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چکیده
در کتابهاااد در اا تااار ِ زبااان رار اا آنچااه اهمّیّاا
دانشااجا ان ا ا

دارد ،انتقاااد داناا

بااه

و باوجادآنکااه تاجّااه بااه نیازهاااد ماارتیا بااا ااادایرد م ا یااان و

و ژا هاااد ش تاایت آنااان در تهیّااه و تاایو ا ا ااا کتابهااا اهمّیّ ا

ز ااادد دارد ،در

بسایارد از مااارد ناد اایه اررتاه م شاااد ازجملا ا ااا نیازهاا کااه با ای بااه آنهاا تاجّااه
داشاا  ،هیجانااات و حاااا

دانشااجا ان و تاایریر ز ااادد ا اا

کااه ا ااا مفل ااههاد

روانشاانایت در ااادایرد آنااان دارد الگاااد «هَیَجامَاای» براررتااه از دو واژۀ «هیجااان»
کااه بااه هیجانااات حاص ا از ا اات اده از حاااا

و «بسااامی» ا ا

در ررا ناای ااادایرد

تاجّااه دارد و ااه مرحلاا هیچآااااه (تهاا ) ،برونآااااه (شاانییارد ،د اایارد و
لمساا حرکتاا ) و درونآااااه (دروناا و جااام ) را شااام م شاااد در پااژوه
حاضاار بااهمنظار کی یّاا ب شاا محتااااد کتابهاااد تااار ِ زبااان رار اا  5 ،کتاااب
تار

زباان رار ا ِ مطار در اطد دانشاگاه شاام کتابهااد تاار
زباااان رار ااا (اباالقا ااام ) ،تاااار

(یاااانلرد) ،تاااار
(اباالقا اام ) ،تااار

زبااان رار ا (بااایرد) و تااار

بیاید) بااا ا اات اده از اایاه محقّاق ااایته باار ا ااا
ارز اااب یاارار ارر ا

و بااهمنظار مقا س ا

زباان رار ا

م تتااار زباااان رار ااا

زبانهاااد ا ران ا (رضااا

الگاااد هَیَجامَاای مااارد تحلیا و

ااطا م تلااج هَیَجامَاای در ا ااا کتابهااا،

دادههاااد اردآوردشاایه بااا ا اات اده از آزمااان «ی ا دو» تحلی ا شااینی نتااا
حکا اا

حاص ا ،

از آن دارد کااه ت اااوت معنااادارد میااان بهرهایاارد از الگاااد هَیَجامَاای در

کتابهاااد تااار

زبااان رار ا وجاااد دارد و از ا ااا منظاار م تاااان کتابهاااد تااار
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را آ یبشنا ا کارده و باه نتاا
اراا

یابا تااجّه در باازنگرد ا اا کتابهاا

بااه نظاار م ر اای بهرهایاارد از ا ااا الگااا در تهیّااه و تاایو ا مناااب

آمازش ا تااار

زبااان رار اا  ،ااادایرد آ ااان و اار ترد را بااراد م ا یااان ریاا

بزناای و بااا درایاارد هیجانااات و حاااا
حارظ بلنیمیّت دانشجا ان ری
کلیدواژهها :آ یبشنا

آنااان در حاایا ااادایرد مطالااب بهتاار در

شاد

 ،تحلی محتاا ،تار

زبان رار

 ،هَیَجامَی

 .1مقدّمه

بیون ترد ای کا از اجازاد مها و اصال در هار برناما آمازشا  ،کتابهااد در ا
ماارتیا بااا آن ا ا

کتاااب در ا بااراد اماار آماااز

یلااب نظااام آمازش ا ا ا

از ضاارور ّات ب باای

و بااهناع

و با اای بااراد دانشااجا ان اباازارد غن ا و دربردارناایۀ مطااالی

جی اای و درعیاحاااد ج ا ّاب باشاای (ارشاااددنیا )0981 ،همچناایا کتاااب در ا بااهعناان
ا

منی ا آمازشاا یاب ا ا مینااان مجماعااهاد از ا ّلاعااات را در ا

ایتیااار رراایااران م اا ارد و هاای

از تاایلیج و تاایو ا آن ،کما

و د ااتیاب آنااان بااه ا ّلاعااات منسااج ا اا
کارشنا ان حازۀ آمااز

حااازۀ یااا

در

بااه ااادایرد رراایرناایه

(رضاااان و امیاارد )0981 ،پژوهشااگران و

یاصا
ّ
بار ا اا عقییهانای حتّا ااار کتااب باراد برناما در ا

تیو ا شیه باشی ،امّاا شاایصهاد کتااب در ا را نیاشاته باشای ،منیا در ا باه شامار
نماا رود (کااار زاده و ما اا پااار )0995 ،ازا ااارو ،ااایتار و محتااااد آنهااا با اای
بهاانااهاد پا ااهر زد شاااد کااه اراازون باار انتقاااد علااام م تلااج ،زمینه اااز تحقّ اق ررآ ناای
ااادایرد مطلاااب و ماافرر باشاای و همچناایا با اای از و ژا هااا

مانناای تنا ااب بااا اهاایا

واحاای در ا  ،تنا ااب بااا و ژا هاااد م ا ااب و ااادمنی بااادن بااراد او نیااز بریاااردار
باشاای (نی ا ن س و عل ا آبااادد )0981 ،ماافل
م ا یااان یاااد تاجّااه داشااته باشاای و تلااا

کااه کتاااب در ا را م نگااارد ،با ای بااه
کناای محتااااد ناشاات یاااد را متنا ااب بااا

نیازهاد آنان تنظی کنی
بااااا اوجاد ت کااار غالاااب در نگاااار

و تااایو ا کتابهااااد در ااا و دانشاااگاه ،

جم ا آورد آرااار و ناشااتههاد د گااران و ترتیااب دادن آنهااا بااهمنظار تالیاای اراارد بااه نااام

آ یبشنا

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

کتاب ا

(چشامه اهراب )0980 ،؛ ا اا در حاال ا ا

آمازش  ،مفلاج ماظاج ا ا
منا ب نیاز دیّا
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کاه بار ا اا

اصااد و ضااابا

در ررآ نای تهیّاه و تایو ا منیا آمازشا در انت ااب رو

داشاته باشای (رضا  )0999 ،ازا اارو ،در راحا منااب آمازشا با ای

بااه و ژا هاااد م ا یااان مانناای پی دانسااتهها ااا داناا
هااا  ،نیاااز بااه راهنمااا

شااین ،ااطد شاانای

ماجاااد در رابطااه بااا ماضااا ،

و رشاای ،اای هاد ااادایرد ،انگیاازه،

هیجان و غیرۀ آنان تاجّاه کارد (احمایآبادد و داناا )0981 ،بااا اوجاد باا تاجّاه باه نتاا
محقّقاان باه نظار م ر ای باه هیجاناات م ا یاان در کتابهااد در ا

حاص از پاژوه

کااه بااهزع شاااتز و پکااران)1111( 0

تاجّااه چناایان نم شاااد و ا ااا در حااال ا اا

هیجانااات و عاا ااج در ررآ ناای ااادایرد ،انگیاازه و عملکاارد رراایااران تاایریر چش ا ایرد
دارنی
بااا تاجّااه بااه جا گاااه هیجانااات در تهیّااه و تاایو ا مناااب آمازش ا و تاایریر هیجانااات
ناشاا از آنهااا باار رود م ا یااان اعاا از ماایرّ

و رراایاار ،بااه نظاار م ر اای ا اات اده از

الگاد آمازش که باه هیجاناات تاجّاه داشاته باشای ،بسایار اهمّیّا
پی یاایم ( )1105الگااا
کااه بااه نقاا

دارد در همایا را اتا،

بااا نااام «هَیَجامَاای»( 1هیجااان  +بسااامی )9را راح ا کاارده ا ا

هیجانااات و حاااا

متع ایّدد کااه در حااازۀ آماااز

در آماااز

تاجّااه دارد و بااا تاجّااه بااه پژوه هاااد

و تاایر س باار ا ااا

آن صااارت اررتااه ا ا  ،بااه نظاار

م ر اای م تااناای در تهیّااه و تاایو ا و بااازنگرد محتااااد در ا نیااز ماافرر باشاای م هااام
هَیَجامَی با تمرکز بر نقا

هیجاناات بار ا اا بااور ا ا

کاه در هار جامعا زباان واژااان

آن زبان براد اراراد م تلاج آن جامعاه درجاات مت ااوت از هیجاناات را تالیای م کنای کاه
ا ااا هیجانااات درنتیج ا ا اات اده از حاااا
م تاانناای شاانای

م تلااج بااه وجاااد م آ ن ای و متاایرر از بسااامی

ارااراد را نساای کنناای (پی یاایم و ریروز ااان پاراصاا هان )0981 ،؛

بنااابرا ا ،بااه هاار میاازان تجربیّااات شاانییارد ،د اایارد و لمساا از واژه بیشااتر باشاای ،در

1. Schutz & Pekrun
2. emotioncy
3. frequency
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ذهاااا رراایااار داراد درجااا هَیَجامَااای بیشاااترد ا ااا
یااهی داش

و او درک عمیاااقترد از آن واژه

(پی ییم ،یا یائیان و ناورد)0989 ،

کاا از در هاااد مهاا و الزاماا کااه با اای در راحاا و تاایلیج مناااب آمازشاا آن
دیّاا

کاارد ،تااار

ارزشاامنی ررهنا

زبااان رار اا ا اا ؛ ز اارا زبااان رار اا ب اا

عظیماا از میاارا

ا االام -ا رانا و کا از عااما مها انسااجام و وحاایت ملّا ا رانیااان
ضاارورت دارد ا ااا زبااان بهصااارت علماا و جااام در دانشااگاهها

ا اا

باای اجه

برر

شااد باا مطالعا تاار

زباان رار ا «بار ارار در اارتا چگاانگ تحااد زبانهااد

ا ران ا بساایارد از مسااائ مربااا بااه یااعاای رار ا امااروز را م تاااان در ا
بازشنای » (ررشاییورد،0991 ،
برناماهر زد آمااز

 )1اهمّیّا

ا اا علا باعا

عاال در ا باا نااام «تاار

شایه ا ا

و روشااا

کاه شااراد

زباان رار ا » باهعناان دو واحای پا ااه و

الزاماا در برناماا در اا دورۀ کارشنا اا رشاات زبااان و ادبیّااات رار اا یاارار دهاای
(متاااب هش صاایمیا جلساا شاااراد برنامااهر زد آماااز
تااار

م ر اای بااا تاجّااه بااه اهمّیّ ا

عااال  )0980 ،بااه نظاار

زبااان رار ا و جا گاااه کااه در ا ااا رشااته دارد و

همچناایا جا گاااه هیجانااات دانشااجا ان در ررآ ناای ااادایرد ،با اای در تاایلیج کتابهاااد
در ا ماارتیا بااا ا ااا در

کاارد ازا ااارو ،در ا ّ ا ااا پااژوه

بااه ا ااا ماااارد دیّ ا

بااهمنظار بااازنگرد محتااااد کتابهاااد در ا تااار
محتااد آناان باه ا اا پر ا

پا ا داده م شااد کاه آ اا ت ااوت معناادارد از نظار میازان

بهرهایرد از الگااد هَیَجامَای در کتابهااد تاار
ا ا پر

 ،هی

از پژوه

زبااان رار ا بااا برر ا و تحلی ا

حاضار ا اا ا ا

زباان رار ا وجااد دارد باا پا ا باه
کاه نشاان دهای حااا

مهماا در تاایلیج مطالااب در اا دارناای و مفل ااان بهتاار ا اا
هیجانات دانشاجا ان و کااه
مناب آمازش تار

و هیجاناات نقا

بااا آااااه

ااارتا از نااا

هیجاناات من ا آناان در را اتاد راحا بهتار و باازنگرد

زباان رار ا ماجااد ااام بردارنای و در ررآ نای تهیّاه و تایو ا ا اا

مناب به علا ق ،هیجانات و حاا

رراایران نیز تاجّه داشته باشنی

آ یبشنا
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و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

 .2پیشینۀ پژوهش

پژوهشااگران و صاااحبنظااران تعااار ج مت اااوت از تحلیا محتاااا ارائااه دادهاناای بااراد
نمانه بهزع برلساان )0810(0تحلیا محتااا ا

شایاۀ پژوهشا ا ا

عین ا  ،ماانظ و کمّ ا محتااااد آشااکار پیامهاااد ارتیااا

کاه باراد تشار د

بااه کااار م ا رود و کر پناایرو

( )1110آن را روشاا در جساا وجاااد معناااد نماااد ا پیامهااا بااا هاای
شانای

و بینشا نااا تتاا رد از وایعیا

و همکاااران )0991 ،دروایا  ،تحلی ا

کاه باا ا ات اده از آن م تااان و ژا هااد زباان

وای بینانه ،عین و مانظّ شانای

ا

ماتا را باه اانا

و همچنایا بریا مساائ غیار زباان ماننای و ژا هااد

رااردد و اجتماااع یااالق اراار و نظاارات و ارا
منظااار از محتاااا و مااتا کلیاا

رااراه کااردن

و راهنماااد عما م دانای کااه بااهعناان اباازارد

در ایتیااار پژوهشااگر یاارار م ایاارد (نقا از ضااعی
محتاا روش ا

1

هاااد او را در اراا

در ا ااا تحلیاا ،

ااای ها اعاا از زبااان  ،ما اایقا  ،تتااا رد و حتّاا

جساام مانناای مجساامهاد کااه از ر ااق آن ارتیااا بریاارار م شاااد ،ا اا
ت ّ

(لمیااارد و

همکاااران )1111 ،9تحلیاا محتااااد مناااب آمازشاا بااه پژوهشااگران کماا

م کناای تااا

اصاد ،نگر هاا و هما اجازاد مطار شایه در یالاب درو
را با اهیا

برنامه در

کتااب را مطالعاه کننای و آن

مقا سه و ارزشیاب نما نی (نی ن س و عل آبادد)0981 ،

ازجملااه مفل ااههاد روانشنا ا کااه با اای در تاایلیج و تاایو ا کتابهاااد در ا بااه آن
تاجّااه داش ا  ،ا جاااد زمینااهاد منا ااب بااراد اراازا
تساااهی در اااادایرد رراایاااران ا ااا
همهجانی ا هیجانااات در کلااا  ،پااژوه
و آرام در حاد ظهار ا
در بار ا

انگیاازه و زمینااههاد منا ااب جه ا

(ملکااا  )0991،علااا رغ حضاااار همیشاااگ و
باار رود هیجانااات در بار ا

آمازش ا بهتاایر

و در چنای ااد اییار بار تعایاد دانشامنیان کاه باه هیجاناات

آمازش ا تاجّااه م کنناای ،اراازوده شاایه ا ا

(حسااین و ییاار )0998 ،با اای بااه

ا ااا مها تاجّااه کاارد کااه رراایااران در مایعی هاااد م تلااج تحتاایل هیجانااات م تل ا

1. Berlson
2. Krippendrof
3. Lombard et al
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را تجربه م کننای و ا اا هیجاناات باا انگیاز  ،راهیرهااد اادایرد 0و پیشارر
رراایااران رابطااه داشااته و باار االام

تحتایل

روانشاانایت و جساامان آنااان تیریرااا ار ا اا

(پکااران )1111 ،در حقیق ا  ،هیجانااات تاجّااه رراایااران را برم انگیزاناای و باع ا
انگیاازۀ ااادایرد و اراازا

تقا ا
ااراب ،

یاایرت حارظاا آنااان م شاااد (پی یاایم و ر ااتم

)0980
با وجاد اهمّیّا

هیجاناات در ررآ نای آمااز

باه نظار م ر ای تااکنان پاژوه

تاااجّه در زمیناا تحلیاا محتااااد متااان از ا ااا منظاار صااارت نگررتااه ا اا
نزد

تر ا پژوه

باه ا اا جُساتار تحقیاق پی یایم و ر اتم

و شااا ی

اراب ( )0980باشای کاه

معتقیناای حااس هیجااان زبااان ازجملااه اجاازاد جیا ناپ ا ر ااادایرد و آماااز
کتابهاااد در ا ا ا

یابا

بااه هماایا دلی ا بااهمنظار آ یبشنا ا آماااز

زبااان در

زبااان انگلیس ا

با ای پااا را از چهااارچاب اکالاااژ ک و رراکلا ا و نحااۀ تاایر س رراتاار نهاااد و بااه ابعاااد
عا

و ا جاد حس هیجاان در کتابهااد در ا نیاز پردایا

بار ا اا ا اا  ،آنهاا باه

برر ا کتاااب انگلیس ا پا ا ه اات از منظاار مااید تح ااّل -ت اوتهاااد رااردد میتن ا باار
ارتیااا  1پردایتناای نتااا
باااب میاازان رضااا

حاص ا از متاااحیه بااا  11دان آماااز ا اات ادهکننیه از کتاااب در

آنهااا در ابعاااد اانااااان ا جاااد حااس عااا

و هیجااان بااا زبااان و

ا جاااد انگیاازۀ ااادایرد و همچناایا متاااحیه بااا تعاایادد از میرّ اان ا ااا کتاااب بااا هاای
برر ا نقااا ی ااّت و ضااعج آن نشااان داد کااه کتاااب در ا جاااد حااس هیجااان از ر ااق
واژاان و تتاو ر عملکرد بسیار ضعی

دارد

در ادامه باا تاجّاه باه جا گااه الگااد هَیَجامَای باهعناان مینااد نظارد ا اا پاژوه
تعیادد از پژوه هاد صارتاررته بر ا ا

باه

ا ا م هام پردایته م شاد:

پی یاایم ،آدامسااان 9و شا سااته ( )1109بااا تاجّااه بااه الگاااد ت اوتهاااد رااردد میتنا
بر ارتیا جا گااه هیجاناات را در آمااز

زباان دوم ماارد برر ا یارار دادنای بار ا اا

تحقیااق انجامشاایه هیجانااات متاایرر از ااادایرد زبااان دوم در آماااز

جا گاااه مهم ا دارد

1. learning strategies
)2. developmental individual-differences relationship-based model (DIR
3. Adamson

آ یبشنا

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

و برا اا ااا

85

هیجانااات در آماااز

میرّ ااان ماظااج بااه تالیاای و اراازا

همچناایا بااه عقیاایۀ آنااان هاار راارد داراد درج ا مت اااوت از احسا ااات ا ا
ا اااا

هسااتنی
و باار ا ااا

کلماااات باااراد اراااراد م تلاااج باااار هیجاااان  0مت ااااوت را ا جااااد م کنااای

بااهعیارتد گر ،بااا تاجّااه بااه میاازان احسااا
مت اااوت ا ا
هَیَجامَی و هیجان

بااا ا ااا پااژوه

ارااراد بااه واژاااان ،تالیاای هَیَجامَاای در آنااان

ن سااتیا اااام در زمین ا تالیاای و کاااربرد م اااهیم چااان

ازد 1برداشته شای؛ بار ا اا ا اا

بریا از واژااان باه دلیا درایارد

حس ا بیشااتر هَیَجامَاای بالاااترد تالیاای م کنناای و بااا تسااهی و تساار بیشااترد راارا اررتااه
م شااانی پی یاایم ،یا یائیااان و ناااورد ( )0981در پژوهش ا د گاار بااا تاجّااه بااه مقال ا
«بار منید» 9ا هماان باه کاار باردن واژه در ماتا ،باه برر ا آن در کناار بارا

هیجاان

0

عن بریرارد ارتیا میاان واژااان از ر اق حسا کاردن آنهاا پردایتنای و باه اماان آناان
اراازون باار بار ا

اجتماااع و واژاااان  ،ا جاااد بار ا

کااردن واژاااان در ااادایرد و آماااز

زبااان بساایار تیریرا ا ار ا ا

تجااارب وایعاا زبااانآمازان تاایریر بااه اازا
ماایرّ

و درنتیجااه مارقیاا

بالااترد هساتنی نسای

باه واژااان داراد

ک تار ،ار تر و آ اانتر ااد اررتاه م شاانی آناان اذعاان دارنای باا تاجّاه باه

م هااام هَیَجامَاای م تاااان بااه زبااانآمازان کما
د ا

در پیشاارر

آماااز

ازا ااارو ،تاجّااه بااه

دارد پی یاایم ،یا یائیااان و ناااورد ( )0981نیااز بااا در نظاار اااررتا م هااام درجا

هیجان معتقینای واژااان کاه داراد باار عاا
بار عا

و ارتیااا هیجااان از ر ااق حساا

کاارد تااا بااه ااطا عمیااقترد از ااادایرد

ابناای بااهعیارتد گر ،ا اات اده از لساالهمراتااب اانااااان هَیَجامَاای باع ا

بااار هیجااان زبااانآماز نساای

اراازا

بااه م اااهی و واژاااان م اااردد و درنتیجااه ااادایرد بهتاارد

صارت م ایرد
باااهزع پی یااایم ،ضاااابط پار و امااایازاده ( )1101هیجاناااات در اااادایرد زباااان
یااارج و مهارتهاااد چهارااناا آن ماافرر ا اا

و زبااانآمازان هیجانهاااد مت اااوت
1. emotional load
2. emotionalization
3. contextualization
4. emotional context
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همچاااان اضاااطراب ،یشااا  ،یساااتگ  ،ناامیاااید و غیاااره را در مهارتهااااد چهاراانااا
زبااانآمازد تجربااه م کنناای کااه در ااادایرد آنااان تاایریر باه اازا
نیااز جا گاااه هیجانااات و حاااا
پژوه

ود حاک از آن ا

در مهااارت یاانااین را مااارد برر اا یاارار داد نتیجاا

کاه باه هار میازان هَیَجامَای رارد نسای

باشی ،تما ا او باراد یااناین ماتا بالااتر ا ا
الگاد هَیَجامَای را بار میازان یااناا
را مااارد تاجّااه یاارار م دهاای و دان ا
م شانی نتا
اراازا

پی یایم و عیّاا نژاد ( )1101نیاز تایریر
میازان یااناا

متاان تنهاا عااما زباان

پی زمینااه ،انگیاازه و هیجانااات مااارد غ ل ا

آناان نشاان داد باا ارازا

یااهاای ار ا ؛ بااهعیارتد گر ،بااا اراازا

ماضااا از ر ااق درایاار کااردن حاااا
اراازا

باه ماضااع بیشاتر

متاان درک مطلاب دان آماازان ماارد برر ا یارار

دادنی باهزع آناان ررمادهااد را ا در انج
پژوه

دارد بر ا پار ()1101

وای ا

اطد هَیَجامَای ،اطد درک مطلاب نیاز
میاازان مااجه ا آنااان بااا ا

م هااام و

م تلااج ااطد هیجانااات آنااان نساای

بااه مااتا

م اباای و درنتیجااه درک بهتاارد صااارت م ایاارد همچناایا شاااهیان ( )1101بااه

برر اا رابطاا میااان الگاااد هَیَجامَاای در میاازان «غریگاا » 0و درک مطلااب زبااانآمازان
پردایته ا

غریگا اشااره باه احسا ا ذهنا مثیا

انجااام تکااالیج دارد ،بهنحادکااه در آن حالاا
رعّالیّا

غاار م شاااد (مکیکانگااا

زباانآمازان در هنگاام اادایرد و

راارد بااا هاشاایارد و تمرکااز کاماا در

و همکاااران )1101 ،1او بااه ا ااا نتیجااه ر ااییه ا ا

کااه الگاااد هَیَجامَاای در میاازان غریگاا و درک مطلااب زبااانآمازان بساایار ماافرر ا اا
بااهعیارتد گر بااا اراازا

هَیَجامَاای زبااانآمازان نساای

بااه ماضااا  ،آنااان در ررآ ناای

ادایرد بیشتر درایر شیه و در درک مطلب نمرۀ مطلابترد کسب م کننی
ابراهیم ا ( )0981در پژوهش ا د گاار بااه برر ا تاایریر الگاااد هَیَجامَاای باار آماااز
ررهناا  ،هَیَجامَاای ،هیجانااات ،غریگاا  ،اای هاد ااادایرد 9و نگاار  0زبااانآمازان
غیررار

زبان پردای

نتا

پاژوه

ود نشاان داد کاه تایر س بار ا اا

ا اا الگاا بار

1. flow
2. Makikangas et al
3. learning
4. attitude

آ یبشنا

هر ا

81

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

از ا اا متغیرهاا در زباان آماازان تایریر معناادار مثیا

از الگاااد هَیَجامَاای اراازا
زبااانآمازان در رعّالیّاا

دارد باهعیارتد گر ا ات اده

ااطد هَیَجامَاای را بااه همااراه دارد و ا ااا اماار باع ا

م شاااد

کلا اا غاار شااانی ،درنتیجااه تالیاای هیجااان و نگاار

مثیاا

چشاامگیرد داشااته و هماایا اراازا

باعاا

من اا اراازا

نساای

بااه هیجااان و نگاار

ینث ا

ااازد اراار اای هاد ااادایرد شاایه و ماجااب م شاااد زبااانآماز رااار از اای

ادایرد یاد از ررآ نی ادایرد ل ّت بیرد
ابراهیمااا و همکااااران ( 0981الاااج) در پژوهشااا د گااار در زمینااا تااایریر الگااااد
هَیَجامَاای باار اای هاد ااادایرد ب ار ا ااا باااور هسااتنی کااه ک ا از متغیرهااا
به اازا

کااه تاایریر

باار میاازان ااادایرد دارد ،اای هاد ااادایرد زبااانآمازان ا ا ؛ امّ اا ازآنجاکااه
ا اا ررصا

زماان اناایک کلااا

و اجااازه را باه ماایرّ

نم دهاای تاا مطااابق بااا اای هاد

ادایرد هما زباانآمازان عما کنای ،آناان الگااد هَیَجامَای را کا از مافررتر ا رو هاا
بااراد ح ا ا ااا مشااک م دانناای نتااا
ااادایرد م تااا

زبااانآمازان اای

پااژوه

یاااد را داشااتنی ،امّ اا ا اات اده از الگاااد هَیَجامَاای

بااراد تمااام آنااان جالااب تاجّااه باااده ا ا
اادایرد نیاز پای

اد تغییر ای

آنااان نشااان داد باوجادآنکااه هاار ا

از

و حتّ ا در بری ا ماااارد زبااانآمازان را بااه

بارده ا ا

از ااد د گار باا عنا ا

باه ا نکاه در

ا ا الگا چنای حاس مت ااوت باه کاار اررتاه م شااد اادایرد را باراد هما م ا یاان باا
اای هاد مت اااوت تسااهی م ب شاای در ارتیااا میااان اای هاد ااادایرد و غریگاا
نتااا
اهمّیّ ا

پااژوه

حاااک از آن ا اا

هیجانااات مثیاا

کااه بااا اراازا

و تالیاای غریگاا ،

اای هاد ااادایرد ینثاا م شاااد همچناایا (ابراهیماا و همکاااران 0981 ،ب)

نشان دادنی باا ارازا

اطا هَیَجامَای اراراد ،میازان هیجاناات مثیا

زباانآمازان ارازا

م ابی و ا ا امار ایب م شااد باا انگیازۀ بیشاترد باه اادایرد مطالاب میاادرت ورزنای
همچناایا زبااانآمازان بااه دلی ا ا اات اده از حاااا

بیشااتر در اااد ااادایرد کنجکاوانااه و

رعّالانااه عماا م کنناای و تعاماا دو ااا ه میااان ماایرّ
به اردکااه رعّالیّ ا

و زبااانآمازان صااارت م ایاارد؛

کلا ا را باااارز تر دانسااته و از آن ل ا ّت م برناای ،درنتیجااه ررآ ناای

ادایرد بهتر صارت م پ رد
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میتن ا باار

در پژوهش ا د گاار شا سااته ،پی یاایم و یاایاوردد ( )1111تاایریر آماااز

هَیَجامَاای را از بُعاای شاانایت باار میاازان درک مطلااب زبااان دوم مااارد برر ا یاارار دادن ای
آنااان بااهمنظار در اراا

نتیجااه 05 ،شاارک کننیه انت اااب کردناای و پااس از برر اا هاد

اوّلیّاه  8واژه کااه شاارک کننیاان هایچ شاانای
شنا ااا

و دانا

ییل ا نساای

بااه آنهااا نیاشااتنی را

کردناای و ا ااا  8واژه را در یالااب  091جملااه بااا ا اات اده از رو

بر هَیَجامَای آمااز

دادنای پاس از ریا

پتانسای هاد وابساته باه ریایاد مغازد 0و تحلیا

آنهااا بااا تاجّااه بااه مفل ااههاد  FN011و مفل ااههاد مثی ا
که آماز

تاایر س میتنا

تاایییرد 1در ارتناای در جملااات

باا درایارد حسا ک تارد هماراه بااده ا ا  ،اراراد باه تلاا

بیشاترد باراد

بازتحلیاا جملااه نیاااز دارناای همچناایا پی یاایم ،شا سااته و جاااجرم ( )1111آماااز
میتناا باار الگاااد هَیَجامَاای را باار و ژا هاااد عملکااردد الکتروریز الاژ اا

( N011و

 )LPCمااارد برر اا یاارار دادناای بااه ا ااا منظااار آنااان تعاایادد از کلمااات را در یالااب
جملااه و بااا ا اات اده از دو رو

درایاارد « ااه حساا » (شاانییارد ،د اایارد و لمساا -

حرکتاا ) و «پاان حساا » (شاانییارد ،د اایارد ،لمساا -حرکتاا  ،با ااا
آماااز

دادناای نتااا

برر اا پا اا هاد ررتااارد و عتاای شاارک کننیاان نساای

کلمات نشان داد هرچنای رو
تعاای
کاه

و چشااا )

اه حسا پا ا مفل اههاد مثیا

تایییرد را باه جملاات

م کناای ،امّااا در  N011تغییاارد ا جاااد نم شاااد ازا ااارو بااراد تقا اا
بار شنایت حاا

درک و

بیشترد با ی درایر شاد

بااه ارکلّ هم ا پژوه هااا
هَیَجامَاای بااا درایاار کااردن حاااا

کااه ذکاار آن رر ا  ،باار ا ااا اعتقاااد هسااتنی کااه الگاااد
بیشااتر رراایااران و ا جاااد هیجانااات مت اااوت ناشا از آن

حاا  ،ادایرد را تساهی و باه آن عماق م ب شای با ای باه ا اا نکتاه تاجّاه داشا
پژوه هاااد صااارت اررتااه تاااکنان در حااازۀ آماااز
حااال ا ا

بااه

زبااان دوم باااده ا ا

کاه

و ا ااا در

کااه بااهزع نگارناایاان بااه نظاار م ر اای بااا تاجّااه بااه یابلی هاااد ا ااا الگااا

م تاااان از آن در ااطا عااال آماااز

حتّ ا در مقط ا دانشااگاه نیااز بهااره ارر ا

و بااا

1. event related brain potential
)2. late positive component (LPC

آ یبشنا

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

ا اات اده از درایاارد حاااا
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م تلااج دانشااجا ان آنااان را در ااادایرد مطالااب بااه ااناا

ر و عمیق ارد کارد همچنایا در تماام پژوه هاا

کاه ماارد برر ا یارار اررا ،

ا ا الگاا باهعناان روشا باراد تایر س معرّرا شایه ا ا  ،ا اا در حاال ا ا

کاه باه

نظاار م ر اای م تاااان از الگاااد هَیَجامَاای در تهیّااه و تاایو ا کتابهاااد در اا تمااام
مقااا

ازجملااه آماااز

عااال ا اات اده کاارد و درک و ااادایرد مطالااب را بااراد شااااردان

تسهی ب شیی
 .1 .2معرّفی الگوی هَیَجامَد

هَیَجامَاای ،بااراد ن سااتیا بااار تا ااا پی یاایم ،یا یائیااان و ناااورد ( )0981در اراار

تحلی انتقاادد و کااربردد نظر ّاههاد رراایارد زباان اوّد از پیایا

تاا تکاا ا باا عنااان

درج ا هیجااان معرّر ا شاای ا ااا الگااا براررتااه از نظر ّ ا روانشاانایت تحاااد کپارچ ا
انسااان ا اا

کااه در آن هیجااان پا ااه و ا ااا

(ار نسااپا و و اایر )0889 ،0باار ا ااا
در نظر اررته شیه ا

که در ذ

تحاااد ااادایرد در نظاار اررتااه م شاااد

میاازان تجربااه از ماضااا بااراد هَیَجامَاای ااطاح

بیانها اشاره م شاد:

 .1 .1 .2سطوح الگوی هَیَجامَد

پی یاایم ( )1105بااراد الگاااد هَیَجامَاای شاا

ااطد در نظاار اررتااه ا اا

کااه بااه

ترتیااب عیارتاناای از :هَیَجامَاایته  ،)1( 1هَیَجامَاای شاانییارد ،)0( 9هَیَجامَاای د اایارد،)1( 0
هَیَجامَاای لمس ا -حرکت ا  ،)9( 5هَیَجامَاای درون ا  )0( 1و هَیَجامَاای جااام  )5( 1کااه بااه اان ا
م ت تر در جیود  0آمیه ا

:

1. Greenspan & Wieder
2. null emotioncy
3. auditory emotioncy
4. visual emotioncy
5. kinesthetic emotioncy
6. inner emotioncy
7. arch emotioncy
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جدول  .1سطوح چندگانۀ هَیَجامَد (پیشقدم)2112 ،
میزان تجربه

نوع

در ا ا مرحله م ا ب هیچاانه آشنا

هَیَجامَد تهی

با ماضا و م هام نیارد ()1

در ا ا مرحله م ا ب در مارد م هام مطالی را شنییه ا

هَیَجامَد شنیداری

() 0

م ا ب در ا ا مرحله ارزون بر تجرب شنییارد م هام را در یالب وایعی  ،ریل و ا عکس

هَیَجامَد دیداری

درک کرده ا

هَیَجامَد لمسی-حرکتی

() 1

با ورود در ا ا مرحله م ا ب با تاجّه به تجارب مراح پیشیا م هام را لمس م کنی ()9
م ا ب در ا ا مرحله تجرب مستقیم از م هام به د

هَیَجامَد درونی

م آورد ()0

م ا ب در ا ا مرحله براد کسب ا ّلاعات بیشتر در مارد م هام به پژوه

هَیَجامَد جامع

و تحقیق

م پردازد ()5

در تاضید جایود راا م تااان ا ا

هنگام کاه رارد هیچااناه ا ّلاعاات نسای

ماضااا نیاشااته باشاای ،هاایچ حااس هیجااان نیااز نساای

باه

بااه آن ماضااا ن ااهاای داش ا ؛

درنتیجااه ااطد هَیَجامَاای ماضااا بااراد راارد در مرحلااه هیچآااااه  0یاارار م ایاارد و ا ااا
باایان معنا ا

کااه ماضااا کامل ااً بااراد ود ناآشنا ا

ا ّلاعات در مارد ماضاا باا ا ات اده از حااا

چنانچااه راارد بااراد ن سااتیا بااار

شانییارد باه د ا

او از ااطد تها بااه ااطد شاانییارد تغییاار وضااعی

آورد ،میازان هَیَجامَای

م دهاای و درصااارت که در مااارد آن

ماضا تتاو رد بیینی و اا حتّا آن را لماس کنای باه ترتیاب باه اطد هَیَجامَای د ایارد
و لمس ا -حرکت ا م ر اای در ا ااا مرحلااه ،راارد مارااق شاایه ا ا
شاانایت کلّا بااه د ا

نساای

بااه ماضااا ،

بیاااورد ،ولا هناااز تجربا مسااتقیم از آن نیاشااته و شاانای

او

درونا نشایه ا ا ؛ بناابرا ا از هَیَجامَای هیچآااااه باه برونآاااه  1صااعاد م کنای اااار
در مرحلاا بعاای ا ّلاعااات و تجربیّااات راارد نساای
مستقیم نسی

بااه ماضااا بیشااتر شاااد و تجرباا

به آن داشاته باشای ،باه اطد هَیَجامَای درونا م ر ای و ماضاا باراد او

درون یااهی شی در مرحلا آیار رارد م تاانای باا انجاام تحقیاق و پاژوه
جاام نساای

باه ماضااا بر اای باا اا ر پلکااان از ا اا مراحا ا ا

باه هَیَجامَای

کاه راارد بااه درک
1. avolvement
2. exvolvement

آ یبشنا
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کاامل نساای
داش ا

بااه ماضااا د ا
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ارتااه و ا ااا اماار ااادایرد عمیااق را نیااز در پا یااهاای

ازا ااارو بااا عیااار از ااطد درون ا و جااام بااه درونآااااه  0نا ا یااهاای آماای

(پی ییم و ابراهیم )0981 ،
درنها اا

پی یاایم ،ابراهیماا و یا یائیااان ( )0989در اراار «رو کااردد نااا ا بااه
زبااان» الگاااد هَیَجامَاای را بسااا دادناای و بااا اراازودن ااطد جی ااید

روانشنا ا آماااز

بااه آن الگاااد هَیَجامَاای میسااا  1را راحاا کردناای و ااطد هَیَجامَاای مرجاا  9را باار آن
ارزودنای کااه باار ا ااا
مساالا شاایه ا ا

آن راارد بااه رراآاااه  0م ر اای و ا ااا عنا او چنااان باار ماضااا

کااه تاانااا

تاایر س آن باار د گاارد را دارد چکیاایۀ مطالااب رااا در

شک ز ر یاب مشاهیه ا

شکل  .1الگوی هَیَجامَد مبسوط (پیشقدم ،ابراهیمی و طباطبائیان)1931 ،

1. involvement
2. extended model of emotioncy
3. mastery emotioncy
4. metavolvement
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همانااناه کاه در شاک  0مشاااهیه م شااد ،رارد باراد ر اایین باه یلّا هَیَجامَای و بااه
تی ا آن بااراد د ا

اب بااه درک و ا ّلاعااات جااام نساای

بااه ا

لسلهمراتب هَیَجامَی را از ک تار ا میازان عنا هَیَجامَای تها باه ام

ماضااا و م هااام،
یلّا آن اا هماان

هَیَجامَاای مرجاا م پیما اای؛ بنااابرا ا ،میاازان هَیَجامَاای هاار راارد باار ا ااا
ماضا از ر ق درایرد حاا

و هیجانات ناش از آن تعییا م شاد

بااا تاجّااه بااه جا گاااه هیجانااات و حاااا
تیریر آن بر انگیاز  ،نگار
بااراد آماااز
کرده ا

تجرباا او از

رراایااران در ررآ ناای آماااز

و ااادایرد و

و غا اهورد باه نظار م ر ای الگااد هَیَجامَای رو

منا ای

باشاای در هماایا را ااتا ،پی یاایم ( )1101هرم ا بااراد ا ااا الگااا راح ا

که بار ا اا

آن مایرّ

م تاانای ماضاا ماارد نظار یااد را باراد م ا یاان

تیر س کنی که در ادامه بیان پردایته م شاد
 .2 .1 .2هرم آموزشی هَیَجامَد

شکل  .2هرم آموزش هَیَجامَد پیشقدم ()2112

آ یبشنا
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همانطارکااه در هاارم یاب ا مشاااهیه ا ا  ،راار
اوّد کامل ااً بااا ماضااا ماااردنظر ماایرّ
ناایارد ماایرّ

غر یااه ا ا

و در مااارد آن هیچاانااه ا ّلاعااات

بااراد شاارو تاایر س م تااناای ابتاایا مجماعااهاد از ا ّلاعااات را بااه اان ا

شا اه و ااا در یالااب ا
میرّ

باار ا ااا ا ا

کااه م ا ااب در اااام

صاایاد ضیاشاایه در ایتیااار م ا یااان یاارار دهاای ا ااا ایاایام

در را اتاد درایار کاردن حااا

بعااید ،ماایرّ

شانییارد م ا اب صاارت م پا رد در مرحلا

م تااناای بااا بهرهایاارد از امکانااات و تکنالاژدهاااد آمازش ا تاضاایحات

یاد را با نشاان دادن عکاس ،رایل  ،نماادار ،نقشاه و اا هار چیاز د گارد کاه متنا اب باا
ماضااا ا ا  ،همااراه ااازد بااا ا اات اده از ا ااا اباازار ،ماایرّ
شانییارد ،حااا

حاا

اااار ماایرّ

مارااق م شاااد اراازون باار

د ایارد م ا اب را نیاز در را اتاد اادایرد بهتار درایار کنای

ا ااا امکااان را داشااته باشاای کااه نمانا وایعا ماضااا تاایر س و ااا نماااد و

ااازهاد از آن را بااا هاای

میایلاا حااس لامساا م ا یااان بااا یاااد بااه کلااا

بیاااورد،

م ا یااان در مرحلا بعاای ،عنا تجربا درونا  ،مارااقتر عما م کنناای در مرحلا تجربا
درون ا م ا ااب باایون هاایچ وا ااطهاد و مسااتقی بااا ماضااا درایاار م شاااد و تااا حاای
امکان از تمام حاا

یاد در ا ا تجربه ا ت اده م کنی

در ااطد هَیَجامَاای جااام  ،نقا
زمان آن ر ییه ا
هاای

م ا یااان نساای

بااه مراحا ییا پا اااتر ا ا ؛ ز اارا

کاه باا تاجّاه باه مطاالی کاه آمایتاه ا ا

باه پاژوه

د ااتیاب بااه ا ّلاعااات بیشااتر و بااهتیاا آن درک و درنها اا

بپااردازد (ابراهیم ا  )0981 ،و باار ا ااا

ااادایرد عمیااقتر

الگاااد هَیَجامَاای میسااا (پی یاایم ،ابراهیماا و

یا یائیااان )0989،راارد بااا ر اایین بااه هَیَجامَاای مرج ا یاااد بااهعناان ا
م کنی؛ ز ارا باه رراآاااه د ا
که ررا اررته ا

ارتاه و تااناا

به رراایران د گر آماز

و تحقیاق باا

آن را پیایا کارده ا ا

ماایرّ

عم ا

تاا ماضااع را

دهی

در تاایلیج کتابهاااد در اا نیااز م تاااان بااا تهیاا لااا رشاارده و درنظراااررتا
تمر اهاااد صااات حااس شاانییارد م ا یااان را در ررآ ناای ااادایرد درایاار کاارد و بااا
هاای

تاجّااه بااه حااس د اایارد از تتاااو ر جاا ّاب و ریل هاااد ماارتیا بااا ماضااا و

همچنیا تمر اهاد د ایارد در کتااب ا ات اده کارد باراد درایار کاردن حاس لامساه نیاز
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م تاااان مطالااب در
ماایرّ

را بااا وایعیاا

ماارتیا ااای

بااراد ا اات اده از اشاایاط ماارتیا بااا در

م ا یان باه برونآاااه د ا
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و ااا تاصاایّهها و پیشاانهادها

داش ا

بااه

بااا در نظاار اااررتا ا ااا مراح ا

پیایا م کننای و باراد ر ایین باه درونآاااه م تااان باا

ارائا تمر اهاا و رعّالیّ هاااد عملا ا اا امکااان را باراد م ا یاان ا جاااد کارد کاه بااه ار
مستقی باا ماضاا درایار شاانی و باه درونا کاردن اادایرد یااد بپردازنای و درنها ا
نیز باا رعّااد کاردن حاس پر ا ارد آناان باا ارائا مطالاب اضااره بار در
منااابع بیشااتر از آنااان یاا ا

و اا معرّرا

تااا بهصااارت رااردد و ااا اروه ا بااه تحقیااق و پااژوه

بیشتر در رابطه با ماضا بپردازنی
 .9روش پژوهش

ا ااا پااژوه
کتابهااا

کمًاا -کی اا و از نااا تحلیاا محتاااا و کاااربردد ا اا

کااه بااهمنظار ارائ ا مطالااب تااار

دانشجا ان از آن ا ات اده م کننای ،شنا اا

در اااام اوّد

زبااان رار ا ناشااته شاایهانی و میرّ اان و
شاینی و در ااام دوم ا اا کتابهاا بار ا اا

یاههاد کاه بار مینااد اطا الگااد هَیَجامَای راحا شایه بااد باه لحااب بهرهایارد و
تطییق با طا هَیَجامَی مارد برر

و تحلی یرار اررتهانی

 .1 .9جامعۀ پژوهش

جامع ا پااژوه

تمااام کتابهااا

کااه بااهمنظار آماااز

ا ا

مطالااب تااار

زبااان

رار ا  ،مراح ا تحاااد زبااان رار ا را در ااه دورۀ «با ااتان »« ،میانااه» و «جی اای» شاار
و برر اا کردهاناای و بااهعناان کتاااب در اا در دانشااگاهها ا اات اده ماا شااانی کااه
مش تات آن در جیود  9یاب مشاهیه ا

:

آ یبشنا
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جدول  .2توزیع مشخصات کتابهای تاریخ زبان فارسی

نام کتاب

نام مؤلف

تاریخ زبان

پرو ز نات

فارسی (ج )1

یانلرد

تاریخ زبان

محسا

محتوا

سال انتشار

شام

ه باب؛

ب ااب اوّد :معرّر ا اصاااد و کلیااات زبانشنا ا تااار
0909

باااب دوم:

برر ا زبانهاااد ا ااران با ااتان ،میانااه و جی اای ،برر ا زبانهاااد
غیاار ا ران ا را ا در ا ااا اارزمیا باااب ااام :برر ا زبانهاااد
ا راناا در دوران ا االام  ،برر اا تحاااد واکهااا در دوران تحاااد
هاانه و برر

فارسی

اباالقا م

0919

دوران هاان رار

درد

؛

شام

هب

ب اا

اوّد :برر اا زبانهاااد ا راناا  ،ااایتمان آنهااا و یاهاااد

را ا در دوران با ااتان ب ا

دوم :برر ا کام ا زبانهاااد ا ران ا

و یاّهاااد را اا در دوران میانااه ب اا
ا ران نا و ارائ رهر ت دربردارنیۀ ر شهشنا

محسا

تاریخ مختصر
زبان فارسی

اباالقا م

تاریخ زبان

مهرد

فارسی

بایرد

تاریخ

حسا

0919

مفلج ،در یالب ه ب

ب ااا

زبانهای

رضا

ایرانی

بیید

زبانهاد ا ران با تان ،میانه و نا

؛

اوّد :برر ااا دورههااااد تحااااد زباااان رار ااا از زماااان
اااه دورۀ با اااتان ،میاناااه و جی ااای ب ااا

اجمال داراان هاد آوا

با

زباان رار ا

یاای م تر ا متااان ماجاااد تااا زمااان حاضاار و برر ا و ژا هاااد
زباااان

شام دو ب
0999

لغات

صارت م تتر شایۀ مطالاب ماجااد در کتااب تاار

شام دو ب
0919

ااام :برر اا زبانهاااد

ب ااا

دوم :برر ااا

و صرر -نحاد زبان رار

؛

اوّد :معرّرااا اجماااال زبانهااااد هنااایواروپا

یاااناادۀ هناای و ا راناا

ب اا

و شااار

دوم تشاار د زبااان رار اا در ااه

دورۀ با تان ،میانه و جی ی

 .2 .9روش نمونهگیری و تجزیه و تحلیل دادهها

بااهمنظار برر ا محتااااد کتابهاااد تااار
محتاااا باار ا ااا

زبااان رار ا بااا تاجّااه بااه اایاه تحلیا

الگاااد هَیَجامَاای ،تمااام محتااااد ا ااا پاان کتاااب اعا از مااتا ،تتاااو ر،

جیودها پر ا ها و منااب باراد مطالعا بیشاتر ماارد برر ا یارار اررتنای بعای از اتماام

011

شمار

مطالعات زبان و ترجمه

هر ا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ دوم

از مفل اههاد الگااد هَیَجامَای در ا اا کتابهاا ،باا های

مقا ساه اطا

م تلااج هَیَجامَاای و پاا بااردن بااه معنااادارد ت اوتهااا در کتااابهاااد منت ااب ،دادههاااد
اردآوردشاایه بااا ا اات اده از آزمااان «یاا دو» 0تحلیاا شااینی آمااار تاصاای
پژوه

حاصاا از

نیز در یالب جیود و اعلام رراوان و درصی انجام شی

 .9 .9ابزار پژوهش
 .1 .9 .9سیاهۀ تحلیل محتوا بر اساس الگوی هَیَجامَد

ابااازار ماااارد ا ااات اده باااراد تحلیااا محتاااااد کتابهاااا در ا اااا پاااژوه
محقّق ایته بار ا اا

اطا الگااد هَیَجامَای ا ا

میاازان بریاااردارد کتابهااا از حاااا

ااایاه

در ا اا ایاهه در یالاب  10افاد

شاانییارد (در  0اافاد) ،د اایارد (در  1اافاد)،

لمس ا حرکت ا (در  5اافاد) درون ا (در  0اافاد) و جااام (در  5اافاد مااارد ارز اااب
یاارار م ایاارد نگارناایاان بااهمنظار اعتیار اااب (روا اا ) اباازار تحقیااق از نظاارات و
د اایااههاد پاان تا از مت تتااان حااازۀ آماااز

و روانشنا اا در دانشااگاه رردو اا

مشهی ا ت اده کردنی که منجار باه تی یای روا ا ا اا ابازار انج
شاای همچناایا بااراد پا ااا
شاای باار ا ااا

ا ااا اباازار از رو

از ااد آن مت تتاان

کیا ا ارد ه زمااان دو تحلی ا ار ا اات اده

ا ااا رو  11 ،درصاای از محتااااد هاار کتاااب بااه ار تتااادر انت اااب و

بعاای از کپارچااه شااین د اایااههاد دو تحلیاا ار نساای

بااه مفل ااههاد اایاهه کااار

کیااا ارد شاارو شاای و بعاای از اتمااام کااار و اعلااام نتااا

تا ااا ا ااا دو ن اار ضاار ب

همیستگ  1989باه د ا
هَیَجامَی (پیا

آمای (پیا ا

ایاه تحلیا محتااا بار ا اا

اطا الگااد

شمارۀ )0

 .4یافتههای پژوهش

میزان تاز ا رراوانا کلماات باا وزنهااد م تلاج هَیَجامَای در کتاابهااد منت اب باه
شر جیود  9ا

:

1. Chi-squared test

آ یبشنا

011

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ
جدول  .9توزیع فراوانی کلمات با وزنهای مختلف هَیَجامَد در کتابهای منتخب
نام کتاب

شنیداری

دیداری

لمسی-حرکتی

درونی

جامع

کل

تاریخ زبان فارسی (باقری)

588

19

11

1

1

191

تاریخ زبان فارسی (ابوالقاسمی)

100

88

81

1

1

895

تاریخ زبانهای ایرانی (باغ بیدی)

0011

001

55

1

1

0111

تاریخ مختصر زبان فارسی (ابوالقاسمی)

010

91

99

1

1

100

تاریخ زبان فارسی (ناتل خانلری)

511

080

050

1

1

909

براد پ بردن باه معناادارد ت اوتهاا از لحااب آماارد ،آزماان «یا دو» ماارد ا ات اده
یرار اررا

آماارد مرباا باه ت ااوت در میازان تاز ا رراوانا

جایودهاد  0و  5نتاا

کلمااات بااا وزنهاااد م تلااج شاانییارد ،د اایارد و لمساا -حرکتاا را در کتاااب بااایرد
نشان م دهنای باا تاجّاه باه مقایار  x2باه د ا

آمایه ( )111989و اطد معناادارد (=11

 ،)Pت اوت میان تاز رراوان مشاهیه شیه و ت اوت مارد انتظار معنادار ا
جدول  .4توزیع فراوانی کلمات با وزنهای مختلف هَیَجامَد در کتاب تاریخ زبان فارسی باقری ()1919
سطوح هَیَجامَد

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

شنییارد

588

10591

95999

د یارد

19

10591

-01191

لمس -حرکت

11

10591

-09591

ک

191

جدول  .2نتایج آزمون خیدو کتاب تاریخ زبان فارسی باقری ()1919

جاایاود  1و  1نتااا

شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

111989

درج آزادد

1

طد معنادارد

1911

آمااارد مربااا بااه ت اااوت در میاازان تاز ا رراوان ا کلمااات بااا

وزنهاااد م تلااج شاانییارد ،د اایارد و لمساا -حرکتاا را در کتاااب اباالقا اام نشااان

019

مطالعات زبان و ترجمه

ما دهناای بااا تاجّااه بااه مقاایار  x2بااه د ا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ دوم

آماایه ( )988915و ااطد معنااادارد (،)P =11

ت اوت میان تاز رراوان مشاهیه شیه و ت اوت مارد انتظار معنادار ا
جدول  .2توزیع فراوانی کلمات با وزنهای مختلف هَیَجامَد در کتاب تاریخ زبان فارسی ابوالقاسمی
()1939
سطوح هَیَجامَد

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

شنییارد

100

90091

09199

د یارد

88

90091

-10191

لمس -حرکت

81

90091

-10891

ک

895

جدول  .3نتایج آزمون خیدو کتاب تاریخ زبان فارسی ابوالقاسمی ()1939
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

988915

درج آزادد

1

طد معنادارد

1911

جاایاود  9و  8نتااا

آمااارد مربااا بااه ت اااوت در میاازان تاز ا رراوان ا کلمااات بااا

وزنهاااد م تلااج شاانییارد ،د اایارد و لمساا -حرکتاا را در کتاااب بااا بیااید نشااان
ما دهنای باا تاجّاه باه مقایار  x2باه د ا

آمایه ( )0191991و اطد معناادارد (،)P =11

ت اوت میان تاز رراوان مشاهیه شیه و ت اوت مارد انتظار معنادار ا
جدول  .1توزیع فراوانی کلمات با وزنهای مختلف هَیَجامَد در کتاب تاریخ زبانهای ایرانی رضایی باغ
بیدی ()1911
سطوح هَیَجامَد

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

شنییارد

0011

01199

11191

د یارد

001

01199

-91599

لمس -حرکت

51

01199

-91199

ک

0111

آ یبشنا

018

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ
جدول  .3نتایج آزمون خیدو کتاب تاریخ زبانهای ایرانی رضایی باغ بیدی ()1911

جیاود  01و  00نتاا

شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

0191991

درج آزادد

1

طد معنادارد

1911

آماارد مرباا باه ت ااوت در میازان تاز ا رراوانا کلماات باا

وزنهاااد م تلااج شاانییارد ،د اایارد و لمس ا -حرکت ا را در کتاااب اباالقا اام (تااار
م تتر زباان رار ا ) نشاان م دهنای باا تاجّاه باه مقایار  x2باه د ا

آمایه ( )059958و

ااطد معنااادارد ( ،)P =11ت اااوت میااان تاز اا رراواناا مشاااهیه شاایه و مااارد انتظااار
معنادار ا
جدول  .11توزیع فراوانی کلمات با وزنهای مختلف هَیَجامَد در کتاب تاریخ مختصر زبان فارسی
ابوالقاسمی ()1931
سطوح هَیَجامَد

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

شنییارد

010

9199

8191

د یارد

91

9199

-0999

لمس -حرکت

99

9199

-0199

ک

100

جدول  .11نتایج آزمون خیدو کتاب تاریخ مختصر زبان فارسی ابوالقاسمی ()1931
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

059958

درج آزادد

1

طد معنادارد

1911

جیاود  01و  09نتاا

آماارد مرباا باه ت ااوت در میازان تاز ا رراوانا کلماات باا

وزنهاااد م تلااج شاانییارد ،د اایارد و لمساا -حرکتاا را در کتاااب ناتاا یااانلرد را

001

مطالعات زبان و ترجمه

نشان م دهنای باا تاجّاه باه مقایار  x2باه د ا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ دوم

آمایه ( )111950و اطد معناادارد (=11

 ،)Pت اوت میان تاز رراوان مشاهیه شیه و ت اوت مارد انتظار معنادار ا
جدول  .12توزیع فراوانی کلمات با وزنهای مختلف هَیَجامَد در تاریخ زبان فارسی ناتل خانلری ()1941
سطوح هَیَجامَد

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

شنییارد

511

19191

11999

د یارد

080

19191

-8091

لمس -حرکت

050

19191

-09091

ک

909

جدول  .19نتایج آزمون خیدو کتاب تاریخ زبان فارسی ناتل خانلری ()1941
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

111950

درج آزادد

1

طد معنادارد

1911

جیاود  00و  05نتاا

آماارد مرباا باه ت ااوت در میازان تاز ا رراوانا کلماات باا

وزن شاانییارد را در کتااابهاااد بااایرد ،اباالقا اام  ،بااا بیااید ،اباالقا اام (تااار
م تتر زبان رار

) و ناتا یاانلرد را نشاان ما دهنای باا تاجّاه باه مقایار  x2باه د ا

آماایه ( )199995و ااطد معنااادارد ( ،)P =11ت اااوت میااان تاز ا رراوان ا مشاااهیه شاایه
و ت اوت مارد معنادار ا
جدول  .14توزیع فراوانی کلمات با وزن شنیداری در کتابهای باقری ( ،)1919ابوالقاسمی (،)1939
رضایی باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1941
کتاب

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

بایرد ()0999

588

110

-15

اباالقا م ()0919

100

110

011

با بیید ()0999

0011

110

011

اباالقا م ()0919

010

110

-059

نات یانلرد ()0909

511

110

-009

آ یبشنا

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ
کتاب

000

تعداد مشاهده شده

ک

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

9011

جدول  .12نتایج آزمون خیدو برای کلمات با وزن شنیداری در کتابهای باقری ( ،)1919ابوالقاسمی
( ،)1939رضایی باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1941
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

199995

درج آزادد

0

طد معنادارد

1911

جیاود  01و  01نتاا

آماارد مرباا باه ت ااوت در میازان تاز ا رراوانا کلماات باا

وزن د ااایارد را در کتابهااااد باااایرد ،اباالقا ااام  ،باااا بیاااید ،اباالقا ااام و ناتااا
یااانلرد نشااان م دهناای بااا تاجّااه بااه مقاایار  x2بااه د اا

آماایه ( )019991و ااطد

معنااادارد ( ،)P =11ت اااوت میااان تاز اا رراواناا مشاااهیه شاایه و ت اااوت مااارد انتظااار
معنادار ا
جدول  .12توزیع فراوانی کلمات با وزن دیداری در کتابهای باقری ( ،)1919ابوالقاسمی (،)1939
رضایی باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1941
کتاب

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

بایرد ()0999

19

01090

-1190

اباالقا م ()0919

88

01090

-590

با بیید ()0999

001

01090

0191

اباالقا م ()0919

91

01090

-1190

نات یانلرد ()0909

080

01090

9191

ک

511

جدول  .13نتایج آزمون خیدو برای کلمات با وزن دیداری در کتابهای باقری ( ،)1919ابوالقاسمی
( ،)1939رضایی باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1911
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

019990

001

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

درج آزادد

0

طد معنادارد

1911

آماارد مرباا باه ت ااوت در میازان تاز ا رراوانا کلماات باا

جیاود  09و  08نتاا

وزن لمسا -حرکتا را در کتااابهاااد بااایرد ،اباالقا اام  ،بااا بیااید ،اباالقا اام و ناتا
یااانلرد نشااان م دهناای بااا تاجّااه بااه مقاایار  x2بااه د اا

آماایه ( )011905و ااطد

معنااادارد ( ،)P=11ت اااوت میااان تاز اا رراواناا مشاااهیه شاایه و ت اااوت مااارد انتظااار
معنادار ا
جدول  .11توزیع فراوانی کلمات با وزن لمسی-حرکتی در کتابهای باقری ( ،)1919ابوالقاسمی (،)1939
رضایی باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1941
کتاب

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

بایرد ()0999

11

1991

-0991

اباالقا م ()1939

81

1991

0999

با بیید ()0999

55

1991

-1991

اباالقا م ()1931

99

1991

-0591

نات یانلرد ()0909

050

1991

1199

ک

980

جدول  .13نتایج آزمون خیدو برای کلمات با وزن لمسی-حرکتی در کتابهای باقری (،)1919
ابوالقاسمی ( ،)1939رضایی باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1941
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

011905

درج آزادد

0

طد معنادارد

1911

جیاود  11و  10نتا

آماارد مرباا باه ت ااوت در میازان تاز ا رراوانا کلماات کاه

بااار حساا دارناای را در کتابهاااد بااایرد ،اباالقا اام  ،بااا بیااید ،اباالقا اام و ناتاا

آ یبشنا

009

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

یااانلرد نشااان ماا دهناای بااا تاجّااه بااه مقاایار  x2بااه د اا

آماایه ( )180915و ااطد

معنااادارد ( ،)P =11ت اااوت میااان تاز اا رراواناا مشاااهیه شاایه و ت اااوت مااارد انتظااار
معنادار ا
جدول  .21توزیع فراوانی کلمات با وزن حسی در کتابهای باقری ( ،)1919ابوالقاسمی ( ،)1939رضایی
باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1941
کتاب

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

بایرد ()0999

191

91190

-1190

اباالقا م ()1939

895

91190

01991

با بیید ()0999

0111

91190

01591

اباالقا م ()1931

100

91190

-51590

نات یانلرد ()0909

909

91190

0091

ک

0191

جدول  .21نتایج آزمون خیدو برای کلمات کلمات با وزن حسی در کتابهای باقری ( ،)1919ابوالقاسمی
( ،)1939رضایی باغ بیدی ( ،)1911ابوالقاسمی ( )1931و ناتل خانلری ()1941
شاخصههای آماری

مقدار به دست آمده

مج ور ی دو پیر ان

180915

درج آزادد

0

طد معنادارد

1911

 .2بحث و نتیجهگیری

بااا تاجّااه بااه جا گاااه الگاااد هَیَجامَاای در آماااز

و تاایریر چش ا ایرد کااه باار تسااهی

ررآ نای ااادایرد دارد ،بااه نظار م ر اای م تاااان از ا ااا الگاا در تاایلیج کتابهاااد در ا
نیز ا ت اده کرد ازا ارو ،پاس از تحلیا پان کتااب تاار
الگاااد هَیَجامَاای و مقا ساا

زباان رار ا بار ا اا

ایاه

ااطا م تلااج آن در ا ااا کتابهااا بااا ا اات اده از آزمااان

یا دو ،مشا ص شاای ت اااوت معنااادارد میااان ا ااا کتابهااا از نظاار بهرهایاارد از ااطا
الگاد هَیَجامَی وجاد دارد
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همانطارکااه پاای ازا ا نیااز بیااان شاای ،الگاااد هَیَجامَاای اا
ارزا ش ا ا ا
ارزا

کااه در هاار مرحلااه بااا درایاارد حاااا

الگاااد لساالهمراتی و

و هیجااان بیشااتر ،میاازان هَیَجامَاای

م ابای باا تاجّاه باه جایود  9در ا اا کتابهاا باه دلیا محتاااد علما ماجااد

در آنها که به برر
تاجّه شیه ا

انااا زباان و ایر تحااد آنهاا م پاردازد ،باه تل ّا کلماات بسایار

و حجا بسایارد از اطد شانییارد ماجااد در هار ا

از ا اا کتابهاا

تل ّاا واژههااا و مقا ساا آنهااا در ااه دوره زبانهاااد با ااتان ،میانااه و جی اای ا اا

در

ب ا

تل ّ ا بااه ت اااوتهااا تنهااا بهصااارت مکتاااب پردایتااه شاایه ا ا ؛ ا ااا در حااال

ا ا

کااه عاااامل مانناای ت تتا بااادن ا ااا تل ّ هااا و همچناایا اهمّیّتا کااه در جر ااان

در ار ا

اایر تحاااد اناااا زبانهااا دارناای ،لاازوم درنظراااررتا لااا رشااردۀ صااات و ااا

نرمارزارهاااد و ااژه تل ّ ا را بااراد ا ااا کتابهااا دوچناایان م ا کناای عاایم تاجّااه بااه وجااه
صااات ا ااا کلمااات و همچناایا نیاشااتا تمر اهاااد شاانییارد اایب م شاااد ااطد
شاانییارد بااراد م ا یااان ا ااا کتابهااا رعّ ااد نشاااد و ا ااا اماار در را ااتاد پژوه هاااد
ینیااارد و عطرکاااار روشاااا ( )0991و هاشم پر ااا

و همکااااران ( )0985ا ااا

کاااه

معتقینی ا ت اده از لا رشردۀ صات در ررآ نی ادایرد م ا یان بسیار مفرر ا
پس از طد شانییارد باا ایتلاا
شیه ا

معناادارد در ا اا کتابهاا باه اطد د ایارد تاجّاه

ارزون بر به کاار باردن واژههاا

و تتاو ر ا ات اده کردهانای کاه نسای

نمانااه کتاااب تااار

باه حجا ا اا کتابهاا رراوانا کما دارنای باراد

زبااان رار ا (یااانلرد) بااا  001ص ا حه رقااا  01عکااس و جاایود

دارد ا ااا در حااال ا ا
ا جاد ارتیاا غیرکلاام

کاه جنیا د ایارد دارنای ،مفل اان از جایودها

کااه ا اات اده از تتاااو ر ماجااب ا جاااد انگیاازه در رراایاار و بااا
ایب تایاع باا ماتا م شااد (بهارام بیگا  )0985 ،همچنایا باه

نظاار م ر اای  15درصاای ااادایرد ارااراد از ر ااق حااس د اایارد حاصاا م شاااد
(یساارودپااار و بازوبنااید )0980 ،باا شاا
رار ا بساایار بااهمّیّ ا

ا اات اده از تتااا ر در در

تااار

زبااان

ا ا ؛ ز اارا از ر ااق تتااا ر م تاااان زمااان حاااد را بااه ا شااته

وص ا کاارد و دانشااجا بااا د ااین تتااا ر اماااکا و آرااار تااار

در کنااار مااتا ،آنهااا را در

ذها مجسّ کارده و باه شاک ملماا  ،مطالاب را بهتار و ار تر ااد م ایارد از ااد

آ یبشنا
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و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

د گاار ،باوجادآنکااه تتاااو ر ا اات اده شاایه در ا ااا کتابهااا متنا ااب بااا هاای

ااادایرد و

مرتیا با ماتا هساتنی ،امّاا هما تتااو ر ا ات اده شایه در ا اا کتابهاا داراد رنا

ایاه،

اا یی و یاکسااتردانی درصااارت که ا اات اده از رن هاااد د گاار در کنااار ا ااا رن هااا
ماجااب پی اای آمااین جلاههاااد د اایارد اانااااان ،ج ا ابتر و ددنشاایاتر شااین تتاااو ر
شیه و باه تحقاق اهایا

آمازشا تتااو ر بیشاتر کما

م کنای (نظاردمنظ و ما ااد،

ا ااا ب ا

از تحلی ا همسااا بااا پااژوه

نظاارد ماانظ و ما اااد ()0985

 )0985نتااا
ا ا

کااه بااه آ یبشنا ا مناااب د اایارد ماجاااد در کتاااب تار الااادب پردایتهاناای و بااا

برر

تتاو ر مرباا باه ا اا کتااب باه ا اا نتیجاه ر اییهانی باوجادآنکاه تتاا ر کا

از مه تر ا عااما تیریراا ار بار ررآ نای اادایرد ا ا  ،امّاا در ا اا کتااب در ا تاار
ادبیّات به ا ا امر ز اد تاجّه نشیه ا
ا اا اطد زماان

طد د گار الگااد هَیَجامَای ،اطد هَیَجامَای لمسا -حرکتا ا ا

اتّ ا م ارتی کاه شا ص ارازون بار داشاتا تجربا شانییارد و د ایارد آن شا ط را لماس
نیز کارده باشای رراوانا ا اا اطد از هَیَجامَای در ا اا کتابهاا بسایار ک تار از دو اطد
ییلا ا ا
ا

ا ااا در حااال ا ا

و لمس کاردن و جنای

کااه اای

ااادایرد بریا از رراایااران لمسا -حرکتا

در اادایرد و باه یاا ر اپارد مطالاب بسایار مافرر ا ا

(پی یاایم ،ابراهیماا و یا یائیااان )0989 ،بااه ا ااا منظااار ،م تاااان بااا بریاارار کااردن
ارتیااا میااان مااتا و تتاااو ر بااا وایعی ا  ،ارائ ا پیشاانهادها
کلا

بااه ماایرّ

بااراد برااازارد

در رضاهاد مربا باه در  ،د ایار از آراار با اتان  ،راراه کاردن اشایاط مرباا باه

ماضا در

ا اا اطد از الگااد هَیَجامَای را در کتابهااد تاار

زباان رار ا پاشا

داد
دو اطد بعااید الگاااد هَیَجامَاای ،ااطد درونا و جااام ا ا

ااطد درونا زمااان

شااک م ایاارد کااه راارد تجرباا مسااتقیم از ماضااا داشااته باشاای ،مانناای راحاا
تمر اهاااد عملا و در نظاار اااررتا بحا
اییام کردن براد پژوه

و رعّالیّ هاااد اروها و ااطد جااام نیااز بااا

بهمنظار کسب ا ّلاعات بیشتر شک م ایرد
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با ی تاجّاه داشا

کاه در هیچ ا
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از کتابهااد تاار

به طد درون و جام تاجّاه نشایه ا ا

زباان رار ا کاه تحلیا شای،
کاه باا تاجّاه باه ا اا دو

ا اا در حاال ا ا

ااطد رراایااران درک دییقاا از ماضااا مااارد نظاار بااه د اا

یااهناای آورد کااه بااه

ادایرد عمیقا منجار یااهای شای (ابراهیما و همکااران 0981 ،الاج) باه نظار م ر ای
م تاااان بااا راحاا تمر اهااا

بااهمنظار تجز ااهوتحلی ا ّلاعااات و همچناایا اافالات

براد درایر کردن مستقی دانشجا باا ماتا باا های
ررص ها

میازان رها و در نظار ااررتا

انج

باراد کشاج و اادایرد باه اانا مساتق و راراه کاردن زمیناه باراد ا جااد

ت کر یلا به دانشجا در درونا کاردن مطالاب اارد ر اانی و همچنایا م تااان باا بیاان
و

نکااات اضااار جالااب و ماضاااعات بااراد ت کاار بیشااتر ،معرّر ا مناااب ماارتیا بااا در

تعییا تحقیقهاد رردد و اا اروها دانشاجا ان را باه اطد جاام ر اانی و ا اا امار در
را ااتاد پااژوه

کااه معتقیناای ادایردهاااد

حساایاپااار و ز اآبااادد ( )0981ا اا

پژوه محار مارقی هاد رراایران را تا عه م دهنی
شا ان ادآورد ا
در پا ااان هاار در

در میاان ا اا کتابهاا ،رقاا ،کتااب تاار

زباان رار ا (باایرد)
و بااه نظاار

تماار ا دارد کااه ا ااا تمر نااات نیااز حارظااهمحار ا اا

م ر ی کمک باه درونا کاردن مطالاب نم کنای و همچنایا در میاان مطالاب هار ا

از

ا ا کتابها ااه منابع باراد ا ّلاعاات بیشاتر معرّرا شایه ا ا  ،امّاا چاان ییا از ا اا
ماااارد ،حاااا

د گاار درایاار نشاایهانی بااا تاجّااه بااه و ژا ا

هَیَجامَی ا ا مااارد جازط مااارد جاام باه شامار نم آ ای نتاا
را تاد پژوه

ابراهیم ( )0981ا ا

کاه باا انجاام ا

لساالهمراتی بااادن الگاااد
ا اا ب ا

از پاژوه

در

پژوهشا شیهآزما شا باه ا اا

نتیجااه ر اایی کااه ا اات اده از الگاااد هَیَجامَاای تاایریر معنااادار مثیتا در ااادایرد دانشااجا ان
دارد به ا ا صاارت کاه باا ارازا
به م

اطد هَیَجامَای و راصاله ااررتا از اطد برونآاااه

درون آااه درایرد ذهن و به تی آن ادایرد رراایران ارزا

بنااابرا ا بااا تاجّااه بااه جا گاااه هیجانااات و حاااا

م ابی

در ررآ ناای ااادایرد رراایااران

ا اات اده از الگاااد هَیَجامَاای م تااناای ااادایرد مطالااب را بااراد آنااان بااه تجربااهاد
به ادمانین و ل ّتب

تیی

کنی

آ یبشنا

نتااا

و تحلی محتااد کتابهاد تار ِ

پااژوه

هیجانااات و حاااا
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الگاااد هَیَجامَاای و تیکیاای آن باار نقاا

حاضاار حاااک از آن ا اا

در چااارچاب کتابهاااد در ا با اای مااارد تاجّااه مفل ااان و میرّ اان

ا ااا کتابهااا یاارار ایاارد ازهماایارو پیشاانهاد م شاااد مطالااب کتابهاااد تااار
رار ا و ااا ر کتابهااا کااه هیجانااات دانشااجا ان در آن مااارد غ لا

زبااان

وایا شاایه ا ا ،

با تاجّه به ا ا الگاا ماارد باازنگرد یارار ایارد و اا کتابهااد کم آمازشا در را اتاد
ااادایرد بهتاار مطالااب بااراد ا ااا کتابهااا راح ا شاااد همچناایا در ا ااا پااژوه
تحلی محتااد کتابهااد در ا تاار

بااه

زباان رار ا اکت اا شایه ا ا  ،پاس باه محقّقاان

پیشاانهاد م شاااد در پژوه هاااد د گاار تاایریر ا اات اده از ا ااا الگااا را باار ااادایرد و بااه
یرار دهنی

اد پارد مطالب مارد برر

کتابنامه
ابراهیم ،

( )0981برر ااا تایریر تیر س میتن بر الگاد «هیجامی» بر ادایرد نکات ررهنگ ،
ررهنگ  ،اای هاد ادایرد و نگر

هیجامی ،هیجانات ،غریگ  ،ها

زبان زن در ا ران( ،ر ال منتشرنشیۀ دکترد) دانشگاه رردو
ابراهیم ،

 ،ا اااتااج  ،ا  ،پی یایم ،ر  ،و امیا زدد،

زبان آمازان غیررار اا

مشهی ،ا ران

ا (الج )0981معرّر الگاد هیجاامی و

برر ا تیریر آن در غریگ و ای هاد ادایرد ادایرنیاان زبان رار

پژوه نام آماز
ابراهیم ،

زبان رار

به غیررار

اباالقا م  ،م ( )0919تار

زبان رار

اباالقا م  ،م ( )0919تار

م تتر زبان رار

ارشااددنیا ،م ( )0981آ یبشنا

پژوه

زبانان91-51،)0(1 ،

 ،پی ییم ،ر  ،ا ااتاج  ،ا  ،و امیا زدد،

الگاد هیجامی بر هیجانات زبانآمازان رار

و نگار

ابتیا

ا ب )0981برر ا تیریر تیر س میتن بر

زبان زن در ا ران جستارهاد زبان 19-81 ،)9(8 ،

تهران :م

کتاب در

تهران :هارد
میان عرران نظرد با رو کرد تحلی محتاا و رو

کتب دانشگاه 81-19 ،)0(11 ،

ا مان ،م  ،و ناشادد ،م ( )0981تحلی محتااد کی
آیاشاایرد،

بهعناان زبان یارج

پژوه 05-00 ،)1(9 ،

( )0980برر اا میزان تاجّه به مفل ههاد یلایی
(پا ان نام منتشرنشیۀ کارشنا

بایرد ،م ( )0919مقیمات زبانشنا

در برنامه در اا یرآن کر دورۀ

ارشی) ،دانشگاه آزاد ا لام واحی مرودش  ،ا ران

تهران :نشر یطره
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بهرام بیگ  ،م ( )0981نق

زبان بیگانه ترو

تتا ر و رن

آن در کتابهاد در

و دانشگاه و تیریر آن بر آماز

عل 59-91 ،)01(1 ،

پی ییم ،ر  ،ابراهیم ،

 ،و یا یائیان ،م ( )0989رو کردد نا ا به روانشاانا اا آماز

مشهی :انتشارات دانشگاه رردو

( )0981تحلی انتقادد و کاربردد نظر ههاد رراایرد زبان

تا تکا ا مشهی :انتشارات دانشگاه رردو

پی ییم ،ر  ،و ابراهیم ،

مشهی

( )0981معرّر الگاد هیجامی و شاایاههاد ارزا

آن در آماز

رار اا به زبانآمازان غیر رار اا زبان مقاله ارا ه شاایه در دومیا هما
 ،دانشگاه رردو

ادبیّات رار

پی ییم ،ر  ،و ر ااتم

زبان

مشهی

پی ییم ،ر  ،یا یائیان ،م  ،و ناورد،

اود از پییا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ دوم

مل آماز

زبان
زبان و

مشهی

ااراب  ،ز ( )0980نقی و برر ا کتاب «انگلیسا پا ه ه ت » از د یااه مید

تحال -ت ااوتهااد رردد میتن بر ارتیا

پژوه نام انتقادد متان و برنامههاد علام انساااان ،

01-15 ،)9(05
پی یایم ،ر  ،و ریروز ان پاراصااا هان  ،آ ( )0981معرّر هیجامی بهعناان ابزارد مفرر در پ ر
ناواژههاد متاب ررهنگستان زبان و ادب رار

جستارهاد زبان 181-015 ،)5(9 ،

چشاامه ااهراب  ،م ( )0980کالییشاانا ا و اعتیار اانج کتابهاد دانشااگاه مارد پژوه کتاب
«آشنا

با عل

حسایا پار،
رو
حساین ،

نج » نقی د روز150-101 ،)1(1 ،
 ،و ز اآبادد،

ترکیی اکتشار

( )0981میرّ ه پژوه

محار :تیو ا و آزمان

الگاد عل به

یانااده و پژوه 01-19 ،)01(05 ،

 ،و ییر ،م ( )0998برر ا نق

معل در هیجانات تحتاایل ر اض و تنظی هیجان

دان آمازان رتلنامه علم پژوهش روانشنا

دانشگاه تیر ز19-0 ،)11(5 ،

یساارودپار ،م  ،و بازوبنید ،م ( )0980برر اا تیریر ا اات اده از لاازم تکنالاژد در ادایرد علام
زمیا و ماان آن مقال ارائه شیه در دومیا کنگرۀ بیاالملل ت تت علام زمیا ،تهران
رضائ با بیید،

( )0999تار

رضاااان  ،ر  ،و امیرد،

زبانهاد ا ران

تهران :مرکز دا رهالمعار

( )0981تحلی محتااد کتب آماز

زبان انگلیس ا منت ب دانشااگاه از

نظر میزان تاجّه به ها هاد چنیاانه رهیارت نا در می ر
رض  ،ا ( )0999شایصهاد ارز اب و نقی کتابهاد در
10

بزرگ ا لام

آمازش 098-111 ،)0(00 ،

دانشگاه

ا م -91 ،)10(91 ،
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 ،و ادآور ،م ( )0991تحلی محتاا رتالنام پر تارد ا ران،

ضاعی  ،ر ،بایرد ،م  ،حق دو ا ،
51-00 ،)59(10

ررشییورد ،خ ( )0991د تار تار

م تتر زبان رار

ینیرد ، ،و عطرکار ،ر ( )0999مقا ساا آماز
ادایرد دانشجا ان پر تارد و ماما

تهران :زوار

با ا اات اده از لا رشاارده و باکل

بر برآ نیهاد

پستان مجل دانشکیۀ پزشک دانشگاه

در مارد یادآزما

علام پزشک ایلان98-99 ،)09(01 ،

ک زاده ،م و ما ا پار ،ن ( )0995و ژا هاد کتاب در ا دانشااگاه مقال ارائه شاایه در اولیا
هما
ملک ،

بیاالملل کتاب در
( )0991کتاب در

دانشگاه  ،تهران
( راح و تیلیج) تهران :انتشارات دانشگاه علامه یا یا

نات یانلرد ،پ ( )0918تار

زبان رار

تهران :نشرنا

نظرد منظ  ،ه  ،و ما ااد ،ر ( )0985نقی و برر

نق

عرب به غیر عرب زبانها (برر اا ماردد :کتاب تار

و نگار

الادب العرب  ،ارر حنا ال ایارد) پژوه

کتب دانشگاه 00-11 ،)11(98 ،

نیا ن س،
در

آماز

تتا ر در کتابهاد آماز

زبان

 ،و عل آباادد ،خ ( )0981نق

مجله جهان ر انه-نس ه رار

نیل احمایآبادد ،م  ،و دانا،

تحلیا محتاا در ررآ نی آماز

و راح کتابهاد

010-051 ،)1(9 ،

( )0981جساااتارد بر ابعاد و مفل ههاد ارز اب نقادان کتب در ااا

دانشاگاه با تیکیی بر اصااد راح و ازمانیه پیامهاد آمازش

پژوه نام انتقادد متان و

برنامههاد علام انسان 199-108 ،)01(1 ،
هاشام پر ا  ،م  ،صاادی  ،ر  ،یان پار ،م  ،اعظ  ،ک  ،و
شیاۀ آماز

الکترونی

و

 ،آ ( )0985تعییا و مقا سهد تیریر دو

نران بر میزان آااه کارکنان ادارد ب

هاد بالین بیمار تانهاد

منت ب دانشااگاه علام پزشااک تهران در زمین کنترد ع ان هاد بیمار ااتان مجل دانشاااکیه
پیراپزشک دانشگاه علام پزشک تهران (پیاورد لام )199-191 ،)9(01 ،
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پیوست شمارۀ ( )1سیاهۀ تحلیل محتوا بر اساس الگوی هَیَجامَد
سطح شنیداری
سؤال

ردیف

0

آ ا مطالب کتاب حس شنییارد را رعاد م کنی

1

آ ا در متا اصل کتاب به حس شنییارد تاجّه شیه ا

9

آ ا در تمر اهاد کتاب به حس شنییارد تاجّه شیه ا

0

آ ا مفلج زمینه ازد لازم را جه

آماده کردن ذها م ا ب براد شنیین مطالب در

انجام داده ا

سطح دیداری
سؤالات

ردیف

و ج ابی

5

آ ا مااد د یارد از کی ی

1

آ ا مااد د یارد واضد و روشا ا

1

آ ا مااد د یارد به راحتّ یاب تعییر و ت سیر ا

9

آ ا ارتیا میان تتاو ر با مضامیا یاب درک ا

8

آ ا مااد د یارد اعتیار و تاانا

01

آ ا مناب د یارد متنا ب با هی

لازم بریاردار هستنی
و ارتیا تتا ر با مضامیا به راحتّ یاب درک هس

لازم در برانگی تا علایه و انگیزۀ م ا ب را دارد
ادایرد انت اب شیهانی

سطح لمسی
ردیف

00
01

سؤالات

آ ا متا ،مااد د یارد و تمر اها با وایعی
آ ا مفلج کتاب تمر اها

019

آ ا رعّال ّی ها

00

آ ا در کتاب ررص ها

05

آ ا مفلج کتاب تمر اها

ارتیا دارنی

به منظار رعاد بادن دانشجا در کلا

به منظار تمر ا بیشتر

در

در نظر اررته ا

مطلب در کتاب جا گ ارد شیه ا

براد ا ت اده از آمایتهها به صارت عمل وجاد دارد
براد بح

و برر

اروه (رعّال ّی هاد اروه ) در نظر اررته ا
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سطح درونی
سؤالات

ردیف

آ ا در پا ان هر رت

01
01

آ ا رعّال ّی ها

09

آ ا در کتاب ررص ها

08

آ ا در کتاب ا یهها

فالات براد آزمان میزان ره مطالب راح شیه ا

به منظار تجز ه و تحلی ا ّلاعات در کتاب ماجاد ا
به منظار کشج و ادایرد در نظر اررته شیه ا
براد ت کر یلا و پژوه

بیشتر در کتاب وجاد دارد

سطح جامع
سؤالات

ردیف

11

آ ا مفلج در پا ان هر رت نکات اضار

10

آ ا مفلج در پا ان هر رت مناب بیشتر براد مطالعه ارائه کرده ا

11

آ ا مفلج در پا ان هر رت رعّالیّ هاد تکمیل یرار داده ا

19

آ ا مفلج تحقیق به صارت رردد و ا اروه براد دانشجا ان در نظر اررته ا

10

ا پیشنهادها

براد ا ّلاعات بیشتر ارائه کرده ا

آ ا در کتاب ررصت براد ارائ د تاوردهاد حاص از پژوه

در کلا  ،در نظر اررته شیه ا

دربارۀ نویسندگان
زهرا جهاانی کارشنا ا ارشای ااروه زباان و ادبیاات رار ا (اارا
دانشگاه رردو
آ یبشنا

مشاهی ا ا
کتابهاد در

ا شاان علایهمنای باه پاژوه

در حاازۀ آمااز

زباان رار ا و

ا

شیما ابراهیمای ا اتاد ار ااروه زباان و ادبیاات رار ا (اارا
پژوه هااااد ا شاااان بیشاااتر در حاااازۀ آمااااز
رار

آمااز

زباان رار ا )

زبانان ،هَیَجامَی و زباهن

آمااز

زباان رار ا ) ا ا

زباااان رار ااا باااه غیررار ااا زبانان و

ا

ساامیرا بامشااکی ا ااتاد ار اااروه زبااان و ادبیااات رار اا دانشااگاه رردو اا مشااهی ا اا
پژوه هاد ا شان در حازۀ روا

پژوه و مثناد پژوه ا

