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 چکیده
 با کودک اشاره که است عقیده براین کودک حرکات به اشاره ضمن( 1978) (Vygotsky) ویگوتسکی

 لهمرح از کودک کهدهد می رخ زمانی فردی درون رابطه و دهدمی نشان را شخصی بین رابطه یک انگشت
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structured )دریست در یاندانشجو با استاد متقابل ارتباط نحوه بر بویژه تحقیق مشاهدات در. استاد با 
 تایجن. شد ویدئویی ضبط شدمی برگزار هرهفته رای دهدقیق نود جلسه دو که دوره اول هفته 5. شد تاکید

 ترانسکرایب استانداردهای با ومطابق بود استاد حرکات بر متمرکز که تحقیق این هایداده تحلیل
(Transcription conventions )نیل مک (McNeill) (1992 )که داد نشان شدند آوریجمع 

. کردند ککم دانشجویان برای انگلیسی زبان بخشی عینیت به استاد تقلیدی رفتارهای و بدنی حرکات
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ABSTRACT 
Vygotsky (1978) uses the example of a child's gesture, arguing that finger-pointing 
presents an interpersonal relationship; but an intrapersonal relationship occurs only 
after internalization. The purpose of this study was to investigate the discourse and 
corresponding gestures at a foreign language university general English course using 
Socio-cultural theory as a theoretical framework. This study used a qualitative 
research methodology. The instruments used in the current research included: a 
questionnaire, two video-recordings, student surveys, and a follow-up semi-
structured teacher interview. Particularly, the observations were of the teacher in 
interaction with students concerning the subject matter. The teacher's teaching was 
video-recorded for the first five weeks of a sixteen-week course, meeting twice per 
week for one hour and thirty seconds. The teacher’s gestures were analyzed according 
to the transcription conventions developed by McNeill (1992). The findings are 
discussed in relation to the teacher’s embodied practices. The data revealed that the 
teacher gestured and mimetically illustrated in order to concretize the language. The 
gestures observed were organized into different linguistic categories of grammar and 
lexis on the basis of the lessons of the course- book. So, not only the gesture types, 
but also the functions, are discussed. This organization reinforces the notion that the 
instructor was trying to concretize the language and codify it. 

© 2021 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2021.312261.768 
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 مقدمه .1
Celce-سلسه مورسیا ) صاحبنظران از جمله بنظر

Murcia( )1987)  یادگیری زبان در نتیجه ارتباط متقابل میان

افتد. در این ارتباط معلم و دانشجو در محیط زبانی اتفاق می

دو  ا غیرکالمیمتقابل، بیش از یک نفر در رفتارهای کالمی و ی

( Warayetورایت )کند. متخصصان از جمله طرفه مشارکت می

در بحث از این نوع یادگیری از برخی اصطالحات مانند  (2011)

(، و Engagement(، تعامل )Participationمشارکت )

 بنظر این کنند.( استفاده میEmbodied Actionحرکات بدنی )

مشارکت به همه روشهایی که معلم برای شرکت  بنظران،صاح

-های کالسی انجام میدادن هرچه بیشتر دانشجویان در فعالیت

شود. به عبارت دیگر، مشارکت به معنای انجام گفته می ,دهند

گفتگو و همه روشهای دیگر مداخله هست. برای مثال، 

ه ند گرچدهدانشجویانی که به مباحث آموزشی استاد گوش می

در کالس ظاهرا ساکت هستند اما در فرآیند فعالیتهای کالسی 

مشارکت دارند. بنابراین، در مطالعه حاضر مشارکت در معنای 

آن در روش سنتی استاد محوری مورد توجه نیست بلکه به 

روشهای که معلم در ارتباطات متقابل کالسی به منظور  معنای

-زش و یادگیری بکار میشرکت دادن دانشجویان در فرآیند آمو

گیرد است. بنظر او تعامل یک نوع مداخله کالسی محسوب می

های کالمی و غیرکالمی میشود. این نوع مداخله شامل تعامل

حرکات بدنی به معنای انجام کارهایی است  شود. از نظر ایشان

های که معلمان کالس برای شرکت دادن دانشجویان در فعالیت

هند. بدین معنا که معلمان، بجای رفتار کالمی، دکالسی انجام می

های کالسی برخی رفتارهای مشخص غیرکالمی را در فعالیت

ها شامل برخی حرکات بدنی گیرند. این رفتارشفاهی بکار می

های های خیره شدن و جهت گیریمانند حاالت ظاهری، حالت

 (2011) (Hudsonهادسون ) شوند. متخصصان از جملهبدن می

بر این عقید هستند که موضوع حرکات بدنی به دلیل وجود 

های کالمی زبان و ( مشخصهPracticalityمشکالت عملی )

( مورد غفلت قرار Videotaping) عدم امکان ضبط ویدئویی

اما که اخیرا در یادگیری زبان انگلیسی مورد توجه  .گرفته است

 قرار گرفته است.

 چارچوب نظری تحقیق 

 ( Vygotsky( )1978ویگوتسکی )در راستای نظریه 

 Mind) متقابل ذهنی تعدیل یافته ارتباطمبنی براینکه 

Moderate Interaction) ها با دیگران با استفاده از نشانه

های بدنی را به عنوان مطالعه حاضر، حرکت شود؛انجام می

در آنها زبان و حرکات بدنی ترکیب ها که از این نشانه بخشی

نقش قابل توجهی در فرایند یادگیری دارند، مورد شوند ومی

ای هوتمرین حرکات بدنی. بویژه ترکیب دادبررسی قرار 

های فرهنگی مانند کلمات روی تفکر کالسی و تاثیر ساخت

 پیدر رعالوه بر این، تحقیق حاض مورد ارزیابی قرار گرفتند.

م به معل حرکات بدنیاین سوال بود که آیا به پاسخ یافتن 

 اتاین حرککنند و اینکه آیا دانشجویان از یادگیری کمک می

 کنند. معلم استفاده می

 ،(1991) (Lavea and Wengerالوی و ونگر ) به نظر

 Zone Of) ویگوتسکی در مبحث منطقه احتمالی رشد

Proximal Development) فراگیران زبان معتقد است که 

. یادگیری جمعی یادبگیرندتوانند بدون کمک دیگران نمی

با  ت.و موثرتر اس نسبت به یادگیری فردی بسیار کارآمدتر

یران از آنجائیکه فراگ، نیز در تحقیق حاضرعنایت به این نظر، 

تعامل رس استاد خود در کالس د باو نیز همدیگربا  زبان

های بدست آمده طبق دیدگاهی که داده ؛داشتنداجتماعی 

دهد تحلیل و مشارکت در یادگیری را مورد تاکید قرار می

 .شدندارزیابی 

بنظر ویگوتسکی هر رفتار در طول رشد کودک دوبار رخ 

در سطح فردی. این  دهد. اول در سطح اجتماعی و سپسمی

(با عملکرد External Operationجابجایی عملکرد بیرونی )

( را درونه سازی Internal Operationدرونی )

(Internalization گویند. همچنین یادگیری زبان باید در )

ارتباط متقابل اجتماعی و حرکات بدنی دیگران بویژه معلم نسبت 

یط کالس سازی در محبه فراگیران اتفاق بیافتد. در ارتباط با درونه

اشاره شود که فراگیران در آغاز حرکات در این تحقیق الزم است 

کنند؛ اما وقتی که ای بیرونی قلمداد میبدنی معلم را نشانه

شوند. بعالوه، پذیرند درونه سازی میفراگیران حرکات را می

فعالیت  (Luria( )1982-1979های مطالعه لوریا )براساس یافته

تواند تفکر را تغییر دهد لذا مطالعه فرهنگی مانند آموزش می

حاضر بدنبال آن بود که مشخص کند یادگیری زبان خارجی در 

تواند تفکر را تغییر دهد. همچنین، کالس درس چگونه می

براساس نتایج مطالعات انجام شده توسط لوریا، زبان نقش موثر 

 کند.بر این اساس دربازی میو قابل توجهی در تعدیل رفتار 
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مطالعه حاضر نیز، حرکات زبانی که دانشجویان برای تعدیل 

 .کردند مورد بررسی قرار گرفترفتار در کالس از آنها استفاده می

در کمک به  (Embodimentجسمیت یافتگی ) نقش

کنند خود تنظیمی در دانشجویان زبان خارجی که تالش می

و زبان و حرکات بدنی را درونه  رفتارهای خود داشته باشند

 سازی کنند نیز مورد توجه قرار گرفت. 

 تحقیق اهداف
 ومعلم تدریس  بر تواندحرکات بدنی می ازآنجائیکه

حلیل و تهدف مطالعه حاضر  بگذارد؛ تاثیر فراگیران یادگیری

ر د یادگیری زبان خارجی بر تاثیرحرکات بدنی ارزیابی

 . شگاه بودهای زبان انگلیسی در دانکالس

 سواالت تحقیق 
در این مطالعه هدف این بود که به سواالت ذیل پاسخ 

 داده شود: 

چه حرکات بدنی برای اساتید آموزش زبان از  .1

 ند؟ کندر کالس درس استفاده می تسهیل یادگیری

 که حرکات بدنیشناخت و آگاهی این اساتید از  .2

دهند چگونه است؟ آیا در کالس درس انجام می

ای خاص برای کنترل د برای مثال برنامهاساتی

 های بدنی در کالس درس دارند؟آگاهانه حرکت

 خاصی حرکات بدنیآیا اساتید زبان به صراحت  .3

  کنند؟را تدریس می

دانشجویان تا چه میزان از انجام حرکات بدنی  .4

استاد آگاهی و شناخت دارند و از آنها تاثیر می

 پذیرند؟ 

 پیشینه تحقیق .2
در کالسهای زبان دوم یک  حرکات بدنی معلم موضوع

باشد و الزم است که در نوظهور در تحقیق می حوزه نسبتاً

مورد آن تحقیقات بیشتر صورت گیرد. مطالعه کیفی حاضر 

الیتهای فعکه متمرکز بر تدریس یک استاد زبان انگلیسی و 

تواند قدمی موثر در این راستا می دانشجویانش استیادگیری 

 است. 

( Matsumoto and Dobsماتسوموتو و دوبس )

نقش حرکات بدنی در یادگیری دستورزبان در کالس  (2016)

های این مطالعه که بصورت زبان دوم را بررسی کردند. داده

تصویری ضبط شده بودند از یک کالس دستورزبان مبتدی و 

الت متحده آمریکا یک کالس پیشرفته در یک دانشگاه ایا

-talk-inآوری شدند. تعامالت صورت گرفته )جمع

interaction عبارت بودند از حرکات استاد برای توضیح )

مفاهیم زمان در انگلیسی و حرکات دانشجویان برای پاسخ به 

های این تحقیق نشان داد که حرکات معلم. نتایج تحلیل داده

از حرکات اشاره ای استاد و دانشجویان در کالس بطور مکرر 

( و حرکات استعاری استفاده abstract deixisانتراعی )

مهم برای آموزش و ارزیابی  کردند که می تواند از منابع

یادگیری فراگیران به شمار آید. همچنین دانشجویان برای 

نشان دادن اینکه زمان را خوب یادگرفته اند و نیز برای حفظ 

ه حرکات بدنی زیاد استفاده ارتباط موثر با معلم از زنجیر

های تحقیق همچنین نشان داد که حرکات بدنی کردند. یافته

ای هیک مولفه مهم ارتباطی برای تقویت یادگیری در کالس

 دستورزبان زبان دوم است. 

 گوید رادانشجویان همیشه آنچه را که استاد به آنها می

 کنند. چه عواملی روی شناخت و یادگیری آنهادرک نمی

تاثیر می (Instructional Discourse) ازگفتمان آموزشی

 نگارسد همان عواملی که روی فهم شنوندگذارند؟ به نظر می

فهم و درک دانشجویان  گذارند رویاز زبان شفاهی تاثیر می

یکی از این عوامل گذارند. از گفتمان آموزشی نیز تاثیر می

در تدریس ست که حرکات بدنی یا همان زبان بدن استاد ا

 .گیردبکار می

 ,Liu, Zhangلیو، ژنگ، چن، ونگ، یان، و شیه )

Chen, Wang, Yuan and Xie( )2020)  معتقدند که

 ریهنظکاربرد حرکات بدنی معلمان در کالس درس بر مبنای 

 (multiple representation theory) بازنمودی متعدد

؛ و این حرکات براساس این ه بوده استهمواره مورد توج

حرکات بدنی باید نظریه قابلیت رشد دارند. براین اساس، 

و یادگیری  تدریس تا بتوانندکیفیت بهنری پیداکنند  روزبروز

 3معلم شامل  6تسهیل کنند حرکات بدنی به نحو شایسته  را

معلم با تجربه از ظریق تحلیل ویدئویی  3معلم تازه کار و 

 ظریهنهای تحقیق نشان داد که استفاده از شدند. یافتهبررسی 

د. کنمتعدد، نقش حرکات بدنی را پررنگ تر می یبازنمود

حرکات  های مختلفتواند مشخصهبعالوه، این روش می

 بدنی معلمان مختلف را بر حسب تجربه معلم تفکیک کند. 
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 ,Wilsonمالنی )ویلسون، باترایت و طبق نظر 

Boatright, and Melanie( )2014)  حرکات بدنی مانند

با توجه به محتواهای مختلف که معلمان مکتوب کلمات 

  شوند.کنند به صورت های مختلف ظاهر میتدریس می

 & Matsumotoماتسوتو و کاناگاراجه )

Canagarajah( )2020) بررسی تالش به  ددر مطالعه خو

در کالس زبان انگلیسی  مشارکت کنندگان چندزبانه گروهی

یان ب ستندتی که می خوااو عبار هاواژه برای یافتن و چینش

گره کردن دست و خیره  مانند استفاده از حرکات بدنیو کنند

ش، در این پژوه برای تقویت این فرآیند پرداختند. و ... شدن

 میز شام در یک پشت یک گفتگوی چندسطحی یک زوج در

از در ایاالت متحده آمریکا را خوابگاه دانشجویان خارجی 

نتایج  .مورد بررسی و تحلیل قرار دادندطریق ارتباط تصویزی 

حرکات خیره شدن و گره کردن دست بر تحقیق نشان داد 

و رفع موانع و مشکالت ارتباطی میان این زوج  بهبود ارتباط

 .. تاثیر گذار بود

های مودالیتی ( Mondada( )2014موندادا )نظر طبق 

به منابع ارتباطی مختلف گفته  (multimodalityچندگانه )

شود که کنش گران ارتباط برای سازماندهی رفتارهای خود می

از آنهااستفاده می کنند؛ مواردی از قبیل حرکات بدنی، خیره 

های بدن، و زبرزنجیرها. ابجاییهای بدن، جشدن، حالت

های چندگانه شامل منابع ارتباطی بررسی شدند. مودالیته

از  بوده و ویژگی سلسله مراتبی که دارایمختلف می شود 

  .هستندکالمی و یا غیرکالمی  نوع

به چهارنوع حرکت دست  (1992) (McNeillمک نیل ) 

وند شکند که درمکالمه و گفتگو بکار گرفته میو بازو اشاره می

(؛ استعاره Iconicsتصویرگونگی ) حرکات را نای

(Metaphorics( ؛ اشاره)Deictics( ؛ و ضربه)Beatsمی )نامد. 

تصویرگونگی: تصویرگونگی یک رویداد واقعی و یا 

شود. همچنین گفته رفتار عینی هست که در گفتار استفاده می

هد. دگی محتوای معنایی گفتار را نشان میشده که تصویرگون

 توان یا کینتوگرافیرا می های بدنیتصویرگونه

(Kinetographic)  تعریف کرد مانند جارو کردن کف اتاق

مانند نمای کلی شکل یک  (Pictographic) و یا پیکتوگرافی

 جعبه. 

تصویرگونگی است؛ با این حال،  ستعاره: استعاره مانندا

مک نیل دهد. های ذهنی را بیشتر نشان میاستعاره ایده

(McNeill) (1992) ها مشابه کند که استعارهتاکید می

حتوای م تصویرگونگی هستند چون یا محتوای تصویری و یا

کینتوگرافیک دارند، اما محتوای تصویری آنها یک ایده ذهنی 

 دهد.را نشان می

 (Hudson( )2011هادسون ) بنظر (ticsDeic) هااشاره

اشاره  مثالیا اشاره استعاری است.  اشاره واقعی و شامل

انگشت به یک چیز در اطراف و یا اشاره دست به عقب برای 

 اینکه زمان گذشته را نشان دهیم. ضربه از نظر او حرکتی بدنی

 . ضربه هیچ ارتباطی بابرای نشان دادن ریتم و تاکید است

مشخصه معنایی گفتار ندارند. اگرچه ضربه ممکن است یک 

نقش ارجاعی داشته باشد اما کاربرد اساسی آن برای تنظیم 

 جریان گفتار است. 

برای سازماندهی  مردم از حرکات بدنیاز نظر ایشان 

معنا ی حرکات بدنکنند. ترکیب زبان و معنا و فکر استفاده می

که جنبه فرهنگی دارند روی  حرکاتی. دهدانتقال می وثرتررا م

( Meadow-Goldinمدوف )-گلدینگذارند. فکر تاثیر می

و معتقد است که کند از دیدگاه مک نیل حمایت می (1999)

و اتوانند معرف افکار و احساسات باشند. می حرکات بدنی

 برای فهم گفتمان شفاهیحرکات این معتقد است که  همچنین

نه تنها ابزار فکر حرکات بدنی  وبسیار بااهمیت است. 

ا هبلکه یک نوع ابزار ارتباطی برای شنونده ندهست گویشوران

ر سیف الدین پودیگر،  اید. در یک مطالعهنرونیز به شمار می

به این نتیجه  (Seyfeddinipur and Kita( )0012و کیتا )

ه در تعلیق و وقف حرکات بدنیوقفه و تعلیق در  که رسندمی

وران که گویش همانگونهبه عبارت دیگر،  گفتار را بهمراه دارد.

قف خود نیز توبدنی  حرکاتکنند دردر گفتار خود توقف می

 کنند. و مکث می

حرکات بدنی معلمان  اثرات (2020) (Satoساتو )

قرار  بررسیبر کیفیت گفتار در زبان دوم را مورد  EFLژاپنی 

با  مدر زبان دو نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت گفتار داد.

 در اگرچهشد تر و روان تر میانجام حرکات بدنی پیچیده

رابطه میان برخی حرکات با گفتارهای زبان دوم تفاوت وجود 

حرکات استعاری تنوع و روانی داشت بدین صورت که 

ی اکرد و اما حرکات نشانهگفتارهای زبان دوم را تقویت می

دهند ینشان مهمچنین در این مورد تاثیری نداشتند. این نتایج 

ایفا می EFLهای که حرکات معلمان نقش اساسی در کالس

کردند و بنابراین الزم است که در برنامه های آموزشی به این 
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 بیشتر شود.  مورد توجه

( Dahl and Ludvigsenداهل و لودویگسن )

 یایک کلیپ ویدئویی که در آن گویندهبه مشاهده ا  (2014)

م و کالس هفتگروهی از فراگیران  برای کارتونی را یتصویر

برای  در حالی که تصویرکرد توصیف می هشتم زبان انگلیسی

مشاهدات این  شد پرداختند.اده نمینشان د فراگیران

هر زمان گوینده برای بیان مقصود  پژوهشگران نشان داد که

 رانفراگیکرد درک مطلب استفاده می حرکات بدنیخویش از 

 گرفت. راحت تر انجام می

 (Ashwin, Guddeti( )2020آشوین و گادتی )

وارد تغییر حالت ظاهری مثل در اغلب مگزارش دادند که 

کند تا احساسات چهره درهم کشیدن به فراگیران کمک می

درونی را بهتر درک کنند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که 

درصد شناخت عصبانیت با تغییرحالت های  70بیش از  در

 آید. بدن بدست می

 ,Liuka)و بریور  لویکا، ناکات سوکاسا

Nakatsukasa, and Braver) (2020)  نقش  پژوهشیدر

 segmentalشناسی زنجیری )حرکات بدنی در یادگیری واج

phonology) مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه.  را

 از جمله کف زدن مواردی از قبیل اثرات دست تکان دادن

 تروی بهبود آواهای زبان دوم شامل مصوت های بلندو صام

های مشدد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان 

دهد که در پس آزمون ادراک محور تاخیری دانشجویانی می

کردند موفقتر عمل که عمل کف زدن را مشاهده و اجرا 

ر دتقویت حافظه  بهحرکت بدنی کف زدن  کردند. بعالوه،

 فنولوژی تقطیعی کمک می کند.  یادگیری

اسموتروا و  (Hudson( )2011هادسون )نظر به

(Smotrova) (2017)  حرکات بدنی با هدف افزایش اثرات

های زبان دوم بیش از پیش مورد استفاده آموزش تلفظ در کالس

های زبرزنجیری، معلمان زبان، اند. در زمینه مشخصهقرار گرفته

های بدن به سمت باال، ضربه زنی با انگشت، از جابجایی مثال،

کف زدن، و اشاره سر برای تجسم و یادگیری بهترتکیه واژگان 

 اند. و الگوهای ریتمیک در زبان مقصد استفاده کرده

 تجربی مزایای حرکات بدنی برای پژوهشدر چندین 

های زبرزنجیری از سوی دانشجویان تلفظ مشخصه یادگیری

 ژوهشهای پمثال، یافتهوم مورد تایید قرار گرفته است. زبان د

( Zhang, Baills and Prietoزوهانگ، بیلز و پریتو )

های چینی با کف زدن الگوهای که تک زبانه نشان داد (2018)

ین، همچن گرفتند.ریتمیک کلمات فرانسوی را بهتر یاد می

González-فونت، بیلز و پریتو-یوان ، گونزالز مطالعه

Yuan, )Fuente, Baills, and Prieto( )2019)  و

که حرکات بدنی استعاری و زیرو بمی  نشان دادهمکاران 

(pitch به دانشجویان کمک ) کردند تا الگوهای زیروبمی در

  زبان اسپانیایی و زبان انگلیسی را تقویت کنند.

بررسی پیشینه موضوع پژوهش حاضرهمچنین نشان داد 

که آموزش و یادگیری حرکات بدنی در آموزش و یادگیری 

های فرهنگی آنها مورد توجه محققان و متخصصان و جنبه

 Mohan andموهان و هلمر )آموزش زبان بوده است. 

Helmer( )1988) حرکات توانند که کودکان می معتقدند

انگلیسی زبان قرار بگیرند  زبان دوم را اگر در محیط بدنی

( Safadi and Valentineسفدی و ولنتاین )فرابگیرند. 

 Wolfgang andولفگانگ و ولوفسکی )و نیز  (1988)

Wolofsky( )1991)  ند در تشخیص دریافتدر پژوهشی

حرکات بدنی بین کودکان بومی و غیربومی تفاوت وجود دارد 

مطالعه  مورد حرکاتنیمی از توانستند کودکان بومی  بطوریکه

کودکان  برای را آنهاکمتر از نیمی از  تشخیص دهند امارا 

توجه  دورم. یک نکته کاربردی که قابل تشخیص بودغیربومی 

ماهیت خاص  قرار گرفته (Lazaraton( )2004الزارتون )

معلمان زبان کند است که ایجاب می حرکات بدنیفرهنگی 

 اتحرکنسبت به فراگیران،  سردرگمیدوم برای اجتناب از 

 . داشته باشندخود آگاهی و شناخت کافی بدنی 

در بررسی پیشینه موضوع همچنین مشخص شد 

 زبان کالس در بدن زبان ددر مورد کاربر ی هممطالعات

در مطالعه  (1995) (Allenآلن ) انجام شده است. خارجی

 در آن شرکتدانشجوی رشته زبان فرانسه  112تعداد خود که 

(در Emblemsها )تاثیر نشانهبررسی و تحلیل  داشتند به

حلیل ت . نتایج اینیادگیری زبان فرانسه توسط آنان پرداخت

 هانشانه همراه با که ی عبارات فرانسویدانشجویاننشان داد 

(Emblems)  این  هی کدانشجویانیاد گرفته بودند نسبت به

( Emblematic) اینشانه حرکات عبارات را بدون همراهی

توانایی بیشتر در  (Post-test) گرفته بودند در پس آزمونیاد 

 یادآوری عبارات داشتند. 

مشاهده خود از در توصیف  ( Allen( )2000) آلن
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 کندیبیان مروش آموزش زبان اسپانیایی یک معلم دبیرستان 

در ها از جمله نشانه حرکاتکه این معلم از انواع مختلف 

کرد که موجب تسهیل کالس درس در حد زیادی استفاده می

  شد.یادگیری فرگیران می

در پژوهش خود که به  (Lazaraton( )2004) الزارتون

 روش خودارزیابی و تحلیل خرد انجام شد و متمرکز بر

از  با استفادهدر یک کالس دانشگاهی  دستورزباناز  یبخش

 یحرکات بدنکه  به این نتیجه رسیدند. بود حرکات بدنی

 د. نکایفا می دستورزباننقش مهمی در یادگیری 

با   (2008) (Faraco And Kida) فاراکو و کیدا 

نوان زبان فرانسوی بع فرآیند یادگیری زبان دانشجویانمطالعه 

دگی، شرفتارهای غیرکالمی مثل خیره دریافتند کهزبان دوم به 

به فراهم نمودن  (Prosodic) رزنجیریبهای زمشخصه

 کنند. انتقال و دریافت معنا کمک میشرایط تالش برای 

در بیشتر مطالعات (2006) (Simeسیمه )طبق نظر 

 میان رابطه حرکات بدنی،زبان از  دانشجویانراجع به استفاده 

زبان خارجی و تعداد حرکات استفاده شده  اثربخشی آموزش

تا کیهای پژوهش مثال، یافتهاند. مورد بررسی قرار گرفته

(Kita( )1993)  و( نوبNobe( )1993) که  نشان داد

بومی  رانودانشجویان بزرگسال زبان خارجی نسبت به گویش

-بیشتری استفاده می حرکاتران زبان خارجی از وو گویش

 حرکاتافزایش میزان  کردند و مشکل آنها در بیان زبان با

 شد.مرتفع می

معتقد است که در سطوح  (Stam( )1999استام )

پیشرفته کارآمدی بار شناختی بر نمودهای زبانی افزایش پیدا 

کند و در نتیجه استفاده از زبان بدن از سوی یک گویشور می

باطی کالمی، های ارتدهد. برخالف استراتژیرا کاهش می

های ارتباطی کاربرد استراتژی (Gullberg( )1998گولبرگ )

ران زبان خارجی فرانسوی و وزبان بدن از سوی گویش

سوئدی را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد 

ژیک استرات حرکاتاستراتژیک مکمل نسبت به  حرکاتکه 

دارند.  بیشتری محیط زبان خارجی کاربرد جایگزین در

بعالوه، گویشوران زبان خارجی نسبت به گویشوران زبان 

های کالمی و غیرکالمی بومی بیشتر از ترکیب استراتژی

گولبرگ نشان داد که های پژوهش یافتهکنند. استقبال می

ای هبه عنوان استراتژی گویشوران زبان خارجی از زبان بدن

 ی بین افراد در میزانیهاکنند و تفاوتفاده میارتباطی است

 . وجود دارد حرکات مورد استفاده نیز نوعو استفاده 

 هاکاربرد نشانه در پژوهشی (2000) (Hauge) هوگ

(Emblemes) های ساختاریافته را مورد عنوان نشانهبه

ا ر انگلیسیزبان  های خاص کالسبررسی قرار داده و نشانه

 نشان داد که استفاده همچنین . نتایج این مطالعهمشخص کرد

اساتید نسبت به انواع دیگر  حرکات بدنیها در از نشانه

ار استاد مثل رفت حرکاترفتارهای غیرکالمی بیشتر و این 

 متناسب با برنامه کالس درس بود. اوکالمی 

 زبان های فرهنگی و نقش کمکیوجود تفاوت رغمعلی

زبان، مطالعات پیشین راجع به کاربرد  دانشجویانبدن برای 

 نظریههای درس به ندرت در قالب یک زبان بدن در کالس

اند. دهانجام ش یکپارچه یادگیری انگلیسی بعنوان زبان خارجی

با تکیه بر  (1994) (Lantolf and Appelو اپل) النتولف

زبان یادگیری آموزش و اجتماعی برای -فرهنگی چارچوب

ن با عنایت به ای. ندپیشنهاد داد مکانیسمهایی را انگلیسی

 (Vygotsky) کار ویگوتسکی مکانیسمها و نیز

( در حیطه نظریه فرهنگی اجتماعی، در مطالعه 1986،1978)

که طی این تعامل  نقش محوری تعامل اجتماعی برحاضر 

فرایند  درکند استفاده از حرکات بدنی نقش پررنگی پیدا می

 رشد احتمالیتاکید شد. مفهوم ناحیه زبان دوم یادگیری 

(Zone Of Proximal Development یک موضوع )

ویگوتسکی برای توصیف توانایی مستقیم  نظریهمحوری در 

ول شناختی است. بنظر ویگوتسکی، یک فرد برای رشد و تح

رشد به عنوان یک ناحیه در حال  احتمالییادگیری در ناحیه 

واند تکاری را که بتنهایی نمی در آن ناحیه فراگیرپیشرفت که 

انجام میبا راهنمایی بزرگساالن و یا همکالسان  انجام دهد

 افتد.دهد اتقاق می

 کالس آموزش زبان مطالعه حاضر که متمرکز بر

تواند دایره مطالعات مرتبط در میانگلیسی در دانشگاه بود 

در  (Lazaraton( )2004) الزارتونپیشینه را بسط دهد. 

 نگلیسیایک استاد زبان  حرکات بدنیتحقیقی با تحلیل خرد 

اشاره م زبان دو یادگیریفقدان تحقیق راجع به زبان بدن در  به

کند که زبان بدن صرفا در بحث راجع به تصریح می و کندمی

و نیز رفتار  (Strategic Competence)توانش راهبردی

گیرد. تحقیق حاضر برخی حیوانات مورد توجه قرار می

کند از جمله: های موجود در تحقیقات موجود را پر میخالء

در مورد خود آگاهی نسبت به زبان بدن و نیز  استاد. 1
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او همچنین . 2 دهدمیای غیرکالمی دیگر خود توضیح رفتاره

رفتارهای غیرکالمی خود در کالس  چگونگی سازماندهی

 دهدآموزش می اینکه چه رفتارهای غیرکالمی را ودرس را 

در مورد خود  زبان انگلیسی. دانشجویان 3. دهدتوضیح می

خود در کالس  تادآگاهی نسبت به رفتارهای غیرکالمی اس

چگونگی واکنش خود به این رفتارهای غیرکالمی  یزن درس و

از کاربرد  اینکه دانشجویان تا چه میزان و.4دهند، میتوضیح 

رفتارهای غیرکالمی در تعامل با دیگران خودآگاهی و شناخت 

دارند و همچنین رفتارهای غیرکالمی تا چه میزان بر یادگیری 

 ود.شی مینیز بررس گذارندآنان تاثیر می زبان انگلیسی

 روش تحقیق  .3
روش  (Lazaraton( )2004) الزاراتونطبق نظر 

استفاده شده در این مطالعه برای نشان دادن زبان بدن 

شود که به موجب آن نامیده می second-lineترانسکرایب 

-هده شددانمایش  و ..... ایتالیک، پرانتز ئمبا عال حرکات بدنی

های مربوط به رفتارهای غیرکالمی استاد در . همه مثالاند

( lMcNeil) مک نیلکالس درس طبق روشهای ارائه شده 

اند. راجع به ترانسکرایب زبان بدن آورده شده (1992)

الگوهای قراردادی دیگر ترانسکرایب مطابق با الگوهای ارائه 

 اند. نیز بکارگرفته شده (Zhao( )2007ژوا )شده 

 شرکت کنندگان
شرکت کنندگان در تحقیق شامل یک استاد با مدرک 

دانشجوی زبان خارجه درس  20دکترای تخصصی و تعداد 

وع از ن زبان عمومی سطح پیش متوسط بودند. نمونه گیری

 تصادفی ساده بود.

 تحقیق ندگانکن شرکت اطالعات :1 جدول

  استاد نمونه برداری دانشجو

 سن 42 - 28-20

 جنسیت زن - زن

 تعداد 1 - 20

 زبان بومی فارسی - فارسی

 زبان دوم انگلیسی - انگلیسی

 زبان سوم فرانسوی - -

 سطح دکتری  تصادفی ساده متوسط

 تابعیت ایرانی - ایرانی

 تجربه 12 - -

 

 ابزارهای تحقیق

 یابیق عبارت بودند از پرسشنامه زمینهابزارهای تحقی

(Background)  استاد، مشاهده، یک مصاحبه غیررسمی نیمه

 و یک نظرسنجی مکتوب از دانشجویان با استاد، ساختار یافته

 شرکت کننده. 

 پرسشنامه

 20کوتاه با تعداد  (Likert) از یک پرسشنامه لیکرت

ساخته شده بود  (Hudson( )2011ادسون )هکه توسط  سوال

استفاده شد. این پرسشنامه از طریق ایمیل برای استاد ارسال 

شد و از استاد خواسته شد که پاسخ پرسشنامه را یا از طریق 

که استاد . کندایمیل و یا بصورت نسخه چاپی ارسال 

حقق برای م نسخه چاپیبصورت  و را تکمیل نمود پرسشنامه

  .کردارسال 

 مشاهده

از دو دوربین ضبط ویدئویی در این تحقیق استفاده شد. 

یک دوربین ضبط ویدئویی در انتهای کالس برای ضبط 

ویدئویی حرکات استاد تعبیه شد و دوربین ویدئویی دیگر در 

جلوی کالس برای تصویربرداری از دانشجویان تعبیه شد. در 

ته بکارگرفحرکات غیرکالمی  ،پایان و پس از انجام مشاهدات

 شده در کالس درس مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. 

 نظرسنجی
 مورد این در) از دانشجویان نیز نظرسنجی به عمل آمد

در این بخش نیز از پرسشنامه  نگاه کنید( . ب ضمیمه به

نفر از  7استفاده شد. تعداد  (Hudson( )2011هادسون )

های مکتوب را نفر از کل دانشجویان نظرسنجی 15تعداد 

 به مورد این در) عودت دادند )همه دانشجویان خانم بودند(

 . نگاه شود.( نظرسنجی سواالت به راجع ب ضمیمه

 مصاحبه
های ویدئویی یک پس از مشاهده و تحلیل کلیپ

مصاحبه فردی و کوتاه و نیمه ساختار یافته که محقق از الگوی 

بدست آورده بود با استاد انجام  (Hudson( )2011هادسون )

نگاه  مصاحبه پیشنهادی سواالت به راجع د ضمیمه )به گرفت

اگرچه این مصاحبه نیمه ساختاریافته بود اما مشوقکنید.(. 

هایی های الزم برای بحث باز و ارائه نظر وجود داشت. بخش
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رای رفتارهای غیرکالمی استاد ب یرندهدربرگاز کلیپ ویدئویی 

اد ه شد. مصاحبه استکنترل و ارزیابی در اختیار استاد گذارد

 بهمصاح سواالت به راجع الف ضمیمه ضبط صوتی شد )به

 نگاه کنید.(. استاد با

 هاروش گردآوری داده
مشاهدات این تحقیق در یک کالس درس انگلیسی 

 رفت. پیش از شروعدر دانشگاه انجام گ عمومی پیش متوسط

تحقیق مجوز الزم از دانشگاه شیراز اخذ شد. در این تحقیق 

شرکت اساتید و نیز دانشجویان آنها در کالس درس طبق 

دعوت از استاد برای  برای شد.برنامه زمان بندی مشاهده 

شرکت در این مطالعه از طریق ایمیل با ایشان ارتباط برقرار 

یشان برای شرکت در شد. پس از قبول دعوت از سوی ا

و پس از  .مطالعه یک برگه رضایت نامه به ایشان داده شد

های الزم در ساعات معمول امضاء عودت داده شد. داده

کالسی گردآوری شدند. یک رضایت نامه نیز برای اخذ امضاء 

در اختیار دانشجویان قرار داده شد و همچنین به آنها فرصت 

سواالت خود را بپرسند. داده شد تا پیش از شروع تحقیق 

 کرد که کارایی تحقیق در اثر توجهمحقق پیش بینی می

(Attention)  و نه تغییر در متغیرهای تحقیق افزایش پیدا

. چنانچه دانشجویی فرصت شرکت در مطالعه را نداشت کند

دسترس شد تا در یک موقعیت خارج از از او خواسته می

 دانشجویان برای شرکت دوربین بنشیند. چنانچه هیچکدام از

کردند کار ضبط ویدئویی در در مطالعه اعالم آمادگی نمی

گرفت. با این حال، همه دانشجویان برای زمان دیگر انجام می

شرکت در مطالعه اعالم آمادگی کردند . کار فیلمبرداری از 

هفته اول  5تدریس استاد به دانشجویان در کالس درس در 

ساعت  1:30به مدت  ایهفته 16لیسی از یک دوره زبان انگ

جلسه در هفته انجام شد. در انجام مشاهدات تحقیق بیش  2و 

و همچنین  شداستاد تمرکز  حرکات بدنی براز هرچیز 

استاد مورد تحلیل و ارزیابی قرار گفت  حرکات بدنیالگوهای 

اجتماعی برای توضیح و تبیین -و از یک چارچوب فرهنگی

یادگیری و آموزش  حرکات بدنی برچگونگی تاثیرگذاری 

 زبان و نیز ایجاد معنا استفاده شد. 

 روش تحلیل داده
ن بدنی در ای اتروش استفاده شده برای توصیف حرک

شود که به نامیده می second-lineتحقیق ترانسکرایب 

یره و غ های ایتالیک، پرانتزبا نشانه حرکات بدنیموجب آن 

های بدنی استاد مطابق با شود. همه حرکتنمایش داده می

 (McNeill)مک نیل ز سوی روشهای ارائه شده ا

دند. ترانسکرایب ش حرکت بدنی به ترانسکرایب برای(1992)

در ضمیمه الف همه الگوهای قراردادی ترانسکرایب داده 

 اند. شده

 نتایج .4

  دستورزبان
ها مطابق با حرکات هدر داد دستورزبانی حرکات بدنی

بندی تقسیم (Iconic) و تصویرگونگی (Deictic) ایاشاره

 شدند. 

 ای زمان فعلاشاره حرکات بدنی

 زمان گذشته 

ن زمان فعل استاد از چندی دستوریتعریف  برای تبیین

حرکت بویژه برای زمان گذشته ساده استفاده کرد. برای مثال، 

ت سفرتابستانی صحب استاد تصمیم گرفت که در مورد یک

کند و در تالش برای توضیح زمان گذشته بود؛ او در اغلب 

ای برای نشان دادن زمان گذشته موارد از حرکات اشاره

که این زمان در پشت سر او قرار داشت.  یکرد گویاستفاده می

رد. کاو در این مورد بطور منظم از انگشت شست استفاده می

-ن زمان حال به سطح اشاره میهمچنین استاد برای نشان داد

 کرد.

ه داد که باستاد برای دانشجویان توضیح می1درشکل 

 2018هنگام صحبت در مورد یک سفر در تابستان سال 

بایست از افعال درزمان گذشته استفاده شود. در می

دهند، استاد بطور عکسهای بعدی که این مثال را نشان می

کرد و هم با پای همزمان هم به پشت سر خود اشاره می

داشت تا بدین وسیله زمان راست به سمت عقب گام برمی

گذشته را برای فراگیران تداعی نماید. او برای اشاره به 

 کرد.پشت سرش مخصوصا دست راست خود را بلند می

استاد در حال توضیح دادن در مورد زمان  1در شکل 

 گذشته ساده بود.
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 20:14 زمان در 2 کالس: 1 شکل

استاد از انگشت شست دست راستش برای اشاره به ] 
 [.پشت سرش استفاده کرد

 < با پای راستش به سمت عقب گام برداشت. >

 ساده این هاستاد به هنگام توضیح در مورد زمان گذشت

انداخت داد. او دستان خود را پایین میحرکت را بارها انجام می

اشاره به زمان داشت، وی برای و کف دستانش را باز نگه می

 (2کرد. )شکل گذشته از دست راست خود استفاده می

 
 20:17 زمان در 2 کالس:  2شکل

خواهم تا برای صحبت درمورد سفر : از شما می استاد

 در تابستان از افعال گذشته استفاده کنید...

اوکف دست راست خود را باز کرد و با انگشت شست ]
 [.آن به پشت سرش اشاره نمود

از این اشارات برای نشان دادن زمان گذشته  داستا

کرد. او گاهی اوقات از اشارات بدون حرکت بدن استفاده می

 نمود.و گاهی اوقات نیز فقط از حرکت بدن استفاده می

  زمان حال

برخی اشارات  ازبرای توضیح فعل زمان حال  استاد

رفت و برای نشان دادن . او به سمت جلو میکرداستفاده می

کرد. او از زمان گذشته به زمین اشاره می برابرزمان حال در

کرد. ی رو به عقب برای توضیح زمان گذشته استفاده میاشاره

برای نشان دادن زمان  استاد ،(1در مثال زیر ) مثال شماره ی 

 کرد. حال با یک مداد به سمت پایین اشاره می

 14:30در زمان  4از کالس  1مثال 

 ست. مرد هنوز زنده: پیر استاد

دست راست وی با یک مداد به سمت زمین اشاره ]

 [.کردداشت در حالیکه به سمت باال و پایین نیز حرکت می

 به توضیح اختالف معنایی میان سن استاد ،سرانجام

 سیزده سالگی و سی سالگی پرداخت.

او برای نشان دادن سن سیزده سالگی دستش را به سمت 

 ادن سن سی سالگی به سمت عقب برد. جلو و برای نشان د

 14:9در زمان  4از کالس  2مثال 

 : زهرا سیزده سال دارد. استاد

 [سمت جلو کشید.خود را به انگشت دست راست]

 زدهسی

اواز انگشت شست دست راست خود برای اشاره به ]

 [.پشت سرخود استفاده کرد

 سن خودم

کف دست چپ خود را باز کرده و به سمت خودش ]
 [.شاره نمودا

 نمادین و حروف اضافه ةاشار
با راه رفتن و تغییر جهت فیزیکی خود  استاد 3شکل  در

را به آنها نشان داد. اوهمزمان  "به"مفهوم  دانشجویانبه سمت 

کرد. او را بیان می "رفتم  مدرسهمن به  " ةبا جلو رفتن جمل

 د.شیکرا به تصویر می " مدرسهبه  "با این کار عبارت قیدی 

 
 20:30 زمان 3 کالس: 3 شکل

 رفتم  مدرسه: من به  استاد

 .[درحالیکه بازوانش در حال تاب خوردن بودند]

 < .کردبه سمت جلو حرکت می >
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 واژگان 

ای، اشارات واژگانی بر مبنای اشارات نمادین، استعاره

خش شوند. باشاره کننده، لمسی و بازتابی ترتیب بندی می

 آموزان اختصاص داده شده است.دانش  ةزیر به اشار

 اشارات نمادین 

 ةدر حال معنا کردن زمان گذشت استاد 5و  4در شکل 

افعال بلعیدن و گرفتن بود. برای توصیف بلعیدن، معلم خود 

 . کشیدغذا در دهانش به تصویر می ةرا در حال گذاشتن لقم

 
 57:09 زمان در 3 کالس: 4 شکل

شما غذا را با حرص و  گوید کهاستاد: پدر به شما می

 دید. کودکان نیز این چنین هستند.ولع خور

)دست چپ و دست راست بطور یک در میان به سمت 

رسد شما خیلی شوند طوری که به نظر میدهان جابجا می

ها دوبار به سمت دهان خورید؛ هر کدام از دستسریع غذا می

 (.کنندحرکت می

محکم در دست  ا باعالوه بر این، استاد کلمه قاپیدن ر

 دهد. گرفتن یکی از وسایل دانشجویان نشان می

 
 15:09 در 3 کالس:  5 شکل

 <.>استاد: من مداد او را محکم در دست گرفتم. 

 .ببخشید

)دست چپ و دست راست یک وسیله از دانشجو 

 (.گیردرا محکم در دست می

؛ شویدیمزانوها خم شده و با کمی فاصله خم  ˃

 . "ببخشید"گوید ه دانشجو میسپس استاد ب

 من محکم در دست گرفتم. 

}در اینجا دوباره شکل کوچکتر حرکت بدنی انجام 

 {.که استاد وسایل را در دست داردشود درحالیمی

 .دکنخوردن را تقلید می حرکت بدنیاستاد  6در شکل 

 
 45:02 :زمانی بازه 6 کالس:  6 شکل

 استاد: شما پنیر خوردید ..... 

ست راست انگشتان در کنار یکدیگر که به دهان }د

 {.شودشود و یا دهان ضربه کوچک وارد مینزدیک می

های بدنی را برای نشان حرکت 6و 5، 4های در شکل

 دادن رفتارها انجام داد. 

 های بدنی استعاری حرکت
-های بدنی تصویرگونه، استاد حرکتعالوه بر حرکت

های انتزاعی انجام ن دادن ایدههای بدنی استعاری را برای نشا

را به عنوان یک نمونه از  crazyاستاد کلمه  7داد. در شکل 

 حرکت بدنی استعاری بکار برد. 

  
 56:18 زمانی بازه در 4 کالس: 7 شکل
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 آیید.  (، دیوانه به نظر میAghhhاستاد: اههههه) 

زند و با انگشت را چنگ می }با دست راست موی سر

 {.کندهای سر را لمس میچپ کنارهاشاره دست 

 ای حرکات اشاره

 بینایی
استاد با اشاره به چشمهای خود بینایی را  8در شکل 

 دهد. نشان می

 
 45:50 زمانی بازه در 2 کالس:  8 شکل

 استاد: ببین 

دهد }انگشت اشاره دست چپ چشم چپ را نشان می

در حالی که انگشت اشاره دست راست به سمت انگشت 

شانه ثابت می کند و اما در سطحگر رو به باال اشاره میدی

 { .ماند

 حواس المسه 

 بویایی 

 اشاستاد با قرار دادن دست خود روی بینی 9در شکل 

 دهد. و عمل دم از طریق بینی حس بویایی را نشان می

 
 32:45 زمانی بازه در 2 کالس: 9 شکل

 حس المسه است.  5استاد: بویایی یکی از 

 گیرد و بینی را لمسراست را به سمت بینی می }دست

 { .کشدکند و دست ها را بو میمی

 شنوایی 

های استاد برای نشان دادن شنوایی حرکت 10در شکل 

کند. در شکل ای را با هم ترکیب میای و المسهبدنی اشاره

نکته مهم حائز اهمیت این است که استاد بر خالف یک  10

 کند. فاده میدست از هر دو دست است

 
 46:07 زمانی بازه در 2 کالس:  10شکل

 گیرد}انگشت اشاره دست چپ گوش چپ را نشانه می

کند و انگشت اشاره دست راست گوش و آن را لمس می

کند و سپس هر دو گیرد و لمس میسمت راست را نشانه می

 {.شوندانگشت اشاره به سمت باال گرفته می

 چشایی 

کند در حالی که حس لمس می استاد زبان خود را

دهد و یک مولفه المسه به این حرکت چشایی را توضیح می

 (. 11)شکل . کندبدنی اضافه می

 
 23:45 زمانی بازه در 3 کالس: 11 شکل
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 استاد: چشایی 

 { .کند}انگشت اشاره دست چپ زبان را لمس می

 المسه 

سرانجام اینکه استاد برای نشان دادن حس المسه 

 (. 12کند. )شکل لی یک دانش آموز را لمس میصند

 
 54:09 زمانی بازه در 3 کالس: 12 شکل

 استاد: المسه 

 کند{ بار صندلی را لمس می 3}دست راست 

 (Realia)استفاده از وسایل آموزشی 

استاد از وسایل کالس درس برای توضیح واژگان 

 استاد صحبت خارجی 13کند. در شکل استفاده می

(Foreigner Talk)  کند و با باالبردنتلفیق می حرکاترا با 

لمه ک و کتاب با هر دو دست کتاب را به دانشجویان نشان داد

 .کندرا چند بار تلفظ می 55

 
 35:45 زمانی بازه در 2 کالس: 13شکل

 نگاه کنید  55استاد: به صفحه 

 {.برد}استاد با هر دو دست کتاب درس را باال می

 

  حرکات بدنیجویان از استفاده دانش

از دانشجویان خواسته شد که به مدت یک دقیقه از وقت 

کالس در مورد تعطیالت تابستانی خود صحبت کنند. در این 

حرکات سمینارها، برخی از دانشجویان در اغلب اوقات از 

 حرکاتکردند و برخی دیگر چندان از استفاده می بدنی

 مانزدنی نداشتند. در کردند و یا اصال حرکت باستفاده نمی

انجام ضبط تصویری در کالس، یکی از دانشجویان برخی از 

های بدنی که استاد نشان داده بود را انجام داد. این حرکت

دانشجو در حالی که در مورد آنچه که در تعطیالت دیده بود 

کرد. این حرکت شبیه کرد چشم خود را لمس میصحبت می

که در مورد افعال حسی صحبت حرکت بدنی استاد بود زمانی 

 کرد. می

 
 25:56 زمانی بازه در 2 کالس: 14 شکل

دیده  <.>را در  <.>های تاریخی دانشجو: من مکان

 .بودم

}انگشت اشاره دست چپ به سمت چشم چپ اشاره 

 { .شودمی

عالوه بر این، این دانشجو چندین حرکت بدنی راجع 

 وره اجرا کرده بود.استاد در طی دبه بینایی ارائه داد که 

 (Mirroring) سازیقرینه
کرد یکی از دانشجویان که استاد تدریس میدرحالی

را سوال کرد. زمانی که این دانشجو  tumbleمعنای کلمه 

خواست این سوال را بپرسد انگشت اشاره دست چپ می

برد تا سوال خود را بپرسد. خود را با کف دست باز باال می

کرد و کف هر جو را با دو دست تکرار میدانش حرکاتاستاد 

باز  tumbleدو دست خود را برای نشان دادن معنای کلمه 

 کرد. می
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 سازی در کالس دوم انجام شد.مثال دیگر از قرینه

 
 13:42 زمانی بازه در 2 کالس: 15 شکل

 استاد: آیا شما معنای کلمه .... را متوجه شدید 

 {.شوداال جابجا می}هر دو دست با کف باز به سمت ب

داد و دانشجویان }استاد این حرکت بدنی را انجام می

 دادند.{عکس آن را انجام می

 نظرسنجی دانشجو 

های مکتوب عالوه بر مشاهدات کالسی، نظرسنجی

دانشجویی در اختیار دانشجویان گذارده شد )ضمیمه د(. 

نفر نظرسنجی راعودت دادند. همه آنها  15نفر از  7تعداد 

خانم بودند. این دانشجویان در سطح پیش متوسط بودند و 

در  توانایی نوشتاری آنها محدود بود. برخی اشتباهات

 نظرسنجی دانشجویان اصالح شد.

 حرکات بدنینفر گزارش دادند که  7نفر از این  4تعداد 

نفر باقی مانده نیز  3شدند و تعداد استاد خود را متوجه می

شدند. یکی از دانشجویان ا متوجه نمیگزارش دادند که آنها ر

که استاد در هر زمان ممکن از زبان بدن استفاده  معتقد بود

 تاین حرکاکرد و این کار برای آنها مهم بود زیرا که آنها با می

ه داد کگرفتند. دانشجوی دیگر نظر میدرس را بهتر یاد می

ات کبرای آنها بسیار مهم بود و آنها با این حر حرکات بدنی

 شدند. مقصود استاد را متوجه می

دانشجوی باقیمانده در کالس  7دانشجو از میان  5تعداد 

-استاد را متوجه می حرکات بدنیکردند که آنها نیز تاکید می

 حرکات بدنیشدند. زمانی که از آنها سوال شد که چرا از 

یکی  ت؛چیس این حرکاتکنند و نظر آنها نسبت به استفاده می

دوست دارد هر وقت صحبت  جویان گزارش داد که اواز دانش

کند دستهای خود را تکان دهد. از طرف دیگر، تعداد دو می

 خود را حرکات بدنینفر از دانشجویان نظر دادند که معنای 

دانستند و گزارش دادند که آنها عادت دارند انگشتان و نمی

 د. داننهای خود را حرکت بدهند اما معنای آن را نمیدست

زمانی که از دانشجویان سوال شد که آیا استاد آنها در 

کند یکی از زمان تدریس از حرکات بدن هم استفاده می

دانشجویان اظهار داشت که او از این موضوع اطالع ندارد و 

کند که چنین چیزی صحت داشته باشد، هر چند که فکر نمی

و  یححاکی از این بود که استاد بطور صر مشاهدات میدانی

  کرد.از حرکات بدنی حین تدریس استفاده میضمنی 

در ارتباط با این سوال، یکی از دانشجویان گزارش داد 

برخی حرکات از داند که استادش در کالس درس که او می

کند و اما یکی دیگر از میاستفاده  تدریسحین دست 

 دانشجویان اظهار داشت که او در این مورد چیزی بخاطر نمی

د. همه دانشجویان به اتفاق اظهار داشتند که آنها استادی آور

 که به زبان بدن تدریس کند ندارند. 

 حرکاتزمانی که از دانشجویان خواسته شد تا در مورد 

استاد خود بیشتر توضیح دهند یکی از دانشجویان در پاسخ 

اظهار داشت که او استفاده از زبان بدن در تدریس زبان 

داند. زمانی که از آنها خواسته شد و موثر میانگلیسی را مفید 

خود نظر بدهند برخی از آنها اظهار داشتند  حرکاتتا در مورد 

توانند مقصود خود را به استاد که آنها با حرکت بدن بهتر می

 ند.انتقال ده

سوال که آیا دوست دارند در مورد  در پاسخ به این

فا اظهار صراستاد خود بیشتر صحبت کنند در پاسخ  حرکات

داشتند که برای درک بهتر کتاب این کار برای آنها مفید و 

 موثر است. 

 مصاحبه با استاد

پس از اینکه مشاهدات تصویری در کالس بررسی و 

های بازبینی شدند یک مصاحبه با استاد برای نمایش کلیپ

ه )در این رابطه ب .ویدئویی ار تدریس استاد ترتیب داده شد

 3(. در مجموع، نگاه کنید. هرست سواالتضمیمه ب برای ف

 های استاد نمایش داده شدند. کلیپ ویدئویی از داده

 دستورزبان ـ1کلیپ 

در ابتدای کار از استاد سوال شد که آیا تا بحال تدریس 

خود را در یک کلیپ ویدئویی مشاهده کرده بود. او در پاسخ 
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ود خ اظهار داشت که این نخستین تجربه او بود که تدریس

که به سمت عقب  ؛کردرا در یک کلیپ ویدئویی مشاهده می

برای تدریس  حرکات بدنیداشت و با این کار از گام برمی

کرد. پس از نمایش کلیپ، پاسخ اولیه زمان گذشته استفاده می

در تدریس این بودکه او با  خود استاد راجع به هدف خاص

که در  خواست به دانشجویان نشان دهدمی حرکات بدنی

های بیشتری استفاده کنند. او گفتار و مکالمات خود از فعل

حرکات در کالس درس عالوه بر گفتار در دفعات زیاد از 

 کرد.استفاده می بدنی

نظرات خود از آگاهی و عدم به ارائه استاد در ادامه 

و رفتارهای غیرکالمی  حرکات بدنیآگاهی نسبت به 

ها مانند رخی وضعیت. او اظهار داشت که در بپرداخت

فاده است حرکاتیتدریس افعال انعکاسی و المسه ناآگاهانه از 

در تدریس برخی درسها از این  کرد و در اغلب مواردمی

کرد. اما در تدریس برخی درسهای دیگر استفاده می حرکات

او آگاهانه برای نشان دادن زمان  دستورزبانمانند بخشهای 

 حرکاتداشت و از این گذشته به سمت عقب گام برمی

. کردآگاهانه برای یادگیری بهتر دانشجویان استفاده می

رکات حکنند که از برخی اساتید فراموش می بنظر اوهمچنین 

ا یک کنند. باستفاده کنند و در حال نوشتن صحبت می بدنی

ه او داد کتوان صحبت کرد. این نشان مید نمیرتخته وایت ب

 رد.کدگیری دانشجویان استفاده میبرای یا حرکات بدنیاز 

 واژگان  -2کلیپ 
کلیپ دوم که برای استاد نمایش داده شد راجع به 

واژگان بود. او در این باره گزارش داد که او این کار را الزم 

خواست معنای واژگان را بهتر و زیرا که می ؛تشخیص داد

 CDدی پلیر اگر سی که افزودتر توضیح دهد. او روشن

player  در اختیار نداشت صرفا بایستی از کالم برای توضیح

 کرد. معنای واژگان استفاده می

 (Handedness) دستیدستی یا چپراست
زمانی که از استاد در مورد استفاده از دست راست خود 

 سوال شد بخش خاص این مصاحبه به ترتیب ذیل بود: 

 ه: شما از دست راست خود بیش از انتظار استفادسوال

 کردید؛ِ شاید شما عادت دارید به این کار ...... 

فرمایید؛ من از دست راست خود : شما درست میپاسخ

-زیرا از دست چپ برای نوشتن استفاده می ؛کردماستفاده می

ت چپ نگه سو گاهی اوقات ابزارهای نوشتن را در د. کردم

سال است که در کار تدریس است  15گفت که دارم. او میمی

 و همیشه با دست چپ نوشته است. 

 بحث و بررسی  .5

در این کالس نکته مهم و حائز اهمیت این است که بین 

 مدرسهای استاد به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک نقش

زبان انگلیسی تمایز قائل شویم. استاد با وارد کردن رفتارهای 

غیرکالمی خاص فرهنگی در کنار رفتارهای غیرکالمی دیگر 

به عنوان یک ایرانی و نیز استاد را خود در کالس نقش خود 

 کرد. زبان انگلیسی در کالس درس ایفا می

حرکت بدنی یک کودک با اشاره به (1978ویگوتسکی )

یک رابطه بین  کودک که اشاره انگشتبر این نظر است 

شخصی پس  و اما همین رابطه بین هددشخصی را نشان می

به یک رابطه درون شخصی  گذراندن مرحله درون سپاریاز 

ادگیری ی (Hudson( )2011هادسون ) شود. بنظرتبدیل می

 نابراینافتد. باتفاق میاجتماعی  یک زبان دیگر از طریق تعامل

استاد نسبت به دانشجویان خود  حاضر، حرکاتدر تحقیق 

گری نوعی ارتباط اجتماعی متقابل و در عین حال واسطه

 رود. به شمار می (Semiotic Mediationشناسانه )نشانه

فرهنگی، از -به عنوان یکی از ابعاد نظریه اجتماعی

نیز برای بحث و بررسی  (Activity theory)فعالیت یهرنظ

. نقش معلم زبان در کالس درس ها استفاده شدو تحلیل داده

یت های تئوری فعالدرفرآیند ایجاد انگیزه و تمرکز از مشخصه

در تحقیق حاضر، بر نقش حرکات بدنی در تدریس و  است.

یادگیری تاکید شد و محقق حرکات بدنی انجام شده در 

کالس درس انگلیسی توسط استاد و دانشجویان آن در طی 

 ی مورد بررسی ورهای غیرکالمتاکید بر رفتا یک ترم را با

 مطالعه قرار داد.

نتایج این مطالعه بر حسب رفتارهای بدنی استاد مورد 

بحث و بررسی قرار گرفتند. حرکات مشاهده شده در کالس 

مقوله زبان شناختی مختلف دستورزبان و واژگان  2درس به 

تقسیم بندی شدند که هدف محوری دوره بود. استاد حرکات 

ط با مدیریت در کالس درس را مطابق با نقش و بدنی مرتب

کارکرد توصیف نمود. این تالش های استاد برای عینیت 

تدوین آن در زمان ارائه به دانشجویان بود.  بخشیدن به زبان و
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بنابراین نه تنها حرکات و بلکه نقشها و کارکردها در بخشهای 

  ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

 عملکرد آموزشی 
استاد عبارت بود از عملکرد.  EFLبخشی از درسهای 

 and Holzman Newman ( (1993 )) نیومن و هولزمن

ر دهند. دکه ایده عملکرد را از منظر ویگوتسکی توضیح می

بین نقشهای استاد به عنوان یک ایرانی  این کالس، الزم است

شد. استاد با استفاده از و یک مدرس زبان تفاوت قائل 

حرکات فرهنگی و دیگر حرکات مرتبط، نقش خود به عنوان 

یک ایرانی و نیز به عنوان یک معلم زبان در کالس درس را 

 نشان داد.

 حرکات بدنی به عنوان نوعی رفتار موزون 

 (Wells( )1999ولز )و   (Kendon( )1990کندون )

. یادمی کنند از حرکات بدنی به عنوان یک نوع رفتار موزون

در این مطالعه معلم از حرکات متعدد با تغییر حالت های 

ظاهری برای نشان دادن معنای واژگانی استفاده کرد. گاهی 

اوقات دانشجویان به اینکه معلم از بدن خود برای انتقال معنا 

ویان که فرایند زبان انگلیسی را درونه سازی و کمک به دانشج

 خندیدند. کنند استفاده می کرد می

 یک دیدگاه اکولوژیکی از کالس درس
براساس نظریه فعالیت از جهت اکولوژیکی و محیطی 

دهند بخشی از یک اکوسیستم به شمار رویدادهایی که رخ می

ک دادند در یروند. رویدادهایی که در کالس درس رخ میمی

اجتماعی مورد توجه قرار گرفتند؛ زیرا که –قاب اکولوژیکی 

حرکات بدنی بایستی در محیط مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

اجتماعی این کالس درس شامل -گیرند. عالئم اکولوژیکی

استفاده استاد از فضا و زمان، جهت گیری او در کالس درس 

د می در طی تدریس، و هر آنچه که او می خواست انجام ده

شد. همه این عوامل برای معلمان در جهت شناخت چگونگی 

از حرکات بدنی در محیط این کالس درس اهمیت  استفاده

های این تحقیق با توجه به این مشخصه نظریه داشتند. داده

فعالیت مورد بررسی قرار گرفتند زیرا باورهای استاد راجع به 

ار ه شممحیط و فضای این کالس درس یک مولفه اساسی ب

 آمدند. می

 از فضا در کالس درساستاد استفاده 

با توجه به استفاده از حرکات بدنی در یک محیط 

اد داکولوژیک، استاد هر زمان که رفتارهای تقلیدی انجام می

کرد بدین فضای مورد نظر خود را در کالس ترسیم می

-صورت که در پشت تریبون و روبروی دانشجویان قرار می

داد. معلم از پشت تریبون سواالت آنها پاسخ می گرفت و به

آمد و فضا را در برنامه تدریس خود می گنجاند. پایین می

زمانی که دانشجویان راه رفتن استاد روبروی تریبون و 

دیدند می ایستادن او در در روبروی دانشجویان را می

وه بر این، افتد. عالتوانستند پیش بینی کنندکه چه اتفاقی می

خواست یک مفهوم جدید را توضیح دهد مانی که استاد میز

کرد و هر وقت این کار آن را در جلوی تریبون معرفی می

-شد به جایگاه قبلی خود در پشت تریبون بازمیانجام می

 گشت. 

 (Foreigner Talk)صحبت خارجی 

های مشاهدات کالسی این بود که گفتار یکی از مولفه

های صحبت خارجی را در ی مولفهاستاد در این تحقیق برخ

بر گرفت؛ با این حال، چندین مشخصه از گفتار او با 

خارجی تفاوت داشت. مثال، در  های سنتی صحبتمشخصه

استفاده استاد از صحبت خارجی ساده سازی و یا کاهش در 

بخشهای واژگانی مانند حروف تعریف و یا افزایش تن صدا 

 گرفت. صورت نمی

یدی خواهد بود اگر که یک طرف صحبت خارجی تقل

گفتگو بتواند کلمات را عینا به تصویر بکشد. با این حال، در 

صحبت خارجی یک نوع کاهش زبان بایستی وجود داشته 

باشد. در این تحقیق استادزبان را کاهش نداد. او این کار را 

ای هبرای افزایش سطح درک مطلب انجام داد. بنابراین، کنش

بت خارجی قابل قیاس بود از این جهت که استاد با یک صح

هدف اصلی صحبت خارجی این است که قابلیت درک مطلب 

بانی های دستورزافزایش پیدا کند و در اینجا نیز استاد مولفه

را کاهش نداد. بر این اساس، در اینجا نیز بین آنچه که به 

لحاظ سنتی به عنوان یک صیحت خارجی تعریف می شود و 

-اد در عمل انجام داد تفاوت وجود داشت. کنشآنچه که است

های استاد که در کالس درس مشاهده شد نوعی کنش 

ای هارتباطی محسوب میشد بدون اینکه الزم باشد صرفا مولفه

 زبان شناختی کاهش پیدا کند. 
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 کاربردهای آموزشی فضا در انواع رفتارهای غیرکالمی 

ت زمان رفدر بخش دستورزبان زمانی که استاد تصمیم گ

 ای استفاده کرد که بهگذشته را توضیح دهد از حرکات اشاره

یک فضای خاص نیاز نداشتند. با انجام مصاحبه مشخص شد 

های به زمان گذشته از گام که استاد در زمان توضیح راجع

خود به عقب ناآگاه بود. در بخش واژگان نیز استاد از فضای 

وع اده کرد. این موضبیشتر برای توضیح معنای واژگان استف

 در توصیف اعمال مشخص بود.

 بافت آموزش 

در مطالعه خود   (Lazaraton( )2004الزارتون )

در مبحث معنا نسبت به مبحث شکل  مشاهده کرد که معلم

از حرکات بدنی بیشتری استفاده می کرد. عالوه بر این، 

م در آموزش شکل و فرم در کرد که معل الزارتون مشاهده

رد. کآموزش معنا ازحرکات بدنی کمتری استفاده می مقایسه با

را های الزارتون را تایید می کنند زینتایج تحقیق حاضر یافته

محقق در مطالعه حاضرمشاهده نمودکه استاد در مبحث 

ل کرد. یک دلیدستورزبان و واژه از حرکات بدنی استفاده می

این  تواندهای مربوط به دستورزبان میدادهممکن برای تایید 

باشد که در توضیح نکات دستوری بسیاری از کلمات را نمی 

شود به با استفاده از حرکات بدنی درس داد. در بخش 

 ای استفادهدستورزبان استاد در اغلب موارد از حرکات اشاره

 کرد. می

 (Foreigner Talk)مفهومی نو از صحبت خارجی 

 صحبت خارجی استادعنوان به

چنانچه یک بیان را  (1992) (McNeill) مک نیلبنظر 

نتوان در یک فضا تفسیر کرد گویشورر از حرکات بدنی 

انی در تدریس خود زم کند. در تحقیق حاضر، استاداستفاده می

شد از حرکات بدنی برای که گفتار او در جمله قابل فهم نمی

 کرد.موضوع استفاده می فهم

  هااستعاره

در این روش، استاد از چندین حرکت بدنی استعاری 

برای نشان دادن معنای واژگانی مفاهیمی مانند استیصال، 

کرد. این روش عالوه بر شناخت و احساس استفاده می

روشهای بسیار دیگری بود که با استفاده از آنها استاد در 

ظ و صوت را در ذهن دانشجو کالس درس صحبت کردن، تلف

 (Concretization) بخشید. استاد از عینیت بخشیعینیت می

 برای رفع نیاز دانشجویان زبان انگلیسی به بافت

(Contextualization) کرد. استفاده می 

عینیت  ب(McCafferty( )2008مک فرتی ) بنظر

کند تا از طریق بازنمایی بخشی به دانشجویان کمک می

زبان و  ،غیرکالمی (Mimetic Representation) تقلیدی

 (1992) (McNeill) مک نیلمعنا را بهتر در بافت بیاورند. 

استعاری در نوشته کوتاه را مورد بحث و  حرکاتانواع 

 دهد. در این روش ایده استعاره مجرابررسی قرار می

(Conduit Metaphor) شود که به موجب آن ارائه می

 هایمفاهیم انتزاعی مانند زبان، دانش، و هنر بعنوان محفظه

شوند. در توضیح داده می (Bounded Container) محدود

سم شود که جمی تشبیههای انتزاعی معنا به چیزی این حرکت

و این  قرار دارد؛و این جسم در داخل یک محفظه  ؛دارد

جرا به دریافت کننده انتقال توان از طریق یک مظه را میمحف

 داد.

 ای انتزاعی حرکات اشاره

زبان  های، واژه و مولفهدستورزبانبرای توضیح 

رد. کای انتزاعی استفاده میاشاره حرکاتشناختی، استاد از 

با  کرد.برای توضیح شنوایی به گوش خود اشاره می مثال،

، (1992) (McNeillمک نیل )شی های پژوهتوجه به یافته

-ای برای توضیح مفاهیم انتزاعی بکار میاشاره حرکاتاین 

 روند. 

 تصویرگونگی

استاد برای اشیاء قابل لمس که خیلی کوچک بودند از 

یاء کرد. برای توضیح این اشتصویرگونه استفاده می حرکاتی

سری وسایل کمک آموزشی ملموس و عینی استاد از یک 

استفاده کرد. برای مثال، استاد از کتاب خود به عنوان یک 

کرد و کتاب خود را با دو وسیله کمک آموزشی استفاده می

برد تا بدین ترتیب توجه دانشجویان را به صفحه دست باال می

 معطوف نماید.  45

  (Haptics) ایهای حسی و المسهروش
 حرکاتای انتزاعی، از رهاشا حرکات بدنیدر کنار 

حسی نیز برای توضیح معنای واژگان حسی استفاده کرد به 

ی و گوش، بین ،طوریکه استاد برای توضیح حواس پنجگانه
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 کرد. دهان خود را لمس می

 (Context)با استفاده از بافت  تدریس

 در مقایسه با بخش دستورزبان بخش واژگاندر استاد 

نظر  این در راستای کرد.فاده میبیشتری استحرکات بدنی از 

بود مبنی بر اینکه زمانی که  (Lazaraton( )2004الزارتون )

یشتر د استاد بوشتاکید میبیشتر از شکل معنا در آموزش بر 

  د.کناستفاده می حرکات بدنیاز 

 (Symmetry) تقارن

اده متقارن مشاهده شده در د حرکات بدنیبسیاری از 

بودندو برای مثال استاد از هر دو دست برای اشاره به هر دو 

کرد. در برخی موارد استاد از هر دو گوش خود استفاده می

دست برای اطمینان از اینکه دانشجویان با دقت به او گوش 

 کرد. می دهند استفاده می

 (Handedness) دستیدستی و یا چپراست

مردم  کرد کهاستدالل می (1992) (McNeillمک نیل )

انجام  کنند برایاز دستی که غالبا برای انجام کارها استفاده می

 رکاتح. بویژه اینکه کنندبیشتراستفاده می حرکات بدنی

ا توجه شوند. باستعاری و تصویرگونه با این دست ساخته می

-رفت که این حرکتانتظار می به اینکه استاد چپ دست بود

های بدنی را با دست چپ خود انجام دهد. اما بادست راست 

 داد. را انجام میحرکات بسیاری از

 نیحرکات بدنسبت به در مطالعه حاضردیدگاه استاد 

 ای در یادگیری زبان دوم به عنوان یک شکل واسطه
داشت که اساتید در مصاحبه انجام شده، استاد اظهار می

 دریستی در زمان تدریس کالمی روی وایت ببازبان نمی

 کرد که برخی اساتید زبان همزمانچیزی بنویسند. او تاکید می

د رکه در حال تدریس کالمی هستند و یا چیزی روی وایت ب

د. استفاده کنن از حرکات بدنیکنند نویسند فراموش میمی

 د چیزی بگوید. یکرتواند خطاب به وایت بهیچ کسی نمی

بان بایستی در سطوح مختلف تدریس کند. اساتید زبان استاد ز

دهند که کنند. این اظهارات نشان میبه این مورد توجه نمی

را  نیحرکات بد استفاده از مسئولیت استاد زبان این است که

ای در یادگیری زبان خارجی مورد به عنوان یک ابزار واسطه

 توجه قرار دهد. 

  (Authenticity) اصالت

عقیده دارد اساتیدی  (Lazaraton( )2004الزارتون )

که بافت کالمی آهسته و واضح دارند ممکن است نسبت به 

بافت معتبر خارج از محیط کالس یک بافت یادگیری 

ن که استاد در ای حرکاتیغیرمعتبر و غیرواقعی ایجاد کنند. 

وای الت بخشی به محتدر راستای اصنمود تحقیق استفاده می

درک دانشجویان از محتوای درسی در آموزشی بود که بر 

 . تاثیر مهمی داردکالس 

  حرکات بدنیآگاهی نسبت به استفاده از 
تاد ها اسمصاحیه با استاد نشان داد که در برخی از بافت

خود آگاهی داشت و در برخی مواقع  حرکات بدنینسبت به 

ن مصاحبه نشان داد که استاد چنین آگاهی وجود نداشت. ای

حرکات و جابجایی بدنی خود را هم آگاهانه و هم بصورت 

داده است. او اظهار داشت در خودکار و مکانیکی انجام می

برخی موارد مانند تدریس افعال انعکاسی و افعال حسی 

خود آگاهی نداشته است و آنها را بطور  حرکاتنسبت به 

اما در تدریس برخی  ست.برده ابکار می طبیعی و عادی

ها مانند بخشهای گرامر آگاه مطالب درسی و در برخی بافت

 به سمت عقب گام برای تدریس گذشته ساده بوده است که

گیری را آگاهانه برای یاد حرکاتو این  ؛داشته است برمی

 داده است.بهتر درس توسط فراگیران انجام می

 گیری و کاربردهای تحقیقنتیجه .6
نقش مهمی در ارتباط و یادگیری زبان دوم  بدنیحرکت 

دارد. الزم است در حوزه مطالعات یادگیری زبان دوم در 

 حرکات بدنیبخش آموزش اساتید زبان خارجی به نقش 

س های گفتمان کالتر جنبهتوجه بیشتر شود. بررسی کامل

ها و جزئیات بیشتری راجع به نقش گفتار و رفتار درس ایده

. حرکت بدنی کندرا آشکار میشجو در کالس استاد و دان

رود. هدف بخش مهمی از کالس درس زبان به شمار می

 حرکات بدنیمطالعه حاضراین بود که چگونگی استفاده از 

ز زبان دوم و نی دانشجویان تدریس زبان انگلیسی به برای

عنا در مایجاد و انتقال ت بدنی بر اچگونگی تاثیرگذاری حرک

های دوم مورد بررسی قرار گیرد. یافته کالس درس زبان

یجاد ت بدنی در ااتحقیق حاکی از این بود که بنظراستاد حرک
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د. نمعنا برای دانشجویان در کالس درس نقش مهمی دار

در هنگام تدریس تاثیر  حرکات بدنیمعلم از انجام  آگاهی

معناداری در فرآیند یاددهی یادگیری دارد و در این پژوهش 

ی هاداد. یافتهرا آگاهانه انجام می حرکاتکثر موارد استاد در ا

تواند به اساتید زبان کمک کند تا شناخت این مطالعه می

ر ت بدنی دابهتری ازنقش و نیز چگونگی استفاده از حرک

 . داشته باشندتدریس 

 توان گفت کههای تحقیق میدر مورد کاربردهای یافته

دوم، بهتر است که  های یادگیری زباندر رابطه با مهارت

 حرکاتآموزشی مثل  ابزارهایاساتید زبان دوم نسبت به 

م در تدریس زبان دو حرکات بدنیآگاهی داشته باشند.  بدنی

د نرویک بخش طبیعی و معمول از کالس زبان به شمار می

توان این سوال را مطرح کرد که آیا عدم استفاده از و حتی می

یک نکته  ؟آیدحساب میآنها در آموزش نقص در تدریس ب

کاربردی و آموزشی مهم این است که اساتید زبان انگلیسی 

و از  ؛باید نسبت به فرهنگ دانشجویان آگاهی داشته باشند

های بدنی مشخص که در طی آنها سوال کنند که آیا حرکت

اند. نکته کاربردی مهم دیگر این اند را درک کردهکالس داشته

درکالس درس تا چه میزان از  است که اساتید زبان دوم

استفاده کنند و برای یادگیری مطالب درسی  حرکات بدنی

را بیش از پیش به دانشجویان آموزش دهند. شایان  حرکاتی

توجه است مثل هر تحقیق دیگر این تحقیق هم محدودیت

هایی داشت از جمله اینکه فقط یک استاد و کالس او مورد 

س درس مربوط به آموزش بررسی قرار گرفت و اینکه کال

ای همهارت شنیداری و تلفظ بود. بررسی صحت و سقم یافته

ا تعداد باین پژوهش نیازمند انجام پژوهشها و تحقیقات بیشتر 

 های زبانی دیگربیشتر شرکت کنندگان و در زمینه مهارت

 است.
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ضمائم

 ایداده سکرایبضمیمه الف: الگوهای تران

(Data Transcription Conventions) 

 های کالمی داده

 .... حذف؛ 

 های مختلف = مکث در بازه <…> ,<..> ,<.>

های ترانویس؛ جابجایی غیر = کامنت ˂ایتالیک ˃

 ها از سوی شرکت کننده ژستاز 

 های مبهم؛ = بیان˂؟˃

 = شنیداری نامشخص ˂#کلمه #˃

 = خنده در طی گفتار ˂@˃

 = کوتاه سازی کلمه  -کلم

 های کالمی مطابق با کل مرحله حرکت بدنی ن= بیا

 *= خود توقفی 
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 == وقفه دیگر 

 کالم دیگر )مانند قورت دادن(= صدای بی %

 های غیرکالمی داده

های بدنی، مسیر، }ایتالیک{ = توصیف حرکت

 شکل، ناحیه

LHدست چپ = 

LHF دست راست مشت شده = 

RHدست راست = 

RHF دست راست مشت شده = 

BHو دست= هر د 

BHC هر دو دست باز روبروی هم که شکل =

 یک محفظه نیمه باز را می سازد

LPO کف دست چپ = 

LPOU کف دست چپ باز شده به سمت باال = 

LPOD کف دست باز شده به سمت پایین = 

RPO کف دست راست باز شده = 

RPOU کف دست راست به سمت پایین = 

LA بازوی چپ = 

RA بازوی راست = 

C-VPTل کاراکتر با یک ژست تصویرگونه = شک 

O-VPTشکل بیننده با یک ژست تصویرگونه =  

ت نظرسنجی از دانشجو پس از ضمیمه ب: سواال

 تحقیق
ند ککه استاد شما استفاده می ژست هاییآیا شما از  .1

 آگاه هستید؟ 

در صورتی که پاسخ مثبت است نظر شما نسبت  .2

 چه هست؟  هاییژستبه این 

خود در کالس درس آگاه  هاییژستآیا از  .3

 هستید؟ 

در صورتی که پاسخ مثبت است نظر شما نسبت  .4

 خود چه هست؟  هاییژستبه این 

را به شما  ژست هاییآیا استاد حال حاضر شما  .5

 آموزش داده است؟ 

در صورتی که پاسخ مثبت است کدام حرکات را  .6

 آموزش داده است؟ 

تژساید که به شما آیا شما استاد دیگری داشته .7

 را آموزش دهد؟  هایی

ستژدر صورتی که پاسخ مثبت است کدام یک از  .8

 را آموزش داده است؟  هایی

استاد خود  هاییژستآیا نظر دیگری راجع به  .9

 ندارید؟ 

 خود ندارید؟  هاییژستآیا نظر دیگری راجع به  .10

اد در است هاییژستآیا مایل هستید در مورد  .11

 کالس درس با من صحبت کنید؟

 ای استاد : پرسشنامه زمینهضمیمه ج

در حال حاضر شما در کدام کالس تدریس می .1

 کنید ؟ 

 شما اهل کجا هستید؟  .2

 زبان بومی شما چه هست؟  .3

کنید نظر هایی که صحبت میلطفا در مورد زبان .4

هها را چگونه فراگرفتبدهید و بگویید که این زبان

 اید؟

لطفا از تجربه خود راجع به زندگی در کشورهای  .5

یگر با با دقت توضیح دهید. )لطفا فهرست د

اید و مدت زمان کشورهایی که در آنها زندگی کرده

 زندگی در آنجا را ذکر نمایید(

لطفا در مورد تجربه سفر به کشورهای دیگر با  .6

 دقت توضیح دهید؟ 

لطفا در مورد مدارج تحصیلی خود توضیح دهید.  .7

در صورت امکان رزومه  8و  7)در مورد سواالت 

 خود را پیوست کنید(

لطفا تجربه آموزش خود را فهرست کنید )شامل  .8

های تدریس، مدرک تحصیلی، و عنوان ه، سالمعلم

 مدرک(.

 تشکر با

 ضمیمه د: سواالت مصاحبه با استاد پس از تحقیق

آیا شما تابحال خود را در حال تدریس در یک  .1

اید؟ اگر چنین است کلیپ ویدئویی مشاهده کرده

 تید؟ چه حسی داش

کنید در ها را مشاهده میزمانی که شما این کلیپ .2
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 چه نظری دارید؟  معلممورد خود به عنوان یک 

خود بخشی از  هاییژستآیا شما آگاه هستید که  .3

شود ؟ برای چه هدفی از این آموزش محسوب می

کنید؟ در مجموع برای چه استفاده می هاییژست

 کنید؟ برای این هدف تالش می

بارها اتفاق افتاده است که شما زبان را به  بارها و .4

 کنید. در این مورد چه نظری دارید؟ خوبی اجرا می

آیا در مورد چرایی استفاده از دست راست برای  .5

 حرکت بدنی نظری دارید؟ 

 ای دارید؟زمینهآیا در زمینه تئاتر پیش .6

شما تجربه شخصی خود را در کالس درس بکار  .7

وع خبر دارید؟ چرا این برید. آیا از این موضمی

 دهبد؟کار را انجام می


