
چکيده
امروزه با باال رفتن ارتباطات بين المللی اهميت توانايی برقراری ارتباط با جهان از طريق  زبان های خارجی نيز افزايش 
يافته است. از اين رو يادگيری زبان های خارجی و کارکردهای آن ها در معرض تحوالت گسترده ای واقع شده است. در 
شرايط کنونِی آموزش زبان، با توجه به سطح انگيزه و مشارکت زبان آموزان درتمرين های بيان شفاهی، همواره تالش 
اين  برای تحقق  بوده است و آن ها  ايده ها و نظريات خود  بيان  به منظور  زبان آموزان  انگيزه در  ايجاد  زبان  مدرسان 
امر فعاليت های مختلفی را آزموده اند. يادگيری جمعی يکی از عناصر اصلی و الزم برای تقويت توانش بيان شفاهی 
زبان آموزان در کالس زبان خارجی است. بازی های نمايشی، به عنوان فعاليتی چندوجهی، با عرضه کردن دو توانش 
ارتباطی و شفاهی به زبان آموز جرئت ابراز عقايدش را با استفاده از بدن و صدا می دهد. همچنين با جای دادن اين 
فعاليت در دستة فعاليت های سرگرم کننده، به زبان آموز اين امکان داده می شود تا زبان خارجی را همراه با لذت و رغبت 
بيشتری فرا گيرد. در اين نوشتار سعی مي كنيم تا با بررسی علمی نقش بازی های نمايشی در مشارکت زبان آموزان 
دورة کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه در فعاليت های بيان شفاهی کالس زبان فرانسه، هم نکات مؤثر و مفيد و هم 

ناکارآمدی های اين روش را بيان کنيم.
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مقدمه
با ظهور رويکرد های ارتباطی و کنش گرا، آموزش زبان فرانسه 
با تغييرات بسياری همراه شد، به طوری که  اين تغييرات بر روی 
هدف ها و انگيزه های يادگيری زبان فرانسه، به عنوان يک زبان 
خارجی، نيز تأثيرگذار بوده اســت. در دنيای امروز تعريفی که 
اکثر افراد از تسلط به يک زبان خارجی دارند در توانايی صحبت 

کردن و ابراز عقايد به آن زبان خاص متبلور می شود.     
 رويکرد های ارتباطی، با هدف رشد  توانش های ارتباطی، سعي 
كرده اند بخش شــفاهي را با روش هاي جديدي همچون بازي 

.)Cuq, 2003:183( نقش آفريني و شبيه سازي تعريف كنند
چه بســا زبان آموزی بتوانــد در توانش نوشــتاری کارنامة 
قابل قبولی ارائه دهد  اما در کالس زبان و در استفادة شفاهی از 
آنچه که آموخته است به خوبی عمل نکند.  از آنجا که در دنيای 
امروز نمی توانيم  نقش توانش بيان شفاهی را در برقراری ارتباط 
با زبان خارجی ناديده بگيريم؛ بايد با استفاده از روش های نوين 
و ايجاد انگيزه در زبان آموز موانع موجود در مشــارکت وی در 

فعاليت های بيان شفاهی را از ميان برداريم.
به طور کلی، تحقيقات و آزمايش های گســترده ای در حوزة 
بهبود بيان شــفاهی انجام شده است. متخصصان آموزش زبان 
همواره ســعی بر اين دارند تا با توليــد تمرين ها و فعاليت های 
مختلف برای کالس های زبان دانش آموزان را به سطح باالتری از 
توانش بيان شفاهی برسانند. فعاليت هايی مانند بحث و مناظره 
در مــورد يک موضوع، دادن يک موضوع به زبان آموز برای ارائه 
شفاهی در کالس و ... از اشکال مختلف تشويق زبان آموز به بيان 
ايده ها و نظريات خود است. اما آيا همة زبان آموزان يک کالس 
با بهره گيری از اين دســته فعاليت ها توانايی برقراری ارتباط و 
مشارکت را کسب می کنند؟ در مورد کالس هايی که زبان آموزان  

از لحاظ ســن، سطح زبان و تجربه های زبانی متفاوت  هستند، 
اغلب مشاهده می شودکه تعدادی يا بخش قابل توجهی از آن ها 
به خاطر نداشــتن جرئت، فرصت مشــارکت در کالس را پيدا 

نمی کنند.
ما در اين پژوهش، با بهره گيری از شــيوة آزمايش تجربی 
در کالس زبان در ســطح کلی، به بررســی نقش بازی های 
نمايشی در مشارکت  زبان آموزان می پردازيم. در اين پژوهش 
که در حدود ده جلســة90 دقيقه ای به طول انجاميد، هفت 
جلسة نخست صرف مشاهده و شــناخت کامل عملکردهای 
کالســی و آشــنايی با خصوصيات و توانايی های زبان آموزان  
شــد. همچنين عواملی مانند توانش شفاهی زبان آموزان در 
شرايط مختلف يادگيری و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت 
و در نهايت با پيش زمينة به دست آمده در طول اين جلسات 
و نشان کردن زبان آموزانی که فعاليت کمتر ی در فعاليت ها 
داشــتند و يا هيچ گونه همکاری در انجام فعاليت ها نداشتند،  
وارد مرحلة انجام بازی های نمايشــی شــديم. مــا با مطالعة 
بازی های نمايشــی به عنوان يک پروژه بيان شفاهی سعی بر 
پاسخگويی به اين پرسش داشته ايم که: چگونه بازی نمايشی 
بر روی مشــارکت زبان آموزان تأثيــر می گذارد؟ چه موانع و 
ناکارآمدی هايی در اين روش وجود دارد که مانع از مشارکت  

زبان آموز می شود؟
در اين نوشــتار با توجه به تعاريفی کــه از هر يک از عناصر 
اصلی اين پژوهش ارائه می دهيم و با تحليل داده های گردآوری 
شده در پائيز 1393 در دانشگاه تهران، به نتايج اصلی پژوهش 

می رسيم.

 Résumé
Aujourd’hui, en croissant de la communication internationale, la capacité de communiquer en 
langues étrangères s’est également accrue. Par conséquent, l’apprentissage d’une langue 
étrangère et son utilisation ont été éloignés de l’approche traditionnelle. Les enseignants essaient 
toujours de motiver les élèves à exprimer leurs idées et leurs opinions. Dans ce but, on a testé 
diverses activités. L’apprentissage coopératif en classe de langue est un élément nécessaire 
pour améliorer la compétence de l’expression orale des apprenants.
Le jeu dramatique, en tant qu’activité complexe impliquant toutes les  compétences en 
communication orale, permet aux apprenants de mieux s’exprimer dans une langue étrangère 
en utilisant le corps et la voix. Cette activité est classée comme activité récréative.
Grâce à cela, l’étudiant peut apprendre et pratiquer la langue avec plus de plaisir. Dans cet 
article, nous avons essayé d’évaluer le rôle des jeux théâtraux sur la participation à des projets 
d’expression orale et nous avons étudié les aspects positifs et inefficaces de ces pratiques chez 
les étudiants de deuxième année en langue et littérature françaises de l’université de Téhéran. 

Mots-clés: Mots clés: jeu théâtral, enseignement de la langue française, expression oral, 
participation, tâche

بررسی تأثير بازی های نمايشی بر مشارکت 
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2.آموزش بيان  شفاهی 
آموزش بيان شفاهی که بر روی صدا، آواهای مشخص زبان، 
ريتم، آهنگ صدا، تکيه و غيره...کار می کند و از ســويی بسيار 
بــه کاری که بازيگران تئاتر می کنند نزديک اســت به وســيلة  
تکنيک های متفاوتی گســترش يافته اســت که اصلی ترين آن 

ايفای نقش است.
مادام که توانش شــفاهی به عنوان يک هدف مهم يادگيری 
مؤثر مانند  توانش نوشتار و خوانش  در نظر گرفته شود  می توان  
 .)Lafontaine, 2001:354( به يادگيری حقيقی دســت يافت
آمــوزش بيان شــفاهی در زبان خارجی همواره با مشــکالت 
عديده ای همراه بوده است و در اکثر موارد اين بخش از آموزش 
زبان مورد کم توجهی مدرســان واقع شــده است.  شايان ذکر 
اســت که همواره عواملی در اين قضيه تاثيرگذار بوده اند  که از 

جمله می توان به موارد زير اشاره کرد:
é مشکل مدرسان در به عينيت رساندن و سنجش عملکرد 

زبان آموزان
é عــدم توازن بين آموزش زبان) تمرکز بر گرامر ( و ارزيابی 

بيان شفاهی 
é نبودن ابزار آموزشی مناسب و کارآمد 

é استفاده از روش های تدريس قديمی
  é دقيــق  نبــودن اهــداف کلــی برنامه هــای آمــوزش 

.)Writhner ,1991 Tochon 1997(
 ليزن الفونتن در مقالة خود تحت عنوان آموزش بيان  شفاهی 
در کالس فرانســه: عالقه ای برای زندگی کردن و کشف کردن  
يکی از مشــکالت اصلی را فقدان فعاليت های عينی در کالس 
زبان به منظور استحکام بخشــيدن به دانسته های زبان آموز و 
آماده ساختن او برای روبه رو شدن با آزمون های ارتباط شفاهی 
آخر ترم عنوان می کند. راه حلی که الفونتن ارائه می دهد بيشتر 
تأکيد بر روی ايجاد کارگاه های يادگيری فشرده است که باعث 
تقويت اســتعداد ها و توانش های طوالنی مــدت و قابل انتقال 

.)Lafontaine, 2000( دانشجو می شود

مشارکت و تعامل در پروژه های بيان شفاهی
بــا تغيير در روش های آموزشــی، فعاليت های کالســی نيز 
شکل ديگری به خود گرفت؛ بدين ترتيب که يادگيری از شکل 
فردی وارد شــکل گروهی و جمعی آن شد و رويکرد ارتباطی، 
بــا اولويت دادن »معنا« بر »صورت« )منظور شــکل صحيح از 
نگاه  دســتور زبان اســت( از اهداف مقرر شده در روش سنتی 
دور شــد.  تکليف )tâche( بر اســاس تعريــف آن در فرهنگ 
آموزش زبان فرانســه، به عنوان زبان خارجــی يا زبان دوم،  به 
مجموعه ای از فعاليت های ساختاری اطالق می شود که هدفش 
ايجاد معنا برای زبان آموز است. يعنی مواجهه با يک سند اصلی 
در زبان مقصد به وسيلة تمرين های درک مطلب و توليد محتوا و 
تعامالت دو نفری، هدفی شکل می گيرد که از صورت زبان فراتر 

.)Cuq,2003:234( می رود
در تحقيقات اخير مربوط به علوم زبان، تعامل در کالس زبان  
فرصتی برای همکاری در ايجاد معنا و انتقال دائمی هويت ها و 
سيستم های کوچک اجتماعی است. گزارش های اخير در زمينة 
آموزش زبان فرانسه به عنوان يک زبان خارجی مربوط به مفهوم 
يادگيری جمعی ميشــود که در آن تعامل از يک سو به عنوان 
هدف )کسب يک توانش ارتباطی( و از سوی ديگر ابزار رسيدن 

.)Cuq, 2003: 134( به آن است
همان طــور که گفته شــد، در مشــاهده های انجام شــده،  
فعاليت های جمعی و گروهی برای ايجاد انگيزه در زبان آموزان 
اجتناب ناپذيراست، و ما با نگاهی به روش های آموزشی موجود 
در بازار می توانيم به اهميت اين گونه فعاليت ها در يادگيری زبان 
خارجی واقف شــويم. روش های آموزشــی امروزه بر پاية انجام 
تکليف خارج از فضای آموزشــی و در موقعيت های واقعی زبان 
مقصد اســت. ياددهی امروز با به کار گيری توانش های گروهی 
ســعی دارد خود را به عنوان فعاليتــی مفرح ، انگيزه بخش و در 

عين حال علمی و آموزشی معرفی کند.
يکی از فوايد يادگيری مشــارکتی اين است که زبان آموز را 
در فضايی امن قرار می دهد. ما هميشــه مشــاهده کرده ايم که 
دانش آموزان معمواًل از خود تصوير منفی دارند و بعضی از آن ها 
در زمان انجام فعاليت ها احســاس درماندگی می کنند. بديهی 
است که در فعاليت انفرادی اضطراب دانش آموز افزايش می يابد 
در حالی کــه اگر دانش آموز در گروه قــرار بگيرد ضعف يکی با 
قدرت ديگری پوشيده می شود. به طور مثال، دانش آموزی را در 
نظر بگيريد که در صحبت کردن دچار مشکل است؛ حال، اين 
دانش آموز مقابل دانش آموز ديگری که در اين توانش قوی است 
قــرار می گيرد. در اين موقعيت عملکــرد دانش آموز دوم معيار 

ارزيابی دانش آموز اول نيز خواهد بود.
در اين حالت تأکيد بر روی عمل آموزش نيست بلکه بر روی 
تعامل در بعد جمعی آن، بر روی خود زبان آموزان و البته بر روی  
فرآيند  مبادالت زبان آموزان است.حال زبان آموز متعلق به يک 
گروه اجتماعی، که در آن ادغام گرديده، در نظر گرفته می شود. 
با اين حال هدف تنها پيشرفت زبانی نيست بلکه  فرصتی برای 
.)Cicurel,2002:3( سخن گفتن  و اجتماعی شدن نيز هست

بازی در کالس زبان
ليزن الفونتن در مقالة خود تحت عنوان آموزش بيان شفاهی 
در کالس زبان فرانســه: اشــتياقی برای زندگی و اکتشــاف ... 

فعاليت های شفاهی را به دو دسته تقسيم بندی می کند:
1. فعاليت هــای بيــان  شــفاهی برنامه ريزی شــده؛ که به 
فعاليت هايی گفته می شــود که مدرس به منظور ســنجش و 
ارزشيابی بر اساس نمرة زبان آموز انجام می دهد. اين فعاليت ها 

اکثراً در قالب ارائه کالسی هستند.
2. فعاليت هــای بيــان شــفاهی في البداهه: در ايــن نوع از 
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فعاليت ها زبان آموزان به صورت بداهه از زبان استفاده می کنند. 
مانند  شرکت در بحث های کالسی و ارائة نظر شخصی خود. اين 
فعاليت های بيانی بداهتًا ارزشــيابی نمی شوند  به همين خاطر 
هم اکثر مدرسان تمرکز زيادی بر بيان شفاهی نمی گذارند زيرا 
اين گونه فعاليت ها جزء ارزشيابی به حساب نمی آيند، علی رغم 
اينکه مدرســان از اهميت و لزوم تقويت توانش بيان شــفاهی 

زبان آموز کاماًل آگاه هستند.
  در کالس زبــان خارجی، بازی به عنوان يک فعاليت مفّرح  
بــرای ايجاد انگيــزه در زبان آموزان تعريف می شــود. فعاليت 
آموزشی وقتی مفّرح  اســت که به وسيلة قوانين بازی هدايت 
 شــود و به خاطــر لذتی که به همــراه مــی آورد انجام گيرد

.)Cuq, 2003:163(
 در واقع، مفرح بودن بازی اســت که اجازه می دهد به عنوان 
يــک ابزار آموزشــی مورد اســتفاده قرار گيرد. اگــر ما از اين 
خاصيت بازی  به محض اينکه به دانش زبانی مورد نظر دســت 
پيدا کرديم  چشم پوشــی کنيم، چيزی برای دســتيابی وجود 
نخواهد داشت و بازی وســيله ای برای تبادل زبانی خواهد بود 

.)Rahmatian,Shavandi,2006:6(
 مفهوم بازی تصور جديدی در فرايند يادگيری انسان در طول 
زندگی اش نيست. تأثير بازی در رشد شناختی و پرورش فکر از 
ســنين کودکی، به وسيلة ژان پياژه به طور مفصل مورد بررسی 
قرار گرفته است. پياژه در تعريف بازی چهار ويژگی را برشمرده 
است که به عنوان معيار تعريف و شناخت آن مورد استفاده قرار 
می گيــرد، وی فعاليتی را بازی می داند که دارای هدف خارجی 
نباشــد، کاماًل اختياری و لذت بخش باشد، سازماندهی نداشته 

باشد و از هرگونه پرخاشگری به دور باشد.
بازی همچنين می تواند نگاه به تجهيزات مورد اســتفاده در 
تدريــس را تغيير دهد  و روابط واقعی تری را در تعامالت ايجاد 
کند، مبادالت زبانی را بين شرکت کنندگان تقويت كرده و روابط 

از باال به پايين معلم ـ دانش آموز را تغيير دهد. 
خانم سيلوا، نويسندة کتاب بازی در کالس زبان، در تعريفی 
از بازی به عنوان ابزاری آموزشی، بازی را واقعيتی نشانه شناختی 
در جامعه تعريف می کنــد. او می  گويد که معنای کالمی  بازی 
براساس زمينه های متفاوت، محل های متفاوت، اعصار مختلف 
و عملکردهای متفاوتی که به آن نســبت داده می شود ، تغيير 

می کند:
در ميان چهار بخش عمده از شــبکة گستردة استعاره ای که 
به بازی اطالق می شود، نگرشی که دست اندرکاران آموزشی را 
عالقه مند می کند به اســتفاده از بــازی در کالس زبان، تجربة 
يادگيــری زبان خارجــی در عمل و ارتباط فعــال به زبان آموز 
بستگي دارد. در واقع بدون چشم پوشی از شوق و عالقه ای که 
وســايل بازی ايجاد می کنند )با آن چيزی که بازی می کنيم(، 
قوانيــن بازی، فضای بازی)چيزی که بدون تعلق به بازی، آن را 
معين می نمايد( اين ويژگی مفرح بازی است که امروزه در شمار 

)Silva, 2009( اولين فوايد بازی در نظر گرفته می شود
بازی را همچنين می توان به عنــوان يک فعاليت گروهی در 
نظر گرفت که هم زمان تمامــی توانش های ارتباطی و زبانی را 
در موقعيت واقعی اســتفاده از زبــان خارجی به کار می اندازد. 
بنابرايــن از اولين فوايد بازی می توان به اين نکته اشــاره کرد 
که زبان آموز در مرکز يادگيری و در قلب فعاليت آموزشــی قرار 

می گيرد. 
در کالس، بازی  به اصطالح باعث شکســتن يخ زبان آموزان 
می شــود )مثاًل در شــرايطی که زبان آمــوزان در يک فعاليت 
گروهی، زياد معاشــرتی نيستند يا شــناخت کمی از يکديگر 
دارند(. بــازی  يک فضای پويا و  واقعی را به مدد ويژگی مفرح 
خود  ايجــاد می کند، در عين اينکه اهــداف خود را به صورت 
 روشــن و مقــرر شــده  در فضای آموزشــی مهيا می ســازد

.)Helme, Jourdan, Tortissier, 2014:65(
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بازی های نمایشی در کالس زبان
همانطور که از ساخت کلمه پيداست، »بازی های نمايشی« بر 
پايــه دو بخش بازی و نمايش با يکديگر پيوند دارند. در کالس 
زبان، زبان آموز با بهره گيری از فضا و بازی و فعاليت هايی که يک 
بازيگر تئاتر برای تقويت و بهبــود »بازی« خود انجام می دهد 
سعی در استفاده از زبان خارجی در موقعيتی کامال واقعی دارد.  
 پيج1 در کتاب خود به نام تربيت به مدد بازی های نمايشی، 
ايــن گونه فعاليت ها را در فضای کالس، از نوع فعاليت هنری و 
پرورشی  می داند که بر بيان آزاد استوار است و  از اين رو باعث 
پيشــرفت فرد و افراد می شود... بازی نمايشی پيش از همه يک 
بازی مشارکتی است که الزمة آن فاصله گرفتن از خود و ايجاد 
ارتباط با بقيه اســت. به طوری که زبان آمــوز ديگر خود را  در 
موقعيت مصنوعی کالس درس نبيند و شرايط واقعی استفاده از 

زبان خارجی را تجربه کند.
فرديناند برونتيه2 در مقدمة کتاب بازی تئاتر آورده است:

 بــازی و تئاتر، در آموزش زبــان و کالس زبان، جهانی را به 
ارمغان مي آورد که در جايگاه  نخســت بر رعايت قوانين، گوش 
دادن و توجه به ديگران پايه ريزی شــده اســت؛ همان طور که 
بر روی بعد خالقی که زبان آموز را بر بيان آزاد ســوق می دهد، 

تمرکز دارد. 
برونتيه بر فوايد اين گونه فعاليت ها تأکيد می نمايد و موقعيتی 
را برای  شرکت کنندگان اين بازی ها متصور می شود که آن ها را 
قادر می سازد به طور بداهه سخن بگويند، در شرايط غيرمنتظره 
ناخود آگاه عکس العمل نشان دهند، شخصيت شان را با شخص 
ديگری تطبيق دهند، از جايگاه خودشــان در فضای بازی آگاه 
باشــند و بر يک حالت بيانی مناسب تسلط يابند. آن ها بازی را 
با همکاران شــان شريک می شــوند و با آن ها در ايجاد يک کار 
گروهی مشارکت می کنند. تئاتر يک عملکرد فردی است ولی در 
خدمت يک پروژة گروهی است. نقش بدن، ژست های غيرزبانی 

و حاالت صورت در اين گونه فعاليت ها غير قابل اغماض است.

 فعاليت های غيرزبانی: بدنی و حالتی

حالت هــای بدنــی زبان اهميــت و راه خــود را در آموزش 
زبان خارجی باز کرده اســت. توانش های ارتباطی بايد دو بعد 
زبانی و غير زبانی را در برگيرند. مشــروعيت کار بر روی ژست 
و حرکات بــدن در آموزش زبــان خارجــی در صورتی اتفاق 
می افتــد که يادگيرنده نه تنها نشــانه های زبانی و غيرزبانی را 
همانند ســازد بلکه همچنين قابليت  فهم ژست های مخصوص 
جامعه را داشــته باشد، از آن ها اســتفاده کند، بداند که بر چه 
 چيزی داللت می کنند و از شــرايط اســتفادة آن ها آگاه باشد

.)Laurens, 2005:14(
 لوئــی پورشــه3 نيز از اهميــت »بدن« در پروســة ارتباط 
برقرار کردن  صحبــت می کند: او می گويد: بدن که ســازندة 
معناهايی اســت که ما توليد و پخش می کنيم، کانونی اســت 

 که تمــام رويدادهای اجتماعی و فــردی در آن اتفاق می افتد
)Porcher 1989 : 7(. برای هر فرد نيز در طول زندگی اش، در 
بســياری از موارد، اتفاق می افتد که با استفاده از حرکت بدنی 
خاص يا ژســتی قراردادی و بين فردی  منظور خود را برساند. 
اين موضوع در بسياری از موارد در زبان مادری نيز صدق می کند 
که حال با توجه به آن، می توان به اهميت بدن و ژست در زبان 
خارجی نيز اشــاره کرد. پر بيراه نيست که بگوييم در فرهنگ 
خارجی، دانستن ژســت ها و زبان بدن به اندازة يادگيری نکات 
گرامری و يا واژگان زبان مقصد مهم است. شايد بتوان اين گونه 
گفت که دستيابی و تسلط به دانش اين فرآيند ژستی و حرکتی 

بسيار پيچيده تر از يادگيری لهجه و نکات زبانی  آن است.
 

روش تحقيق و بررسی  داده ها
 جمع آوری  داده ها

در اين پژوهش که بر روی دانشجويان سال دوم زبان و ادبيات 
فرانسه انجام داده ايم ذکر اين نکته الزم است که دانشجويان اين 
کالس از لحاظ سنی و سطح زبان يکسان نبودند. سطح بعضی 
از دانشــجويان در صحبت کردن به  سطح C1  چارچوب زباني 
اروپايی می رســيد و بعضی از دانشجويان مشکالت بيشتری در 
بيان شفاهی داشــتند. ما در اين پژوهش از بازی های نمايشی 
به عنوان ابزاری برای ايجاد انگيزه در مشــارکت دانشــجويان 
استفاده کرده ايم و از جمعيت حاضر در کالس بعد از پنج جلسه 
مشاهده، چهار دانشجو را، با علم به اينکه  مشارکت کمتری در 
کالس دارند، انتخاب نموديم تا وضعيت مشــارکت آن ها را در 
اين گونه فعاليت ها و همچنين در فعاليت های معمول کالســی 
بسنجيم و اين موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهيم. روش 
جمع آوری داده ها آنچنان که در پيش ذکر شد از طريق مشاهده 
و تجربه در کالس زبان بوده است. در پايان هر تمرين نمايشی 
ما از فيش های مشاهده و بخش بندی شده، هم برای زبان آموز و 

هم برای مشاهدات شخصی خود، استفاده کرده ايم. 
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 تحليل داده ها 

در پرسش نامة پر شده به وسيلة دانشجويان، در ابتدا از عالقة 
آن ها به تئاتر ســوال شده بود. اکثر دانشــجويان )9 نفر از 11 
نفر( به اين ســؤال جواب مثبت دادند و دو نفر نسبت به تئاتر 
عالقه ای از خود نشــان ندادند. از اين دو نفر يکی از دانشجويان 
سن بيشتری نســبت به بقيه همکالسی های خود داشت. اکثر 
دانشــجويان کالس  به اين ســؤال که آيا راغب به انجام دادن 
بازی های نمايشــی يا اســتفاده از بدن و ژست در کالس زبان 
فرانسة خود هستند، پاسخ مثبت دادند. چهار نفر از دانشجويان 
اجــرای اين بازی ها را در کالس زبان بی فايده دانســتند و ذکر 
کردند که: »ديالوگ زيادی در اين گونه فعاليت ها وجود ندارد« 
يا »انجام اين گونه بازی ها هدف اصلی اين کالس نبوده است«. 
در بين دانشجويان يک نفر وقت اختصاص داده شده به بازی را 
کافی ندانسته بود و يک نفر با اينکه به انجام اين گونه فعاليت های 
نمايشی عالقه نشان داده بود اما گفته بود که توانايی بازی کردن 

يک نقش را در خود نمی بيند.
ما در پرســش نامه بخشی را به ذکر فوايد بازی های نمايشی 
اختصاص داديم. در پاسخ های داده شده به اين سوال مشاهده 
کرديم که بيشتر دانشجويان )تعداد 10 از 11نفر( اعالم داشتند 
که بازی های نمايشــی باعث بهبود سطح زبانی شان می شود و 
ســه نفر از دانشجويان اشاره کردند که با ژست و حرکات بدنی 
بهتر متوجه منظور شخص بازی کننده می شوند و کالس حالت 
پر انرژی تری به خود می گيرد. بر اساس پاسخ های داده شده  در 
پرسش نامه،  چهار نفر از دانشــجويان قادر بودند به راحتی در 
کالس اظهار نظر کنند و چهار نفر ديگر صحبت کردن در کالس 

را کار راحتی نمی پنداشتند.
برای دانشجويانی که به راحتی در کالس صحبت می کردند 
مشــارکت در فعاليت ها و بيــان نظر نيــز کار راحتی به نظر 
می رســيد، اما برای چند نفر از دانشجويان به دليل سطح زبانی 
پايين تر يا ندانستن کلمات الزم،  امکان مشارکت  کمتری وجود 
داشت. البته اين نتيجه در شرايط گروهی کارآيی بيشتری دارد. 
تمام دانشجويان بر اين عقيده بودند که کار مشارکتی برای آن ها 
مفيد تر و مناسب تر بوده است، زيرا در گروه می توانند از تجربيات 
و دانش ديگران استفاده کنند. تنها يکی از دانشجويان ذکر 
کــرده  بود که اين گونه فعاليت هــای گروهی به کاری 
که می خواهيم انجام دهيم بســتگی دارد و برای 
فعاليت های نوشتاری چنين چيزی را مفيد 

نمی داند.
اســتفاده از تمــام آنچــه که 
زبان آموز در کالس می آموزد 
موقعيت هــای  در 
واقعی اســتفاده از 

زبان چندان عملی به نظر نمی رســد. بيشترين استفاده ای که 
دانشجويان از زبان می کنند در موقعيت کالسی که مشاهده در 
آن انجام گرفته اســت و يا در کالس های ديگر دانشگاه نتيجه 
می دهد. دانشجويی در پاسخ خود ذکر کرده بود که: »من ترس 
زيــادی دارم و نمی توانم آن چيزی را که بلدم اســتفاده کنم«. 
تنها برای دو نفر از دانشــجويان که تجربة زندگی در کشــوری 
فرانســه زبان را داشــته اند اين يادگيری در موقعيت واقعی نيز 
استفاده می شود. الزم به ذکر است که اين دانشجويان از سطح 
زبانی باالتری نسبت به بقيه زبان آموزان در کالس بهره می برند .

با توجه به اطالعات مربوط به پرســش نامه تحليل خود را بر 
چگونگی تأثير بازی های نمايشــی در اين کالس ناهمگون ارائه 

می دهيم .
اولين فعاليتی کــه در کالس انجام داديم بازی پانتوميم بود 
که به صورت گروهی انجام می شود. ابتدا دانشجويان به دو گروه 
تقســيم شــده و کارت هايی حاوی کلمه که از قبل آماده شده 
بود از طرف گروه نخست به  شخص ايفای نقش کننده در گروه 
مقابل داده شــد. وی بايد می توانست به وسيلة حرکات بدن و 
صورت و  بدون استفاده از صحبت کردن يا صدا کلمة مورد نظر 
را به هم گروهی های خود بشناســاند. در ابتدای بازی مشاهده 
کرديم که تعدادی از دانشــجويان در فعاليت شرکت نمی کنند 
)شرکت کننده های شماره 2 و 1 که در پرسش نامه نيز عالقه ای 
نسبت به تئاتر از خود نشان ندادند(. اين قضيه برای گروه سنی 
باالتر کالس  نيز صدق می کرد. در بررســی های انجام شده در 
فرم خود ارزيابی توســط دانشجويان نســبت به اين بازی تنها 
سه نفر از دانشــجويان اعالم کرده بودند که ايده های خود را با 
حرکات بدنی منتقل کرده اند. دو نفر از اين ســه نفر عضو گروه 
مورد مطالعة ما بودند. بيشــتر دانشــجويانی که از سطح باالی 
زبانــی برخوردار بودند و يا در اســتفاده از حرکات بدنی راحت 

نبودند با استفاده از جمالت کامل منظور خود را می رساندند. 
چهار نفر مورد بررسی در اوايل بازی ترس از مشارکت و يا قرار 
گرفتن در برابر ديگران و بازی کردن داشــتند اما در اواسط بازی 
کانديدای ايفای نقش شدند به صورتی که به راحتی با استفاده از 
پانتوميم کلمة مورد نظر را به گروه خود فهماندند. بديهی اســت 
که مشارکت و تشويق بقية اعضای گروه که مهارت بيان شفاهی 

قوی تری داشتند نيز در اين قضيه بی تأثير نبوده است. 
در جلســة دوم اجرای بازی های نمايشــی مــا همچنان با 
پانتوميم اما در سطح وسيع تر و سخت تری از لحاظ سطح زبانی 
ادامه داديم: بدين صورت که از ضرب المثل هايی که در طول ترم 
تدريس شده بود به همراه چند اصطالح جديد استفاده کرديم. 
در اين جلســة کالس تعداد بيشــتری از دانشجويان حضور 
داشتند و، با توجه به تجربة جلسة پيشين، بيشتر راغب به ايفای 
نقش بودند. بيشــتر دانشجويان ـ حدود 12 نفر از 16 نفر  ـ از 
مشــارکت خود در اين بازی راضی بودند . اعضای مورد بررسی 

همگی از خود مشارکت نشان دادند .
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به جو کالس حالتی پوياتر بخشــيد که همين موضوع باعث از 
بين رفتن موانع روانی مانند ترس و خجالت از ابراز عقيده شــد 
و دانشجويان با عالقة بيشتری نسبت به قبل فعاليت ها را دنبال 

می کردند.
 از سوی ديگر بديهی است که در آموزش زبان خارجی هيچ 
چيزی مطلق نيست و هميشه اســتثنائات فردی و شخصيتی 
وجود دارد. انجام اين گونه فعاليت ها علی رغم ايجاد انگيزه برای  
مشارکت، با مخالفت هايی نيز روبه رو شد. بی شک همة افراد از 
انجام فعاليت های بدنی، استفاده از ژست و ايفای نقش احساس 
خوشــايندی نخواهند داشــت. راه حل ما به اين رفتار، تطبيق  
فعاليت های نمايشی با توجه به جمعيت مورد نظر است. بدين 
صورت که ما همواره می توانيم در بازی های نمايشــی از پيش 
آماده شــده، تغيير ايجاد کنيم و آن ها را با زبان آموزان، از لحاظ 
تفاوت های سنی و شخصيتی سازگاری دهيم تا با مشارکت همة  

افراد حاضر در کالس مواجه شويم.
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étrangère et seconde. Paris: CLE International.

Cuq, J, Gruca, I. )2005). Cours de didactique du français 
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بيشتر دانشجويان 
ارتباطی  توانش هــای  بــه 
با اســتفاده از بدن و ژســت در اين 
جلسه دســت يافته بودند به جز دو نفر که 
هــر دو با اجرای اين گونــه فعاليت ها در کالس زبان 
موافق نبودند و قباًل در نظرات خود  نيز اين موضوع را اظهار 

كرده بودند.
در جلســة آخر اجرای بازی های نمايشــی، ما بازی ديگری، 
متفاوت از دو بازی انجام شــده اجرا کرديم. تعداد دانشجويان 
در اين جلســه به  شش نفر می رســيد. بازی ما به اين صورت 
انجام شد که با جمله ای به زبان فرانسه  که در آن مکان، زمان 
و شــخص را معين کرديم شــروع کرديم ) آن روز، در خيابان 
وليعصر راه می رفتم که...( بقيه دانشــجويان بايســتی با تکرار 
جمله با جمله های پيشين داستان را بنا بر تصورات خود ادامه 
می دادند. اين بازی به صورت انفرادی و داوطلبانه انجام شد اما 
اعضای کالس اجازة کمک به يکديگر را در يادآوری جمله های 
پيشــين داشتند. هدف از انجام اين بازی تمرکز  بيشتر بر روی 
قابليت خيال پردازی  هر دانشجو و استفادة از آنچه که تا به حال 
آموخته بودند، در قالب جمالت و داستان، بود. ما با کمک تکرار، 
قصد بررسی مشارکت دانشجويان را در بازی و ميزان گوش فرا 

دادن به همکالسی ها را داشتيم .
در اين تمرين هر شــش نفر حاضر در کالس به صحبت های 
همکالسی خود گوش فرا دادند و سعی کردند که ايدة ارائه شده 
توسط هر شخص را گسترش دهند. در واقع همة افراد با اولين 
شرکت کننده همکاری کردند و از خط داستانی او دور نشدند. 
در اين بازی تنها دو نفر از چهار نفر مورد مطالعه حضور داشتند. 
حدوداً تمام دانشــجويان با دقت نظرات خود را در کالس بيان 
کردند. در اين تمرين شاهد به کارگيری جمالت کامل از طرف 
شــرکت کنندگان بوديم. شــرکت کنندة شــماره 10 در مورد 
بداهه گويــی در اين تمرين صحبت کــرد و آن را نکتة مفيدی 

برای پيشرفت در سطح زبان فرانسه خود دانست.

نتيجه گيری
با توجه به داده های به دســت آمده از اين پژوهش و تحليل 
آن ها، به طور کلی می توان گفت که استفاده از بازی های نمايشی 
بــرای  ايجاد مشــارکت در جمعيت مورد مطالعــه مفيد بود. 
بازی های نمايشــی،  به خصوص پانتوميم، در کالس، فضايی را 
به وجود آورد که در مرحلة اول  باعث ايجاد احساس امنيت در 
دانشجويانی شد که در بيان شفاهي مشكل داشتند. همچنين 
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