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چکیده
ازآنجاکه شیوهی یادگیری زبانآموزان براساس سبکهای یادگیری (شنیداری ،دیداری ،المسهای ،حرکتی،
انفرادی و گروهی) آنان با یکدیگر متفاوت است ،هریک از آنها با تمرکز بر حسی خاص فرآیند یادگیری را بی
میکند .اما با توجه به زمان محدود مدرس ،امکان تدریس براساس سبکهای یادگیری زبانآموزان در کالس
واحد وجود ندارد و او باید شیوهی تدریسی را برگزیند که برای همهی زبانآموزان فارغ از نوع سبک یادگیری
آنان جذاب باشد .یکی از الگوهایی که سعی دارد با ایجاد هیجان مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس ،توان یادگیری
زبان آموزان را فارغ از نوع سبک یادگیری آنان افزایش دهد ،الگوی هَیَجامَد است که متشکل از  2مرحلهی
هیچآگاهی (تهی) ،برونآگاهی (شنیداری ،دیداری ،لمسی -حرکتی) و درونآگاهی (درونی و جامع) است .در
پژوهش حاضر سعی بر این بوده است که با معرفی الگوی هَیَجامَد و مؤلفههای سهگانهی آن (هیجان ،حواس و
بسامد) ،تأثیر استفاده از این الگو بر میزان غرقگی و سبکهای یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی با
استفاده از پرسشنامههای هَیَجامَد (پیشقدم ،)3260 ،سبکهای یادگیری ادراکی (رید )623 ،و غرقگی
(سیکزنت میهالی )62 0 ،مورد بررسی قرار گیرد .بدینمنظور 12 ،زبانآموز زن غیرفارسیزبان از  61کشور با
سطح زبانی یکسان در زبان فارسی (سطح زبان فارسی ) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و پس
از بی  33جلسه تدریس برای  4گروه (هر گروه شامل  60نفر) و در مدت زمان هفته براساس الگوی هَیَجامَد
مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که علیرغم سبک یادگیری ترجیحی متفاوت زبانآموزان در
روند یادگیری زبان فارسی ،الگوی هَیَجامَد با ایفای نقش میانجی میان سبکهای یادگیری و غرقگی و همینبور
بهدلیل درگیرکردن چند حس زبانآموز بهبور همزمان باعث تولید هیجان مثبت و ایجاد احساس لذّت در
زبانآموزان شده و اثر سبکهای یادگیری ادراکی را خنثی کرده است .لذا الگوی تدریس مبتنی بر هَیَجامَد
میتواند جایگزین مناسبی برای تدریس براساس سبکهای یادگیری ادراکی باشد.

کلیدواژهها:

یادگیری زبان فارسی ،هَیَجامَد ،غرقگی ،سبکهای یادگیری ادراکی

تاریخ پذیرش نهایی مقاله6221/4/32 :
تاریخ دریافت مقاله6221/1/18 :
pishghadam@um.ac.ir
رایانشانی نویسندهی مسئول(رضا پیشقدم):
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 /58پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،سال ششم ،شمارهی اول (پیاپی ،)31بهار و تابستان 3131

 .1مقدمه
بهدنبال ترویج و گسترش زبان و فرهنگ ایر انی در بین دیگر جوامع ،بسیاری از افراد در سراسر جهان به
زبانفارسی گرایش یافتهاند و آموزش زبانفارسی به غیرفارسیزبانان ،برای آشنایی با فرهنگ و ادب پارسی
امری مهم به شمار میآید (حیدرینیا نایینی و نصیریان .)6232 ،بنابراین ،برنامهریزی مناسب آموزشی در
جهت شناساندن هویت ملی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان به مؤثرترین روش ،از اهمیت زیادی
برخوردار است.
یکی از متغیرهایی که تأثیر بسزایی بر میزان یادگیری افراد در آموزش زبان دوم دارد ،سبکهای
یادگیری 6آنان است که به «ویژگیهای شناختی ،عابفی و فیزیولوژیکی نسبتاً ثابت در افراد برای یادگیری
و تعامل با محیط ابراف» (کیفه )4 :62 2 ،اشاره دارد و نشان میدهد که برخی از افراد توانایی بیشتری در
استفاده از برخی فرایندهای یادگیری دارند .بدین معنا که هریک از زبانآموزان ،با توجه به تفاوتهای
فردی ،یک حس را بر دیگری ترجیح میدهند و افراد مختلف ،با توجه به تفاوتهایشان ،سبکهای یادگیری
متفاوتی دارند .اما باید توجه داشت براساس مدت زمان محدود مدرس در کالس ،امکان تدریس وی
براساس سبکهای یادگیری زبانآموزان وجود ندارد و این امر همواره یکی از دغدغههای مدرسان بوده است.
آنان همواره در تالش بودهاند که شیوهی تدریسی را برگزینند که برای همهی زبانآموزان فارغ از نوع سبک
یادگیری آنان جذاب باشد.
ازآنجاییکه «کالس درس یک محیط عابفی است» (پکران )1 :3264،بهنظر میرسد داشتن احساس
ذهنی مثبت زبانآموز از فرآیند تدریس ،مدرس را در نیل به هدف فوق یاری رساند .زیرا داشتن احساس
ذهنیِ مثبتِ زبان آموز ،حس لذت از فعالیت کالسی را در وی فعال میکند و برآیند این احساس ذهنی
مثبت ،خالقیت و پشتکار در فعالیتهای کالسی است که منجر به تسهیل فرآیند یادگیری میشود و
غرقگی 3نام دارد (سیکزنت میهالی .)62 0 ،افزون بر احساس ذهنی مثبت ،داشتن هیجان مثبت نسبت به
موضوع برای یادگیری نیز یکی از عناصر قابلتوجه است .زیرا هیجانات یک فرد در فرآیند یادگیری ،انگیزه،
عملکرد ،توسعهی هویت و حتی سالمت وی تأثیرگذار هستند (شوتز و پکران .)322 ،دراینراستا ،مدرس
باید تالش کند با بهکارگیری روشهایی مبتنی بر ادغام حواس ،میزان هیجان آنها را افزایش داده و با تولید
احساس ذهنی مثبت و ایجاد غرقگی ،یادگیری را در آنان فارغ از نوع سبک یادگیری تثبیت کند.
بنابراین ،باتوجه به نقش سبکهای یادگیری و میزان غرقگی زبانآموزان ،ارایهی الگوی آموزشی که بتواند
احساس لذت زبان آموزان را با استفاده از حواس و فارغ از نوع سبک یادگیری آنان ارتقا داده و زمینهی رشد
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زبانی را فراهم کند ،دارای اهمیت است .بر این اساس ،الگویی به نام هَیَجامَد 1توسط پیشقدم ()3260
براحی شده است که به نقش حواس و هیجانات توجه کرده و به نظر میرسد میتواند در مسیر افزایش
میزان غرقگی و تولید احساس لذت در حین یادگیری مؤثر واقع شود .هَیَجامَد (پیشقدم ،فیروزیان)6221 ،
مفهومی است که از تلفیق هیجان و بسامد 3بهدستآمده و با تمرکز بر عوامل هیجانی ،به این واقعیت اشاره
دارد که واژگان هر زبان برای افراد مختلف هر جامعهی زبانی ،واجد درجات متفاوتی از هیجان میباشند که
هَیَجامَد آن واژه نامیده میشود .هرچه واژه با تجربیات شنیداری ،دیداری ،لمسی بیشتری ارتباط داشته
باشد ،آن واژه در ذهن کاربر زبان دارای هَیَجامَد بیشتری خواهد بود و افراد درک عمیقتری از آن واژه
خواهند داشت (پیشقدم ،ببابباییان و ناوری.)6222 ،
اکنون با در نظر گرفتن مفهوم هَیَجامَد و با توجه به نقش میزان غرقگی در یادگیری و پیشرفت زبانآموز
و با علم به تنوع سبکهای یادگیری زبانآموزان و بررسی نقش آن در یادگیری ،پس از معرفی الگوی مذکور
به پرسشهای ذیل پاسخ داده میشود:
 - 6آیا میان سبکهای یادگیری زبانآموزان غیرفارسیزبان و هَیَجامَد رابطهی معنادار وجود دارد؟
 - 3آیا میان سبکهای یادگیری زبانآموزان غیرفارسیزبان و میزان غرقگی رابطهی معنادار وجود دارد؟
 - 2آیا استفاده از الگوی هَیَجامَد بر میزان غرقگی زبانآموزان غیرفارسیزبان تأثیر دارد؟

 .2پیشینهی پژوهش
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،متغیرهای سبکهای یادگیری ،هَیَجامَد و غرقگی بهعنوان متغیرهای
اصلی پژوهش مدّنظر قرار گرفته و تأثیر آن در تدریس زبان فارسی مورد بحث است ،در ادامه ضمن معرفی
مفاهیم مذکور به بررسی پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه پرداخته شده است.
پرسشنامهی سبکهای یادگیری ادراکی رید (  )623بهبور خاص برای زبانآموزان زبان دوم یا خارجی
براحی گردیده است و نسبت به دیگر پرسشنامهها مانند پرسشنامههای فلدر و سیلورمن ( ،)6233رید
(  ،)623کلب ( ،)6234کیفه ( 62 2و  ،)623مایرز و مککالی ( )6230برای یادگیرندگان زبان خارجی
مناسبتر است .براساس این دستهبندی ،سبکهای ادراکی عبارتند از -6 :سبک دیداری« :2افراد دارای این
نوع سبک ،با مشاهده ،دیدن ابالعات و ترکیب تصاویر با ابالعات بهتر مطالب را میآموزند» (وکیلیفرد،
 -3 ،)6 3 :6224سبک شنیداری« :4افراد متمایل به این نوع سبک ،با شنیدن واژهها و توضیحات شفاهی
1
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مطلب را بهتر میآموزند و یادگرفتن آنها از بریق شنیداری است» (وکیلیفرد -2 ،)0 :6220 ،سبک
المسهای :6این دسته از یادگیرندگان برای بهخابرسپردن ابالعات از حس المسهی خود بهره میگیرند و
تمایل دارند مطالب جدید را در آزمایشگاه با ساختن مدلها ،بهصورت تماس با دست و یا المسهای بیاموزند
(رید -4 ،)62 3 ،سبک حرکتی«: 3افراد دارای این نوع سبک ،برای یادگیری و بهخابرسپردن ابالعات از
جسم و حس المسهی خود بهره میگیرند و از راه جنبوجوش و درگیر شدن در فعالیتهای کالسی
بهصورت فیزیکی ،مطالب را میآموزند» (وکیلیفرد -0 ،)6 3 :6224 ،سبک انفرادی :2افراد دارای این نوع
سبک ،بهتنهایی مطالب را بهتر یاد میگیرند و در کارهای انفرادی پیشرفت بیشتری دارند (رید )62 3 ،و
 -1سبک گروهی : 4ایندسته از یادگیرندگان ،هنگامیکه با دیگران (حداقل با یک نفر دیگر) مطالعه
میکنند ،مطالب را بهتر و سریعتر میآموزند و در انجام فعالیتهای گروهی موفقتر هستند (رید.)62 3 ،
ابواسبا ،ازمان و مصطفی ( ،)3263براساس سبکهای یادگیری رید (  )623سبکهای یادگیری 6 2
دانشجو را با هدف بهبود یادگیری آنان بررسی کردند و یافتههای پژوهش نشان داد که در میان دانشجویان،
سبکهای یادگیری حرکتی و المسهای دارای بیشترین فراوانی هستند و سبکهای یادگیری شنیداری در
اولویت بعدی قرار دارند .وکیلیفرد ( )6220نیز به بررسی سبکهای یادگیری فارسیآموزان غیرایرانی در
کشور ایران پرداخته است .نتایج پژوهش او نشان داد بیشترین فراوانی اولویتدهی سبکهای یادگیری
ادراکی مربوط به اولویت اصلی در سبکهای المسهای ،شنیداری و حرکتی و اولویت فرعی در سبکهای
دیداری ،گروهی و انفرادی است .در پژوهشی دیگر در زبانآموزی زبان دوم ،وکیلیفرد ( )6224نشان داده
است که زبانآموزان بسته به پیشینهی زبانی ،فرهنگی ،بازه سنی و جنسیت سبکهای یادگیری متفاوت
دارند .آذرحسینی و پیشقدم (  )623نیز به شناسایی سبکهای غالب یادگیری ادراکی در بین زبانآموزان
ایرانی پرداختهاند .نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان داد که سبکهای غالب یادگیری در فرهنگ ایرانی،
سبکهای المسهای و حرکتی هستند و تفاوت معناداری میان جنسیت ،سن ،سطح بسندگی و استفاده از
سبکی خاص مشاهده نگردید .گرچه زنان به نسبت مردان از سبک شنیداری بیشتری بهره بردند .افزون بر
این ،پورحسین گیلکجانی ( )3263با استفاده از پرسشنامهی سبکهای غالب یادگیری رید ( )623
سبکهای یادگیری  622دانشجوی رشتهی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد الهیجان ( 42مرد و  12زن) را در
ایران مورد بررسی قرار داد .نتایج پژوهش وی نشان داد که  ،02%دانشجویان دارای سبک یادگیری دیداری،
20%سبک یادگیری شنیداری و 60%دارای سبک یادگیری حرکتی هستند .پیکوک ( )3226نیز با استفاده
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از پرسشنامهی رید (  )623به بررسی سبکهای یادگیری  321دانشجوی زبان انگلیسی (بهعنوان زبان
خارجی) دانشگاه هنگکنگ پرداخت .یافتههای پژوهش وی نشان داد که دانشجویان مذکور دارای
سبکهای یادگیری حرکتی و شنیداری هستند و به سبکهای یادگیری انفرادی و گروهی تمایلی ندارند.
یکی دیگر از مفاهیم قابل توجه در پژوهش حاضر ،مفهوم غرقگی است که سیکزنتمیهالی ( ،)62 0آن
را براساس مفاهیم روانشناسی مثبت مطرح کرده است .این مفهوم اشاره به احساس ذهنی مثبت دارد و در
آن فرد با سطحی از مهارت یا تمرکز کامل و با هوشیاری ،کامالً در یک فعالیت غرق میشود ،بهبوریکه در
آن حال دیگر هیچچیز مهم بهنظر نمیرسد (مکیکانگاس ،باکر ،آنوال و دموروتی .)3262 ،تجربه غرقگی
منجر به از دستدادن خودآگاهی شده و موجب تحریک ادراک زمان در فرد میشود .بهبوریکه ،ساعتها
مانند دقیقه میگذرند و وی متوجه گذر زمان نمیشود .الزم به ذکر است که غرقگی پدیدهای موقت بوده و
یک حس دایمی نیست .بهبور معمول غیرمنتظره سر میزند و به زودی ناپدید میشود؛ اما حداقل پس از
آن ،فرد احساس رضایت میکند (سیکزنتمیهالی.)3222،
اگرچه پژوهشگران زیادی در مورد وجود غرقگی در زمینهی آموزش مطالعه کردهاند؛ اما در زمینهی
زبانآموزی تحقیقات معدودی در این حوزه صورت گرفته است .بهعنوان مثال ،اشمیت ،بورای و کسابگی
( )6221غرقگی را در میان زبانآموزان زبان مصری بررسی کردند .بعدها ،اگبرت ( )3222نظریهی غرقگی را
در زمینهی یادگیری زبان دوم و زبان خارجی بررسی کرده و الگویی براحی کرد که بر اساس این برح،
میان غرقگی و فرآیند یادگیری رابطه وجود دارد .در این الگو ،براساس ویژگیهای یادگیرنده و محیط
یادگیری ،غرقگی اتفاق میافتد و این میزان درگیری میتواند به تجربهی مطلوب منجر شود و زبانآموزانِ
دارای انگیزه و متمرکز را بهوجود آورد.

 .2معرفی الگوی هَیَجامَد
یکی از الگوهایی که مبتنی بر دیدگاه روانشناختی تحول یکپارچهی انسان 6بوده و بر این اصل استوار است
که هیجانها پایه و اساس تحول و یادگیری میباشند ،الگوی هَیَجامَد است .این مفهوم بر پایهی رویکرد
آموزش زبانِ مبتنی بر هیجانات نخستینبار توسط پیشقدم ،ببابباییان و ناوری ( )642 :6223با عنوان
«درجه هیجانی» معرفی شده و پس از آن در پژوهش پیشقدم ،فیروزیان ( )6221اصطالح هَیَجامَد برای
آن برگزیده شده است .براساس الگوی پیشقدم ( ،)3260درجات یا سطوح هَیَجامَد یک واژه را میتوان در

1

).Developmental Individual- differences Relationship-based (DIR
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شش جایگاه بر روی یک بیف در نظر گرفت که به ترتیب عبارتند از :هَیَجامَد تهی ،)2( 6هَیَجامَد شنیداری

3

( ،)6هَیَجامَد دیداری ،)3( 2هَیَجامَد لمسی-حرکتی ،)2( 4هَیَجامَد درونی )4( 0و هَیَجامَد جامع.)0( 1
جدول .6سطوح چندگانهی هَیَجامَد (پیشقدم)3260 ،
نوع هیجان
هیجامَد تهی
هیجامَد شنیداری
هیجامَد دیداری
هیجامَد لمسی-حرکتی

میزان تجربه
زمانیکه شخص هیچ تجربهای در مورد یک واژه ،شیء یا مفهوم ندارد (تجربهی صفر).
زمانیکه شخص در مورد یک واژه یا مفهوم صرفاً تجربهی شنیداری داشته باشد (تجربهی سطح.)6
زمانیکه شخص درمورد یک واژه ،شیء و مفهوم تجربهی شنیداری و دیداری داشته باشد (تجربهی سطح .)3
زمانیکه یک شخص افزون بر داشتن تجربهی شنیداری و دیداری ،آن شیء را لمس نیز کرده باشد (تجربهی سطح .)2

هیجامَد درونی

افزون بر موارد فوق ،زمانیکه شخص تجربهی مستقیمی از شیء ،واژه یا مفهوم داشته باشد (تجربهی سطح .)4

هیجامَد جامع

افزون بر موارد فوق ،زمانیکه شخص برای اخذ ابالعات بیشتر اقدام به پژوهش کرده باشد (تجربهی سطح . )0

نمودار ( ،)6بهبورگویاتری سطوح چندگانهی هَیَجامَد را به تصویر میکشد:

نمودار  .6سطوح چندگانهی هَیَجامَد (پیشقدم )3260

براساس نمودار ( ،)6فرد باید بتواند از سلسلهمراتب ارایه شده برای هَیَجامَد (هَیَجامَد تهی ،شنیداری،
دیداری ،لمسی-حرکتی ،درونی و جامع) تبعیت کند .هنگامیکه فرد موضوعی را هرگز نشنیده باشد ،نسبت
به آن موضوع فاقد هرگونه حس عابفی بوده و بهلحاظ درک ،آن موضوع در حوزهی هیچآگاهی او قرار
دارد .یعنی در این مرحله ،فرد هیچ ابالعی راجع به موضوع ندارد و موضوع برای وی کامالً ناآشنا است.
هنگامیکه او موضوع مورد نظر را میشنود ،درجهی هَیَجامَد آن واژه از سطح تهی به سطح هَیَجامَد
شنیداری می رسد و چنانچه تصاویر مرتبط با آن موضوع را ببیند و یا حتی لمس نماید ،هَیَجامَد آن از سطح

1

.null emotioncy
.auditory emotioncy
3
.visual emotioncy
4
.kinesthetic emotioncy
5
.inner emotioncy
6
.arch emotioncy
7
.avolvement
2
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شنیداری ،بهترتیب به سطوح دیداری و لمسی -حرکتی صعود میکند و در این مرحله ،هَیَجامَد فرد وارد
حوزهی برونآگاهی 6میشود و در مورد واژه مورد نظر شناختی کلی حاصل میگردد .الزم به ذکر است که
در این مرحله فرد تنها از بیرون با موضوع آشنایی دارد و هنوز تجربهی مستقیمی از موضوع صورت نگرفته
است .چنانچه تجربیات او از آن موضوع در مراحل بعدی افزایش پیدا کند ،به تبع افزایش بسامد تجربه،
هَیَجامَد درونی از آن واژه ایجاد میشود و او میتواند با انجام پژوهش و تفحص ،به هَیَجامَد جامع از آن
موضوع دست یابد و خود را به مرحلهی درونآگاهی 3برساند .در این مرحله ،درک دقیقی از موضوع مورد
نظر شکل خواهد گرفت که منجر به یادگیری عمیقی خواهد شد .پیشقدم در الگوی بعدی خود ( )3261
که در نمودار ( )3آمده است ،سه مؤلفهی حس ،هیجان و بسامد را با یکدیگر ترکیب و ابزار سنجش
دقیقتری برای محاسبهی هَیَجامَد ارایه نمود:

نمودار  .3مؤلفههای هَیَجامَد (پیشقدم)3261 ،

در نمودار ( ،)3پنج مرحلهی کمّی و پنج مرحلهی کیفی برای هریک از سطوح هَیَجامَد (شنیداری،
دیداری ،لمسی-حرکتی ،درونی و جامع) درنظر گرفته شده است که براساس آن میتوان رابطهی سه
مؤلفهی (حس و هیجان (کیفیت) و بسامد (کمّیت)) را برای اندازهگیری هَیَجامَد در نظر گرفت .با توجه به
مفاهیم معرفیشده ،در ادامه به پژوهشهای انجام شده در زمینهی هَیَجامَد پرداخته میشود:
پیشقدم ،آدامسون و شایسته ( )3262به نقش هیجانات در آموزش زبان دوم پرداختند و عنوان کردند
که هیجانات ناشی از یادگیری زبان دوم در آموزش نقش مهمی ایفا میکند و مدرسان باید به هیجانافزایی
اهمیت ویژه دهند .بنابراین ،مفاهیمی مانند هَیَجامَد و هیجانیسازی 2نخستینبار مطرح شدند .یعنی
تعدادی از لغات که بهدلیل درگیری حسی بیشتر هَیَجامَد باالتری تولید میکنند ،سریعتر و بهتر یاد گرفته

1

.exvolvement
.involvement
3
.emotionalization
2
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میشوند .در همین راستا ،پیشقدم ،ببابباییان و ناوری ( )3262در پژوهش خود بافتمندی را در کنار
بافت هیجانی مورد بررسی قرار دادند .به عقیدهی آنها ،بافت هیجانی از مهمترین عواملی است که عالوه بر
بافت اجتماعی و واژگانی ،بر یادگیری و آموزش زبان مؤثر است .پیشقدم ( )3261در پژوهشی دیگر اذعان
میدارد که اشتیاق به تعامل 6در بین زبانآموزان با شرایط یکسان ،میتواند مالکی برای یادگیری بهتر آنها
باشد و هرچه سطح هَیَجامَد باالتر باشد ،میزان اشتیاق به تعامل نیز باالتر خواهد بود .از سویی دیگر،
پیشقدم ،ضابطیپور و امینزاده ( )3261نشان دادند که هیجانات در یادگیری زبان خارجی و مهارتهای
چهارگانهی آن نقش مهمی را ایفا میکند و زبانآموزان هیجانات متفاوتی (اضطراب ،خشم ،خستگی،
ناامیدی ،شرم و غیره) را در مهارتهای گوناگون زبانآموزی تجربه میکنند که در یادگیری آنان تأثیر دارد.
پیشقدم و شایسته (  )326نشان دادند که هَیَجامَد میتواند بهعنوان یک عامل روانشناختی فرایند
یادگیری را تسهیل کند .افزون بر این ،میان زندگی فردی یادگیرنده و تجربیات حسی او نسبت به زبان
ارتباط برقرار میکند که براساس آن معنا و مفهوم یاد گرفته میشوند.
شاهیان ( )3261با بررسی رابطهی میان غرقگی ،هَیَجامَد و درک مطلب در زبانآموزان نشان داده است
که هَیَجامَد تأثیر معناداری بر روی غرقگی و درک مطلب افراد دارد .یعنی افرادی که هَیَجامَد زیادتری
نسبت به موضوع داشتند ،ذهن آنان بیشتر درگیر شده و نمرهی باالتری در درک مطلب کسب کردند.
برسیپور ( )3261نیز اهمیت هیجانات و احساسات زبانآموز را در مهارت خواندن مورد بررسی قرار داده و
اثبات کرده است یکی از عواملیکه باعث درکمطلب میشود ،هیجاناتی است که زبانآموزان نسبت به متون
از خود نشان میدهند و براساس یافتههای پژوهش او ،به هر میزان زبانآموزان هَیَجامَد باالتری نسبت به
موضوع داشته باشند ،به همان اندازه تمایل آنان برای خواندن متن 3باالتر است.
با توجه به نقش مهمی که هیجانات و حواس در میزان یادگیری زبانآموز دارند ،مدرسان میتوانند از این
الگو در تدریس خود بهویژه در مهارتهای زبانآموزی فارسی استفاده کرده و میزان یادگیری فارسیآموز را
با درگیر کردن هیجان و حواس او افزایش دهند.

 .5روششناسی پژوهش
2

این پژوهش ،از نوع شبهآزمایشی (مطالعه توالی زمانی) است و  12زبانآموز زن غیرفارسیزبان ( 31-6
ساله با میانگین سنی 32سال) از  61کشور (هندوستان ،پاکستان ،مالزی ،ترکیه ،مصر ،ماداگاسکار ،بوروندی،
افغانستان ،آذربایجان ،لیبی ،تاجیکستان ،لبنان ،عراق ،گینه بیسایو ،سوریه و اندونزی) به روش نمونهگیری

1

).Willingness To Communication (WTC
).Willingness To Read (WTR
3
.quasi experimental
2
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در دسترس و با سطح بسندگی زبان فارسی یکسان (کتاب هفتم) ،از مدرسهی علمیهی جامعهالمصطفیالعالمیه
در خرداد ماه  6220انتخاب شدند و به روش تصادفی در چهار گروه  60نفره قرار گرفتند .الزم به ذکر است
کلیهی زبانآموزان منتخب ،بهبور میانگین مدت یکسال در ایران اقامت داشتند و سطح بسندگی
زبانفارسی آنان توسط سرپرست مدرسهی علمیهی جامعهالمصطفیالعالمیه از بریق مصاحبه و امتحان
کتبی ورودی مؤسسه (سطح ) تعیین شده بود .بدین معنا که کلیهی زبانآموزان غیرفارسیزبان که برای
یادگیری زبان فارسی به این مدرسهی علمیه مراجعه میکنند ،به محض ورود به جامعهالمصطفی از بریق
آزمون ورودی (بهصورت کتبی و مصاحبهی شفاهی) برحسب سطح زبانی در کالسهای زبان فارسی سطوح
 6تا

قرار میگیرند و آموزش زبان فارسی آنان آغاز میشود .بهدلیل ابمینان از فهم موضوعات تدریس

شده توسط زبانآموزان و مشاوره با سرپرست جامعهالمصطفی ،زبانآموزان سطح

بهعنوان زبانآموزان

سطح پیشرفتهی این مدرسه ،برای شرکت در برح انتخاب شدند .مدت زمان این پژوهش هفته بود که در
هر هفته ،برای هر کالس یک جلسه برگزار شد .برای تمامی شرکتکنندگان در ابتدا یک جلسهی توجیهی
مشترک برگزار شد و در پایان جلسهی مذکور پرسشنامهی سبکهای یادگیری ادراکی بهعنوان پیشآزمون
گرفته شده و از جلسهی بعد جلسات تدریس مدرس آغاز شد .چهار موضوع فرهنگی که هر یک به بُعدی از
فرهنگ ایرانی میپرداخت ،بهگونهای انتخاب شدند که زبانآموزان هیچ ابالعی راجع به آنها نداشته باشند
و سطح آشنایی هر  12نفر نسبت به  4موضوع انتخاب شده در سطح صفر و تهی باشد .در شروع تدریس،
برای هرگروه از میان  4موضوع منتخب (بادگیرهای یزد ،میرزاقاسمی ،داستان زال و سیمرغ و آجیل
مشگلگشا) بهصورت تصادفی یک موضوع انتخاب و مرحلهی شنیداری برای گروه اول با موضوع آجیل-
مشگلگشا ،گروه دوم با موضوع میرزاقاسمی ،گروه سوم با موضوع بادگیرهای یزد و گروه چهارم با
موضوع داستان زال و سیمرغ انجام شد .الزم به ذکر است بادگیرهای یزد ،نماد معماری ،هوش و ذکاوت
ایرانیان در گذشته و هنر ایرانی است .زبانآموزان از این بریق میتوانند با شهر یزد و یکی از بزرگترین
جاذبههای توریستی ایران آشنا شوند .میرزاقاسمی از غذاهای اصیل ایرانی است که به سبکی خاص در
ایران ببخ میشود و نماد توجه ایرانیان به هنر آشپزی است .آجیل مشکلگشا ،فرهنگ نذر و نیاز را در
بین ایرانیان نشان میدهد و مؤ ید این حقیقت است که ایرانیان از دیرباز به وجود قدرتی ورای قدرت بشر
اعتقاد داشته و برای حل مشکالتشان به او متوسل میشدهاند .داستان زال و سیمرغ نیز یکی از
جذابترین داستانهای شاهنامه است که افزون بر معرفی شاعر بزرگ فردوسی ،بیانگر افسانههای مختلف
ایرانی و بعضی از آداب و رسوم ایرانیان نظیر خانوادهدوستی و غیره است.
روش تدریس موضوعات منتخب در هر جلسه براساس الگوی هَیَجامَد به این صورت بوده است:

 /11پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،سال ششم ،شمارهی اول (پیاپی ،)31بهار و تابستان 3131

در تدریس جلسهی شنیداری ،مدرس ابتدا در مورد موضوعی که زبانآموزان ،هیچ ابالعی راجع به آن
ندارند ،توضیحاتی را در حدود ده دقیقه بهصورت شفاهی ارایه داد و جهت جلوگیری از یکنواختی صوت
مدرس و تأثیر آن بر روی فارسیآموزان ،از لوحفشردهی صوتی به مدت ده دقیقه برای توصیف موضوع مورد
نظر استفاده کرد .در جلسهی دیداری ،مدرس پس از معرفی موضوع دوم با استفاده از تصاویر مربوط به آن
به مدت ده دقیقه موضوع را توضیح داده و جهت تبیین بیشترِ آن ،به مدت ده دقیقه از لوح فشردهی
تصویری و فیلمهای موجود استفاده کرد .در جلسهی لمسی -حرکتی ،برای مشاهدهی نزدیک موضوع سوم
از نزدیک و لمس آن ،مدرس ابزار مربوط به موضوع را که از قبل تهیه کرده بود به همراه خود به کالس
آورده و پس از معرفی آن بهصورت اجمالی و به مدت ده دقیقه ،به زبانآموزان فرصت داد به مدت ده دقیقه
ابزار مربوط را لمس کنند .در جلسهی درونی ،مدرس ابتدا موضوع چهارم را به مدت ده دقیقه و با استفاده از
لوح فشردهی تصویری ،توضیحات شفاهی و غیره معرفی کرده و با ارایهی توضیحات کافی از زبانآموزان
خواست با توجه به فیلمهای مشاهده شده و آنچه در مورد موضوع شنیدهاند و با استفاده از وسایل و
ابزارهایی که قبالً توسط مدرس تهیه شده بود ،موضوع را به مدت ده دقیقه شبیهسازی کنند .در پایان این
جلسه از فارسیآموزان خواسته شد برای مرحلهی جامع ،در مورد همان موضوع تدریس شده در مرحلهی
درونی از منابع پژوهشی در دسترس اعم از کتابخانهها ،فضای مجازی ،اینترنت و غیره به مدت زمان سه
ساعت پژوهش کنند و گزارش تحقیقات خود را بهصورت کتبی برای جلسهی آینده به کالس بیاورند .الزم
به ذکر است در تمامی جلسات فوق برای سنجش میزان هَیَجامَد زبانآموزان ،هشت دقیقه به پرسشنامهی
هَیَجامَد (پیوست الف) و پنج دقیقه به آزمون غرقگی (پیوست ج) اختصاص داده شده است و سبکهای
یادگیری آنان در جلسهی توجیهی بهعنوان پیشآزمون و در جلسهی پایانی بهعنوان پسآزمون توسط
پرسشنامهی رید (پیوست ب) ارزیابی شده است.
بهمنظور سنجش میزان هَیَجامَد زبانآموزان از پرسشنامهی هَیَجامَد پیشقدم ( ،)3260سنجش
سبکهای یادگیری ادراکی از پرسشنامهی سبکهای یادگیری رید (  )623و ارزیابی میزان غرقگی از
پرسشنامهی سیکزنتمیهالی ( )62 0بهعنوان ابزارهای پژوهش استفاده شد.
پرسشنامهی هَیَجامَد شامل پنج مرحلهی کمّی و پنج مرحله کیفی است .مرحلهی کمّی عبارت است از
سؤاالتی با مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) که میزان مواجههی
زبانآموز و تجربهی او در انجام موضوع را میسنجد و پنج مرحلهی کیفی عبارت است از سؤاالتی با مقیاس
پنج درجهای لیکرت (خیلیبد ،بد ،خنثی ،خوب ،خیلیخوب) که هیجان زبانآموز را برای هریک از سطوح
هَیَجامَد (شنیداری ،دیداری ،لمسی-حرکتی ،درونی و جامع) ارزیابی میکند .با توجه به اینکه پرسشنامهی
فوق از پرسشنامههایی اقتباس شده است که به دفعات در سایر تحقیقات مشابه مانند شاهیان ( )3261و
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برسیپور ( )3261استفاده شده است ،روایی آن با استفاده از تحلیل عامل تأییدی 6مورد تأیید است .افزون
بر این ،پایایی پرسشنامه در پایاننامهی کارشناسی ارشد برسیپور ( )3261با ضریب آلفای کرانباخ 2731
تأیید شده است .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامهی هَیَجامَد برای مؤلفههای هیجان
 ،27 2حواس 2733و بسامد  2733بوده است و میزان پایایی کل پرسشنامه 2730در سطح مناسب پایایی
تأیید شده است.
جلسات

کالس
(6موضوع)

جلسه اول
(توجیهی)

اجرای آزمون
آشنایی با
موضوع

هَیَجامَد
شنیداری
(جلسه
دوم)
هَیَجامَد
دیداری
(جلسه
سوم)
هَیَجامَد
لمسی-
حرکتی)
(جلسه
چهارم)

هَیَجامَد
درونی
(جلسه
پنجم)

هَیَجامَد
جامع
(جلسه
ششم)

جدول .3برح درس مدرس در  1جلسه
کالس 2
کالس
ابزار تدریس
کالس(4موضوع)
(موضوع)
(3موضوع)
اجرای
پرسشنامه و توضیحات
اجرای آزمون
اجرای آزمون
آزمون
شفاهی مدرس پیرامون
آشنایی با
آشنایی با
آشنایی با
برح
موضوع
موضوع
موضوع
توضیحات شفاهی مدرس و
استفاده از لوح فشردهی
صوتی
تصاویر ،لوح فشردهی
تصویری ،نمایش فیلم،
انیمیشن و اسالید

60نفر

آجیل
مشکلگشا

میرزاقاسمی

بادگیرهای
یزد

میرزاقاسمی

زال و
سیمرغ

آجیل مشکل
گشا

بادگیرهای یزد

بادگیرهای
یزد

آجیل
مشکل گشا

زال و سیمرغ

میرزاقاسمی

آوردن شیء به کالس و
استفاده از ماکت ،عروسک،
مجسمه ،غذا

آجیل
مشکلگشا

-6اجرای نمایشنامه توسط
زبانآموز
-2خوردن غذا توسط
زبانآموز
 -4ساخت ماکت توسط
زبانآموز با کاغذ ،خمیر
بازی و مقوا

داستان زال و
سیمرغ

گزارش
تحقیق در
مورد زال و
سیمرغ

بادگیرهای
یزد

گزارش
تحقیق
در مورد
بادگیرهای
یزد

گزارش
تحقیق
در مورد
میرزاقاسمی

گزارش تحقیق
در مورد آجیل
مشکلگشا

 4گروه 60
نفره
( 12نفر)
60
نفر

داستان زال و
سیمرغ

میرزا قاسمی

تعداد

جمعآوری نتایج پژوهش به
صورت کتبی و شفاهی
توسط مدرس

 60نفر

 60نفر

 60نفر

1

).Confirmatory Factor Analysis (CFA
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پرسشنامهی سبکهای یادگیری ادراکی رید (  )623مشتمل بر شش سبک یادگیری اصلی میباشد.
هریک از سبکها دارای پنج گروه پرسش پیرامون شش سبک یادگیری و در مجموع ،حاوی سی پرسش
است .سبکهای یادگیری ادراکی مورد نظر عبارتند از :دیداری ،شنیداری ،حرکتی ،المسهای ،گروهی و
انفرادی .در این سبکها ،گروه اول تا چهارم براساس حواس و دو گروه آخر مقولهی اجتماعی هستند.
زبانآموزان باید به پرسشهای یک تا پنج امتیازی (مقیاس لیکرت) پاسخ دهند .دامنهی این امتیازها میان
«کامالً موافقم»« ،موافقم»» ،مرددم»« ،مخالفم» و «کامالً مخالفم» در نوسان هستند .در این پرسشنامه،
سؤالهای  62،1،34،63و 32بیانگر سبک یادگیری دیداری ،پرسشهای  33 ،61 ،64،66و  30سبک
یادگیری المسهای ،سؤالهای 6 ،2، ،6و 32سبک یادگیری شنیداری ،سؤالهای  36 ،0 ،4 ،2و  32سبک
یادگیری گروهی ،سؤالهای  33 ،3 ،63 ،62و  22سبک یادگیری انفرادی و سؤالهای  62 ،60 ،3 ،3و
 31سبک یادگیری حرکتی را نشان میدهند .با توجه به اینکه پرسشنامه فوق شامل سؤاالت اقتباس شده
از پرسشنامههایی است که بهدفعات در سایر تحقیقات مشابه استفاده شده است و روایی آن مورد تأیید
است .بهعنوان مثال ،روایی پرسشنامه در پژوهش حسینیفابمی و پیشقدم (  )623و وکیلیفرد ()6220
با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد تأیید قرار گرفته است .پایایی پرسشنامهی فوق در پژوهش
وکیلیفرد ( )6220با ضریب آلفای کرانباخ میزان پایایی کل پرسشنامه 2731و شش عامل آن یعنی عامل
دیداری  ،2710المسهای  ،27 3شنیداری  ،27 2گروهی ،2734حرکتی 27 2و انفرادی  2733در سطح
مناسب پایایی مورد تأیید قرار گرفته است .از سوییدیگر ،ضریب آلفای کرانباخ کل پرسشنامه در پژوهش
حسینیفابمی و پیشقدم2722 ،گزارش شده است که نشان میدهد پرسشنامه دارای پایایی قابل قبول
است .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرانباخ زیرمقیاسهای دیداری  ،27 2شنیداری  ،2736حرکتی ،2736
المسهای  ،2726انفرادی  ،2734گروهی 27 2و میزان پایایی کل پرسشنامه 2733در سطح مناسب پایایی
مورد تأیید قرار گرفته است
پرسشنامهی غرقگی توسط انگسر و رینبرگ ( )3223براحی شده و شامل ده پرسش با هفت گزینهی
لیکرت (اصالً ،خیلیکم ،کم ،نامعلوم ،زیاد ،خیلیزیاد) میباشد که میزان غرقشدنِ زبانآموز در فعالیت و
لذتبردنِ او را میسنجد .در پایاننامهی کارشناسیارشد شاهیان ( ،)3261بهمنظور بررسی روایی غرقگی،
تجزیه و تحلیل عامل تأییدی مورد استفاده قرار گرفته است .ضریب آلفای کرانباخ در پژوهش وی 2723
بوده است .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرانباخ غرقگی  2722بوده است که تأییدکنندهی پایایی این
پرسشنامه میباشد.
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار اسپیاساس  336استفاده شد و نرمالبودن توزیع
دادهها با آزمون کولموگروفاسمیرنوف 3مورد ارزیابی قرار گرفت .بهمنظور بررسی رابطهی معنادار میان
سبکهای یادگیری از آزمون تی 2در میان زیرسازه ها و برای کنترل اثر احتمالی سبک یادگیری از تحلیل
کوواریانس 4استفاده شد .تشخیص تفاوت میان جفتمیانگینها نیز با آزمون تعقیبی شفه 0بررسی شد.
جدول ( )2آمارههای توصیفی غرقگی مربوط به هر جلسه را نشان میدهد.
جدول  .2آمارههای توصیفی میزان غرقگی
متغیر

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

غرقگی شنیداری

12

62722

2 722

60703

0742

غرقگی دیداری

12

63722

22722

32742

0722

غرقگی لمسی – حرکتی

12

32722

02722

24731

1732

غرقگی درونی

12

22722

1 722

22723

723

غرقگی جامع

12

42722

2722

02740

733

دامنهی نمرهی غرقگی بین  62تا  2میباشد و همانبور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،کمترین
میانگین غرقگی ،مربوط به جلسهی شنیداری ( )60703و بیشترین میانگین مربوط به غرقگی جلسهی جامع
( )02740است .جدول ( )4نیز آمارههای توصیفی زیرسازههای سبک یادگیری را نشان میدهد .براساس این
جدول ،دامنهی نمرات برای تمام زیرسازههای پرسشنامهی سبک یادگیری بین  0تا  30و این دامنه برای
نمرهی کلی پرسشنامه بین  22تا  602است.
جدول  .4آمارههای توصیفی سبک یادگیری
متغیر

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

دیداری

12

3722

30722

6 7261

4733322

شنیداری

12

722

36722

607 322

27202 6

حرکتی

12

2722

30722

6072222

272226

المسهای

12

0722

33722

6471022

2730146

انفرادی

12

722

62722

627 222

2722430

گروهی

12

3722

36722

6472222

2722103

نمرهی کلی

12

722

666722

217311

3736603

1

.SPSS22
.Kolmogorov-Smirnov Test
3
.T-test
4
.ANCOVA
5
. scheffee Post-hoc test
2
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جدول ( ،)0نتایج آزمون کولموگروفاسمیرنوف را برای نمرهی کلی زیر سازههای پرسشنامه سبکهای
یادگیری نشان میدهد .همانبورکه مشاهده میشود ،میزان سطح معناداری بهدستآمده برای متغیر
مستقل بیشتر از  2720است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع دادهها برای تمام متغیرها نرمال است.
جدول  .0نتایج آزمون کولموگروف اسمینروف
سطح معناداری
تعداد
آماره
متغیرهای پژوهش
2720
12
27203
دیداری
27623
12
272 3
شنیداری
27641
12
272 2
حرکتی
27341
12
272 0
المسهای
272 1
12
27214
فردی
2731
12
272 0
گروهی

برای اندازهگیری رابطهی میان آزمون سبکهای یادگیری و نمرهی هَیَجامَد در هر جلسه ،از همبستگی
جزیی 1استفاده شد .جدول ( )1نتایج همبستگی جزیی را نشان میدهد.
جدول  .1برح کلی روابط میان سبکهای یادگیری و نمرهی هَیَجامَد
کنترل متغیر

شنیداری

دیداری

حرکتی

المسهای

انفرادی

گروهی

همبستگی هَیَجامَد شنیداری
سطح معناداری
درجه آزادی

-2722
27336
0

-27612
2733
0

27322
27213
0

-27223
27413
0

27213
27142
0

27224
27262
0

همبستگی هَیَجامَد دیداری
سطح معناداری
درجه آزادی

-2733
27312
0

-2712
27120
0

27626
27641
0

-2723
27066
0

27226
27426
0

27232
27023
0

همبستگی هَیَجامَد لمسی-حرکتی
سطح معناداری
درجه آزادی

-27666
27422
0

-27323
27662
0

27614
27360
0

27263
27222
0

27342
2721
0

27223
27232
0

همبستگی هَیَجامَد درونی
سطح معناداری
درجه آزادی
همبستگی هَیَجامَد جامع
سطح معناداری
درجه آزادی

-27622
27402
0
27223
2723
0

-27233
273 6
0
-27202
27100
0

27602
27332
0
2724
27 34
0

276 2
27632
0
-27633
27203
0

27210
27134
0
27341
27212
0

27222
27236
0
27223
27432
0

جدول ( )1نشان میدهد میان سبکهای یادگیری زبانآموزان و هَیَجامَد آنان رابطهی معناداری وجود ندارد.
جدول ( ) نیز نتایج همبستگی جزیی را برای اندازهگیری رابطهی میان سبک یادگیری و غرقگی در هر
جلسه نشان میدهد.
1

. partial correlation
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جدول  .برح کلی روابط میان سبکهای یادگیری و غرقگی
کنترل متغیر

شنیداری

دیداری

حرکتی

المسهای

فردی

گروهی

همبستگی غرقگی شنیداری
سطح معناداری
درجه آزادی

-27221
27211
0

27221
27210
0

27264
27264
0

-272 2
27032
0

2721
27162
0

27623
27463
0

همبستگی غرقگی دیداری
سطح معناداری
درجه آزادی

-27202
27221
0

27642
27316
0

27232
27313
0

27330
2723
0

-27236
27426
0

-27210
27023
0

همبستگی غرقگی لمسی-حرکتی
سطح معناداری
درجه آزادی

-27601
2732
0

-27623
27322
0

27612
27322
0

27201
271 0
0

27232
27262
0

27326
27231
0

همبستگی غرقگی درونی
سطح معناداری
درجه آزادی

274 2
27222
0

27621
27433
0

27223
27223
0

-2720
27221
0

27622
27406
0

27622
27466
0

همبستگی غرقگی جامع
سطح معناداری
درجه آزادی

-272 1
2701
0

-27200
27221
0

27623
27322
0

-27201
271 4
0

27314
27244
0

27332
27236
0

براساس جدول ( )3تفاوت معناداری میان سطح غرقگی در جلسات (شنیداری ( ،)6دیداری (،)3
لمسی-حرکتی ( ،)2درونی ( )4و جامع ( )0وجود دارد.
جدول  .3آزمون اثرات بین آزمودنیها
منبع

میانگین نمرات

66

4213722

F
207236

27222

حایل

6012700

6

6012700

217262

27222

سبک دیداری

327002

6

327002

27001

27401

سبک شنیداری

27630

6

27630

27224

2724

سبک حرکتی

3207034

6

3207034

07012

27262

سبک المسهای

0 7601

6

0 7601

67242

27341

سبک انفرادی

307363

6

307363

27122

27421

سبک گروهی

607163

6

607163

27212

27044

جلسات

552455225

5

110555552

2515215

05000

خطا

636227212

333

437203

کل

2 43 27222

222

کل صحیح

01323722

322

مدل صحیح

مجموع نمرات
a

441237123

درجه آزادی

سطح معناداری
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جدول ( )3وجود تفاوت را نشان میدهد؛ اما مشخص نیست که این تفاوت میان کدامیک از میانگینها
وجود دارد .برای تشخیص این موضوع با استفاده از آزمون تعقیبی شفه ،مقایسهی دو به دوی میانگینها
برای مقیاس هَیَجامَد در جدول ( )2نشان میدهد که تفاوت معناداری میان تمام جلسات وجود دارد.
جدول  .2مقایسهی دو به دوی میانگینها
نوع جلسه

نوع جلسه

هَیَجامَد شنیداری

هَیَجامَد دیداری

- 736

هَیَجامَد لمسی -حرکتی

-637132

67633

هَیَجامَد درونی

*

-327022

67633

27222

*

67633

27222

67633

27222

67633

27222

هَیَجامَد لمسی -حرکتی

*

-62731

هَیَجامَد درونی

*

-607132

67633

هَیَجامَد جامع

*

-3 7202

67633

هَیَجامَد دیداری

*

637132
*

27222
27222
27222

62731

67633

*

67633

*

67633

27222

*

67633

هَیَجامَد جامع

-617632

هَیَجامَد دیداری

27222

27226

هَیَجامَد درونی

327022
*

67633

27222

27222

-4736

607132
*

هَیَجامَد لمسی -حرکتی

4736

67633
67633

27222
27222
27226

*

67633

27222

هَیَجامَد شنیداری

*

24731

67633

27222

هَیَجامَد دیداری

*

3 7202

67633

27222

*

67633

27222

66721

67633

27222

هَیَجامَد جامع

هَیَجامَد جامع

*

هَیَجامَد شنیداری

هَیَجامَد شنیداری
هَیَجامَد درونی

-24731

67633

736

هَیَجامَد شنیداری
هَیَجامَد لمسی – حرکتی

*
*

هَیَجامَد جامع

هَیَجامَد دیداری

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

هَیَجامَد لمسی -حرکتی
هَیَجامَد درونی

-66721

617632
*

همانگونه که نمودار ( )2نشان میدهد ،نمرهی میانگین غرقگی زبانآموزان در هر جلسه به شرح ذیل
است ،که نشاندهندهی افزایش میزان غرقگی زبانآموزان در هر جلسه تدریس است.
شنیداری ،دیداری ،لمسی – حرکتی ،درونی ،جامع
<02740< 22723< 24731
32742< 60703
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نمودار  .2میانگین میزان غرقگی در مدت زمان تدریس

 .5بحث و نتیجهگیری
هر پژوهش ،گذشته از نقاط قوت ،دارای برخی از محدودیتهای روششناختی نیز میباشد .از جمله
محدودیتهای پژوهش حاضر ،نحوهی کسب مجوز برای ورود و تدریس در جامعهالمصطفی بوده است .از
برفی بهدلیل شرکت چهار گروه متفاوت در برح و یکسان نبودن ساعات کالسهای درسی زبانآموزان،
هماهنگی با مرکز جامعه المصطفی جهت برگزاری جلسات در ساعاتی غیر از ساعات درسی آنان با سختی
بسیار همراه بوده است .افزون بر این ،در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان با توجه به محدودیت زمان
و تعداد کمِ جلسات تدریس برای هر کتاب و مهارتهای مذکور به آن ،تدریس براساس این الگو زمانبر است
که مدرسان میتوانند جلسات شنیداری ،دیداری و لمسی-حرکتی را بهصورت همزمان در جلسه درونی
ادغام کرده و تدریس خود را از این مرحله آغاز کنند .علیرغم محدودیتهای اشاره شده ،نتایج پژوهش
نشان میدهد برخالف اینکه هریک از زبانآموزان در روند یادگیری زبان جدید ،راه یادگیری خاصی را
انتخاب میکنند ،استفاده از الگوی هَیَجامَد برای تمامی زبانآموزان جالب توجه بوده و حتی زبانآموزانی که
سبک ترجیحی آنان شنیداری بوده است ،به سبکهای دیداری و لمسی-حرکتی نیز در مراحل دیداری،
لمسی-حرکتی و درونی عالقه زیادی نشان دادهاند .از سویی دیگر ،زبانآموزانی که در مرحلهی پیشآزمون
تمایل بیشتری به سبک انفرادی داشتهاند ،پس از آموزش به شیوهی هَیَجامَد در مدت زمان تدریس به
سبک گروهی تغییر سبک داده اند و تمایل آنان به انجام کارهای مشارکتی افزایش یافته است .این نتیجه را
میتوان در جلسهی درونی و جامع بهخوبی مشاهده کرد که زبانآموزان برای اجرای نقشهای گروهی با
کمک یکدیگر به ایفای نقش و انجام دادن موضوع فرهنگی بهصورت گروهی پرداختهاند .این امر همسو با
پژوهش رید ( )62 3است که معتقد است تعامل با سایر همکالسیها و انجام فعالیتهای کالسی بهصورت
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گروهی بسیار اهمیت دارد و از این بریق زبانآموزان بهتر مطالب را بهخابر میآورند .درواقع انگیزشی که از
کار گروهی دریافت میکنند ،به آنها در یادگیری و فهم مطالب جدید کمک میکند.
مدرس در این روش بدون توجه به سبک یادگیری افراد ،نحوهی تدریس خود را بر اساس الگوی هَیَجامَد
انتخاب کرده است و با وجود این ،زبان آموزان از جلسات لذت کافی برده و نوع هیجانات آنان مثبت بوده
است .بنابراین ،استفاده از این الگو در تدریس میتواند حتی برای افرادی که سبکهای یادگیری متفاوت
دارند نیز راهگشا باشد .این نتیجه همسو با نظر کیفه ( )62 2است که میگوید سبکهای یادگیری ادراکی
مطلق و ثابت نیستند و میتوانند در بول زبانآموزی بسته به شیوهی تدریس مدرس تغییر کنند.
یکی از مزیتهای الگوی هَیَجامَد درگیرکردن چند حس زبانآموز بهبور همزمان است و بهدلیل این
ویژگی میتواند برای همهی زبانآموزان با انواع سبکهای یادگیری مناسب باشد .ازآنجاییکه با توجه به
مدت زمان محدود و تعدد زبانآموزان ،امکان تدریس براساس سبک یادگیری زبانآموزان وجود ندارد،
استفاده از الگوی هَیَجامَد با توجه به دخیل بودن انواع حسهای شنیداری ،دیداری ،لمسی-حرکتی و غیره
در مراحل درونآگاهی آن ،میتواند عالوه بر صرفهجویی در وقت ،زبانآموزان را با هر نوع سبک یادگیری
اغنا نماید .یعنی مدرس ،در مرحلهی درونی حواس زبانآموزان را از بریق محرکهای عملی ،دیداری،
شنیداری و بویایی تحریک کرده و سپس آن فعالیت را با اهداف آموزشی مرتبط میسازد و بدین ترتیب
فرآیند یادگیری آنان فارغ از نوع سبک یادگیری تسهیل میشود .بنابراین ،در مقایسه با سایر روشها ،این
الگو برای همهی افراد با سبکهای متفاوت مناسب است.
این نتایج ،بر خالف پژوهش افتخاری ( )62 2است که میگوید سبکهای یادگیری ممکن است در
برخورد مؤثر با موقعیت اخالل ایجاد کنند .از سویی دیگر ،به عقیدهی دانکالرک ( )3222شرکت افراد در
فرآیندهای یادگیری و فراگیری هر چه بیشتر مطالب توسط آنها به سبک یادگیری بستگی دارد که
میتواند عملکرد آنها را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد .اما در این پژوهش مشاهده شده است حتی
پس از اتمام کالسها در نوع سبکهای یادگیری زبانآموزان تغییر به وجود آمده است و تمایل آنان به
شرکت در فعالیتهای کالسی و گروهی در مرحلهی درونی و جامع افزایش یافته است .بنابراین میتوان با
استفاده از این الگو ،کالس را برای همه نوع سبکهای شنیداری ،دیداری ،المسهای ،حرکتی و غیره جذاب
نمود و فرآیند یادگیری را سرعت بخشید .مشاهده میشود سبکهای یادگیری مانعی برای تدریس براساس
این الگو محسوب نمیشود و هَیَجامَد بر سبکهای یادگیری پیشی گرفته و بر آن غلبه کرده است.
در بررسی رابطهی میان سبکهای یادگیری و میزان غرقگی زبانآموزان نتایج نشان داد ازآنجاییکه در
فرایند غرقگی بهدلیل درگیر شدن حواس بیشتر زبانآموز ،هیجانات مثبت بیشتر میشود ،با باالرفتن میزان
آن سبکهای یادگیری ادراکی اهمیت خود را از دست میدهند و زبانآموزان با سبکهای یادگیری ادراکی
متفاوت در مرحلههای لمسی-حرکتی ،درونی و جامع نیز فارغ از نوع سبک از موضوع تدریس شده لذت
برده و غرق در فعالیت ،مشارکت و پذیرفتن نقشهای گروهی شدهاند .به عبارت دیگر ،تدریس براساس
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الگوی هَیَجامَد مانند واسطه و میانجی میان سبکهای یادگیری و غرقگی بوده است که با باالرفتن هَیَجامَد
زبانآموز ،میزان غرقگی و لذت بردن وی از فعالیت بهویژه در مراحل درونی و جامع (درونآگاهی) بیشتر
شده و اثر سبکهای یادگیری ادراکی خنثی شده است.
از دیدگاه سیکزنتمیهالی ( 6222و  )622غرقگی ،انجام دادن کار است ،بدون اینکه فرد در مورد آن
فکر یا احساسی داشته باشد .در این لحظه ،فرد با تجربهی هیجانات مثبت ،در فعالیت غرق شده و با اینکه
کامالً آگاه است ولی حرکاتش کم و بیش خودکار است .بنابراین ،سبکهای یادگیری خللی در تجربهی این
فرایند و لذت بردن زبانآموز ایجاد نمیکند .درواقع ،در مراحل شنیداری ،دیداری و لمسی-حرکتی زبانآموز
ازآنجاییکه در مرحلهی برونآگاهی قرار دارد ،تمایل دارد برای کسب آگاهی بیشتر سریعتر این مراحل را
بی کرده و به سطحی از آگاهی نسبی دست یابد .به همین علت با ورود به مرحلهی درونی (درونآگاهی) ،با
افزایش میزان کنجکاوی و درگیری حواس ،این «فعالیت» است که بر زبانآموز تسلط دارد و وی را کنترل
میکند .این یافته در راستای پژوهش مکیکانگاس و دیگران ( )3262است که براساس آن ،زبانآموزان در
مرحلهی لمسی-حرکتی ،درونی و جامع فقط بهدلیل خود فعالیت در آن درگیر شدهاند و این تجربه به
خودی خود برای آنان لذتبخش بوده است .زبانآموزانی که پیش از شروع تدریس در پیشآزمونِ سبک
یادگیری ،هریک سبک یادگیری مخصوص به خود را داشتهاند ،پس از شروع دورهی تدریس براساس الگوی
هَیَجامَد ،هیجانات مثبتی را که منجر به تجربهی حس لذت میشود ،تجربه کردهاند و همانگونه که
سیکزنتمیهالی (  )622اذعان میدارد این غرقگی بیشتر هنگام کار و فعالیت عملی در مراحل درونی و
جامع که فرد به درونآگاهی دست یافته ،تجربه شده است و اثر سبک یادگیری بر زبانآموزان را خنثی
نموده است .بنابراین میتوان گفت ،سبکهای یادگیری افراد خللی در تجربهکردن احساس غرقگی آنان
ایجاد نمیکند و تأثیر معناداری بر روی آن ندارد .بنابراین ،همسو با پژوهش اشمیت (  )322تسهیل وقوع
غرقگی در آموزش میتواند با افزایش انگیزه ،کارآیی زبانآموزان را افزایش دهد.
از سوی دیگر ،با افزایش میزان هَیَجامَد در سطوح درونآگاهی و نیز در سطح پایانی مرحلهی برونآگاهی
یعنی مرحلهی لمسی-حرکتی ،احساس اشتیاق به فعالیت و ارتباط با سایر زبانآموزان در این مراحل افزایش
یافته و این درگیرشدن در فعالیت با مفهوم غرقگی همپوشانی دارد .این امر در تأیید پژوهش پیشقدم
( )3261است که براساس یافتههای آن اشتیاق به تعامل در بین زبانآموزان با شرایط یکسان ،میتواند
مالکی برای یادگیری بهتر آنها باشد و هرچه سطح هَیَجامَد باالتر باشد ،میزان اشتیاق به تعامل نیز باالتر
خواهد بود .بنابراین ،مراحل درون آگاهی هَیَجامَد بر میزان غرقگی آنان تأثیر گذاشته و میل به مشارکت و
یادگیری را فارغ از سبک ترجیحی برای زبانآموزان افزایش میدهد .لذا ،در سطوح هَیَجامَد با افزایش میزان
غرقگی در هر جلسه ،سبکهای یادگیری اهمیت خود را از دست داده و اثر آن خنثی شده است.
افزونبراین ،نتایج نشان داد که میزان غرقگی زبانآموزان در هر مرحله نسبت به مرحلهی قبل بهصورت
پلکانی افزایش داشته و در مرحلهی درونی و جامع این میزان به حداکثر خود رسیده است ،چراکه حواس و
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هیجانات درگیر در مراحل درونآگاهی به حداکثر رسیده است .بدین معنا که در جلسات شنیداری و
دیداری که تجربهی عملی از موضوع وجود ندارد و تدریس صرفاً با ابزار صوتی و تصویری صورت میپذیرد،
زبانآموز احساس خستگی و بیحوصلگی کرده و تمایل چندانی برای ادامهدادنِ بحث ندارد .اما با ورود به
مرحلهی لمسی-حرکتی و درونی ،نقش وی پررنگ شده و یادگیری بهصورت عملی صورت میپذیرد.
درنتیجه ،گذر زمان احساس نمیشود؛ چراکه مدرس با استفاده از ابزارهای خاص ،زبانآموزان را در موقعیتی
قرار میدهد که با تجربهی مستقیم ،نقشی را که به آنها محول شده بود شبیهسازی کرده و بدینترتیب،
کالس از حالت مدرسمحور خارج شده و بهصورت زبانآموزمحور درآمده است .پرواضح است که در چنین
شرایطی بهدلیل اینکه کالس از حالت سنتی خود خارج شده ،به زبانآموزان این امکان را داده است که با
بروز هیجانات واقعی ،کامالً غرق در فعالیت شده و متوجه گذر زمان نشوند .افزونبراین ،زبانآموزان بهدلیل
تمرکز کامل در مهارت ،بهواسطهی یادگیری موضوع بهصورت عملی تمایلی به اتمام جلسه تدریس نداشتند
و از مدرس ،درخواست برگزاری کالسهای بیشتر به این شیوه را داشتند .این نتیجه در راستای پژوهش
مکیکانگاس و دیگران ( )3262است که در این مراحل فعالیت یادگیری برای زبانآموزان بسیار لذت بخش
بوده و باعث میشود فقط به خابر خود فعالیت در آن درگیر شوند .هرچه زبانآموز بیشتر در فعالیت درگیر
میشود ،احساسات مثبت وی به واسطهی مشارکت بیشتر و داشتن هیجانات مثبت افزایش مییابد .بنابراین،
رابطهی مثبتی میان میزان غرقگی و هیجانات مثبت وجود دارد و این نتیجه در تأیید پژوهش روگاتکو
( )3222است که رابطهی مثبت و معناداری میان شیفتگی و احساسات مثبت مانند لذت ،شادی و رضایت
وجود دارد .بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نمودار ( )4را برای نشان دادن رابطه میان
هَیَجامَد ،غرقگی و سبکهای یادگیری ادراکی ترسیم کرد.

نمودار  .4رابطهی میان الگوی هَیَجامَد ،سبکهای یادگیری و غرقگی
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همانگونه که در نمودار ( )4مشاهده میشود با استفاده از الگوی هَیَجامَد ،میتوان میزان غرقگی
زبانآموزان را افزایش داده و بر این اساس اثر سبکهای یادگیری ادراکی را خنثی کرد .درنتیجه با استفاده
از این روش تدریس ،سبکهای یادگیری زبان آموزان خللی در یادگیری مؤثر ایجاد نکرده و آنان فارغ از نوع
سبک یادگیری ،از فرآیند یادگیری لذت میبرند .بنابراین ،پیشنهاد میگردد مدرسان در فرآیند آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان ،هیجانات و حواس زبانآموز را مدّنظر قرار داده و با توجه به این دو مؤلفه ،به
تدوین کتب درسی در این حوزه بپردازند .افزون براین ،آموزشِ عملکرد و بهکارگیریِ الگوی هَیَجامَد به
مدرسان از بریق کارگاههای آموزشی پیشنهاد میگردد چراکه آنان را در تهیهی مواد درسی مناسب برای
آموزش یاری میرساند.
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پیوست الف) پرسشنامهی هیَجامَد
نام و نام خانوادگی:

سن:

مدرک تحصیلی:

زبان مادری:

کشور:

سطح زبان فارسی:

در جدول زیر برای هر شماره میزان آشنایی خود با آن مطالب را عالمت زده و سپس در زیر همان گزینه احساس
خود را نسبت به آن مطالب و میزان مواجهه و انجام دادن آن را عالمت بزنید.

 -1نام موضوع

احساسم به
..................

میزان مواجهه
و انجام و
تجربهی آن

نمیدانم
چیست

شنیدهام

دیدهام

لمس کردهام

درست کردهام

در مورد آن
تحقیق کردهام

خیلی بد
بد
خنثی
خوب
خیلی خوب

خیلی بد
بد
خنثی
خوب
خیلی خوب

خیلی بد
بد
خنثی
خوب
خیلی خوب

خیلی بد
بد
خنثی
خوب
خیلی خوب

خیلی بد
بد
خنثی
خوب
خیلی خوب

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
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پیوست ب) پرسشنامهی سبکهای یادگیری ادراکی رید 1325
نام و نام خانوادگی:

سن:

مدرک تحصیلی:

کشور:

زبان مادری:

سطح زبان فارسی:

میزان توافق خود را با هریک از جمالت زیر بین عدد ( 6کمترین میزان توافق) تا ( 0باالترین میزان توافق) مشخص
کنید.
کامالً مخالفم
6

مخالفم
3

نامعلوم (مردد)
2

موافقم
4

کامالً موافقم
0

موضوع
 -6وقتی معلم دستورالعملها را به من میگوید ،مطالب را بهتر میفهمم.
 -3من ترجیح میدهم مطالب را با انجام دادن در سر کالس یاد بگیرم.
-2وقتی در کالس با دیگران کار میکنم ،کارهای بیشتری انجام میدهم.
-4وقتی بهصورت گروهی مطالعه میکنم ،بیشتر یاد میگیرم.
-0در کالس وقتی با دیگران کار میکنم ،بهتر یاد میگیرم.
 -1با خواندن مطالبی که معلم بر روی تخته مینویسد ،بهتر یاد میگیرم.
وقتی افراد به من میگویند که چگونه تمرینها را در کالس انجام دهم ،بهتر آن را یاد میگیرم. -3وقتی مطالب را در کالس انجام میدهم ،بهتر یاد میگیرم.
 -2من مطالبی را که در کالس شنیدهام بهتر از آنهایی که خواندهام به یاد میآورم.
 -62وقتی دستورالعملها را میخوانم ،بهتر آنها را به خابر میآورم.
 -66وقتی مدل چیزی را میکشم ،آن را بهتر یاد میگیرم.
 -63وقتی دستورالعملها را میخوانم ،بهتر میفهمم.
 -62وقتی به تنهایی مطالعه میکنم ،مطالب را بهتر بهخابر میآورم.
 -64وقتی باید مطلبی را بهعنوان پروژه برای کالس آماده کنم ،بهتر یاد میگیرم.
 -60از اینکه مطالب را برای امتحان یاد بگیرم ،لذت میبرم.
 -61وقتی نقشه (برح) مطالبی را که میخوانم میکشم ،بهتر یاد میگیرم.
 -6وقتی معلم در کالس سخنرانی میکند ،من بهتر یاد میگیرم.
 -63وقتی تنهایی کار میکنم بهتر یاد میگیرم.
 -62وقتی در نقشهای کالسی بازی میکنم ،مطالب را بهتر میفهمم.
-32وقتی در کالس به کسی گوش میدهم ،بهتر یاد میگیرم.
-36من از انجام دادن تکالیف با دو یا سه همکالسیم لذت میبرم.
-33وقتی چیزی را میسازم ،چیزهایی را که یاد گرفتهام بهتر بهخابر میآورم.
-32ترجیح میدهم با دیگران مطالعه کنم.
-34من با خواندن مطالب بیشتر از گوش کردن به کسی لذت میبرم.
 -30من ازساختن چیزی برای پروژه کالسی لذت میبرم.
-31وقتی در فعالیتهای مرتبط کالسی شرکت میکنم ،بهتر یاد میگیرم.
 -3وقتی در کالس بهتنهایی کار میکنم ،بهتر یاد میگیرم.
 -33ترجیح میدهم پروژههای کالسی را خودم انجام دهم.
 -32من از خواندن کتاب درسی بیشتر از گوش کردن به سخنرانی یاد میگیرم.
 -22ترجیح میدهم به تنهایی کار کنم.

نمره
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پیوست ج) پرسشنامهی میزان غرقگی
نام و نام خانوادگی:

سن:

مدرک تحصیلی:

کشور:

زبان مادری:

سطح زبان فارسی:

میزان توافق خود را با هریک از جمالت زیر را مشخص کنید.
به هیچ وجه

تا حدودی

بسیار زیاد

 .6میزان سختی دقیقا مناسب من بود

⃝ ----

⃝ ----

⃝ ----

 .3جریان افکارم روان بود.

⃝----

⃝----

⃝ ----

 .2متوجهی گذر زمان نشدم.

⃝----

⃝----

⃝----

 .4مشکلی در تمرکز کردن نداشتم.

⃝----

⃝----

⃝----

 .0ذهنم کامالً آزاد بود.

⃝----

⃝----

⃝----

 .1کامالً مجذوب فعالیت شدم.

⃝----

⃝----

⃝----

⃝----

⃝----

⃝----

 .3در هر مرحله میدانستم باید چه کار کنم.

⃝----

⃝----

⃝----

 .2احساس میکردم همه چیز تحت کنترل خودم بود.

⃝----

⃝----

⃝----

 .62در افکارم کامالً غرق شدم.

⃝----

⃝----

⃝----

 .افکار صحیح خودشان در ذهنم شکل میگرفتند.

