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بدن آنان است .برای نیل به این هدف از روش کیفی ،با توجه به نوع پدیدارشناسی،
رایج در زبان ِ
استفاده شده اســت .جامعۀ آماری پژوهش را مدرسان دانشــگاه فرهنگیان در سال تحصیلی
تدریس بیش از سه سال داشتند .نمونهگیری بهصورت
 1397-1396تشــکیل دادهاند که سابقۀ
ِ
هدفمند بوده و با توجه به اشــباع نظری  15نفر انتخاب شــدند .ابزار گردآوری دادهها مصاحبۀ
نیمهســازمانیافته بوده که پس از بیان اهداف تحقیق و تأکید بر اصل محرمانهبودن ،مصاحبه با
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جزئیات یافتهها تفسیر شده است .نتایج این پژوهش نشان داد که مدرسان نشانههای زبان بدن را
بهمنظور هفت نوع گفتمان استفاده میکنند :گفتمان هشدار ،تأیید و عدمتأیید ،صمیمیت ،اعتماد،
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موقعیتسازی و نگرش مثبت در کالس درس ،موفقیت در تدریس ،اعتماد مدرسان به دانشجویان
و توانایی یادگیری عمیق مؤثر است.
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مقدمه

برقراری ارتباط همواره یکی از دلمشــغولیهای بشــر بوده است .این مشــغولیت فکری به کلیۀ
فعالیتهای گفتاری ،نوشتاری و حرکتی مربوط میشود و فرد آنها را برای انتقال معنی به فردی دیگر یا
یب َ َرد .این انتقال پیام ممکن است برای اطالعرسانی ساده باشد یا اینکه هدف از
گروهی از افراد به کار م 
آن اثرگذاری یا نفوذ در مخاطب باشد که در این صورت عامل ارتباطی را بر آن میدارد تا از این وسیلۀ
بسیار کارساز برای اقناع یا برانگیختن فرد یا تودۀ وسیعی از مخاطبان استفاده کند .همۀ مردم در خانه،
مدرســه ،محل کار و در بســیاری از مناطق زندگی خود با یکدیگر در ارتباطاند .مردم بخش زیادی از
زندگیشان را در ارتباط با دیگران یا اجتماع میگذرانند .ارتباطات همچون فرایندی با استفاده از عالئم
و نشــانهها برقرار میشود .افراد اطالعات خود را با اســتفاده از عالئم و نشانهها رمزگذاری و رمزگشایی
میکنند که به این قابلیتها مهارتهای ارتباطــی میگویند .ادوین امری )1973( 2مفهوم ارتباط را در
معنای عام چنین تعریف میکند« :ارتباط عبارت است از فن انتقال اطالعات ،افکار و رفتارهای انسانی از
یک شخص به شخص دیگر .بهطورکلی برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیامهای خود به ایشان ،از
وسایل مختلف استفاده میکند» (باقری خلیلی و زلیکانی.)1394 ،
ارتباط را به دو نوع کالمی و غیرکالمی تقســیم کردهاند :ارتباط کالمی ،همانطور که از معنی کلمه
برمیآید ،به معنی نوعی از ارتباط اســت که ازطریق زبان برقرار میشــود؛ ارتباط غیرکالمی ،که به آن
«زبان بدن »3هم گفته میشــود (نیکدار اصل و احمدیانی ،)1395 ،روشــی ارتباطی اســت که گام،
ْ
حروف با دستور و
دســتورزبان خاص خود را داراســت و اگر این کلماتِ ناساخته از
ضربآهنگ ،کلمه و
ِ
خاص خود بهدرســتی ادا شوند و به یکدیگر بپیوندند« ،عبارات غیرشفاهی» را تشکیل میدهند.
قواعد
ِ
این عبارات بعد از متصلشدن به یکدیگر ،عبارت و جمالتی را خواهند ساخت تا پیامهای ما را به دیگران
منتقل کنند (بهنام و دیگران .)1393 ،یکی از اشتراکات تعاریف مطرحشده دربارۀ «ارتباط» این است که
همگی ارتباط را فرایند ارسال و دریافت پیام میدانند.
یکــی از مهمترین خصوصیات انســان ،که او را از ســایر موجودات برتری میدهــد ،قدرت تکلم و
ســخنگفتن اوست .انســان میتواند با بهکارگیری کلمات و جمالت ،احساسات و نیات درونیاش را بیان
کند و دیگران را از آن آگاه سازد .همچنین خواسته یا ناخواسته در فضایی که آن را سکوت و خاموشی
مینامیــم و با زبان بیزبانی -فقط بــا آنچه زبان بدن و اجزای آن خوانده میشــود -میتواند بهخوبی
احساســی را انتقال یا معنای کالمــی را تغییر دهد .زبان بدن ،زبان اول و اصلی ماســت .بخش اصلی
ارتباطات غیرکالمی را زبان بدن تشکیل میدهد (بارسلطان .)1383 ،کنیزکس 4اولین مطالعه درمورد
زبان بدن را انجام داد .او نحوۀ استفاده از حرکات بدن و چهره را برای برقراری ارتباط و همچنین تفاوت
بین عالمتها و حرکات را بررســی کرد (رایان و شــرانک .)2008 ،5داروین  6نیز اولین کسی بود که با
روشی علمی روی زبان بدن کار کرد .مطالعات اولیۀ داروین و داوینچی روی سگها و گربهها برای درک
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پیامهایی بود که آنها سعی داشتند با حرکات بدن یا دمشان به یکدیگر و به انسانها برسانند .در سال
 ،۱۸۷۲کتابی به نام بیان احساسات در انسان و حیوان به قلم داروین منتشر شد که در آن مطرح شده
بود همۀ پستانداران به احساساتی که در چهره ظاهر میشود اعتماد میکنند؛ ضمن اینکه او با مطالعۀ
برداشــتهای گروهی  ۲۴نفره ،از روی تصاویر چاپشدۀ عکاســی فرانسوی ،درزمینۀ مفهوم حرکات و
اشــکال چهرۀ انسان آزمایشهایی کرد و به ثبت مشاهداتش در کتاب پرداخت و بیش از دو هزار حالت
چهره را برای انسانها ثبت کرد .این در حالی است که متخصصان زبان بدن میگویند فقط  ۳۰۰تا ۴۰۰
مورد از این تعداد حالت برای ما مفهوم دارند و ســایر حاالت فع ً
ال برای ما بیمعنی است .شولمن 7بحث
زبان بدن را در کتاب خود از یادآوری حرکات چارلی چاپلین در فیلمهای بهیادماندنیاش آغاز میکند و
مینویسد که در دورۀ فیلمهای صامت ،چارلی چاپلین توانست بدون انتقال کالم با تماشاگرانش ارتباط
برقرار کند .دستهایش ،چهرهاش ،راهرفتن مضحک و لباسهایش همه انتقالدهندۀ پیامهای او بودند
تویک ،متعلق
(جمالی و افضل طوسی .)1398 ،معروفترین کتاب موجود دربارۀ زبان بدن در قرن بیس 
به آلن پیز 8استرالیایی است که ،در حدود سیسال پیش و بعد از دهسال مطالعه ،مصاحبه و پژوهش ،آن
را نوشت .این کتاب درحکم کتاب مرجع زبان بدن کاربرد دارد.
برای زبان بدن اصطالحات متعدد دیگری هم به کار گرفته شــده اســت ،ازجمله «زبان بیواژه» یا
«زبان بیزبانی»« ،زبان رفتار» (روستایی« ،)1392 ،زبان اشاره» یا «زبان خاموش»« ،هشیاری بدنی»،
«زبان احساســات»« ،زبان اندام»« ،ارتباط غیرکالمی و گفتار بیصدا» (بهنام و همکاران .)1393 ،در
ارتباط با زبان بدن تعاریف متعددی مطرح شــده اســت ،بهطوریکه زبان بدن را میتوان مجموعهای
از نشــانهها تعریف کرد .مث ً
ال ،حاالتی که نشاندهندۀ طرز ایســتادن و قرارگرفتن ،سرعت حرکت یا
فعالیتهای دیگری باشد (شندلر و همکاران .)2008 ،9زبان بدن بخش چشمگیری از عکسالعملهای
اجتماعی و عاطفی را انتقال میدهد (اتکینســون و همکاران)2007 ،10؛ یا به ســخنی دیگر ،مبادلۀ
اطالعات و معنی ازطریق حالتهای چهره ،اشــارات یا حرکات بدن ارسال میشود و تشریح پیامهای
شناسی پیام منتقلشده از اعضای بدن ،کیفیت
آوایی و غیرآوایی با وسایلی غیر از وسایل زبانی و زبان
ِ
صدا ،تماس چشــمی ،حالت چهره ،فضا ،نزدیکی ،تمایل بدن ،حرکات لمسکردن و حرکات بدن انجام
میشود (محمدی.)1399 ،
زبان بدن با هدفهای متعددی به کار گرفته میشــود ،مانند جایگزینی بهجای گفتار ،مکمل گفتار
و نشــاندهندۀ عواطف ،کمک به فهم محتوای پیام کالمی ،تأکید بیشتر بر بخشهایی از کالم ،تنظیم
جریان ارتباط گوینده و شــنونده ،تناسب در تعامل ،تغییر و اصالح رفتار و تعریف ضمنی روابط (پرهام،
 .)1384ویژگیهای زبان بدن از ادبیات حوزۀ روانشناســی نشــئت میگیرد کــه رفتارهای زبان بدن
مانند نگاهکردن به دیگری ،چرخش بدن ،نزدیکشــدن ،لمسکردن یا اشارهکردن با دست را ،که حاوی
اطالعات مفیدی از نگرش و احساسات مخاطب به یک موضوع است ،نشان میدهد (متالینو و همکاران،11
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 .)2016محققان بر این باورند که  60تا  70درصد ارتباطات اجتماعی بر اساس درک زبان بدن تشکیل
شده است .افرادی که قادرند نشانههای زبان بدن را بهدرستی درک کنند به تجربهها ،تأیید اجتماعی و
شایستگی بیشتر تمایل دارند (دوبرسکو و لوپ.)2015 ،12
حالت چهره و نشــانههای زبان بدن ،اطالعاتی دربارۀ رفتارهــای عاطفی و اهداف انتقال میدهند،
همچنیــن در طول تعامالت اجتماعی کاربرد دارند .انحراف ســر ،تغییــر ناگهانی چهره ،نوع خنده ،تُن
صدا (بلندی و کوتاهی آن) ،ســرعت و آهنگ کالم در هنگام صحبتکردن نیز میتواند طیف وسیعی از
احساسات را به تصویر بکشد (لویی و همکاران.)2013 ،13
زبان بدن ،ســرنخی درمورد خود و جهان درونی انســانها به دســت میدهد .هنگامی میتوانیم از
زبان بدن خود بهدرســتی اســتفاده کنیم که بتوانیم ازطریق آن ،ارتباط درست و مؤثری با افراد محیط
اطرافمان برقرار کنیم؛ بنابرایــن از ارتباطات کالمی در انتقال اطالعات و ارتباطات غیرکالمی بهمنظور
بیان احساسات استفاده میشود (تای .)2014 ،14گفتار بیصدا از اهمیت خاصی برخوردار است و احتمال
موفقیت یا شکست انسان را در برخوردهای اجتماعی ،شخصی و شغلی بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.
مردم گاهیاوقات میتوانند کلمات زبان خود را کنترل کنند ،اما زبان بدنشان را نمیتوانند کنترل کنند؛
15
بنابراین ،فرایند درک احساســات و افکار بر اســاس زبان بدن بهجای واژهها استفاده میشود .فاست
دراینباره میگوید« :هر شخصی میتواند از صحبتکردن امتناع کند ،ولی بر اساس زبان بدن نمیتواند از
برقراری ارتباط اعضای بدن جلوگیری کند .هر شخصی در گفتن بعضی چیزها درست یا نادرست ناگزیر
به استفاده از اعضای بدنش است ،اما سکوت غیرممکن است» .مث ً
ال ،تحلیل یک برنامۀ ویدئویی نشان داد
که هر شخصی عم ً
ال با دستانش حرف میزند و تقریباً هیچکس ،در حین گفتوگو ،بیش از پانزده ثانیه
قادر به مقاومت در مقابل حرکت دستان یا انگشتانش نیست (بارسلطان.)1383 ،
محرابیــان در مطالعۀ خود دریافت که  7درصد تأثیر کل یک پیام ازطریق نشــانههای کالمی38 ،
درصد از صدا (تُن صدا ،زیروبمی صدا ،سرعت و انعطاف صدا) و  55درصد ازطریق نشانههای غیرکالمی
دریافت میشــود .بهعبارتدیگر 7 ،درصد بهصورت کالمی و  93درصد ازطریق ارتباط غیرکالمی صورت
میگیرد .بهطور مشابه ،مطالعۀ بیردویستیل 16نشان داد که بیش از  65درصد از ارتباطات ازطریق ارتباط
غیرکالمی اتفاق میافتد .درواقع یک فرد معمولی بهطور متوسط در طول روز  10تا  11دقیقه صحبت
میکند که ممکن اســت میانگین هر جمله  2/5ثانیه طول بکشــد (پیز .)2003 ،عناصر تشکیلدهندۀ
زبان بدن از سه بخش تشکیل شدهاند؛ بدینمعنا که هر زبان بدنی که ردوبدل میشود ،شامل بخشهای
«صادرکننده ،دریافتکننده و محیط» اســت (هاو و هود .)2019 ،17ازجمله برجســتهترین نشــانههای
غیرکالمی و حرکات بدن میتوان به نشــانههای مربوط به فاصله ،نشانههای دیداری و نشانههای آوایی
اشاره کرد .آرژیل )1990( 18ده مشخصۀ ذیل را توصیفکنندۀ مسئلۀ فرازبان میداند که بهنوعی شکل
تفصیلی سه مورد پیشگفتهشده بهشمار میرود .1 :تماس بدنی؛  .2میزان فاصله؛  .3حالت بدن؛  .4ظاهر
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فیزیکی؛  .5حرکات صورت و بدن؛  .6مسیر نگاه؛  .7مدت و زمانبندی صحبت؛  .8حالت عاطفی گفتار؛
 .9خطاهای گفتار؛  .10لهجه .این نشانهها در ارتباطات ،سه کارکرد ویژه دارند؛ نخست اینکه جایگزین
پیامهای کالمی میشــوند ،دوم اینکه پیامهای کالمی را تقویت میکنند و کارکرد سوم اینکه در جهت
خالف و رد پیامهای کالمی عمل میکنند (قبادی و زارعمهرجردی .)1394 ،این کارکردها در هر مکانی
معنــا و مفهوم خاص خود را دارند .معنای یک عالمت میتواند از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت
باشــد؛ برای مثال در امریکای شمالی ،دستتکاندادن به جلو و عقب به معنای «سالم» و «خداحافظی»
است ،درحالیکه این حرکت در برخی از کشورهای اروپایی به معنای «نه» است.
ارتباطات غیرکالمی میتواند در همۀ مشــاغل اســتفاده شــود .پیامرســان بدن بخش مهمی از
روانشناســی اجتماعی و آمــوزش حرفهای ،کاربرد فراوانی بهویژه در حیطــۀ مدیریت ،آموزش ،امور
اجتماعی و جامعهشناسی دارد و افراد در انواع مشاغل مرتبط با مسائل اجتماعی اعم از قاضی ،وکیل،
آموزگار ،بازیگر ،گویندۀ رادیو و تلویزیون ،ســخنران ،کارگردان ،مصاحبهگر و اســتاد میتوانند از آن
بهره بگیرند .آموزش فعالیتی ارتباطی اســت (گیولک و تمل .)2015 ،19آموزش تقریباً روابط ارتباطی
کارآمد و تأثیرگذاری با شــاگردان برقرار میکند .مدرسان ،ارتباطگران کارآمدی هستند (ریچموند و
مک کروسکی.)1388 ،20
ارتباطــات جایگاه خاصــی در تعلیموتربیت و تمامی جنبههای زندگی انســان دارد .فعالیتهای
ارتباطــی در تعلیموتربیت کاربــرد فراوانی دارند .بهرهوری از این فعالیتهــا بهطور عمده به کیفیت
ارتباطات بین مدرســان و فراگیران بســتگی دارد .در این میان ،عقیده بر این است که مدرسان باید
مهارتهای ارتباطی تأثیرگذاری داشته باشند تا بتوانند در آموزش تفکر فراگیران مؤثر باشند .دستیابی
مدرســان به عوامل مهارتهای ارتباطی و اهمیت این عوامل در تعلیموتربیت در طول تدریس ،بسیار
ارتباطی مؤثر یکی از معیارهای اصلی و حرفهای
مهم است (توک و تمل .)2014 ،21داشتن مهارتهای
ِ
در آموزش اســت و نوعی ارتباط حرفهای بهشــمار میرود .بااینحال کسب نیازهای فردی و مناسب،
مانند گوشــدادن و عادات صحبتکردن ،بهمنظور فهمیدن ایدههای دیگران مهم اســت .عالوهبراین،
ازطریق ارتباط ،ایدههای خود را بهمنظور ارزیابی به اشــتراک بگذارند؛
مردم ایــن فرصت را دارند تا
ِ
تدریس موضوعها و محتواهای گوناگون
بنابراین کســبکردن و استفادۀ مدرســان از مهارتها در ام ِر
ِ
بسیار مهم است.
با وجود اینکه اساســاً فرایند یادگیری فرایندی تعاملی است ،ارتباط مدرسان با فراگیران در افزایش
کیفیــت آمــوزش و یادگیری و بهبود نگرش فراگیران جایگاه مهمی دارد (پهلیــوان .)2005 ،22در این
فرایند ،مدرس نهتنها باید از زبان کالمی استفاده کند ،بلکه باید از زبان غیرکالمی هم بهره بگیرد؛ چراکه
آموزش حرفهای است که در آن مهارت و کنترل زبان بدن بسیار مهم است .هدف اصلی رفتار غیرکالمی
مدرسان در کالس درس ،افزایش دلبستگی یا عالقۀ فراگیران به مطالب درسی ،معلم و کالس و تمایل
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آنها به یادگیری بیشــتر مطالب درسی است .مدرسان باید به سه علت زیر از مهارتهای غیرکالمی در
کالس درس آگاه باشند:
 .1آگاهــی از رفتارهای غیرکالمی موجب میشــود که دانش آموزان بتواننــد پیامها را بهطور
مؤثرتری یاد بگیرند؛

 .2دانشآموزان را به ارسالکنندۀ بهتری از عالمتهای تقویت یادگیری تبدیل خواهد کرد؛

 .3این نحوۀ ارتباط ،درجۀ روانشناختی درک بین معلم و دانشآموزان را افزایش میدهد.

همچنین استفادۀ مؤثر از نشانههای غیرکالمی به بسیاری از شیوههای کالس درس کمک میکند؛
ازجمله:
 .1کاهش حرفهای غیرضروری معلمان در زمان صحبتکردن؛
 .2افزایش مشارکت یادگیرنده؛

آوردن اعتمادبهنفس؛
 .3به وجود
ِ
 .4کاهش ترس از سکوت؛

 .5حفظ ج ّو کالس درس گرم و دوستانه (کوپرولو .)2014 ،
23

در قرآن به گونههایی از این شــیوۀ ارتباطی ،مانند حاالت گوناگون چهره ،تماس چشمی ،شنوایی،
لحن و تن صدا ،تماس بدنی ،خصوصیات ظاهری ،بویایی ،حریم و فاصلۀ بین فردی ،بهصراحت یا ضمنی
اشاراتی شده است .کارکردهای دوگانۀ زبان بدن در قرآن میتواند دلیلی برای پیگیری شاخصههای این
مهارتها در این کتاب الهی باشد .در این میان ،بیشترین آیات بهصراحت و مستقیم به حاالت و حرکات
مختلف چهره اختصاص یافته و این خود ّ
دال بر اهمیت این ابزار ارتباطی در قرآن بوده است .موارد دیگر
شامل تعجب ،ترس ،خشم و نگاه است که با نگرش توحیدمحور ،هریک از این مهارتها با اصول ارتباط
صحیح یعنی عدالت ،احسان و اصل مسئولیتپذیری انطباق دارد؛ گرچه در ذیل آیات ،از روایات و سیرۀ
معصومین (ع) بهرههای وافر برده شده و چاشنی این مهارتها آموزههای روانشناسان بوده است .البته
در تمامی این موارد ،محوریت با آیات نورانی قرآن کریم است .نکتۀ مهم این است که ارتباطات غیرکالمی
علت تامه برای فهم رفتار مخاطب نیست ،ولی میتوان با کمک این عالئم و پیامها ،انسجام و پیوستگی
بین آنها ،رفتار پیچیدۀ انســانها را اجماالً تجزیهوتحلیل کرد .پس برای برداشــت درست از رفتارهای
غیرکالمی دیگران و جلوگیری از سوءتفاهمها الزم است مجموع پیامها و عالئم با هم در نظر گرفته شوند
(اسماعیلیدهاقانی و هادی.)1394 ،
احمدی ( )1399در پژوهش خود دریافت که از دیدگاه دانشجویان ،زبان بدن استادان نقش مؤثری
در تدریس دارد و نتایج نشان داد که میان استفادۀ کارآمد استادان از زبان بدن و درک مثبت دانشجویان
از تدریس اســتاد رابطۀ معنــاداری وجود دارد .نتایج پژوهش امینپور بهلــه و زرعی قولنجی ()1398
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حاکیاز آن اســت که استفاده از زبان بدن و بهکارگیری آن در تدریس و کالس درس بسیار مؤثر است.
نتایج پژوهش ســلیمی ( )1393نشــان داد زبانآموزانی که در آموزش زبان از ارتباط غیرکالمی بهره
میگرفتند بهنسبت گروه کنترل ،نمرات بیشتری داشتند .همچنین میانگین نمرۀ شرکتکنندگان ،نشانۀ
نگــرش مثبت آنها به اســتفاده از ارتباط غیرکالمی در یادگیری زبان دوم بود .رحمانی و بنیاســدی
( )1391در پژوهش خــود دریافتند آموزش ارتباط غیرکالمی موجب کاهش عالئم کمرویی در تمامی
ابعاد شــناختی ،فیزیولوژیک و رفتاری میشود .همچنین نتایج پژوهش زاهد بابالن ( )1391نشان داد
که ارتباط غیرکالمی معلمان در جریان تدریس با ارتباط کالمی آنان متناسب بوده و برای دانشآموزان
جنبۀ ترغیبی داشته است .اندازههای همخوانی مؤلفههای ارتباط غیرکالمی با کالمی معلمان پیشبینی
معنیداری برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است؛ سهم تمامی مؤلفهها بهجز آرامبخشی ـ تنشی در
پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان معنیدار است.
نتایــج پژوهش پترســون )2017( 24نشــان داد ازجمله مزایای زبان بــدن در تدریس ،میتوان به
فراهمکردن اطالعات بیشتر ،تنظیم و برقراری تعادل میان استادان و دانشجویان ،ابراز صمیمیت ،اعمال
نفوذ و مدیریت احساســات اشــاره کرد .نتایج پژوهش گیولک و تمل ( )2015نشــان داد که مدرسان
استفاده از زبان بدن را در آموزش ضروری دانستهاند ،ولی مدرسان ریاضی در استفاده از زبان بدن تردید
داشــتند .نتایج پژوهش دوبرســکو و لوپو ( )2015و تای ( )2014حاکیاز آن بود زبان بدن گفتوگوی
بین مدرسان و فراگیران را تسهیل میکند و بهراحتی میتوانند احساسات و عواطف خود را بیان کنند.
امروگلی )2013( 25در پژوهش خود بیان کرده است که این باور وجود دارد که معلمان آیندۀ ترکیه در
بخشهای آموزش ،باید از نحوۀ کاربرد زبان بدن آگاهی داشــته باشند و در دورههای آموزش سخنرانی،
فقــط در حوزۀ بیان کالمــی تمرین نکنند؛ بلکه باید در حوزۀ بیان غیرکالمــی نیز به تمرین بپردازند.
عالوهبراین ،اســتادان دانشــگاه باید مدلی را برای فراگیران بهمنظور استفادۀ دقیق ،کارآمد و مناسب از
زبان بدن خود طراحی کنند .فریره )2015( 26در نتایج پژوهش خود بیان کرد که اســتفادۀ معلمان از
مهارتهای غیرکالمی تأثیر مثبتی در یادگیری دانشآموزان دارد؛ بدینمنظور ازطریق مشاهده و مصاحبه
به بررســی مهارتهای ارتباطی معلمان پرداخت و پس از تجزیهوتحلیل بیان داشت استفادۀ معلمان از
مهارتهای غیرکالمی در یادگیری دانشآموزان تأثیر مثبتی دارد.
بیلر و کیم )2009(  27در پژوهش خود بر اهمیت مهارتهای ارتباطی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
تأکید میکنند .همچنین پژوهشها نشان دادند که استفاده از ژستهای چهره ،صورت و بدن در برقراری
ارتباط اجتماعی و امر یادگیری معنیدار است و نتایج آن نشان داد که در استفاده از مهارتهای غیرکالمی،
بیــان چهرهای و ژســت بدن در یادگیری و درک و فهم دانشآموزان تأثیــر معناداری دارد .نتایج مطالعۀ
بگســی )2008( 28نشــان داد معلمانی که از زبان بدن آگاهی دارند ،در مدیریت کالس درس و موفقیت
دانشآموزان مؤثرترند .همچنین او در پژوهش خود دریافت که مهارتهای مدرسان در استفاده از زبان بدن
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به افزایش عالقه و منافع فراگیران در طول دوره منجر شده است و مدرسان با قابلیت استفادۀ مؤثر از زبان
30
بدن میتوانند دورۀ مؤثرتری با فراگیران داشــته باشند .نتایج مطالعات بسارن و ارادم )2009( 29و زکیا
( )2009نشــان داد که استرس ،زیروبمی صدا ،تلفظ ،آهنگ ،صالحیت در استفاده از زبان ،رسایی صدا از
بلندگو ،اهمیت دقیق و مؤثری در سخنرانی دارند و همچنین به این نتایج دست یافتند که استفاده از زبان
بدن در مدیریت و آموزش کالس درس مؤثر بوده اســت .کالسکن )2003( 31در پژوهش خود ،به ارزیابی
نگرش معلمان درمورد ارتباط غیرکالمی در کالس درس پرداخته است .او در پژوهش خود به این نتیجه
رسیده است که معلمان در کالس درس به میزان کافی از زبان بدن استفاده نمیکنند.
مدرســان به کاربرد زبان بدن بهمنظور تکمیل فرایند آموزشی مؤثرتر نیاز دارند .حرکات زبان بدن
مدرســان و درک درست و دقیق یادگیرندگان در این فرایند تعاملی اهمیت دارد .مدرسان نباید فقط از
یک دانش تخصصی برخوردار باشند ،بلکه باید از شخصیت فراگیران و سازماندهی فعالیتهای آموزشی
مناسب نیز آگاه باشند .مدرسان باید از ابزارهای غیرکالمی در محیط کالس استفاده کنند که بیشترین
تأثیر را در فراگیران داشــته باشــند؛ اما هریک از این حرکات بهمنظور گفتمان ویژهای به کار میرود؛
بنابراین در این پژوهش ســعی برآن اســت که حرکات زبان بدن مدرسان هنگام تدریس تحلیل و نوع
گفتمانهای رایج بر این حرکات مشخص شود.

روش پژوهش

بهمنظور پاسخگویی به سؤالهای پژوهش ،رویکرد روششناختی کیفی مدنظر قرار گرفت .با استفاده از
این رویکرد ،ضمن آنکه موقعیتها ،شــرایط و نیازهای افراد مطالعهشده پاسخ داده میشود ،تالش میشود
که تحلیلی مبتنیبر بافت ،زمینه و وضعیت ارائه شود .روش پژوهش حاضر ،کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده
و ازلحاظ هدف میتوان آن را از نوع کاربردی قلمداد کرد .جامعۀ آماری پژوهش حاضر را مدرسان دانشگاه
فرهنگیان یاسوج در سال  96-97بهمنزلۀ مشارکتکنندگان بالقوه تشکیل میدهند که از بین آنها پانزده
نفر با استفاده از رویکرد هدفمند و روش نمونهگیری افراد کانونی 32متناسب با موضوع پژوهش (صاحبنظران
اصلی )33و اســتفاده از معیار کفایت «اشــباع نظری 34اطالعات» و بر اساس داشتن تجربۀ بیش از سه سال
سابقۀ تدریس در کالسهای درس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شدند؛ بدینگونه که مصاحبهها تا جایی پیش
رفت که محقق به اشباع نظری رسید و مصاحبههای بیشتر ،اطالعات جدیدی ارائه نمیکرد و در طی چند
مصاحبۀ پایانی ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مضامین درحال تکرارشدناند .قبل از انجام مصاحبه،
دربارۀ محرمانهبودن اطالعات اطمینان داده شد و مصاحبه با اجازۀ آنها با استفاده از دستگاه  MP3ضبط
و ســپس بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها بر روی کاغذ پیاده شدند .مصاحبۀ فردی را پژوهشگر در شرایطی
غیررسمی انجام داد .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبۀ نیمهسازمانیافته است که با بهرهگیری از آن ،به شناسایی
گفتمانهای رایج در نظام نشانهشناسی زبان بدن مدرسان پرداخته شد .متن سؤالهای مصاحبه به چند نفر
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از متخصصان و استادان علوم تربیتی داده شده تا نظریات و اصالحات خود را اعالم کنند .برای اعتباربخشی
به متن ســؤالهایِ مصاحبه از هفت نفر از مدرسان علوم تربیتی اســتفاده شد .سؤالها در راستای اهداف
پژوهش مطرح شد و افراد پاسخهای خود را ارائه کردند .جلسات بین  25تا  40دقیقه طول کشید .پژوهشگر
برای انجام مصاحبهها ،نامهای را با ذکر اهداف پژوهش ،نقش مصاحبهشونده در انجام پژوهش و سؤالهای
مصاحبه تنظیم و بهصورت حضوری و پست الکترونیک تقدیم مصاحبهشوندگان کرد .در این پژوهش ،سعی
شد رضایت مصاحبهشونده جلب شود .زمان و مکان مصاحبه با نظر مصاحبهشوندگان تنظیم شد .ارسال این
اطالعات باعث شد مصاحبهشوندگان به اهمیت پژوهش پی ببرند و با آمادگی قبلی به سؤالها پاسخ دهند.
به اعتقاد همرسلی )2018( 35جنبۀ دیگری از روایی ،مناسبت و مربوطبودن است و مقصود آن است
که هر پژوهشــی هم باید برای افرادی که مطالعه انجام دادهاند و هم برای کســانی که گزارش آنان را
میخوانند بامعنا و مفید باشــد و این مالک برای ارزشیابی پژوهش کیفی اهمیت شایانی دارد .بهمنظور
کمی است ،با استفاده
تبیین صحت و اســتحکام دادهها ،که بهنوعی مشابه روایی و پایایی پژوهشهای ّ
از مطالعه و بررسی مستمر دادهها ،بازنگری تجزیهوتحلیلی که همکاران انجام دادند ،و همچنین طرح و
بازنگری نوشتههای شرکتکنندگان در مطالعۀ مقبولیت دادهها انجام شد .برای افزایش پایایی پژوهش،
مصاحبهها با برنامۀ قبلی در فضایی مناســب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنماییهای الزم و به دور از
سوگیری و اعمال نظر شخصی و با استفاده از دستگاه ضبطصوت انجام شد .همزمان با گردآوری دادهها،
تجزیهوتحلیل آنها با دو هدف بازخورد برای مصاحبههای فردی و اطمینان از اشــباع دادهها آغاز شد.
عالوهبراین ،از روش مسیر ممیزی برای تأیید صحت و درستی دادهها استفاده شد .در مسیر ممیزی ،افرا ِد
خارج از پژوهش ،که به مطالعات کیفی آشنایند ،در نقش چککننده و ناظر عمل میکنند .در پژوهش
حاضر ،از یک ناظر خارجی باتجربه در تحقیق کیفی استفاده شد که زیربنای تئوریک ،فرایند جمعآوری
دادهها و فرایند تحلیل را بررسی و تأیید کرد و درنتیجه قابلیت اطمینان مطالعه حاصل شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل توصیفی اســتفاده و جزئیات یافتهها تفسیر شده است .تحلیل
توصیفی بهمنظور ارائۀ دادههای جمعآوریشده به خواننده ،ازطریق تفسیر و ویرایش انجام شده است .در
این پژوهش ،روش تحلیل توصیفی بدینمنظور ترجیح داده شــده است که بهطور مؤثری منعکسکنندۀ
گفتمان حاکم بر تدریس مدرســان با اســتفاده از نقلقولهای مستقیم شــرکتکنندگان است .پس از
پیادهســازی مصاحبههای انجامشده ،مقولههای اصلی درون متن شناســایی و طبقهبندی شدند .آنگاه
مؤلفههای فهرستشــده تعدیل و موارد مشابه ترکیب و درنهایت گفتمانهای محوری شناسایی شدند.
برای افزایش دقت در تحلیل دادهها ،در بخش کیفی از نرمافزار مکسکیودا 36اســتفاده شــده اســت.
محرمانهبودن اطالعات شخصی مصاحبهشوندگان ،مختاربودن برای شرکت در مصاحبه و نتایج حاصل از
مصاحبهها از رعایت نکات اخالقی در هر پژوهش است .به مصاحبهشوندههای پژوهش حاضر درخصوص
رعایت این موارد نیز اطمینان خاطر داده شد.
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یافتهها

در این پژوهش هفت نوع گفتمان شناسایی شد که عبارتاند از :گفتمان هشدار ،تأیید و عدمتأیید،
صمیمیت ،اعتماد ،عصبانیت ،تفکر ،و کنترل در حرکات غیرکالمی مدرسان .این گفتمانها محصول نوعی
پیش روی مدرسان پدید میآید .بهعبارتدیگر،
ترکیب حرکات زبان بدن است که بر اساس موقعیتهای ِ
هر گفتمان از ترکیب و منعکسکردن حرکات زبان بدن ایجاد میشود .هریک از این گفتمانها فراگیران
را به ســمت خاصی هدایت میکند و حاوی یک پیام اســت .در ادامه دربــارۀ هریک از این گفتمانها
توضیحاتی ارائه میشود:
 گفتمان هشدار
یکی از مقولههایی که تمامی مصاحبهکنندگان به آن اشاره داشتهاند گفتمان هشدار در جریان
کالس درس اســت .حرکات در این گفتمان عمدتاً پیامی بیمناک دارند .بســیاری از این حرکات با
«خشم» و «خطر» همراهاند .دراینباره مدرس شمارۀ  3میگوید« :هنگامی که میخواهم دانشجویانم
را از خطر نمره در اواخر ترم آگاه کنم ،از انگشــت اشــاره و تکاندادن آن توأمان با ســخن استفاده
میکنم ».شرکتکنندۀ شمارۀ  7در این مورد اظهار میدارد« :وقتی که دانشجویانم درس تدریسشدۀ
هفتۀ گذشته را مطالعه نکردهاند برای اینکه بفهمند از کارشان خشمگین شدهام لبهایم را میجوم
و بیشازحد چشــمانم را باز میکنم ».همچنین مصاحبهشوندۀ شمارۀ  11بیان میکند« :در برخی
از کالسها که از دانشجوها شیطنتهای کوچکی میبینم یا اینکه کناردستی خود را اذیت میکنند
دســتم را به نشانۀ هشدار پشــت گردنم میگذارم و سرم را به این طرف و آن طرف (چپ و راست)
تکان میدهم و با نگاهی کوتاه به آن میفهمانم که از حرکت آنها خشــمگین شدم ».خشم با نگاه
محکم و ثابت به منبع رنجش ،اخم یا ترشرویی و بههمفشــردن دندانها مشخص میشود .برخی
افراد در هنگام خشم رنگشان میپرد ،اما عدهای دیگر در خشم شدید ،قرمز و حتی مایل به ارغوانی
میشوند .مدرسان برای نشاندادن خشم خود ،در مراتبی گوناگون ،با دیگران ارتباط غیرکالمی برقرار
میکنند و آنها را از میزان خشم خود آگاه میسازند (شکل .)1

شکل  .1گفتمان هشدار
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شــکل  1نشاندهندۀ حرکتی هشدارآمیز است و مفهومش این است که «اگر چنین کاری را انجام
ندهید» ،ممکن اســت عواقب بدی در انتظارتان (فراگیران) باشــد .مدرســی که در هنگام هشــدار به
دانشجویان در زمینۀ تکالیفشان از انگشت اشارۀ خود استفاده میکند در آنها این احساس را برمیانگیزد
که باید آن کار را انجام دهند ،در غیر این صورت ممکن اســت در جلسات بعدیِ کالس عواقب بدی در
انتظارشــان باشد .حرکات دیگر زبان بدن ،که مدرسان با گفتمان هشــدار به کار میبرند ،عبارتاند از:
ابروگرهکردن ،ابرو و سیما ترشکردن ،لبجویدن ،چشم در چشم شدن بیش از دو سوم گفتوگو (مردمک
منقبض) ،نگاه از گوشۀ چشم با حرکت ابروها و گوشۀ لب پایین آوردن ،گرفتن بازوی یک دست با دست
دیگر در پشــت (خشم زیاد) ،قفلکردن پاها درهم ،دستخاییدن و روی خشمگین .این نشانهها در هنگام
به کار بردن ارتباط کالمی استفاده میشوند.
 گفتمان تأیید و عدمتأیید
گفتمان تأیید (موافق) حرکاتیاند که برای تصدیق و تأیید اعمال دیگران اســتفاده میشوند
و گفتمان عدمتأییــد (مخالف) حرکاتیاند که بهمنظور مخالفت یــا عدمتأیید گفتههای دیگران
استفاده میشوند .برای مثال ،مصاحبهشــوندههای شمارههای  4 ،1و  8بیان میدارند« :هنگامی
که دانشــجویانم برای تأیید صحبتهایشــان به من نگاه میکنند ،من هم با حرکت سر به پایین
سخنان آنها را تأیید میکنم و در برخی موارد با بستن چشمانم ،حرفهای آنها را تأیید میکنم.
بهعالوه ،هر وقتی که سخنان آنها صحیح نباشد با حرکت سر رو به باال ،آنها را تأیید نمیکنم».
شــرکتکنندۀ شمارۀ  11بیان میدارد« :در بعضی مواقع که نمیخواهم حرفهای دانشجویانم را
تأیید کنم دســت خود را چند ثانیه روی گوش خود میگذارم و عالوهبر عدمتأیید حرفهایشان،
آنها را از ادامۀ صحبتکردن انصراف میدهم ».مدرســان شــمارۀ  4و  7بیان کردند« :زمانی که
دانشــجویی ســؤالی را همراه با جواب ارائه میدهد یا اینکه درخواست میکند جواب تلفن همراه
خــود را بیرون از کالس بدهد و به خارج از کالس برود ،یا ســرم را بــه پایین میآورم به معنای
قبولکردن یا اینکه ســر را به ســمت د ِر کالس حرکت میدهم ».تصویر شــمارۀ  2نمونۀ رایج از
اشارۀ تأییدی و عدمتأییدی است .اشارۀ اصلی ،عالمت دست روی دست است که انگشت سبابه به
ســمت باال (روی گونه) قرار گرفته ،درحالیکه انگشت دیگر دهان را پوشش داده و انگشت شست
تکیهگاهی برای چانه فراهم کرده اســت .وقتی شنونده از سخنگو انتقاد دارد ،این موضوع با روی
هم قراردادن پاهایش و دســتی که روی سینه قرار گرفته اســت ،درحالیکه سر و چانه به سمت
پایین است ،مشخص میشود .این «جملۀ» غیرکالمی حاکیاز چنین تعبیری است« :من از حرفت
خوشم نمیآید و با تو مخالفم».
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شکل  .2گفتمان تأیید و عدمتأیید

تکاندادن سر و دست بهوضوح داشتن یا نداشتن توافق را بدون نیاز به کلمات منتقل میکند .مث ً
ال،
تکاندادن ســر به دو شــکل عمودی و افقی صورت میگیرد که حرکت ســر مدرسان به سمت افقی به
ِ
جهت عمودی نشاندهندۀ توافق مدرسان
معنای تأییدنکردن مطالب فراگیران اســت و حرکت ســر در
کجکردن سر عالقهمندی خود را به
با صحبتهای فراگیر اســت .اکمن و استر )1979( 37معتقدند ما با
ِ
حرفهای طرف مقابل ابراز میکنیم .عالوهبراین ،با تکانهای ســر تمایلمان را به ادامۀ صحبت نشــان
میدهیم و مدرســان نیز از همین روش برای تشــویق فراگیران به صحبت اســتفاده میکنند .ازجمله
حرکاتی که بهمنظور گفتمان تأییدی اســتفاده میشوند عبارتاند از :پایینآوردن سر ،پایینآوردن چانه
گفتمان عدمتأییدی به حرکاتی ازجمله
و جلوآوردن ســر ،نزدیکشدن به مخاطب ،کفزدن (تند)؛ و در
ِ
دورشدن از مخاطب ،نگهداشتن سر به سمت پایین ،باالبردن چانه و عقببردن سر و باالبردن سر میتوان
اشاره کرد.
 گفتمان صمیمیت (ایجاد انگیزه)
یکی دیگر از گفتمانهایی که اکثر مدرســان در تدریس خود به فراگیران اســتفاده میکردند
گفتمان صمیمیت یا تحریککننده اســت .انگیزه و تحریکی که مدرسان در فراگیران ایجاد میکنند
یکی از گفتمانهایی اســت که فراگیران را به مطالعه ســوق میدهد و همواره مسیر پیشرفت آنها
را میســر میسازد .آنها برای انگیزهدارکردن فراگیران از زبان بدن خود با احساساتی مانند خنده و
لبخند ،غمگینبودن ،عالقه ،دســتدادن با دو دست ،مردمک با ِز چشم در زمان گفتوگو ،نگهداشتن
سر مایل به چپ یا راست همراه با لبخند ،نگاه از گوشۀ چشم و لبخند و حرکت ابروها به باال ،چشم
در چشم شدن در بیش از دوسوم گفتوگو (با مردمک باز) ،دستدادن و گرفتن بازو یا شانه با دست
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دیگر ،دستدادنی که کف دســت به چپ یا راست باشد (برابری و تسلطنداشتن) استفاده میکنند.
مث ً
ال ،مدرس شــمارۀ  1و  5اظهار داشــتند« :وقتی دانشــجویان دربارۀ موضوعی شروع به صحبت
میکنند ،بیشت ِر نگاه خود را با دقت به سمت آنها میبرند و با حرکت سر و توجه به صحبتهایشان
رابطۀ صمیمی را میان خود و دانشــجو افزایش میدهند ».مصاحبهشــوندۀ  7 ،3و  9بیان کردند:
«در برخی مواقع ،در اواســط زنگ ،بین دانشجویان میروم و با دستی روی شانههای آنها و گرفتن
بازویشان با آنها رابطۀ صمیمی بیشتری برقرار میکنم ».شرکتکنندههای  11و  13اظهار داشتند:
«هنگامی که دانشجویان داستان یا حکایتی جالب و شوخ را در ارتباط با موضوع تدریس در کالس
درس مطرح میکنند ،با باالبردن ابرو و لبخند و با نگاهکردن با گوشــۀ چشــم به او ،بهنوعی ضمن
تشــکر از او ،بینمان ارتباط صمیمانهتری برقرار میکنم ».همچنین آنها بیان کردند« :هنگام ورود
به کالس درس با آنها با دو دست و محکم دست میدهند تا موجب افزایش این صمیمیت شوند».
مصاحبهشوندۀ شمارۀ  3نیز اذعان داشت« :هنگامی که درمورد مبحث یا محتوای موضوعی صحبت
میکنم ،بیش از دوســوم وقت صحبتکردن را چشــم در چشــم با مردمک باز به دانشجویان نگاه
میکنم».

جدول  .3گفتمان صمیمیت

 گفتمان اعتماد
از دیگر گفتمانهایی که مدرســان در تدریــس خود از زبان بدن اســتفاده میکنند گفتمان
اعتمادکردن اســت .در این گفتمان ،مدرسان همواره درصدد جلب اعتماد فراگیراناند ،صادقانه نگاه
میکنند و بسیار گرم و صمیمانه دست میدهند .هنگام گوشدادن به صحبتهای فراگیران ،با زبان
بدن (حرکات) خود نشــان میدهند که مشتاق شــنیدن همۀ جزئیات و صحبتهای فراگیراناند.
همچنین به نشانۀ محبت دستی بر شانۀ فراگیران میکشند و آنان را به بیرون هدایت میکنند .اگرچه
ممکن اســت بالعکس آن وجود داشته باشد .مث ً
ال ،مصاحبهشوندۀ شمارۀ  4اظهار داشت« :هنگامی
که موضوعی را برای دانشجویانم در کالس توضیح میدهم برای اینکه اعتماد آنها به تسلط موضوع
موردبحث بیشتر شود ،پشت مچ یکی از دستانم را با دست دیگر میگیرم ».در همین مورد ،مدرس
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شمارۀ  13بیان کرد« :من برای جلب اعتماد دانشجویانم دستبهکمر میایستم و توضیحاتم را ارائه
میدهم» .مصاحبهشوندۀ شــمارۀ  15و  12نیز اظهار داشتند« :هنگامی که دانشجویان خواستهای
دارند با کمال میل و با دستانی باز و سری رو به باال به تقاضای آنها پاسخ مثبت میدهند».
یکــی از تفاوتهای ارتباط کالمی و غیرکالمی در اعتماد اســت زیــرا ارتباط غیرکالمی مطمئنتر
از اعتماد کالمی اســت .ازجمله حرکات زبان بدن ،که مدرســان بهمنظور گفتمان اعتماد استفاده
میکنند ،میتوان به نگاه مستقیم ،قلعهساختن با دست (هرچه دستها باالتر ،اعتماد بیشتر) ،گرفتن
مچ یک دســت با دست دیگر در پشت ،دست به کمر زدن ،نشسته ،پا روی پا و دستها قفل پشت
گردن و نشسته ،پاها دراز و دستها قفل پشت گردن اشاره کرد .برای مثال ،مدرسی به فراگیری که
در مقابلش قرار گرفته عالقه ندارد و حرفهای او را تصدیق نمیکند .او سر و بدن خود را بهسوی او
نچرخانده است و درحالیکه سرش کمی رو به پایین است ،از بغل به او نگاه میکند .همچنین ابرو
کمی به ســمت پایین حرکت کرده ،دستها در زیر بغل قرار گرفته و گوشههای دهان رو به پایین
است (شکل .)4

جدول  .4گفتمان اعتماد

 گفتمان عصبانیت (رضایتنداشتن)
یکی دیگر از کاربردهای زبان بدن مدرســان با هدف گفتمان دیگری ،رضایتنداشتن مدرسان
اســت؛ بدینمعنی که مدرســان با حرکات زبانشــان رضایت یا عصبانیت خود را به فراگیران نشان
میدهند .در این مورد مدرس شمارۀ  3بیان میکند« :بعضی اوقات که دانشجویانم کارهای کالسی
(تکالیف) را انجام نمیدهند از دســت آنها عصبانی میشوم و سعی میکنم عصبانیتم را بهصورت
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اخمکردن ،برداشتن عینک از روی چشمانم و یا با قفلکردن انگشتهای دستانم به هم نشان دهم».
ازجمله حرکات زبان بدن ،که بهمنظور گفتمان عصبانیت به کار برده میشود ،حرکات ذیل است.1 :
دستبردن به موها؛  .2اخمکردن؛  .3لبخند تلخ همراه با برافروختگی چهره؛  .4گرفتن پشت گردن با
دست؛  .5خاراندن گردن یا دورکردن یقه از گردن ،و  .6کنارگذاشتن عینک یا خودکاری که فرد در
دهان گذاشــته است .مث ً
ال ،مدرسانی که مدت طوالنی در یک کالس درس یا روی صندلی ناراحتی
کالس درس هم این نوع نشستن
بنشــینند از حالت شکل  5استفاده میکنند .البته در هوای سرد
ِ
مشــاهده میشود .پاهای تاشده همراه با دستهای تاشده نشاندهندۀ کنارکشیدن و قطع ارتباط با
دیگران و ناراحتی اســت (شکل  .)5همچنین مدرسان شــمارۀ  4 ،1و  9اذعان کردند« :در برخی
مواقع دانشجویانم ســر کالس درس با همدیگر بهطور متوالی و بسیار زیادی و دوبهدو با هم حرف
میزنند؛ بنابراین ،برای اینکه بفهمند از دستشان ناراحت شدم دست را پشت گردنم میبرم و آن را
میخارانم ».مصاحبهشــوندۀ شمارۀ  2اظهار داشت« :برخی مواقع بعضی از دانشجویان بهموقع سر
کالس نمیآیند یا دیر میرسند .زمانی که وارد کالس میشوند سرم را به نشانۀ ناراحتی از آنها به
ســمت راست و چپ تکان میدهم .در برخی موارد بهجای این کار تا چند دقیقه روی صندلی خود
دستبهسینه مینشینم».

جدول  .5گفتمان عصبانیت

 گفتمان تفکر
تفکر فرایندی است غیرمستقیم و فقط ازطریق اعمال و تولیدات مشاهده میشود؛ یعنی ،وقتی
انســان حرکت یا رفتاری از خود نشان میدهد ،مشخص میشــود که این رفتار از افکار تعمدی ما
سرچشمه گرفته است .کسی که میخواهد دربارۀ چیزی فکر کند هرچه دانش بیشتری داشته باشد،
بیشک تفکر بهتر و مؤثرتری دربارۀ آن موضوع خواهد داشت .مصاحبهشوندۀ شمارۀ  3اظهار داشت:
«هنگامی که دانشــجویی درمورد مبحث تدریسشــده یا موردبحث سؤالی میپرسد ،چانۀ خود را با
دست میگیرم و درمورد سؤال پرسیدهشده میاندیشم .برخی اوقات نیز بهجای گرفتن چانه ،دست
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روی بینی خود میگذارم و درمورد ســؤال فکر میکنم ».مدرس شــمارۀ  5میگوید« :قبل از اینکه
بخواهم از دانشــجویانم بپرسم که هفتۀ قبل چه مبحث یا موضوعی را تدریس کردم ابروهایم را باال
میبرم و سرم را میخارانم و به جایی خیره میشوم .بهعالوه ،در برخی اوقات که دانشجویانم از من
ســؤال میپرسند با همین حرکت در چند ثانیه بعد به آنها پاسخ میدهم ».مصاحبهشوندۀ شمارۀ
 8اظهار داشت« :هنگامی که میخواهم درمورد تکلیف جلسۀ آتی دانشجویان فکر کنم دست خود
را زیر سر میگذارم و درمورد مرور تکالیف جلسۀ قبل و جلسۀ آینده فکر میکنم .مدرس شمارۀ 1
اذعان داشت« :هنگامی که دانشجویی سؤالی میپرسد ،قبل از اینکه پاسخ نهایی را بدهم ،دست در
ریش خود میبرم و آن را میخارانم و به آن سؤال فکر میکنم».

شکل  .6گفتمان تفکر

 گفتمان کنترل
از دیگــر گفتمانهــای موردنظر مدرس ،که از حرکات غیرکالمی اســتفاده میکند ،گفتمان
کنترل دانشجویان است .کنترل دانشجویان به معنی فراهمکردن شرایط الزم برای تحقق یادگیری
اســت؛ بنابراین ،مهارتهای کنترل کالس درس سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است .مث ً
ال،
مدرســان شــمارۀ  11 ،9 ،5و  15بیان کردند که «برای کنترل کالس درس ،در بین صندلیها یا
جلوی تختۀ کالس ،شــروع به قدمزدن میکنم» .همچنین شرکتکنندۀ شمارۀ  1و  2میگویند:
«در برخی مواقع در کالسهای درس ،برخی از دانشآموزان جو و فضای کالس درس را در جهت
دیگری سوق میدهند و من از این اتفاق خیلی ناراحت میشوم و برای کنترل کالس درسم ،دست
خودم را مشــت میکنم و ابتدا آرامآرام روی میز میکوبم و اگر بهخوبی کنترل نشــدند ،محکمتر
میکوبم .همچنین در برخی موارد ،انگشــت ســبابۀ خود را برای دعوت به سکوت روی لبها یا
بینیام میگذارم ».در همین مورد ،مدرس شمارۀ  4اظهار داشت که «در این هنگام بهجای اینکه
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دستم را روی میز بکوبم ،از پاهایم استفاده میکنم .نخست آرامآرام و سپس تندتر پایم را بر زمین
میکوبم ».همچنین او بیان کرد« :در برخی مواقع با حرکت دست به سمت پایین به دانشجویانم
القا میکنم که روی صندلیهای خود بنشــینند ».مصاحبهشــوندۀ شمارۀ  8اظهار داشت« :وقتی
دانشــجویان بسیار زیاد شلوغ میکنند و صدایشان بلند است برای اینکه کنترل شوند و صدایشان
پایین آید از دســتم استفاده میکنم؛ ]نشان میدهد[ به این صورت دستم را باال و پایین میکنم.
این کار باعث میشود صدای آنها کم شود».

شکل  .7گفتمان کنترل

بحث و نتیجهگیری

تدریس خود از گفتمانهای بسیاری
یافتههای پژوهش نشــان داد مدرسان در
ِ
اســتفاده میکنند .یکی از این گفتمانها ،که بهوفور از آن اســتفاده شده ،گفتمان
ن زبان بدن را برای هشدار به
هشــدار است .تحلیل مصاحبهها نشان داد که مدرسا 
گفتمان مدرسان مجازا ً
دانشــجویان خود به کار میگیرند .به نظر میرسد این نوع
ِ
دانشجویانشان را به تسلیم میکشــاند .استفاده از این حرکات در دانشجویان ،این
هشــدار را به آنها یادآور میشود که مواظب اعمال و رفتار خود در حین و بعد از
کالس باشند .هشدارهای یک استاد میتواند تلنگری برای دانشجو باشد که او را در
زمینههای گوناگون بیدار میکند .اســتاد میتواند هشدار آموزشی دهد ،اما در کنار
این دست هشدارها میتوان از هشدارهای تربیتی نیز استفاده کرد.
گفتمان دیگری که مدرســان در کالس درس به آن توجــه کردهاند گفتمان
طبق
تأیید و عدمتأیید (موافق بودن و موافق نبودن) صحبتهای دانشجویان استِ .
تحلیل مصاحبهها ،اکثریت دانشجویان بر این باور بودند که بیشتر استادانشان از این
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زبان بدن بیشتر
گفتمان در تدریس خود مکررا ً اســتفاده میکردند .این حرکت از ِ
در تأیید و عدمتأیید حرفهای دانشجویان کاربرد دارد و به آنها نشان میدهد که
حرفهایشــان را میفهمند یا نمیفهمند و به نظرهای دانشجویان گوش میدهند
یا آن را نمیپذیرند .از دیگر یافتههای پژوهش ،کاربرد گفتمان اعتماد به مدرســان
با اســتفاده از زبان بدن آنهاست .اعتماد فراگیر به مدرس توانایی یادگیریِ عمیق
دانش را در پی خواهد داشــت زیرا این نتایج در پژوهــش میلوانوییک)2015( 38
تأیید شــده اســت .میلوانوییک ( )2015در پژوهش خود به این نتیجه رسید که
فراگیران مدرســان خود را قابالعتماد ندانند ،احتمال پذیرش مدرسان نزد آنان
اگر
ْ
کاهش مییابد و به علت وجود رابطه و اعتماد فردیِ مدرســان و فراگیران است که
طرفین میتوانند بر یکدیگر با چشماندازی مشترک برای رسیدن به موفقیت بنگرند
و چنانچه معلم رفتاری دوستانه داشته باشد ،موجب فعالترشدن فراگیران و افزایش
اعتمادبهنفس و عزتنفس آنها خواهد شد.
گفتمان صمیمیت از دیگر گفتمانهایی اســت که مدرسان استفاده میکنند.
گفتمان صمیمیت عالقۀ فراگیران را بــه درس و مطالعه
مدرســان با اســتفاده از
ِ
افزایــش میدهند و فراگیــران در قبال درس و محتوایی که تدریس میشــود به
مطالعه تحریک میشــوند .ارتباط غیرکالمی مؤثر میان مدرسان و فراگیران عامل
اصلی عالقۀ مثبت در یادگیری اســت .هرقدر ارتباط غیرکالمی میان مدرســان و
فراگیران بیشــتر شــود ،عالقه و صمیمیت و یادگیری شناختی بیشتر خواهد شد.
مؤثربودن صمیمیت ازطریق رفتارهای غیرکالمی بیشتر از صمیمیت ازطریق رفتار
کالمی اســت .یافتههای این پژوهش با نتایــج پژوهش کوپرولو ( )2014همخوانی
غیرکالمی معلم فرایند یادگیری
دارد .نتایــج این پژوهش حاکیاز آن بود که رفتار
ِ
را بهبود میبخشد ،نگرشی مثبت به درس در دانشجویان شکل میدهد ،تعامل بین
مدرســان و دانشــجویان را افزایش میدهد و یادگیری عاطفی را ازطریق افزایش
میب َرد .همچنین بررســی اندرسون )2007( 39نشان داد دانشجویانی که
انگیزه باال َ
مدرسان صمیمی دارند ،به استاد ،محتوای درس و انجامدادن تکالیف نگرش مثبتی
دارند .در نظریۀ رویکرد اجتناب ،مــردم به چیزهایی تمایل دارند که از آنها لذت
میبرند و برعکــس از چیزهایی اجتناب میکنند که ترس یا درد دارند .این نظریه
دربارۀ روابط مدرســان و دانشجویان صادق است .هنگامی که استادی با صمیمیت
احســاس اینکه همیشه در دسترس آنهاست و هر زمان که درصد ِد
رفتار میکند،
ِ
ارتباط با او باشند با روی باز از آنها استقبال خواهد کرد را به وجود میآورد .بنابراین
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دانشجو به اســتاد جذب میشود .برعکس اگر استاد صمیمی نباشد ،دانشجویانش
از ارتباط با او اجتناب میکنند .ازنظ ِر کوســاناگی )2003( 40زبان بدن مدرســان
ســبب آرامش فراگیران میشود و عاملی مؤثر در شکلگیری روابط مثبت ،مهیج و
سرگرمکننده میان آنان است.
ســایر یافتههای پژوهش نشــان داد از زبان بدن بهمنظــور گفتمانی دیگر به
نام گفتمان تفکر اســتفاده میشــود .تحلیل مصاحبهها نشــان داد که مدرسان از
حــرکات بدن خود بهمنظور گفتمان تفکر در کالسهای درس اســتفاده میکنند.
برای اینکه دانشــجویان افراد مفیدی در جامعه باشند باید متفکر و خالق باشند و
بینشــی علمی داشته باشــند .این فقط با حرکات کالمی در کالس درس گنجانده
نمیشــود ،بلکه مدرســان باید در برنامههای خود چگونه فکرکــردن و تفکر را به
آنها بیاموزند .مدرســان با انجامدادن حــرکات غیرکالمی در کالس درس و نحوۀ
فکرکردن به موضوعات باید نحوۀ فکرکردن را به دانشــجویان یاد بدهند .تشــویق
و ترغیب دانشــجویان به تفکر و اندیشــه باید از اساسیترین فعالیتهای آموزشی
استادان بهشمار رود .مدرســان باتجربه و کاربلد دانشجویان خود را در محیطهای
آموزشی با مسائلی روبهرو میسازند که برای حل آنها به اندیشه و تفکر نیاز داشته
باشند .تفکر زمانی حاصل میشود که فرد با مسئله یا مشکل جدیدی مواجه شود و
درصدد حل آنها برآید .مدرسان باید گرایش به تفکر را در دانشجویان تقویت کنند.
نتایج پژوهش ریچارت و همکاران )2006( 41نشان داد صرفاً با آموزش مهارتهای
اندیشــیدن به دانشجویان نمیتوان اندیشهورشــدن آنها را تضمین کرد ،بلکه به
چیزی فراتر از مهارت صرف نیاز است و آن گرایش به تفکر است.
از دیگر گفتمانهایی که مدرسان از زبان بدن استفاده میکنند ،گفتمان کنترل
دانشجویان است .در تبیین این یافته میتوان بیان کرد اساس و بنیاد مدیریت رفتا ِر
مؤثر ایجاد موقعیت و جو مثبت در کالس درس اســت .ارتباط مؤثر و مثبت میان
مدرســان و دانشجویان ،توان آنها را برای هدایت و تحتتأثیر قراردادن دانشجویان
مناســب دانشجویان
در کالس درس دوچندان خواهد کرد .همچنین کنترلنکردن
ِ
به کاهش کارایی مدرس در رســیدن به هدف خود منجر و درنتیجه مانع پیشرفت
تحصیلی دانشــجویان خواهد شد .افزون بر این ،اســتادان باید همۀ تالش خود را
بــرای کنترل کالس درس و نظارت بر تعامل اجتماعی و رفتار دانشــجویان به کار
گیرند .آنها باید بهگونهای کالس درس را مدیریت کنند که دانشجومعلمان بتوانند
در هنــگام کالسداری خود ،کنترل کالس را در دســت گیرند زیرا مدیریت رفتار
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دانشآموزان از پایدارترین و گستردهترین چالشهای پیشروی معلمان در ابتدای
کارشــان اســت .همچنین این موضوع یکی از نگرانیهای شایع معلمان باتجربه و
تازهکار است که در میان معلمان تازهکار بیشتر است.
تدریس وظیفۀ مهمی ،ازجمله سادهسازی مطالب ،را بر
نتیجه آنکه زبان بدن در
ْ
عهده دارد .مدرسان از این طریق میتوانند ارتباط خوبی با دانشجویان برقرار کنند
زیرا بدن ما در هر لحظه ،اطالعات بسیاری را برای مخاطب خود ارسال میکند .از
آنچه فکر و احساس میکنیم تا ایما ،اشارات ،حرکات و انقباض عضالتی بدن ،همۀ
اینها مجموعاً اطالعات زیادی را به مخاطب میفرستد .همچنین معموالً مخاطبان
به زبان بدن اعتماد بیشــتری دارند زیرا نشــانههای زیادی وجود دارد که سخنگو
قادر به هدایت آنها نیســت ،از قبیل سرخشدن چهره و عالئم دیگر که بدون کالم
واقعیــت را به مخاطب میگویــد .هر حرکتی که اســتادان در کالس انجام دهند
بهنوعی در حرکات دانشــجویان تأثیر میگذارد زیرا مغز انسان ارگانی مقلد است،
بدینگونه که فراگیر آنچه را احســاس میکند تقلید میکند و مســئول این تقلید،
عصبهای آینهای مغز اســت .هر رفتار و حرکتی که مدرس داشــته باشد ،ازجمله
خوابآلودهبودن یا خســتگی یا خشمداشتن ،در فراگیر تأثیرگذار خواهد بود .زبان
بدن احتمال موفقیت یا شکست انسان را در برخوردهای اجتماعی ،شخصی و شغلی
بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .انسانها میتوانند با زبان بدن ،طرف مقابل را بهتر
درک کنند؛ ازاینرو ،میتوان گفت با اســتفادۀ صحیح و اصولی از زبان بدن میتوان
ارتباط بهتری با افراد داشــت و از ســوءتفاهمها و آغاز هرگونه تعارضی جلوگیری
کرد .اگر همۀ انسانها در گفتارهای روزمره و روابط رسمی خود آگاهی بیشتری از
زبان بدن داشته باشــند ،شاهد موفقتربودن ارتباطاتشان خواهند بود که بیتردید
شرط الزم برای پیشرفت در تمامی عرصههای اجتماعی است .زبان بدن جایگزین،
مکمل ،مخالف و مغایر پیامهای کالمی مدرسان است و به ترسیم و توصیف محتوای
تدریس کمک میکند یا به تأکید بر بخشهای کالمی میافزاید و به تنظیم جریان
ارتباط و شروع و حفظ ارتباط با دانشجویان نیز کمک میکند .فقط آنچه استادان در
کالس تدریس میکنند اهمیت ندارد ،بلکه نحوۀ بیان مطالب نیز بســیار مهم است
و در یادگیری دانشجویان تأثیر متفاوتی به جا میگذارد .ازآنجاکه تدریس استادان
باید بر یادگیری دانشجومحور متمرکز باشد و نقش استادان درحکم تسهیلکنندۀ
یادگیــری تغییر یابد ،بنابراین کاربرد زبان بــدن در جریان تدریس و کالس درس
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تأثیرگذار و اســتادان در انتقال محتوای تدریس موفقتر خواهند بود .عالوهبراین،
اســتفاده از زبان بدن در انگیزۀ دانشــجویان به برقراری ارتباط با دیگران ،مدیریت
کالس ،تحریک تعامل در کالس درس ،تقویت و تســهیل ادراک دانشجویان ،تأیید
نظرها و ســؤالهای دانشجویان ،نشاندادن اقتدار و قدرت و نفوذ ،کمک ،تصحیح،
رد و پذیرش پاسخ یا ایدۀ دانشجویان ،جلبِتوجه دانشجویان ،کارآمد و مؤثرکردن
تدریس ،ســازگارکردن روشهای تدریس و محتوا ،احساس مثبت داشتن به طرف
متقابل و افزایش تعامل و مهارتهای اجتماعی مؤثر است.
درنهایت با توجه به نتایج بهدســتآمده پیشــنهاد میشــود آمــوزش عالی و
معلمان خود کارگاههایی بهمنظور آشــنایی آنها
آموزشوپرورش برای مدرســان و
ِ
بــا حرکات زبان بدن برگزار کند ،چراکه آشــنایی با این حــرکات موجب عالقه و
یادگیری شناختی آنها میشود .با عنایت به گفتمان اعتماد ،به مدرسان و معلمان
و بهطورکلی تدریسکنندگان پیشنهاد میشود شرایطی فراهم کنند که ازطریق آن
بتوان نگرش فراگیران به مدرســان را مثبت و اعتمادپذیر کرد .همچنین آشــنایی
دانشجویان با زبان بدن استادان و نقش زبان بدن در برقراریِ ارتباط زمینه را برای
بهبود فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها فراهم میسازد.
پیشنهاد میشود دانشگاه فرهنگیان تدریس زبان بدن را بهمنزلۀ واحدی درسی
در برنامۀ درســی رشتهها تدوین کنند .مدرسان باید بدانند که از مهارتهای زبان
بدن در کجا و چه موقع اســتفاده کننــد و بدینگونه با تغییر زبان بدن خود نتایج
الزم را به دســت آورند .بهعبارتدیگر ،مدرســان باید دربارۀ نــوع زبان بدن که در
کالس درس اســتفاده میکنند و نحوۀ کاربرد آن محتاط باشــند و مطمئن شوند
که بر اســاس درک و واکنش دانشجویان است .محدودبودن جامعۀ آماری پژوهش
در دانشگاه فرهنگیان ازجمله محدودیتهای پژوهش است .مشخص نیست که در
سایر دانشگاهها گفتمانهای رایج در زبان بدن استادان چگونه خواهد بود؛ بنابراین،
در تعمیم نتایج پژوهش حاضر به سایر دانشگاهها باید احتیاط شود.
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