامشک 

آ نتادج شورجمو

 صورت نتایپژوه  به

 و شزاهی 

16 

 دایقه

 

  نتایج. 4

ــانپــپ از تحلیــ  مصــاحاه ــه موعــوعاتی نــه در نلــا  ها، نگــرد زب شموزان نســا  ب

نیــی اشــارو شـد، جلســات بــر  تـر یپنــه  طورهمـانتـدردپ شــدو بـود، ا ــتخراد  رددــد  

ــددق ــی  رفــ   ب ــد پ ترتی  نــه پــپ از جلســة اول )جلســة مانــاآ  ــطوح الگــوآ هَیجامَ

شموز تــا پــی  از تــوجیهی(، در جلســة دوم )شــنیدارآ(، موعــود فرهنگــی )الــف( نــه زبــان

ــود ــدو ب ــنیدو و ندد ــیآ نش ــی   ی ــورد شن ه ــق در م ــان ،اد ــه زب ــا  )ب ــدون 6شموزان نل ( ب

ر تصـودرآ شموزشــی ماننـد عکــپ دـا فــیلگ تـدردپ شــد  الاتـه از ابیارهــاآ ا ـتزادو از ابــیا

هــاآ فشــردو، عــا  صــدا و توعــیحات شــزاهی مــدر  ا ــتزادو شــد  صــوتی ماننــد لوح

شــد  در   ــؤال هــاشن ــ پ در مــورد نگــرد و حســی نــه نســا  بــه موعــود داشــتند، از 

ــیلگ و ــودر، ف ــا تص ــراو ب ــی ) ( هم ــود فرهنگ ــدارآ(، موع ــوم )دد ــة   ــلادد،  جلس ا 

ــاآ عا ددالو  ــانه ــه زب ــه ب ــتر و نقش ــودرآ، پو  ــدة تص ــا  )ش ــان نل ( 6شموزان هم

تــدردپ شــد و  ــ پ در مــورد نگــرد و حســی نــه نســا  بــه موعــود ) ( داشــتند، بــا 

(، موعــود فرهنگــی )د( بــا ا ــتزادو حرنتیلمســیمصــاحاه شــد  در جلســة  هــارم ) هــاشن

ــا  ) ــه نل ــازم ب ــاآ ل ــیا  و ابیاره ــد6از اش ــان( ت ــد و زب ــه ردپ ش شموزان شن را از نیدد

ــا  ــی )د( ب ــی(، موعــود فرهنگ ــنجگ )درون ــدند  در جلســة پ ــنا ش ــا شن شش ــردو و ب لمــپ ن

ــان ــراآ زب ــی ب ــی  وااع ــ  و ش ــد مان ــی مانن ــاآ وااع ــتزادو از ابیاره ــا  )ا  ( 6شموزان نل

بــه   ــازآ نــردو و شن راشموزان ادــق موعــود را شایهمعنا نــه زبــانبــددق ، ــازآ شــددرونی

ــ  ــک  عمی ــانش ــامو(، از زب ــگ )ج ــة شش ــ  در جلس ــد  در نهاد ــه نردن شموزان ترآ تجرب
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 هـاشن راآشد در مـورد همـان موعـود فرهنگـی )د( نـه جلسـة پـنجگ )درونـی( بـ خوا ته

تـدردپ شـدو بـود، تحقیـ  نننـد و نتیجـة پـژوه  خـود را بـه نلـا  بیاورنـد و در مــورد 

نســا   نگرششــانشموزان در مــورد از زبــان شن بحــ  نننــد  در پادــان تمــام جلســات فــوق،

شـدو و تجربـة احسا ـی نـه در حـیق تـدردپ مـدر  داشـتند، پر ـ  به موعـودم تدردپ

، الگــوآ شــودیمــ ونــه نـه در تــدردپ جلســات مشــاهدو لــازم بــه کنــر ا ــ  همــانشـد  

شـخ  در هــر مرحلــه،  نــه معنـاا ـ   بــددق 2یمراتا لســلهو  6هَیجامَـد الگــودی افیادشـی

ننـد  بـراآ دـاد یرآ تجربـه می فرشدنـددر  آجددـد ، حـپپـی  مرحلـة آهاحپبر  علاوو

ــال،  ــانمه ــراآشــود، مــدر  می حرنتیلمســیشموز وارد مرحلــة هنگــامی نــه زب تــدردپ  ب

ــودرهاآ  ــنیدارآ(، تص ــد ش ــزاهی )هَیَجامَ ــیحات ش ــد از توع ــه، باد ــق مرحل ــود در اد موع

ــدم لامســه  ــه حــپ جدد ــردو و  ــ پ ب ــتزادو ن ــدارآ( ا  ــد دد ــا موعــود )هَیَجامَ ــرتا  ب م

ــد  ــابرادقحرنتیلمســی)هَیَجامَ ــردازد  بن ــه ،( ب  ــه ن ــق مرحل ــا حــپ در اد ، حرنتیلمســیتنه

و ددــدارآ( نیــی تو ــ  مــدر  تحردــه شــدو ا ــ  و هــاآ پیشــیقم )شــنیدارآ بلکــه حپ

بــا توجــه بــه ادنکــه در الگــوآ  مراتای از هــر مرحلــه عاــور نــردو ا ــ   لســله ،شموززبــان

 آها ـاهبـا  شموزانزبـان شـوندیمـدر یـر  هـاحپمراتاـی تمـام  لسـلهصورت بههیجامد 

ــاوت ــاد یرآ متز ــطوح د ــاهیدرون، در   ــی ش  ــامو( همگ ــی و ج ــات  )درون ــا  ل از نل

و دو ـ  دارد حـپ  بـردیمـنـه از شـنیدن بیشـتر لـات  آشموززبـان  بـراآ مهـال، برندیم

ــاناشــنیدارآ ــار زب ــه تحردــه حــپ د تحردــه شــود در نن ــ  بیشــترآ ب شموزآ نــه تماد

 شود اد دارد، در جلسات درونی و جامو اغنا میدددارآ

ــادج برر ــیم پا ــد ــاننت ــه هاآ زب ــ ــؤالشموزان ب نشــان داد نــه دوم  ان جلســةهــاآ پاد

ــر  ــانانه ــاتزب ــنیدارآ شموزان در جلس ــ، ش ــا  م ــردو و ؤارتا ــرار نک ــود برا ــا موع ثرآ ب

ــه موعــوعات تدردپ ــی ب ــدان مهات ــق شــدو نداشــتندنگــرد  ن ــر در   اد ــتأام ــژوه   ددی پ

)مراحــ   ش ــاهیبرون( ا ــ  نــه اضــاوت ماتنــی بــر 2661) نژادعاــا و  اــدمپی 

                                                           
1. Additive 

2. Hierarchical 
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ـــدارآ و لمســـی( ـــنیدارآ، دد ـــ  ش ـــد  ،ممکـــق ا  ـــه باش ـــادج  نادر ـــ  و عجولان نت

 ا  : زدرشنیدارآ به شرح  ةشدو در مرحلمشاهدو

  در ابتداآ جلسه خصو به یرآ نافی با مدر  عدم ارتاا 

  و عدم تمرنی بر روآ موعود آ  ار ودنافی براآ  ةییانگنداشتق 

 دادرة واژ انی محدود 

 ــ ــاتوانی در ب ــ ارآ هن ــاواژوخاطر  ــیحات ه ــورت به و توع ــ  ص ــهدای ــدم  دلی ب ع

 نماد  تصودر، فیلگ و عکپ و عدم جاابی  موعود

  نی تعدادآ از واژ انامع در حد  شموزانزبانناتوانی 

  شدومطرح هاآ ؤالاختصا  زمان نمتر به پا خگودی 

 و « دا ـتان زال و  ـیمر »لـه جم کهنی  منزـی نسـا  بـه تعـدادآ از موعـوعات از

 غیرو، خستگی، خشگ، اعطرا ، شرم و یحوصلگیباحسا اتی نظیر تجربة 

  نــه ی ارتاـا  بـیق واژة جددــد و واژهـادبراــرارآ عـدم ا ـتزادو از تــداعی منا ـ  و

 موجود ا   شموززباناز اا  در حافظة 

 مــدت بــدون دانســتق معنــا و نوتــاوصــورت بهشــدو موعــود تدردپ آخاطر ــ اربه

 مزهوم شن

وعـوح مشـاهدو نـرد  بـراآ شموزان بـهزبـانهاآ برخـی تـوان در پا ـدنتادج فوق را می

ــال در جلســة  ــنیدارمه ــدردپ موعــود ش ــپ از ت ــیمر »آ، پ ــق ، پا ــد«زال و   هادی از اد

زال ناادـد »؛ «از ادنکـه  ـام، زال را در نـوو رهـا نـرد، خشـمگیق شـدم »دردافـ  شـد:  اای 
احســا  »؛ «نــی  ــیمر   یســ سدعنی  ــی مــر  داردسمع دانــگینمــ» ؛«بخشــید ــام را می

ــتگی و بی ــلگی دارمخس ــان»؛ «حوص ــات از انس ــاهی حیوان ــان  ــر ها، انس ــتند و بهت تر هس
ــه ممکــق ا ــ  انســان فرزنــدد را دو ــ  نداشــته باشــد»؛ «نننــدعمــ  می مــق »؛ « گون

ــق»؛ «بســیار عصــاانی و خشــمگیق هســتگ ــا، اد ــه نیســ  در فرهنــ  م ــیلگ را »؛ « ون مــق ف

ــدارمن ــپ نظــرآ ن ــدم، پ ــق دا ــتان»؛ «دد ــدارم، غمگــیق ا ــ اد ــق »؛ «ها را دو ــ  ن از اد

 « ا   و درو  نگرفتگ  ون افسانه آاجهینتدا تان هی  
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نــگهــاآ منزــی فــوق ، نگردشــنیدارآشموزان از جلســة بــا  اشــ  زمــان و  ــار زبــان

، پیشــیق ةمرحلــهیجانــات مهاــ  بیشــترآ نســا  بــه  ةتجربــبــا  شموزانشــدو و زبــان رنــ 

بـر روآ  ریتـأثهیجانـات مهاـ ، بـا زدـرا  ؛دـاد یرآ مطالـ  پیـدا نردنـد انگییة بیشترآ براآ

 ـوتی،  )پکـران،  ـااردیمـاثـر  شموزانزبـاندـاد یرآ بـر دـاد یرآ  راهاردهاآتوجه، انگییو، 

ــی و  ــرآتیت ــات (  2662، 6پی ــدارآدر جلس ــان، دد ــه  شموزانزب ــوعاتی را ن ــا موع ــراو ب هم

تر از تر و  ــردوش ــان شمــوزد دادو شــد، هــاشنبــه غیــرو ، فــیلگ، ا ــلادد و تصــاودر

ــنیدارآ موعــوعات جلســة ــد ش ــاد  رفتن ــه  د ــال عنوانب ــدردپ  ،مه ــید»در ت ــاآ د  «باد یره

جلـ   شموززبـان بـراآ ادـق بنـا تصـاودربـه شـیوة ددـدارآ،  ،نمـاد معمـارآ ادرانـی عنوانبه

ــه ــه وآ  و نردتوج ــداز شنچ ــود، دود ــحا   ب ــتر ص ــردبیش ــ؛ ن ــان ل ــتقیگ می ــة مس اا رابط

لحـاش شـنیدارآ، ددـدارآ و میـیان در یــرآ زمان مصـاحاه و نـود جلسـة تـدردپ بــهمـدت

طاــ  شن  ا ـ  نـه بـر 2 ـاارآ دو تـادیرمینظردـة دـد ؤمادـق امـر حـوا  وجـود داشـ   

ــام ــه یهنگ ــران ن ــوا  پنج فرا ی ــی از ح ــی  از دک ــی ب ــاد یرآ مطلا ــراآ د ــا انهب ن را ش

پـردازد بصـرآ و نلـامی را انجـام  زمـانهگ طوربـه، واتـی نـه نمونـه عنوانبهنار  یرند، به

ــدمی ــزا  دهن ــاپ ش ــپ نامل ــیق دو ح ــا  ب ــورت می و ارتا ــاد یرآ ص ــرد، د ــه ی طور ب

، پــردازد ددــدارآ ا ــ  نــه در مرحلــة روشــق(  2669، 9دــرافتــد )میثرترآ اتزــاق میؤمــ

 یـرد و ادـق امـر بـه دـاد یرآ و درک مطلـ  شـک  می زمـانهگبصرآ، شنیدارآ و نلـامی 

ــر  ــه آهاپا ــدتعــدادآ از   شــودیمــمنجــر  شمــوزیفار ــبهت ــق مرحل  دردافــ  شــدو در اد

ــدعاارت ــیار »از:  ان ــی بس ــد ادران ــاآ جدد ــه بن ــاودر د ــدن تص ــگز دد ــ  ییانگش از »؛ «ا 
ــردم ــات ب ــید ل ــارو شــهر د ــد درب ــا و مزی ــیلگ زدا ــدن ف ددگــر  آهــالگیفارم دو ــ  د»؛ «دد

ــران  ــارو اد ــنگدرب ــ  دارم شن را از » ؛«بای ــ ، دو  ــا ا  ــد و زدا ــی بلن ــید خیل ــاآ د باد یره
ادـران  دو ـ  دارم بناهـاآ تـاردخی ددگـر در»؛ «متوجـه  ـار زمـان نشـدم»؛ «نیدده بایـنگ

ــنگ ــید  ــزر نــنگ» ؛«را بای ــه د ــادی نمی» ؛«شرزو دارم ب ــیق  ییه ــران  ن ــردم اد دانســتگ نــه م

نشــیق مجــیا نشــیق و زمستاناند نــه تابستانهادی بــه ادــق بیر ــی داشــتهند دــا خانــها ــاخته

                                                           
1. Pekrun, Goetz, Titz, & Peery   

2. Dual-coding theory 

3. Mayer 
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ــته ا ــ  ــه»؛ «داش ــگ خان ــوز ه ــاد هن ــاه میاآ ن ــق   ــه اد ــددمی ب ــاختندهاآ ا از »؛ « 

دو ــ  »؛ «، خوشــحالگانــدبودومعمــاران ادــران تــا ادــق انــدازو بــه فکــر مــردم خــود  نــهقدا
 را شــنیدم موعــودنــه ا ــگ اول » ؛«ته شــوددارم در نشــور مــق  نــیق بنــاآ مزیــدآ  ــاخ

ــدم  ــی شن را نزهمی ــردممعن ــات ب ــی ل ــیلگ خیل ــدن ف ــا دد ــا ب ــق  ــاختمان را  ام ــ  اد و اهمی
ــدم ــ   « فهمی ــ آهاپا ــدبرطا ــادج مشــاهدو شــدو در درداف ــدارآ ةمرحلــ  شــدو، نت ــه  دد ب

 ا  : زدرشرح 

  تصاودروا طة دددن به زمانهگ طوربهتقود  مهارت شنیدارآ و دددارآ 

  ثرتر با موعود و مدر  ؤم آری ارتاا 

 دادن جی یات موعود با دان  االی در کهق واژ انی و ارتاا  آ ازیتداع 

  سترد دامنة واژ ان با دددن تصاودر  

  بیشتر در ارتاا  با موعود  آهالگیفتماد  به دددن تصاودر و 

 ــه ــات، شــادآ،تجرب ــر ل ــد تو ــ   نردن احسا ــاتی نظی ــانامی ــا  شموززب ــا  ب در ارتا

 موعود

 در رابطه با داد یرآ موعود شموزانزبان افیاد  انگییة 

 دددن تصاودر و فیلگ ةوا طبه موعودنلی از  کدجاد درا 

 نســا  بــه موعــود تــدردپ شــدو و بیــان نــردن نظــرات  آفــرد آهاد اودــد ادجــاد

 شخصی

در ادـق مرحلـه نسـا   شمـوزانیفار ـتمادـ  بیشـتر و علـ   ددـدارآ در تحلی  مرحلـة

حسـی بینـادی، شـنوادی، لمسـی  آهـامحرکنـاه  نـه  زـ   تـوانیم، شنیدارآ ةبه مرحل

ــدیمــو غیــرو  ــادی و اــدرت دــادشورآ واژ ــان و در نتیجــه نــاه   توان  ــا  نــاه  توان

صــزهانی، ا پـورو فیروزدـان اـدمپی مـورد نظـر  ـردد ) ةواژ آرینار بـهتمادـ  افـراد بـراآ 

ــدر  ــا ( و د ــ  در  ــادی در  ةمرحل ــیاد  حــپ بین ــا اف ــدارآ مشــخ  ا ــ  نــه ب دد

 و تماد  به داد یرآ افیاد  دافته ا    ننار حپ شنوادی ادرت دادشورآ موعود 

ــان ــر نگــرد زب ــ  در جلســات تدیی ــه مها ــی ب ــی مشــهود  حرنتیلمســیشموزان از منز نی

شموزانی نـه غـااآ ادرانـی را تنهـا بـر مانـاآ غـااآ خوابگـاو اضـاوت بود  براآ مهال، زبـان
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ــارم و در  ــپ از جلســة  ه ــه شن نداشــتند، پ ــی نســا  ب ــد و اصــلاپ نگــرد مهات ــردو بودن ن

ــ ــی ةمرحل ــه  حرنتیلمس ــه ب ــمی( از نیدد ــی )میرزااا  ــااآ ادران ــه غ ــه در شن د ــاشنن  ه

ــد، دردافت ــوزد دادو ش ــا هســتند و میشم ــی بســیار لاد ــااهاآ ادران ــه غ ــد ن ــی  ن ــد ج توانن

ــه، از بهتردق ــهنــه در یــرآ  جــاشنهــا باشــند  در ادــق مرحل ــاناز  ــوآ  آترفعالان  شموزانزب

نیـی نسـا  بـه موعـود بـوددگ  آتر یـعم، شـاهد نگـرد نسا  به موعـود وجـود داشـ 

ـــانو  ـــراآ  شموزانزب ـــدب ـــی در شن مر آهاپا  ـــة احسا  ـــود و تجرب ـــهخ ـــ   ،حل دلاد

ــدواانو ــد آاننن ــه دادن ــدادآ از پا ــد .ارا  ــانتع ــه زب ــه هادی ن مصــاحاه در   ــؤالشموزان ب

در نشــور مــق »از:  انــدعاارتدادو بودنــد، « میرزااا ــمی»بــا موعــود  حرنتیلمســیمرحلــة 
ــان را  ــگ بادمج ــه ــاد می قیمههب ــیوو ط ــا از تخگش ــد ام ــتزادو ننن ــان ا  ــراو بادمج ــر  هم م

فکـر نـردم ادـق »؛ «مشـخ  شـود هـاتزاوتننند، دو   دارم زودتـر امتحـان نـنگ تـا نمی
   ـون خیلـی خـو  باشـد نـنگیمـفکـر الـان غاا، مه  غااهاآ خوابگـاو بـدمیو ا ـ  امـا 

دم امـا بعـد بـود تعجـ  نـربـا هـگ  یفرنگ وجـهاول از ادنکـه ر  و »؛ «با لیقه در   شد
مـق بادمجـان دو ـ  »؛ «و با ـلیقه تـیدیق شـد خوشـمیو شمـد نظربـهنه غـاا در ـ  شـد، 

و بـوآ دود  شـودیمـ ـون بادمجـان ناـا    ننگ ادق غـاا خوشـمیو ا ـ میندارم اما فکر 
 طعگخـودو  میوخـودمهـ  مـاهی دودآ نـه بـا دود خیلـی  ؛شن بادد خیلـی خـو  باشـد

مــر  نــردم بادمجــان و تخگاصــلاپ فکــر نمی»؛ «ننــدیمــرا خوشــمیو     ــیر هــگ شنشــودیمــ
امـا وااعـاپ عـالی  !شـوندینمـهـگ ا ـتزادو     ـون در نشـور مـق ادـق دو بـاخوشمیو باشـد

تـیدیق شـد و مـق دو ـ  دارم شن را امتحـان  زدـرا غـااآ جددـد خیلـی زداـا ر دیم نظربه
س زدـرا ر  ا ـتزادو نـرد یفرنگ وجـهبـه جـاآ ر  فقـ  از  تـوانیمـشدـا »؛ «ننگ و بخـورم

و  ـیر هـگ  ا ـ  بخ لـاتبـوآ دود غـاا بسـیار »؛ «ننـدیمـغاا را تـرد  یفرنگ وجهو 
باشـد نـه خـانگ شن را بـه مـا در  داد   آاخوشـمیو  بادـد غـااآ خیلـی دهـدیمبه غاا میو 

نی پـیم  ـون مـواد شن بـه ش ـاحتمـاپ ادـق غـاا را در خوابگـاو می»؛ «مق خیلـی لـات بـردم

ــادو  ــشم ــاد  ــرفتگو رود طــاد ش ــان ا ــ  شــودیم ــه خــوبی د ؛ «  مــق رود پخــ  را ب

زدـرا در نشـور مـق ادـق غـاا  نـنگیمـمعرفـی  امخـانوادوحتماپ ادـق غـاا را بـه دو ـتان و »
 ـون مـا در  بـا دـه غـااآ ادرانـی جددـد ششـنا شـدم، خیلـی خوشـحالگ نهقدااز »؛ «نیس 
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ــ   ــاو فق ــایاورمهخوابگ ــه  آ  ــو ایم ــداردگ گدخــوریم ــود ن ــااآ متن ــ  غ از » ؛«و هیچوا

ادنکه غااآ ادرانی بـه مـا معرفـی شـد نـه بـرنج نـدارد، تعجـ  نـردم و لـات بـردم  ـون 
و امـروز  تـا الـان معلـگ مـق در نلـا  غـاا نیـاوردو بـود» ؛«خورنـدیمـخیلی برنج  هایراندا

؛ «یــاوردگهــگ در نلـا  غـاا ب در نلـا  خیلـی خنددـددگ و لــات بـرددگ  دو ـ  دارم بـاز
ــی » ــروز خیل ــا  ام ــر رمنل ــاتو  ننندو  ــود بخ ل ــیب ــاد م ــاا را   اآ ن ــتیگ غ توانس

ــیگ ــیو نن ــر م ــنگ»؛ «زودت ــاو در ــ  ن ــا دو ــتانگ در خوابگ ــاا را ب ــق غ ــدوارم اد  ــون  امی
نــردن بادمجــان  یســ س علــ  ناــابی»؛ «غــااهاآ ادرانــی در خوابگــاو خیلــی بــدمیو ا ــ 

و بـاز هـگ میرزااا ـمی پخـ    ـون ناـابی نـردن خیلـی  شن را ناـابی نکـردس تـوانیمـشدا 
 ا  : به شرح زدر حرنتیلمسی ةمرحلنتادج مشاهدو شدو در  «  خ  ا  

  ،براــرارآ ارتاــا  لمســی و احسا ــی بــا موعــود و داشــتق احسا ــاتی نظیــر لــات

 غیرو، امید و خاطرشرام 

 ــه ــرع  آرینار ب ــارفتق   ــه و بال ــدارآ و لامس ــنیدارآ، دد ــوا  ش ــه ح درک   

 شموززبان

 افیاد   ط  ش اهی نسا  به موعود با دددن شن از نیدده 

  صـورتبهانی و دـاد یرآ مطالـ  فییدکـی و هیجـصـورت به شموززبـاندر یر شـدن 

 مد نارش

   مصاحاه هاآل ؤادر پا خگودی به  شموززبانافیاد  خلاای 

  و لـات از لمـپ موعـود و ششـنادی بـا موعـود  شمـوزیفار ـ ةییانگبرانگیخته شدن

 از نیدده

  بیشــتر در مــورد هاآل ــؤادر طــرح  شمــوزانیفار ــننجکــاوآ و فعــال بــودن کهــق 

 موعود

  شموزیفار ادجاد تعام  دو وده میان مدر  و   

 توجه خا  به جی یات شی  تدردپ شدو 

 ا مستقیگ موعود در نل تجربة ةوا طبه ترباثااتثرتر و ؤداد یرآ م 
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 شموزانزبـاناز  ،( بـا شوردن اشـیاآ لـازم و مـرتا  بـا موعـوددرونـیدر جلسات پـنجگ )

ــته ــود  خوا  ــد موع ــدردپش ــدو را ت ــازهیشاش ــد   آ  ــهننن ــال عنوانب ــدردپ  ،مه در ت

 « شــامشک دا ــتان شجیــ  »مــدر  صــورت درونـی ابتــدا بــه«  شــامشک   شجیــ»موعـود 

ــان شــزاهی  صــورتبهرا  ــر نــردبی ــق  و ب ــ  اد ــاندا ــتان از طا ــا  خوا ــته شــد شموزانزب ب

نننــد و   شــامشک شجیــ   آبندبســتهااــدام بــه  ،مــوادآ نــه بــراآ شنــان فــراهگ شــدو ا ــ 

هـی   تـا شن زمـاننـه  یشموزانزبـان ـازآ نننـد  شـایهمطاب  بـا دا ـتان اجراآ مرا گ شن را 

اشـتند، از شـنیدن دا ـتان شن کهنیتی راجو بـه  ـن  نـار و اعتقـاد بـه شن تو ـ  ادرانیـان ند

ــتهو  ــ   آبندبس ــورت بهشجی ــیار خص ــددگر بس ــه دک ــا نم ــی و ب ــحال روه ــدو و  وش ش

ــدادآ از  ــدتع ــه  آهاپا  ــق مرحل ــان در اد ــدو از شن ــ  ش ــدعاارتدرداف ــه در » :از ان از ادنک

رهـا بـه زداـادی شجیـ  نمـه زدـادآ نلا  شجیـ  در تـور  ااشـتگ، خیلـی لـات بـردم  تو
ــراآ شجیــ  فکــر خــوبی   شن خیلــی زداا ــ  آهــارن و  ننــدیمــ در ــ  نــردن بســته ب

حضـرت  نکـهدانیسـ ، خیلـی جالـ  بـود و لـات بـردم   ر ـگ در نشور مـق ادـق»؛ «ا  
بـراآ  گیتـوانیمـ  دعنـی مـا علی)د( بـه پیرمـرد خـارنق نمـه نـرد، خیلـی پنـدشموز ا ـ 

دو ـ  دارم ادـق »؛ «نننـدیمـ)د( بـه مـا نمـه شکلات نار ننیگ و خـدا و حضـرت علـیم
بنــد ان نمــه  ةهمــخــدا بــه  نــنگیمــشجیــ  را نــار نــنگ تــا مشــکلگ برطــر  شــود  فکــر 

از ادنکـه پیرمـرد خـارنق نـار را فرامـود نـرد و بـه زنـدان افتـاد تعجـ  نـردم  »؛ «نندیم
ــدا  ــون خ ــان  ــق  ترمهرب ــ هاحر از اد ــالگ نیس ــ  و ظ ــتان » ؛«  ــامشک دا  ــ    ش مه

دـاد »؛  «ا نمـه ننـد تـا بـه او تونـ  ننـیگبـه مـ خواهـدیمـخدا  معجیو براآ انسان ا   و
تنـ  شـد  ادـق  امخـانوادودر نشـور خـودم افتـادم و دلـگ بـراآ  ده دا تان مشـابه بـه ادـق

هـگ در نشـور مـق »؛ « ـن  شـایه  ـن  نشـور مـق ا ـ  امـا نـود شجیـ  متزـاوت ا ـ 
بـراآ نـار نارهـاآ  ، امـا مهـ  ادـق شجیـ  نیسـ  و مـردمنننـدیمـمردم براآ مشکلات نار 

   « دهندیممهلاپ  اآ  ؛دهندیمددگرآ انجام 

اشـتیاق بـه بـا بالـاتر رفـتق  ـط  هَیجامَـد،  شـود،مشـاهدو مـی هاپا ددر  ونه نه همان

زدــاد ونــی در ةدر مرحلــنلا ــی  فرشدنــدو شــرن  فعالانــه در  شموزانزبــاناز  ــوآ ارتاــا  

( ا ـ  نـه بـر طاـ  شن، اشـتیاق الـف 2661) اـدمپی پـژوه   ددیـتأو ادق نتیجـه در شدو 
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بالـاتر باشـد، و هر ـه  ـط  هَیجامَـد  باشـدیمـبه ارتاا  ملاک مهمی بـراآ دـاد یرآ بهتـر 

ــا  ــه ارتا ــیان اشــتیاق ب ــود می ــاتر خواهــد ب ــی بال ــادج ن  نی در  هامصــاحاهشمــدو از  د ــ بهت

 خلاصه نمود: زدربه شرح  توانیمرا  درونی جلسة

  عملی صورتبهاجراآ موعود  وا طةبه شموزانزبانو اشتیاق در ادجاد شور 

 نظر در جمو تقود  حپ همکارآ و ادجاد توانادی اظهار 

 ــدمقا ــنج   ةس ــی و   ــااه فرهنگ ــاتزاوتو  هاش ــود آه ــا موع ــود ب  هاآموع

 شموززبان مادأمشابه در فرهن  

  مصاحاه هاآ ؤالو اختصا  زمان بیشتر به  تریطولانا تزادو از جملات 

  بیشتر آهانق عدم تماد  به اتمام نلا  و تماد  به اجراآ 

  و مدر  شموزانزبانموعود میان  دربارةادجاد مااحهه 

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

 غیروو 

 ــه ــاد ب ــ ولی  و اعتم ــا  مس ــاد احس ــپ در ادج ــاننز ــراآ در ر شموززب ــا اج ــه ب ابط

 مدنارش صورتبهوعود م

 ادزـاآ نقـ  و اجـراآ عملـی موعـود  ةوا ـطبه شموززبـانحـپ موفقیـ  در  ادجاد

 در نلا 

 نلا بیشتر در  آهانق  رفتق  ةوا طبه شموزانیفار رااب  در  ادجاد حپ 

   موعود دربارةبه افکار  یبخشنظگا تدلال و انددشه و  ةاوتقود 

ــانی ) ــات پاد ــامو(در جلس ــانج ــد ، از زب ــته ش ــارةشموزان خوا  ــه در  درب ــوعی ن موع

، )فضــاآ مجــازآمنــابو در د ــتر   درتــدردپ شــدو،  هــاشن راآ( بــدرونــیپــنجگ ) ةجلســ

ــه و ــرو نتابخان ــد  غی ــ  و تزحــ  ننن ــاناز پا ــدبرخــی ( تحقی ــپ از هادی نــه زب شموزان پ

دادنــد،  «زال و  ــیمر »موعــود  دربــارةمصــاحاه   ــؤال( بــه جــاموجلســة ششــگ )

همـیق دلیـ  بـه در شـاهنامه  یسـ سزال دو   داشـتگ بـدانگ ادامـة دا ـتان »از:  اندعاارت

ــدم زال پادشــاو  ــدم و فهمی ــددق دا ــتان در مــورد شن خوان و  ــام از عملکــرد  شــودیمــ ن
اصـلاپ متوجـه  ـار زمـان نشـدم و »؛ «او را پادرفتـه ا ـ  ةتوبـخود پشـیمان ا ـ  و خـدا 
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بسـیار زداـادی ا ـ  نـه بـه زال رحـگ نـرد  ةپرنـدد  ـرفتگ   ـیمر  اطلاعات خیلی زداد دـا

دـاد داد و بعـد او را بـه  ـوآ   بـه او جنـ  نـردن و به او ماننـد فرزنـدان  ر ـید ی نـرد
ار شـوم، شرزو نـردم  ـیمر  دـه زال بـاخ ةدو ـ  داشـتگ از شدنـد»؛ «موفقی  هداد  نـرد

گ تــا بتــوانگ یـار داشــتوااعــی بــود و مــق ماننـد زال دکــی از پرهــاآ  ــیمر  را در اخت پرنـدة
ــینگ ــام مشــکلات او را صــدا ب ــیار »؛ «هنگ ــورد شن بس ــ  در م ــود، از تحقی ــادی ب ــتان زدا دا 

و  دهـدیمـلات بردم و به علگ مق اعافه شـد  فهمیـدم خـدا ا ـر بخواهـد انسـان را نجـات 
نظــگ هاآ شــاهنامه را بــهادنکــه فردو ــی نــ  دا ــتان»؛ «دهــدیمــبــه انســان عــیت و مقــام 

 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 

ــد ــوو می»؛ «نن ــاآ ن ــودن  را پ ــد ن ــام نااد ــ   ــ ، ااش ــه ن ــه زال نم ــدا ب ــا خ رد و ام
نردن دــاد داد  شورآ و صــحا نــام  ــیمر  او را نجــات داد، حتــی بــه او جنــ هاآ بــپرنــدو

نــه  ــام دوبــارو ازدواد نکــرد و منتظــر  خوشــحالگ»؛ «لطــف خداونــد شــام  حــال زال شــد
نگـام تولـد فرزنـدد را هشـود امـا از او ناراحـ  شـدم نـه بـه دارشد از بانوآ خودد بچـه

از »؛ «ر  او را پیــدا نــرد و مهــ  فرزنــد خــود پــرورد دادم  ــیمحال شــدشــورهــا نــرد و خ
زال دــاد  ــرفتگ خیلــی  هبــ راجــودر ادنترنــ  جســتجو نــردم و مطالــ  خیلــی زدــاد  کــهندا

تحقیــ  در »؛ «لــات بــردم  دو ــ  داشــتگ عکــپ  ــیمر  را بکشــگ  ــون خیلــی زداــا بــود
ــود و بــه دانــ  مــق اعــافه شــد فهمیــدم    مــقمــورد دا ــتان ادرانــی بــرادگ خیلــی مزیــد ب

لــازم بــه کنــر ا ــ  در ادــق مرحلــه  « ا ــ  ی بــودوفردو ــی خیلــی مــرد بــاهود و عــالم

ــ ــد ی زال در شدن ــه زن ــاتی راجــو ب ــرو تحقیق ــه و غی ــا روداب ــگ از ازدواد او ب صــورت دو اع

مـورد دا ـتان  ةادامـدانسـتق بـه  شمـوزانیفار ـتمادـ  بیشـتر  دهندةپادرفته بـود نـه نشـان

ــر ــود   نظ ــر، ب ــودی ددگ ــاناز   ــان  شموزانزب ــتان  آها یشخصــاز می ــیمر »دا  ، «زال و  

در ادـق مرحلـه  هـاشنو تعـداد زدـادآ از  انـددادونشـان «  ـیمر »زدادآ به شخصـی   ةعلاا

  اندنردورا طراحی «  یمر »تصودر 

 ا  : زدربه شرح جامو  شدو در مرحلةتدییرات مشاهدو
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   ــیاد ــاف ــانی  ةدامن ــات واژ  ــاناطلاع ــت شموززب ــات و ا  ــانزادو از جمل ــریطول  ت

 داد رفتق اطلاعات جددد از منابو بیرونی ةوا طبه

  رن  شدن نق  مدر و اتکا به خود در امر داد یرآ و نگ شموززبانپودادی 

 شموززبان ةشدمستق  و خود هداد   مطالعة   

  شموززبانداد یرآ تو    یابدجه ادجاد   

    شموززبانتوانادی تاییق و تزسیر موعود تو 

  جستجو در منابو تحقیقاتی ةدر نتیج شموززبانادرت تزکر در  تقود 

 تریطولانموعود در مدت زمان  توانادی صحا  دبارة 

 نتادج پژوه  ةارا  ةنحودر  شموززبانآ خلاای  ارتقا 

 اطلاعات  ةدامندر د تر  در جه  افیاد   منابو ةان ا تزادو از همکام 

  دـ  بـه تحقیـ  و تزحـ  بیشـتر در مـوردو تما شموززبـانبالا رفتق حـپ ننجکـاوآ 

 موعود

 انجام پژوه  ةنحودر  شموزیفار تو    آری گیتصمو  آیدربرنامه 

ــان ــه طورهم ــد، در جلس ــاهدو ش ــه مش ــامو هاآن ــی و ج ــان، درون ــاز  شموززب  ةمرحل

پــی   ش ــاهیدرونمطالــ  در کهــق او تهایــ  شــدو و بــه  ــم  عاــور نــردو،  ش ــاهیبرون

ــ ــاا ؛رودیم ــه شــدو از عمــ  و و ــع   ،ل ــ  داد رفت ــا مطال ــبیشــترآ در مقادســه ب  ةمرحل

طاـــ  پـــژوه   برخـــوردار ا ـــ   (حرنتیلمســـی)شـــنیدارآ، ددـــدارآ و  ش ـــاهیبرون

ــدمپی  ــف 2661) ا ــ   (ال ــیق مراح ــاهیبرونب ــاهیدرونو  ش  ــتیاق  ش  ــیان اش ــه و می ب

 درونـی و جـامومستقیگ وجـود دارد نـه میـیان تمادـ  بـه ارتاـا  در مراحـ   ةرابطداد یرآ 

ــه حــدانهر ر ــیدو ا ــ    شموزانزبــانتو ــ   ــانی نــه شــودیمــمشــاهدو ب  در جلســات پاد

ــامود ــی و ج ــان، رون ــط   یشموزانزب ــه در   ــاهیدرونن ــامو(  ش  ــی و ج ــد درون )هَیجامَ

صـحا  نردنـد و نسـا  بـه افـرادآ  ،موعـود پـیوه  زمان بیشـترآ دربـارةبودند، مـدت

ــط   ــه در   ــاهیبرونن ــدارآ و  ش  ــنیدارآ، دد ــی)ش ــانی  (حرنتیلمس ــرة واژ  ــد داد بودن

  (2661، جاجرمی و شادسته، ادمپی )آ داشتند ترویو 
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شـدو در مراحـ  اشـارو آهـایژ ـدوشـام  درونـی و جـامو لازم بـه کنـر ا ـ  مراحـ  

 درونـیصـورت بهدپ زدـرا پرواعـ  ا ـ  نـه تـدرباشـد؛ نیـی مـی حرنتیلمسیو  دددارآ

  باشدیمنیی  حرنتیلمسیشنیدارآ، دددارآ،  آهایژ دو همة ةبردارند در

در هــر جلســه را  شمــوزانیفار ــمیــیان درک مطلــ  هیجانــات  تــوانیمــنلــی  طــوربــه

 زدر نشان داد: هاآنمودارصورت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ــودار  ــیان  9نم ــانمی ــ  زب ــهشموزان را درک مطل ــطوح ترتی  ب ــیدر   ــامو و درون  ج

ــد  نشــان می ــددقده ــاب ــان معن ــطوح، زب ــق   ــه در اد ــ ن ــه شموزان درک عمی ترآ نســا  ب

 هــا نیــی بــرنــه از مهال  ونــههمــانموعــود داشــته و ارتاــا  بیشــترآ بــا شن براــرار نردنــد  

)جــامو و  ش ــاهیدروننــه در  ــط   هادیشموزان نســا  بــه موعــودنگــرد زبــان شدــد،می
 تر بودو ا    تدردپ شد، مها  ی(درون

 

 شنیداری                     حرکتی                         دیداری-درونی                    لمسی جامع           
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 آموزیفارسن یادگیری میان درگیری ذهن و میزا  ةرابط .4 نمودار

 

بـا افــیاد  میـیان در یــرآ  شمــوزیفار ـنــه  ـط  دــاد یرآ  دهـدیمــنشـان  4نمـودار 

میـیان در یـرآ کهـق و  ةدهندنشـانمسـتقیگ دارد  در ادـق نمـودار بخـ  رنگـی  کهق رابطة

شـدن  تـررویتا ـ  نـه افـیاد  میـیان در یـرآ کهـق بـا  مـورد نظـرششنادی وآ با موعود 

 ــم  بــه ش ــاهیبرون ــه از  ــط   نــه هــر معناقدبــدادـق بخــ  نشــان دادو شــدو ا ــ   

، کهـق مخاطـ  بـا موعـود ششـناتر شـدو و میـیان دـاد یرآ وآ گدـرویمپی   ش اهیدرون

    ابددیمنیی افیاد  

 زبانانغیر فارسیالگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی به 

ــا  ــر ا  ــه  ب ــه ب ــا توج ــوق و ب ــ  ف ــأثیرمااح ــاجانیه ت ــرد  آه ــر نگ ــی ب شموزش

ــان  آهــانتا در  ژودوبــه شمــوزد مااحــ  زبــان فار ــی، بــراآ تــوانیمــ، شموزانزب

ــوزانیفار ــ« و و زــ » ــه مــدر  می ،شم ــه داد ن ــاالگــودی ارا  ــد ب ــه توان شن،  بســتق نارب

در یــر نــردو و ش ــاهی فرهنگــی شنــان را نســا   شموزانزبــان ــطوح مختلــف هیجــان را در 

ثرترآ را ؤدـاد یرآ مـ شموزانزبـانبه ادق زبـان ارتقـا دهـد  در نتیجـة ا ـتزادو از ادـق الگـو، 

ــا  ــان همــراو ب ــه نــردو و نگــرد شن ــتجرب ــر  آ ــازیدرون ــه مهاــ  تدیی هیجــان، از منزــی ب

ادــق الگــو در بهتــردق حالــ ، نیزیــ  دــاد یرآ زبــان فار ــی را ارتقــا بخشــیدو و   ابــددیم

 خواهد نرد  شموزانیفار نمه شادان توجهی به مدر ان و 
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ــودر  ــدمپی آ الگ ــطوح  ،(2661) ا ــاهی، هی   ــاهیبرونش  ــدارآ و  ش  ــنیدارآ، دد )ش

بــر ا ــا  نــود هیجــان و میــیان مواجهــة  )درونــی و جــامو( ش ــاهیدرون( و حرنتیلمســی

معنا نـه بـراآ تـدردپ دـه اند  بـددقشموزان با موعـود، جدا انـه در نظـر  رفتـه شـدوزبان

شموز موعود و افیاد  تدردجی  ط  هیجـان فـرد، شـ  جلسـه زمـان لـازم ا ـ  تـا زبـان

امــا بــر ا ــا  الگــودی نــه در ادــق پــژوه  پیشــنهاد  بر ــد؛ مــورد نظــربــه حــد مطلــو  

بــا توجــه بــه محــدودد  زمــان و  زبانانغیــر فار ــیشــود، در شمــوزد زبــان فار ــی بــه یم

ــدردپ ــگم جلســات ت ــداد ن ــا  و  تع ــر نت ــراآ ه ــامهارتب ــه شن آه ــانور ب ــه م ــازآ ب ، نی

نــه نتیجــة پــژوه  نشــان   ــرا نیســ ؛ ش ــاهیبرونبر ــیارآ جلســات مجــیا در مرحلــة 

ــانمی ــه زب ــد ن ــات مده ــرن  در جلس ــا ش ــا ب ــة شموزان تنه ــاهیدرونرحل ــی و  ش  )درون

 ـردد، بر ـند  بنـابرادق توانند به هیجان مطلـو  نـه منجـر بـه نگـرد مهاـ  مـیجامو( می

ــات  ــدارآ و جلس ــنیدارآ، دد ــیش ــوان را می حرنتیلمس ــورت بهت ــانهگص ــة  زم در جلس

شــدو بــراآ تمــامی  از ابیارهــاآ کنــردرونــی ادغــام نــرد و حــیق بر ــیارآ جلســة  درونــی

 نیی ا تزادو نرد   حرنتیلمسیشنیدارآ، دددارآ و جلسات 

ــه ــژوه  حاعــر، ب ــو یرآ از در پ ــأثیرمنظــور جل ــر جلســات ش ــاهیبرونجلســات  ت  ب
 شموزانرفــتق میــیان بســامد هیجــانی زبــان طایعــی باعــ  بالــاترصــورت بهنــه  ش ــاهیدرون

ــ ــودیم ــوعات مطرحش ــابر، موع ــ   بن ــه ا  ــر دافت ــه تدیی ــر جلس ــدو در ه ــوآ ش ادق، الگ

ی دغــاا عنوانبــه «میرزااا ــمی»ماننــد  یپیشـنهادآ در ادــق پــژوه  بــراآ تــدردپ موعـوع

ــدودق شــدو ا ــ ؛ ــی در دو جلســه ت ــددق ادران ــه بر ــیارآ جلســات ب ــازآ ب ــه نی ترتی  ن

ــدارآ و  ــنیدارآ، دد ــیش ــه حرنتیلمس ــ ب ــیا نیس ــور مج ــان ،ط ــه زب ــد از شموز میبلک توان

در مـورد  قـهیدا، مـدر  ابتـدا  نـد درونـیشـود  در جلسـة  درونـیهمان ابتدا وارد مرحلة 

صــورت بهتصــاودر مربــو  و نحــوة پخــ  غــاا  ،دهــد  پــپ از شنمیرزااا ــمی توعــی  می

شـود   ـ پ، مـدر  نـه از ااـ  مـواد لـازم بـراآ تهیـة میرزااا ـمی را تهیـه فیلگ ارا ـه می

خواهـد می شموزانزبـانو از دهـد شموزان نشـان میرا بـه زبـان هـاشنشوردو،  بـا خـودنـردو و 

ــیلگ و تصــاودرآ نــه مشــاهدو نردو ــر ا ــا  ف ــد، ب ــه پخــ  صــورت بهان  روهــی ااــدام ب

نننــد و نظرشــان را شــدو میــ  میشموزان از غــااآ طادمیرزااا ــمی نننــد  در نهادــ ، زبــان
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ــة شخصی ــپ و تجرب ــورد ح ــان میدر م ــان بی ــ پش ــد    ــان ،ننن ــتهشموزان از زب  خوا 

ــرمی ــه ب ــارة( درجلســة جــامواآ جلســة بعــدآ )شــود ن ــیق موعــود )میرزااا ــمی(  ب هم

ــی از  ــا ،پژوهش ــگ از نت ــود اع ــابو موج ــازآ، من ــاآ مج ــیلگ فض ــرو  ف ــام دادو و و غی انج

ــارةدر ــه شــام  تزاوت ب ــژوه  خــود ن ــادج پ ــا و شــااه نت ــ  ه ــیق فرهن هاآ فرهنگــی ب

موعـود، تنهـا در ترتی ، تـدردپ هـر در نلـا  بحـ  نننـد  بـددقفرهن  خـود،  ادرانی و

 دو جلسه، به شرح زدر ا  :

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 الگوی پیشنهادی تدریس برای مدرسان زبان فارسی .2نمودار 

 

 موضوع منتخب

 

 

 

 

 یـــح درونـــة اول: سطـــجلس

 عـــــح جامــة دوم: سطـــجلس

مدرسشفاهی  توضیحات -  

 استفاده از لوح فشرده -

 ضبط صدا -
 مرحلة شنیداری

 فیلم -

صدایبی متحرک صدادار و هاعکس -  

 انیمیشن -

 اسلاید -

شدههای تصویری ضبطمصاحبه -  

 پوستر -

 نقشه -

 پازل -
 

-  
کارتفلش -  

-  
 

 دیداریمرحلة 

 اشیاء -

آموزشیابزارهای کمک -  

افزارهای تعاملینرم -  

  هاماکتاستفاده از  -

-مرحلة لمسی

 حرکتی

پژوهش و تفحص از منابع در دسترس نظیر 

ی ارتباط جمعی هارسانهکتایخانه ، اینترنت، 

 )روزنامه، نشریات و غیره(
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ــدر   ــانور، م ــوآ م ــ  الگ ــطا ــدیم ــود توان ــدردپ موع ــا ون  هاآدر ت ــان  ون زب

ــی،  ــهفار  ــود ژودوب ــی،  هاآموع ــهفرهنگ ــدانهر در دو جلس ــامد  ،ح ــفم بس ــطوح مختل  

نلــی تــدردپ خــود راهکارهــادی  آهاا ــ ی و در  شموزان در یــر ننــدهیجــانی را در زبــان

ــه ــا ب ــد ت ــطرا بگنجان ــاشن ةوا  ــامحرک ه ــه آه ــی  ند ان ــادی،  اآحس ــوا  بین ــون ح  

ــی و  ــادی، لمس ــنوادی، بود ــروش ــوند  غی ــر ش ــ ودر ی ــوزانیفار  ــ شم ــاد یرآ م ثرترآ را ؤد

بـراآ مدر ـان زبـان فار ـی  توانـدیمـشـدو راهکارهـاآ توصـیه افیون بر ادـق،  تجربه ننند

ــه ــی ب ــر فار  ــان، زبانانغی ــوز مؤلز ــی ح ــابو در  ــ  و من ــی و نت ــان فار  ــوزد زب ة شم

ــان فار ــی مزیــد وااــو شــود آهــانار اونننــد ان بر یار ــان را  شمــوزد زب مــواد  ةیــتهو شن

    دارآ ر اند در ی منا   در شموزد
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