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تاريخ دريافت ،1393/07 /17 :تاريخ پذيرش1393/09/25 :

چکيده
آمووش ز نووان رنووی در ایووران همووشاره نووا تبیوون نوور خایوور وووخاتتی ر ز دسووتشر – ترجموون
یشرت میپوییرد ،ا ایو ر هیچگواه خایورا ا یلیو

اکوخ هواا ذهو موسرو

نن هخگام آمش ز نان رنوی ،خایور رراووخاتتی ،یژگویهواا طورری  ،سون
ر نس پردا ز دادهها اطال وات تشسوز نوان آموش
نان رنی نوا تبیون نور ر ز تلقوی

ا تموواد نوون نتوو /در نهای و
تشان

کخ

یور نو هواا ررآیخوس یوادگیرا

خایور رراووخاتتی ا یلیو هوشز هیلوانی ،ایوشلی

نخیادی را نراا توسری /یوادگیرا نوان رنوی نسسو
پیشخهادا ،نان آموش نووشرت کارآموس دانو

دهخوس ،نطشریبون نوا اسوتتاده ا راهبارهواا

نوانی را کسوظ کورده نوا ایلواد انگیو ه ،تالییو ،

نووا نوور ن داد مووسا م

ملووی نووان در ر ووایی هیلووانی-وووخاتتی،

ارتلاطی ا نن نهتری سطح ممب نرسس.

واژههاااي کلياادي آمووش ز نووان رنووی ،خایوور رراوووخاتتی ،تلقووی
نار

گتتگوش،

 ...موشرد تشجون یوانظ ننوران ایو نوش ه

یرار نگررتن اس  .در ای مقالن ،نشیسوخسگان در یوسدنس نوا تحلیو
دایوی

مشیعیو

نوان آموش

یادگیرا.

 پست الکترونيك نويسندة مسؤولhomayooni84@ut.ac.ir :

دایووی ،هووشز هیلووانی،
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 .1مقدمه
در ررآیخس آمش ز معخادار نان تارجی ،ال ه نور خایور در ن نوانی ،خایور نور ن
نوووانی موووشیعیتی نیو و ا نقو و

تعیوووی کخخوووسهاا نرتشردارنوووس .ایو و

شامو و

میتشانس نن در ن دادِ مشرق نان تارجی نی نر ن دادِ طلیعی آن ،کمک ووایانی کخوس.
نا نگاهی نن متسهاا آمش ز نان ،ا یلیو ر ز ووخیسارا -گتتوارا ،ر ز مسوتقی ،
ر ز دستشر ترجمن  ...در مییانی کن طرانان ای متسها اغلظ ا

خایر رراووخاتتی

اطتی در ررآیخس آمش ز نان غار مانسهانس؛ نال آنبون وال ه نور رووس ووخاتتی،
تقشی

روس اطتی اجتما ی نان آمش ان ،کلیس ایلاد انگی ز نراا روس همن جانلون

آنان تشاهس نشد .در ایو راسوتا در مقالوة ناضور نیو نررسوی شامو ر ان وخاسوی
رراوخاتتی نهتتن در محیز ررآیخس آمش ز نان رنوی ،نوراا نهلوشد ر نوس آموش ز
یادگیرا در دستشر کار یرار گررتن اسو  .نخوانرای نشیسوخسگان در یوسدنس توا نوا ر ز
تشییتی -تحلیلوی ،خایور ووخاتتی رراووخاتتی را مانخوس هوشز هیلوانی در ررآیخوس
یادگیرا مبالمة نان رنی ،مشرد تل ین تحلیو یورار دهخوس ا ایو رهگویر ،نقو
خایرا ا یلی ررآیخس نار

یادگیرا ،ر اا ر انی کالو درو،

خایر رراووخاتتی

را نن مساین نگیارنس.
سوال هاي پژوهش
 .1م ایاا آمش ز یوادگیرا معخوادار نوان رنوی کوسام اسو
خایوور رراوووخاتتی

وواطتی را جه و

 .2چگشنون مویتوشان

نهلووشد آمووش ز نووان رنووی نبووار گرر و

 .3راههاا درک هشومخسانن کارنرد طلیعی نان رنی کسام اس
فرضيههاي پژوهش
 -1یبی ا م ایاا مه مرتلز ساتت هوس(ممعخا تلرنون ا سوشا نوان آموش ان نوا
مشضووش ات درسووی ،ایلوواد انگیوو ز ،تالییوو  ،انوورگا رروو تسووتگی اسوو .
 -2خایر وخاتتی

اطتی در ه تخیسهانس؛ مسرسان میتشانخس نوا کسوظ مهوارتهواا

ال م ،نان آمش ان را در جه

پرداتت نن شاطف تشد یارا دهخس -3 .ارتلاط گر هوی
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د ر نار

مشیعیتی جش مخاسظ ر انی ،نق

نس ایی در رعال سا ا انگی ه تالیی

درک هشومخسانن م Intellectual understandingمشضش ات مشرد نحث در کوالو
درو دارد.
 .2پيشينة پژوهش
در میخة آمش ز نان رنی ،پژ ه هواا یور انلوام ووسه اسو

ا جملون  .1مقالوة

«ر زهاا آمش ز نان تلیی جایگاه مهارتهواا چهارگانون» نشووتة هورا ار ولی
م .2 1386مقالة«آسیظ وخاسی درو مبالمن دانشلشیان نان ادنیات رنی در ایوران»
نشوتة نس ملیسا م 1390کن هر یک نن نحث در توشص متسهاا سختی آمش ز نان
پرداتتن نن نرتی ا متسهاا جسیس نن یشرتی کشتاه ،اواره داووتنانوس -3 .پایوانناموة
»

«

ارتلواطی

نشوتة مری جالئی کن در آن ،تاثیر تسری /ادنیوات معایور رنوی در توشان

دانشلشیان ایرانی ا د نعس ننرا میسانی ،مشرد نررسی یورار گررتون اسو  .نخوانرای
میتشان گت

تا نن نال هیچ کسام ا پژ ه هاا میکشر ،خایر وخاتتی رراووخاتتی
دایی را نراا آمش ز نان رنی مشرد نررسی یرار نسادهانس.

همچخی متس تلقی

 .3فرآيند و بافت يادگيري
ررآیخس ارتلاط

کشف معخا ا جملن ملانثی اس

کن دیسگاه هاا متتا تی درنارة آن

مطرح وسه اس  .نسی الطلشجی ،ررآیخس ارتلاط را در د نش ة نشوتار
ترسی میکخس م

16 1962 ،
رمزگشايي

رمز گذاری

سیلن

فرستنده

گوينده

گتتار چخی

نويسنده

شکل :1ارتباط دو حوزه نوشتار و گفتار

گيرنده

شنونده

خواننده
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نخووانرای ررآیخووس ارتلوواط میووان انسووانها ،چخووسی مرنلوون را وووام موویوووشد کوون
نرتووی ا آنهووا ذهخووی نرتووی دیگوور

ووالنی اس و  .ارائ وة اربووار ذهخووی نیا مخووس

دس و یووانی نوون جملوونهووا ترکیووظهووایی اس و

کوون نتشانخووس محتووشاا سوون را نوون

نهتری نحش در تشد جواا دهخوس .ا ایو ر  ،رورد نوا اسوتتاده ا دانو
ملمش ناا ا

نوانی توشد،

اگگان را متخاسوظ نوا محتوشاا سون نور مویگ یخوس ،سو  /در ننوام

آ ایی نان در یسد گو یخ

آ اهوا ررمهوایی آ ایوی ا یلیو لحو  ،آهخو

میآیس .همة ایو موشارد چون ا ننور م ومشن ماربوار

 ...نور

چون ا ننور سواتتار مر ز

کووارکرد نووان در چووارچشس سوواتتار رم هوواا نووان یوورار موویگیوورد ای و همووان
مرنلناا اس

کن رم گیارا م encodingنامیسه میوشد.

اما در سشا دیگر سن مگیرنسه ررآیخس ارتلاط ،تشد داراا مرانلی چخس اس

کون نوا

رم هایی ور ع میوشد تشسز ررستخسه موتاهی یا کتلی ا طریوق سوای ارتلواطی یوا
ولبناا ا ولبنها  channelارسال میگردد .چخانبن میدانی ررایخس ارتلاط وتاهی ،یوک
ررآیخووس د سووشین اسوو

کوون در آن ررسووتخسه گیرنووسه نووا هوو نوون تلووادل اطال ووات

میپردا نس .ا ای ر گاهی ررستخسه نن هخگام گتتگش نن گیرنسه تلسی میوشد نور ب./
گیرنسه ،در سایة ننام متعار( نان ،نار

سن

وخات

تلرنة پیشی

نانی  ،پیام را

نن یشرت ملمش ناا ا آ اها کون آنهوا را نون یوشرت انوسهاا معخوادار نوانی پیشنوس
میدهس ،دریار

میکخس .در ای ای مرنلون ،رم گشوایی م decodingنامیوسه مویووشد

مطهماسلی همباران . 47 1389 ،گیرنسه در نقیق
وشد .ا معخاا اگگان را نا تشجن نن نار

معخا را میسا د نن ایخبن معخا نن ا مختق

مشیعیتی ررآیخس ارتلاط تعیی مویکخوس .ا ایو

ر گتت ای مطلظ کن نن کار نردن یک نان ،چی ا رراتر ا دانست دسوتشر یشا وس آن
نان اس  ،نسلتاً ساده اس  .اما وخاسایی تحلی انشاع دیگر دانو
دتال

کون در کوارنرد نوان

دارنس ،امرا پیچیسه محسشس میوشد .نن هر نال نراا رراگیرا کارنرد مخاسوظ

یک نان تارجی ،ناگ یر د مرنلن جشد دارد کون ال م اسو
مخاسظ ،نان آمش ای د را نن نهتری نحش پش
م competenceس مرنلن کخ

نوا روراه کوردن وورایز

سر نگیارد .الف .مرنلون توشان

نانی م. performanceتشان

نوان

نانی در ایو تشسوز
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چامسبی مطرح وس ،ا نر ای

کن کشدکِ انسان کن نان محیز تشد را

نا ر اس

میآمش د ،تخها انلاوتناا ا گتتنهاا پراکخسه را یاد نمیگیرد ،نلبن ملمش ناا ا یا سهها
ایشل یری را نراا تشلیس ساتتهاا گشناگشن گتتار ،کسظ میکخس .ا ای ننام ذهخی
یا سهها را «تشان

 . 107 1379 ،ا معتقس اس

دستشرا» مینامس م

تشانایی

نانی نشر ،ادة هشز کلی انسانها یا استعساد یادگیرا ارراد نیس  ،نلبن یژگی رطرا
مInnate

راثتی اس

ا پی

کن منتص نن گشنة انسان اس  .ما نا دان

طرانی

وسه م pre-programmed knowledgeکاری درناره نحشة کارنرد نان ،پا نن رین
تخها نیا نن کمتری

جشد میگیاری

مقسار تماو جه

رعال ساتت

ارتلاط نا
نا

نانهاا گشناگشن اطرا( داری ؛ تقریلا ولین نن پرنسهاا کن پر ا را یاد میگیرد

محیز نیر ن ا النن ،سا گارا پیسا میکخس مکشک . 47 2011 ،دل هایم در ا اتر دهة 1960

ایطالح تشان

ارتلاطی را در تقان تعمسا در نرانر تشان

نن گتتة هایم  ،اونایی کن تخها داراا تشان
نن پیشخهاد ا چهار نشع دان

نانی چامسبی مطرح کرد.

نانیخس ،یادر نن نریرارا ارتلاط نیستخس.
انتمال داوت ،

نراا نریرارا ارتلاط مشرق ضر را اس

م possibilityامبانپییرا م ، feasibilityتخاسظ مAppropriateness

م Attestednessمهمان  . 50-48ال م نن ذکر اس

توسیقپییرا

کن تمام اج اا کالم ا جملن تعانیر

غیر کالمی نان ،ره مخنشر کالم تتبیک انشاع منتلف مت  ،ننشی ا تشان
هر ونص محسشس میوشد.ا ای ر امشرا ا یلی لح  ،یسا
ر انز نی سنخگشیان نان ،س  ،جخسی
سرانلام میراث پی
در نقیق

مقوشد گشیخسه

اجتما ی آنان؛ مان

میخن ررهخگی سنخگشیان نان در تعلیر یک تعام

میگردد؛ ملمش ة ای
نار

مشیعی

نال

مشیعی

شام
سن

را نار

«معخا ج ا طریق نار

چهره ،نشع
مبان
ایعی لحاظ

م contextمینامخس مکشک. 57-56 2001 ،

خایر غیر کالمی ،نق

نن لارتی گر( سات

ارتلاطی

سن

تعیی کخخسهاا در معخا

ایتا میکخس .ررث معتقس اس

نانی یا نبار نردن آن در نار هاا منتلف ،ر و

کن

نمیوشد»

م مر1402 ،ق  . 68یانلان ننریة نار  ،آن را نن چهار نشع متني ،موقعيتي ،فرهنگي و
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عاطفي تقسی میکخخس کن در ادامن در راستاا مقالن تخهوا د نارو

واطتی را

موشیعیتی

مشرد نررسی یرار میدهی .
 .1بافت موععيتي
مشیعیتی ،همان خایر غیر نانی اس

مقوشد ا نار

تأثیر نس ایی دارد .خایر غیر نانی ،وام ونوی
لحنة تبل

نی ورایز مرنشط نن محا ره

کن در ررآیخس درک معخاا سن ،
گشیخسه مناطظ رانطن ای د
کالمی» اس

یا نن ایطالح «مشیعی

مر.ک السعران ،نیتا  . 263نراا نمشنن توشر کخیس کن مادرِ مری در نال وست للاو اس
کن ناگهان یبی در می نس

مادر تطاس نن مری میگشیس «

چخانچن مری معخاا جملن را نس ن تشجن نن نار
منالف نا مقوشد مادرز ا آن نرداو
ا معخایی امرا ا یلی «

»

مشیعیتی در ننر نگیرد ،نرداوتی تلرا

تشاهس کرد؛ نال نسیهی اس
» ،یا «

مقوشد مادر

» اس .

 .2بافت عاطفي
نا نگاهی نن کالوهاا آمش ز ایتسار گرایانة مبالمة نان رنوی ماسوتاد -دانشولش در
مییانی کن گتتمان کالسی داراا چخس یژگی نار اس  ،یبی ایخبن نان کالو بافات
زدوده اس  ،نال آنبن نا نگاهی نن اجتماعهاا ایعی طلیعی گتتمان مینیخی کون در
نیشتر مشیعی هاا ارتلاطِ نیر ن ،ارتلاط ن دیبی نی گتتنهاا ورک
مت نالرو

جشد دارد ،ای پسیسه نن زبان بافتي شده مشسشم اسو

کخخسگان گتتگش
مر.ک دنلیوش کور ل،

 . 466 1950نخانرای در ر زهاا آموش ز نوان رنوی ا یلیو ر ز مسوتقی  ،ر ز
دسوتشر ترجموون نتوی ر ز ارتلوواطی -نون لو
رراوخاتتی تسری -/کن امر

وسم آوووخایی مسرسوان نووا یشا ووس

در دانشوگاههواا کشوشر رایلخوس ،تعللوی نوسارد کون ا

نان آمش سؤاالتی پرسیسه وشد کن ارتلاطی نا محیز نالرو کالو نسارد .ا ای ر ا
یک دانشلش پرسیسه میوشد «
؟» نن نان آمش دیگر گتتن میوشد «

؟» یوا «
» در نالیبون

چخانچن دیالشگ در نارتی مخن  ،معخادار تلرنن محشر طرانوی ووسه ناووس ،وال ه نور
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نرانگینت هشز اطتی نان آمش  ،درک ا ا مطالظ نهتر تشاهس نشد ،نراا نمشنن در
نار

گتتگشا ونوی نی د د س  ،انتماالت یادا نراا طرانی دیالشگهوا جوشد

دارد؛ ا ای ر مسرو نا تبین نر کارنردا نشدن ،معخادارا ،انگینتگی  ...نن طرانوی
دیالشگهایی متخاسظ نا مشیعی هاا ایعی نان مقوس میپردا د.

چخانچوون دیووالشگهوواا رووشق نوون ووویشهاا معخووادار ،کووارنردا در نووارتی مخاسووظ ،نوون
نان آمش

رضن ووشنس ،ا ننور واطتی ر انوی تواثیر نسو ایی در دیو

پیگیورا

سووایر ملانووث کووالو درو تشاهووس داووو  ،درک ا ا ایووطالنات نوور ن
داد آنهووا نوون یووشرت یانوو مالننووناا اروو ای

تشاهووس یاروو

مر.ک دیووالشگ . 2 1

ایخووک نوون مخشلووشگ یوور کوون نوون یووشرت مخطقووی طرانووی وووسه اس و
ننشی ا یک دیالشگ ناوس ،تشجن نماییس

.2

.3

موویتشانووس
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.4

.5

نا نگاهی نن ا مال ر انن رشق کن نراا هور روردا مویتشانوس اتتواق نیتتوس ،در موی یوانی کون
نان آمش  ،نخس نخس دیالشگ رشق را مویتشانوس نون رانتوی در ذهو توشد تلسو کخوس نتوی
نیا مخووس هیچگشنوون توووشیر یووا ریلمووی در ایوو نوواره نلاوووس ،یوورا ننوو مخطقووی ،معخووا
محووشرا دیووالشگ رووشق ،نوون تووشنی دان و

نووانی روورا نووانی ا را در نووان مووادرا

س و  /در نووان د م رعووال سوواتتن سوولظ م ویوووشد نوون رانتووی معخوواا مقوووشد را درک
نمایس ا تماد نن نت /ال م را نراا نبارگیرا ایطالنات میکشر ،کسظ کخس.
 .5هوش شناختي و هوش هيجاني()emotional intelligence

ا ننر نسیارا ا رالستن دیسگاه هاا سختی«،هشز» «هیلانی» د متهوشم نوی رنوز
نشده نتی در مقان یبسیگر یرار میگیرنس .نطشریبن هشز ،مستاً نن معخواا تشانوایی
تتبر انت ا ی تشاناییهاا وخاتتی اس
نیارتن آوتتن ،نسل

هیلانها نی یوک سورا پاسو هواا سوا مان

نن محرکها انگاوتن میوشنس .نا ایو نوال ،ارسوطش در اتالییوات

نیبشماتی میگشیس ال م اس

هشز

قالنی  ،مهار نسگی هیلانی ما را نون دسو

نگیرد .انساسات ما مانی کن نن تشنی نن کار گررتن وشنس نا ترد مخطق همراهخوس؛
نن تتبر ما ،ار زهاا ما نقاا ما جه

میدهخس ،اما نن آسانی میتشانخس نن تطا نر نوس

نیشتر مشای نی چخی میوشد مگلم  . 21 1391،ا دیسگاه ارسطش ،مشوب انسوان ایو
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نیس

کن ا هیلان نرتشردار اس  ،نلن آنچن اهمی

دارد ،مخاسظ نشدن هیلان نحوشه

انرا آن اس  .در نش ة هشز وخاتتی گیلتشردم Guilfordا ننستی کسانی نشد کون
نا ننریة الگشا ساتتار هشوی تشد ،د متهشم تتبور همگورا

اگورا را نون خوشان د

جن مسة تتبر انسان ،مطرح کرد .در تتبر همگرا ،نتیلة تتبور ا یلو معلوشم اسو ؛
یعخی همشاره یک پاس درسو
پاس هاس

جوشد دارد ،اموا نتیلوة تتبور اگورا تعوساد یوادا ا

کن هر کسام ا ننر مخطق ،درسو

نون ننور مویرسوس .تالییو

ا دیوسگاه

گیلتشرد ،نا استتاده ا تتبر اگورا تعریوف مویووشد مسویف . 65 1383 ،اد ارد د نشنوش
م Edward de Bonoنی نا مطورح کوردن تتبور جوانلی ،گوامی مهو در ایو
نرداو  .نخا نر دیسگاه ا «ای تتبر نش ی ر ز نرتشرد نا اطال ات اس

میخون

کن نن نتایج

تالیانناا مخلر میوشد .تتبر جانلی در مقان تتبر مشدا مطرح وسه اس  .سیسوت
آمش وی ،مستا ما را نن استتاده ا مخطق طی کردن گام نن گوام نوراا رسویسن نون راه
ن درس  ،هسای

میکخس .ای نوشع تتبور ،تتبور موشدا اسو

مخاسظ اس  .اما گاهی ما نا یک مشیعی
جه

ال م نن سم

در نیشوتر مشایو

یژه مشاجن مویووشی کون ر ز ذکور ووسه،

چی ا را کن نن آن انتیاج داری  ،نرایمان رراه نمیکخس نیا نون

تتبر جانلی تشاهی داو

موریتی همباران . 18 1390 ،در ای میتشان تتبر جانلی را

همان تتبر تالق دانس

کن ررد ،نا اسوتعساد تالییتوی کون دارد ،در در ن توشد نون

تحلی درس

مشیعی

پرداتتن نهتری

ب /العم را نا تشجون نون وورایز منتلوف

انلام میدهس .اللتن پشیوایی تتبور اسوتتادة نهیخون ا آن ،توشد داراا شامو
در نی ،وخاتتی،

یسوتی،

ل نیر نی رراوخاتتی یژهاا اس .

ا ننر تارینی ،نقطة ضعف مه دیسگاههاا وخات

گرا اجتما ی -ووخاتتی یوادگیرا

همشاره نادیسه گوررت جخلونهواا واطتی ررآیخوسهاا ذهخوی نوشده اسو  ،اموا تحوشالت
گستردهاا کن در نش ة هشز هیلانی رخ داد ،دیسگاههاا سختی را یر سوشال نورد نور
ارتلاط ن دیک در ه تخیوسة هوشز هیلوان تاکیوس نموشد .یبوی ا مهمتوری
رراوخاتتی کن در امر یادگیرا ا تاثیر وگت

خایور

انگیو ا نرتوشردار اسو  ،هوشز هیلوانی

اس  .پیشیخة هشز هیلانی را میتشان در ایسههواا کسولر نون هخگوام تلیوی جخلونهواا
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غیر وخاتتی هشز مشمی جس
یانلی

ررد نوراا رعالیو

جش کورد .ا دیوسگاه ا ،هوشز ملمش ون یوا کو

هسرمخوس ،تتبور مخطقوی نرتوشرد کارآموس نوا محویز اسو

ماتبیخسشن. 23 1985 ،

ا ج ای تحشالت نن مطرح وسن «هشز هیلانی» تشسز سالش ا
نرمیگردد .سالش ا ای ایطالح را نراا نیان کیتی

موایر در سوال 1990

درک انساسات ارراد ،هموسردا

نا انساسات دیگران تشانایی ادارة مطلشس تلق تش نبار نرد .ا ننور آنهوا ،هوشز
ه یلانی مستا نن خشان تشانایی ررد در نا نگرا انساسات هیلانات تشد دیگوران،
تمیی یائ وسن میان هیلانهوا اسوتتاده ا اطال وات هیلوانی در نو مسوألن ننو
ننشی ررتار ،تعریف میوشد متان اده همباران . 22 1386 ،سهاا ا یلی گلم
تاثیر هشز هیلانی در مشرقی
معتقس اس

ارراد را نسیار نیشوتر ا هوشز نهور تنموی

هشز نهر) )IQدر نهتری نال

ظرری

سرنشو

خایر در نی اس

خایر نیر نی .خایر در نی وام تشدآگاهی ،توشد انگواره ،انسواو اسوتقالل
تشد وبشرایی یاطعی

اس  .همچخی هشز هیلانی وام ظرری

یلشل ایعیات ،انعطا( پییرا ،تشانایی ن مشبالت هیلانی ،تشانایی ن
استرو تباننها اس
اس

اروراد در

کون هوشز هیلوانی را تشوبی مویدهخوس

مگلم 1391 ،ز  . 63 62نن ننر گلم  ،هشز هیلانی ه وام
ه

دنوس؛ ا

تشد تخها ام  20دریس ا مشرقی هاا

نسگی اس  80 .دریس مشرقی ها نن شام دیگرا انستن اس
نسیارا ا مشارد در گور مهارتهوایی اسو

م، 1995

ا «وخات

ررد نراا
مقانلون نوا

مهمان  . 407 - 410نن ننر نار -آن نیو هوشز هیلوانی لوارت

ررد ا تشیشت  ،دیگران ارتلاط نی آنهوا ،سوا گارا انطلواق نوا

محیز نراا مشرقی

نیشتر نرآ ردن انتنارات اجتما ی» ،ا نراا ا لوی نوار ایوطالح

هوشز نهور هیلوانی EQرا نون کوار نورد ) .)Stase. & Brown, 2004.54-58نخوانرای
میتشان گت

وخات

کن مرنیان نن آنها اهمی

هیلان در مغ د ر ا یک سبنانس نیشتر ررایخسهاا ربورا
میدهخس ا جملن نارنون ،یوادگیرا ،تالییو

میوان دیگوران،

نن وست داراا هر د جخلنهاا وخاتتی هیلانیخس.
نا نگاهی نن مطالظ مطرح وسه در مییانی کن ررآیخس آمش ز نان رنوی نیو  -همانخوس
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رراگیرا هر چی ا دیگر نلبون نیشوتر -نیا مخوس تشجون نون هور د جخلون ووخاتتی
ررا وخاتتی اس  .چامسبی می گشیس «اگر چن نان یبی ا راههاا ایلاد ارتلاط موا نوا
دیگران اس  ،لی نن تخها نیانگر انسیشن ،نلبن ناکی ا اطتن انساو نی هس ؛ نون
گشنناا کن تحلی یرراً قالنی نان چی ا ا تشضیح ویمیایی گ سرخ نراا تشییف
ای گ نن دس

ننشاهس داد مچامسبی 1391 ،ز . 1

 .6تلقين -تلقين زدايي ( )Desuggestopediaدر يادگيري زبان عربي
نا نگاهی نن کوالوهواا آموش ز نوان رنوی ممبالمون
مر ز دستشر -ترجمن ر ز مستقی
آمش ز مبالمن نان رنی نر تشان

ر زهواا موشرد اسوتتاده

در دانشگاههاا ایران ،مویتوشان گتو

تمرکو

نانی در ن داد مسا م ساتتارهاا دستشرا نان

رنی نن تل آن ،نسز مهارتهاا تتبر همگراس

کن مستا آ مشنهاا هشز وخاتتی

آن را انسا ه میگیرنس نن تتبر انتقادا ،نحوث گتتگوش درنوارة ملانوث ارائون ووسه،
کار -محشرا ،ایلاد هیلان انگی ه ا طریق رراه نمشدن جشا کخ

محشر ،طلیعی

نس ر ا استرو ،نهایی داده نمیوشد .در ای راستا نگارنسگان نرآنخس توا نوا ارائوة متوس
تلقی – تلقی

دایی ،راهبارهاا استتاده ا ایو ر ز را تلیوی نموشده نون وویشهاا

تطلیقی دیالشگهایی متخاسظ نا خایر وخاتتی رراوخاتتی مطرح وسه در مقالة ناضور
ارائن گردد.
تلقی

دایی ،ر وی اس

کن تشسز یک ر ان پ وک– معل نلغوارا نون نوام گووشرکی
کن ال انوف

ال انف مطرح وس؛ ای ر ز ،ملمش ة تایی ا تشیینهاا یادگیرا اس

آن را چخی تعریف میکخس« لمی  ...کن مرنشط نن مطالعة نناممخس تأثیرات غیور قالیوی
ناتشدآگاه اس » کن انسان همشاره نوا آن مشاجون اسو
تلقی

م . Stevick,1980:74ر ز

دایی ،سعی دارد ای تأثیرات را مهار کخس آنها را چخوان تغییور جهو

یادگیرا نهیخن مطلشس یشرت نگیرد .ال م نن ذکر اس

دهوس توا

ال انف دیسگاه سه اا را کون

ربر میکردنس ا نا نبوارگیرا ایوطالح م suggestopedia-suggestologyدر یوسد
اس

تا نسان ر انشخاسان ،ر ان پ وبان ،هی خشتی رها ا ر یبردا ایتسار گرایانون در

اموور آمووش ز نهووره نلوورد ،نطووشر کاموو رد موویکخووس),2005:8

 .ایوو ر ز
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در ای نراا نشان دادن اهمی

کون نون محوس دی

د دن تتبرا اسو

در یوادگیرا

ا تقاد دارد مالرس  ،دیگران . 93 2012،ال انف میگشیس «در یسدی توا ا طریوق ر ز
تلق ی

دایی نن راهبارهایی دس

یانی کن نا آ ادسا ا غیر تحمی وسه تشد جوشز

نن آن ظرریتهاا پخهان مغ ذه انسان ،دس
سرکشس وسهانس؛ نخانرای ر ز تلقی
گشنن ایتسار گرایی محس د کخخسه اس

یانی کن نوا هخلارهواا تلقوی اجتموا ی

دایی ل  ،آ ادسا ا تشد جشز نس ر ا هور
م,2005: 9

در ای ر ز تموام توالز موسرو نور ایو اسو

.

کون در جوشا کوامال رانو  ،ایو

نوو /را در دانشوولش نوون جووشد نیووا رد کوون ا نیو موویتشانووس نووا اطمیخووان نوون نووان
کخوس .موسرو یلو ا هور چیو نایوس نسانوس کون دانشولشیان در کوالو

رنی یحل

مبالمن ،مشان ر انوی تایوی را نوا توشد نون محویز یوادگیرا مویآ رنوس .ا ایو ر
تالز کخس کن ای مشان را ا ذهو آنهوا ن دایوس نوا ایلواد انگیو ه ایو نو /را نون
دانشوولش مختق و کخووس کوون رراگیوورا نووان مقوووس ،آسووان لوویت نن و
انگیو ه در تووالز ونوووی نووان آمووش

در مشووارک

اس و  .ای و

وووخاتتی ،هیلووانی ررتووارا

در رعالی هاا تاص انعباو مییانس.
ال م نوون ذکوور اس و

گرچوون ممب و اس و

نووان آمووش ان ،انگی و ههوواا تایووی را نووا

تشدوووان نوون کووالو درو نیا رنووس ،امووا انگیوو ز تووا انووسا هاا نایوو محوویز
یووادگیرا اسوو  -پسیووسهاا کوون نوون انيياازش مااوععيتي (Situated motivation

معوور ( اسوو

مالووی /ا رمووراد . 519 2012 ،در کووالو درو ،شاموو متعووسدا نوور

انگیوو ز نووان آمووش توواثیر موویگیارنووس -ماهیوو

مطالووظ ارائوون وووسه مایخبوون آیووا

کارنردا ،جیاس ،مرتلز نا دغسغون هواا نوان آموش هسوتخس یوا نون  ،می انوی را کون
ال م اس

نان آموش ان نوا هو نون گتتگوش نخشویخخس ،وویشهاا کون ار یوانی مویووشنس،

محوویز یووادگیرا نووان ،سووایر خایوور دیگوور ا یلی و تشانووایی مووسرو مووسیری
ا ،امبانووات آمش وووی ،اسووتتاده ا مشسوویقیمنشیژه نووار ک کوون مووشرد تاکیووس ال انووف
اس و

 . ...در ای و راسووتا ال انووف نوور انسووانی سووا ا آمووش ز ر انووز د سووتانن

در دات گر ه تاکیس می کخوس توا نوسا کون نون یوک ررهخو

اجتموا ی جسیوس مخلور
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وشد ،ا معتقوس اسو

نوس ن ایو ر انوز در هو تخیوسه اجتموا ی انسوان گرایانون،

نتووایج تووارق العووادهاا جووشد ننشاهووس داووو  .ا ایوو ر انووز را «تلوون» مثلوو
؛ نووسی معخووا چخانچوون ننووشاهی نوون نتووایج

طلیعوو

موویتشانووس م,2005:9

وووگت

انگی و ا در رراگیوورا نووان دس و

یووانی  ،پووی

ا هوور چی و نایووس نوون یووک

ر انز انسان موسار جمعوی -نوس ر ا ان اطللوی توک ر اهواا غیور اجتموا ی-
ر ا نیا ری .
 .8کالس درس بر اساس روش تلقين -تلقين زدايي
کووالو درو در ایوو ووویشه نووا متووسهاا معمووشل آمووش ز نووان تووارجی نسوویار
متتووا ت اسوو  .نووراا نمشنوون معلوو ا نووان آمووش ان موویتشاهووس نووراا هشیوو
جسیسوان نیشگراری تیالی تلق کخخوس ،اموا انتوسا نایوس نرروناا را کون نوا سولیقن آنهوا
هموواهخگی دارد ،انتنوواس کخخووس مشوواغ متخووش ی ا یلیو تللووان ،تشانخووسه ،نلووار
نقاز را نق

آرریخی کخخوس .معلو  ،طورح کلوی دیوالشگ را ننشوی نون نوان رنوی

ننشی نون نوان رارسوی ا طریوق پوانتشمی ارائون مویدهوس ،سو  /نون نوان رارسوی
تشضیح مویدهوس کون یووس دارد دیوالشگ را نون نوان رنوی نوراا آنهوا ننشانوس ا
آنها موی تشاهوس کون تشانوسن را دنلوال کخخوس ،ا نون نوان آموش ان موان کواری نوراا
نگاه کردن نن هر د موت مویدهوس .سو  /موش یبی را پنو
آرام -نووا ر ای و

کام و

یوور ن و یووسا ،یووف  -...ووور ع نوون تشانووسن دیووالشگ

موویکخووس ،نطشریبوون گووشیی تشانووسن
المو

گوویارا نبوات مهو

معل نن نان آمش ان رری

مویکخوس نوا یوسایی

یاداوو

نووا مش یووک وووب گررتوون اسوو  ،آنهووا نووا
نوردارا در طووی جلسوون ترغیوظ موویوووشنس.

می دهوس کون نون مش یوک گوشز رورا دهخوس ،سو  /معلو

تبرار مویکخوس  . ...در ادامون دیوالشگهوایی را نون نوان آموش ان ارائون مویدهوس ا
آنهووا موویتشاهووس کوون نوون یووساا اسووتاد یووا نووشار تشجوون کخخووس نوور اسوواو مووت  ،نووا
همسیگر نن نقو

نوا ا ن ردا نوس .ال انوف مویگشیوس «آنچون در ر ز تلقوی

دایوی،

«تبخیک» نامیوسه مویووشد ا یلیو هخور کالسویک ،یلوایی وخاسوی ،ترانونهوا ،تخوسه،
نا یها نا یها در نا یهوا ،تخهوا موانی مثمور ثمور تشاهوس نوشد کون ررآیخوس ارتلواط در
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سوواین شووق ،انتوورام متقان و  ،اسووتتاده ا تلقووی هوواا ارتلوواطی ،توووحیح اوووتلاهات
نوووشرت غیوور مسووتقی  ،ایلوواد ر ووایی تحریووک کخخووسه انتقووال آرام آ ادانوون
مطالوووظ آمش ووووی اسووو

 .در ایو و کوووالو ،نوووان آموووش ان

م,2005:8

د ر ه مینشویخخس ،انتوسا دیوالشگ رنوی -نوا تشجون نون توسری /آن ر
تووشیر نون آنهوا ارائون موی ووشد .ممبو اسو

ریل

 -ا طریوق

کون رویل ا سوشا موسرو نوا

نیانی دیگر تا نس دا نا گش وشد.
کخخوسه نشنو

در ررآیخس مبالمن ،هر رورد یوحل

یوحل

ننوشد مویگیورد مبالموات

نر ملخاا تغییر نشن ها سا مان داده میوشد .گارم ای سا مان را مسیر مبالمون مmoves

مینامخس کن وام گسترة کام مبالمن
میخن نارتی اس
گشیخسه

کن ورک

اج اا آن اس

کخخسگان در آن یرار دارنس .مه ای اس

وخشنسه نا ه همبارا دارنس نا ه نن مشارق

میرسخس .ا ای ر مبالمن ،یک م هسای
لتنی سا مان مییانخس؛ نخانرای

کن داراا مشضش ی مشونص در

وسه اس

کن در ای ررآیخوس،

ضمخی درنارة مشضوشع مبالمون
مسیرهاا مبالمون در تلوادالت

انسهاا کالم نشرح یر تشاهس نشد
مبالمن
↑
تلادل
↑
نشن
↑
مبالمن
↑
نشن

هر مسیر مبالمن داراا د نشن
هر یک ا ای
کخخسهها اس

اس

کن نن نام

جهاا ه جشار وخاتتن وسه اس

جها ،داراا رانطن انتقالی نن دیگرا اس
کون ننو

کن مرنشط نن مهارت وورک

ا ل را تشونیص نوا دادن جوشاس ،مبالمون را ادامون دهخوس.

جهاا هملشار متسا ل لارتخس ا سوشال +جوشاس نیوان مسوألن +مشارقو

غیور
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مجیم  . 218 1379 ،ال م نن ذکر اس

اگر یرار ناوس ارتلاط نی

نان آمش ان مؤثر ناووس،

مسرو نایستی نن گشنناا مؤثر نن سنخان آنان گشز ررا دهس .همن نان آمش ان نیا مخوس
آنخس کن سنخان تشد را نن گشز دیگران نرسانخس ا ای امور ،لویت نلرنوس انسواو
متیس نشدن ار ومخسا نمایخس .اما متاستانن در کالوهاا آمش ز نوان رنوی ،اغلوظ،
مسرو نوشرت ایتسار گرایانن مشضش ات را نن آنها دیبتن میکخس .نطشریبن آموش ز نوا
تمرک نر ر ا معل یشرت میگیرد نن طشر معخادارا رری هایی نراا یوادگیرا ا
همساالن ا طریق نحث کردن نا آنها کاه

موییانوس .کوالوهوایی کون نون ایو ر ز

سا مانسهی میوشنس ،تمای دارنس کن راهلردهاا تسری /ا نوشع نشووت ر ا تنتون
نر( دن ( )Chalk&Talkرا تششیق کرده مشارک
کخخس ملشرم

رعوال در یوادگیرا را ت وعیف

همباران. 189 1391،

مجموعة ديالوگ ()1

در ادامن ،نان آمش ان نن یشرت د نتورا یوا نیشوتر نقو هواا منتلتوی را نوا ا مویکخخوس،
همسووش نووا التوواظ ،ایووطالنات ،مشسوویقی دیووالشگهوواما یلی و  ،پووییرز د ووشت ی وا رد
کووردن آن ،وویر تووشاهی ،تعووار(  ...نالوو هوواا منتلووف چهووره ا
متخاسظ نا ای نق ها تغییر میکخس.

وواا نووسن آنهووا
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A:

B:
ًC:
ًD:
ًE:
F:
G:
H:
I:
J:
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در ای ویشة آمش ووی ،نوان آموش نوا رورد کوردن توشد در مشیعیو هوایی کون
مشووانن نووا محوویز ایعووی نووان نووراا ا رووراه وووسه اسوو  ،در ایوو تشانووایی
نریرارا ارتلاط نن وویشهاا غیور مسوتقی نون ا تلقاين مویووشد؛ ا ایو ر توارج
ا کووالو در محوویزهوواا ایعووی گتتگووش نووا کووارنران نووان تووارجی ،نوون ووویشهاا
مقتسرانن نا ا تماد نن نت /انگی ة ررا ان ظاهر میوشد.
 .9نتيجه
نخا نر آنچن در اثخاا مقالون گیوو  ،مویتوشان نتیلون گررو
کووخ

کون نوراا ایلواد توشان

ارتلوواطی نوون نووان رنووی ،خایوور ر یبردهوواا وووخاتتی متووسهاا

نرگررتوون ا آنهووا نموویتشانووس نوون تخهووایی راه نلووی مخاسووظ نوون ووومار آیووس ،نلبوون
خایوور وووخاتتی ال اموواً در کخووار سووایر خایوور روورا وووخاتتی در ناروو

یووادگیرا
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ا یلیو هووشز هیلووانی ،تلقوی

دایووی  ...نوون وووبلی پشیوا تعوواملی ،نوور یبووسیگر

اثر موی گیارنوس؛ نطشریبون نوا تبیون نور ایو
اسو

خایور رراووخاتتی در ر واا یوادگیرا

کوون نووان آمووش ان – در سووطشح منتلووف -ا طریوق ررایخووس تعامو  ،گتتگووش

انتقووال معخووا در مشیعی و هووایی هسرمخووس نووان را روورا موویگیرنووس در ای و تشانووایی
کخشی ننوام نوانی ایشوان در سواین ایو

خایور ا طریوق ارتلواط معخوادار نوانی

وووبشرا موویوووشد .ا ایوو ر پووردا ز اجتمووا ی در مغوو نوون وووست نوون پووردا ز
هیلووانی مرنووشط اسوو  .ررتووار ارووراد تشسووز شاموو ررهخگووی ناروو
سا مان می یانس تح

اجتمووا ی

تاثیر یورار موی گیورد کون نون نشنوة توشد ا تلرنون یوادگیرا

ناوی میوشد.
در ای راستا نگارنسگان نن مخنشر تلیوی هور چون نهتور تواثیر خایور رورا ووخاتتی در
ی وادگیرا نووان رن وی ،متوواهیمی نخی وادی ا یلی و هووشز هیلووانی ،تلقووی

دای وی

سایر شام رورا نوانی را موشرد نررسوی یورار دادنوس نتیلوة نایو نیوانگر آن اسو
کن نال هواا هیلوانی نوان آموش ان ممانخوس تحو

اسوترو در مقانو آرام ،ارسورده

در مقان نا ووشق ووشر  ...شامو نسویار مهموی هسوتخس کون نور ررآیخوس یوادگیرا
تاثیر گیارنس .نن وال ه ،هیلوان ،نقو

اساسوی را نون تخهوا در ررایخوسهاا پو /میخون

مانخووووس انگیوووو ة یووووادگیرا نوووور هووووسه دارد ،نلبوووون در نوووو مسووووولن
تومی گیرا لحنن نون لحنون نیو موشثر اسو  .یعخوی هیلوان سوبان ررموان ،نحوشة
ربر کوردن اروراد نوراا یوادگیرا را تشوبی مویدهوس در نقیقو

نون آنهوا کموک

م ویکخووس کوون اطال ووات محتووشاا نارنووناا را کوون موورتلز نووا مشضووشع ی وا مس وألة
در دس

نررسی اس  ،رراتشانی کخخس.

در پایووان همسووش نووا ر یبوورد کلووی مقالووة ناضوور ،ر ز تلقووی  -تلقووی

دایووی

ایشل آمش وی آن موشرد نررسوی تحلیو یورار گررو  .در ایو ر ز تبیون ایولی
ملووسع آن مال انووف نوور خایوورا اسوو
مشووارک

ا یلیوو رروو مشانوو ر انووی

وواطتی،

وووخاتتی ،هیلووانی ررتووارا نووان آمووش ان در مشیعیوو هوواا منتلووف،

رعووال سووا ا ظرری و هوواا پخهووان مغوو ا طریووق ایلوواد ر ووایی آرام تعوواملی نووا
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کمووک مشسوویقی ،انسووانی سووا ا آمووش ز رانووز د سووتانن در دات و گوور ه کوون ا
آن را تلن مثل
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