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 چکیده
بنیاد متممی به ارزیابی کاربردپذیری ایماهای استعاری قیدهای زمان و ترتیب در آموزش این پژوهش پیکره 

فارسی با اهداف پزشکی به غیر فارسی زبانان به کمک ربات پرداخت. برای این منظور، طی سه سال تحصیلی 
شکی اصفهان پزهای مختلف دانشگاه علومدانشجوی غیرفارسی زبان مشغول به تحصیل در رشته 210متوالی، 
ی تصادفی ساده انتخاب و به شکل تصادفی به سه گروه تقسیم شدند تا متون خوانداری پزشکی را در به شیوه

ای از متون نوشتاری فارسی با اهداف درمانی تمرین کنند. پیکره-نمای آموزشیتعامل با انسان یا ربات انسان
ی جستجوی واژگان شیوهترتیبی موجود در آن بهگیری و جمالت مشتمل بر قیدهای زمانی و پزشکی نمونه

ی پربسامدترین ایماهای استعاری و تعمیم آن به منظور محاسبهشکل دستی استخراج گردید. سپس، بهمقصد به
شدند شکل داده شد. با تکمیل ای از ایماهای  زمان و ترتیب که بر اساس عینیت مکان بیان میربات پیکره

جلسه به  16ها در حین خواندن در کنندگان، آموزش و سنجش مستمر آنسوی مشارکتی نگرش از پرسشنامه
ی متمرکز ی بیمارستانی و مصاحبههای معکوس انجام شد. در پایان، سنجش عملکرد در عرصهی کالسشیوه

ها لیل دادهها را فراهم ساخت. تحی آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی امکان گردآوری دادهدر پایان دوره
انسان در ارتقای توانش -از موفقیت چیدمان ربات مکرر هایواریانس با اندازه گیری تحلیل با استفاده از آزمون

ترتیب، نقش فعال  اینربات در درک خوانداری فراگیران حکایت داشت. به-استعاری فراگیران و چیدمان انسان
بر کاربردپذیری ربات در درک خوانداری فارسی با اهداف فراگیران در خواندن متون و استفاده از فناوری 

 افزاید.پزشکی می

 .ایماهای استعاری، آموزش زبان مبتنی بر ربات، فارسی با اهداف پزشکی، قید، مهارت درک خوانداریکلیدواژه: 
 

 
 مقدمه .1

 های مناسباستفاده از شیوهبرد. زی میسای محض یا آسانرا فراتر از ترجمههای علمی زبان یاددهی و یادگیری آنماهیت گونه 
جونز  کند.ی علمی زبان کمک میی گونهبه توسعه 1دانشگاهیی زبان با اهداف ویژهی هاها و خرده مهارتمهارت تمرین برای

                                                           
1 Language for Specific Academic Purposes (LSAP)  
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خوانداری ، آموزش مهارت درک 3یا حامل اطالعات 2عنوان ابزار زبانی( با معرفی دو سرنام متن خوانداری به1983) 1و دیویس
دهد فراهم ها نشان میپژوهش داند.ی دوم میدسته ءرا جزهای وابسته به آنزبان با اهداف ویژه و یا دانشگاهی و خرده مهارت

تواند درک خوانداری و یادگیری خرده ها در ساختار ذهنی فراگیران میآوردن زمینه برای خواندن متون علمی و درج آن
برداری از دانش بهره (.2018، 4پرالتا-؛ دیاز2019وری را تسهیل کند )مثال، شکرپور، ترابی و خزائی، های واژگانی و دستمهارت

شود دهی این مهارت محسوب میهای ذهنی فراگیران جهت ارتقای درک خوانداری از جمله راهبردهای جامع یادو تجربه
ها و حرکات بدن نیز شود، بلکه اشارهاری و گفتاری ختم نمیای از عالئم نوشتخواندن متون تنها به مجموعه (.2001، 5)جانز

(. در واقع، تنها واژگان نیستند که فهم 2008، 6ای در تولید و فهم گفتمان برخوردار هستند )ماساتاکادر این بین از سهم عمده
خواندن همگی در انتقال سازند، آهنگ صدا، سرعت صحبت، حرکات چشم، حالت صورت و ایماها به هنگام پیام را میسر می
 پیام مؤثر هستند.

ای کنندهکند که عوامل فرازبانی نقش تعییناین موضوع اشاره می( به1985) 8نقل از مارس، هنلی و باکتر( به2006) 7اسکایس
 ای کهگونهتر از محتوای کالمی باشد، بهمراتب مهمکنند و این نقش شاید بهسازی مفهوم متون خوانداری بازی میدر شفاف

را متأثر از خود  9ایهای حرفههای متون خوانداری، عملکرد علمی و عملی آتی فراگیران در عرصهیادگیری و درک استعاره
های محیطی که، تجربهشود. جالب اینها را سبب میهای مجرد استعاری شدن آنی ملموس برای مقولهنبود تجربهنماید. می

ها تواند ساز و کاری برای درک بهتر مفاهیم به مدد استعارهها میبرداری از آندهد که بهرهرا شکل می هاها اساس استعارهانسان
ها است، سازی در ذهن آنی مفهومها پایههای ملموس انسانکرد را که تجربه، لیکاف و جانسون این روی1980باشد. در سال 

عبارت شود. بههای ملموس به ساختار ذهنی باز مید به مدد همین تجربههای مجرگیری تجربهعرضه کردند. راه ورود و شکل
های انتزاعی در ساختار ذهن های مجرد و ملموس امکان ثبت پدیدهتر، به دنبال برجسته شدن نقاط مشترک بین تجربهساده

دیدگاه معاصر موضوعی تجربی است  ای از زبان و قسمت اساسی فکر انسان است و دراستعاره جنبهرو، شود. از اینپدیدار می
ی ذهن درک مفاهیم انتزاعی با های برجستهکمک این ویژگی( به2007) 10که جایگاه آن ذهن و نه زبان است. از نگاه گردی

 خلق فراگیران واستعاری در ذهن، موجب گسترش ذهنیّت  11تتمرکز یک نگاششود. تر میهای عینی آسانکاربرد ویژگی
فراگیران و نظام فکری  تای برای شناخپنجره هااستعاره .(25، ص. 1395)توفیقی و شکیبا،  شودشابه میهای ماستعاره

های مختلف زندگی ها در عرصهها که راهبر تفکر و عمل آنی انسانروزانه چراکه نظام مفهومیها است ی درک آندهندهشکل
های بر اساس نتایج حاصل از انجام پژوهش (.1980جانسون، )لیکاف و است خود از ماهیتی استعاری برخوردار است 

شناسی اخیر استعاره فرایندی فعال در نظام شناختی است و تنها محدود به صورت گفتمان نیست. در این رویکردهای نوین، زبان
جالب (. 2005، 12شود )دیننته میعنوان ابزار کلیدی در تفکر و در نتیجه زبان نگریسای و زینتی بلکه بهاستعاره نه به دید حاشیه

؛ لیکاف 1391نیا، شود و محدود به شعر و بالغت نیست )قائمیهای زندگی بشر یافت میکه، کاربرد استعاره در تمام بافتاین
 ،ادبی نیست آرایهیک  تنهاهای جدید شناختی، استعاره دیگر بر اساس برداشت»گوید، ( می1389فرخی )(. 1999و جانسون، 

  .(1)ص. « شوده فرایندی فعال در نظام شناختی بشر محسوب میبلک

 های مفهومی و درک خوانداریاستعاره 1-1
، استعاره را ابزاری مؤثر در شناخت و درک 13ی استعاره مفهومی( با مطرح کردن نظریه1980پس از اینکه لیکاف و جانسون )

نژاد، ؛ نصیب ضرابی و پهلوان1394های کمتر آشنا در نزد افراد معرفی کردند، پژوهشگران زیادی )مثال، رضایی و مقیمی، پدیده

                                                           
1 Johns & Davies 
2 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) 
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رنگ جلوه ( نقش استعاره را در کمک به درک افراد از رخدادهای مبهم و ناآشنا در متون خوانداری پر1389؛ هاشمی، 1393
گیرد. افراد شکل می 1ی ساخت واژگان و دانش پیشینای بر پایهاند و معتقدند که این نقش مثبت استعاره تا حد قابل مالحظهداده

شناسی شناختی است که به بررسی نحوه ادراک و شناخت در ذهن نظریه استعاره مفهومی از مباحث مورد مطالعه در حوزه زبان»
 ترینمهم از شناختی، شناسیمعنی در مفهومی استعاره ینظریه»( و 91، ص. 1392)مقیمی و رضایی، « انسان می پردازد

  (.1395زاده،  نیحس محمّد و ی، حیدریان شهریگراغان یصباح)« آیدمی شماربه نوین دستاوردهای زبانشناسی
گوید کند و میهای مفهومی از زبان تأکید میاستعارهناپذیر بودن های اخیر به جدایی( با مروری بر پژوهش1389هاشمی )

های ی زبان فراتر است. گستردگی استعارهوجود استعاره در متن به این معنا نیست که گفتمان آن متن از سطح عادی و روزمره
بسیاری از . (1980، آورد )لیکاف و جانسونها فراهم میبینی آینده را برای آنمردمان امکان پیش مفهومی در ابعاد زندگی

ناپذیر توانش ارتباطی است، جدایی بخشاستعاری است و توانش استعاری ای شکل عمدهپژوهشگران با این باور که زبان به
 2وایت(. 1389دانند )نورمحمدی، های آموزش زبان دوم یا خارجی میهای مهم برنامههای مفهومی را از بخشآموزش استعاره

دهی و ها در بافت یادشناسی شناختی بنا نهاده شده است وجود آنهای مفهومی بر زباناز آنجا که استعارهگوید، ( می2003)
طور طبیعی، بررسی این به سازد.و ارتقای تفکر و تحلیل فراگیران را میسر می توان یادآوری تقویتیادگیری مهارت خوانداری 

ها در متون خوانداری علمی تا چه میزان یادگیری و درک این متون را استعارهموضوع که آگاهی دادن به فراگیران از وجود این 
پرواضح سزایی برخوردار است. سازد از اهمیت بهتر میای خویش در جهان واقعیت موفقها را در بافت حرفهبرد و آنباال می

ای، که به اشیاء های اشارهتوان به حرکتنمیدرک مفاهیم استعاری را  ،تشبیه معقول به محسوسی قدیمی است که طبق نظریه
 .کنند، محدود دانستیا اشخاص پیرامون اشاره می

ها با بافت های مختلف زندگی از جمله یاددهی و یادگیری، عوامل فرازبانی در تعامل انسانبا پیشرفت فناوری در عرصه
مشتمل بر عوامل زبانی و فرازبانی نیز از این موضوع  هایپیکرههمین شکل، ظهور به خود گرفته است.تمرین حضور پررنگی به
بر همین اساس، (. 1396دارند )شریفی و همکاران، های بشری گام برمیهای آموزشی در امتداد خواستهحکایت دارد که فناوری

ای درک خوانداری باشد گشتواند تا حد زیادی گرهتعمیم و کاربست ایماهای استعاری که نمایانگر مفاهیم انتزاعی هستند می
ای و آهنگین تقسیم کردند ی شکلی، استعاری، اشارهرا در چهار دسته ( ایماها1982) 3(. مکنیل و لوی1392نامقی،  )استوار
 (.  1)شکل 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ساز پاسخ مقتضی به نیازهای تواند زمینهی این ابعاد میزبانی بر پایههای یادگیری مهارت-های یاددهیتلفیق فناوری با بافت
 ای باشد.های حرفهمتنوع افراد در بافت و عرصه

                                                           
1  Apriori knowledge 
2  White 
3 McNeill & Levy 
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 های پیشینپژوهش 1-2
، افراشی و حسامی پژوهشی 1392در سال اند. کار رفتههای متفاوتی بههای مختلف به نسبتهای مفهومی در زباناستعاره    

ها های فارسی و اسپانیایی پرداختند. اما آنهای مفهومی به بررسی نمونهانجام دادند و با کاربرد پنج طبقه از استعاره بینازبانی 
( و نبود مرزی مشخص بین 2013، 1دالیلی همچون امکان قرارگرفتن یک اسم نگاشت در بیش از یک طبقه )دبوستسبه

بندی در با این تقسیم جایگزین کردند.بندی جدیدی شامل سه طبقه را تقسیم های ساختی،شناسی و استعارههای هستیاستعاره
های مفهومی عینی به ذهنی بیشترین بسامد را های استعارهنگاشتها نشان داد که اسمها، یافتهها و تحلیل دادهبررسی نمونه

ی به مقایسه های زبانیدر تلفیق با پیکره ( با اقتباس چارچوب زبانشناسی لیکاف و جانسون1390زاهدی و دریکوند ) داشت.
تحلیلی -ها برای انجام این پژوهش روش کیفی از نوع توصیفیهای شناختی در متون نثر فارسی و انگلیسی پرداختند. آناستعاره

به دور از مردم  و کلیدردر این راستا، دو اثر نثر فارسی و انگلیسی  شناسی برگزیدند.مدار زبان-را در چارچوب الگوی استعاره
ها نشان داد که تفاوتی بنیادین در ها پرداختند. تحلیل دادهها از این پیکرهرا انتخاب کردند و به استخراج استعاره شوریده
ی زبانی از نوع جهتی بود و زمان ها در حوزههای مستخرج در دو زبان وجود ندارد. بر همین اساس، بیشترین استعارهاستعاره

همچنین، در آموزش صریح واژگان استعاری انگلیسی با اهداف ویژه دهد. شد که در آن وقایع رخ میمظروف دیده میعنوان به
دهی و یادگیری ای مناسب برای یادهای مفهومی را شیوه( تعیین مبدأ استعاره2015، حیدری، براتی و دباغی )به فارسی زبانان

های های تشریح صرفی از طریق تعریف فعالیتها با کاربرد شیوهشناختی دانستند. آنناین دسته از واژگان انگلیسی از منظر زبا
ی اقتصاد مدار به آموزش واژگان انگلیسی تخصصی استعاری به دانشجویان رشتهمبدأ، تعیین مفهوم بر اساس بافت و ترجمه

از طریق انجام  استعاری انگلیسی با اهداف ویژه اننگاهداشت واژگو یادگیری پرداختند. تحلیل نتایج این پژوهش نشان داد که 
در راستای شناخت زبان فارسی و کارکرد ذهنی گویشوران شود. های مشتمل بر تعیین مبدأ در سطح مناسبی واقع میفعالیت

کمک زبانان بهمدار به بررسی این موضوع پرداختند که فارسی-( با انجام پژوهشی پیکره1394فارسی، افراشی، عاصی و جوالیی )
برند. با روش استخراج دستی استعاره در زبان روزمره از کدام دسته از مفاهیم ملموس برای بیان ابعاد انتزاعی بیشتر بهره می

بندی این جمالت در چارچوب لیکاف و جانسون های مفهومی استخراج گردید. با طبقهحاوی استعاره جمله 1400حدود 
های جهتی ، استعاره%20های ساختاری با شناختی هستند و استعارههای مفهومی هستینواع استعارهاز کل ا %74مشخص شد که 

  گرفتند.های بعدی قرار میترتیب در ردهبه %1و تصویری با  %5با 
ها[ سانای از فهم ]انآینده مشخصه»ای از آینده، پیش روی فراگیران است که ی شغلی در گرو ترسیم چهرهعرصه تداعیاما، 

، 1391نیا، جاج و یارمحمدی، پور، قائمیاردکانی، نیلی )داوری« از زمان است و چون اندامی برای احساس ابعاد زمان نداریم
در حقیقت، جهت، بعد، اندازه و مقدار نظامی کند. تری از آینده کمک میکامل های بدن به تداعی چهره(، کمک از اندام63ص. 

در رابطه با جای گرفتن (. 2011دهند که این نظام مبنای درک مفاهیم انتزاعی خواهد بود )گیبز، شکل می از مفاهیم واقعی را
این  کند.مفهوم قیدهای ترتیب در ذهن، فضا که خود مفهومی فنی و مجرد است همراه با حرکت و ایما نقش کلیدی بازی می

ها باشد )ریچی، های ملموس همسان یا حداقل مکمل استعارهه تجربهشود کتالش برای یافتن و درک مفهوم زمانی مفید واقع می
ها ترین مفهوم است. در این قیدها نگاشتهای مفهومی مرتبط با قیدهای زمان و ترتیب، مکان اصلیدر مبحث استعاره(. 2006

ارتباط مفاهیم زمان و توالی با مفاهیم ( در بررسی 2014) 2افتد. موری مکان اتفاق میهای زمان و ترتیب با حوزهبیشتر بین حوزه
کند های انگلیسی، ولوف )یک زبان افریقای غربی(، ایمارا )زبان امریکای جنوبی( و ژاپنی به این نکته اشاره میمکانی در زبان

در زبان . گیردهای مکانی عقب و جلو صورت میکه اشاره به گذشته و آینده و ترتیب رخدادهای موجود در آن با کاربرد واژه
ای به ها از حوزهی انطباق استعاری اطالعات و انتقال تجربیات و دانستهواسطهفارسی بسیاری از قیدهای زمان و ترتیب به

ی مکان ها با حوزهها در متون خوانداری بر اساس درک تقاطع همزمان این حوزهیابد. درک این استعارهی دیگر شکل میحوزه
ی زمان یا ترتیب ی مکان )مبدأ( بر حوزهاین ترتیب، نگاشت مفاهیم حوزهبه پذیرد.ها صورت میهای این حوزهو شباهت

تر شدن زبان و درک مخاطب کمک های غیرکالمی در آموزش زبان به دقیقپیوند رسانهشود. در این بین، )مقصد( واقع می
دهد کاربرد ایماها می ( نشان1394، موسویر و اردشی ه،زادزابلی ؛1395، بختنیک و ،امیرمشهدی ،رضاییها )پژوهش کند.می

و ایماهای حین خوانداری بستری مناسب برای جوالن  آیدشمار میعنصر ضروری یادگیری در هنگام استفاده از استعاره به

                                                           
1  De Bustas 
2 Moore 
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ر مفهومی ذهن هستند )نصیب ی ساختامتأثر از زبان و منعکس کننده 1ایماهای همراه با کالم. سازدفکری فراگیران فراهم می
شوند که برقراری ارتباط را های بدنی از دیگر عناصر بارز ارتباط غیرکالمی محسوب می(. حرکت1393نژاد، ضرابی و پهلوان

های بدنی هنگام ناخودآگاه ایماها و حرکتشدن خودآگاه یا سازند. نمایان در حین خواندن و صحبت کردن آسان و میسر می
امکان بینی رخدادهای بعدی موجود در یک متن خوانداری را می دهد. ه خواننده توانایی یا توهم درک و پیشخواندن ب

یادگیری درک  تواند بردیادگیری مبتنی بر فناوری می-های یاددهیبرداری و تعمیم ایماهای ضمن خوانداری به بافتبهره
کمک های زبان بهدر واقع، ایجاد بافتی برای آموزش مهارت کند.می شتربی 2دور از اضطراب خوانداریدر فضایی به خوانداری را

های محیطی فراگیران بنا نهاده شده است حرکتی و تجربه-های حسیی تواناییهای شناختی که بر پایهفناوری و بر اساس مؤلفه
ی ذهنی فراگیران به توسعه ای زیستی قلمداد نمود کههای مفهومی را تجربهسازد تا یادگیری استعارهاین فرصت را فراهم می

 انجامد. می

 کمک رباتآموزش مهارت درک خوانداری به 1-3
انتزاعی برخوردار نیستند،  مفاهیماز کارایی کافی برای یادگیری با اهداف ویژه و یا دانشگاهی های سنتی آموزش زبان روش

بیشتر به ارتقای توان فراگیران در فهم و انتقال پیام و نه کمک فناوری زبانان بههای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیایجاد دوره
ها در ارتباطات رایانه، ربات را همتای جدید انسان-امروزه، هوش مصنوعی و تعامل انسان شود.آموزی محض معطوف میزبان

ها امکان ایجاد بافتی برای تکالمی در این رباسازی رفتارهای کالمی و غیرکند. تصور بر این است که با امکان پیادهمعرفی می
های حسی، عاطفی و حرکتی انسام امکان بسط چنین با دربرگرفتن شاخصه هاگفتگوی چهره به چهره انسانی را در بردارد. ربات

های نوین آموزشی در یاددهی و یادگیری درک خوانداری است و سبب شده است فناوری های متناظر را فراهم ساختهویژگی
  پیدا کند. 3ی پزشکیهداف ویژهزبان با ا

ی های مفهومی زبان و ترتیب در آموزش درک خوانداری زبان فارسی با اهداف ویژهکارآمدی آموزش استعاره بررسی
این پژوهش نخست زبانان هدف اصلی این پژوهش است. به غیرفارسی 4های یادگیری مشتمل بر رباتکمک پودماندانشگاهی به

دانشجویان غیرفارسی زبان برای مفاهیم انتزاعی زمان و ترتیب در هنگام خواندن و درک متون زبان  به کشف الگوی ذهنی
ی پزشکی و ایماهای همراه با خواندار های متون زبان فارسی با اهداف ویژهپیکره پردازد. با کاربردمی 5فارسی با اهداف ویژه

این ترتیب، بعد از بهانسان پربسامدترین ایماهای استعاری در رابطه با قیدهای زمان و ترتیب شکل گرفت. -در تعامل انسان
کردند، با تعمیم این الگوها مان و ترتیب استفاده میتنه و صورت که این دانشجویان برای اشاره به زهای دست، باالتحلیل حرکت

زبانان مورد بررسی قرار دهد. ها را در درک خوانداری دیگر غیرفارسیهای مبتنی بر این رباتها، کاربردپذیری پودمانبه ربات
را سازی و بسط آنپیاده های ذهنیگیری ساختار مفهومی رخدادهای انتزاعی در نظام مفهومدر واقع، دنبال کردن چگونگی شکل

 سازد.پذیر میها امکانبر روی ربات
سازی خوانداری و ایماها برای روشنهای ضمنمدار به بررسی کاربردپذیری حرکت-کرد پیکرهاین پژوهش با اقتباس روی

های این اساس پرسش های مفهومی قیدهای زمان و ترتیب در درک متون خوانداری فارسی با اهداف پزشکی پرداخت. براستعاره
 پژوهش عبارتند از:

های مفهومی زمان و ترتیب در متون خوانداری فارسی با اهداف تا چه میزان ارتقای آگاهی فراگیران نسبت به استعاره (1
 برد؟ها از این متون را باال میی پزشکی میزان درک آنویژه

ی ای درک فراگیران از متون فارسی با اهداف ویژهها و ایماهای ضمن خوانداری در ارتقکارایی استفاده از حرکت (2
 پزشکی در عرصه به چه میزان است؟

 خوانداری درها و ایماهای ضمنهای این پرسش را هنگام بروز حرکتهمروند
 انسان،-الف( تعامل انسان

 انسان و-رباتب( در تعامل 

                                                           
1 coverbal gesture 
2  reading anxiety 
3 Persian for Medical Purposes (PMP) 
4 Robot Assisted Learning Module (RALM) 
5  Persian for Specific Purposes (PSP) 
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 مطرح کرد.  ربات -ج( در تعامل انسان
ی های مفهومی در هنگام آموزش مهارت درک خواندن فارسی با اهداف ویژهازی استعارهسبرداشت فراگیران از شفاف (3

 ها و ایماهای ضمن خوانداری در تعامل با/بدون ربات چیست؟کمک حرکتپزشکی به

 . روش2
 کنندگانمشارکت 2-1

نفر و عرب  31نفر، کشمیری:  28نفر، اردو:  11دانشجوی غیرفارسی زبان دختر و پسر )ترک:  240کنندگان از بین مشارکت
و  1397های تحصیلی های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، تغذیه و پزشکی در سالنفر( مشغول به تحصیل در رشته 171زبان: 
 طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: ی تصادفی ساده انتخاب و بههپزشکی اصفهان به شیواز دانشگاه علوم 1398

 خواند؛کنندگان میهای ضمن خوانداری برای مشارکتیاددهنده متون را همراه با حرکت -انسان-تعامل انسان گروه اول:
کنندگان برای مشارکتهای ضمن خوانداری متون را ربات ضمن کاربرد ایماها و حرکت -انسان-تعامل ربات گروه دوم:

 خواند؛می
خواندند. این عنوان همتای خویش میکنندگان متن را برای ربات هوشمند سفیر بهمشارکت -ربات-تعامل انسان گروه سوم:

 شود. نوع یاددهی خودآموزی هنگام تمرین محسوب می
خوانداری زبان فارسی عمومی برگزار کنندگان از طریق آزمون تعیین سطح مهارت سطح بسندگی خوانداری فارسی مشارکت

درک این آزمون بسندگی فارسی از بین متون  پرسش 30ها پاسخ دادند. دقیقه به این پرسش 30کنندگان در شد که مشارکت
محاسبه  8/0)سامفا( دانشگاهی انتخاب شد. پایایی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ  های فارسیسنجش استانداردهای مهارت

سخن دیگر،  زبانان تأیید کردند. بهروایی صوری و محتوای این آزمون را شش نفر از اساتید آموزش فارسی به غیرفارسی شد.
 شد.رسید بازنویسی و یا حذف میهای این آزمون که به تأیید حداقل دو سوم از اساتید نمیهر کدام از پرسش

 
 های پژوهشابزار 2-2

به  ساخته -ای محققهای آموزش زبان فارسی، پرسشنامهکنندگان به شیوهکرد مشارکتز رویبرای اطالع اپرسشنامه نگرش: 
( که به شکل پیامکی 1پرسش از طیف لیکرت و در چهار مقوله بود )جدول  20ها طراحی شد. این پرسشنامه شامل زبان اول آن

ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و حوزهتبدیل شد. روایی صوری و محتوای این پرسشنامه را شش نفر از اساتید 
 محاسبه شد. 82/0آموزش پزشکی تأیید کردند. پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

 
 ی نگرشهای پرسشنامه: مقوله1جدول 

 مقوله ردیف
 های زبان فارسیهای آموزش مهارتشیوه 1
 های آموزشیکمک فناوریآموزش فارسی به 2
 های زبان فارسی مبتنی بر رباتآموزش مهارت 3
 آموزش استعاره در حین یاددهی مهارت خوانداری/ ایماها 4

کنندگان در درک متون خوانداری فارسی با اهداف پزشکی پیشرفت مشارکت 1منظور سنجش مستمربه سنجش درک خوانداری:
پاسخ، درست، غلط یا ذکر نشده، بندش و تطبیقی( -ای، بازهای چهارگزینهاز پنج نوع فعالیت سنجش درک خوانداری )پرسش

. به این شوند ارائه های همراهلفنتا از طریق تها به شکل مجازی در آمدند همراه با متون خوانداری استفاده شد. این فعالیت
را ثبت نمود. در  20تا  0ی خوانداری از کننده نمرهها قابلیت سنجش داده شد تا در هر جلسه بتوان برای هر مشارکتفعالیت

ایی دادند. پایها پاسخ های این فعالیتکنندگان پس از آموزش خواندار از سوی یاددهنده به پرسشی مجازی مشارکتهر جلسه
ها را شش نفر از اساتید آموزش محاسبه شد. روایی صوری و محتوای این فعالیت 79/0ها از طریق آلفای کرونباخ این فعالیت

 ها محاسبه شد.ی آزمایشی دشواری درک خوانداری متون فعالیتپزشکی و آموزش زبان فارسی تأیید کردند. در مرحله

                                                           
1  formative assessment 
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های کننده در عرصهبررسی عملکرد هر مشارکت برای درمانی:-واقعی بهداشتیهای ارزشیابی عملکرد خوانداری در عرصه
 دقیقه بود. 15ایکس سیاستفاده شد. زمان آزمون مینی 0360 استاندارد یپرسشنامهو  1ایکسسیی آزمون مینیدرمان دو شیوه

مستقیم و غیرمستقیم کادر درمان و اطرافیان بیمارنما و  شدکه به صورت گروهى انجام  بوددرجه نوعى ارزشیابی  360 دبازخور
 .  کننددر این فرآیند شرکت مى

 
 مواد پژوهش  2-3

جراحی برونر و  -هندبوک پرستاری داخلیکتاب  سی و شش متن خوانداری فارسی با اهداف پزشکی از متون خوانداری:
پرستاری، مامایی، اتاق عمل، تغذیه و پزشکی های ( برای دانشجویان رشته1389و ذوالفقاری،  پور)اسدی نوقابی، بصام ثسودار

سازی روی ربات با استفاده از پیادهو ایماها برای  های حرکتهای قیدی پربسامد مستخرج از پیکرهانتخاب و متناسب با حرکت
های فرض وجود واژگان از حوزهبا اهداف پزشکی بر اساس پیششد. انتخاب متون خوانداری فارسی  بازخوانی افزار آریانانرم

مدار، برای انجام این کرد پیکره بنیاد، و نه پیکرهفرض سبب شد تا رویهای مفهومی صورت گرفت. این پیشمقصد و استعاره
 (. 1394پژوهش اتخاذ شود )افراشی و همکاران، 

سازی شد و در اختیار های مختلف آمادهاز رشته هاپیکرهاین  :، حرکت ها و ایماهای ضمن خوانداریی متونپیکره
ها در راستای متون ها و حرکتها برای تمرین محتوای خوانداری استفاده کنند. متنکنندگان قرار داده شد تا از آنمشارکت

های ه از نشریات و کتابواژ 4000متن فارسی با حداقل  10های برخط بودند. برای هر رشته خوانداری ارائه شده در کالس
ی مفهومی مرتبط با قیدهای هااستعارهتعیین شد.  2افزار برخط مونتریمعتبر فارسی انتخاب شد. تعداد واژگان با استفاده از نرم

ی استعاری شکل گرفت. تصویربرداری متمرکز بر رفتار آزمایشی مشخص شد و یک پیکره پژوهش درزمان و ترتیب در هر 
ی پزشکی هنگام خواندن و پاسخ به های مختلف حوزهدانشجوی عرب، ترک، اردو و کشمیری زبان از رشته 41حرکتی 
ها و ایماها از حرکتای ترتیب بودند، پیکره های متون خوانداری، که طی آن دانشجویان ناگزیر به کاربرد قیدهای زمان وپرسش

های مفهومی قیدهای زمان و ترتیب و همچنین ایماهای ضمن خوانداری استخراج استعارهانسان را به بار داد. -تعامل انسان در
، حال، آینده ی گذشتهی مقصد انجام شد. حرکت قیدها در چهار مقولهی دستی و جستجوی واژگان حوزهها به دو شیوهاز پیکره

کردند انتخاب شدند. حرکت که به قیدهای مختلف اشاره می 26ها، ها و حالتو مستمر تعریف شد. با توجه به بسامد حرکت
شکل گفتاری این  شد.انسان بررسی -دهی و تمرین انسانها و ایماهای بافت خوانداری در هنگام یادسپس، امکان تعمیم حرکت

 درمانی سفیر بارگذاری شد.-حرکت قیدی بر روی ربات آموزشی 26ار تبدیل متن به گفتار آریانا همراه با افزمتون با کاربرد نرم
 نمایش داده شده است. 2ها در شکل ی پیکرهی آزمایشی برای تهیهروندنمایی مرحله

 
های نما و پایگاه داده همراه با مشخصهاین سامانه متشکل از ربات انسان سفیر: درمانی-ی جامع مبتنی بر ربات آموزشیسامانه

متنوع برای آموزش و درمان تولید شد. این سامانه امکان تغییر محتوا را نه تنها از سوی ربات، بلکه با مشارکت فعال مخاطبان 
تواند با برداشت ده است، یعنی ربات هوشمند میساز را رقم زسازی در این سامانه ربات فعالیتفراهم آورده است. تلفیق شبیه

زند. وجود کدهای شناساگر را رقم می 3هایی سفارشیها فعالیتاز وضعیت فراگیران در حین تمرین و یادگیری مطابق نیاز آن
ای از ابی لحظهها امکان ارزیی موالژ برای آموزش پزشکی را به این سامانه اعطا کرده است. مجموع این قابلیتویژگی برجسته

درمانی همراه با -ی ربات آموزشیهای گوناگون در بدنهعملکرد کاربران را در تعامل با ربات میسر ساخته است. وجود حس
   دیگر امکانات حرکتی یادگیری و درمان متنوع را رقم زده است.

 
 
 

                                                           
1 Clinical Examination-MiniCEX: -Mini 
2 Montery  
3 made-tailor  
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 ها: روندنمایی تولید پیکره2شکل 

 

 فرایند انجام پژوهش 2-4
های زمان و ترتیب های مربوط به قیددهی استعارهمتممی که با طرح تقابلی کامل انجام شد در چهار گام به یاددر این پژوهش 

 پرداخته شده است.
 

کنندگان برگزار شد ضمن بیان ی نخست که به زبان مادری مشارکتدر جلسه گام نخست: بیان اهداف و اطالع از نگرش:
ی برگزاری سازی شد. در قالب یک فیلم آموزشی کوتاه شیوهره در متون خوانداری شفافی آموزشی، مفهوم استعااهداف دوره

ی کالس معکوس برگزار شد. در پایان این جلسه، ی آزمایشی به شیوهها به نمایش در آمد. سپس، یک جلسهها برای آنجلسه
 طول انجامید. دقیقه به 90ن جلسه کنندگان قرار گرفت. ایی نگرش از طریق پیامک در اختیار مشارکتپرسشنامه

 
طور کنندگان از سه گروه بهی آموزش کالس معکوس، ابتدا مشارکتبا کاربرد شیوه گام دوم: آموزش، تمرین و سنجش:

ی تخصصی متون فارسی با اهداف پزشکی شدند و استاد فارسی در مشارکت با استاد حوزهمشترک در جلسات برخط حاضر می
رای فراگیران از سه گروه یکسان بود. سپس ی آموزش بهای برخط متون و شیوهاین ترتیب، در کالسآموختند. بهها میرا به آن

ها کردند تا مهارت درک خوانداری آنهای خوانداری را تکمیل میکنندگان فعالیتی پایانی این جلسات، مشارکتدقیقه 15در 
ثبت  ی برخط و با تکمیل فعالیتکنندگان یک نمره در پایان هر جلسهاین ترتیب، برای مشارکتمورد سنجش قرار گیرد. به

 های چهره به چهره بود. به سخن دیگر:ی تمرین در داخل کالسداد شیوهها را از یکدیگر تمیز میچه که گروهشد. اما، آنمی
ها برای خوانداری دستهای ضمنی برخط آموخته بودند را با کاربرد حرکتچه را که در جلسهکنندگان آن، مشارکتگروه اول

 خواندند؛همتایان خویش می
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چه که در کالس ی آنخوانداری دست و صورت یک متن در محدودههای ضمننمای سفیر با حرکتربات انسان گروه دوم
 خواند؛کنندگان میبرخط آموزش داده شده بود را برای مشارکت

خوانداری برای های ضمن ی آنچه در کالس برخط فراگرفته بودند را با حرکتکنندگان متنی در محدودهمشارکت گروه سومدر 
های ی خوانداری همراه با ایماها و حرکتخواندند. این متون در قالب یک پیکرهنمای سفیر بود میهمتای خود که ربات انسان

 ضمن خوانداری در اختیار فراگیران قرار داده شد تا با خواندن آن برای همتای رباتی خویش تمرین کنند.
 

های مفهومی در متون خوانداری فارسی با اهداف ای بررسی کارایی آموزش استعارهبر گام سوم: سنجش عملکرد در عرصه:
ی درمانی را که از طریق متون خوانداری فارسی با گرفتند تا شیوهپزشکی در عرصه فراگیران در مواجهه با یک بیمارنما قرار می

کننده در رابطه با کرد. هر مشارکتمیمشاهده  دهندهیاد راکل فرایند اهداف پزشکی فراگرفته بودند به بیمارنما عرضه کنند. 
پرداخت و با می یادداشت و معاینه ،شرح حال گرفتنعناوین ارائه شده در کالس آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی با 

لکرد هر کرد. عمسازی میتکیه بر درک از متون خوانداری ضمن تشخیص، روند درمان و بهبودی را برای بیمارنما شفاف
ای نگهداری شد تا مورد سنجش قرار بگیرد. در این حین از پذیر در مجموعهصورت کمیتی واقعی بهکننده در عرصهمشارکت
کنندگان نظر خویش را اعالم کنند. عنوان مکمل استفاده شد تا کادر درمان نسبت به عملکرد مشارکتدرجه به 0360آزمون 

ارزیابی شد، با توجه به ارتباط مشاوره و معاینه فیزیکی  ،ایهای حرفههارتدر رابطه با مکننده اگرچه صالحیت هر مشارکت
حل انجام پذیرفت. طول ی راهسازی بیماری و ارائهدرک خوانداری و مشاوره تمرکز بر روی همین توانش فراگیران در شفاف

 ارزیابی شد. ی واقعی درمانی آموزش فارسی با اهداف پزشکی سه بار در عرصهدوره
 

ی درک خوانداری کنندگان در سه گروه، فراگیران با کمترین و بیشترین نمرهاز بین مشارکت ی متمرکز:گام چهارم: مصاحبه
ها را شد پاسخ دهند. این مصاحبهشان برگزار میفارسی با اهداف ویژه انتخاب شدند تا به چهار پرسش مصاحبه که به زبان اول

کنندگان به داد. پاسخ هر یک از مشارکتگان انجام میکنندگر مسلط به زبان اول مشارکتپژوهشگر در کنار یک مصاحبه
 های مصاحبه عبارت بود از:شد. پرسشی بازپاسخ ضبط و از سوی پژوهشگران رونویسی میهای این مصاحبهپرسش
 های آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی به درک و عملکردتان کمک کرد؟کدام مشخصه (1
 خوانداری در درک مفید بود؟ها و یا ایماهای ضمن کدام حرکت (2
های قیدی و ترتیبی در حین آموزش خواندار فارسی با اهداف پزشکی به یادگیری و سازی استعارهتا چه میزان شفاف (3

 درک کمک کرد؟
های های مفهومی در متون خوانداری فارسی با اهداف پزشکی در عملکرد در عرصهسازی استعارهتا چه میزان شفاف (4

 قع شد؟واقعی مفید وا

 
 نتایج. 3

 ی نگرشکنندگان در پرسشنامهتحلیل پاسخ مشارکت 3-1
کنندگان و با مطرح شدن این پرسش که تا چه میزان آگاهی های مفهومی در متون خوانداری برای مشارکتبعد از توضیح استعاره

کنندگان ی مشارکتثر واقع شود، تقریباً همهتواند بر درک مؤها در متون خوانداری فارسی با اهداف ویژه میخواننده از استعاره
کنندگان از کاربرد ایما و شکل مشابهی، مشارکتکند. بهتر میگفتند خواندن متن با علم به وجود استعاره درک را آسانمی

کردند.  های مفهومی متون خوانداری به زبان دوم با اشتیاق استقبالسازی استعارهخوانداری در جهت شفافهای ضمنحرکت
ی مقدماتی این مطالعه بدون درنگ کنجکاوی سازی مفهوم استعاره و وجود آن در متون خوانداری در جلسههمچنین، شفاف

صبرانه منتظر صراحت گفتند بعد از مطلع شدن از این موضوع کنجکاو شدیم و بیها بهکنندگان را برانگیخت، چراکه آنمشارکت
کنندگان در ها بودیم. در این راستا، اگرچه مشارکتداری و اطالع از وجود این نوع استعارهفرصتی برای کاوش در متون خوان

های ضمن خوانداری به میان که صحبت از ایماها و حرکتعنوان زبان دوم بودند، اما هنگامیحین یادگیری زبان فارسی به
شان های مشابه با زبان اولاف پزشکی را از ایماها و حرکتهای خوانداری فارسی با اهددادند استعارهها ترجیح میآمد، آنمی

 تواند روند درک متون خوانداری را تسهیل نماید.ها و ایماها بین دو زبان میها قرابت حرکتی آنفرابگیرند، چراکه به عقیده
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خوانداری اشتیاق نشان  کنندگان برای کاربرد ربات در آموزش مهارت درکراستا با کاربرد فناوری آموزشی، مشارکتهم
یادگیری مبتنی بر ربات را -کنندگان آموزش و یادگیری در بافت یاددهیکردند. مشارکتمحور قلمداد می-را فراگیردادند و آن

برای کاهش اضطراب خوانداری مفید دانستند. در عین حال با اشاره به نو بودن این تجربه بر حمایت یاددهنده در حین تمرین 
خوانداری و ایماها از سوی ربات )در قیاس با تعامل انسان(، های ضمنبا ربات تأکید داشتند. در پذیرش بروز حرکت در تعامل
دور یادگیری به-گیری بافت یاددهیرا ابزاری برای شکلکنندگان بار دیگر ضمن اشاره به نو بودن این نوع آموزش، آنمشارکت

های کرد جدید در آموزش مهارترو، بر این باور بودند که با اقتباس این رویاز اینکردند. از اضطراب خوانداری قلمداد می
توان درک و عملکرد را همزمان ارتقاء داد. اشتیاق برای مشارکت در آموزش خواندار به ربات که به خوانداری زبان دوم  می

یف مهارت فارسی واقع نشد. در عوض، کنندگان با سطح ضعآمد مورد استقبال مشارکتنوعی خودآموزی به حساب می
 دانستند.پذیری میآفرینی در آموزش خواندار به ربات را مسئولیتکنندگان با سطح بسندگی باالتر زبان فارسی نقشمشارکت

 
 کنندگانتحلیل پیشرفت خوانداری مشارکت 3-2

خوانداری در هر جلسه با استفاده از آنالیز واریانس های کنندگان به فعالیتآوری شده حاصل از پاسخ مشارکتاطالعات جمع
های سازی استعارهنشان داده شده است، شفاف 2گونه که در جدول های مکرر تحلیل توصیفی و استنباطی شد. همانبرای اندازه

و ایماهای خوانداری دست های ضمنکمک تداعی از طریق قید مکان و حرکتمفهومی مربوط به قیدهای زمان و ترتیب به
(. اما، تفاوت >05/0pو  000/0بار داد )سطح معناداری = کنندگان را بهصورت پیشرفت معناداری در درک خوانداری مشارکت

ها ها و ایماهای ضمن خوانداری دست و صورت در گروهی کاربرد حرکتواسطهمعناداری در میزان پیشرفت درک خوانداری به
کنندگان تفاوت معناداری در میزان پیشرفت (. اگرچه سطح بسندگی مشارکت>05/0pو  000/0وجود داشت )سطح معناداری = 

ی خواندار زبان فارسی پیشرفت متفاوتی نسبت کنندگان با سطح پیشرفتهها موجب شد و مشارکتها در گروهدرک خوانداری آن
ها و زبان ی تفاوت رشتهفاوت معناداری در نتیجه( ، اما چنین ت>05/0pو  000/0به همتایان خود داشتند )سطح معناداری = 

 (.<p 05/0و  000/0کنندگان پدیدار نشد )سطح معناداری = مادری مشارکت
 

 : تحلیل استنباطی پیشرفت درک خوانداری2جدول 
 سطح معناداری F میانگین مربعات ی آزادیدرجه منبع

 000/0 65/37 71/15 75/5 زمان
 000/0 63/5 35/2 50/11 زمان*گروه

 000/0 52/12 22/5 75/5 زمان*سطح بسندگی
 49/0 97/0 4/0 25/17 زمان*زبان اول

 33/0 1/1 4/0 23 ی تحصیلیزمان*رشته
 003/0 82/1 76/0 5/34 زمان*گروه*زبان اول

 61/0 35/1 56/0 46 زمان*گروه*رشته
 24/0 99/1 83/0 50/11 زمان*گروه*سطح بسندگی

 
خوانداری و ایماهای های ضمنی حرکتواسطهیادگیری که به-های یاددهیهای درک خوانداری در بافتپیشرفتی مقایسه

نمایش داده شده  3اند، در جدول سازی شدههای مفهومی قیدهای زمان و ترتیب شفافدست و صورت انسان یا ربات استعاره
-که مشارکتداری فارسی با اهداف پزشکی در گروه سوم و هنگامیاین ترتیب، بیشترین میزان پیشرفت در درک خواناست. به

آموختند، اتفاق افتاد. بر عکس، خوانداری میها و ایماهای ضمنکنندگان متن خوانداری را برای ربات سفیر همراه با حرکت
ها و ایماهای ربرد حرکتکمترین میزان پیشرفت در درک خوانداری مربوط به زمانی بود که دو فراگیر در غیاب ربات ضمن کا

 خوانداری یکدیگر را در تمرین محتوای خوانداری فارسی با اهداف پزشکی خطاب قرار دادند. ضمن
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 های مختلفکنندگان در گروهی پیشرفت درک خوانداری مشارکت: مقایسه3جدول 
 %95ی اطمینان فاصله میانگین گروه

 حد باال حد پایین
1 76/14 51/14 01/15 
2 54/15 38/15 7/15 
3 78/16 62/16 95/16 

کنندگان برای عنوان همتای مشارکتورود ربات به بانیز نمایش داده شده است،  3ها در شکل همچنین تفاوت در پیشرفت
 شد.تری میدر درک خوانداری صعودی پیشرفت تمرین درک خوانداری فارسی با اهداف پزشکی روند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ی پیشرفت درک خوانداری فارسی با اهداف پزشکیمقایسه: 3شکل 
 

 کنندگان در عرصهتحلیل عملکرد مشارکت 3-3
های مختلف آموزش وضوح به تأثیر شیوهکنندگان در عرصه بههای حاصل از عملکرد مشارکتتحلیل توصیفی و استنباطی داده

اره داشت. در این بین، اگرچه سطح خوانداری فارسی عمومی خوانداری اشها و ایماهای ضمنکمک حرکتخواندار انگلیسی به
الشعاع ها با تحت( آنF=  21/5( و زبان اول )F=  76/3کنندگان )ی مشارکتتأثیر معناداری بر عملکرد در عرصه داشت، اما رشته

 . (4)جدول  ندی آموزشی تأثیر معناداری را بر عملکرد فراگیران در عرصه بر جای گذاشتقرار دادن اثر شیوه
 

 کنندگان: تحلیل عملکرد مشارکت4جدول 
 سطح معناداری F مجموع مربعات منبع

 000/0 11/13 77/8 گروه
 42/0 93/0 62/0 زبان اول

 73/0 17/2 45/1 ی تحصیلیرشته
 000/0 88/214 73/143 سطح بسندگی

 000/0 21/5 48/3 گروه*سطح بسندگی
 000/0 76/3 51/2 گروه*رشته

 20/0 58/1 06/1 گروه*

 
 های مصاحبهکنندگان منتخب به پرسشتحلیل پاسخ مشارکت 3-4

ی مفهومی قیدهای زمان و ترتیب هافراگیران منتخب در پاسخ به پرسش های مصاحبه گفتند در ابتدای دوره، وجود استعاره
ی مفهومی در گذر زمان سرعت بیشتری به درک شد تا درک خوانداری کند پیش رود، اما تکرار برخی از این استعارهسبب می
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خوانداری و ایماها در بین پاسخ های ضمنکمک حرکتزی استعاره بهساخوانداری داد. یک رضایت نسبی از شفاف
های کنندگان که در تعامل با ربات در کالسکنندگان منتخب وجود داشت. این رضایت در پاسخ آن گروه از مشارکتمشارکت

کنندگان بر این ارکتمعکوس آموزش خواندار فارسی با اهداف ویژه تمرین انجام داده بودند به حد اعالی خود رسید. مش
داد تا ارتباطی بهینه با متن خوانداری ایجاد کنند. القول بودند که کاربرد ایماهای ضمنی ربات امکان میموضوع متفق

متون فارسی با اهداف پزشکی و هم  ها و ایماها هم در پیشرفت درک خوانداریگفتند کاربرد این حرکتکنندگان میمشارکت
کنندگانی که درک خواندار متون فارسی با اهداف پزشکی را در تعامل با ربات تمرین کردند د. مشارکتدر عملکرد مؤثر بو

های مفهومی قید زمان بود که اضافه شدن ایماهای صورت به ها در درک استعارهگر آنهای دست بیشتر یاریگفتند حرکتمی
های ها بر این باور بودند که حرکتکرد. با این وجود آنمیهای قیدهای ترتیب را نیز تسهیل ها درک استعارهاین حرکت

خوانداری و ایماها به یک اندازه در درک متون خوانداری شامل قیدهای زمان و ترتیب مؤثر بود، اما امکان تعریف مرز ضمن
های و ذیرش حرکتگونه برآمد که پهای مصاحبه اینکنندگان به پرسشمشخصی بین این دو طبقه نبود. از پاسخ مشارکت

عنوان زبان دوم بیشتر از کنندگان با سطح خوانداری متوسط یا پایین فارسی بهایماهای ضمن خوانداری از سوی مشارکت
 کنندگان با سطح پیشرفته بود. مشارکت

ی در شیوه کنندگان تفاوت محسوسیدر عین حال، اگرچه در تعامل انسان با انسان برای آموزش و تمرین خواندار، مشارکت
ی عنوان نقطههای مفهومی از سوی همتای خویش بهسازی استعارهیاددهی و یادگیری احساس نکرده بودند و تنها به روشن

کنندگان که از سوی ربات کردند، اما، آن گروه از مشارکتهای یادگیری معکوس فارسی با اهداف پزشکی یاد میقوت کالس
سازی خوانداری ربات برای روشنهای و ایماهای ضمنی برخی حرکتند تکرار بیش از اندازهآموزش و تمرین را فراگرفته بود

ها در حین تمرین و ها معتقد بودند که کاربرد بیش از حد این حرکتهای مفهومی را آموزش تصنعی تلقی کردند؛ آناستعاره
داد. رضایت الشعاع قرار میت و عملکرد ما را تحتشد و پیشرفآموزش عدم تمرکز بر مفهوم کلی متون خوانداری را سبب می

های کنندگان برای تمرین خواندار به ربات، در پاسخی تالش فعال مشارکتاز پیشرفت در دوره و عملکرد در بافت در نتیجه
خوانداری سبب  های ضمنگفتند استفاده از ایماها و حرکتکنندگان میکنندگان مشهود بود. این مشارکتگروه سوم از مشارکت

ی این گروه  از شکل ناخودآگاه و هدفمندی به خلق تصاویر ذهنی از فضای درمان در ذهن بپردازیم. طبق گفتهشد تا به
ها و ایماهایی که با آن در آموزش در مورد حرکت 1هایی تمایل به جستجوی بازخوردکنندگان، در چنین موقعیتمشارکت

های نو نیز روند رو به رشدی گرفت و در عین حال، تمایل برای بیان انگارهر برده بودند باال میکاخواندار به ربات هوشمند  به
ها خوانداری و مفید فایده بودن آنهای ضمنتک ایماها و حرکتی دقیق به تککنندگان اشارهداشت. این گروه از مشارکت

 داشتند.
 

 گیری. بحث و نتیجه4
-سازی قیدهای زمان و ترتیب متون پزشکی با اهداف ویژه در تعامل انسانخوانداری برای روشنها و ایماهای ضمن حرکت     

های درمانی و در انسان نه تنها پیشرفت درک خوانداری را نتیجه داد، بلکه عملکرد فراگیران را نیز در عرصه-ربات و ربات
های مفهومی مرتبط با دهی و یادگیری استعارهامکان یاد طور چشمگیری تقویت کرد. در واقع،خطاب قرار دادن بیمارنماها به

شد تا فراگیران به درک های آموزش مبتنی بر ربات مهارت خوانداری متون فارسی سبب میقیدهای زمان و ترتیب در پودمان
 های خویش دست یابند.تری از تواناییعمیق

 0360ای که نتایج آزمون  گونهداد بهها خبر مییران با بیمارنماتر فراگهای مختلف در عرصه نیز از زبان شفافنتایج آزمون
ها در های ضمن خوانداری جزئی از رفتار آنگفتند حرکتکه در آن کادر درمان در مشاهدات خویش از رفتار فراگیران می

خوانداری در حین آموزش درک ها از این موضوع حکایت داشت که کاربرد ایماهای ضمنتعامل با بیمارنماها بود. بررسی یافته
افزایی فراگیران از برد. این آگاهیمتون فارسی با اهداف پزشکی آگاهی فراگیران از حضور مفاهیم استعاری قیدی را باال می

ای آورد. در واقع، ایجاد ارتباط جسمانی بین قلمروهها را فراهم میی درک خوانداری آنهای مفهومی در گذر زمان زمینهاستعاره
ها با نتایج پژوهشی که نورمحمدی ها به درک مفهوم قید کمک کرد. این یافتهانتزاعی و حسی از طریق کاربرد ایماها و حرکت

زبانان انجام داده بود همخوانی ندارد چراکه وی اعالم کرد های زبان انگلیسی به غیر انگلیسی( در مورد آموزش استعاره1392)

                                                           
1 feedback seeking 
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های مفهومی زبان دوم در درازمدت تأثیر معناداری بر توان درک و تولید فراگیران نسبت به استعاره افزایی فراگیرانکه آگاهی
کنند که آگاهی تنها گونه توجیه میشناسی شناختی این( در قلب زبان1393نژاد )ندارد. این ناهمخوانی را نصیب ضرابی و پهلوان

تواند امکان ی ضمن خوانداری میهای غیرکالمی همچون ایماهافاده از نشانهها از متون کافی نیست، بلکه استاز وجود استعاره
ها مفهومی را در جای مناسبی از ساختار ذهنی فراگیران فراهم آورد. ایماها ساز و کار ارتباط فراگیران با جهان اتصال استعاره

 کند.خارج را فراهم می
ی پزشکی گویای این مطلب بود که فراگیران مفهوم ی با اهداف ویژهبررسی میزان درک خوانداری فراگیران از متون فارس

اندیشند. فراگیران مفهوم ها میکنند و از همین مسیر راجع به آنمتون خوانداری با اهداف ویژه را از راه استعاره بهتر درک می
ای که در حین گونهدادند بهای میفهمیدند و در ساختار ذهنی خود جقیدهای زمان و ترتیب را در قالب قیدهای مکان می

های متون بپردازند. اعطای نقش فعال به آسانی به بازیابی و درک دیگر قسمتتوانستند بهخواندن متون مشتمل بر این قیدها می
به اوج بخشی زمانی کرد. این تسهیلفراگیران در تمرین متون خوانداری نیز درک خواندار فارسی با اهداف پزشکی را تسهیل می

پرداخت و اضطراب خوانداری میها و ایماهای ضمنرسید که یک انسان با همتای ربات به تمرین متون همراه با حرکتخود می
 ترین سطح خود رسیده بود.خوانداری از زبان خود فراگیران به پایین
اری طبیعتی ناخودآگاه دارند. در خواندوضوح تأیید کرد که یادگیری ایماهای ضمناز سوی دیگر، نتایج این پژوهش به

شود و در تکرار حالت طبیعی در حین خواندن متون اغلب این ایماها نخستین بار با یک مفهوم استعاری نمایان و فهمیده می
کند. در ی مشابه در یک متن خوانداری کمتر حرکت یا ایمای ضمن خوانداری از سوی خواننده بروزر میبعدی استعاره
که مفهوم کند مگر آنی مشابه یک خواننده کمتر رغبت به کاربرد ایما یا حرکت ضمن خوانداری میبعدی با استعارهبرخوردهای 

هنگام خواندار ها بهتواند بر شفافیت بیافزاید. انسانآن بخش از متن خوانداری پیچیده باشد که وی احساس کند با این کاربرد می
کنند. اما ربات طوری ها را حذف میطور ناخودآگاه ایماها باخبر شده، بهاین استعاره فرض که مخاطب از مفهومبا این پیش

ریزی شد که با هر بار برخورد با قیدهای زمان و ترتیب با مفهوم استعاری ایمای مناسبی نشان دهند. اگرچه درک متون برنامه
های مفهومی یا آنچه که زبان از استعارهن غیرفارسیانسان توان درک فراگیرا-فارسی با اهداف ویژه در یک چیدمان ربات

ربات در درک خوانداری را کل متن ارتقا -داد، اما چیدمان انسانکند را افزایش مییاد می توانش استعاری( 1389نورمحمدی )
به قیدهای زمان و های مفهومی مربوط بخشید. تکرار ایماهای ضمن خوانداری از سوی ربات در هر بار برخورد با استعارهمی

انسان، ربات در حین خواندن با هربار -داد. در تعامل رباتترتیب پیشرفت قابل توجهی را در میزان درک خوانداری نتیجه نمی
داد، اما، در تعامل برخورد به یک استعاره، حتی با وجود تکرار آن در متن، باز حرکت و ایمای ضمن خوانداری را بروز می

خواند قضیه متفاوت بود، ی انسانی برای ربات متن خوانداری با اهداف پزشکی را میکه یک خوانندهگامیربات و هن-انسان
داد، اما با تکرار همان استعاره در متن ی انسان تنها در برخورد نخست از خود حرکت ضمن خوانداری نشان میچراکه خواننده

دلیل حجم مطالب ناآشنا شد. اگرچه خواندن متون با اهداف پزشکی بهاحتمال بروز حرکت یا ایما از سوی وی بسیار کمتر می
تواند بار شناختی را تا حد زیادی از ها و ایماها میکند و استفاده از این حرکتتحمیل می 1و جدید برای خواننده بار شناختی

ر شناختی و عدم تمرکز خواننده را همراه ها و ایماها تحمیل بافرایند درک خوانداری بکاهد، اما تکرار بیش از حد این حرکت
تواند در ( اگرچه اضافه کردن وجه غیرکالمی در جریان خواندن می1994، 3)الویا 2های بار شناختی و ادراکیطبق نظریه دارد.

گیران را بر ی مستمر و بیش از حد از ایماها با تحمیل بار شناختی تمرکز درک فراسطح درک فراگیران مؤثر باشد، اما استفاده
ها در هنگام کاهد. حفظ تعادل و طبیعی بودن در کاربرد این ایماها و حرکتالعمری یادگیری میزند و در نتیجه از مادامهم می
سازد. برداری مفاهیم موجود را در هنگام نیاز برای فراگیران آسان میهای مفهومی در متون خوانداری بهرهسازی استعارهروشن

شود تا او در حین خواندار از ایماهای باید از نظر دور داشت که هوشمندی انسان در مقایسه با یک ربات سبب میعالوه، نبه
 ها را استفاده کند.تری از حرکتی متنوعایماهای ضمن خوانداری زبان مادری خویش نیز بهره ببرد و دامنه

                                                           
1  cognitive load 
2  Cognitive Load Theory (CLT) & Perceptual Load Theory (PLT) 
3 Lavie 
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خوانداری و ایماهای زبان مادری فراگیران و زبان فارسی نهای ضمی جالب دیگر این بود که به هر میزان بین حرکتنتیجه
شد. ها در سطح قابل قبولی واقع میی این کاربرد این ایماها و حرکتواسطههمگرایی بیشتری وجود داشت، درک خوانداری به

 شد.اف ویژه نیز مساعدتر میکرد فراگیران به این شیوه از آموزش و تمرین متون خوانداری با اهدهمین ترتیب، عملکرد و رویبه
دهی و تمرین در میزان درک خوانداری متون فارسی با اهداف ها جدای از روش یاددر یک نگاه کلی، دشواری درک استعاره

ها در میزان درک خوانداری فراگیران از سطوح مختلف مهارت خوانداری ویژه تأثیرگذار است. تأثیر درک دشواری استعاره
های مختلف فراگیران با سطوح پایین مهارت خوانداری فارسی در درک ای که در شیوهگونهقابل رویت بود به وضوحفارسی به

اندرکاران آموزش زبان فارسی به ها با ضریب درک دشواری باال با مشکل روبرو بودند. این موضوع دستجمالت با استعاره
ی دانشگاهی با مد نظر قرار دان ضریب ی متون فارسی با اهداف ویژهیهدارد تا در طراحی و تهغیرفارسی زبانان را بر آن می

های موجود در اختیار فراگیران قرار دهند. نوع برداشت از آموزش ها، متون را بر اساس ترتیب دشواری استعارهدشواری استعاره
میزان  کنندهتعیین تواندانداری میی آموزش خوقیدها پیش از شروع پژوهش و همچنین قضاوت فردی فراگیران در طول دوره

دهی و یادگیری ی دانشگاهی باشد. در کاربرد ربات در یادفراگیران در درک خوانداری متون فارسی با اهداف ویژهموفقیت 
ی های تخصصی نیز بر سطح انگیزهآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که حوزه

 ی دیگر متفاوت است.ای به رشتهای که این سطح انگیزه از رشتهگونهگذار هستند بهثیرأانشجویان تد

شود. ایماهای مرتبط با این صورت خودآگاه و هم به صورت ناخودآگاه واقع میی استعاری هم بهطور طبیعی اندیشهبه
ی ناخودآگاهی را تا حد توان مشخصهدهد. اگرچه میمی همین صورت رخها نیز در حین صحبت کردن یا خواندن بهاستعاره

 .خواهد بود به مراتب پیچیده سازی کرد، اما تعمیم کامل این مشخصه در ساختار یک رباتها پیادهزیادی در ربات
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آموزان رشته های اقتصادی به زبانشناختی بر تدریس واژهثیر منظر زبانأارزیابی ت (.1394حیدری، ع.، دباغی، ع. و براتی، ح. )

 .107-87(، 3)34، های زبانآموزش مهارتاهداف ویژه.   های زبان انگلیسی بااقتصاد در دوره
تهران: . های مفهومیزبان استعاری و استعاره(. 1391نیا، ع.، جاج، آ. و یارمحمدی، ل. )پور، ر.، قائمیداوری اردکانی، ر.، نیلی

 انتشارات هرمس.

-91(، 8)4مطالعات زبانی بالغی، فارسی.  هایالمثلضرب در مفهومی هایاستعاره (. بررسی1394رضایی، م. و مقیمی، ن. )
117. 

(، 6)3نقد زبان و ادبیات خارجی، های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی. . استعاره(1390) ، عصمتدریکوندو  ، کیوانزاهدی
1-19. 

 .74-49(، 90)50، مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان (.1392ورز، م.، افراشی، آ. و عاصی، س. م. )زور

های برتر. (. مروری بر پژوهش1396شریفی، ف.، سید حسینی، س.، نژادی، پ.، جنتی، س.، جمشیدی، م. و نصیری، ح. )
 .9-2، 10، ی الکترونیکی مطالعات بازیماهنامه

 کردیبقره )رو ةسور در یمفهوم ةاستعار یبررس(. 1395) زاده، ع. نیحس محمّد ا.، حیدریان شهری،ی، ح.، گراغان یصباح

 .108-85 (،39)19کرمان،  باهنر شهید انسانی دانشگاه علوم و ادبیّات ی زبان دانشکده و ادب ینشریّه(. یشناخت یزبانشناس
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. بازیابی شده از نوشت ادبیات فارسی راهنماییوب. هاآنمجاز و مقایسه  تشبیه، کنایه، استعاره،(. 1389فرخی، ع. )
http://farsisampad.blogfa.com/post-22.aspx 

نیا، آنتونی پور، علیرضا قائمیهای مفهومی در آیات قرآن. به قلم رضا داوری اردکانی، رضا نیلی(. استعاره1391نیا، ع. )قائمی
(. تهران: انتشارات 58-31)صص.  های مفهومیزبان استعاری و استعاره(، اله یارمحمدی )ویراستارانجی ان جاج و لطف

 هرمس. 

(. 1389ی تبیان )ی حسن شجاعی. کتابخانه. ترجمهکنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره (.1980) . و جانسون، م.لیکاف، ج
 http://tebyan.net/index.aspx?pid=19667&BookID=79103&Language=1بازیابی شده از 

(، 8)4ی مطالعات زبانی بالغی، مجله. های فارسیالمثلهای مفهومی در ضرببررسی استعاره (.1392، ن. و رضایی، م. ) مقیمی
91-116. 

(، 1)5های زبانی، پژوهش .تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان(. 1393نژاد، م. )نصیب ضرابی، ف. و پهلوان
109-127. 

ی زبان: ی مفهومی و اکتساب توانش استعاری در زبان انگلیسی از سوی دانشجویان ایرانی رشته(. استعاره1389نورمحمدی، ا. )
ی دکتری(. پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران. بازیابی شده از نامهشناسی شناختی )پایانکرد زبانمطالعه با روی

https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard 
 .140-119، 12ادب پژوهی، جانسون.  لیکاف و دیدگاه از مفهومی استعارة ی(. نظریه1389هاشمی، ز. )

های نیما نقش پادگفتمانی استعارة زبانی در ترمیم فرایند ارتباطی در نامه (.1395. )ع ،بختنیک . وم ،امیرمشهدی .،ر ،رضایی
 .121-105(، 2)7، جستارهای زبانی. یوشیج

های نوین، مطالعات رسانه. المللیبررسی نقش استعاره درگفتمان خبری رسانه ای بین(. 1394ن. ) .س ،موسوی. و ا ه،زادزابلی
1(2 ،)57-85. 
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