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چکیده
این پژوهش پیکره بنیاد متممی به ارزیابی کاربردپذیری ایماهای استعاری قیدهای زمان و ترتیب در آموزش
فارسی با اهداف پزشکی به غیر فارسی زبانان به کمک ربات پرداخت .برای این منظور ،طی سه سال تحصیلی
متوالی 210 ،دانشجوی غیرفارسی زبان مشغول به تحصیل در رشتههای مختلف دانشگاه علومپزشکی اصفهان
به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب و به شکل تصادفی به سه گروه تقسیم شدند تا متون خوانداری پزشکی را در
تعامل با انسان یا ربات انساننمای آموزشی-درمانی تمرین کنند .پیکرهای از متون نوشتاری فارسی با اهداف
پزشکی نمونهگیری و جمالت مشتمل بر قیدهای زمانی و ترتیبی موجود در آن بهشیوهی جستجوی واژگان
مقصد بهشکل دستی استخراج گردید .سپس ،بهمنظور محاسبهی پربسامدترین ایماهای استعاری و تعمیم آن به
ربات پیکرهای از ایماهای زمان و ترتیب که بر اساس عینیت مکان بیان میشدند شکل داده شد .با تکمیل
پرسشنامهی نگرش از سوی مشارکتکنندگان ،آموزش و سنجش مستمر آنها در حین خواندن در  16جلسه به
شیوهی کالسهای معکوس انجام شد .در پایان ،سنجش عملکرد در عرصهی بیمارستانی و مصاحبهی متمرکز
در پایان دورهی آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی امکان گردآوری دادهها را فراهم ساخت .تحلیل دادهها
با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر از موفقیت چیدمان ربات-انسان در ارتقای توانش
استعاری فراگیران و چیدمان انسان-ربات در درک خوانداری فراگیران حکایت داشت .بهاین ترتیب ،نقش فعال
فراگیران در خواندن متون و استفاده از فناوری بر کاربردپذیری ربات در درک خوانداری فارسی با اهداف
پزشکی میافزاید.
کلیدواژه :ایماهای استعاری ،آموزش زبان مبتنی بر ربات ،فارسی با اهداف پزشکی ،قید ،مهارت درک خوانداری.

 .1مقدمه
ماهیت گونههای علمی زبان یاددهی و یادگیری آنرا فراتر از ترجمهی محض یا آسانسازی میبرد .استفاده از شیوههای مناسب
برای تمرین مهارتها و خرده مهارتهای زبان با اهداف ویژهی دانشگاهی 1به توسعهی گونهی علمی زبان کمک میکند .جونز

)Language for Specific Academic Purposes (LSAP
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و دیویس )1983( 1با معرفی دو سرنام متن خوانداری بهعنوان ابزار زبانی 2یا حامل اطالعات ،3آموزش مهارت درک خوانداری
زبان با اهداف ویژه و یا دانشگاهی و خرده مهارتهای وابسته به آنرا جزﺀ دستهی دوم میداند .پژوهشها نشان میدهد فراهم
آوردن زمینه برای خواندن متون علمی و درج آنها در ساختار ذهنی فراگیران میتواند درک خوانداری و یادگیری خرده
مهارتهای واژگانی و دستوری را تسهیل کند (مثال ،شکرپور ،ترابی و خزائی2019 ،؛ دیاز-پرالتا .)2018 ،4بهرهبرداری از دانش
و تجربههای ذهنی فراگیران جهت ارتقای درک خوانداری از جمله راهبردهای جامع یاددهی این مهارت محسوب میشود
(جانز .)2001 ،5خواندن متون تنها به مجموعهای از عالئم نوشتاری و گفتاری ختم نمیشود ،بلکه اشارهها و حرکات بدن نیز
در این بین از سهم عمدهای در تولید و فهم گفتمان برخوردار هستند (ماساتاکا .)2008 ،6در واقع ،تنها واژگان نیستند که فهم
پیام را میسر میسازند ،آهنگ صدا ،سرعت صحبت ،حرکات چشم ،حالت صورت و ایماها به هنگام خواندن همگی در انتقال
پیام مؤثر هستند.
اسکایس )2006( 7بهنقل از مارس ،هنلی و باکتر )1985( 8بهاین موضوع اشاره میکند که عوامل فرازبانی نقش تعیینکنندهای
در شفافسازی مفهوم متون خوانداری بازی میکنند و این نقش شاید بهمراتب مهمتر از محتوای کالمی باشد ،بهگونهای که
یادگیری و درک استعارههای متون خوانداری ،عملکرد علمی و عملی آتی فراگیران در عرصههای حرفهای 9را متأثر از خود
مینماید .نبود تجربهی ملموس برای مقولههای مجرد استعاری شدن آنها را سبب میشود .جالب اینکه ،تجربههای محیطی
انسانها اساس استعارهها را شکل میدهد که بهرهبرداری از آنها میتواند ساز و کاری برای درک بهتر مفاهیم به مدد استعارهها
باشد .در سال  ،1980لیکاف و جانسون این رویکرد را که تجربههای ملموس انسانها پایهی مفهومسازی در ذهن آنها است،
عرضه کردند .راه ورود و شکلگیری تجربههای مجرد به مدد همین تجربههای ملموس به ساختار ذهنی باز میشود .بهعبارت
سادهتر ،به دنبال برجسته شدن نقاط مشترک بین تجربههای مجرد و ملموس امکان ثبت پدیدههای انتزاعی در ساختار ذهن
پدیدار میشود .از اینرو ،استعاره جنبهای از زبان و قسمت اساسی فکر انسان است و در دیدگاه معاصر موضوعی تجربی است
که جایگاه آن ذهن و نه زبان است .از نگاه گردی )2007( 10بهکمک این ویژگیهای برجستهی ذهن درک مفاهیم انتزاعی با
کاربرد ویژگیهای عینی آسانتر میشود .تمرکز یک نگاشت 11استعاری در ذهن ،موجب گسترش ذهنیّت فراگیران و خلق
استعارههای مشابه میشود (توفیقی و شکیبا ،1395 ،ص .)25 .استعارهها پنجرهای برای شناخت نظام فکری فراگیران و
شکلدهندهی درک آنها است چراکه نظام مفهومی روزانهی انسانها که راهبر تفکر و عمل آنها در عرصههای مختلف زندگی
است خود از ماهیتی استعاری برخوردار است (لیکاف و جانسون .)1980 ،بر اساس نتایج حاصل از انجام پژوهشهای
زبانشناسی اخیر استعاره فرایندی فعال در نظام شناختی است و تنها محدود به صورت گفتمان نیست .در این رویکردهای نوین،
استعاره نه به دید حاشیهای و زینتی بلکه بهعنوان ابزار کلیدی در تفکر و در نتیجه زبان نگریسته میشود (دینن .)2005 ،12جالب
اینکه ،کاربرد استعاره در تمام بافتهای زندگی بشر یافت میشود و محدود به شعر و بالغت نیست (قائمینیا1391 ،؛ لیکاف
و جانسون .)1999 ،فرخی ( )1389میگوید« ،بر اساس برداشتهای جدید شناختی ،استعاره دیگر تنها یک آرایه ادبی نیست،
بلکه فرایندی فعال در نظام شناختی بشر محسوب میشود» (ص.)1 .

 1-1استعارههای مفهومی و درک خوانداری

پس از اینکه لیکاف و جانسون ( )1980با مطرح کردن نظریهی استعاره مفهومی ،13استعاره را ابزاری مؤثر در شناخت و درک
پدیدههای کمتر آشنا در نزد افراد معرفی کردند ،پژوهشگران زیادی (مثال ،رضایی و مقیمی1394 ،؛ نصیب ضرابی و پهلواننژاد،
1

Johns & Davies
)TALO (text as linguistic object
)3 TAVI (text as a vehicle of information
4 Díaz-Peralta
5 Janzen
6 Masataka
7 Sykes
8 Mares, Henley, & Baxter
9 Professional contexts
10 Grady
11 mapping
12 Deignan
)13 Conceptual Metaphor Theory (CMT
2
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1393؛ هاشمی ) 1389 ،نقش استعاره را در کمک به درک افراد از رخدادهای مبهم و ناآشنا در متون خوانداری پررنگ جلوه
دادهاند و معتقدند که این نقش مثبت استعاره تا حد قابل مالحظهای بر پایهی ساخت واژگان و دانش پیشین 1افراد شکل میگیرد.
«نظریه استعاره مفهومی از مباحث مورد مطالعه در حوزه زبانشناسی شناختی است که به بررسی نحوه ادراک و شناخت در ذهن
انسان می پردازد» (مقیمی و رضایی ،1392 ،ص )91 .و «نظریهی استعاره مفهومی در معنیشناسی شناختی ،از مهمترین
دستاوردهای زبانشناسی نوین بهشمار میآید» (صباحی گراغانی ،حیدریان شهری و محمّد حسین زاده.)1395 ،
هاشمی ( )1389با مروری بر پژوهشهای اخیر به جداییناپذیر بودن استعارههای مفهومی از زبان تأکید میکند و میگوید
وجود استعاره در متن به این معنا نیست که گفتمان آن متن از سطح عادی و روزمرهی زبان فراتر است .گستردگی استعارههای
مفهومی در ابعاد زندگی مردمان امکان پیشبینی آینده را برای آنها فراهم میآورد (لیکاف و جانسون .)1980 ،بسیاری از
پژوهشگران با این باور که زبان بهشکل عمدهای استعاری است و توانش استعاری بخش جداییناپذیر توانش ارتباطی است،
آموزش استعارههای مفهومی را از بخشهای مهم برنامههای آموزش زبان دوم یا خارجی میدانند (نورمحمدی .)1389 ،وایت2
( )2003میگوید ،از آنجا که استعارههای مفهومی بر زبانشناسی شناختی بنا نهاده شده است وجود آنها در بافت یاددهی و
یادگیری مهارت خوانداری تقویت توان یادآوری و ارتقای تفکر و تحلیل فراگیران را میسر میسازد .بهطور طبیعی ،بررسی این
موضوع که آگاهی دادن به فراگیران از وجود این استعارهها در متون خوانداری علمی تا چه میزان یادگیری و درک این متون را
باال میبرد و آنها را در بافت حرفهای خویش در جهان واقعیت موفقتر میسازد از اهمیت بهسزایی برخوردار است .پرواضح
است که طبق نظریهی قدیمی تشبیه معقول به محسوس ،درک مفاهیم استعاری را نمیتوان به حرکتهای اشارهای ،که به اشیاء
یا اشخاص پیرامون اشاره میکنند ،محدود دانست.
با پیشرفت فناوری در عرصههای مختلف زندگی از جمله یاددهی و یادگیری ،عوامل فرازبانی در تعامل انسانها با بافت
تمرین حضور پررنگی بهخود گرفته است .بههمین شکل ،ظهور پیکرههای مشتمل بر عوامل زبانی و فرازبانی نیز از این موضوع
حکایت دارد که فناوریهای آموزشی در امتداد خواستههای بشری گام برمیدارند (شریفی و همکاران .)1396 ،بر همین اساس،
تعمیم و کاربست ایماهای استعاری که نمایانگر مفاهیم انتزاعی هستند میتواند تا حد زیادی گرهگشای درک خوانداری باشد
(استوار نامقی .)1392 ،مکنیل و لوی )1982( 3ایماها را در چهار دستهی شکلی ،استعاری ،اشارهای و آهنگین تقسیم کردند
(شکل .)1

شکل  :1انواع ایماها از دید مکنیل و لوی ()1982

تلفیق فناوری با بافتهای یاددهی-یادگیری مهارتهای زبانی بر پایهی این ابعاد میتواند زمینهساز پاسخ مقتضی به نیازهای
متنوع افراد در بافت و عرصههای حرفهای باشد.
1

Apriori knowledge
White
3
McNeill & Levy
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 1-2پژوهشهای پیشین
استعارههای مفهومی در زبانهای مختلف به نسبتهای متفاوتی بهکار رفتهاند .در سال  ،1392افراشی و حسامی پژوهشی
بینازبانی انجام دادند و با کاربرد پنج طبقه از استعارههای مفهومی به بررسی نمونههای فارسی و اسپانیایی پرداختند .اما آنها
بهدالیلی همچون امکان قرارگرفتن یک اسم نگاشت در بیش از یک طبقه (دبوستس )2013 ،1و نبود مرزی مشخص بین
استعارههای هستیشناسی و استعارههای ساختی ،تقسیمبندی جدیدی شامل سه طبقه را جایگزین کردند .با این تقسیمبندی در
بررسی نمونهها و تحلیل دادهها ،یافتهها نشان داد که اسمنگاشتهای استعارههای مفهومی عینی به ذهنی بیشترین بسامد را
داشت .زاهدی و دریکوند ( )1390با اقتباس چارچوب زبانشناسی لیکاف و جانسون در تلفیق با پیکرههای زبانی به مقایسهی
استعارههای شناختی در متون نثر فارسی و انگلیسی پرداختند .آنها برای انجام این پژوهش روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی
را در چارچوب الگوی استعاره-مدار زبانشناسی برگزیدند .در این راستا ،دو اثر نثر فارسی و انگلیسی کلیدر و به دور از مردم
شوریده را انتخاب کردند و به استخراج استعارهها از این پیکرهها پرداختند .تحلیل دادهها نشان داد که تفاوتی بنیادین در
استعارههای مستخرج در دو زبان وجود ندارد .بر همین اساس ،بیشترین استعارهها در حوزهی زبانی از نوع جهتی بود و زمان
بهعنوان مظروف دیده میشد که در آن وقایع رخ میدهد .همچنین ،در آموزش صریح واژگان استعاری انگلیسی با اهداف ویژه
به فارسی زبانان ،حیدری ،براتی و دباغی ( )2015تعیین مبدأ استعارههای مفهومی را شیوهای مناسب برای یاددهی و یادگیری
این دسته از واژگان انگلیسی از منظر زبانشناختی دانستند .آنها با کاربرد شیوههای تشریح صرفی از طریق تعریف فعالیتهای
مبدأ ،تعیین مفهوم بر اساس بافت و ترجمهمدار به آموزش واژگان انگلیسی تخصصی استعاری به دانشجویان رشتهی اقتصاد
پرداختند .تحلیل نتایج این پژوهش نشان داد که یادگیری و نگاهداشت واژگان استعاری انگلیسی با اهداف ویژه از طریق انجام
فعالیتهای مشتمل بر تعیین مبدأ در سطح مناسبی واقع میشود .در راستای شناخت زبان فارسی و کارکرد ذهنی گویشوران
فارسی ،افراشی ،عاصی و جوالیی ( )1394با انجام پژوهشی پیکره-مدار به بررسی این موضوع پرداختند که فارسیزبانان بهکمک
استعاره در زبان روزمره از کدام دسته از مفاهیم ملموس برای بیان ابعاد انتزاعی بیشتر بهره میبرند .با روش استخراج دستی
حدود  1400جمله حاوی استعارههای مفهومی استخراج گردید .با طبقهبندی این جمالت در چارچوب لیکاف و جانسون
مشخص شد که  %74از کل انواع استعارههای مفهومی هستیشناختی هستند و استعارههای ساختاری با  ،%20استعارههای جهتی
با  %5و تصویری با  %1بهترتیب در ردههای بعدی قرار میگرفتند.
اما ،تداعی عرصهی شغلی در گرو ترسیم چهرهای از آینده ،پیش روی فراگیران است که «آینده مشخصهای از فهم [انسانها]
از زمان است و چون اندامی برای احساس ابعاد زمان نداریم» (داوری اردکانی ،نیلیپور ،قائمینیا ،جاج و یارمحمدی،1391 ،
ص ،)63 .کمک از اندامهای بدن به تداعی چهره کاملتری از آینده کمک میکند .در حقیقت ،جهت ،بعد ،اندازه و مقدار نظامی
از مفاهیم واقعی را شکل میدهند که این نظام مبنای درک مفاهیم انتزاعی خواهد بود (گیبز .)2011 ،در رابطه با جای گرفتن
مفهوم قیدهای ترتیب در ذهن ،فضا که خود مفهومی فنی و مجرد است همراه با حرکت و ایما نقش کلیدی بازی میکند .این
تالش برای یافتن و درک مفهوم زمانی مفید واقع میشود که تجربههای ملموس همسان یا حداقل مکمل استعارهها باشد (ریچی،
 .)2006در مبحث استعارههای مفهومی مرتبط با قیدهای زمان و ترتیب ،مکان اصلیترین مفهوم است .در این قیدها نگاشتها
بیشتر بین حوزههای زمان و ترتیب با حوزهی مکان اتفاق میافتد .مور )2014( 2در بررسی ارتباط مفاهیم زمان و توالی با مفاهیم
مکانی در زبان های انگلیسی ،ولوف (یک زبان افریقای غربی) ،ایمارا (زبان امریکای جنوبی) و ژاپنی به این نکته اشاره میکند
که اشاره به گذشته و آینده و ترتیب رخدادهای موجود در آن با کاربرد واژههای مکانی عقب و جلو صورت میگیرد .در زبان
فارسی بسیاری از قیدهای زمان و ترتیب بهواسطه ی انطباق استعاری اطالعات و انتقال تجربیات و دانستهها از حوزهای به
حوزهی دیگر شکل مییابد .درک این استعارهها در متون خوانداری بر اساس درک تقاطع همزمان این حوزهها با حوزهی مکان
و شباهتهای این حوزهها صورت میپذیرد .بهاین ترتیب ،نگاشت مفاهیم حوزهی مکان (مبدأ) بر حوزهی زمان یا ترتیب
(مقصد) واقع میشود .در این بین ،پیوند رسانههای غیرکالمی در آموزش زبان به دقیقتر شدن زبان و درک مخاطب کمک
میکند .پژوهشها (رضایی ،امیرمشهدی ،و نیکبخت1395 ،؛ زابلیزاده ،اردشیر و موسوی )1394 ،نشان میدهد کاربرد ایماها
عنصر ضروری یادگیری در هنگام استفاده از استعاره بهشمار میآید و ایماهای حین خوانداری بستری مناسب برای جوالن
De Bustas
Moore
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فکری فراگیران فراهم میسازد .ایماهای همراه با کالم 1متأثر از زبان و منعکس کنندهی ساختار مفهومی ذهن هستند (نصیب
ضرابی و پهلواننژاد .)1393 ،حرکتهای بدنی از دیگر عناصر بارز ارتباط غیرکالمی محسوب میشوند که برقراری ارتباط را
در حین خواندن و صحبت کردن آسان و میسر میسازند .نمایان شدن خودآگاه یا ناخودآگاه ایماها و حرکتهای بدنی هنگام
خواندن به خواننده توانایی یا توهم درک و پیشبینی رخدادهای بعدی موجود در یک متن خوانداری را می دهد .امکان
بهرهبرداری و تعمیم ایماهای ضمن خوانداری به بافتهای یاددهی-یادگیری مبتنی بر فناوری میتواند برد یادگیری درک
خوانداری را در فضایی بهدور از اضطراب خوانداری 2بیشتر میکند .در واقع ،ایجاد بافتی برای آموزش مهارتهای زبان بهکمک
فناوری و بر اساس مؤلفههای شناختی که بر پایهی تواناییهای حسی-حرکتی و تجربههای محیطی فراگیران بنا نهاده شده است
این فرصت را فراهم میسازد تا یادگیری استعارههای مفهومی را تجربهای زیستی قلمداد نمود که به توسعهی ذهنی فراگیران
میانجامد.

 1-3آموزش مهارت درک خوانداری بهکمک ربات
روشهای سنتی آموزش زبان با اهداف ویژه و یا دانشگاهی از کارایی کافی برای یادگیری مفاهیم انتزاعی برخوردار نیستند،
ایجاد دورههای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بهکمک فناوری بیشتر به ارتقای توان فراگیران در فهم و انتقال پیام و نه
زبانآموزی محض معطوف میشود .امروزه ،هوش مصنوعی و تعامل انسان-رایانه ،ربات را همتای جدید انسانها در ارتباطات
معرفی میکند .تصور بر این است که با امکان پیادهسازی رفتارهای کالمی و غیرکالمی در این رباتها امکان ایجاد بافتی برای
گفتگوی چهره به چهره انسانی را در بردارد .رباتها با دربرگرفتن شاخصههای حسی ،عاطفی و حرکتی انسام امکان بسط چنین
ویژگیهای متناظر را فراهم ساخته است و سبب شده است فناوریهای نوین آموزشی در یاددهی و یادگیری درک خوانداری
زبان با اهداف ویژهی پزشکی 3پیدا کند.
بررسی کارآمدی آموزش استعاره های مفهومی زبان و ترتیب در آموزش درک خوانداری زبان فارسی با اهداف ویژهی
دانشگاهی بهکمک پودمانهای یادگیری مشتمل بر ربات 4به غیرفارسیزبانان هدف اصلی این پژوهش است .این پژوهش نخست
به کشف الگوی ذهنی دانشجویان غیرفارسی زبان برای مفاهیم انتزاعی زمان و ترتیب در هنگام خواندن و درک متون زبان
فارسی با اهداف ویژه 5میپردازد .با کاربرد پیکرههای متون زبان فارسی با اهداف ویژهی پزشکی و ایماهای همراه با خواندار
در تعامل انسان-انسان پربسامدترین ایماهای استعاری در رابطه با قیدهای زمان و ترتیب شکل گرفت .بهاین ترتیب ،بعد از
تحلیل حرکتهای دست ،باالتنه و صورت که این دانشجویان برای اشاره به زمان و ترتیب استفاده میکردند ،با تعمیم این الگوها
به رباتها ،کاربردپذیری پودمانهای مبتنی بر این رباتها را در درک خوانداری دیگر غیرفارسیزبانان مورد بررسی قرار دهد.
در واقع ،دنبال کردن چگونگی شکلگیری ساختار مفهومی رخدادهای انتزاعی در نظام مفهومهای ذهنی پیادهسازی و بسط آنرا
بر روی رباتها امکانپذیر میسازد.
این پژوهش با اقتباس رویکرد پیکره-مدار به بررسی کاربردپذیری حرکتهای ضمنخوانداری و ایماها برای روشنسازی
استعارههای مفهومی قیدهای زمان و ترتیب در درک متون خوانداری فارسی با اهداف پزشکی پرداخت .بر این اساس پرسشهای
پژوهش عبارتند از:
 )1تا چه میزان ارتقای آگاهی فراگیران نسبت به استعارههای مفهومی زمان و ترتیب در متون خوانداری فارسی با اهداف
ویژهی پزشکی میزان درک آنها از این متون را باال میبرد؟
 )2کارایی استفاده از حرکتها و ایماهای ضمن خوانداری در ارتقای درک فراگیران از متون فارسی با اهداف ویژهی
پزشکی در عرصه به چه میزان است؟
همروندهای این پرسش را هنگام بروز حرکتها و ایماهای ضمنخوانداری در
الف) تعامل انسان-انسان،
ب) در تعامل ربات-انسان و
1
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ج) در تعامل انسان -ربات مطرح کرد.
 )3برداشت فراگیران از شفافسازی استعارههای مفهومی در هنگام آموزش مهارت درک خواندن فارسی با اهداف ویژهی
پزشکی بهکمک حرکتها و ایماهای ضمن خوانداری در تعامل با/بدون ربات چیست؟

 .2روش
 2-1مشارکتکنندگان
مشارکتکنندگان از بین  240دانشجوی غیرفارسی زبان دختر و پسر (ترک 11 :نفر ،اردو 28 :نفر ،کشمیری 31 :نفر و عرب
زبان 171 :نفر) مشغول به تحصیل در رشتههای پرستاری ،مامایی ،اتاق عمل ،تغذیه و پزشکی در سالهای تحصیلی  1397و
 1398از دانشگاه علومپزشکی اصفهان به شیوهی تصادفی ساده انتخاب و بهطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند:
گروه اول :تعامل انسان-انسان -یاددهنده متون را همراه با حرکتهای ضمن خوانداری برای مشارکتکنندگان میخواند؛
گروه دوم :تعامل ربات-انسان -ربات ضمن کاربرد ایماها و حرکتهای ضمن خوانداری متون را برای مشارکتکنندگان
میخواند؛
گروه سوم :تعامل انسان-ربات -مشارکتکنندگان متن را برای ربات هوشمند سفیر بهعنوان همتای خویش میخواندند .این
نوع یاددهی خودآموزی هنگام تمرین محسوب میشود.
سطح بسندگی خوانداری فارسی مشارکتکنندگان از طریق آزمون تعیین سطح مهارت خوانداری زبان فارسی عمومی برگزار
شد که مشارکتکنندگان در  30دقیقه به این پرسشها پاسخ دادند 30 .پرسش درک این آزمون بسندگی فارسی از بین متون
سنجش استانداردهای مهارتهای فارسی (سامفا) دانشگاهی انتخاب شد .پایایی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ  0/8محاسبه
شد .روایی صوری و محتوای این آزمون را شش نفر از اساتید آموزش فارسی به غیرفارسیزبانان تأیید کردند .به سخن دیگر،
هر کدام از پرسشهای این آزمون که به تأیید حداقل دو سوم از اساتید نمیرسید بازنویسی و یا حذف میشد.

 2-2ابزارهای پژوهش
پرسشنامه نگرش :برای اطالع از رویکرد مشارکتکنندگان به شیوههای آموزش زبان فارسی ،پرسشنامهای محقق-ساخته به
زبان اول آنها طراحی شد .این پرسشنامه شامل  20پرسش از طیف لیکرت و در چهار مقوله بود (جدول  )1که به شکل پیامکی
تبدیل شد .روایی صوری و محتوای این پرسشنامه را شش نفر از اساتید حوزهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و
آموزش پزشکی تأیید کردند .پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/82محاسبه شد.
جدول  :1مقولههای پرسشنامهی نگرش
ردیف
1
2
3
4

مقوله
شیوههای آموزش مهارتهای زبان فارسی
آموزش فارسی بهکمک فناوریهای آموزشی
آموزش مهارتهای زبان فارسی مبتنی بر ربات
آموزش استعاره در حین یاددهی مهارت خوانداری /ایماها

سنجش درک خوانداری :بهمنظور سنجش مستمر 1پیشرفت مشارکتکنندگان در درک متون خوانداری فارسی با اهداف پزشکی
از پنج نوع فعالیت سنجش درک خوانداری (پرسشهای چهارگزینهای ،باز-پاسخ ،درست ،غلط یا ذکر نشده ،بندش و تطبیقی)
همراه با متون خوانداری استفاده شد .این فعالیتها به شکل مجازی در آمدند تا از طریق تلفنهای همراه ارائه شوند .به این
فعالیتها قابلیت سنجش داده شد تا در هر جلسه بتوان برای هر مشارکتکننده نمرهی خوانداری از  0تا  20را ثبت نمود .در
هر جلسهی مجازی مشارکتکنندگان پس از آموزش خواندار از سوی یاددهنده به پرسشهای این فعالیتها پاسخ دادند .پایایی
این فعالیتها از طریق آلفای کرونباخ  0/79محاسبه شد .روایی صوری و محتوای این فعالیتها را شش نفر از اساتید آموزش
پزشکی و آموزش زبان فارسی تأیید کردند .در مرحلهی آزمایشی دشواری درک خوانداری متون فعالیتها محاسبه شد.
formative assessment
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ارزشیابی عملکرد خوانداری در عرصههای واقعی بهداشتی-درمانی :برای بررسی عملکرد هر مشارکتکننده در عرصههای
درمان دو شیوهی آزمون مینیسیایکس 1و پرسشنامهی استاندارد  3600استفاده شد .زمان آزمون مینیسیایکس  15دقیقه بود.
بازخورد  360درجه نوعى ارزشیابی بود که به صورت گروهى انجام شد و کادر درمان و اطرافیان بیمارنما مستقیم و غیرمستقیم
در این فرآیند شرکت مىکنند.

 2-3مواد پژوهش
متون خوانداری :سی و شش متن خوانداری فارسی با اهداف پزشکی از کتاب هندبوک پرستاری داخلی -جراحی برونر و
سودارث (اسدی نوقابی ،بصامپور و ذوالفقاری )1389 ،برای دانشجویان رشتههای پرستاری ،مامایی ،اتاق عمل ،تغذیه و پزشکی
انتخاب و متناسب با حرکتهای قیدی پربسامد مستخرج از پیکرهی حرکتها و ایماها برای پیادهسازی روی ربات با استفاده از
نرمافزار آریانا بازخوانی شد .انتخاب متون خوانداری فارسی با اهداف پزشکی بر اساس پیشفرض وجود واژگان از حوزههای
مقصد و استعارههای مفهومی صورت گرفت .این پیشفرض سبب شد تا رویکرد پیکره بنیاد ،و نه پیکرهمدار ،برای انجام این
پژوهش اتخاذ شود (افراشی و همکاران.)1394 ،
پیکرهی متون ،حرکت ها و ایماهای ضمن خوانداری :این پیکرهها از رشتههای مختلف آمادهسازی شد و در اختیار
مشارکتکنندگان قرار داده شد تا از آنها برای تمرین محتوای خوانداری استفاده کنند .متنها و حرکتها در راستای متون
خوانداری ارائه شده در کالسهای برخط بودند .برای هر رشته  10متن فارسی با حداقل  4000واژه از نشریات و کتابهای
معتبر فارسی انتخاب شد .تعداد واژگان با استفاده از نرمافزار برخط مونتری 2تعیین شد .استعارههای مفهومی مرتبط با قیدهای
زمان و ترتیب در هر در پژوهش آزمایشی مشخص شد و یک پیکرهی استعاری شکل گرفت .تصویربرداری متمرکز بر رفتار
حرکتی  41دانشجوی عرب ،ترک ،اردو و کشمیری زبان از رشتههای مختلف حوزهی پزشکی هنگام خواندن و پاسخ به
پرسشهای متون خوانداری ،که طی آن دانشجویان ناگزیر به کاربرد قیدهای زمان و ترتیب بودند ،پیکرهای از حرکتها و ایماها
در تعامل انسان-انسان را به بار داد .استخراج استعارههای مفهومی قیدهای زمان و ترتیب و همچنین ایماهای ضمن خوانداری
از پیکرهها به دو شیوهی دستی و جستجوی واژگان حوزهی مقصد انجام شد .حرکت قیدها در چهار مقولهی گذشته ،حال ،آینده
و مستمر تعریف شد .با توجه به بسامد حرکتها و حالتها 26 ،حرکت که به قیدهای مختلف اشاره میکردند انتخاب شدند.
سپس ،امکان تعمیم حرکتها و ایماهای بافت خوانداری در هنگام یاددهی و تمرین انسان-انسان بررسی شد .شکل گفتاری این
متون با کاربرد نرمافزار تبدیل متن به گفتار آریانا همراه با  26حرکت قیدی بر روی ربات آموزشی-درمانی سفیر بارگذاری شد.
روندنمایی مرحلهی آزمایشی برای تهیهی پیکرهها در شکل  2نمایش داده شده است.
سامانهی جامع مبتنی بر ربات آموزشی-درمانی سفیر :این سامانه متشکل از ربات انساننما و پایگاه داده همراه با مشخصههای
متنوع برای آموزش و درمان تولید شد .این سامانه امکان تغییر محتوا را نه تنها از سوی ربات ،بلکه با مشارکت فعال مخاطبان
فراهم آورده است .تلفیق شبیهسازی در این سامانه ربات فعالیتساز را رقم زده است ،یعنی ربات هوشمند میتواند با برداشت
از وضعیت فراگیران در حین تمرین و یادگیری مطابق نیاز آنها فعالیتهایی سفارشی 3را رقم میزند .وجود کدهای شناساگر
ویژگی برجستهی موالژ برای آموزش پزشکی را به این سامانه اعطا کرده است .مجموع این قابلیتها امکان ارزیابی لحظهای از
عملکرد کاربران را در تعامل با ربات میسر ساخته است .وجود حسهای گوناگون در بدنهی ربات آموزشی-درمانی همراه با
دیگر امکانات حرکتی یادگیری و درمان متنوع را رقم زده است.

Mini-CEX: Mini-Clinical Examination 1
Montery 2
tailor-made 3
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شکل  :2روندنمایی تولید پیکرهها

 2-4فرایند انجام پژوهش
در این پژوهش متممی که با طرح تقابلی کامل انجام شد در چهار گام به یاددهی استعارههای مربوط به قیدهای زمان و ترتیب
پرداخته شده است.
گام نخست :بیان اهداف و اطالع از نگرش :در جلسهی نخست که به زبان مادری مشارکتکنندگان برگزار شد ضمن بیان
اهداف دورهی آموزشی ،مفهوم استعاره در متون خوانداری شفافسازی شد .در قالب یک فیلم آموزشی کوتاه شیوهی برگزاری
جلسهها برای آنها به نمایش در آمد .سپس ،یک جلسهی آزمایشی به شیوهی کالس معکوس برگزار شد .در پایان این جلسه،
پرسشنامهی نگرش از طریق پیامک در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت .این جلسه  90دقیقه بهطول انجامید.
گام دوم :آموزش ،تمرین و سنجش :با کاربرد شیوهی آموزش کالس معکوس ،ابتدا مشارکتکنندگان از سه گروه بهطور
مشترک در جلسات برخط حاضر میشدند و استاد فارسی در مشارکت با استاد حوزهی تخصصی متون فارسی با اهداف پزشکی
را به آنها میآموختند .بهاین ترتیب ،در کالسهای برخط متون و شیوهی آموزش برای فراگیران از سه گروه یکسان بود .سپس
در  15دقیقهی پایانی این جلسات ،مشارکتکنندگان فعالیتهای خوانداری را تکمیل میکردند تا مهارت درک خوانداری آنها
مورد سنجش قرار گیرد .بهاین ترتیب ،برای مشارکتکنندگان یک نمره در پایان هر جلسهی برخط و با تکمیل فعالیت ثبت
میشد .اما ،آنچه که گروهها را از یکدیگر تمیز میداد شیوهی تمرین در داخل کالسهای چهره به چهره بود .به سخن دیگر:
گروه اول ،مشارکتکنندگان آنچه را که در جلسهی برخط آموخته بودند را با کاربرد حرکتهای ضمنخوانداری دستها برای
همتایان خویش میخواندند؛

ارزیابی کاربردپذیری تداعی قیدی به کمک ایماهای استعاری ربات در آموزش درک خوانداری فارسی247 / ...

گروه دوم ربات انساننمای سفیر با حرکتهای ضمنخوانداری دست و صورت یک متن در محدودهی آنچه که در کالس
برخط آموزش داده شده بود را برای مشارکتکنندگان میخواند؛
در گروه سوم مشارکتکنندگان متنی در محدودهی آنچه در کالس برخط فراگرفته بودند را با حرکتهای ضمن خوانداری برای
همتای خود که ربات انساننمای سفیر بود میخواندند .این متون در قالب یک پیکرهی خوانداری همراه با ایماها و حرکتهای
ضمن خوانداری در اختیار فراگیران قرار داده شد تا با خواندن آن برای همتای رباتی خویش تمرین کنند.
گام سوم :سنجش عملکرد در عرصه :برای بررسی کارایی آموزش استعارههای مفهومی در متون خوانداری فارسی با اهداف
پزشکی در عرصه فراگیران در مواجهه با یک بیمارنما قرار میگرفتند تا شیوهی درمانی را که از طریق متون خوانداری فارسی با
اهداف پزشکی فراگرفته بودند به بیمارنما عرضه کنند .کل فرایند را یاددهنده مشاهده میکرد .هر مشارکتکننده در رابطه با
عناوین ارائه شده در کالس آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی با شرح حال گرفتن ،معاینه و یادداشت میپرداخت و با
تکیه بر درک از متون خوانداری ضمن تشخیص ،روند درمان و بهبودی را برای بیمارنما شفافسازی میکرد .عملکرد هر
مشارکتکننده در عرصهی واقعی بهصورت کمیتپذیر در مجموعهای نگهداری شد تا مورد سنجش قرار بگیرد .در این حین از
آزمون  3600درجه بهعنوان مکمل استفاده شد تا کادر درمان نسبت به عملکرد مشارکتکنندگان نظر خویش را اعالم کنند.
اگرچه صالحیت هر مشارکتکننده در رابطه با مهارتهای حرفهای ،مشاوره و معاینه فیزیکی ارزیابی شد ،با توجه به ارتباط
درک خوانداری و مشاوره تمرکز بر روی همین توانش فراگیران در شفافسازی بیماری و ارائهی راهحل انجام پذیرفت .طول
دورهی آموزش فارسی با اهداف پزشکی سه بار در عرصهی واقعی درمان ارزیابی شد.
گام چهارم :مصاحبهی متمرکز :از بین مشارکتکنندگان در سه گروه ،فراگیران با کمترین و بیشترین نمرهی درک خوانداری
فارسی با اهداف ویژه انتخاب شدند تا به چهار پرسش مصاحبه که به زبان اولشان برگزار میشد پاسخ دهند .این مصاحبهها را
پژوهشگر در کنار یک مصاحبهگر مسلط به زبان اول مشارکتکنندگان انجام میداد .پاسخ هر یک از مشارکتکنندگان به
پرسشهای این مصاحبهی بازپاسخ ضبط و از سوی پژوهشگران رونویسی میشد .پرسشهای مصاحبه عبارت بود از:
 )1کدام مشخصههای آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی به درک و عملکردتان کمک کرد؟
 )2کدام حرکتها و یا ایماهای ضمن خوانداری در درک مفید بود؟
 )3تا چه میزان شفافسازی استعارههای قیدی و ترتیبی در حین آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی به یادگیری و
درک کمک کرد؟
 )4تا چه میزان شفافسازی استعارههای مفهومی در متون خوانداری فارسی با اهداف پزشکی در عملکرد در عرصههای
واقعی مفید واقع شد؟

 .3نتایج
 3-1تحلیل پاسخ مشارکتکنندگان در پرسشنامهی نگرش
بعد از توضیح استعارههای مفهومی در متون خوانداری برای مشارکتکنندگان و با مطرح شدن این پرسش که تا چه میزان آگاهی
خواننده از استعارهها در متون خوانداری فارسی با اهداف ویژه میتواند بر درک مؤثر واقع شود ،تقریباً همهی مشارکتکنندگان
میگفتند خواندن متن با علم به وجود استعاره درک را آسانتر میکند .بهشکل مشابهی ،مشارکتکنندگان از کاربرد ایما و
حرکتهای ضمنخوانداری در جهت شفافسازی استعارههای مفهومی متون خوانداری به زبان دوم با اشتیاق استقبال کردند.
همچنین ،شفافسازی مفهوم استعاره و وجود آن در متون خوانداری در جلسهی مقدماتی این مطالعه بدون درنگ کنجکاوی
مشارکتکنندگان را برانگیخت ،چراکه آنها بهصراحت گفتند بعد از مطلع شدن از این موضوع کنجکاو شدیم و بیصبرانه منتظر
فرصتی برای کاوش در متون خوانداری و اطالع از وجود این نوع استعارهها بودیم .در این راستا ،اگرچه مشارکتکنندگان در
حین یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم بودند ،اما هنگامیکه صحبت از ایماها و حرکتهای ضمن خوانداری به میان
میآمد ،آنها ترجیح میدادند استعارههای خوانداری فارسی با اهداف پزشکی را از ایماها و حرکتهای مشابه با زبان اولشان
فرابگیرند ،چراکه به عقیدهی آنها قرابت حرکتها و ایماها بین دو زبان میتواند روند درک متون خوانداری را تسهیل نماید.
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همراستا با کاربرد فناوری آموزشی ،مشارکتکنندگان برای کاربرد ربات در آموزش مهارت درک خوانداری اشتیاق نشان
دادند و آنرا فراگیر-محور قلمداد میکردند .مشارکتکنندگان آموزش و یادگیری در بافت یاددهی-یادگیری مبتنی بر ربات را
برای کاهش اضطراب خوانداری مفید دانستند .در عین حال با اشاره به نو بودن این تجربه بر حمایت یاددهنده در حین تمرین
در تعامل با ربات تأکید داشتند .در پذیرش بروز حرکتهای ضمنخوانداری و ایماها از سوی ربات (در قیاس با تعامل انسان)،
مشارکتکنندگان بار دیگر ضمن اشاره به نو بودن این نوع آموزش ،آنرا ابزاری برای شکلگیری بافت یاددهی-یادگیری بهدور
از اضطراب خوانداری قلمداد میکردند .از اینرو ،بر این باور بودند که با اقتباس این رویکرد جدید در آموزش مهارتهای
خوانداری زبان دوم میتوان درک و عملکرد را همزمان ارتقاء داد .اشتیاق برای مشارکت در آموزش خواندار به ربات که به
نوعی خودآموزی به حساب میآمد مورد استقبال مشارکتکنندگان با سطح ضعیف مهارت فارسی واقع نشد .در عوض،
مشارکتکنندگان با سطح بسندگی باالتر زبان فارسی نقشآفرینی در آموزش خواندار به ربات را مسئولیتپذیری میدانستند.

 3-2تحلیل پیشرفت خوانداری مشارکتکنندگان
اطالعات جمعآوری شده حاصل از پاسخ مشارکتکنندگان به فعالیتهای خوانداری در هر جلسه با استفاده از آنالیز واریانس
برای اندازههای مکرر تحلیل توصیفی و استنباطی شد .همانگونه که در جدول  2نشان داده شده است ،شفافسازی استعارههای
مفهومی مربوط به قیدهای زمان و ترتیب بهکمک تداعی از طریق قید مکان و حرکتهای ضمنخوانداری دست و ایماهای
صورت پیشرفت معناداری در درک خوانداری مشارکتکنندگان را بهبار داد (سطح معناداری =  0/000و  .)p<0/05اما ،تفاوت
معناداری در میزان پیشرفت درک خوانداری بهواسطهی کاربرد حرکتها و ایماهای ضمن خوانداری دست و صورت در گروهها
وجود داشت (سطح معناداری =  0/000و  .)p<0/05اگرچه سطح بسندگی مشارکتکنندگان تفاوت معناداری در میزان پیشرفت
درک خوانداری آنها در گروهها موجب شد و مشارکتکنندگان با سطح پیشرفتهی خواندار زبان فارسی پیشرفت متفاوتی نسبت
به همتایان خود داشتند (سطح معناداری =  0/000و  ، )p<0/05اما چنین تفاوت معناداری در نتیجهی تفاوت رشتهها و زبان
مادری مشارکتکنندگان پدیدار نشد (سطح معناداری =  0/000و .) p>0/05

منبع

جدول  :2تحلیل استنباطی پیشرفت درک خوانداری
F
درجهی آزادی میانگین مربعات

زمان
زمان*گروه
زمان*سطح بسندگی
زمان*زبان اول
زمان*رشتهی تحصیلی
زمان*گروه*زبان اول
زمان*گروه*رشته
زمان*گروه*سطح بسندگی

5/75
11/50
5/75
17/25
23
34/5
46
11/50

15/71
2/35
5/22
0/4
0/4
0/76
0/56
0/83

سطح معناداری
0/000
37/65
0/000
5/63
0/000
12/52
0/49
0/97
0/33
1/1
0/003
1/82
0/61
1/35
0/24
1/99

مقایسهی پیشرفتهای درک خوانداری در بافتهای یاددهی-یادگیری که بهواسطهی حرکتهای ضمنخوانداری و ایماهای
دست و صورت انسان یا ربات استعارههای مفهومی قیدهای زمان و ترتیب شفافسازی شدهاند ،در جدول  3نمایش داده شده
است .بهاین ترتیب ،بیشترین میزان پیشرفت در درک خوانداری فارسی با اهداف پزشکی در گروه سوم و هنگامیکه مشارکت-
کنندگان متن خوانداری را برای ربات سفیر همراه با حرکتها و ایماهای ضمنخوانداری میآموختند ،اتفاق افتاد .بر عکس،
کمترین میزان پیشرفت در درک خوانداری مربوط به زمانی بود که دو فراگیر در غیاب ربات ضمن کاربرد حرکتها و ایماهای
ضمنخوانداری یکدیگر را در تمرین محتوای خوانداری فارسی با اهداف پزشکی خطاب قرار دادند.
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جدول  :3مقایسهی پیشرفت درک خوانداری مشارکتکنندگان در گروههای مختلف
گروه میانگین فاصلهی اطمینان %95
حد پایین حد باال
15/01
14/51
14/76
1
15/7
15/38
15/54
2
16/95
16/62
16/78
3

همچنین تفاوت در پیشرفتها در شکل  3نیز نمایش داده شده است ،با ورود ربات بهعنوان همتای مشارکتکنندگان برای
تمرین درک خوانداری فارسی با اهداف پزشکی روند پیشرفت در درک خوانداری صعودیتری میشد.

شکل  :3مقایسهی پیشرفت درک خوانداری فارسی با اهداف پزشکی

 3-3تحلیل عملکرد مشارکتکنندگان در عرصه
تحلیل توصیفی و استنباطی دادههای حاصل از عملکرد مشارکتکنندگان در عرصه بهوضوح به تأثیر شیوههای مختلف آموزش
خواندار انگلیسی بهکمک حرکتها و ایماهای ضمنخوانداری اشاره داشت .در این بین ،اگرچه سطح خوانداری فارسی عمومی
تأثیر معناداری بر عملکرد در عرصه داشت ،اما رشتهی مشارکتکنندگان ( )F = 3/76و زبان اول ( )F = 5/21آنها با تحتالشعاع
قرار دادن اثر شیوهی آموزشی تأثیر معناداری را بر عملکرد فراگیران در عرصه بر جای گذاشتند (جدول .)4

منبع

جدول  :4تحلیل عملکرد مشارکتکنندگان
F
سطح معناداری
مجموع مربعات

گروه
زبان اول
رشتهی تحصیلی
سطح بسندگی
گروه*سطح بسندگی
گروه*رشته
گروه*

8/77
0/62
1/45
143/73
3/48
2/51
1/06

13/11
0/93
2/17
214/88
5/21
3/76
1/58

0/000
0/42
0/73
0/000
0/000
0/000
0/20

 3-4تحلیل پاسخ مشارکتکنندگان منتخب به پرسشهای مصاحبه
فراگیران منتخب در پاسخ به پرسش های مصاحبه گفتند در ابتدای دوره ،وجود استعارههای مفهومی قیدهای زمان و ترتیب
سبب میشد تا درک خوانداری کند پیش رود ،اما تکرار برخی از این استعارهی مفهومی در گذر زمان سرعت بیشتری به درک
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خوانداری داد .یک رضایت نسبی از شفافسازی استعاره بهکمک حرکتهای ضمنخوانداری و ایماها در بین پاسخ
مشارکتکنندگان منتخب وجود داشت .این رضایت در پاسخ آن گروه از مشارکتکنندگان که در تعامل با ربات در کالسهای
معکوس آموزش خواندار فارسی با اهداف ویژه تمرین انجام داده بودند به حد اعالی خود رسید .مشارکتکنندگان بر این
موضوع متفقالقول بودند که کاربرد ایماهای ضمنی ربات امکان میداد تا ارتباطی بهینه با متن خوانداری ایجاد کنند.
مشارکتکنندگان میگفتند کاربرد این حرکتها و ایماها هم در پیشرفت درک خوانداری متون فارسی با اهداف پزشکی و هم
در عملکرد مؤثر بود .مشارکتکنندگانی که درک خواندار متون فارسی با اهداف پزشکی را در تعامل با ربات تمرین کردند
میگفتند حرکتهای دست بیشتر یاریگر آنها در درک استعارههای مفهومی قید زمان بود که اضافه شدن ایماهای صورت به
این حرکتها درک استعارههای قیدهای ترتیب را نیز تسهیل میکرد .با این وجود آنها بر این باور بودند که حرکتهای
ضمنخوانداری و ایماها به یک اندازه در درک متون خوانداری شامل قیدهای زمان و ترتیب مؤثر بود ،اما امکان تعریف مرز
مشخصی بین این دو طبقه نبود .از پاسخ مشارکتکنندگان به پرسشهای مصاحبه اینگونه برآمد که پذیرش حرکتهای و
ایماهای ضمن خوانداری از سوی مشارکتکنندگان با سطح خوانداری متوسط یا پایین فارسی بهعنوان زبان دوم بیشتر از
مشارکتکنندگان با سطح پیشرفته بود.
در عین حال ،اگرچه در تعامل انسان با انسان برای آموزش و تمرین خواندار ،مشارکتکنندگان تفاوت محسوسی در شیوهی
یاددهی و یادگیری احساس نکرده بودند و تنها به روشنسازی استعارههای مفهومی از سوی همتای خویش بهعنوان نقطهی
قوت کالسهای یادگیری معکوس فارسی با اهداف پزشکی یاد میکردند ،اما ،آن گروه از مشارکتکنندگان که از سوی ربات
آموزش و تمرین را فراگرفته بودند تکرار بیش از اندازهی برخی حرکتهای و ایماهای ضمنخوانداری ربات برای روشنسازی
استعارههای مفهومی را آموزش تصنعی تلقی کردند؛ آنها معتقد بودند که کاربرد بیش از حد این حرکتها در حین تمرین و
آموزش عدم تمرکز بر مفهوم کلی متون خوانداری را سبب میشد و پیشرفت و عملکرد ما را تحتالشعاع قرار میداد .رضایت
از پیشرفت در دوره و عملکرد در بافت در نتیجهی تالش فعال مشارکتکنندگان برای تمرین خواندار به ربات ،در پاسخهای
گروه سوم از مشارکتکنندگان مشهود بود .این مشارکتکنندگان میگفتند استفاده از ایماها و حرکتهای ضمن خوانداری سبب
شد تا به شکل ناخودآگاه و هدفمندی به خلق تصاویر ذهنی از فضای درمان در ذهن بپردازیم .طبق گفتهی این گروه از
مشارکتکنندگان ،در چنین موقعیتهایی تمایل به جستجوی بازخورد 1در مورد حرکتها و ایماهایی که با آن در آموزش
خواندار به ربات هوشمند بهکار برده بودند باال میگرفت و در عین حال ،تمایل برای بیان انگارههای نو نیز روند رو به رشدی
داشت .این گروه از مشارکتکنندگان اشارهی دقیق به تکتک ایماها و حرکتهای ضمنخوانداری و مفید فایده بودن آنها
داشتند.

 .4بحث و نتیجهگیری
حرکتها و ایماهای ضمن خوانداری برای روشنسازی قیدهای زمان و ترتیب متون پزشکی با اهداف ویژه در تعامل انسان-
ربات و ربات-انسان نه تنها پیشرفت درک خوانداری را نتیجه داد ،بلکه عملکرد فراگیران را نیز در عرصههای درمانی و در
خطاب قرار دادن بیمارنماها بهطور چشمگیری تقویت کرد .در واقع ،امکان یاددهی و یادگیری استعارههای مفهومی مرتبط با
قیدهای زمان و ترتیب در پودمان های آموزش مبتنی بر ربات مهارت خوانداری متون فارسی سبب میشد تا فراگیران به درک
عمیقتری از تواناییهای خویش دست یابند.
0
نتایج آزمونهای مختلف در عرصه نیز از زبان شفافتر فراگیران با بیمارنماها خبر میداد بهگونهای که نتایج آزمون 360
که در آن کادر درمان در مشاهدات خویش از رفتار فراگیران میگفتند حرکتهای ضمن خوانداری جزئی از رفتار آنها در
تعامل با بیمارنماها بود .بررسی یافتهها از این موضوع حکایت داشت که کاربرد ایماهای ضمنخوانداری در حین آموزش درک
متون فارسی با اهداف پزشکی آگاهی فراگیران از حضور مفاهیم استعاری قیدی را باال میبرد .این آگاهیافزایی فراگیران از
استعارههای مفهومی در گذر زمان زمینهی درک خوانداری آنها را فراهم میآورد .در واقع ،ایجاد ارتباط جسمانی بین قلمروهای
انتزاعی و حسی از طریق کاربرد ایماها و حرکتها به درک مفهوم قید کمک کرد .این یافتهها با نتایج پژوهشی که نورمحمدی
( )1392در مورد آموزش استعارههای زبان انگلیسی به غیر انگلیسیزبانان انجام داده بود همخوانی ندارد چراکه وی اعالم کرد
feedback seeking
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که آگاهیافزایی فراگیران نسبت به استعارههای مفهومی زبان دوم در درازمدت تأثیر معناداری بر توان درک و تولید فراگیران
ندارد .این ناهمخوانی را نصیب ضرابی و پهلواننژاد ( )1393در قلب زبانشناسی شناختی اینگونه توجیه میکنند که آگاهی تنها
از وجود استعارهها از متون کافی نیست ،بلکه استفاده از نشانههای غیرکالمی همچون ایماهای ضمن خوانداری میتواند امکان
اتصال استعاره ها مفهومی را در جای مناسبی از ساختار ذهنی فراگیران فراهم آورد .ایماها ساز و کار ارتباط فراگیران با جهان
خارج را فراهم میکند.
بررسی میزان درک خوانداری فراگیران از متون فارسی با اهداف ویژهی پزشکی گویای این مطلب بود که فراگیران مفهوم
متون خوانداری با اهداف ویژه را از راه استعاره بهتر درک میکنند و از همین مسیر راجع به آنها میاندیشند .فراگیران مفهوم
قیدهای زمان و ترتیب را در قالب قیدهای مکان میفهمیدند و در ساختار ذهنی خود جای میدادند بهگونهای که در حین
خواندن متون مشتمل بر این قیدها میتوانستند بهآسانی به بازیابی و درک دیگر قسمتهای متون بپردازند .اعطای نقش فعال به
فراگیران در تمرین متون خوانداری نیز درک خواندار فارسی با اهداف پزشکی را تسهیل میکرد .این تسهیلبخشی زمانی به اوج
خود میرسید که یک انسان با همتای ربات به تمرین متون همراه با حرکتها و ایماهای ضمنخوانداری میپرداخت و اضطراب
خوانداری از زبان خود فراگیران به پایینترین سطح خود رسیده بود.
از سوی دیگر ،نتایج این پژوهش بهوضوح تأیید کرد که یادگیری ایماهای ضمنخوانداری طبیعتی ناخودآگاه دارند .در
حالت طبیعی در حین خواندن متون اغلب این ایماها نخستین بار با یک مفهوم استعاری نمایان و فهمیده میشود و در تکرار
بعدی استعاره ی مشابه در یک متن خوانداری کمتر حرکت یا ایمای ضمن خوانداری از سوی خواننده بروزر میکند .در
برخوردهای بعدی با استعارهی مشابه یک خواننده کمتر رغبت به کاربرد ایما یا حرکت ضمن خوانداری میکند مگر آنکه مفهوم
آن بخش از متن خوانداری پیچیده باشد که وی احساس کند با این کاربرد میتواند بر شفافیت بیافزاید .انسانها بههنگام خواندار
با این پیشفرض که مخاطب از مفهوم این استعارهها باخبر شده ،بهطور ناخودآگاه ایماها را حذف میکنند .اما ربات طوری
برنامه ریزی شد که با هر بار برخورد با قیدهای زمان و ترتیب با مفهوم استعاری ایمای مناسبی نشان دهند .اگرچه درک متون
فارسی با اهداف ویژه در یک چیدمان ربات-انسان توان درک فراگیران غیرفارسیزبان از استعارههای مفهومی یا آنچه که
نورمحمدی ( )1389توانش استعاری یاد میکند را افزایش میداد ،اما چیدمان انسان-ربات در درک خوانداری را کل متن ارتقا
میبخشید .تکرار ایماهای ضمن خوانداری از سوی ربات در هر بار برخورد با استعارههای مفهومی مربوط به قیدهای زمان و
ترتیب پیشرفت قابل توجهی را در میزان درک خوانداری نتیجه نمیداد .در تعامل ربات-انسان ،ربات در حین خواندن با هربار
برخورد به یک استعاره ،حتی با وجود تکرار آن در متن ،باز حرکت و ایمای ضمن خوانداری را بروز میداد ،اما ،در تعامل
انسان-ربات و هنگامیکه یک خوانندهی انسانی برای ربات متن خوانداری با اهداف پزشکی را میخواند قضیه متفاوت بود،
چراکه خوانندهی انسان تنها در برخورد نخست از خود حرکت ضمن خوانداری نشان میداد ،اما با تکرار همان استعاره در متن
احتمال بروز حرکت یا ایما از سوی وی بسیار کمتر میشد .اگرچه خواندن متون با اهداف پزشکی بهدلیل حجم مطالب ناآشنا
و جدید برای خواننده بار شناختی 1تحمیل میکند و استفاده از این حرکتها و ایماها میتواند بار شناختی را تا حد زیادی از
فرایند درک خوانداری بکاهد ،اما تکرار بیش از حد این حرکتها و ایماها تحمیل بار شناختی و عدم تمرکز خواننده را همراه
دارد .طبق نظریههای بار شناختی و ادراکی( 2الویا )1994 ،3اگرچه اضافه کردن وجه غیرکالمی در جریان خواندن میتواند در
سطح درک فراگیران مؤثر باشد ،اما استفاده ی مستمر و بیش از حد از ایماها با تحمیل بار شناختی تمرکز درک فراگیران را بر
هم میزند و در نتیجه از مادامالعمری یادگیری میکاهد .حفظ تعادل و طبیعی بودن در کاربرد این ایماها و حرکتها در هنگام
روشنسازی استعارههای مفهومی در متون خوانداری بهرهبرداری مفاهیم موجود را در هنگام نیاز برای فراگیران آسان میسازد.
بهعالوه ،نباید از نظر دور داشت که هوشمندی انسان در مقایسه با یک ربات سبب میشود تا او در حین خواندار از ایماهای
ایماهای ضمن خوانداری زبان مادری خویش نیز بهره ببرد و دامنهی متنوعتری از حرکتها را استفاده کند.
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cognitive load
)Cognitive Load Theory (CLT) & Perceptual Load Theory (PLT
3 Lavie
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نتیجهی جالب دیگر این بود که به هر میزان بین حرکتهای ضمنخوانداری و ایماهای زبان مادری فراگیران و زبان فارسی
همگرایی بیشتری وجود داشت ،درک خوانداری بهواسطهی این کاربرد این ایماها و حرکتها در سطح قابل قبولی واقع میشد.
بههمین ترتیب ،عملکرد و رویکرد فراگیران به این شیوه از آموزش و تمرین متون خوانداری با اهداف ویژه نیز مساعدتر میشد.
در یک نگاه کلی ،دشواری درک استعارهها جدای از روش یاددهی و تمرین در میزان درک خوانداری متون فارسی با اهداف
ویژه تأثیرگذار است .تأثیر درک دشواری استعارهها در میزان درک خوانداری فراگیران از سطوح مختلف مهارت خوانداری
فارسی بهوضوح قابل رویت بود بهگونهای که در شیوههای مختلف فراگیران با سطوح پایین مهارت خوانداری فارسی در درک
جمالت با استعارهها با ضریب درک دشواری باال با مشکل روبرو بودند .این موضوع دستاندرکاران آموزش زبان فارسی به
غیرفارسی زبانان را بر آن میدارد تا در طراحی و تهیهی متون فارسی با اهداف ویژهی دانشگاهی با مد نظر قرار دان ضریب
دشواری استعارهها ،متون را بر اساس ترتیب دشواری استعارههای موجود در اختیار فراگیران قرار دهند .نوع برداشت از آموزش
قیدها پیش از شروع پژوهش و همچنین قضاوت فردی فراگیران در طول دورهی آموزش خوانداری میتواند تعیینکننده میزان
موفقیت فراگیران در درک خوانداری متون فارسی با اهداف ویژهی دانشگاهی باشد .در کاربرد ربات در یاددهی و یادگیری
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که حوزههای تخصصی نیز بر سطح انگیزهی
دانشجویان تأثیرگذار هستند بهگونهای که این سطح انگیزه از رشتهای به رشتهی دیگر متفاوت است.
بهطور طبیعی اندیشهی استعاری هم بهصورت خودآگاه و هم به صورت ناخودآگاه واقع میشود .ایماهای مرتبط با این
استعارهها نیز در حین صحبت کردن یا خواندن بههمین صورت رخ میدهد .اگرچه میتوان مشخصهی ناخودآگاهی را تا حد
زیادی در رباتها پیادهسازی کرد ،اما تعمیم کامل این مشخصه در ساختار یک ربات به مراتب پیچیده خواهد بود.
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