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چکیده
ویگوتسکی ( )Vygotsky) (1978ضمن اشاره به حرکات کودک براین عقیده است که اشاره کودک با
انگشت یک رابطه بین شخصی را نشان میدهد و رابطه درون فردی زمانی رخ میدهد که کودک از مرحله
درونسپاری گذشته باشد .در این راستا ،تحقیق حاضر به بررسی نقش گفتمان ( )Discourseو
رفتارهای غیرکالمی در یک کالس زبان عمومی در دانشگاه شیراز پرداخت .روش تحقیق از نوع کیفی بود
که در چارچوب نظریه فرهنگی-اجتماعی انجام شد ..ابزارهای تحقیق عبارت بودند از :یک پرسشنامه ،دو
ویدئو ضبط شده ،نظرسنجی دانشجویی ،و یک مصاحبه هدایت شده (نیمه ساختاریافته) (Semi-
 )structuredبا استاد .در مشاهدات تحقیق بویژه بر نحوه ارتباط متقابل استاد با دانشجویان در تدریس
تاکید شد 5 .هفته اول دوره که دو جلسه نود دقیقهای در هرهفته برگزار میشد ضبط ویدئویی شد .نتایج
تحلیل دادههای این تحقیق که متمرکز بر حرکات استاد بود ومطابق با استانداردهای ترانسکرایب
( )Transcription conventionsمک نیل ( )McNeill) (1992جمعآوری شدند نشان داد که
حرکات بدنی و رفتارهای تقلیدی استاد به عینیت بخشی زبان انگلیسی برای دانشجویان کمک کردند.
رفتارهای غیرکالمی به دو دسته گرامر و واژگان تقسیم شدند .که استاد با استفاده از آنها تالش می¬کرد
به درس عینیت ببخشد و به عبارتی دیگر آن را کدگذاری مجدد کند .الزم به ذکر است که در این مطالعه،
نه تنها انواع مختلف حرکات بدنی بلکه نقشهای آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفتند .این تقسیمبندی نشان
میدهند که معلم تالش میکند تا زبان را عینیت بخشیده و کدگذاری کند.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

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 semistructured 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.
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 .1مقدمه
بنظر صاحبنظران از جمله سلسه مورسیا (Celce-
 )1987( )Murciaیادگیری زبان در نتیجه ارتباط متقابل میان
معلم و دانشجو در محیط زبانی اتفاق میافتد .در این ارتباط
متقابل ،بیش از یک نفر در رفتارهای کالمی و یا غیرکالمی دو
طرفه مشارکت میکند .متخصصان از جمله ورایت ()Warayet
( )2011در بحث از این نوع یادگیری از برخی اصطالحات مانند
مشارکت ( ،)Participationتعامل ( ،)Engagementو
حرکات بدنی ( )Embodied Actionاستفاده میکنند .بنظر این
صاحبنظران ،مشارکت به همه روشهایی که معلم برای شرکت
دادن هرچه بیشتر دانشجویان در فعالیتهای کالسی انجام می-
دهند ,گفته میشود .به عبارت دیگر ،مشارکت به معنای انجام
گفتگو و همه روشهای دیگر مداخله هست .برای مثال،
دانشجویانی که به مباحث آموزشی استاد گوش میدهند گرچه
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
معنای روشهای که معلم در ارتباطات متقابل کالسی به منظور
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شرکت دادن دانشجویان در فرآیند آموزش و یادگیری بکار می-
گیرد است .بنظر او تعامل یک نوع مداخله کالسی محسوب می
شود .این نوع مداخله شامل تعاملهای کالمی و غیرکالمی می
شود .از نظر ایشان حرکات بدنی به معنای انجام کارهایی است
که معلمان کالس برای شرکت دادن دانشجویان در فعالیتهای
کالسی انجام میدهند .بدین معنا که معلمان ،بجای رفتار کالمی،
برخی رفتارهای مشخص غیرکالمی را در فعالیتهای کالسی
شفاهی بکار میگیرند .این رفتارها شامل برخی حرکات بدنی
مانند حاالت ظاهری ،حالتهای خیره شدن و جهت گیریهای
بدن میشوند .متخصصان از جمله هادسون ()2011( )Hudson
بر این عقید هستند که موضوع حرکات بدنی به دلیل وجود
مشکالت عملی ( )Practicalityمشخصههای کالمی زبان و
عدم امکان ضبط ویدئویی ( )Videotapingمورد غفلت قرار
گرفته است .اما که اخیرا در یادگیری زبان انگلیسی مورد توجه
قرار گرفته است.

چارچوب نظری تحقیق
در راستای نظریه ویگوتسکی ()1978( )Vygotsky

مبنی براینکه ارتباط متقابل ذهنی تعدیل یافته ( Mind

 )Moderate Interactionبا دیگران با استفاده از نشانهها
انجام میشود؛ مطالعه حاضر ،حرکتهای بدنی را به عنوان
بخشی از این نشانهها که در آنها زبان و حرکات بدنی ترکیب
میشوند ونقش قابل توجهی در فرایند یادگیری دارند ،مورد
بررسی قرار داد .بویژه ترکیب حرکات بدنی وتمرینهای
کالسی و تاثیر ساختهای فرهنگی مانند کلمات روی تفکر
مورد ارزیابی قرار گرفتند .عالوه بر این ،تحقیق حاضر درپی
یافتن پاسخ به این سوال بود که آیا حرکات بدنی معلم به
یادگیری کمک میکنند و اینکه آیا دانشجویان از این حرکات
معلم استفاده میکنند.
به نظر الوی و ونگر (،)1991( )Lavea and Wenger
ویگوتسکی در مبحث منطقه احتمالی رشد ( Zone Of

 )Proximal Developmentمعتقد است که فراگیران زبان
نمیتوانند بدون کمک دیگران یادبگیرند .یادگیری جمعی
نسبت به یادگیری فردی بسیار کارآمدتر و موثرتر است .با
عنایت به این نظر ،در تحقیق حاضر نیز ،از آنجائیکه فراگیران
زبان با همدیگر و نیزبا استاد خود در کالس درس تعامل
اجتماعی داشتند؛ دادههای بدست آمده طبق دیدگاهی که
مشارکت در یادگیری را مورد تاکید قرار میدهد تحلیل و
ارزیابی شدند.
بنظر ویگوتسکی هر رفتار در طول رشد کودک دوبار رخ
میدهد .اول در سطح اجتماعی و سپس در سطح فردی .این
جابجایی عملکرد بیرونی ()External Operationبا عملکرد
درونی

(Operation

)Internal

را

درونه

سازی

( )Internalizationگویند .همچنین یادگیری زبان باید در
ارتباط متقابل اجتماعی و حرکات بدنی دیگران بویژه معلم نسبت
به فراگیران اتفاق بیافتد .در ارتباط با درونهسازی در محیط کالس
در این تحقیق الزم است اشاره شود که فراگیران در آغاز حرکات
بدنی معلم را نشانهای بیرونی قلمداد میکنند؛ اما وقتی که
فراگیران حرکات را میپذیرند درونه سازی میشوند .بعالوه،
براساس یافتههای مطالعه لوریا ( )1979-1982( )Luriaفعالیت
فرهنگی مانند آموزش میتواند تفکر را تغییر دهد لذا مطالعه
حاضر بدنبال آن بود که مشخص کند یادگیری زبان خارجی در
کالس درس چگونه میتواند تفکر را تغییر دهد .همچنین،
براساس نتایج مطالعات انجام شده توسط لوریا ،زبان نقش موثر
و قابل توجهی در تعدیل رفتار بازی میکند.بر این اساس در
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مطالعه حاضر نیز ،حرکات زبانی که دانشجویان برای تعدیل

زبان دوم را بررسی کردند .دادههای این مطالعه که بصورت

رفتار در کالس از آنها استفاده میکردند مورد بررسی قرار گرفت.

تصویری ضبط شده بودند از یک کالس دستورزبان مبتدی و

نقش جسمیت یافتگی ( )Embodimentدر کمک به

یک کالس پیشرفته در یک دانشگاه ایاالت متحده آمریکا

دانشجویان زبان خارجی که تالش میکنند خود تنظیمی در

جمعآوری شدند .تعامالت صورت گرفته (talk-in-

رفتارهای خود داشته باشند و زبان و حرکات بدنی را درونه

 )interactionعبارت بودند از حرکات استاد برای توضیح

سازی کنند نیز مورد توجه قرار گرفت.

مفاهیم زمان در انگلیسی و حرکات دانشجویان برای پاسخ به

اهداف تحقیق
ازآنجائیکه حرکات بدنی میتواند بر تدریس معلم و
یادگیری فراگیران تاثیر بگذارد؛ هدف مطالعه حاضر تحلیل و
ارزیابی تاثیرحرکات بدنی بر یادگیری زبان خارجی در
کالسهای زبان انگلیسی در دانشگاه بود.

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

حرکات معلم .نتایج تحلیل دادههای این تحقیق نشان داد که
استاد و دانشجویان در کالس بطور مکرر از حرکات اشاره ای
انتراعی ( )abstract deixisو حرکات استعاری استفاده
کردند که می تواند از منابع مهم برای آموزش و ارزیابی
یادگیری فراگیران به شمار آید .همچنین دانشجویان برای
نشان دادن اینکه زمان را خوب یادگرفته اند و نیز برای حفظ
ارتباط موثر با معلم از زنجیره حرکات بدنی زیاد استفاده
کردند .یافتههای تحقیق همچنین نشان داد که حرکات بدنی
یک مولفه مهم ارتباطی برای تقویت یادگیری در کالسهای

داده شود:
 .1اساتید آموزش زبان از چه حرکات بدنی برای

دستورزبان زبان دوم است.

 .2شناخت و آگاهی این اساتید از حرکات بدنی که

درک نمیکنند .چه عواملی روی شناخت و یادگیری آنها

در کالس درس انجام میدهند چگونه است؟ آیا

ازگفتمان آموزشی ( )Instructional Discourseتاثیر می

اساتید برای مثال برنامهای خاص برای کنترل

گذارند؟ به نظر میرسد همان عواملی که روی فهم شنوندگان

آگاهانه حرکتهای بدنی در کالس درس دارند؟

از زبان شفاهی تاثیر میگذارند روی فهم و درک دانشجویان

 .3آیا اساتید زبان به صراحت حرکات بدنی خاصی

از گفتمان آموزشی نیز تاثیر میگذارند .یکی از این عوامل

را تدریس میکنند؟
 .4دانشجویان تا چه میزان از انجام حرکات بدنی
استاد آگاهی و شناخت دارند و از آنها تاثیر می
پذیرند؟

حرکات بدنی یا همان زبان بدن استاد است که در تدریس
بکار میگیرد.
لیو ،ژنگ ،چن ،ونگ ،یان ،و شیه ( Liu, Zhang,
 )2020( )Chen, Wang, Yuan and Xieمعتقدند که
کاربرد حرکات بدنی معلمان در کالس درس بر مبنای نظریه

 .2پیشینه تحقیق

بازنمودی متعدد )(multiple representation theory

موضوع حرکات بدنی معلم در کالسهای زبان دوم یک

همواره مورد توجه بوده است؛ و این حرکات براساس این

حوزه نسبتاً نوظهور در تحقیق میباشد و الزم است که در

نظریه قابلیت رشد دارند .براین اساس ،حرکات بدنی باید

مورد آن تحقیقات بیشتر صورت گیرد .مطالعه کیفی حاضر

روزبروز کیفیت بهنری پیداکنند تا بتوانند تدریس و یادگیری

که متمرکز بر تدریس یک استاد زبان انگلیسی و فعالیتهای

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

یادگیری دانشجویانش است میتواند قدمی موثر در این راستا

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

است.

بررسی شدند .یافتههای تحقیق نشان داد که استفاده از نظریه

ماتسوموتو و دوبس ()Matsumoto and Dobs

بازنمودی متعدد ،نقش حرکات بدنی را پررنگ تر میکند.

( )2016نقش حرکات بدنی در یادگیری دستورزبان در کالس

بعالوه ،این روش میتواند مشخصههای مختلف حرکات
بدنی معلمان مختلف را بر حسب تجربه معلم تفکیک کند.
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تسهیل یادگیری در کالس درس استفاده میکنند؟

دانشجویان همیشه آنچه را که استاد به آنها میگوید را

طبق نظر ویلسون ،باترایت و مالنی ( Wilson,

( )1992( )McNeillتاکید میکند که استعارهها مشابه

 )2014( )Boatright, and Melanieحرکات بدنی مانند

تصویرگونگی هستند چون یا محتوای تصویری و یا محتوای

کلمات مکتوب با توجه به محتواهای مختلف که معلمان

کینتوگرافیک دارند ،اما محتوای تصویری آنها یک ایده ذهنی

تدریس میکنند به صورت های مختلف ظاهر میشوند.

را نشان میدهد.

Matsumoto

اشارهها ( )Deicticsبنظر هادسون ()2011( )Hudson

 )2020( )Canagarajahدر مطالعه خود به بررسی تالش

شامل اشاره واقعی و یا اشاره استعاری است .مثال اشاره

گروهی مشارکت کنندگان چندزبانه در کالس زبان انگلیسی

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

برای یافتن و چینش واژهها و عباراتی که می خواستند بیان

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

کنند واستفاده از حرکات بدنی مانند گره کردن دست و خیره

است برای نشان دادن ریتم و تاکید .ضربه هیچ ارتباطی با

شدن و  ...برای تقویت این فرآیند پرداختند .در این پژوهش،

مشخصه معنایی گفتار ندارند .اگرچه ضربه ممکن است یک

گفتگوی چندسطحی یک زوج در پشت یک میز شام در یک

نقش ارجاعی داشته باشد اما کاربرد اساسی آن برای تنظیم

خوابگاه دانشجویان خارجی در ایاالت متحده آمریکا را از

جریان گفتار است.
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ماتسوتو

و

(&

کاناگاراجه

طریق ارتباط تصویزی مورد بررسی و تحلیل قرار دادند .نتایج

از نظر ایشان مردم از حرکات بدنی برای سازماندهی

تحقیق نشان داد حرکات خیره شدن و گره کردن دست بر

معنا و فکر استفاده میکنند .ترکیب زبان و حرکات بدنی معنا

بهبود ارتباط و رفع موانع و مشکالت ارتباطی میان این زوج

را موثرتر انتقال میدهد .حرکاتی که جنبه فرهنگی دارند روی

تاثیر گذار بود..

فکر تاثیر میگذارند .گلدین-مدوف ()Goldin-Meadow

طبق نظر موندادا ( )2014( )Mondadaمودالیتیهای

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

چندگانه ( )multimodalityبه منابع ارتباطی مختلف گفته

حرکات بدنی میتوانند معرف افکار و احساسات باشند .او

میشود که کنش گران ارتباط برای سازماندهی رفتارهای خود

همچنین معتقد است که این حرکات برای فهم گفتمان شفاهی

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

بسیار بااهمیت است .و حرکات بدنی نه تنها ابزار فکر

شدن ،حالتهای بدن ،جابجاییهای بدن ،و زبرزنجیرها.

گویشوران هستند بلکه یک نوع ابزار ارتباطی برای شنوندهها

بررسی شدند .مودالیتههای چندگانه شامل منابع ارتباطی

نیز به شمار میروند .در یک مطالعهای دیگر ،سیف الدین پور

مختلف می شود که دارای ویژگی سلسله مراتبی بوده و از

و کیتا ( )2001( )Seyfeddinipur and Kitaبه این نتیجه

نوع کالمی و یا غیرکالمی هستند.

میرسند که وقفه و تعلیق در حرکات بدنی تعلیق و وقفه در

مک نیل ( )1992( )McNeillبه چهارنوع حرکت دست

گفتار را بهمراه دارد .به عبارت دیگر ،همانگونه که گویشوران

و بازو اشاره میکند که درمکالمه و گفتگو بکار گرفته میشوند

در گفتار خود توقف میکنند درحرکات بدنی خود نیز توقف

حرکات

این

را

تصویرگونگی

()Iconics؛

استعاره

و مکث میکنند.

()Metaphorics؛ اشاره ()Deictics؛ و ضربه ( )Beatsمینامد.

ساتو ( )2020( )Satoاثرات حرکات بدنی معلمان

تصویرگونگی :تصویرگونگی یک رویداد واقعی و یا

ژاپنی  EFLبر کیفیت گفتار در زبان دوم را مورد بررسی قرار

رفتار عینی هست که در گفتار استفاده میشود .همچنین گفته

داد .نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت گفتار در زبان دوم با

شده که تصویرگونگی محتوای معنایی گفتار را نشان میدهد.

انجام حرکات بدنی پیچیدهتر و روان تر میشد اگرچه در

کینتوگرافی

رابطه میان برخی حرکات با گفتارهای زبان دوم تفاوت وجود

( )Kinetographicتعریف کرد مانند جارو کردن کف اتاق

داشت بدین صورت که حرکات استعاری تنوع و روانی

و یا پیکتوگرافی ( )Pictographicمانند نمای کلی شکل یک

گفتارهای زبان دوم را تقویت میکرد و اما حرکات نشانهای

جعبه.

در این مورد تاثیری نداشتند .این نتایج همچنین نشان میدهند

تصویرگونههای

بدنی

را

میتوان

یا

استعاره :استعاره مانند تصویرگونگی است؛ با این حال،

که حرکات معلمان نقش اساسی در کالسهای  EFLایفا می

استعاره ایدههای ذهنی را بیشتر نشان میدهد .مک نیل

کردند و بنابراین الزم است که در برنامه های آموزشی به این
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( )2018نشان داد که تک زبانههای چینی با کف زدن الگوهای

مورد توجه بیشتر شود.
داهل و لودویگسن ()Dahl and Ludvigsen

ریتمیک کلمات فرانسوی را بهتر یاد میگرفتند .همچنین،

( )2014ا به مشاهده یک کلیپ ویدئویی که در آن گویندهای

مطالعه یوان  ،گونزالز-فونت ،بیلز و پریتوGonzález-

تصویری کارتونی را برای گروهی از فراگیران کالس هفتم و

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

هشتم زبان انگلیسی توصیف میکرد در حالی که تصویر برای

همکاران نشان داد که حرکات بدنی استعاری و زیرو بمی

فراگیران نشان داده نمیشد پرداختند .مشاهدات این

( )pitchبه دانشجویان کمک کردند تا الگوهای زیروبمی در

پژوهشگران نشان داد که هر زمان گوینده برای بیان مقصود

زبان اسپانیایی و زبان انگلیسی را تقویت کنند.

خویش از حرکات بدنی استفاده میکرد درک مطلب فراگیران
راحت تر انجام میگرفت.

بررسی پیشینه موضوع پژوهش حاضرهمچنین نشان داد
که آموزش و یادگیری حرکات بدنی در آموزش و یادگیری

آشوین و گادتی ()2020( )Ashwin, Guddeti

و جنبههای فرهنگی آنها مورد توجه محققان و متخصصان

گزارش دادند که در اغلب موارد تغییر حالت ظاهری مثل

آموزش زبان بوده است .موهان و هلمر ( Mohan and

چهره درهم کشیدن به فراگیران کمک میکند تا احساسات

 )1988( )Helmerمعتقدند که کودکان میتوانند حرکات

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

بدنی زبان دوم را اگر در محیط انگلیسی زبان قرار بگیرند

در بیش از  70درصد شناخت عصبانیت با تغییرحالت های

فرابگیرند .سفدی و ولنتاین ()Safadi and Valentine

بدن بدست میآید.

( )1988و نیز ولفگانگ و ولوفسکی ( Wolfgang and

 )2020( )Nakatsukasa, and Braverدر پژوهشی نقش

حرکات بدنی بین کودکان بومی و غیربومی تفاوت وجود دارد

حرکات بدنی در یادگیری واجشناسی زنجیری ( segmental

بطوریکه کودکان بومی توانستند نیمی از حرکات مورد مطالعه

 )phonologyرا مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه.

را تشخیص دهند اما کمتر از نیمی از آنها را برای کودکان

مواردی از قبیل اثرات دست تکان دادن از جمله کف زدن

غیربومی قابل تشخیص بود .یک نکته کاربردی که مورد توجه

روی بهبود آواهای زبان دوم شامل مصوت های بلندو صامت

الزارتون ( )2004( )Lazaratonقرار گرفته ماهیت خاص

های مشدد مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این تحقیق نشان

فرهنگی حرکات بدنی است که ایجاب میکند معلمان زبان

میدهد که در پس آزمون ادراک محور تاخیری دانشجویانی

دوم برای اجتناب از سردرگمی فراگیران ،نسبت به حرکات

که عمل کف زدن را مشاهده و اجرا کردند موفقتر عمل

بدنی خود آگاهی و شناخت کافی داشته باشند.

لویکا،

ناکات

سوکاسا

و

بریور

کردند .بعالوه ،حرکت بدنی کف زدن به تقویت حافظه در
یادگیری فنولوژی تقطیعی کمک می کند.

در بررسی پیشینه موضوع همچنین مشخص شد
مطالعاتی هم در مورد کاربرد زبان بدن در کالس زبان

بهنظر هادسون ( )2011( )Hudsonو اسموتروا

خارجی انجام شده است .آلن ( )1995( )Allenدر مطالعه

( )2017( )Smotrovaحرکات بدنی با هدف افزایش اثرات

خود که تعداد  112دانشجوی رشته زبان فرانسه در آن شرکت

آموزش تلفظ در کالسهای زبان دوم بیش از پیش مورد استفاده

داشتند به بررسی و تحلیل تاثیر نشانهها ()Emblemsدر

قرار گرفتهاند .در زمینه مشخصههای زبرزنجیری ،معلمان زبان،

یادگیری زبان فرانسه توسط آنان پرداخت .نتایج این تحلیل

مثال ،از جابجاییهای بدن به سمت باال ،ضربه زنی با انگشت،

نشان داد دانشجویانی عبارات فرانسوی که همراه با نشانهها

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

( )Emblemsیاد گرفته بودند نسبت به دانشجویانی که این

و الگوهای ریتمیک در زبان مقصد استفاده کردهاند.

عبارات را بدون همراهی حرکات نشانهای ()Emblematic

در چندین پژوهش تجربی مزایای حرکات بدنی برای
یادگیری تلفظ مشخصههای زبرزنجیری از سوی دانشجویان
زبان دوم مورد تایید قرار گرفته است .مثال ،یافتههای پژوهش
زوهانگ ،بیلز و پریتو ()Zhang, Baills and Prieto
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یاد گرفته بودند در پس آزمون ( )Post-testتوانایی بیشتر در
یادآوری عبارات داشتند.
آلن ( )2000( )Allenدر توصیف مشاهده خود از
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( Liuka,

 )1991( )Wolofskyدر پژوهشی دریافتند در تشخیص

روش آموزش زبان اسپانیایی یک معلم دبیرستان بیان میکند
که این معلم از انواع مختلف حرکات از جمله نشانهها در

هوگ ( )2000( )Haugeدر پژوهشی کاربرد نشانهها

کالس درس در حد زیادی استفاده میکرد که موجب تسهیل

( )Emblemesبهعنوان نشانههای ساختاریافته را مورد

یادگیری فرگیران میشد.

بررسی قرار داده و نشانههای خاص کالس زبان انگلیسی را

الزارتون ( )2004( )Lazaratonدر پژوهش خود که به

مشخص کرد .نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که استفاده

روش خودارزیابی و تحلیل خرد انجام شد و متمرکز بر

از نشانهها در حرکات بدنی اساتید نسبت به انواع دیگر

بخشی از دستورزبان در یک کالس دانشگاهی با استفاده از

رفتارهای غیرکالمی بیشتر و این حرکات استاد مثل رفتار

حرکات بدنی بود .به این نتیجه رسیدند که حرکات بدنی

کالمی او متناسب با برنامه کالس درس بود.

نقش مهمی در یادگیری دستورزبان ایفا میکند.
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استفاده و نیز نوع حرکات مورد استفاده وجود دارد.

علیرغم وجود تفاوتهای فرهنگی و نقش کمکی زبان

فاراکو و کیدا ( )2008( )Faraco And Kidaبا

بدن برای دانشجویان زبان ،مطالعات پیشین راجع به کاربرد

مطالعه فرآیند یادگیری زبان دانشجویان زبان فرانسوی بعنوان

زبان بدن در کالسهای درس به ندرت در قالب یک نظریه

زبان دوم به دریافتند که رفتارهای غیرکالمی مثل خیرهشدگی،

یکپارچه یادگیری انگلیسی بعنوان زبان خارجی انجام شدهاند.

مشخصههای زبرزنجیری ( )Prosodicبه فراهم نمودن

النتولف و اپل( )1994( )Lantolf and Appelبا تکیه بر

شرایط تالش برای انتقال و دریافت معنا کمک میکنند.

چارچوب فرهنگی-اجتماعی برای آموزش و یادگیری زبان

طبق نظر سیمه ()2006( )Simeدر بیشتر مطالعات

انگلیسی مکانیسمهایی را پیشنهاد دادند .با عنایت به این

راجع به استفاده دانشجویان زبان از حرکات بدنی ،رابطه میان

مکانیسمها

()Vygotsky

اثربخشی آموزش زبان خارجی و تعداد حرکات استفاده شده

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

مورد بررسی قرار گرفتهاند .مثال ،یافتههای پژوهش کیتا

حاضر بر نقش محوری تعامل اجتماعی که طی این تعامل

( )1993( )Kitaو نوب ( )1993( )Nobeنشان داد که

استفاده از حرکات بدنی نقش پررنگی پیدا میکند در فرایند

دانشجویان بزرگسال زبان خارجی نسبت به گویشوران بومی

یادگیری زبان دوم تاکید شد .مفهوم ناحیه احتمالی رشد

و گویشوران زبان خارجی از حرکات بیشتری استفاده می-

( )Zone Of Proximal Developmentیک موضوع

کردند و مشکل آنها در بیان زبان با افزایش میزان حرکات

محوری در نظریه ویگوتسکی برای توصیف توانایی مستقیم

مرتفع میشد.

یک فرد برای رشد و تحول شناختی است .بنظر ویگوتسکی،

و

نیز

کار

ویگوتسکی

استام ( )1999( )Stamمعتقد است که در سطوح

یادگیری در ناحیه احتمالی رشد به عنوان یک ناحیه در حال

پیشرفته کارآمدی بار شناختی بر نمودهای زبانی افزایش پیدا

پیشرفت که فراگیر در آن ناحیه کاری را که بتنهایی نمیتواند

میکند و در نتیجه استفاده از زبان بدن از سوی یک گویشور

انجام دهد با راهنمایی بزرگساالن و یا همکالسان انجام می

را کاهش میدهد .برخالف استراتژیهای ارتباطی کالمی،

دهد اتقاق میافتد.

گولبرگ ( )1998( )Gullbergکاربرد استراتژیهای ارتباطی

مطالعه حاضر که متمرکز بر کالس آموزش زبان

زبان بدن از سوی گویشوران زبان خارجی فرانسوی و

انگلیسی در دانشگاه بود میتواند دایره مطالعات مرتبط در

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

پیشینه را بسط دهد .الزارتون ( )2004( )Lazaratonدر

که حرکات استراتژیک مکمل نسبت به حرکات استراتژیک

تحقیقی با تحلیل خرد حرکات بدنی یک استاد زبان انگلیسی

جایگزین در محیط زبان خارجی کاربرد بیشتری دارند.

به فقدان تحقیق راجع به زبان بدن در یادگیری زبان دوم اشاره

بعالوه ،گویشوران زبان خارجی نسبت به گویشوران زبان

میکند و تصریح میکند که زبان بدن صرفا در بحث راجع به

بومی بیشتر از ترکیب استراتژیهای کالمی و غیرکالمی

توانش راهبردی( )Strategic Competenceو نیز رفتار

استقبال میکنند .یافتههای پژوهش گولبرگ نشان داد که

حیوانات مورد توجه قرار میگیرد .تحقیق حاضر برخی

گویشوران زبان خارجی از زبان بدن به عنوان استراتژیهای

خالءهای موجود در تحقیقات موجود را پر میکند از جمله:

ارتباطی استفاده میکنند و تفاوتهایی بین افراد در میزان

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

ابزارهای تحقیق

چگونگی سازماندهی رفتارهای غیرکالمی خود در کالس

ابزارهای تحقیق عبارت بودند از پرسشنامه زمینهیابی

درس را و اینکه چه رفتارهای غیرکالمی را آموزش میدهد

( )Backgroundاستاد ،مشاهده ،یک مصاحبه غیررسمی نیمه

توضیح میدهد .3 .دانشجویان زبان انگلیسی در مورد خود

ساختار یافته با استاد ،و یک نظرسنجی مکتوب از دانشجویان

آگاهی نسبت به رفتارهای غیرکالمی استاد خود در کالس

شرکت کننده.

درس و نیز چگونگی واکنش خود به این رفتارهای غیرکالمی
توضیح میدهند.4 ،و اینکه دانشجویان تا چه میزان از کاربرد
رفتارهای غیرکالمی در تعامل با دیگران خودآگاهی و شناخت
دارند و همچنین رفتارهای غیرکالمی تا چه میزان بر یادگیری
زبان انگلیسی آنان تاثیر میگذارند نیز بررسی میشود.

پرسشنامه
از یک پرسشنامه لیکرت ( )Likertکوتاه با تعداد 20
سوال که توسط هادسون ( )2011( )Hudsonساخته شده بود
استفاده شد .این پرسشنامه از طریق ایمیل برای استاد ارسال
شد و از استاد خواسته شد که پاسخ پرسشنامه را یا از طریق
ایمیل و یا بصورت نسخه چاپی ارسال کند .که استاد

 .3روش تحقیق
طبق نظر الزاراتون ( )2004( )Lazaratonروش
استفاده شده در این مطالعه برای نشان دادن زبان بدن
ترانسکرایب  second-lineنامیده میشود که به موجب آن
حرکات بدنی با عالئم ایتالیک ،پرانتز و  .....نمایش داده شده-
اند .همه مثالهای مربوط به رفتارهای غیرکالمی استاد در
کالس درس طبق روشهای ارائه شده مک نیل ()McNeill
( )1992راجع به ترانسکرایب زبان بدن آورده شدهاند.
الگوهای قراردادی دیگر ترانسکرایب مطابق با الگوهای ارائه

شرکت کنندگان
شرکت کنندگان در تحقیق شامل یک استاد با مدرک
دکترای تخصصی و تعداد  20دانشجوی زبان خارجه درس
زبان عمومی سطح پیش متوسط بودند .نمونه گیری از نوع
تصادفی ساده بود.

ارسال کرد.

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
پایان و پس از انجام مشاهدات ،حرکات غیرکالمی بکارگرفته
شده در کالس درس مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند.

نظرسنجی
از دانشجویان نیز نظرسنجی به عمل آمد (در این مورد
به ضمیمه ب نگاه کنید)  .در این بخش نیز از پرسشنامه
هادسون ( )2011( )Hudsonاستفاده شد .تعداد  7نفر از
تعداد  15نفر از کل دانشجویان نظرسنجیهای مکتوب را

جدول  :1اطالعات شرکت کنندگان تحقیق
استاد

نمونه برداری

دانشجو

سن

42

-

20-28
زن

عودت دادند (همه دانشجویان خانم بودند) (در این مورد به
ضمیمه ب راجع به سواالت نظرسنجی نگاه شود.).

جنسیت

زن

-

تعداد

1

-

20

زبان بومی

فارسی

-

فارسی

زبان دوم

انگلیسی

-

انگلیسی

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

زبان سوم

فرانسوی

-

-

سطح

دکتری

تصادفی ساده

متوسط

هادسون ( )2011( )Hudsonبدست آورده بود با استاد انجام

تابعیت

ایرانی

-

ایرانی

تجربه

12

-

-

مصاحبه
پس از مشاهده و تحلیل کلیپهای ویدئویی یک

گرفت (به ضمیمه د راجع به سواالت پیشنهادی مصاحبه نگاه
کنید .).اگرچه این مصاحبه نیمه ساختاریافته بود اما مشوق
های الزم برای بحث باز و ارائه نظر وجود داشت .بخشهایی
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شده ژوا ( )2007( )Zhaoنیز بکارگرفته شدهاند.

پرسشنامه را تکمیل نمود و بصورت نسخه چاپی برای محقق

از کلیپ ویدئویی دربرگیرنده رفتارهای غیرکالمی استاد برای

تحقیق ترانسکرایب  second-lineنامیده میشود که به

کنترل و ارزیابی در اختیار استاد گذارده شد .مصاحبه استاد

موجب آن حرکات بدنی با نشانههای ایتالیک ،پرانتز و غیره

ضبط صوتی شد (به ضمیمه الف راجع به سواالت مصاحبه

نمایش داده میشود .همه حرکتهای بدنی استاد مطابق با

با استاد نگاه کنید.).

روشهای ارائه شده از سوی مک نیل ()McNeill

روش گردآوری دادهها
مشاهدات این تحقیق در یک کالس درس انگلیسی
عمومی پیش متوسط در دانشگاه انجام گرفت .پیش از شروع
تحقیق مجوز الزم از دانشگاه شیراز اخذ شد .در این تحقیق
شرکت اساتید و نیز دانشجویان آنها در کالس درس طبق
برنامه زمان بندی مشاهده شد .برای دعوت از استاد برای

در ضمیمه الف همه الگوهای قراردادی ترانسکرایب داده
شدهاند.

 .4نتایج
دستورزبان

شرکت در این مطالعه از طریق ایمیل با ایشان ارتباط برقرار

حرکات بدنی دستورزبانی در دادهها مطابق با حرکات

شد .پس از قبول دعوت از سوی ایشان برای شرکت در

اشارهای ( )Deicticو تصویرگونگی ( )Iconicتقسیمبندی

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

شدند.

امضاء عودت داده شد .دادههای الزم در ساعات معمول
کالسی گردآوری شدند .یک رضایت نامه نیز برای اخذ امضاء
در اختیار دانشجویان قرار داده شد و همچنین به آنها فرصت
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()1992برای به ترانسکرایب حرکت بدنی ترانسکرایب شدند.

حرکات بدنی اشارهای زمان فعل
زمان گذشته

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

برای تبیین تعریف دستوری زمان فعل استاد از چندین

محقق پیش بینی میکرد که کارایی تحقیق در اثر توجه

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

( )Attentionو نه تغییر در متغیرهای تحقیق افزایش پیدا

استاد تصمیم گرفت که در مورد یک سفرتابستانی صحبت

کند .چنانچه دانشجویی فرصت شرکت در مطالعه را نداشت

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

از او خواسته میشد تا در یک موقعیت خارج از دسترس

موارد از حرکات اشارهای برای نشان دادن زمان گذشته

دوربین بنشیند .چنانچه هیچکدام از دانشجویان برای شرکت

استفاده میکرد گویی که این زمان در پشت سر او قرار داشت.

در مطالعه اعالم آمادگی نمیکردند کار ضبط ویدئویی در

او در این مورد بطور منظم از انگشت شست استفاده میکرد.

زمان دیگر انجام میگرفت .با این حال ،همه دانشجویان برای

همچنین استاد برای نشان دادن زمان حال به سطح اشاره می-

شرکت در مطالعه اعالم آمادگی کردند  .کار فیلمبرداری از

کرد.

تدریس استاد به دانشجویان در کالس درس در  5هفته اول

درشکل  1استاد برای دانشجویان توضیح میداد که به

از یک دوره زبان انگلیسی  16هفتهای به مدت  1:30ساعت

هنگام صحبت در مورد یک سفر در تابستان سال 2018

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

می بایست از افعال درزمان گذشته استفاده شود .در

از هرچیز بر حرکات بدنی استاد تمرکز شد و همچنین

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

الگوهای حرکات بدنی استاد مورد تحلیل و ارزیابی قرار گفت

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

و از یک چارچوب فرهنگی-اجتماعی برای توضیح و تبیین

راست به سمت عقب گام برمی داشت تا بدین وسیله زمان

چگونگی تاثیرگذاری حرکات بدنی بر یادگیری و آموزش

گذشته را برای فراگیران تداعی نماید .او برای اشاره به

زبان و نیز ایجاد معنا استفاده شد.

پشت سرش مخصوصا دست راست خود را بلند میکرد.

روش تحلیل داده

در شکل  1استاد در حال توضیح دادن در مورد زمان

روش استفاده شده برای توصیف حرکات بدنی در این

گذشته ساده بود.
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در مثال زیر ( مثال شماره ی  ،)1استاد برای نشان دادن زمان
حال با یک مداد به سمت پایین اشاره میکرد.
مثال  1از کالس  4در زمان 14:30
استاد  :پیرمرد هنوز زندهست.

[دست راست وی با یک مداد به سمت زمین اشاره
داشت در حالیکه به سمت باال و پایین نیز حرکت میکرد].
سرانجام ،استاد به توضیح اختالف معنایی میان سن
شکل  :1کالس  2در زمان 20:14

[استاد از انگشت شست دست راستش برای اشاره به
پشت سرش استفاده کرد].
< با پای راستش به سمت عقب گام برداشت> .
استاد به هنگام توضیح در مورد زمان گذشته ساده این
حرکت را بارها انجام میداد .او دستان خود را پایین میانداخت
و کف دستانش را باز نگه میداشت ،وی برای اشاره به زمان
گذشته از دست راست خود استفاده میکرد( .شکل )2

سیزده سالگی و سی سالگی پرداخت.
او برای نشان دادن سن سیزده سالگی دستش را به سمت
جلو و برای نشان دادن سن سی سالگی به سمت عقب برد.
مثال  2از کالس  4در زمان 14:9
استاد  :زهرا سیزده سال دارد.
[انگشت دست راست خود را بهسمت جلو کشید].
سیزده

[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
اشاره نمود].

در شکل  3استاد با راه رفتن و تغییر جهت فیزیکی خود
به سمت دانشجویان مفهوم "به" را به آنها نشان داد .اوهمزمان
شکل : 2کالس  2در زمان 20:17

استاد  :از شما میخواهم تا برای صحبت درمورد سفر

با جلو رفتن جملة " من به مدرسه رفتم " را بیان میکرد .او
با این کار عبارت قیدی " به مدرسه " را به تصویر میکشید.

در تابستان از افعال گذشته استفاده کنید...

[اوکف دست راست خود را باز کرد و با انگشت شست
آن به پشت سرش اشاره نمود].
استاد از این اشارات برای نشان دادن زمان گذشته
استفاده میکرد .او گاهی اوقات از اشارات بدون حرکت بدن
و گاهی اوقات نیز فقط از حرکت بدن استفاده مینمود.

زمان حال
استاد برای توضیح فعل زمان حال از برخی اشارات

شکل  :3کالس  3زمان 20:30

استفاده میکرد .او به سمت جلو میرفت و برای نشان دادن

استاد  :من به مدرسه رفتم

زمان حال دربرابر زمان گذشته به زمین اشاره میکرد .او از

[درحالیکه بازوانش در حال تاب خوردن بودند].

اشارهی رو به عقب برای توضیح زمان گذشته استفاده میکرد.

< به سمت جلو حرکت میکرد> .
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اشارة نمادین و حروف اضافه

را محکم در دست میگیرد).

واژگان
اشارات واژگانی بر مبنای اشارات نمادین ،استعارهای،
اشاره کننده ،لمسی و بازتابی ترتیب بندی میشوند .بخش
زیر به اشارة دانش آموزان اختصاص داده شده است.

˃ زانوها خم شده و با کمی فاصله خم میشوید؛
سپس استاد به دانشجو میگوید "ببخشید".
من محکم در دست گرفتم.
{در اینجا دوباره شکل کوچکتر حرکت بدنی انجام

اشارات نمادین
در شکل  4و  5استاد در حال معنا کردن زمان گذشتة
افعال بلعیدن و گرفتن بود .برای توصیف بلعیدن ،معلم خود

میشود درحالیکه استاد وسایل را در دست دارد}.
در شکل  6استاد حرکت بدنی خوردن را تقلید میکند.

را در حال گذاشتن لقمة غذا در دهانش به تصویر میکشید.

شکل  : 6کالس  6بازه زمانی45:02 :
شکل  :4کالس  3در زمان 57:09

استاد :پدر به شما میگوید که شما غذا را با حرص و
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ولع خوردید .کودکان نیز این چنین هستند.
(دست چپ و دست راست بطور یک در میان به سمت
دهان جابجا میشوند طوری که به نظر میرسد شما خیلی
سریع غذا میخورید؛ هر کدام از دستها دوبار به سمت دهان
حرکت میکنند).

استاد :شما پنیر خوردید .....
{دست راست انگشتان در کنار یکدیگر که به دهان
نزدیک میشود و یا دهان ضربه کوچک وارد میشود}.
در شکلهای 5 ،4و  6حرکتهای بدنی را برای نشان
دادن رفتارها انجام داد.

حرکتهای بدنی استعاری
عالوه بر حرکتهای بدنی تصویرگونه ،استاد حرکت-

عالوه بر این ،استاد کلمه قاپیدن را با محکم در دست
گرفتن یکی از وسایل دانشجویان نشان میدهد.

های بدنی استعاری را برای نشان دادن ایدههای انتزاعی انجام
داد .در شکل  7استاد کلمه  crazyرا به عنوان یک نمونه از
حرکت بدنی استعاری بکار برد.

شکل  : 5کالس  3در 15:09

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

شکل  :7کالس  4در بازه زمانی 56:18

ببخشید.
(دست چپ و دست راست یک وسیله از دانشجو
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استاد :اههههه(  ،)Aghhhدیوانه به نظر می آیید.

استاد :بویایی یکی از  5حس المسه است.

{با دست راست موی سر را چنگ میزند و با انگشت

{دست راست را به سمت بینی میگیرد و بینی را لمس

اشاره دست چپ کنارههای سر را لمس میکند}.

میکند و دست ها را بو میکشد}.

حرکات اشارهای

شنوایی
در شکل  10استاد برای نشان دادن شنوایی حرکتهای

بینایی
در شکل  8استاد با اشاره به چشمهای خود بینایی را
نشان میدهد.

بدنی اشارهای و المسهای را با هم ترکیب میکند .در شکل
 10نکته مهم حائز اهمیت این است که استاد بر خالف یک
دست از هر دو دست استفاده میکند.

شکل  : 8کالس  2در بازه زمانی 45:50

استاد :ببین
{انگشت اشاره دست چپ چشم چپ را نشان میدهد
در حالی که انگشت اشاره دست راست به سمت انگشت
ماند}.

حواس المسه

{انگشت اشاره دست چپ گوش چپ را نشانه میگیرد
و آن را لمس میکند و انگشت اشاره دست راست گوش
سمت راست را نشانه میگیرد و لمس میکند و سپس هر دو
انگشت اشاره به سمت باال گرفته میشوند}.

چشایی
استاد زبان خود را لمس میکند در حالی که حس
چشایی را توضیح میدهد و یک مولفه المسه به این حرکت

بویایی
در شکل  9استاد با قرار دادن دست خود روی بینیاش

بدنی اضافه میکند( .شکل .)11

و عمل دم از طریق بینی حس بویایی را نشان میدهد.

شکل  :11کالس  3در بازه زمانی 23:45
شکل  :9کالس  2در بازه زمانی 32:45
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دیگر رو به باال اشاره میکند و اما در سطح شانه ثابت می

شکل : 10کالس  2در بازه زمانی 46:07

استاد :چشایی

استفاده دانشجویان از حرکات بدنی

{انگشت اشاره دست چپ زبان را لمس میکند}.

از دانشجویان خواسته شد که به مدت یک دقیقه از وقت
کالس در مورد تعطیالت تابستانی خود صحبت کنند .در این

المسه
سرانجام اینکه استاد برای نشان دادن حس المسه
صندلی یک دانش آموز را لمس میکند( .شکل .)12

سمینارها ،برخی از دانشجویان در اغلب اوقات از حرکات
بدنی استفاده میکردند و برخی دیگر چندان از حرکات
استفاده نمیکردند و یا اصال حرکت بدنی نداشتند .در زمان
انجام ضبط تصویری در کالس ،یکی از دانشجویان برخی از
حرکتهای بدنی که استاد نشان داده بود را انجام داد .این
دانشجو در حالی که در مورد آنچه که در تعطیالت دیده بود
صحبت میکرد چشم خود را لمس میکرد .این حرکت شبیه
حرکت بدنی استاد بود زمانی که در مورد افعال حسی صحبت
میکرد.

شکل  :12کالس  3در بازه زمانی 54:09

استاد :المسه
{دست راست  3بار صندلی را لمس میکند}

استفاده از وسایل آموزشی ()Realia
استاد از وسایل کالس درس برای توضیح واژگان
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استفاده میکند .در شکل  13استاد صحبت خارجی
شکل  :14کالس  2در بازه زمانی 25:56

( )Foreigner Talkرا با حرکات تلفیق میکند و با باالبردن

دانشجو :من مکانهای تاریخی > <.را در > <.دیده

کتاب با هر دو دست کتاب را به دانشجویان نشان داد و کلمه
 55را چند بار تلفظ میکند.

بودم.
{انگشت اشاره دست چپ به سمت چشم چپ اشاره
میشود}.
عالوه بر این ،این دانشجو چندین حرکت بدنی راجع
به بینایی ارائه داد که استاد در طی دوره اجرا کرده بود.

قرینهسازی ()Mirroring
درحالیکه استاد تدریس میکرد یکی از دانشجویان
معنای کلمه  tumbleرا سوال کرد .زمانی که این دانشجو
میخواست این سوال را بپرسد انگشت اشاره دست چپ
شکل :13کالس  2در بازه زمانی 35:45

خود را با کف دست باز باال میبرد تا سوال خود را بپرسد.

استاد :به صفحه  55نگاه کنید

استاد حرکات دانشجو را با دو دست تکرار میکرد و کف هر

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

دو دست خود را برای نشان دادن معنای کلمه  tumbleباز
میکرد.
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مثال دیگر از قرینهسازی در کالس دوم انجام شد.

نفر از دانشجویان نظر دادند که معنای حرکات بدنی خود را
نمیدانستند و گزارش دادند که آنها عادت دارند انگشتان و
دستهای خود را حرکت بدهند اما معنای آن را نمیدانند.
زمانی که از دانشجویان سوال شد که آیا استاد آنها در
زمان تدریس از حرکات بدن هم استفاده میکند یکی از
دانشجویان اظهار داشت که او از این موضوع اطالع ندارد و
فکر نمیکند که چنین چیزی صحت داشته باشد ،هر چند که
مشاهدات میدانی حاکی از این بود که استاد بطور صریح و
ضمنی از حرکات بدنی حین تدریس استفاده میکرد.

شکل  :15کالس  2در بازه زمانی 13:42

در ارتباط با این سوال ،یکی از دانشجویان گزارش داد
که او میداند که استادش در کالس درس از برخی حرکات

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

دست حین تدریس استفاده میکند و اما یکی دیگر از

{هر دو دست با کف باز به سمت باال جابجا میشود}.

دانشجویان اظهار داشت که او در این مورد چیزی بخاطر نمی

{استاد این حرکت بدنی را انجام میداد و دانشجویان

آورد .همه دانشجویان به اتفاق اظهار داشتند که آنها استادی

عکس آن را انجام میدادند}.

نظرسنجی دانشجو
عالوه بر مشاهدات کالسی ،نظرسنجیهای مکتوب
دانشجویی در اختیار دانشجویان گذارده شد (ضمیمه د).
تعداد  7نفر از  15نفر نظرسنجی راعودت دادند .همه آنها
توانایی نوشتاری آنها محدود بود .برخی اشتباهات در
نظرسنجی دانشجویان اصالح شد.
تعداد  4نفر از این  7نفر گزارش دادند که حرکات بدنی
استاد خود را متوجه میشدند و تعداد  3نفر باقی مانده نیز
گزارش دادند که آنها را متوجه نمیشدند .یکی از دانشجویان
معتقد بود که استاد در هر زمان ممکن از زبان بدن استفاده
میکرد و این کار برای آنها مهم بود زیرا که آنها با این حرکات

زمانی که از دانشجویان خواسته شد تا در مورد حرکات
استاد خود بیشتر توضیح دهند یکی از دانشجویان در پاسخ
اظهار داشت که او استفاده از زبان بدن در تدریس زبان
انگلیسی را مفید و موثر میداند .زمانی که از آنها خواسته شد
تا در مورد حرکات خود نظر بدهند برخی از آنها اظهار داشتند
که آنها با حرکت بدن بهتر میتوانند مقصود خود را به استاد
انتقال دهند.
در پاسخ به این سوال که آیا دوست دارند در مورد
حرکات استاد خود بیشتر صحبت کنند در پاسخ صرفا اظهار
داشتند که برای درک بهتر کتاب این کار برای آنها مفید و
موثر است.

مصاحبه با استاد

درس را بهتر یاد میگرفتند .دانشجوی دیگر نظر میداد که

پس از اینکه مشاهدات تصویری در کالس بررسی و

حرکات بدنی برای آنها بسیار مهم بود و آنها با این حرکات

بازبینی شدند یک مصاحبه با استاد برای نمایش کلیپهای

مقصود استاد را متوجه میشدند.

ویدئویی ار تدریس استاد ترتیب داده شد( .در این رابطه به

تعداد  5دانشجو از میان  7دانشجوی باقیمانده در کالس
نیز تاکید میکردند که آنها حرکات بدنی استاد را متوجه می-
شدند .زمانی که از آنها سوال شد که چرا از حرکات بدنی
استفاده میکنند و نظر آنها نسبت به این حرکات چیست؛ یکی

ضمیمه ب برای فهرست سواالت نگاه کنید .).در مجموع3 ،
کلیپ ویدئویی از دادههای استاد نمایش داده شدند.

کلیپ 1ـ دستورزبان

از دانشجویان گزارش داد که او دوست دارد هر وقت صحبت

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

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

خود را در یک کلیپ ویدئویی مشاهده کرده بود .او در پاسخ
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خانم بودند .این دانشجویان در سطح پیش متوسط بودند و

که به زبان بدن تدریس کند ندارند.

اظهار داشت که این نخستین تجربه او بود که تدریس خود

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

را در یک کلیپ ویدئویی مشاهده میکرد؛ که به سمت عقب

کردم .و گاهی اوقات ابزارهای نوشتن را در دست چپ نگه

گام برمیداشت و با این کار از حرکات بدنی برای تدریس

میدارم .او میگفت که  15سال است که در کار تدریس است

زمان گذشته استفاده میکرد .پس از نمایش کلیپ ،پاسخ اولیه

و همیشه با دست چپ نوشته است.

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

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،10شماره  ،4زمستان  ،1399از صفحه  752تا 775

حرکات بدنی میخواست به دانشجویان نشان دهد که در

 .5بحث و بررسی

گفتار و مکالمات خود از فعلهای بیشتری استفاده کنند .او

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

در کالس درس عالوه بر گفتار در دفعات زیاد از حرکات

نقشهای استاد به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک مدرس

بدنی استفاده میکرد.

زبان انگلیسی تمایز قائل شویم .استاد با وارد کردن رفتارهای

استاد در ادامه به ارائه نظرات خود از آگاهی و عدم

غیرکالمی خاص فرهنگی در کنار رفتارهای غیرکالمی دیگر

آگاهی نسبت به حرکات بدنی و رفتارهای غیرکالمی

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

پرداخت .او اظهار داشت که در برخی وضعیتها مانند

زبان انگلیسی در کالس درس ایفا میکرد.

تدریس افعال انعکاسی و المسه ناآگاهانه از حرکاتی استفاده

ویگوتسکی ()1978با اشاره به حرکت بدنی یک کودک

میکرد و در اغلب موارد در تدریس برخی درسها از این

بر این نظر است که اشاره انگشت کودک یک رابطه بین

حرکات استفاده میکرد .اما در تدریس برخی درسهای دیگر

شخصی را نشان میدهد و اما همین رابطه بین شخصی پس

مانند بخشهای دستورزبان او آگاهانه برای نشان دادن زمان

از گذراندن مرحله درون سپاری به یک رابطه درون شخصی

گذشته به سمت عقب گام برمیداشت و از این حرکات

تبدیل میشود .بنظر هادسون ( )2011( )Hudsonیادگیری

آگاهانه برای یادگیری بهتر دانشجویان استفاده میکرد.

یک زبان دیگر از طریق تعامل اجتماعی اتفاق میافتد .بنابراین

همچنین بنظر او برخی اساتید فراموش میکنند که از حرکات

در تحقیق حاضر ،حرکات استاد نسبت به دانشجویان خود

بدنی استفاده کنند و در حال نوشتن صحبت میکنند .با یک

نوعی ارتباط اجتماعی متقابل و در عین حال واسطهگری

تخته وایت برد نمیتوان صحبت کرد .این نشان میداد که او

نشانهشناسانه ( )Semiotic Mediationبه شمار میرود.

از حرکات بدنی برای یادگیری دانشجویان استفاده میکرد.

کلیپ  -2واژگان
کلیپ دوم که برای استاد نمایش داده شد راجع به
واژگان بود .او در این باره گزارش داد که او این کار را الزم
تشخیص داد؛ زیرا که میخواست معنای واژگان را بهتر و
روشنتر توضیح دهد .او افزود که اگر سیدی پلیر CD

 playerدر اختیار نداشت صرفا بایستی از کالم برای توضیح
معنای واژگان استفاده میکرد.

راستدستی یا چپدستی ()Handedness
زمانی که از استاد در مورد استفاده از دست راست خود
سوال شد بخش خاص این مصاحبه به ترتیب ذیل بود:
سوال :شما از دست راست خود بیش از انتظار استفاده
کردید؛ِ شاید شما عادت دارید به این کار ......
پاسخ :شما درست میفرمایید؛ من از دست راست خود

به عنوان یکی از ابعاد نظریه اجتماعی-فرهنگی ،از
نظریه فعالیت) (Activity theoryنیز برای بحث و بررسی
و تحلیل دادهها استفاده شد .نقش معلم زبان در کالس درس
درفرآیند ایجاد انگیزه و تمرکز از مشخصههای تئوری فعالیت
است .در تحقیق حاضر ،بر نقش حرکات بدنی در تدریس و
یادگیری تاکید شد و محقق حرکات بدنی انجام شده در
کالس درس انگلیسی توسط استاد و دانشجویان آن در طی
یک ترم را با تاکید بر رفتارهای غیرکالمی مورد بررسی و
مطالعه قرار داد.
نتایج این مطالعه بر حسب رفتارهای بدنی استاد مورد
بحث و بررسی قرار گرفتند .حرکات مشاهده شده در کالس
درس به  2مقوله زبان شناختی مختلف دستورزبان و واژگان
تقسیم بندی شدند که هدف محوری دوره بود .استاد حرکات
بدنی مرتبط با مدیریت در کالس درس را مطابق با نقش و
کارکرد توصیف نمود .این تالش های استاد برای عینیت
بخشیدن به زبان و تدوین آن در زمان ارائه به دانشجویان بود.
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بنابراین نه تنها حرکات و بلکه نقشها و کارکردها در بخشهای
ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

عملکرد آموزشی
بخشی از درسهای  EFLاستاد عبارت بود از عملکرد.
نیومن و هولزمن ()1993( ( Newman and Holzman
که ایده عملکرد را از منظر ویگوتسکی توضیح میدهند .در
این کالس ،الزم است بین نقشهای استاد به عنوان یک ایرانی
و یک مدرس زبان تفاوت قائل شد .استاد با استفاده از
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
کندون ( )1990( )Kendonو ولز ()1999( )Wells
از حرکات بدنی به عنوان یک نوع رفتار موزون یادمی کنند.
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
و کمک به دانشجویان که فرایند زبان انگلیسی را درونه سازی

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

با توجه به استفاده از حرکات بدنی در یک محیط
اکولوژیک ،استاد هر زمان که رفتارهای تقلیدی انجام میداد
فضای مورد نظر خود را در کالس ترسیم میکرد بدین
صورت که در پشت تریبون و روبروی دانشجویان قرار می-
گرفت و به سواالت آنها پاسخ میداد .معلم از پشت تریبون
پایین میآمد و فضا را در برنامه تدریس خود می گنجاند.
زمانی که دانشجویان راه رفتن استاد روبروی تریبون و
ایستادن او در در روبروی دانشجویان را میدیدند می
توانستند پیش بینی کنندکه چه اتفاقی میافتد .عالوه بر این،
زمانی که استاد میخواست یک مفهوم جدید را توضیح دهد
آن را در جلوی تریبون معرفی میکرد و هر وقت این کار
انجام میشد به جایگاه قبلی خود در پشت تریبون بازمی-
گشت.
صحبت خارجی )(Foreigner Talk
یکی از مولفههای مشاهدات کالسی این بود که گفتار
استاد در این تحقیق برخی مولفههای صحبت خارجی را در
بر گرفت؛ با این حال ،چندین مشخصه از گفتار او با
مشخصههای سنتی صحبت خارجی تفاوت داشت .مثال ،در
استفاده استاد از صحبت خارجی ساده سازی و یا کاهش در
بخشهای واژگانی مانند حروف تعریف و یا افزایش تن صدا
صورت نمیگرفت.

رویدادهایی که رخ میدهند بخشی از یک اکوسیستم به شمار

صحبت خارجی تقلیدی خواهد بود اگر که یک طرف

میروند .رویدادهایی که در کالس درس رخ میدادند در یک

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

قاب اکولوژیکی –اجتماعی مورد توجه قرار گرفتند؛ زیرا که

صحبت خارجی یک نوع کاهش زبان بایستی وجود داشته

حرکات بدنی بایستی در محیط مورد تحلیل و ارزیابی قرار

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

گیرند .عالئم اکولوژیکی-اجتماعی این کالس درس شامل

برای افزایش سطح درک مطلب انجام داد .بنابراین ،کنشهای

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

استاد با یک صحبت خارجی قابل قیاس بود از این جهت که

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

هدف اصلی صحبت خارجی این است که قابلیت درک مطلب

شد .همه این عوامل برای معلمان در جهت شناخت چگونگی

افزایش پیدا کند و در اینجا نیز استاد مولفههای دستورزبانی

استفاده از حرکات بدنی در محیط این کالس درس اهمیت

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

داشتند .دادههای این تحقیق با توجه به این مشخصه نظریه

لحاظ سنتی به عنوان یک صیحت خارجی تعریف می شود و

فعالیت مورد بررسی قرار گرفتند زیرا باورهای استاد راجع به

آنچه که استاد در عمل انجام داد تفاوت وجود داشت .کنش-

محیط و فضای این کالس درس یک مولفه اساسی به شمار

های استاد که در کالس درس مشاهده شد نوعی کنش

میآمدند.

ارتباطی محسوب میشد بدون اینکه الزم باشد صرفا مولفههای
زبان شناختی کاهش پیدا کند.

767

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،10شماره  ،4زمستان  ،1399از صفحه  752تا 775

کنند استفاده می کرد میخندیدند.

استفاده استاد از فضا در کالس درس

کاربردهای آموزشی فضا در انواع رفتارهای غیرکالمی

عینیت میبخشید .استاد از عینیت بخشی ()Concretization

در بخش دستورزبان زمانی که استاد تصمیم گرفت زمان

برای رفع نیاز دانشجویان زبان انگلیسی به بافت

گذشته را توضیح دهد از حرکات اشارهای استفاده کرد که به
یک فضای خاص نیاز نداشتند .با انجام مصاحبه مشخص شد

بنظر مک فرتی (2008( )McCaffertyب) عینیت

که استاد در زمان توضیح راجع به زمان گذشته از گامهای

بخشی به دانشجویان کمک میکند تا از طریق بازنمایی

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

تقلیدی ( )Mimetic Representationغیرکالمی ،زبان و

بیشتر برای توضیح معنای واژگان استفاده کرد .این موضوع

معنا را بهتر در بافت بیاورند .مک نیل ()1992( )McNeill

در توصیف اعمال مشخص بود.

انواع حرکات استعاری در نوشته کوتاه را مورد بحث و

بافت آموزش
الزارتون ( )2004( )Lazaratonدر مطالعه خود
مشاهده کرد که معلم در مبحث معنا نسبت به مبحث شکل
از حرکات بدنی بیشتری استفاده می کرد .عالوه بر این،
الزارتون مشاهده کرد که معلم در آموزش شکل و فرم در
مقایسه با آموزش معنا ازحرکات بدنی کمتری استفاده میکرد.

بررسی قرار میدهد .در این روش ایده استعاره مجرا
( )Conduit Metaphorارائه میشود که به موجب آن
مفاهیم انتزاعی مانند زبان ،دانش ،و هنر بعنوان محفظههای
محدود ( )Bounded Containerتوضیح داده میشوند .در
این حرکتهای انتزاعی معنا به چیزی تشبیه میشود که جسم
دارد؛ و این جسم در داخل یک محفظه قرار دارد؛ و این
محفظه را میتوان از طریق یک مجرا به دریافت کننده انتقال

نتایج تحقیق حاضر یافتههای الزارتون را تایید می کنند زیرا

داد.

دستورزبان و واژه از حرکات بدنی استفاده میکرد .یک دلیل

حرکات اشارهای انتزاعی

محقق در مطالعه حاضرمشاهده نمودکه استاد در مبحث
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( )Contextualizationاستفاده میکرد.

ممکن برای تایید دادههای مربوط به دستورزبان میتواند این

برای توضیح دستورزبان ،واژه و مولفههای زبان

باشد که در توضیح نکات دستوری بسیاری از کلمات را نمی

شناختی ،استاد از حرکات اشارهای انتزاعی استفاده میکرد.

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

مثال ،برای توضیح شنوایی به گوش خود اشاره میکرد .با

دستورزبان استاد در اغلب موارد از حرکات اشارهای استفاده

توجه به یافتههای پژوهشی مک نیل (،)1992( )McNeill

میکرد.

مفهومی نو از صحبت خارجی ()Foreigner Talk
بهعنوان صحبت خارجی استاد
بنظر مک نیل ( )1992( )McNeillچنانچه یک بیان را
نتوان در یک فضا تفسیر کرد گویشورر از حرکات بدنی
استفاده میکند .در تحقیق حاضر ،استاد در تدریس خود زمانی
که گفتار او در جمله قابل فهم نمیشد از حرکات بدنی برای
فهم موضوع استفاده میکرد.

استعارهها
در این روش ،استاد از چندین حرکت بدنی استعاری
برای نشان دادن معنای واژگانی مفاهیمی مانند استیصال،
شناخت و احساس استفاده میکرد .این روش عالوه بر
روشهای بسیار دیگری بود که با استفاده از آنها استاد در
کالس درس صحبت کردن ،تلفظ و صوت را در ذهن دانشجو

این حرکات اشارهای برای توضیح مفاهیم انتزاعی بکار می-
روند.

تصویرگونگی
استاد برای اشیاء قابل لمس که خیلی کوچک بودند از
حرکاتی تصویرگونه استفاده میکرد .برای توضیح این اشیاء
ملموس و عینی استاد از یک سری وسایل کمک آموزشی
استفاده کرد .برای مثال ،استاد از کتاب خود به عنوان یک
وسیله کمک آموزشی استفاده میکرد و کتاب خود را با دو
دست باال میبرد تا بدین ترتیب توجه دانشجویان را به صفحه
 45معطوف نماید.

روشهای حسی و المسهای ()Haptics
در کنار حرکات بدنی اشارهای انتزاعی ،از حرکات
حسی نیز برای توضیح معنای واژگان حسی استفاده کرد به
طوریکه استاد برای توضیح حواس پنجگانه ،گوش ،بینی و
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دهان خود را لمس میکرد.

تدریس با استفاده از بافت ()Context
استاد در بخش واژگان در مقایسه با بخش دستورزبان
از حرکات بدنی بیشتری استفاده میکرد .این در راستای نظر
الزارتون ( )2004( )Lazaratonبود مبنی بر اینکه زمانی که
در آموزش بر معنا بیشتر از شکل تاکید میشود استاد بیشتر
از حرکات بدنی استفاده میکند.

تقارن ()Symmetry
بسیاری از حرکات بدنی مشاهده شده در داده متقارن
بودندو برای مثال استاد از هر دو دست برای اشاره به هر دو
گوش خود استفاده میکرد .در برخی موارد استاد از هر دو
دست برای اطمینان از اینکه دانشجویان با دقت به او گوش
می دهند استفاده میکرد.

راستدستی و یا چپدستی ()Handedness

اصالت ()Authenticity
الزارتون ( )2004( )Lazaratonعقیده دارد اساتیدی
که بافت کالمی آهسته و واضح دارند ممکن است نسبت به
بافت معتبر خارج از محیط کالس یک بافت یادگیری
غیرمعتبر و غیرواقعی ایجاد کنند .حرکاتی که استاد در این
تحقیق استفاده مینمود در راستای اصالت بخشی به محتوای
آموزشی بود که بر درک دانشجویان از محتوای درسی در
کالس تاثیر مهمی دارد.

آگاهی نسبت به استفاده از حرکات بدنی
مصاحیه با استاد نشان داد که در برخی از بافتها استاد
نسبت به حرکات بدنی خود آگاهی داشت و در برخی مواقع
چنین آگاهی وجود نداشت .این مصاحبه نشان داد که استاد
حرکات و جابجایی بدنی خود را هم آگاهانه و هم بصورت
خودکار و مکانیکی انجام میداده است .او اظهار داشت در

از دستی که غالبا برای انجام کارها استفاده میکنند برای انجام

نسبت به حرکات خود آگاهی نداشته است و آنها را بطور

حرکات بدنی بیشتراستفاده میکنند .بویژه اینکه حرکات

طبیعی و عادی بکار میبرده است .اما در تدریس برخی

استعاری و تصویرگونه با این دست ساخته میشوند .با توجه

مطالب درسی و در برخی بافتها مانند بخشهای گرامر آگاه

به اینکه استاد چپ دست بود انتظار میرفت که این حرکت-

بوده است که برای تدریس گذشته ساده به سمت عقب گام

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

برمیداشته است ؛ و این حرکات را آگاهانه برای یادگیری

بسیاری ازحرکات را انجام میداد.

بهتر درس توسط فراگیران انجام میداده است.

دیدگاه استاد در مطالعه حاضرنسبت به حرکات بدنی

 .6نتیجهگیری و کاربردهای تحقیق

به عنوان یک شکل واسطهای در یادگیری زبان دوم

حرکت بدنی نقش مهمی در ارتباط و یادگیری زبان دوم

در مصاحبه انجام شده ،استاد اظهار میداشت که اساتید

دارد .الزم است در حوزه مطالعات یادگیری زبان دوم در

زبان نمیبایستی در زمان تدریس کالمی روی وایت برد

بخش آموزش اساتید زبان خارجی به نقش حرکات بدنی

چیزی بنویسند .او تاکید میکرد که برخی اساتید زبان همزمان

توجه بیشتر شود .بررسی کاملتر جنبههای گفتمان کالس

که در حال تدریس کالمی هستند و یا چیزی روی وایت برد

درس ایدهها و جزئیات بیشتری راجع به نقش گفتار و رفتار

مینویسند فراموش میکنند از حرکات بدنی استفاده کنند.

استاد و دانشجو در کالس را آشکار میکند .حرکت بدنی

هیچ کسی نمیتواند خطاب به وایت برد چیزی بگوید .یک

بخش مهمی از کالس درس زبان به شمار میرود .هدف

استاد زبان بایستی در سطوح مختلف تدریس کند .اساتید زبان

مطالعه حاضراین بود که چگونگی استفاده از حرکات بدنی

به این مورد توجه نمیکنند .این اظهارات نشان میدهند که

برای تدریس زبان انگلیسی به دانشجویان زبان دوم و نیز

مسئولیت استاد زبان این است که استفاده از حرکات بدنی را

چگونگی تاثیرگذاری حرکات بدنی بر ایجاد و انتقال معنا در

به عنوان یک ابزار واسطهای در یادگیری زبان خارجی مورد

کالس درس زبان دوم مورد بررسی قرار گیرد .یافتههای

توجه قرار دهد.

تحقیق حاکی از این بود که بنظراستاد حرکات بدنی در ایجاد
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مک نیل ( )1992( )McNeillاستدالل میکرد که مردم

برخی موارد مانند تدریس افعال انعکاسی و افعال حسی

معنا برای دانشجویان در کالس درس نقش مهمی دارند.

کاربردی و آموزشی مهم این است که اساتید زبان انگلیسی

آگاهی معلم از انجام حرکات بدنی در هنگام تدریس تاثیر

باید نسبت به فرهنگ دانشجویان آگاهی داشته باشند؛ و از

معناداری در فرآیند یاددهی یادگیری دارد و در این پژوهش

آنها سوال کنند که آیا حرکتهای بدنی مشخص که در طی

استاد در اکثر موارد حرکات را آگاهانه انجام میداد .یافتههای

کالس داشتهاند را درک کردهاند .نکته کاربردی مهم دیگر این

این مطالعه میتواند به اساتید زبان کمک کند تا شناخت

است که اساتید زبان دوم درکالس درس تا چه میزان از

بهتری ازنقش و نیز چگونگی استفاده از حرکات بدنی در

حرکات بدنی استفاده کنند و برای یادگیری مطالب درسی

تدریس داشته باشند.

حرکاتی را بیش از پیش به دانشجویان آموزش دهند .شایان

در مورد کاربردهای یافتههای تحقیق میتوان گفت که

توجه است مثل هر تحقیق دیگر این تحقیق هم محدودیت

در رابطه با مهارتهای یادگیری زبان دوم ،بهتر است که

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

اساتید زبان دوم نسبت به ابزارهای آموزشی مثل حرکات

بررسی قرار گرفت و اینکه کالس درس مربوط به آموزش

بدنی آگاهی داشته باشند .حرکات بدنی در تدریس زبان دوم

مهارت شنیداری و تلفظ بود .بررسی صحت و سقم یافتههای

یک بخش طبیعی و معمول از کالس زبان به شمار میروند

این پژوهش نیازمند انجام پژوهشها و تحقیقات بیشتر با تعداد

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

بیشتر شرکت کنندگان و در زمینه مهارتهای زبانی دیگر

آنها در آموزش نقص در تدریس بحساب میآید؟ یک نکته

است.
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ضمائم
از ژست از سوی شرکت کنندهها
˃؟˂= بیانهای مبهم؛
˂ = شنیداری نامشخص# کلمه#˃
˃@˂ = خنده در طی گفتار
 = کوتاه سازی کلمه-کلم
= بیانهای کالمی مطابق با کل مرحله حرکت بدنی
*= خود توقفی

 الگوهای ترانسکرایب دادهای:ضمیمه الف
)Data Transcription Conventions(
دادههای کالمی
 حذف؛....
< = مکث در بازههای مختلف.>, <..>, <…>
˃ ایتالیک˂ = کامنتهای ترانویس؛ جابجایی غیر
773

== وقفه دیگر
 = %صدای بیکالم دیگر (مانند قورت دادن)
دادههای غیرکالمی
{ایتالیک} = توصیف حرکتهای بدنی ،مسیر،
شکل ،ناحیه
 =LHدست چپ

هایی را آموزش دهد؟
 .8در صورتی که پاسخ مثبت است کدام یک از ژست
هایی را آموزش داده است؟
 .9آیا نظر دیگری راجع به ژستهایی استاد خود
ندارید؟

 =LHFدست راست مشت شده

 .10آیا نظر دیگری راجع به ژستهایی خود ندارید؟

 =RHدست راست

 .11آیا مایل هستید در مورد ژستهایی استاد در

 =RHFدست راست مشت شده
 =BHهر دو دست
 =BHCهر دو دست باز روبروی هم که شکل
یک محفظه نیمه باز را می سازد
 =LPOکف دست چپ
 =LPOUکف دست چپ باز شده به سمت باال
 =LPODکف دست باز شده به سمت پایین
 =RPOکف دست راست باز شده
 =RPOUکف دست راست به سمت پایین
 =LAبازوی چپ
 =RAبازوی راست
 =C-VPTشکل کاراکتر با یک ژست تصویرگونه
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 .7آیا شما استاد دیگری داشتهاید که به شما ژست

 =O-VPTشکل بیننده با یک ژست تصویرگونه

ضمیمه ب :سواالت نظرسنجی از دانشجو پس از
تحقیق
 .1آیا شما از ژست هایی که استاد شما استفاده میکند
آگاه هستید؟
 .2در صورتی که پاسخ مثبت است نظر شما نسبت
به این ژستهایی چه هست؟
 .3آیا از ژستهایی خود در کالس درس آگاه
هستید؟
 .4در صورتی که پاسخ مثبت است نظر شما نسبت
به این ژستهایی خود چه هست؟
 .5آیا استاد حال حاضر شما ژست هایی را به شما
آموزش داده است؟
 .6در صورتی که پاسخ مثبت است کدام حرکات را
آموزش داده است؟

کالس درس با من صحبت کنید؟

ضمیمه ج :پرسشنامه زمینهای استاد
 .1در حال حاضر شما در کدام کالس تدریس می
کنید ؟
 .2شما اهل کجا هستید؟
 .3زبان بومی شما چه هست؟
 .4لطفا در مورد زبانهایی که صحبت میکنید نظر
بدهید و بگویید که این زبانها را چگونه فراگرفته
اید؟
 .5لطفا از تجربه خود راجع به زندگی در کشورهای
دیگر با با دقت توضیح دهید( .لطفا فهرست
کشورهایی که در آنها زندگی کردهاید و مدت زمان
زندگی در آنجا را ذکر نمایید)
 .6لطفا در مورد تجربه سفر به کشورهای دیگر با
دقت توضیح دهید؟
 .7لطفا در مورد مدارج تحصیلی خود توضیح دهید.
(در مورد سواالت  7و  8در صورت امکان رزومه
خود را پیوست کنید)
 .8لطفا تجربه آموزش خود را فهرست کنید (شامل
معلمه ،سالهای تدریس ،مدرک تحصیلی ،و عنوان
مدرک).
با تشکر

ضمیمه د :سواالت مصاحبه با استاد پس از تحقیق
 .1آیا شما تابحال خود را در حال تدریس در یک
کلیپ ویدئویی مشاهده کردهاید؟ اگر چنین است
چه حسی داشتید؟
 .2زمانی که شما این کلیپها را مشاهده میکنید در
774

مورد خود به عنوان یک معلم چه نظری دارید؟
 .3آیا شما آگاه هستید که ژستهایی خود بخشی از
آموزش محسوب میشود ؟ برای چه هدفی از این
ژستهایی استفاده میکنید؟ در مجموع برای چه
برای این هدف تالش میکنید؟
 .4بارها و بارها اتفاق افتاده است که شما زبان را به
خوبی اجرا میکنید .در این مورد چه نظری دارید؟
 .5آیا در مورد چرایی استفاده از دست راست برای
حرکت بدنی نظری دارید؟
 .6آیا در زمینه تئاتر پیشزمینهای دارید؟
 .7شما تجربه شخصی خود را در کالس درس بکار
میبرید .آیا از این موضوع خبر دارید؟ چرا این
کار را انجام میدهبد؟

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،10شماره  ،4زمستان  ،1399از صفحه  752تا 775

775

