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Abstract 

Emotioncy, coined from the combination of emotion and frequency, focuses on 

emotions evoked by the senses from which we receive inputs, hence learning 

happens. The importance of emotioncy in designing coursebooks cannot be ignored. 

Drawing on the levels of emotioncy, the present study aims to assess the level of 

students and teachers’ satisfaction with the content of Persian language history 

books. In doing so, 150 students majoring in Persian Language and Literature 

were invited from 14 universities to fill in an emotioncy questionnaire, developed 

by the authors. The attitudes of eight teachers with regard to their satisfaction with 

the book content were gathered by semi-structured interviews. The analysis of the 

questionnaire data indicates that the Visual factor and Inner factor received the 

highest and lowest levels of students’ satisfaction (i.e. 14.57 & 8.00), respectively. 

As a result, the students were not generally satisfied with the book content. The 
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teachers mentioned that the books have failed to take into account emotions, despite 

their importance. It appears that the employment of emotioncy in drafting 

coursebooks on the history of the Persian language could facilitate learning for 

students as they become emotionally engaged with the teaching content, hence the 

learned materials are easily transferred to permanent memory.  

Keywords: History of Persian Language, Emotioncy, Emotions. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای علوم انسانینامۀ انتقادی متون و برنامهپژوهش

 200 - 179، 1400، آذر 9، شمارة 21(، سال پژوهشیـ  مقالۀ علمینامۀ علمی )ماه

مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای بررسی میزان رضایت

 های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَدکتاب

 *زهرا جهانی

 ***سمیرا بامشکی ،**شیما ابراهیمی

 چكیده

هیجانات متأثر  از اسأتفادۀ اأ ا     هَیَجامَد تلفیقی از دو واژۀ )هیجان و بسامد( است که به 
هأای  اهمیأت هیجانأات در تأدویت کتأا     بأه  بات جه ،کند کهمختلف در یادگی ی ت جه می

منظأ ر کیفیأت بخ أی و بأازنگ ی     ت اند مدنظ  ق ار بگی د. در پژوهش ااض  بهمی ،درسی
ن و مندی دان أج یا های تاریخ زبان فارسی به ب رسی میزان رضایتمحت ای آم زشی کتا 

. اسأت  شده ها پ داختهمَد در ایت کتا گی ی از سط ح مختلف الگ ی هَیَجامدرسان در به ه
دان أگاه مختلأف خ اسأته     چهاردهدان ج ی زبان و ادبیات فارسی در  150منظ ر، از  بدیت
سأط ح الگأ ی هَیَجامَأد     کأه ب اسأا    ،رضایت از محت اساختۀ محققۀ نامپ سش به شد تا

هأا باهأد    تأت از مدرسأان ایأت کتأا      ه تبا  چنیت،همپاسخ دهند.  ،است ط اای شده
سأاختاریافته انجأاش شأد. نتأای      ای نیمأه ها مصاابهها از ایت کتا ب رسی میزان رضایت آن

 یت میزان رضایت دان ج یان از سطح دیداری با میأانگیت ت بیشااصل از پژوهش ن ان داد 
است. مدرسان نیأز متتقدنأد بأاوج د     00/8ت یت آن از سطح درونی با میانگیت و کم 57/14

ها ت جه ن ده اسأت. بنأاب ایت،   اهمیت هیجانات در یادگی ی زیاد به ایت مؤلفه در ایت کتا 
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های درسی تاریخ زبان فارسی ب اسأا  الگأ ی   هیجانات و بازنگ ی کتا به بات جهت ان می
 داد. ها افزایشمحت ای ایت کتا  ازآن رضایت دان ج یان و مدرسان را هَیَجامد و متغی های 

 تاریخ زبان فارسی، هیجانات، ا ا ، الگ ی هَیَجامَد. ها:دواژهیکل
 

 . مقدمه1

گی ی ه یت ف هنگی ای انیان زبان و ادبیات فارسی است کأه  های مهم در شکلیکی از مؤلفه
رود. از مأأیشأأمار بأه اش میأأ ام متنأ ی همأأۀ اقأ اش ای انأأی   بأا پی أأینۀ هزاروچندصدسأاله  

کن ن بسیاری از ادیبان و بزرگان مانند ف دوسی، ف خأی، بیهقأی، انأ ری،     های دور تاگذشته
 ،اند. با ایأت ااتسأا   ، م ل ی در گست ش و غنای زبان فارسی ک شیدهنظامی، ستدی، اافظ

عأاش   ط ردانان همۀ جهان بهن و فارسیزبانازبان و ادبیات فارسی می ام م ت ک همۀ فارسی
دارد ایأت   ضأ ورت  ،روازهمأیت  خاص اسأت. ط ر به انیان یبخش ه یت ف هنگی او سامان
ریأزی  ، ش رای ب نامأه بدیت منظ رها ب رسی ش د. ص رت علمی و جامع در دان گاهزبان به

عن ان دو وااد پایه و الزامأی در ب نامأۀ   آم زش عالی درسی با عن ان تاریخ زبان فارسی را به
 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ق ار داده است. ۀدرسی دور

 مدر  و یادگی ی ت سطپ واضح است که آم زش مطالب م تبط با ایت دو وااد درسی 
های درسی مظهأ   است. کتا ( textbook) دان ج  نیازمند ابزار و امکاناتی مانند کتا  درسی

چأه  هأا باهأد  تأدرین آن   نأد. ایأت کتأا    او کارب دی ب نامۀ درسی ،م اهده، ملم  قابل
شأأ د داننأأد ط ااأأی مأأیآمأأ زان مزش مأأیمدرسأأان بأأ ای یأأادگی ی دان أأج یان یأأا دانأأش

ند که ات یت منابع و م اجع یادگی ی دان ج یانها از مهمایت کتا  ،روازایت(. 1392 )بختیاری
نب دن میزان یادگی ی ف اگیأ ان را  عن ان عنص ی اساسی در ب نامۀ درسی درص رت جذا به

هأا  جذابیت ایت کتا  (. یکی از ع امل مؤر  در1388 دیگ اندهد )یارمحمدیان و کاهش می
مهمی را در یأادگی ی مخاطبأان    ت نقشزی ا هیجانات مثب، ن استت جه به هیجانات ف اگی ا

ایت دراالی اسأت  (. Pekrun 2006) دهدمی گیزۀ آنان را ب ای آم ختت افزایشکند و انایفا می
های تاریخ زبان فارسی اطالعات م ردنیاز خ د را ب ای تدویت و تثلیف ایأت  که مؤلفان کتا 

دسأت  گ یان بهپارسی های نخستیتن شتهو محت ای سنگ ها از میان منابع کهت تاریخیکتا 
درنظ گأ فتت مخاطأب و چگأ نگی     هأای خأ د را بأدون   آورده و درنهایت مجمأ   یافتأه  

انأد. بنأاب ایت، دان أج یان در    یادگی ی در ار ی با عن ان کتا  تاریخ زبان فارسی جأای داده 
شأ ند و  انگیأزه  س د و بأی ت است د(ظاه  پ اکنده و انتزاعی ممکم اجهه با ایت اطالعات به
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رو، بایأد  یادسپاری آن مطالب نخ اهند داشت. ازایأت درنتیجه عملک د خ بی در یادگی ی و به
 ای اندی ید تا از ط یق افأزایش جأذابیت مطالأب بأه آنأان در ت لیأد هیجانأات مثبأت        چاره

(positive emotion )و انگیزۀ (motivationبیش ) رساند. در یادگی ی یاری ت 
جایگاه هیجانات در یادگی ی، ارائۀ الگ یی که به ایأت مؤلفأۀ مهأم    به بات جه ،بدیت منظ ر

و  ،قأدش، طباطبائیأان  اسأا ، پأیش   ایت ت جه داشته باشد از ض وریات است. ب  شناختیروان
 بار بأا عنأ ان درجأۀ هیجأانی مطأ ح     ترا نخستی( emotioncy) ( مفه ش هَیَجامَد1392ناوری )

ط ر مفصل مت فأی کأ ده   ( سط ح م ب ط به آن را بهPishghadam 2015قدش )اند و پیشک ده
وجأ د آمأده اسأت، بأه     بأه ( frequency) است. ایت مفه ش با تلفیق دو واژۀ هیجأان و بسأامد  

هأای  بأه پأژوهش  باعنایأت  ،ت جأه دارد و  در یأادگی ی ( senses) جایگاه هیجانات و ا ا 
رسأد  نظأ  مأی  زش و تدرین ب اسا  آن ص رت گ فته است، بأه متتددی که در ا زۀ آم 

 ت اند در ت لید محت ای درسی نیز مؤر  باشد.  می
منظأ ر  تثری  الگأ ی هَیَجامَأد در یأادگی ی، نگارنأدگان بأه     به بات جه ،در پژوهش ااض 

محتأ ای   دربأارۀ دان ج یان و مدرسأان را  نظ  های درسی تاریخ زبان فارسی بازنگ ی کتا 
دهند که دان أج یان  دهند و به ایت پ سش پاسخ میم ردارزیابی ق ار می ها نی ایت کتا کن

های تاریخ زبان فارسی رضایت دارند؟ بأه  و مدرسان به چه میزان از محت ای آم زشی کتا 
پ دازند. هد  از جسأتار  می هابه تحلیل داده ،ه و مبانی نظ یپن از بیان پی ین، همیت منظ ر
نیازهأا و   ازهأای درسأی تأاریخ زبأان فارسأی      کأ دن مؤلفأان و مدرسأان کتأا     ااض  آگاه

ریأزی و  منظ ر ب نامهها بهمندی آنها و سنجش میزان رضایتهای مخاطبان ایت کتا ویژگی
 است.     منابع آم زشی ایت دو وااد درسیط اای بهت

 

 . پیشینۀ پژوهش2

ویأژه  بأه  ،نقاط دنیا ت بیشمنابع مهم یادگی ی ف اگی ان است و در  ۀجمل های درسی ازکتا 
هأای آم زشأی اسأت کأه     زمینۀ انجاش فتالیت ارچ بی اساسی درههای درسی چکتا  ،ای ان
ان در اأ زۀ آمأ زش بأه ب رسأی و تحلیأل      گأ  پأژوهش نظأ ان و  صااب است شده سبب

رسأد تأاکن ن   نظ  میبپ دازند، اما به ها ب اسا  نیازهای مخاطبانمحت ای آم زشی ایت کتا 
گیأ ان انجأاش   اپژوه ی در ا زۀ تحلیل محت ای منابع آم زشی ب مبنای ت جه به هیجانات ف 

هأای  ن ده است. ایت دراالی است که ت جه به هیجانات ف اگی ان در تهیه و تأدویت کتأا   
دگی ی و درنتیجأه  بلکه در آم زش عالی زمینأۀ درک و یأا   ،تنها در سط ح مقدماتیدرسی نه
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رسأد اسأتفاده از الگأ ی    مأی نظأ   به ،روآورد. ازایتدان ج یان را ف اهم می ت بیش پی  فت
تبأع آن  هَیَجامَد در ام  تهیه و تدویت م اد آم زشی م جأب افأزایش هیجأان ف اگیأ ان و بأه     

شأده در  های انجأاش درادامه به ب رسی پژوهش ،روت  و بهت  مطالب ش د. ازایتیادگی ی آسان
 ش د.  ا زۀ هَیَجامَد پ داخته می

 منأأأدیمق لأأأۀ بافأأأتبأأأه بات جأأأه ،(1392و نأأأاوری ) ،قأأأدش، طباطبائیأأأانپأأأیش
(contextextualization )به ب رسی آن در کنار بافت هیجانی (emotional context )  پ داختنأد و
از ط یأق   ب  بافت اجتماعی و واژگأانی، ایجأاد بافأت و ارتبأاط هیجأانی     افزون ،گمان آنانبه

رو، ت جأه بأه   ک دن واژگان در یادگی ی و آم زش زبان بسیار تثری گأذار اسأت. ازایأت   اسی
آمأ زش و درنتیجأه م فقیأت مأدر       پی  فتسزایی در هآم زان تثری  بتجار  واقتی زبان

( پژوه أی  Pishghadam et al. 2016و شایسأته )  ،نیقأدش، رامأا  پأیش  ،بأدیت منظأ ر  دارد. 
عنأ ان زبأان خأارجی انجأاش دادنأد. نتأای        آزمای ی در ا زۀ آم زش زبان انگلیسی بأه شبه

سازی مؤلفۀ ب ت ی ب ای م فقیأت  مندی در مقایسه با هیجانیپژوهش آنان ن ان داد که بافت
در  کمأ  خ اهأد کأ د. در    مأ  ت بیشکارگی ی ه  دو م رد به م فقیت مدر  است و به
ت ان دو دلیل آورد: زبأان انگلیسأی زبأان    سازی میمندی نسبت به هیجانیتبییت ب ت ی بافت

ش د و ایت امأ  بأدیت متناسأت کأه در محأیط داخأل کأال  و        دوش در ای ان محس   می
 زبأان انگلیسأی در   ،درنتیجه .فارسی استآم زان کال  زبان ارتباطی زبانخارج از  چنیتهم

ت  به پأژوهش  مطلب عمیقدیگ ، ب ای رسیدن به درک بی ون از کال  کارب د ندارد. ازس ی
تأ  بهأا   گ نأه تحقیقأات کأم   ای انی به ایأت  است که جامتۀ نیاز یق در خارج از کال و تحق
 ،درنتیجأه  .ط اای کنند را های درون کالسیفتالیت ت بیشکنند دهد و مدرسان ستی میمی
 ش د.و لمسی هَیَجامَد ت جه می ،دیداری، شنیداری ب  سط ح ت بیش

هأای پایأه   عن ان یکی از اص ( مهم هَیَجامَد در یادگی ی مهارتبه ،زمینۀ نقش هیجان در
انأد کأه   ( ب  ایت عقیدهPishghadam et al. 2016زاده )و امیت ،پ رقدش، ضابطیدر آم زش، پیش

آمأ زان  هأای چهارگانأه آن مؤر نأد و زبأان    مهأارت هیجانات در یادگی ی زبأان خأارجی و   
هأای  غیأ ه را در مهأارت   و ،چ ن اضط ا ، خ م، خستگی، ناامیدیهای متفاوتی همهیجان

پأ ر  سأزایی دارد. ب سأی  هکنند که در یادگی ی آنأان تأثری  بأ   آم زی تج به میچهارگانۀ زبان
(Borsipour 2016 نیز جایگاه هیجانات و ا ا  در مهأارت خ )    انأدن را م ردب رسأی قأ ار 

 تأ  بأیش تحقیق وی ااکی از آن است که به ه  میزان هَیَجامَد ف د بأه م ضأ عی    ۀداد. نتیج
( 1398و مقیمأی )  ،قدش، طباطبائی فأارانی پیش .تمایل او ب ای خ اندن متت بامت  است ،باشد
ت انأد باعأ    میاندن آم ز نسبت به م ض   خ ن   هیجانات مثبت و منفی زبان متتقدند نیز
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آمأ زان  زبأان گانأۀ  پأن  استفاده از اأ ا    که د. نگارندگان ب  ایت باورندش  ایجاد اضط ا 
هأای اسأی هیجأانی و درنتیجأه کنتأ (      باع  بامب دن سأطح هَیَجامَأد و تق یأت سأ مایه    

 ش د.  آم زان در خ اندن میاضط ا  زبان
ر آمأ زش  د  الگأ ی هَیَجامَأد   ( نیأز بأه ب رسأی تأثری    1396در پژوه ی دیگ  اب اهیمأی ) 
 و نگأ ش (، learning styles) هأای یأادگی ی  ، سب (flow) ف هنگ، هَیَجامَد، هیجانات، غ قگی

(attitude) زبأان پ داخأت. نتأای  پأژوهش وی ن أان داد کأه تأدرین        آم زان غی فارسأی زبان
 .مثبأأت داردزان تأأثری  متنأأادار آمأأ ر ه یأأ  از ایأأت متغی هأأا در زبأأاندب اسأأا  ایأأت الگأأ  

راه دارد و ایأت امأ    هأم استفاده از الگ ی هَیَجامَد افزایش سأطح هَیَجامَأد را بأه    ،دیگ عبارتبه
 هیجأان و نگأ ش  ت لیأد   بأا  ،درنتیجه .آم زان در فتالیت کالسی غ ق ش ندش د زبانباع  می

مأ   و ایأت ا  ردگیأ ی دا م ضأ   کأاهش چ أم    درقبا(آم ز هیجان و نگ ش منفی زبان ،مثبت
آم ز فارغ از سب  یأادگی ی  ش د زبانهای یادگی ی و م جب میسازی ار  سب باع  خنثی

 Pishghadam) دیگأ ان قدش و خ د از ف ایند یادگی ی لذت بب د و غ قگی را تج به کند. پیش

et al. 2017   ی تأ  بأیش ( نیز در پژوه ی ن ان دادند اف ادی که به ی  کلمۀ خأاص هَیَجامَأد
اگأ    ،چنأیت هأم بهت  در ا زۀ یأادگی ی و یأادآوری خ اهنأد بأ د.      یدارای عملک د ،دارند

 ش د.  می ت )مذک ، مؤن ( ایت عملک د عمیقواژگان در ارتباط با ن   جنسیت آنان باشد 
ۀ میان الگ ی هَیَجامَأد و  ( به ب رسی رابطPishghadam 2016قدش )در پژوه ی دیگ  پیش

آمأ زان  زبأان ( willingness to communication) اشتیاق به تتامل ،زعم ویپ داخت. به اشتیاق
تبع آن م فقیت آنان بسیار مؤر  است. وی متتقد است در یادگی ی و به سانی در ش ایط 

ی بأه تتامأل ن أان    تأ  بأیش آمأ زان تمایأل   زبأان  ،به ه  میزان سطح هَیَجامَد افزایش یابد
آگأاهی و  داد رابطۀ متنادار مثبتأی میأان بأ ون   دهند. نتای  ااصل از پژوهش وی ن ان می

شأتیاق بأه تتامأل منفأی     هَیَجامَد در اشتیاق به تتامل وج د دارد و رابطۀ میأان اضأط ا  و ا  
آگأاه  اف اد بأ ون  از ،آگاهی رسیده ب دندآم زانی که به م الۀ دروناسا ، زبان ایت است. ب 

 آبأادی اند. در اربأات پأژوهش فأ ق، مکأی    داشته ت یتمایل بیش به ب ق اری تتامل و ارتباط
(Makiabadi 2018نیز ب  ایت باور است )     انگیزش و تمایل به ب ق اری ارتبأاط دو عامأل مهأم

میأزان تمایأل بأه ب قأ ای     بأا  ند. وی رابطۀ میان ان ا  هَیَجامَأد اسأی   ادر یادگی ی زبان دوش
آم زان را ب رسأی کأ د.   زبان( language achievement) و دستاوردهای زبانی ،ارتباط، انگیزش

 أ و اجتمأاعی  ،نتای  پژوهش او ن ان داد که میان ان ا  هَیَجامَد اسی متاد( )عاطفی، ذهنی
بأ  ایأت انأ ا  هَیَجامَأد     انگیزش رابطۀ مثبت و متنأاداری وجأ د دارد. افأزون    ف هنگی( با ان ا 

تثری گأذار   زمینۀ گفتت و ن شأتت  باط در دوتمایل به ب ق اری ارتف هنگی( أ  )عاطفی و اجتماعی
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سأت و درنهایأت دو عامأل    های شأنیدن و خ انأدن ار گأذار ا   است و هَیَجامَد ذهنی ب  مهارت
 آم زان ار گذار ب ده است.زبان گ نۀ مستقیم ب  دستاوردهای زبانیعاطفی و ذهنی به هَیَجامَد
 ،رسأد الگأ ی هَیَجامَأد   مأی نظأ   بأه  ،گ فتأه های صأ رت پژوهشبه بات جه ،کلیط ر به

منأد در اأ زۀ   مأؤر  و ارزش  یهأا روش ۀجملأ  از ،ر مخاطأب دارد دبه تأثری ی کأه   ت جهبا
اسأتفاده از الگأ ی    ،انأد ها ص رت گ فتههایی که در ایت زمینهاست. تاکن ن پژوهش آم زش

 و نداشأتت  عأ املی ماننأد کمبأ د وقأت    اما ممکت اسأت   ،دانندهَیَجامَد را وظیفۀ مدر  می
منأد در  همۀ مدرسان نت انند از ایأت روش قأدرت   که عالقه و خالقیت مدر  م جب ش د

امأا   ،اسأت ها در ا زۀ آم زش زبان یت پژوهشاکث  ا ،چنیتهم. آم زش مخاطبان به ه بب ند
های درسی همۀ مقاطع و سأط ح  ت ان از ایت روش در تهیه و تدویت کتا رسد میمینظ  به

هأا و بأ انگیختت هیجانأات دان أج یان     دان گاهی به ه ب د و با اسأتفاده از آن اتی سط ح 
درادامأه بأا ت أ یح     ،رواا( مهی  ک د. ازایتت  و درعیتها رااتف ایند یادگی ی را ب ای آن

   .ش دمبانی نظ ی م ب ط به ایت ا زه پ داخته می
 

 . مبانی نظری پژوهش3

 معرفی الگوی هَیَجامَد 1.3

 ,the developmental) پارچۀ انسأان شناختی تح ( ی د الگ یی ب گ فته از نظ یۀ روانهَیَجامَ

individual differences) نظأ  گ فتأه   اسا  تح ( یأادگی ی در  ست که در آن هیجان پایه وا 
 ،سه مؤلفۀ ان، هیجان )کیفأی( به بات جه(. ایت الگ  Greenspan and Weider 1998)ش د می

 آگأاهی آگأاهی )تهأی( بأ ون   شکل گ فتأه و دارای سأه م الأۀ کلأی هأی      و بسامد )کمی( 
ب اسا  ایأت  . استآگاهی )درونی و جامع( و درون ،ا کتی(أ  و لمسی ،)شنیداری، دیداری

وران مختلف ه  جامتۀ زبانی درجأات متفأاوتی از اأن    الگ  کلمات ه  زبان ب ای گ یش
هیجأانی را داراسأت کأه ایأت درجأۀ اسأی هیجأانی هَیَجامَأد آن کلمأه نأاش دارد            أ عاطفی
ای دارای درجأۀ بأامت ی از اأن    (. ه چأه واژه 1396قدش و فی وزیأان پ راصأفهانی   )پیش

ت  است و دراقیقت ارتباط مستقیمی میأان درجأۀ   یادگی ی آن آسان ،هیجانی ب ای ف د باشد
آمأ ز نسأبت   زبأان  ۀدیگ ، با افزایش تج بعبارتدارد. به آم زی وج دهیجانی واژگان و زبان

و  ،چ ن شنیداری، دیداری، چ ایی، ب یأایی به واژه از ط یق درگی ک دن ا ا  مختلفی هم
ت  اتفأاق  و عمیق و درنتیجه یادگی ی آسان بدیامیممسه هَیَجامَد او نسبت به آن واژه فزونی 

 (.1392 و دیگ ان قدشافتد )پیشمی
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نظ  گ فتأه اسأت کأه     ( ب ای الگ ی هَیَجامَد شش سطح درPishghadam 2015قدش )شپی
 auditory) (، هَیَجامَأد شأنیداری  0)( null emotioncy) نأد از: هَیَجامَأدتهی  ات تیأب عبأارت  به

emotioncy) (1هَیَجامَأأد دیأأداری ،) (visual emotioncy )(2هَیَجامَأأد لمسأأی ،)  ا کتأأیأ 
(kmesthetic emotioncy) (3هَیَجامَأأد درونأأی ،) (inner emotioncy) (4)، و هَیَجامَأأد جأأامع 
(arch emotioncy )(5که )  آمده است.1در جدو( ش ح آن 

 هَیَجامَد چندگانۀ سطوح .1 جدول
(Pishghadam 2015) 

 تجربه میزان نوع

 (0) .گ نه آشنایی با م ض   و مفه ش نداردزمانی است که مخاطب هی  تهی هَیَجامَد

 (1. )است شنیده را مطالبی مفه ش فقط درم رد مخاطب م اله ایت در شنیداری هَیَجامَد

 درک عکن یا و ،فیلم واقتیت، قالب در را مفه ش شنیداری تج بۀ ب افزون م اله ایت در مخاطب دیداری هَیَجامَد
 (2) .است ک ده

 (3. )کندمی لمن را مفه ش ،پی یت م اال تجار به بات جه ،مخاطب م اله ایت در ورود با ا کتی أ لمسی هَیَجامَد

 (4. )آوردمی دستبه مفه ش از مستقیمی تج بۀ ،های پی یتب  تج بهافزون ،که مخاطبهنگامی درونی هَیَجامَد

 درم رد ت بیش اطالعات کسب ب ای ،های م اال پیشتج بهبه بات جه ،م اله ایت در مخاطب جامع هَیَجامَد
 (5. )پ دازدمی تحقیق و پژوهش به مفه ش

   :م اهده ک د 1ت ان در شکل چکیدۀ مطالب ذک شده را می

 
 هَیَجامَد چندگانۀ سطوح .1 شکل

(Pishghadam 2015) 
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ش د، ف د ب ای رسیدن به بامت یت سأطح هَیَجامَأد و   م اهده می 1که در شکل گ نههمان
م اتأب شأی ۀ   به ی  م ضأ   و مفهأ ش سلسأله    یابی به درک و اطالعات جامع نسبتدست

پیمایأد. میأزان   هَیَجامَأد جأامع مأی    ت یت میزان یتنی هَیَجامَد تهی به سأمت هَیَجامَد را از کم
نأات  کأ دن اأ ا  و هیجا  با اسأتفاده از فتأا(   هَیَجامَد ه  ف د ب اسا  تج بۀ او از م ض  

 آید.وج د میبه ناشی از آن
 بأه  نأ یت  رویکأ دی ( در 1398و طباطبائیأان )  ،قدش، اب اهیمأی شپی ،ب  ایت سط حافزون

و با افزودن سطح جدیدی بأه آن   ندالگ ی هَیَجامَد را گست ش داد زبانآم زش  شناسیروان
را ط اای ک دند و سأطح هَیَجامَأد   ( extended model of emotioncy) الگ ی هَیَجامَد مبس ط

رسأد و ایأت   افزودند که ب اسا  آن ف د به ف اآگأاهی مأی  را ب  آن ( metavolvement) م جع
دیگأ ی دارد   ایبأ   را یتنی او چنان ب  م ض   مسلط شده اسأت کأه ت انأایی تأدرین آن    

هیجانأات و اأ ا  ف اگیأ ان در م ااأل      جایگأاه بأه  بات جأه (. 1398و دیگأ ان   قدش)پیش
قأأدش پأأیش ،یت منظأأ ربأأد .هأأا اسأأتفاده کأأ دینأأد آمأأ زش از آناتأأ ان در ف مأأی ،یأأادگی ی

(Pishghadam 2016ه ش آم زشی هَیَجامَد را به ):ش ح زی  ارائه ک ده است  

 

  قدمپیش هَیَجامَد آموزش هرم .2 شکل

گ نأه اطالعأاتی درمأ رد م ضأ       کأه مخاطأب هأی    ف ض ب  ایت با، 2شکل به بات جه
درگی ک دن اأ ا  شأنیداری    جهتت اند درمدر  ب ای ش و  تدرین می ،م ردنظ  ندارد

 گ نۀ شفاهی یا در قالأب لأ ح ف أ دۀ صأ تی در    ای از اطالعات را بهف اگی ان ابتدا مجم عه
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ت انأد بأا   مأی  جامَأد مدر  ب طبق ه ش الگأ ی هَیَ  ،اختیار مخاطبان ق ار دهد. در م الۀ دوش
دن عکأن،  داهای آم زشی ت ضأیحات خأ د را بأا ن أان    گی ی از امکانات و تکن ل ژیبه ه

راه سازد. بأا اسأتفاده از   یا ه چیز دیگ ی که متناسب با م ض   است هم ،فیلم، نم دار، نق ه
دیأداری مخاطأب را نیأز     اأ ا   ،ب  ا ا  شنیداریافزون ،ش دایت ابزار مدر  م فق می

ت انأد نم نأۀ واقتأی م ضأ       مدر  مأی  ،یادگی ی بهت  درگی  کند. در م الۀ بتد جهتدر
ممسۀ مخاطبان بأا خأ د بأه کأال       ای از آن را باهد  مداخلۀ انزهاد و ساتدرین یا نم

آگأاهی  م ض   بأه سأطح بأ ون    دربارۀبا درگی ک دن ان ممسه اطالعات ف اگی ان  .بیاورد
ای و مستقیم با م ضأ   درگیأ    مخاطب بدون هی  واسطه ،رسد. در م الۀ تج بۀ درونیمی
در سأطح هَیَجامَأد    .کندخ د در ایت تج به استفاده می اد امکان از تماش ا ا  ش د و تامی

مطأالبی کأه در م ااأل قبأل     به بات جه زی ا ،است م اال قبل پ یات  ازخاطبان نقش م ،جامع
یأابی بأه اطالعأات    منظأ ر دسأت  ش د به پژوهش و تحقیق بأه اند از آنان خ استه میآم خته
ب اسأا    ،( و1396 ت  بپ دازند )اب اهیمأی عمیقتبع آن درک و درنهایت یادگی ی و به ت بیش

ف اگی  با رسیدن بأه هَیَجامَأد م جأع بأه      ،(1398و دیگ ان قدش الگ ی هَیَجامَد مبس ط )پیش
 فتأه اسأت بأه    ت اند در نقش ی  مدر  م ض عی را که ف ا گو می یابدمیف اآگاهی دست 

 دهد. ف اگی ان دیگ  آم زش
 

 شناسی پژوهش. روش4

منظأ ر ارائأۀ   هایی که بهکتا  ،کیفی و از ن   کارب دی است. در گاش او(أ  هش کمیایت پژو
اند و مدرسان و دان ج یان زبأان و ادبیأات فارسأی از    مطالب تاریخ زبان فارسی ن شته شده

 فارسأی  زبأان  تأاریخ  ؛1348خأانل ی،   فارسأی  زبأان  تاریخ :کنند شناسایی شدآن استفاده می
اب القاسأمی،   فارسی زبان مختص  تاریخ ؛1373باق ی،  فارسی زبان تاریخ ؛1373، اب القاسمی

میأزان رضأایت    ،در م الأۀ بتأد   .1388رضائی بأاغ بیأدی،    ای انی هایزبان تاریخو  ؛1378
ۀ میأزان رضأایت از محتأ ا    نامپ سشها با استفاده از محت ای کتا  ازدان ج یان و مدرسان 

 ساختاریافته ارزیابی شد.  نیمه ب اسا  الگ ی هَیَجامَد و مصاابۀ
 

 جامعۀ پژوهش 1.4

هأا جامتأۀ پأژوهش تمأاش     زمینۀ ب رسی میزان رضایت دان ج یان از محت ای ایت کتأا   در
 ند که اجم نم نأه شأامل  ار ای انالتحصیالن رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ددان ج یان و فارغ
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دان أگاه   چهأارده آم ختگان رشتۀ زبأان و ادبیأات فارسأی از    نف  از دان ج یان و دانش 150
 دربأارۀ زمینۀ دیدگاه مدرسأان   وهش درمختلف ای ان است. جامتۀ آماری بخش کیفی ایت پژ

ها نیز تماش مدرسانی است که ایت دو وااد درسی را در مقطع کارشناسأی  محت ای ایت کتا 
ه أت مأدر  از شأش     اند که اجم نم نأه آمأاری آن  ک ده زبان و ادبیات فارسی تدرین

 دان گاه ای ان است.

 گیریروش نمونه 1.1.4

یأزان رضأایت   منظ ر ب رسأی م به ،گی ی دان ج یاندر بخش کمی ایت پژوهش روش نم نه
ر  صأ رت تصأادفی سأاده و ب اسأا  نم نأۀ دردسأت      به ،هادان ج یان از محت ای کتا 

ر  ۀ رضأایت از محتأ ا تااأد امکأان دردسأت     نامأ پ سأش  ،دیگ عبارتند. بهاانتخا  شده
های مختلف گذاشأته شأد و   آم ختگان زبان و ادبیات فارسی در دان گاهدان ج یان و دانش

ه پاسأخ دهنأد. در بخأش    نامأ پ سشبه ایت  تا ها خ استه شده از آننامشپ سبتد از مت فی 
 ،هأا ایأت کتأا    دربأارۀ منظ ر ب رسی دیأدگاه آنأان   گی ی مدرسان، بهروش نم نه ،کیفی نیز

که سؤامت مصأاابه   ص رت ایت به .اندر  انتخا  شدهتصادفی و ب اسا  نم نۀ دردست
هأا خ اسأته   ستاده شد و بتد از ارائۀ ت ضأیحات از آن به ن انی پست الکت ونیکی مدرسان ف 

 ها پاسخ دهند.شد تا به سؤا(
 

 کنندگانشرکت 2.4

فیزیکی دان ج یان در دان أگاه،   نداشتتوضتیت بح انی ااصل از ک ونا و اض ربه بات جه
های تاریخ زبان فارسی ب اسأا  سأط ح الگأ ی    ۀ میزان رضایت از محت ای کتا نامپ سش
 150و  اختیأار دان أج یان ایأت در  قأ ار گ فأت      ص رت بأ خط در مَد ط اای و بههَیَجا

از  7،48و انحأ ا  از متیأار    25،27سأا( بأا میأانگیت     57تأا   ن زدهدان ج  در بازۀ سنی از 
نفأ (،  پأانزده  نف (، ته ان )ده نف (، خیاش )107) مختلف ای ان شامل ف دوسی دان گاه چهارده

نفأ (، پیأاش نأ ر    یأ   ف (، بی جند ))دو ن نف (، آزاد اسالمیی  بجن رد )نف (، سه ) ف هنگیان
نفأ (،  دو نفأ (، اکأیم سأبزواری )   دو نفأ (، عالمأه طباطبأایی )   یأ   ) نف (، خ ارزمیسه )

یأ   و پژوه گاه عل ش انسانی و مطالتات ف هنگأی )  ،نف (ی  ) نف (، تب یزی  سینا )ب علی
نف  دیگ  م د و در مقاطع مختلأف   34ها زن و نف  آن 116ه پاسخ دادند که نامپ سشبه  نف (

ر بخأش کیفأی   ب دنأد. د  نف (نه و دکت ی ) ،نف ( 31نف (، کارشناسی ارشد ) 110کارشناسی )
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 هأای ف دوسأی  فارسی شامل شش م د و دو زن از دان أگاه  زبان مدر  تاریخ ه تبا  ،نیز
و عالمأه   ،نف (ی  ) نف (، شی ازی  ) نف (، گیالنی  ) نف (، ف هنگیان)ی   نف (، خیاش سه)

 نف ( مصاابه شد.ی  ) طباطبایی

 

 ابزار پژوهش 3.4

 از محت ا ب اسأا  الگأ ی هَیَجامَأد   ۀ میزان رضایت نامپ سشی مژوهش در بخش کپابزار 
ای لیکأ ت )خیلأی   درجهپن با مقیا   سؤا( 24ساخته شامل ۀ محققنامپ سشاست. ایت 

خیلی زیأاد( اسأت کأه میأزان رضأایت دان أج یان از محتأ ای         و کم، کم، مت سط، زیاد،
و جامع را م ردسأنجش   ،ا کتی، درونی أ سطح شنیداری، دیداری، لمسی پن  ها درکتا 

 بتد از ط ااأی  ،ه محقق ساخته استنامپ سشکه ایت آن بهبات جهدهد. و ارزیابی ق ار می
اشأت اک  صان ا زۀ هَیَجامَد و آم زش بأه نف  از متخص پن منظ ر سنجش پایایی با اولیه، به

در گ گأل قأ ار گ فأت و لینأ  آن در      ، فأ ش گذاشته شد و بتد از انجاش اصأالاات مزش 
ه پاسأخ  نامأ پ سأش یت نف  به ا 150اختیار مخاطبان گذاشته شد که  های اجتماعی درشبکه
 دادند. کامل

کأه مقأادی     هأا تثییأد شأد   دهب دن داه در گاش او( ن ما(نامپ سشمنظ ر سنجش اعتبار به
سأت.  ها زیأع داده ب دن تق ار گ فتند که ایت ن ان ن ما( 2و  -2 ۀچ لگی و ک یدگی در باز

 از روش تحلیأأل عأأاملی تثییأأدی ،هنامأأپ سأأشمنظأأ ر ب رسأأی روایأأی ایأأت  بأأه ،درادامأأه
(confirmatory factor analysis/ CAF ) عأاملی هأارمت  و آزم ن ت (one-factor harman test )

 یآورجمأع  ه(نامأ پ سأش با استفاده از ی  ابزار تحقیأق )  هاداده تماش جاکهازآناستفاده شد. 
 یعأامل (، آزمأ ن تأ   CMVروش م ت ک ) اننیوار خطایاز  جل گی یمنظ ر شده ب د، به

 زانیأ آمأده م دسأت عامأل بأه   تینخسأت نتای  آزم ن هأارمت ن أان داد کأه     هارمت اج ا شد.
نتیجأه گ فأت کأه خطأای روش     تأ ان  می ،. بناب ایتکندیم تییرا تب اننیدرصد کل وار 48

م أکلی در ایأت پأژوهش ایجأاد کنأد. پأن از آزمأ ن هأارمت، روایأی          ت انأد  نمیم ت ک 
 و م ردتثیید ق ار گ فت. شد ب رسی یدییتثه از ط یق تحلیل عاملی نامپ سش

 آزمأ ن آلفأای  بأا  آن  عامأل پأن   ه و نامأ پ سأش پن از تکمیل اعتبارسنجی، پایایی کأل  
 0.70 می(. ب اسا  نتای ، تماش مقادی  بأا 7 ب رسی شد )جدو( (cronbach’s alpha) ک ونباخ

 (.1 ش د )پی ستیایی آن نیز تثیید میهستند که از لحاظ آماری مطل   است و پا
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 هنامپرسش عامل پنج از هریک و کل پایایی .2 جدول

 کرونباخ آلفای هاگویه تعداد 

 0.97 24 هنامپ سش کل

 0.89 4 (شنیداری) 1 عامل

 0.94 7 (دیداری) 2 عامل

 0.90 5 (لمسی) 3 عامل

 0.89 4 (درونی) 4 عامل

 0.92 5 (جامع) 5 عامل

ب رسی دیدگاه مدرسان در  تأاریخ  منظ ر به ،ابزار م رداستفاده در بخش کیفی پژوهش
 بأه  .اسأت  ساختاریافتهمصاابۀ نیمه ،در  ایتشده ب ای تثلیفهای کتا  دربارۀزبان فارسی 

دهنأدگان  کأه سأؤامت مصأاابه از قبأل م أخ  شأده اسأت و از تمأاش پاسأخ          متنأا  ایت
ط یقأی کأه    ها آزادنأد کأه پاسأخ خأ د را بأه هأ       ش د، اما آنهای م ابه پ سیده میپ سش

شأده  خأا  تمنبأع اصألی ان   ،(. در قالب ایت سؤامت1391دهند )ک یمی و نص  بخ اهند می
ها درم رد تأثری  اسأتفاده از   نظ  آن چنیتهمب ای مت فی به دان ج یان و دلیل ایت انتخا  و 

ا ا  و هیجانات در یادگی ی و میزان درگی کأ دن ایأت دو مؤلفأه در دان أج یان در ایأت      
هأا بأ ای یأادگی ی بهتأ      کارهای م رداستفادۀ آنها و درنهایت راهها و نقاط ضتف آنکتا 
 .(2)پی ست  لب م ردسؤا( ق ار گ فتمطا

 

 های پژوهش. یافته5

 های تاریخ زبـان ت از محتوای کتابۀ میزان رضاینامپرسشتوصیفی  آمار 1.5
 های هَیَجامَدفارسی براساس مؤلفه

 تأاریخ مخاطأب،   117 خأانل ی  فارسأی  زبأان  تأاریخ از میان پن  کتأا  م ردب سأی کتأا     
 تأاریخ مخاطأب،  هفأت  اب القاسأمی   فارسأی  زبان تاریخمخاطب، بیست  باق ی فارسی زبان

بیأدی  بأاغ رضأائی   ای انأی  هایزبان تاریخو  ،مخاطبشش اب القاسمی  فارسی زبان مختص 
 اند.اختصاص داده خ دبهمخاطب را صف  

میأزان رضأایت از    ۀنامأ پ سأش میانگیت و انح ا  از متیار، بأ ای   هازجمل ،آمار ت صیفی
نمأایش داده شأده اسأت.     1عامل آن در جدو( پن  های تاریخ زبان فارسی و محت ای کتا 

 «درونأی »م ب ط بأه عامأل    ت یت مقدار میانگیتکم ،ارائه شده است 3ط رکه در جدو( همان
 ( است.14.57) «دیداری»یت مقدار آن م ب ط به عامل ت بیش( و 8.00)
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 به شدهداده هایپاسخ برای توصیفی آمار .3 جدول
 فارسی زبان تاریخ هایکتاب محتوای از رضایت میزان ۀنامپرسش

 معیار از انحراف میانگین مقدار ینتربیش مقدار ترینکم عامل

 3.97 8.72 20 4 شنیداری

 5.78 14.57 30 6 دیداری

 4.41 9.95 25 5 لمسی

 3.78 8.00 20 4 درونی

 4.35 9.64 25 5 جامع

 19.73 50.89 120 24 کل

یت مقدار میأزان رضأایت و   ت بیش، سطح دیداری 3ب اسا  اطالعات م ج د در جدو( 
سأطح   ،در ایأت میأان   .انداختصاص داده خ دبهت یت مقدار میزان رضایت را سطح درونی کم
در ردۀ سأ ش و سأطح جأامع بأا      24/9در ردۀ دوش جامع با میانگیت  495/9لمسی با میانگیت 

 ۀآمأد دسأت هأای بأه  میأانگیت بأه  بات جه ،کلیط ر بهدر جایگاه چهارش ق ار دارد.  72/8عدد 
های تاریخ زبأان  محت ای کتا  ازدان ج یان رضایت زیادی  ،هاوتحلیل دادهااصل از تجزیه

 اسا  سط ح الگ ی هَیَجامَد ندارند.فارسی ب 

زمینأۀ نقأاط قأ ت و ضأتف      کننأده در پأژوهش در  اف اد ش کتنظ  ب رسی  ،درادامه
هأا  درصد( محتأ ای کتأا    8.6نف  )متاد(  سیزدهنف  تنها  150دهد از میان ن ان می هاکتا 

کامأل و جأامع اسأت     یکتا  دکت  خانل »ب ای مثا(:  .دانستندرا عاری از ضتف و نق  می
 یأت ا یب ا یخ ب منبع کامل و اب القاسمی دکت  کتا » .«ش دمی فهمانده و یدهفهم یخ بو به
 .«ب د در 

هأا  ها را نسأبت بأه نقأاط قأ ت آن    درصد( نقاط ضتف ایت کتا  91.3نف  )متاد(  137
 م اهده است:قابل 4دانستند که درمجم   در سه گ وه مختلف در جدو( می ت بیش

 دانشجویان دیدگاه از فارسی زبان تاریخ هایکتاب ضعف نقاط فراوانی توزیع .4 جدول

 نمونه درصد ضعف نقاط

 ب دنخ  
 عدش و مطالب
 تیجذاب

3 ،33 

 ،«نداشت یتجذاب خ   ب د و اصالً» ـ
 ،«خ ندمش سختیبه مت و نداشت یتجذاب ب د و اصالً یکتا  خ ک»

 از بتد و ،بن و همیت است نم ه کسب فقط خ ندنش از ما ۀیزخ   که انگ یمحت ا»
 .«یمکنمی ف ام شش دادنامتحان و مطالب خاط سپاریبه
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 نمونه درصد ضعف نقاط

 اجم ادب دنیز
مطالب، 

 ب دنتیسنگ
 و ،آن
 نب دنمناسب

 کتا  یب ا
 یدرس

38 

 ،«...نیست یادگی یقابل در  وااد دو با و است سخت یارکتا  بس» ـ
 ،«است ن ده ن شته درسی کال  ب ای کهایت و بامست یاراجم مطالب بس»

 ،«است خ   و زیاد خیلی مطالب»
 ،«یادکننده و مطالب زخسته»

 کاش ای و ب د در  یادگی ی در مانتی آن یاداما اجم ز ،ب دند یمطالب علم»
 ،«داشت وج د خانل ی آقای هایکتا  ایت از ایخالصه

 ن ده اندی یده کتا  در مخاطب به کم  ب ای تمهیدی  یاست و ه یمطالب سخت»
 .«است

  یتصاو نداشتت
 و مناسب

 چنیتهم
ت، یتم  نداشتت
 تیفتال و

 یعمل

20 

 و تص ی گ ی با کتا  که است مزش و است قدیمی یارکتا  بس» ـ
 ،«ش د چاپ اًمجدد جدید آراییصفحه

 ،«عکن و تم یت بدون و بام اجم»
 ،«نیست جذا  و داره کم ی تص »
 ،«نداره تم ینم نیست جذا  ی اشتص »

 و ص تی ل ح ی  اتماً و رود کارهب یت بیش تصاوی  کتا  یتبهت  است در ا»
 ،«ش د ارائه کتا  ایت راههم تص ی ی

 تنها یتنی. ش دمی خ استه او از هاهمان ت ش یانبه دان ج  داده شده که در پا یطالعاتا»
 .«!!!ب انگیزاننده نی وی نه و دارد وج د تحقیق ب ای اجباری نه. است ک دنافظ وی ۀوظیف

ای مصأاابه  ،هأا ایت کتأا   دربارۀمنظ ر آگاهی از دیدگاه مدرسان به ،درکنار ایت ب رسی
 .ش ح زی  استاش شد که نتای  آن بهجان

دلیأل جامتیأت ایأت    خأانل ی را بأه   فارسی زبان تاریخاز میان ایت مدرسان سه نف  کتا  
بأاق ی را   فارسأی  زبأان  تأاریخ کنند و سه نفأ  کتأا    عن ان کتا  درسی انتخا  میمنبع به

 تأاریخ ب دن ایأت کتأا  و دو نفأ  دیگأ  کتأا       مدون چنیتهمب دن مطالب و دلیل گزیدهبه
عنأ ان کتأا  درسأی بأه     دلیأل اطالعأات م جأ د در آن بأه    بأه  اب القاسأمی را  فارسی زبان

   .کننددان ج یان خ د مت فی می
اأ ا  و هیجانأات در کتأا      زمینأۀ میأزان پأ داختت بأه     نظ  آنأان در  ،در سؤا( دیگ 

تصأ ی ی پ سأیده شأد کأه پاسأخ همأۀ        أ ص تی ۀب دن ل ح ف  دراهشان و لزوش همانتخابی
چنأد تصأ ی  م جأ د در     مدرسان درم رد ت جه به ا ا  و هیجانات منفی و تنها اشاره به

ن متتقأد ب دنأد پأ داختت بأه هیجانأات در اأ زۀ وظأایف        ها ب د و دو نف  از مدرساکتا 
ها به بخش دوش سؤا( و لزوش داشتت ل ح ف  دۀ صأ تی تصأ ی ی   مدرسان است و پاسخ آن

ف أ ده در   داشأتت لأ ح   ها قطتأاً  مثبت ب د. آنان متتقدند باوج د اهمیت تلفظ در ایت کتا
کارهأای خأ د را بأ ای    شأد تأا راه  ها خ استه از آن ،یادگی ی دان ج یان مؤر  است. درادامه

دادن دان أج یان  دان ج یان بیان کنند که آنان به م أارکت  ت بیشکم  به درک و یادگی ی 
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(، 4 و نمایش تصأاوی  و نق أه )ف اوانأی:    (، استفاده از پاورپ ینت2 در ارائۀ مطالب )ف اوانی:
 ،(1 رک دن تحقیأق )ف اوانأی:  (، واگأذا 1 سیاه )ف اوانی:های ن شتاری و تختهاستفاده از تم یت

، استفاده از ابزار مانند گل و درص رت امکأان بازدیأد از آرأار تأاریخی     (2 بیان مثا( )ف اوانی:
 اشاره ک دند. (1 )ف اوانی:

 هأای یأ  کتأا    نداشتت ویژگی کتا  مدرسان در پاسخ به سؤا( کمب دهای م ج د در
 ها را متذک  شدند.درسی و روزآمدنب دن مطالب آن

 

 گیرینتیجه. 6

تأ ان در تأثلیف   تأ جهی در یأادگی ی ف اگیأ ان دارد و مأی    هیجانات و ا ا  نقأش قابأل  
سأتفاده کأ د. ایأت    یأادگی ی بهتأ  دان أج یان ا    منظأ ر بأه های درسی از ایت دو مؤلفه کتا 
ه نامأ پ سأش هأای  وتحلیل نتای  ااصأل از داده تجزیه ،3جدو( به بات جه ،االی است کهدر

هأای تأاریخ زبأان    محتأ ای کتأا    ازکلی دان ج یان رضأایت زیأادی   ط ر بهدهد ن ان می
ا درونی بأ  و جامع عامل ،دیداری، لمسی، درونیعامل شنیداری،  پن فارسی ندارند و درمیان 

درصأد   57/14 رضأایت و عامأل دیأداری بأا میأانگیت      ت یت میأزان درصد کم 00/8 میانگیت
   .اختصاص داده است خ دبها یت میزان رضایت رت بیش

عامأل   چهأار که عامل شنیداری از میان ها، باوج دآندلیل محت ای م ج د در ایت کتا به
نتأای  م جأ د در   به بات جههای تاریخ زبان فارسی دارد، یت ف اوانی را در کتا ت بیشدیگ  
هأای  بخأش  کأه یتنی باوج دآن ؛تا( ن ده استسطح شنیداری ب ای دان ج یان ف ،3جدو( 

ها اختصاص دارد و ایأت امأ    و متت ،ها به تلفظ واژگان، جمالتت جهی از مطالب کتا قابل
ی  از ب ای هی  ،افزارهای ویژۀ تلفظ را دوچندان ک ده استاهمیت ل ح ف  دۀ ص تی یا ن ش

 ،به همیت دلیأل  است. نظ  گ فته ن ده اض  ایت ابزار درهای م ردب رسی در پژوهش اکتا 
 ،اند. بنأاب ایت ها اب از رضایت زیادی نک دهسطح شنیداری م ج د در ایت کتا  ازدان ج یان 

هأای  کأ دن فتالیأت  به ایت سطح و درنظ گ فتت ل ح ف  دۀ ص تی و اضأافه  ت بیشت جه  با
 های درسی تاریخ زبان فارسی کم  ک د.ت ان به ارتقای ایت عامل در کتا شنیداری می

سأط ح دیگأ     در مقایسأه بأا  هأا  ه چند دان ج یان از سطح دیداری م جأ د در کتأا   
 رسد ایت بخش نیأز بأه تق یأت   یمنظ  به ،عدد میانگیت آنبه بات جهی دارند، ت بیشرضایت 

و  ،آمیأزی خأ   و مأؤر ، ب جسأتگی    استفاده از تصاوی  دارای رنگ ،بدیت منظ ردارد.  نیاز
 تن   خط و شکل در بهب د ایت ش ایط بسیار مؤر  است.
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چه ف صتی ایجاد ش د کأه دان أج یان بت اننأد م ضأ   مأ ردنظ  را      دیگ ، چنانازس ی
 تأ  م ضأ   نزدیأ    ازتج بأۀ آنأان    ،ص رت ملم   و از نزدی  درک و م أاهده کننأد  به
آم زشأی  استفاده از ابأزار کمأ    ،درواقع .دیابو انگیزۀ آنان ب ای یادگی ی افزایش می ش دمی

در  و شأ د مأی  هأا ساختت آم ختأه    و عینیباع  ملم ا کتیأ  و ت جه به ا ا  لمسی
 کنأد. ها نقش مهمأی را ایفأا مأی   پایدارک دن آم خته و تثبیت م اد آم زشی در ذهت ف اگی ان

دان أج  را در   ،تأ  بیشهای با درنظ گ فتت تم یت ،ت اننیز می منظ ر تق یت سطح درونیبه
 یند یادگی ی م ارکت داد.اف 

هأا  نقأاط قأ ت و ضأتف کتأا      دربارۀدان ج یان نظ   بههای م ب ط نتای  تحلیل داده
هأای تأاریخ زبأان فارسأی را     ت جهی از دان ج یان نقاط ضأتف کتأا   ن ان داد اجم قابل

ب، اجأم زیأاد و   نداشأتت مطالأ  ب دن و جذابیتخ   دانند وها میاز نقاط ق ت آن ت بیش
 و نداشأتت  ،وج د تصاوی  نامناسبو  ،ب ای کال  در نب دن ب دن مطالب و مناسبسنگیت

 دانند.ها میاشکامت عمدۀ ایت کتا  ۀجمل فتالیت و تم یت را از
هأا انتقأا( مطالأب علمأی بأدون      هأد  اصألی در ایأت کتأا      رسدمینظ  بهط رکه آن

ازهأای  هأای و نی لی اسأت کأه ت جأه بأه ویژگأی     کاست به مخاطب است و ایت دراأا وکم
به ایأت مهأم را    یت جهبیهای درسی است. مخاطبان نیز کتا های مخاطبان یکی از شاخصه
کیفیت بأه ایأت   گذاری چند تص ی  بیدانند و متتقدند با جایها میاز نقاط ضتف ایت کتا 
هأا  که مطالب کتأا  دراالی ،گ نه تمهید دیگ ی اندی یده ن ده استنیازها اکتفا شده و هی 

گ نأه جأدابیتی نأدارد. بایأد ت جأه داشأت       است و هی  و خ   ،سنگیت ،ب ای آنان دش ار
او ب ای مطالتأۀ کتأا  و    گیانگیزبیتبع آن نب دن مطالب باع  خستگی دان ج  و بهجذا 

 بینند.  می کنندهکتا  را بسیار زیاد و کسل که مطالبنح یبه، ش دیادگی ی می
آنأان نیأز    ،بأ  دان أج یان  افأزون  کأه  نتای  ااصل از تحلیل مصاابۀ مدرسان ن أان داد 

ایأت مدرسأان در انتخأا  منبأع      یأ  از هأی   .ها ندارندمحت ای ایت کتا  ازرضایت زیادی 
االی اشاره نک دند. ایت در عن ان متیار انتخا  خ دها بههای آم زشی کتا به ویژگی درسی

آنأان در   ،چنیتهمهای آم زشی آن است. های کتا  درسی ویژگیشاخصهاست که یکی از 
جز استفاده از  ،ها متتقد ب دندپاسخ به چگ نگی پ داختت به ا ا  و هیجانات در ایت کتا 

بأه  ت جأه هیجانات ن ده است و آنأان نیأز با   هی  ت جهی به ا ا  و ،چند تص ی  و جدو(
 تی و تص ی ی را از ملزومأات اساسأی ایأت    ها تهیۀ ل ح ف  دۀ صمحت ای م ج د در کتا 

پأ داختت بأه    دب دنأ  ا متتقأد هأ دو نفأ  از آن  ،شأ ندگان دانستند. درمیان مصاابهها میکتا 
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هأایی  محققأان پأژوهش   به کتا  درسی ارتباطی نأدارد، امأا  وظیفۀ مدر  است و  هیجانات
 روش تدرین مدر  دارد.ر دانجاش دادند که ب اسا  آن منبع درسی تثری  متنادار مستقیمی 

منظأ ر کمأ  بأه یأادگی ی     کأه بأه   را، کارهأایی از مدرسان خ استه شأد تأا راه   ،درادامه
مدرسان به درگی ک دن اأن   ت بیش ،هاپاسخبه بات جهبیان کنند.  ،گی ندکار میدان ج یان به

شأده   های درسی نیز تاادی بأه ایأت سأطح ت جأه    کنند که در کتا بینایی دان ج  اکتفا می
یأ  از  مخاطب ت جه ک ده است و هأی   ۀممستنها ی  مدر  به ان  ،است. در ایت میان
انأد و مدرسأانی کأه    کأ دن مطالأب در ذهأت دان أج یان ت جأه نکأ ده      مدرسان به درونأی 

اطالعأات  کأه    داشته باشأند تازمأانی  نظ کنند باید درمی ملزش دان ج یان را به ارائه یا تحقیق
ارائأه و   ،در ذهت دان أج یان درونأی ن أده باشأد      یق ا ا  مختلفم ب ط به در  از ط

کنأأد و نتیجأأۀ تحقیأأق ف اگیأأ  چیأأزی جأأز تحقیأأق کمأأ  زیأأادی بأأه یأأادگی ی آنأأان نمأأی
کأ دن  ا درگی کأه بأ  دراأالی  ،هأا نیسأت  وار آنب داری از چند منبع و ارائأۀ طأ طی  یادداشت

جدیأدی سأاخته    ها دانشاطالعات و ایدهها با ورزی آنیند یادگی ی و دستاف اگی ان در ف 
هأای آم زشأی   در پاسخ به نقاط ضتف م ج د در کتا ، نداشأتت ویژگأی   ،ش د. درپایانمی

 .ت جه در پاسخ مدرسان استاز نکات قابل هاها و روزآمدنب دن مطالب آنایت کتا 
هأای  ای کتأا  محتأ   دربارۀنظ  دان ج یان و مدرسان به بات جه ،رسدمینظ  به ،بناب ایت

و متتقدنأد ت جأه زیأادی بأه      رنأد ها نداآنان رضایت زیادی از ایت کتا  ،تاریخ زبان فارسی
با اسأتفاده از الگأ ی هَیَجامَأد در ط ااأی و      ،هیجانات ف اگی ان ن ده است. به همیت منظ ر

تبأع آن  هأای درسأی و بأه   محت ای کتا از ت ان رضایت آنان را می ،های درسیتثلیف کتا 
 جاکأه در ایأت پأژوهش بأه ب رسأی نظأ       مایل بأه یأادگی ی را در آنأان افأزایش داد. ازآن    ت

 ،هأا اکتفأا شأده اسأت    کارگی ی الگأ ی هَیَجامَأد در کتأا    دان ج یان و مدرسان پیش از به
کأارگی ی ایأت الگأ     های آینده میزان رضایت آنأان پأن از بأه   ش د در پژوهشنهاد میپیش

 م ردارزیابی ق ار گی د.
 

 پیوست

 نامۀ میزان رضایت از محتوا براساس سطوح الگوی هَیَجامَد. پرسش1

های تاریخ زبأان فارسأی ط ااأی شأده     نامه ب ای ب رسی و تحلیل محت ای کتا ایت پ سش
رم ن ستت ایت طأ ح  های صادقانۀ شما مخاطب بزرگ ار تثری  بسزایی در بهاست. قطتاً پاسخ

 گزاریم.  پژوه ی خ اهد داشت. پی اپیش از همکاری شما سپا 
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 گذراندن در : جنسیت: زن  م د        تحصیالت:          سا(

 شده:دان گاه محل تحصیل:      مدر :             نم ۀ کسب

 متد( کل:

 به کتا ... به سؤامت زی  پاسخ دهید.بات جه

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال ردیف

      کند؟آیا مطالب کتا  ان شنیداری را فتا( می 1

2 
 آیا در متت اصلی کتا  به ان شنیداری ت جه

      شده است؟

3 
های کتا  به ان شنیداری ت جه آیا در تم یت

 شده است؟
     

4 
ک دن ذهت آماده ب ایسازی مزش را آیا مؤلف زمینه

مخاطب ب ای شنیدن مطالب در  انجاش داده 
 است؟

     

5 
آیا م اد دیداری از کیفیت و جذابیت مزش 

      ب خ ردارند؟

      روشت است؟ آیا م اد دیداری واضح و 6

7 
است و  تتبی  و تفسی رااتی قابلآیا م اد دیداری به

      ست؟ادرک رااتی قابلارتباط تص ی  با مضامیت به

      ست؟ا درکآیا ارتباط میان تصاوی  با مضامیت قابل 8

9 
آیا م اد دیداری اعتبار و ت انایی مزش در ب انگیختت 

      دارد؟عالقه و انگیزۀ مخاطب را 

10 
آیا منابع دیداری متناسب با هد  یادگی ی انتخا  

 اند؟شده
     

11 
ها با واقتیت و تم یت ،آیا متت، م اد دیداری
      دارند؟ ارتباط

12 
ب دن منظ ر فتا(هایی بهمؤلف کتا  تم یت آیا

      نظ  گ فته است؟ دان ج  در کال  در  در

13 
ت  ی  مطلب منظ ر تم یت بیشهایی بهآیا فتالیت

      گذاری شده است؟در کتا  جای

14 
ها هایی ب ای استفاده از آم ختهآیا در کتا  ف صت

      ص رت عملی وج د دارد؟به

15 
هایی ب ای بح  و ب رسی آیا مؤلف کتا  تم یت

      است؟ نظ  گ فته های گ وهی( درگ وهی )فتالیت

16 
فصل سؤامتی ب ای آزم ن میزان آیا در پایان ه  

      فهم مطالب ط اای شده است؟
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 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال ردیف

17 
وتحلیل اطالعات منظ ر تجزیههایی بهآیا فتالیت

 در کتا  م ج د است؟
     

18 
منظ ر ک ف و هایی بهآیا در کتا  ف صت

      نظ  گ فته شده است؟ یادگی ی در

19 
پژوهش هایی ب ای تفک  خالق و آیا در کتا  ایده

      ت  وج د دارد؟بیش

20 
آیا مؤلف در پایان ه  فصل نکات اضافی یا 

 ت  ارائه ک دهنهادهایی ب ای اطالعات بیشپیش
 است؟

     

21 
ت  ب ای آیا مؤلف در پایان ه  فصل منابع بیش

      مطالته ارائه ک ده است؟

22 
های تکمیلی آیا مؤلف در پایان ه  فصل فتالیت

      داده است؟ق ار 

23 
ص رت ف دی یا گ وهی ب ای آیا مؤلف تحقیقی به

      نظ  گ فته است؟ دان ج یان در

24 
آیا در کتا  ف صتی ب ای ارائۀ دستاوردهای ااصل 

      ؟است نظ  گ فته شده از پژوهش در کال  در

 درمجم   نظ  خ د را دربارۀ نقاط ق ت و ضتف کتا  بن یسید؟
 

 مصاحبه با مدرسان. سؤاالت 2

 ناش بهت یت مدر  کائناتبه

عنأ ان منبأع اصألی و    عن ان مدر  در  تاریخ زبان فارسی، کداش کتا  را به. شما، به1
 کنید؟کتا  درسی به دان ج یان مت فی می

 عن ان کتا  درسی چیست؟. دلیل شما ب ای انتخا  ایت منبع به2
 انات ت جه شده است؟. آیا در محت ای ایت کتا  به ا ا  و هیج3
قأدر در یأادگی ی دان أج یان در    نظ  شما، داشتت ل ح ف  دۀ ص تی و تصاوی  چه. به4

 ایت در  مؤر  است؟
 کنید؟هایی استفاده می. شما ب ای کم  به درک و یادگی ی دان ج یان از چه روش5
 نظ  شما، نقاط ق ت و ضتف ایت کتا  چیست؟ط ر کلی، به. به6
نهادهأایی درراسأتای   به تج بۀ خ د، چه پأیش عن ان مدر  ایت در ، بات جه. شما، به7

 بهت شدن ایت کتا  دارید؟
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