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شاخص هاى آموزش گوش دادن در دورة ابتدايى؛ شواهدى از برنامة 
درسى زبان مّلى چند كشور پيشرو در زبان آموزى و ايران

چكيده

معموًال «گوش دادن» را با «شنيدن» يكى مى دانند، درحالى كه «گوش دادن» با «شنيدن» فرق 
دارد. گوش دادن يك مهارت و شامل شنيدن و درك مطلبى است كه به صورت شفاهى بيان 
مى شود و نيازمند آموزش است، اما شنيدن مهارت نيست بلكه يك موهبت زيست شناختى 
است كه نيازى به آموزش رسمى ندارد، و خود به خود حاصل مى شود. هدف تحقيق حاضر 
تدوين شاخص هاى آموزش مهارت گوش دادن در برنامة درسى زبان مّلى براى دورة ابتدايى 
و سپس تبيين نقاط قوت و ضعف راهنماى برنامة درسى زبان فارسى براى دورة ابتدايى 
ايران (ويراست 1388) به لحاظ شاخص هاى مورد نظر بود. براى نيل به اين هدف،  محتواى 
برنامه هاى درسى زبان مّلى آمريكا (ايالت نيوجرسى، 2004)، انگلستان (2007)، سنگاپور 
(2006) و نيز راهنماى برنامة درسى زبان فارسى براى دورة ابتدايى(ويراست 1388) به شيوة 
كيفى تحليل شدند. پژوهش نشان داد كه در چارچوب برنامة درسى زبان فارسى مهارت 
مطرح  آن  براى  مشخصى  تعريف  كه  چرا  است  شده  فرض  دانسته  شده  امرى  گوش دادن 
نشده و خرده  مهارت هاى آن نيز معرفى نشده اند. اين موضوع باعث شده است كه هدف هاى 
آموزش آن نيز به صورت كّلى و مبهم ارائه شوند. از طرفى، در چارچوب اين برنامة درسى، 
آموزش مهارت گوش دادن به صورتى متناسب با بافت موقعيت، انتقادى و با كمك فنّاورى 

اطالعات و ارتباطات برنامه ريزى نشده  است. [1] 

كليد واژه ها : مهارت هاى زبانى، گوش دادن، برنامة درسى زبان فارسى، دورة ابتدايى.
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مقدمه
از  تعريفى  يك  هيچ  داده اند  انجام  مطالعاتى  زبانى  مهارت هاى  دربارة  كه  پژوهشگرانى 
گوش دادن به دست نداده اند كه همگان بر آن اتفاق نظر داشته  باشند (دوين1، 1978؛ دونكل2، 
دو  اين  درحالى  كه  مى دانند،  يكى  «شنيدن»  با  را  «گوش دادن»  معموالً   .(1991 هنينگ3،  1991؛ 
متفاوت اند و گوش دادن چيزى بيش از شنيدن است. شنيدن تنها از نظر درك حسى و فيزيولوژيك 
مانند گوش دادن است ولى مستلزم هيچ تالش ذهنى نيست. از اين روست كه، مى توان موسيقى 
به  و  گوش  دادن  اما،  كرد.  تمركز  نيز  ديگر  كارهاى  روى  در عين حال،  و  ضبط  كرد  يا  شنيد  را 
تعبير دقيق تر «گوش سپردن» فرايندى ذهنى و فعال است؛ بنابراين نمى توان همزمان با گوش دادن 
كارهاى ديگر را به طرز صحيحى انجام داد. پس مى توان گفت كه، گوش  دادن فرايند رمزگشايى 
و  (كريتر  است  اطالعات  پردازش  و  ذهنى  توجه  مستلزم  و  شفاهى  پيام هاى  فعاالنة  تفسير  و 
كينيكى4، 1995). همچنين مى توان بر اساس نظر آيزنك و كين5 (2005) ادعا كرد كه «گوش دادن » 
به صورت آگاهانه، ارادى و هدفمند انجام مى شود، اّما «شنيدن » به صورت «ناآگاهانه » و بدون 
قصد و هدف روى مى دهد. همچنين مى توان گفت «گوش دادن » به معناى درك عميق مطالب 
شنيدارى است، درحالي كه «شنيدن » تنها به دريافت سطحى مطالب ياد شده محدود مى شود. به 
عبارت ديگر، به هنگام گوش دادن فرد به جزئيات مطلب شنيدارى توجه مى كند درحالي كه به 

هنگام شنيدن چنين چيزى اتفاق نمى افتد.
هنگامى كه شخصى سخن مى  گويد، معموالً گوش دادن به او در يكى از چهار سطح انجام 
وانمود  فرد   .2 نمى افتد.  اتفاق  دادن  گوش  ابداً  يا  مى شود  گرفته  ناديده  گوينده   .1 مى شود: 
فقط  يعنى  مى كند،  گوش  گزينشى  شخص   .3 نمى دهد.  گوش  اما  مى دهد،  گوش  كه  مى كند 
به بعضى از قسمت هاى محاوره گوش مى دهد و 4. فرد دقت و تمركز خود را به واژه هاى 
گفته شده معطوف مى كند. به طور كلى، فقط تعداد كمى از افراد به قصد فهميدن گوش مى دهند 
(ُكوى6 ،1997) كه اين نوع گوش دادن هم به سطح بااليى از تمركز نياز دارد. اّما بيشتر مردم به 
قصد فهميدن گوش نمى دهند؛ آنها به قصد پاسخ دادن گوش مى دهند، يعنى يا سخن مى گويند 

يا آمادة سخن گفتن هستند.
مؤثرترى  بينافردى  روابط  مى دهد  امكان  ما  به  كه  است  اين  در  گوش دادن  مهارت  اهميت 
برقرار كنيم، اطالعات مهّمى را كسب كنيم، براى تصميم گيرى درست اطالعات جمع كنيم و به 

طرز مناسبى به پيام هاى شفاهى واكنش نشان بدهيم (به نقل از بروانول7 ، 1994). 
محققانى كه بر آموزش مهارت گوش دادن متمركز شده اند عقيده دارند كه مى توان گوش 
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يا  تغيير  براى  عمدى  مداخلة  طريق  از  كه  معتقدند  آنها  داد (بروانل8، 1994).  آموزش  را  دادن 
اصالح عادت ها و الگوهاى گوش دادن، افراد به شنونده هاى كارآمدترى تبديل مى شوند. و لذا  
به دنبال يافتن تعريفى از گوش دادن هستند كه قابليت عملياتى شدن و كاربست در كالس ها 
دسته بندى  رويكرد  دو  قالب  در  دادن  گوش  تعاريف  باشد.  داشته  را  آموزشى  سمينارهاى  و 
مى شوند: رويكرد شناخت گرا و رويكرد رفتارگرا. كسانى كه گوش دادن را در چارچوب رويكرد 
شناخت گرا تعريف مى كنند آن را به صورت فرايندى صرفًا شناختى و منفعل مطرح مى سازند 
(گاس9، 1982؛ كِلى10، 1967). و معتقدند كه پردازش اطالعات مهم ترين بخش فرايند گوش دادن 
است. اّما طرفداران رويكرد رفتارگرا مفهوم گوش دادن را در قالب مدل هايى عملياتى كرده اند 
كه قابل يادگيرى، مشاهده و كاربست است. در محيط هاى آموزشى معلمان به دنبال رويكردهايى 
هستند كه منحصراً به عملكردهاى قابل شناسايى و آشكار تكيه دارند و به عنوان نشانگر فرايندهاى 
ذهنى كه قابليت مشاهده ندارند به كار مى روند. در چارچوب رويكرد رفتارگرا، افراد زمانى كه 
به شيوة آموزش داده شده به آنها رفتار مى كنند، يعنى زمانى كه مدل خاصى را تكرار مى كنند و 
مانند شنوندگان كارآمد عمل مى كنند، شنونده هاى بهترى خواهند بود (بروانول، 1990 و ُردز، 

واتسون و باركر11 ، 1990).
اگر بتوان مهارت گوش دادن را به صورت چند خرده مهارت مجزا آموزش داد ـ و مطالعات 
انجام شده حاكى از امكان پذير بودن اين كار است (به نقل از بروانول، 1994)ـ در اين صورت 

برنامه ريزان درسى و معلمان مى توانند براى آموزش گوش دادن، برنامة درسى  تدوين كنند. 
بروانول (1985، 1986، 1994) با تعريف گوش دادن در قالب شش سطح مرتبط به يكديگر، 
چارچوبى را براى آموزش اين مهارت زبانى  ارائه مى دهد و  متذكر مى شود كه اين سطوح به 
توالى و با چنان سرعتى روى مى دهند كه  معموًال فرد آگاهى چندانى نسبت به آنها ندارد شش 

سطح عبارت اند از: 
حّسِى  گيرنده هاى  برانگيزانندة  و  صوتى  امواج  وسيلة  به  شده  ايجاد  واكنش  به  شنيدن:   .1
گوش شنيدن گفته مى شود. شنيدن در واقع درك فيزيولوژيكى و غير ارادى امواج صوتى است. 
براى گوش دادن شما بايد بشنويد، اّما براى شنيدن الزم نيست كه گوش بدهيد (گوش دادن به 

ميزان توجه فرد بستگى دارد).
2. توجه كردن: مغز محرك ها را غربال كرده و تنها بر تعدادى از آنها تمركز مى كند. اين درك 
گزينشى، توّجه ناميده مى شود كه الزمة گوش دادن مؤثر است.الزم به ذكر است كه محرك هاى 
قوى مانند المپ هاى پُر نور و سر و صداى ناگهانى همگى توجه را جلب مى كنند، اّما توجه به 
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محرك هاى معمولى يا مواردى كه چندان جالب نيستند به تالش ويژه  اى نياز دارد. 
3. فهميدن: به درك نمادهاى ديده شده يا شنيده شده فهميدن نام دارد. در فرايند فهميدن 
شنونده معناى محرك هايى را كه دريافت مى نمايد تحليل مى كند. معناى محرك هاى شفاهى (از 
واژه ها تا صداهايى مانندكف زدن و هلهله) تابعى از تداعى هاى پيشين و بافت رخداد آنها است. 
شنونده بايد بتواند معناى موردنظر و بافت مفروض توسط فرستندة پيام را درك كرده باشد تا 

بتواند ارتباط بينافردى مؤثرى با او يا آن برقرار كند.
را  موردنظر  پيام  بايد  تنها  نه  شنونده  كه  معناست  اين  به  پيام  به يادآوردن  به يادآوردن:   .4
دريافت و آن را تفسير كند بلكه بايد آن را به مخزن ذخاير ذهنى خود نيز بيفزايد. اّما همان طور 
كه توجه افراد گزينشى است حافظه نيز چنين است؛ يعنى ممكن است آنچه به ياد آورده مى شود 

كامًال متفاوت از آن چيزى باشد كه مشاهده  شده يا شنيده شده است.
5. ارزيابى كردن: تنها شنوندة فعال مى تواند در اين مرحله، يعنى ارزيابى كردن، مشاركت 
جدا  عقايد  از  را  حقايق  مى كند،  سنگين  سبك  را  شواهد  فعال  شنوندة  ديگر،  به عبارت   كند. 
مى سازد و وجود يا عدم تعصب و سوگيرى را در يك پيام تعيين مى كند. شنوندة كارآمد اطمينان 
مى يابد كه اين فعاليت را خيلى زود نبايد شروع  كند، زيرا شروع اين فرايند پيش از كامل شدن 
پيام مستلزم آن است كه ديگر نشنويم و به پيام مورد نظر توجه كنيم و درنتيجه، فرايند گوش 

دادن متوقف مى شود.  
6. پاسخ دادن: در اين مرحله شنونده از طريق بازخورد كالمى و يا غيركالمى فرايند گوش دادن 
را كامل مى كند و به اين ترتيب گوينده از دريافت پيام خود توسط شنونده اطمينان حاصل مى كند. 
به هنگام گوش دادن به ديگران، بايد هم محتوا و هم نگرش ها و احساساِت زيربناِى محتوا 
مورد توجه قرار بگيرد. بنابراين، در اين صورت، گوش دهنده اطالعات شفاهى را سه تا چهار بار 

سريع تر از گوينده پردازش مى كند. شنونده به توجه و تمركز بيشترى نياز دارد.  
انرايت، گريب، ُكدا، موسنتال، مولكاهى- ارنت و شدل12 (2000) چهار هدف خواندن را به 
گوش دادن نيز تسرى مى دهند، از نظر آنها افراد به هنگام گوش دادن به ديگران يكى از چهار 

هدف زير را دنبال مى كنند: 
1. گوش دادن براى كسب اطالعات خاص؛ 2. گوش دادن براى درك مقدماتى؛ 3. گوش دادن 

براى يادگيرى، و 4. گوش دادن براى تلفيق اطالعات.
گوش دادن براى كسب اطالعات مستلزم درك جزئيات متن است. نمونة اين نوع گوش دادن 
در كالس درس شامل گوش دادن به اعالن معلم دربارة تاريخ مقرر شده براى مقالة پايان ترم و يا 
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گوش دادن براى دانستِن چهار سطِح زندگى يك حشره است كه، براى مثال، در يك سخنرانى 
دربارة زيست شناسى بيان مى شود. 

گوش دادن براى درك مقدماتى مستلزم درك كّلى يك گفتار، از جمله درك ايده هاى اصلى و 
جزئيات مهم آن مطلب است. درك همة جزئيات در اين هدف، ضرورى نيست. 

هم  خاص  اطالعات  كسب  براى  هم  گوش دادن،  توانايى  شامل  يادگيرى  براى  گوش دادن 
براى درك يك مطلب در وضعيتى خارج از بافت موقعيت آن است. در چنين شرايطى شنونده 
بايد بتواند اطالعات قسمت هاى متفاوت مطلِب شنيده شده را تلفيق كرده و روابط ميان آنها را 

درك كند. 
گوش دادن براى تلفيق اطالعات سه هدف اّول را دربرمى گيرد، ضمن اين كه برآوردن اين 
هدف مستلزم آن است كه شنونده اطالعات بيش از يك گفتار را تلفيق كند. اين هدف غالبًا در 
مواردى مدنظر قرار مى گيرد كه بيش از يك مهارت مورد نياز باشد. مثًال ممكن است فردى دربارة 
يك موضوع متنى را بخواند، به قسمتى از يك سخنرانى دربارة همان موضوع گوش كند و سپس 

به طورخالصه يك پاراگراف دربارة آن بنويسد.
سنگ بنا و شالودة دانش و آموزش مهارت هاى زبان فارسى در دانش آموزان در پايه هاى 
مهارتى  و  دانش  پاية  بر  مدرسه  سال هاى  تمام  در  آموزش  سپس  و  نهاده  مى شود  بنا  ابتدايى 
به خوبى  بتوانند  دانش آموزان  اين كه  براى  مى يابد.  ادامه  كرده اند  كسب  قبلى  پاية  در  بچه ها  كه 
بايد  فرا دهند،  گوش  شفاهى  مطالب  به  انتقادى  و  تحليلى  صورت  به  مختلف  موقعيت هاى  در 
مؤلفه هاى اين مهارت  زبانى به خوبى به آنان آموزش داده شود. به نظر   مى رسد كه در شرايط 
مؤلفان  و  مى شود  تأليف  مؤلفان  فردى  تجربة  و  شّم  براساس  بيشتر  درسى  كتاب هاى  كنونى، 
و  مؤلفه  ها  فقدان  ادعا  اين  شاهد  ندارند.  اختيار  در  زمينه  اين  در  روزآمدى  و  دقيق  اطالعات 
هدف هاى آموزش مهارت  گوش دادن به زبان فارسى به صورتى سطح بندى  شده، و نيز كمبود 

پژوهش هاى در زمينة ياد  شده  است. 
بسيار  گرفته  صورت  ايران  در  زبان آموزى  درسى  برنامة  زمينة  در  كه  هايى  پژوهش  شمار 

محدود است كه در زير به اختصار معرفى مى شوند:   
ابتدايى  دورة  در  زبان آموزى  درسى  برنامة  راهنماى  توليد  تطبيقى  مطالعة  به  طيبى(1385) 
ايران و كشورهاى فنالند ، فرانسه ، امريكا (ايالت كاليفرنيا) مى پردازد. عصاره (1382) به بررسى 
مشكالت زبان-آموزى كودكان پاية اّول ابتدايى در مناطق دوزبانة ترك زبان و عرب زبان و ارائة 
درسى  برنامة  مؤلفه هاى  و  عناصر  قاسم پور(1382)  مى پردازد.  آنان  براى  درسى  برنامة  الگوى 
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زبان آموزى دورة ابتدايى را در چهار محور هدف، محتوا، روش و ارزشيابى در ايران و اياالت 
كاليفرنيا، آريزونا، ويرجينيا و ويسكانزيِن آمريكا مورد مطالعة تطبيقى قرار مى دهد و تالش مى كند 
الگوى مناسبى براى برنامه ريزى آموزش فارسى در مقطع ابتدايى ايران ترسيم كند. نعمت زاده 
(1384) به شناسايى واژگان پاية ادراكى و توليدى دانش آموزان دورة ابتدايى ايران در سطوح 
اسامى ذات، فعل ها و صفات مى پردازد. وزيرنيا (1384) با اجراى طرح پژوهشى زبان فارسى 
معيار (در متن آموزشى) در پى دستيابى به تعريف و توصيف زبان معيار و گونة  آموزشى آن 
بوده است و مهم ترين كاربرد آن را در تدوين متن مناسب براى كتاب درسى و نشريات آموزشى 
مى داند. يارمحمدى و نيلى پور (1383) نيز به بررسى و ارزيابى متون درسى موجود و شيوة 
آموزش زبان و ادب فارسى در دوره هاى ابتدايى، راهنمايى، دبيرستان و پيش دانشگاهى و تعيين 
زبانى،  چهارگانة  مهارت هاى  به  توجه  محتوا،  ساختار،  جهات  از  كتاب ها  ضعف  و  قوت  نقاط 
روش آموزش و در نهايت تدوين الگو و يا الگوهايى براى ارزيابى مبتنى بر پارادايم و نظريه هاى 

حاكم بر شيوه هاى جديد زبان آموزى مى پردازند. 
به ويژه  زبانى،  مهارت هاى  آموزِش  شاخِص  فوق،  مطرح شدة  پژوهش هاى  از  يك  هيچ  در 
شاخص گوش دادن، مورد توجه قرار نگرفته است و پژوهندگان تنها به ذكر نقاط قوت و ضعف 
اقدام  روشن  نظرى  مبناى  و  شاخص  داشتن  بدون  تحصيلى  مختلف  دوره هاى  درسى  برنامة 

كرده اند. بنابراين هدف هاى پژوهش حاضر عبارتند از:
1. تدوين شاخص عمق و گسترة آموزش مهارت گوش دادن در دورة ابتدايى؛

2. بررسى هدف هاى آموزش گوش دادن در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى (دورة ابتدايى) 
با شاخص عمق و گسترة آموزش اين مهارت زبانى و مقايسه اين هدف ها با يكديگر؛

به  توجه  لحاظ  به  ابتدايى)  (دورة  فارسى  زبان  درسى  برنامة  راهنماى  تحليل  و  بررسى   .3
شاخص عمق و گسترة آموزش مهارت گوش دادن و تبيين نقاط قوت و ضعف آن.

ذكر اين نكته ضرورى است كه منظور از لفظ «عمق » در اين جا تعداد مؤلفه هاى در نظرگرفته 
اين  آموزش  توزيع  چگونگى  «گستره »  لفظ  از  منظور  و  گوش دادن  مهارت  آموزش  براى  شده 

مهارت و مؤلفه هاى آن در پايه هاى دورة ابتدايى است.

پرسش هاي پژوهش حاضر عبارتند از:
1. آموزش مهارت گوش دادن در برنامة درسى زبان مّلى در دورة ابتدايى بايد چه عمق و 

گستره اى داشته باشد؟  
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چه  ابتدايى  دورة  در  فارسى  زبان  درسى  برنامة  راهنماى  در  گوش دادن  مهارت  آموزش   .2
عمق و گستره اى دارد؟  

3. هدف هاى آموزشى در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى در دورة ابتدايى، به لحاظ توجه 
به عمق و گسترة آموزش مهارت گوش دادن، چه نقاط قوت و ضعفى دارد؟

مى شود؛  مطرح  پژوهش  پرسش هاى  پاسخ  يافتن  براى  پژوهش  روش  ابتدا  مقاله،  ادامة  در 
بدين ترتيب كه: در پاسخ به پرسش اّول، هدف هاى آموزشى و مؤلفه هاى مهارت گوش دادن 
در برنامة  درسى دورة ابتدايى كشورهاى آمريكا (ايالت نيوجرسى)، انگلستان و سنگاپور ارائه 
مى شود تا معلوم شود در اين چارچوب ها مهارت گوش دادن در قالب چه مؤلفه هايى تعريف 
شده و ضمنًا آموزش مؤلفه هاى ياد شده در پايه هاى مربوط به اين سطح تحصيلى چگونه توزيع 
شده است. در ادامه، با توجه به وجوه شباهت برنامه هاى درسى مذكور و نيز نكاتى كه پيشتر 
دربارة مهارت گوش دادن مطرح شد، شاخص عمق و نيز شاخص گسترة آموزش اين مهارت 
زبانى در دورة ابتدايى به دست داده مى شود.  به اين ترتيب، چارچوبى به دست مى آيد كه بر 
زبان  درسى  برنامة  در  گوش دادن  مهارت  مؤلفه هاى  و  آموزشى  هدف هاى  مى توان  آن  اساس 
فارسى ايران را تحليل كرد. در پاسخ به پرسش دّوم پژوهش، هدف هاى آموزشى و مؤلفه هاى 
مهارت گوش دادن در برنامة درسى زبان فارسى ايران در دورة ابتدايى مطرح مى شوند. به پرسش 

سوم نيز با تحليل برنامة درسى زبان فارسى ايران در دورة ابتدايى پاسخ داده مى شود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، بر اساس اهداف آن، از نوع بنيادى-كاربردى، و بر اساس طرح پژوهش از 
نوع تحليل كيفى محتوا است. جامعة آمارى پژوهش حاضر را برنامة درسى زبان مّلى براى دورة 
نيوجرسى،  (ايالت  آمريكا  مّلى  زبان  درسى  برنامة  شامل  آمارى  نمونة  مى دهد.  تشكيل  ابتدايى 
دورة  در  فارسى  زبان  درسى  برنامة  راهنماى  و   (2006) سنگاپور   ،(2007) انگلستان   ،(2004
ابتدايى (ويراست 1388) است كه از طريق مطالعه و بررسى كتابخانه اى و اينترنتى جمع آورى 
و با مالك هاى از پيش  تعيين  شده انتخاب شده اند. انتخاب برنامة درسى كشورهاى ياد شده به 
اين دليل بود كه اين كشورها در رقابت هاى بين  المللى سواد، نسبت به ايران، حائز رتبة بسيار 
گونزالس13 (2004)  و  مارتين  موليس،  به  دراين باره  بيشتر  اطالعات  (براى  گرديدند[2]  بهترى 
نگاه كنيد). در زمينه برنامة درسى زبان مّلى كشور آمريكا، برنامة درسى ايالت نيوجرسى انتخاب 
گرديد و دليل اين امر جامعيت برنامة درسى ايالت ياد شده به لحاظ كيفيت و كميّت اطالعات 
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ارائه شده در آن بود. نكتة قابل ذكر ديگر اين است كه رسانة ياددهى- يادگيرى در تمام كشورهاى 
مورد مطالعه، زبان انگليسى است. عّلت آن است كه زبان يادشده زبان مّلى كشورهاى پيشرفته 
نظر  مورد  كشورهاى  زبان آموزى  درسى  برنامة  دربارة  خوبى  مطالعات  رو  اين  از  و  دنياست 

صورت گرفته است. 
در ادامة مقاله، هدف هاى آموزشى و مؤلفه هاى مهارت گوش دادن در آمريكا (ايالت نيوجرسى، 
2004) در پايان پاية پنجم ابتدايى، انگلستان (2007) در پايان سطح كليدى 2 و سنگاپور (2006) 
در پايان دورة سّوم ابتدايى ارائه مى شود. الزم به تذكر است كه پايان پاية پنجم ابتدايى در نظام 
و  آموزش  نظام  در   2 كليدى  سطح  پايان  معادل  آمريكا،  نيوجرسى  ايالت  پرورش  و  آموزش 
پرورش انگلستان، و پايان دورة سّوم ابتدايى در نظام آموزش و پرورش سنگاپور تقريبًا معادل 

پايان دورة ابتدايى در نظام آموزش و پرورش ايران است.

جدول 1. مؤلفه ها و هدف هاى آموزش مهارت گوش دادن در ايالت نيوجرسى آمريكا (2004)، انگلستان 
(2007) و سنگاپور (2006) 

هدف هاى آموزش مهارت گوش دادن در آمريكامؤلفه هاى آموزش مهارت گوش دادن در آمريكا 

الف. گوش دادن فعال
ب. درك شفاهى

الف. گوش دادن فعال [3]  
كسب  يا  لذت بردن  مثًال  گوناگون  منظورهاى  به  گوش دادن  توانايى  ـ   

اطالعات؛ 
ـ  توانايى گوش دادن به سخنگويان مختلف با دقت و به صورت انتقادي؛ 
 ـ توجه به گوينده از طريق تماس چشمي و ارائة بازخورد مناسب و 

سؤال براى روشن شدن پيام او؛
 ـ توجه به  فنون گوينده براى متقاعد كردن مخاطب و تحليل آنها؛

 ـ توجه به زبان ادبيات درشعرها يا ادبيات كالسيك ضبط شده؛  
 ـ توانايى گوش دادن براي تعيين هدف، نگرش و زاوية ديد گوينده؛ 

 ـ توانايى استفاده از مالك ها/دستورالعمل هاي ارزيابي ارائه هاي شفاهي 
ديداري،  كمكي  وسايل  محتوا،  ارائه،  فنون  هدف،  مثل  (سخنرانى) 

سرنخ هاى غير كالمي و حاالت صورت متناسب با موقعيت.
ب. درك شفاهى

داستان،  يك  به  واكنش  طريق  از  فعال  گوش دادن  در  مهارت  نمايش  ـ 
عكس العمل نشان دادن،  خالصه كردن،  شفاهي (مثل  گزارش  يا  مصاحبه، 

بازگو كردن)؛ 
اطالعات  به كاربردن  طريق  از  فعال  گوش دادن  در  مهارت  نمايش  ـ   

به دست آمده در موقعيت هاي جديد و براى حل مسائل مختلف؛
ـ  توانايى پرسيدن  سؤاالت مربوط و بجا، يادداشت بردارى و نتيجه گيري 

براساس اطالعات ارائه شده؛  
 ـ توانايى نتيجه گيري از گزارش يا ارائه اي شفاهي؛  

 ـ توانايى دنبال  كردن دستورالعمل هاي شفاهى سه و چهار مرحله اي. 
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هدف هاى آموزش مهارت گوش دادن در ايالت انگلستانمؤلفه هاى آموزش مهارت گوش دادن در انگلستان 

الف. گوش دادن
ب. زبان انگليسي معيار
ج. تنوعات زبانى

الف. گوش دادن
- تشخيص مهم ترين نكات يك تعريف يا نكات كليدي يك بحث 

و توانايى ارزيابي شنيده ها؛
بسط  و  شفاف كردن  براي  مرتبط  سؤاالت  كردن  مطرح  توانايى   -

مطالب شنيده شده؛ 
متن  صحبت،  بحث،  يك  مهم  مختصه هاي  يادآورى  توانايى   -
خوانده شده، برنامة راديويي يا تلويزيوني و فيلم و بيان مجدد آنها؛

- توانايى شناسايي مختصه هاي زبان مورد استفاده براي نيل به هدفي 
خاص (مثًال تشويق، آموزش يا سرگرم كردن)؛ 

پاسخ مناسب  به گفتة ديگران با گوش دادن دقيق  - توانايى ارائة 
به آنها؛

ب. زبان انگليسي معيار؛ 
- ايجاد مبنايي مناسب براي آموزش گوش دادن با  داشتن اطالعاتى 

دربارة زبان انگليسي معيار، گونه هاى زبان و ساختار زبان؛ 
زبان  غير معيار  صورت هاي  شايع ترين  سپردن  خاطر  به  توانايى   -
 they) فعل  و  فاعل  مطابقة  غيرمعيار   صورت  جمله  از  انگليسى 
was)، ساخت زمان گذشته (have fell , I done)، ساخت منفي 
 them) اشاره  ضماير   ،(come quick) قيدها  ساخت   ،(ain’t)

books)؛ 
- يادگيرى ساختارهاي دستوري ويژة زبان انگليسي معيار گفتاري و 

كاربرد  اين دانش متناسب با بافت موقعيت.  
ج. تنوعات زبانى 

- توجه به تنوعات زبانى براساس موقعيت و هدف (مثًال، انتخاب 
واژگان در موقعيت هاي رسمي)؛

- توجه به تنوعات زبانى بين گونه هاي معيار و محّلي زبان؛
- توجه به تنوعات ميان صورت هاي گفتاري و نوشتاري زبان (مثًال، 
تفاوت هاي بين گفتار آوانويسي شده، گفتار مستقيم و گفتار نقل شده).
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هدف هاى آموزش مهارت گوش دادن در ايالت سنگاپور (2006)مؤلفه  هاى آموزش مهارت گوش  دادن در سنگاپور 

در چارچوب اين برنامة درسى بر هدف  هاى 
آموزشى تأكيد مى  شود و مؤلفة خاصى براى 
آموزش مهارت   گوش دادن به صورت مجزا 

بيان نمى  شود.

االف. توانايى كسب اطالعات از طريق گوش دادن به مطالب شفاهى مختلف 
ب. توانايى گوش دادن به انواع متون شفاهى و درك آنها

ج. توانايى گوش دادن به انواع متون شفاهى براى واكنش و بيان ادبي 
د.توانايى گوش دادن به انواع متون شفاهى براي تعامل اجتماعي 

الف. توانايى كسب اطالعات از طريق گوش دادن به مطالب شفاهى مختلف
- توانايى گوش دادن بي  وقفه به مطلب ارائة شده در كالس؛

- توجه به متن زباني و سرنخ  هاي شفاهى (آهنگ صدا، بلندي)براى درك 
معناى متن؛

- يادداشت  برداري از ايده  هاي اصلي و جزئيات متن بر طبق يك طرح كّلي؛ 
دو  اين  ميان  تفاوت  فهم  و  غيررسمي  و  رسمي  انگليسي  زبان  به  توجه   -

گونة زبانى؛
- توانايى دنبال كردن گفته  ها با استفاده از دانش خود دربارة ابزارهاي انسجام 

(مثًال حروف ربط بيانگر زمان، دليل شرط، هدف و...). 

ب. توانايى گوش دادن به انواع گفتار و درك آنها
- شناسايي نكات مهم و ايده  هاي كليدي گفتار؛ 

- توانايى يادآورى اطالعات و جزئياتي مانند توصيف  ها، مثال  ها، توضيحات 
و كمك  هاي ديداري (كه از ايدة اصلي متن حمايت مي  كنند)؛ 

و  بافتي  سرنخ  هاي  از  استفاده  با  نظر  مورد  موضوع  دربارة  نتيجه  گيري   -
اطالعاتي؛

- توانايى دنبال كردن دستورالعمل  ها؛ 

ج. توانايى گوش دادن به انواع گفتار براى واكنش و بيان ادبي
- پيش  بيني محتواى داستان و شخصيت  هاي آن با استفاده از سرنخ  هاي بافتي 

و دانش پيشين؛ 
رويدادها  شخصيت  ها،  به  توجه  با  داستان  مهم  و  اصلي  نكات  شناسايي   -

و فضاى آن؛
فضاي  و  رويدادها  شخصيت  ها،  به  مربوط  جزئيات  يادآورى  توانايى   -

داستان؛ 
- توانايى استنباط   و نتيجه  گيري دربارة رويدادها و فضاي داستان رويدادها 

و فضاي داستان، شخصيت  ها، اعمال و انگيزه هاي آنها؛
- توانايى استنباط معنا با استفاده از سرنخ  هاي بافتي، دانش پيشين و اطالعات 

مربوط به فرهنگ  هاي آشنا در سنگاپور و آسياي جنوب شرقي. 

د. توانايى گوش دادن به انواع گفتار براي تعامل اجتماعي
- شناسايي نكات اصلي و مهم محاورات و يادآورى جزئيات آنها؛ 

- نتيجه  گيري دربارة معنا، قصد و احساس منتقل  شده توسط گوينده؛ 
- توانايى تعامل موثر با افرادى از فرهنگ (مذهب) خود يا از فرهنگ  هاى 

(مذهب  هاى) متفاوت.
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ميان  سنگاپور  و  انگلستان  آمريكا،  نيوجرسى  ايالت  مّلى  زبان  درسى  برنامة  در  طرفى،   از 
مؤلفه ها و هدف هاى آموزش مهارت گوش دادن شباهت هايى وجود دارد كه در قالب جدول 2 

به شرح زير ارائه شده اند:

جدول 2. شباهت  هاى ميان اهداف و مؤلفه  هاى آموزش مهارت گوش  دادن در برنامة درسى زبان مّلى ايالت 
نيوجرسى آمريكا، انگلستان و سنگاپور

- آموزش گوش دادن هدفمند؛ 
- خرد كردن اين هدف به اهداف جزئى  تر و به صورتى منسجم و هماهنگ از ساده به پيچيده- متناسب با سطح 

رشد و توان ذهنى دانش  آموزان؛ 
- بيان   روشن راهكارهاي عملي براي نيل به هدف  هاى آموزشى در كالس درس؛

• معرفى انواع متونى كه دانش  آموزان بايد در جريان گذر از سال  هاى مدرسه به آنها گوش بدهند (انواع متون 
شفاهى ادبى و غير  ادبى (اطالعاتى))؛  

• ارائة انواع فعاليت  هاى آموزشى از جمله گوش  دادن به انواع متون شفاهى ادبى و غير  ادبى (اطالعاتى و ...) به 
تفكيك دوره  ها و سطوح تحصيلى؛ 

- برنامه  ريزى براى آموزش گوش  دادن به صورتى متناسب با بافت موقعيت، مثًال:
• توجه به تغيير لحن و واژگان صحبت  هاى افراد متناسب با بافت موقعيت؛ 

• استفادة افراد، از ساختارها، سبك  ها و گونه  هاى زبانى متنوع در گفته  ها متناسب با موقعيت؛ 
- برنامه  ريزى براى آموزش گوش  دادن به صورت انتقادى، مثًال: 

و  كالمي  سرنخ  هاي  به  توجه  با  او  سخنان  به  گوش  دادن  ضمن  گوينده  ديدگاه  هاي  و  اهداف  تفسير  و  تعبير   •
غير  كالمي (حركات بدن و حالت چهره)؛ 

• واكنش به داستان، مصاحبه، يا گزارش شفاهي و پرسيدن سؤاالت مربوط و بجا دربارة آن؛ 
• توجه به فنونى كه گوينده براى متقاعدكردن شنوندگان استفاده مى  كند و تحليل  آنها؛

• توجه به اين كه چه موقع شعار و چه موقع استدالل در گفتار گوينده به  كار   رفته  است.

شاخص هاى عمق و گسترة آموزش گوش دادن در برنامة درسى زبان مّلى 
با توجه به مباحث مطرح شده دربارة فرايند گوش دادن و نيز با نگاهى به چگونگى تدوين 
هدف هاى آموزش اين مهارت زبانى در كشورهاى آمريكا (ايالت نيوجرسى، 2004)، انگلستان 
(2007) و سنگاپور (2006) مى توان گفت كه گوش دادن فعاليتى هدفمند است و براى كسب 
اطالعات، لذت بردن و نيز تفكر دربارة گفته هاى ديگران انجام مى شود. اين فعاليت مشتمل بر 
فرايندهاى شنيدن (بازشناسى شنيدارى واژه ها) و درك گفتار است. شنيدن از طريق حس شنوايى 
انجام مى شود كه يك توانايى زيست شناختى است و نيازى به آموزش ندارد. اّما درك دقيق گفتار 
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گوش دادن  مهارت  را  آن  كه  آنچه  به اين ترتيب،  است.  آموزش  مستلزم  آن  جزئيات  به  توجه  با 
مى ناميم در حقيقت مهارت در درك گفتارها يا مطالب شفاهى است كه از دو جنبه قابل بررسى 

است: هدف گوش دادن و راهبردهاى درك مطلب.
معموالً افراد به منظور درك نكات كّلى يا اصلى يك گفتار (گوش دادن عادى) و يا درك نكات 

كّلى همراه با جزئيات مربوط به آن به ديگران گوش فرا مى دهند (گوش دادن براى يادگيرى). 
يك  بهره گرفت.  متفاوتى  راهبردهاى  از  مى توان  گفتارى  مطلب  دقيق  درك  براى  طرفى،  از 
راهبرد، بروز واكنش مناسب است. مثًال هنگامى كه شنونده نمى تواند مطالِب شفاهى را دنبال كند 
مى تواند با طرح سؤال ابهام موردنظر را رفع كند يا پيش بينى خود را از مطالب بعدى تأييد يا رد كند. 
راهبرد ديگر، سازماندهى اطالعاِت موجود در گفتارهاست. مثًال تدوين رئوس نكات اصلى 

يك سخنرانى، يا تدوين نمودار فرايندى از مطالب شنيده شده. 
براى  مى تواند  شنونده  كه  است  ديگرى  راهبرد  نيز  شنيدارى  مطالب  مختصه هاى  به  توجه 
و  كالمى  دستورى،  مختصه  اند:  نوع  سه  داراى  گفتارها  بهره بگيرد.  آنها  از  گفتار  درك  تضمين 
كاربردشناختى. شنونده مى تواند براى درك يك گفتار به مختصه هاى دستورى آن متوسل شود. 
مثًال به كاربردهاى معيار و غيرمعيار زبان توجه داشته باشد، به تنوعات موجود در زبان، لهجه و 
گويش گوينده توجه كند، به تلفظ سريع و مبهم باهمآيى هاى محاورات روزمره توسط گويندگان 
بومى دقت كند، و يا معناى عبارت هاى اشارى مثل همين، همان، واژه هاى چند معنا و ... را با 

توجه به بافت زبانى و موقعيت گفتار دريابد. 
همچنين، شنونده مى تواند به مختصه هاى كالمى توجه كند. مثًال با توجه به گره هاى انسجامى 
گفتار (حروف ربط، ضماير، ...)، مفهوم آن را به روشنى و در قالب يك سخن منسجم و هماهنگ 
دريابد، و يا با توجه به نشانگرهاى تغيير موضوع سخن، ايده هاى اصلى و فرعى مدنظر گوينده 

را دريابد. 
توجه به مختصه هاى كاربرد شناختى گفتار نيز راهبرد ديگرى است كه شنونده با كمك آن 
مى تواند درك خود را از آن تضمين كند. مثًال شنونده با مشاهدة كليدواژه يا عبارت روى تخته سياه 
كه معلم به صورت شفاهى توضيح مى دهد آن را بهتر و عميق تر درك مى كند زيرا بخشى از 

شنيده ها را دقيقًا مشاهده مى كند.
از طرفى، شنونده ها بايد راهبردهاى گوش دادن خود را متناسب با هدف و مخاطب تغيير 
بدهند. مثًال راهبردهايى كه شنونده ها به هنگام گوش دادن به سخنرانى رسمى اتخاذ مى كنند بايد 
متفاوت از راهبردهايى باشد كه به هنگام گوش دادن در موقعيت هاى غيررسمى به كار مى برند. 
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همچنين، شنونده ها بايد هدف ها، عالئق و سوگيرى هاى سخنگويان را به هنگام تفسير شنيده ها 
و واكنش به آنها درنظر داشته باشند. آنها بايد لحن متفاوت صداى شنونده ها را شناسايى كرده و 
اطالعاتي را كه مي شنوند مورد نقد و بررسي قرار بدهند؛ به هنگام گوش دادن از جزئيات مهم 
يادداشت بردارند و از شنيده هاى خود براى تأييد يا رد نتيجه گيرى گوينده اطالعاتى را استخراج 
كنند. همچنين آنان بايد بياموزند كه با توجه به الگوى ارائة شفاهى مطالب، مانند ترتيِب زمانى و 

مكانى، ارائة آنها شنيده ها را تفسير كنند. 
به عالوه، شنونده ها بايد توجه  داشته باشند كه چگونه گوينده با استفاده از سبك و واژگان 
صداها  و  بصرى  امكانات  زبان،  از  چگونه  و  مى  كند  منتقل  را  خود  نظر  مورد  مطلب  خاصى 
براى تحت تأثير قرار دادن مخاطبان خود استفاده مى كند كه اين همان گوش دادن انتقادى است. 
گوش دادن انتقادى زمانى روى مى دهد كه شنونده نه تنها مى خواهد دريابد كه سخنران يا گوينده 
چه مى گويد بلكه همچنين به دنبال ارزيابى كردن گفته هاى او و چگونگى بيان آن است. مثًال 
هنگامى كه انتخاباتى در پيش است و فرد مى خواهد تصميم بگيرد كه به چه كسى رأى بدهد، به 
هنگام تماشاى مناظره تلويزيونى به نوعى از گوش دادن انتقادى بهره مى گيرد، به-عبارت ديگر، او 

به سخنان افراد گوش فرا داده و شنيده هاى خود را ارزيابى مى كند. 
با توجه به توضيحات مطرح شده مى توان گفت مهارت گوش دادن داراى مؤلفه هاى زير است: 

الف. بازشناسى شنيدارى واژه ها (شنيدن)
ب. درك گفتار كه شامل خرده مؤلفه هاى زير است:

- گوش دادن هدفمند (گوش دادن عادى، گوش دادن براى يادگيرى)
- راهبردهاى درك مطلب شفاهى (بروز واكنش مناسب با توجه به مختصه هاى دستورى، 

كالمى و پرگماتيكى مطلب شفاهى)
- گوش دادن انتقادى

 با توجه به توضيحات مطرح شده، شاخص هاى عمق و گسترة آموزش اين مهارت زبانى در 
دورة ابتدايى به شرح زير ارائه مى شود (پاسخ به پرسش اّول پژوهش حاضر):

دورة  براى  مّلى  زبان  درسى  برنامة  در  گوش دادن  آموزش  عمق  شاخص هاى 
ابتدايى

الف. بازشناسى شنيدارى واژه ها (به صورت خودكار كسب مى شود)
ب. درك گفتار (مستلزم آموزش رسمى است)  
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- گوش دادن هدفمند (گوش دادن عادى، گوش دادن براى يادگيرى)
- راهبردهاى درك گفتار (ابراز واكنش مناسب، با توجه به مختصه هاى دستورى، كالمى و 

پراگماتيكى گفتار)
- گوش دادن انتقادى

شاخص هاى گسترة آموزش مهارت گوش دادن در برنامة درسى زبان مّلى براى 
دورة ابتدايى
درك گفتار

• گوش دادن هدفمند 
گوش دادن براى نيل به هدف هاى متفاوت مثًال لذت بردن يا كسب اطالعات 

• راهبردهاى درك گفتار 
- توجه به گوينده از طريق تماس چشمي، ارائة بازخورد مناسب و سؤال كردن براى روشن-

شدن پيام او؛ 
- كسب آگاهى نسبت به زبان معيار و موارد كاربرد آن؛ 

- استفاده از راهبردهاى درك گفتار (همچون پرسيدن سؤال، استنتاج، تصديق يا رد پيش بينى ها 
و نتيجه گيرى ها و...)؛  

- درك تنوعات بين صورت هاي معيار و محلي زبان؛ 
- تشخيص بعضي از قراردادهاي گفتار مانند ترتيب اركان جمله و بلندى صدا؛ 

- درك معناى گفتار با توجه به چگونگى ترتيب و سازماندهى واژه ها و جمالت. 

• گوش دادن انتقادى
- كنجكاوى دربارة حروف، صداها، واژه ها و الگوهاى واژگانى؛ 

- نشان دادن رفتارهاى مربوط به گوش دادن و مشاهدة فعال (همچون نشان دادن توجه به 
گوينده با حالت هاى صورت، به نشانه احترام سكوت را رعايت كردن)؛ 

- توانايى تميز بين موارد تخيلى و واقعى به هنگام گوش دادن به گفته هاى مختلف؛
- شناسايى عناصر كليدى (شامل طرح داستان، زمينه، شخصيت پردازى و...) و فنونى همچون 

بلندى صدا، سرعت گفتار و ... در گفتارهاى مختلف و بررسى تأثير آنها؛ 
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- نمايش گوش دادن با ابراز نظرات و سؤاالت مرتبط؛ 
- يادآورى و بيان مجدد ايده هاي مهم يك بحث، صحبت، متن خواندني، برنامة راديويي يا 

تلويزيوني و فيلم؛ 
- توجه به نحوة تغيير گفتار (مثًال واژگان و لحن رسمى) در شرايط مختلف (مثًال موقعيت هاي 

رسمي)؛  
- گوش دادن براي تشخيص هدف، نگرش و زاوية ديد گوينده؛ 

- تشخيص فنون متقاعدكردن شنونده و تحليل آنها؛
- توجه به مواردى مثل هدف سخنرانى، فنون ارائه، محتوا، وسايل كمكي ديداري، حركات 

بدن و حاالت صورت سخنران به هنگام گوش دادن به سخنرانى ها؛
- ارزيابى ميزان صراحت مطالب شنيده شده؛ 

- دليل و چگونگى تغيير معنا و ساختارهاى واژگانى در گفتار و درك معناى درست واژه ها 
با توجه به بافت موقعيت؛ 

- توجه به شكل گيرى متون متناسب با منظورها و مخاطبان متفاوت؛ 
- تشخيص منظور متون ساده و ارزيابي اعتبار آنها؛ 

- توجه به تأثير مختصه هاي زبان شفاهي بر مخاطبان. 
در ادامة اين مقاله پاسخ به پرسش هاى دّوم و سّوم پژوهش مطرح مى شود. براى يادآورى، 

پرسش هاى ياد شده مجدداً در زير مطرح مى شوند. 
- آموزش مهارت گوش دادن و مؤلفه هاى آن در برنامة درسى زبان مّلى ايران در دورة ابتدايى 

چه عمق و گستره اى دارد؟  
- هدف هاى برنامة درسى زبان مّلى ايران در دورة ابتدايى به لحاظ توجه به آموزش مهارت 

گوش دادن و مؤلفه هاى آن چه نقاط قوت و ضعفى دارد؟

عمق و گسترة آموزش مهارت گوش دادن در چارچوب راهنماى برنامة درسى 
زبان فارسى براى دورة ابتدايى (ويراست 1388)

در چارچوب راهنماى برنامة درسى زبان فارسى ايران براى دورة ابتدايى (ويراست 1388) 
مؤلفه هاى  به  مستقيمًا  نمى توان  بنابراين  است؛  نشده  تعريف  صراحت  به  گوش دادن  مهارت 
آموزش اين مهارت زبانى در اين برنامة درسى دست يافت. اّما با نگاهى به هدف هاى آموزش 
مهارت گوش دادن در راهنماى ياد شده مى توان به مؤلفه هاى آموزش اين مهارت زبانى (عمق 
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آموزش  اندازه  چه  تا  كه  كرد  مشخص  مى توان  همچنين،  كرد.  پيدا  دست  گوش دادن)  آموزش 
اين مؤلفه ها در دورة ابتدايى توزيع شده است (گسترة آموزش گوش دادن). در ادامه، هدف هاى 
قالب  در  ابتدايى،   دورة  براى  فارسى  زبان  درسى  برنامة  راهنماى  در  ياد شده  مهارت  آموزش 
جدول 3 مطرح مى شود و عمق و گسترة آموزش گوش دادن در چارچوب اين برنامه، با توجه 
به شاخص هاى مطرح شده براى آموزش اين مهارت زبانى، تبيين مى گردد (پاسخ به پرسش دّوم 
پژوهش حاضر). در قسمت بعد، نقاط قوت و ضعف آموزش گوش دادن در چارچوب راهنماى 
برنامة درسى زبان فارسى ايران براى دورة ابتدايى به لحاظ ميزان توجه به عمق و گسترة آموزش 
اين مهارت زبانى در قالب جدول هاى 4 و5 تشريح مى شود (پاسخ به پرسش سّوم اين پژوهش). 

جدول 3. اهداف آموزش گوش دادن در راهنماى برنامة درسى فارسى براى دورة ابتدايى (ويراست 1388)

الف. هدف  هاى   شناختى
- آشنايي  با ساختار زبان  فارسي  معيار وگسترش  حوزة  نمادها و معاني آن؛ 

- آشنايي  با زبان  گفتار و نوشتار، نظم  و نثر و تفاوت  آن ها؛
- آشنايي  مختصر با جلوه هاي  هنري  زبان؛ 

- آشنايي با شيوه  هاي تقويت حافظه و راه  هاي پرورش ذوق و خالقيت.

ب. هدف  هاى عاطفى (نگرشى)
- ايجاد، پرورش  و تقويت  عالقه  و نگرش  مثبت  نسبت  به :

- مباني  اعتقادي ، فرهنگي  و مّلي  كشور؛
- جنبه هاي  زيبايي  سخن  و تحسين  آن. 

ج. هدف  هاى مهارتى
- دقّت  و تمركز در سخن  گوينده ؛

- درك  سخن  و دريافت  پيام؛ 
- دريافت  ارتباط  بين  بخش هاي  مختلف  پيام ؛

بررسي  و اظهارنظر دربارة  شنيده ها.

با توجه به دو شاخص عمق و گسترة آموزِش مهارِت گوش دادن كه در همين مقاله شرح آن 
گذشت، عمق و گسترة آموزش اين مهارت زبانى در چارچوب راهنماى برنامة درسى موجود 

زبان فارسى براى دورة ابتدايى به شرح زير، در جداول 4  و 5  ارائه مى شود:
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جدول4. عمق آموزش گوش دادن در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى ايران براى دورة ابتدايى (ويراست 1388)
درك گفتار

الف. گوش دادن هدفمند: مطرح نمى شود. 
ب. راهبردهاى درك گفتار: مطرح مى شود.

ج. گوش دادن انتقادى: مطرح مى شود.

جدول 5. گسترة آموزش مهارت گوش دادن در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى ايران براى دورة ابتدايى 
(ويراست 1388)

درك گفتار
الف. گوش دادن هدفمند: مطرح نمى شود. 

 ب. راهبردهاى درك گفتار: 
- دقّت  و تمركز در سخن  گوينده 

- درك  سخن  و دريافت  پيام 
- دريافت  ارتباط  بين  بخش هاي  مختلف  پيام 

ج.  گوش دادن انتقادى:
- بررسي  و اظهارنظر دربارة  شنيده ها 

در اين قسمت پاسخ به پرسش سّوم اين پژوهش دربارة مهارت گوش دادن مطرح مى شود. 
با  نيز  و  ابتدايى  دورة  در  گوش دادن  مهارت  آموزش  گسترة  و  عمق  شاخص   دو  به  توجه  با 
توجه به عمق و گسترة آموزش اين مهارت زبانى در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى ايران 
(جداول 4 و 5) مى توان نقاط قوت و ضعف برنامة ياد شده را به لحاظ عمق (تعداد مؤلفه هاى 
در نظر گرفته شده براى آموزش گوش دادن) و گسترة آموزش مهارت گوش دادن در دورة ابتدايى 
(چگونگى توزيع آموزش  مؤلفه هاى نامبرده  در اين دورة تحصيلى) تبيين كرد. ذكر اين نكته 
ضرورى است كه مالك قوت و ضعف در اين مقاله ميزان نزديكى يا دورى هدف هاى آموزش 
گوش دادن در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى با شاخص هاى آموزش گوش دادن در چارچوب 
اين مقاله است. به اين ترتيب، هر چه هدف هاى ياد شده تعداد بيشترى از شاخص هاى مورد 
نظر در اين مقاله را پوشش داده و با آنها هماهنگى بيشترى داشته باشد از نقاط قوت بيشترى 
برخوردار است و بر عكس، هر چه تعداد كمترى از شاخص هاى مورد نظر را پوشش داده و با 
آنها هماهنگى كمترى داشته باشد نقاط ضعف بيشترى دارد. در ادامه، ابتدا نقاط قوت و ضعف 
هدف هاى آموزش گوش دادن در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى ايران (دورة ابتدايى) با توجه 
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به «عمق» آموزش اين مهارت زبانى مطرح مى شود و سپس نقاط قوت و ضعف آنها با توجه به 
«گسترة» آموزش اين مهارت زبانى مورد بحث قرار مى گيرد. 

فارسى  زبان  درسى  برنامة  راهنماى  در  گوش دادن  مهارت  آموزش  ضعف  و  قوت  نقاط 
ايران (دورة ابتدايى) با توجه به عمق آموزش اين مهارت زبانى همان طور كه پيشتر گفته شد 
آموزش گوش دادن واژه ها با بازشناسى شنيدارى واژه ها آغاز مى شود. اّما مهارت در مرحلة بعدِى 
هدفمند،  گوش دادن  طريق  از  است  گوش دادن  اصلى  هدف  كه  گفتار،  درك  يعنى  گوش دادن، 
توجه به استفاده از راهبردهاى درك گفتار و نيز گوش دادن به صورت انتقادى محقق مى شود. 
ناگفته پيداست كه تنها كسب مهارت در مرحلة دّوم فرايند گوش دادن مستلزم آموزش رسمى 
است. با توجه به مطالب پيش گفته دربارة عمق آموزش مهارت گوش دادن در برنامة درسى دورة 
توجه  ابتدايى  دورة  در  مهارت  اين  آموزش  قوت  نقطة  تنها  كه  كرد  ادعا  مى توان  ايران  ابتدايى 
مهارت  آموزش  عمق  به  توجه  با  ياد شده  درسى  برنامة  اّما  است.  گفتارها»  «درك  شاخِص  به 

گوش دادن داراى نقاط ضعف متعددى است؛ از جمله اين كه:
آموزش  تعميق  براى  مقاله)  اين  چارچوب  (در  مطرح شده  زيرشاخص هاى  ميان  از   -
گوش دادن، زيرشاخص گوش دادن هدفمند به هيچ وجه آموزش داده نمى شود. از  طرفى، آموزش 
زيرشاخص هاى  راهبرد درك گفتار و  گوش دادن انتقادى در دورة ابتدايى تابع هيچ مبناى نظرى 

خاصى نيست و تنها بخش هايى از آنها به صورت پراكنده مورد توجه قرار گرفته است.
- در هدف هاى شناختى و عاطفى (نگرشى) برنامة يادشده، آموزِش دانِش مربوط به شاخص 

درك گفتار و زيرشاخص هاى هر كدام مدنظر قرار ندارد.

نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت گوش دادن با توجه به گسترة آموزش آن 
در راهنماى برنامة درسى زبان فارسى ايران

با توجه به مطالب پيش گفته دربارة گسترة آموزش مهارت گوش دادن در برنامة درسى دورة 
ابتدايى ايران مى توان ادعا كرد كه تنها نقطة قوت گسترة آموزش اين مهارت در دورة يادشده 
توجه به شاخِص درِك گفتار در اين دورة تحصيلى است. اّما نقاط ضعف گسترة آموزش مهارت 

گوش دادن در برنامة درسى ياد شده عبارتند از:
- آموزِش شاخِص درك گفتار، به صورت كّلى و بدون مبناى نظرى خاصى، در دورة ابتدايى 
دنبال مى شود. به عبارت ديگر، زيرشاخص هاى شاخص  ياد شده به صراحت و با جزئيات مطرح 
نمى شوند و در نتيجه آموزش مهارت گوش دادن در اين دورة تحصيلى متناسب با توان ذهنى 
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به  مى توان  زيرشاخص ها  اين  آموزش  گسترة  ضعف  نقاط  دربارة  نمى شود.  دنبال  دانش آموزان 
موارد زير اشاره كرد: 

در حوزة زير شاخص گوش دادِن هدفمند، به صراحت به دانش آموزان آموزش داده نمى شود 
كه براى نيل به هدف هاى متفاوت، مثًال لذت بردن يا كسب اطالعات، فّعاالنه گوش  فرا دهند.

در حوزة زير شاخِص راهبردهاى گوش دادن، موارد زير به صراحت آموزش داده نمى شود؛ 
به عبارت ديگر، دانش آموزان ياد نمى گيرند كه: 

- از طريق تماس چشمي و ارائة بازخورد مناسب و سؤال براى روشن شدن پيام گوينده به 
او توجه  كنند؛

- به تدريج نسبت به زبان فارسى معيار و موارد كاربرد آن آگاهى پيدا  كنند؛
و  پيش بينى ها  رد  يا  تصديق  استنتاج،  سؤال،  پرسيدن  (همچون  متن  درك  راهبردهاى  از   -

نتيجه گيرى ها و...) استفاده كنند؛ 
- تنوعات بين صورت هاي معيار و محلي زبان فارسى را درك كنند؛

- بعضي از عناصر گفتارى مانند ترتيب اركان جمله و بلندى صدا را تشخيص بدهند؛
- با توجه به چگونگى ترتيب و سازمان دهى واژه ها و جمالت به معناي متن دست يابند.

داده نمى شود؛  آموزش  صراحت  به  زير  موارد  انتقادى،  گوش دادن  زير شاخِص  حوزة  در 
به عبارت ديگر، دانش آموزان ياد نمى گيرند:

- كه كنجكاوى خود را دربارة حروف، صداها، واژه ها و الگوهاى واژگانى نشان بدهند؛ 
- كه رفتارهاى مربوط به گوش دادن و مشاهدة فعال (همچون نشان دادن توجه به گوينده با 

حالت هاى صورت، به نشانة احترام سكوت را رعايت كردن) را به نمايش بگذارند؛
- كه عناصر كليدى (شامل طرح داستان، زمينه، شخصيت ها و...) و فنون مختلف (همچون 

بلندى صدا،...) را در گفتار شناسايى كرده و تأثير آنها را بررسى كنند؛
- كه با ابراز نظرات و پرسيدن سؤاالت مربوط نشان دهند كه ه دقت گوش  فرا داده اند؛ 

- كه ايده  هاي مهم يك بحث، صحبت، متن خواندني، برنامة راديويي يا تلويزيوني و فيلم را 
به خاطر آورده و مجدداً بيان كنند؛ 

- كه در برخى موقعيت ها واژگان و لحن رسمى ترى به كار مى رود؛
- كه چگونه گفتار در شرايط مختلف تغيير مي كند (مثًال دربارة نحوة تغيير گفتار ديگران در 

موقعيت هاي رسمي  فكر كنند)؛
- كه در هنگام گوش دادن تشخيص  دهند كه گفتارهاى متفاوت براي نيل به اهداف مختلف 
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و براى مخاطبان متفاوت شكل  مي گيرند؛
- كه منظور گفتار ساده را تشخيص دهند و اعتبار آنها را ارزيابي  كنند؛

- كه تشخيص دهند مختصه هاي زبان شفاهي را مي توان براي اثرگذاري بر ديگران استفاده كرد.
با توجه به مطالب و جزئيات مطرح شده دربارة عمق و گسترة آموزش گوش دادن در برنامة 
درسى زبان فارسى در دورة ياد شده مى توان گفت كه آموزش مهارت گوش دادن در اين برنامة 

درسى سطحى بوده و انسجام ندارد.

نتيجه گيرى
مى توان  گوش دادن  مهارت  آموزش  بخش  در  ايران  فارسى  زبان  درسى  برنامة  مطالعة  با 
دريافت كه در چارچوب اين برنامه  مهارت گوش دادن امرى بديهى فرض شده است، چرا كه 
تدوين گران  نشده اند.  معرفى  نيز  آن  خرده مهارت هاى  و  نشده  تعريف  صراحت  به  مهارت  اين 
برنامه هاى ياد شده مستقيمًا به بيان هدف هاى آموزش مهارت گوش دادن  پرداخته اند پيش از اين كه 
ابتدا چارچوب مفهومى اين مهارت زبانى را مشخص كرده باشند. عدم تدوين چارچوب مفهومى 
براى مهارت گوش دادن باعث شده  است كه هدف هاى آموزش آن به صورت كّلى و مبهم ارائه 
شوند و تدوين آنها به صورتى منسجم و هماهنگ (منطبق با فرايند گوش دادن) و متناسب با سطح 
رشد و توان ذهنى دانش آموزان دورة ابتدايى دنبال نشود. نكته ديگر اين كه در اين برنامة درسى 
راهكارهاي عملي براي نيل به هدف هاى آموزشى در كالس درس بيان نشده است. به بيان ديگر، 
در چارچوب اين برنامة درسى، انواع فعاليت هاى آموزشى كه دانش آموزان بايد از طريق آنها 
دانش، مهارت ها و شناخت الزم را در زمينة خرده مهارت هاى گوش دادن از طريق تجربة انواع 

گفتارهاى ادبى و غير ادبى (اطالعاتى و ...) كسب  كنند ارائه نشده است. 
اين  مى شود.  آغاز  واژه ها  شنيدارى  بازشناسى  با  گوش دادن  شد  مطرح  پيشتر  كه  همان طور 
بعدى  مرحلة  اّما  مى گيرد.  انجام  شنيدن  فيزيولوژيِك  فرايند  طى  و  خود  خودبه  صورت  به  امر 
تمركز  مثًال  مختلف  طرق  به  است  گوش دادن  اصلى  هدف  كه  گفتار  درِك  يعنى  گوش دادن، 
شنيده شده،  اطالعات  خالصه كردن  متفاوت،  شفاهى  متون  به  مناسب  واكنش  بروز  شنيده ها،  بر 
قضاوت دربارة آنها و ارزيابى آنها، توجه به تغيير لحن و واژگان گوينده، سبك و گونة گفتارى 
گوينده متناسب با موقعيت، توجه به عالئم غيركالمى، پرسيدن سؤال براى شفاف سازى درك 

خود از مطلب شنيده شده، وتشخيص نكات كليدي گفتار انجام مى شود. 
در هدف هاى مهارتِى آموزِش گوش دادن، در چارچوب راهنماى برنامة درسى زبان فارسى 
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براى دورة ابتدايى، فرايند گوش دادن به صورت دقيق و مدون مطرح نشده است، به همين دليل 
تنها بخش هايى از اين فرايند، آن هم به صورت ناقص و مبهم، جزء هدف هاى آموزشى قرار 
مى گيرند. همچنين، هدف هاى ياد شده به صورت عملياتى تعريف نمى شوند و مشخص نيست 

كه چگونه قرار است دانش آموزان به هدف هاى ياد شده نائل شوند. 
از طرفى، با توجه به هدف هاى آموزش گوش دادن، نمى توان دريافت كه آموزش فرايند درِك 
گفتار و راهبردهاى مختلف گوش دادن و نيز گوش دادن انتقادى بايد در قالب چه خرده مهارت ها 
يا مؤلفه هايى انجام گيرد يا اين كه اصًال موارد ياد شده بايستى به صراحت آموزش داده  شوند يا نه؟ 
 ابهام و ناهماهنگى مطرح شده دربارة هدف هاى مهارتى آموزش گوش دادن در دورة ابتدايى، 
درمورد هدف هاى شناختى و عاطفِى (نگرشى) آموزِش اين مهارت نيز صادق است. همان طور 
كه پيشتر در جدول 3 مالحظه گرديد هدف هاى شناختى آموزش زبان فارسى در دورة ابتدايى 

به صورت كّلى و مبهم مطرح شده و در آن از مهارت گوش دادن سخنى به ميان نيامده است. 
و  برنامه  ابتدايى  دورة  براى  فارسى  زبان  درسى  برنامة  در  گوش دادن  آموزش  كّلى  طور  به 
هدف مشخصى را دنبال نمى كند و ميان يادگيرِى گوش دادن و گوش دادن براى يادگيرى تعادل 
برقرار نمى شود. از طرفى، بر گوش دادن به قصد درك چارچوب مفهومي مطالب شفاهى و درك 

ايده هاى اصلى و فرعى آنها هم تأكيد نمي شود. 
دورة  براى  فارسى  زبان  درسى  برنامة  در  كه  گفت  مى توان  مطرح شده  مطالب  به  توجه  با 
ابتدايى، آموزش مهارت گوش دادن به صورتى متناسب با بافت موقعيت برنامه ريزى نشده است. 
مثًال، قرار نيست كه دانش آموزان ياد بگيرند راهبرد گوش دادِن خود را متناسب با هدف خود 
از گوش دادن و نوع گفتار تغيير بدهند، سرعت گوش دادن را با نوع گفتار و سطح دشوارى آن 

منطبق كنند و يا از سرنخ هاى متفاوت براى درك معناى متون استفاده كنند. 
از طرفى، در چارچوب برنامة ياد شده آموزش گوش دادن به صورت انتقادى مدنظر قرار 
ندارد. مثًال به دانش آموزان آموزش داده نمى شود كه به داستان، مصاحبه، يا گزارش شفاهي كه 
مى شنوند واكنش نشان داده و دربارة آن سؤاالت مربوط و بجا بپرسند، به هنگام گوش دادن به 
فنونى كه گوينده براى متقاعدكردن شنوندگان استفاده مى كند توجه كرده و آنها را تحليل  كنند و 
يا  دقت كنند كه چرا و چگونه معنا و ساختارهاى واژگانى در گفتارهاى مختلف تغيير مى كنند. 
همچنين، به هنگام آموزش اين مهارت، گوش دادن به متون چندسبكى (متون تدوين شده با 
شيوه هاى ارتباطى نوشتارى، گفتارى و ديدارى) نيز مطرح نمى شود. با توجه به اين مطلب مى توان 

گفت كه آموزش مهارت گوش دادن به كمك فناورى اطالعات و ارتباطات انجام نمى شود.
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با توجه به نقاط ضعف مطرح شده براى آموزش گوش دادن در برنامة درسى زبان فارسى براى 
دورة ابتدايى موارد زير براى اصالح اين برنامه پيشنهاد مى شود:
 تدوين چارچوب مفهومى براى مهارت گوش دادن [4]؛

 تدوين هدف هاى آموزش مهارت گوش دادن متناسب با چارچوب مفهومى آن، به صورتى 
وابسته به بافت موقعيت، وبه صورتى پيوسته و منسجم براى تمام پايه هاى تحصيلى در ادامة 

يكديگر و متناسب با سطح رشد و توان ذهنى دانش آموزان؛ 
 برنامه ريزى براى آموزش گوش دادن هدفمند؛

 برنامه ريزى براى راهكارهاي عملي به منظور نيل به هدف هاى آموزشى در كالس درس؛
 اصالح برنامة آموزش معلمان زبان و ادبيات فارسى، همسو با تغيير برنامة درسى مربوط.

منابع
راهنماى برنامة درسى فارسى دورة ابتدايى (1388). دفتر تأليف و برنامه ريزى كتاب هاى درسى سازمان پژوهش 

و برنامه ريزى آموزشى، تهران.
دورة  در  خاص (زبان آموزى)  ماده  يك  در  درسى  برنامة  راهنماى  توليد  تطبيقى  مطالعة  اكرم. (1385).  طيبى، 

آموزش عمومى ( گزارش منتشر نشد)ه. تهران: مؤسسة پژوهشى برنامه ريزى درسى و نوآوري هاى آموزشى.
عصاره، فريده. (1382). بررسى مشكالت زبان آموزى كودكان پاية اول ابتدايى در مناطق دوزبانه و ارائة الگوى 
برنامة درسى براى آنان. (گزارش نهايى طرح پژوهشى). تهران: مؤسسة پژوهشى برنامه ريزى درسى و نوآوري هاى 

آموزشى.
قاسم پور مقدم، حسين. (1382). بررسى تطبيقى ديدگاه ها، رويكردها و روش هاى برنامة درسى زبان آموزى به 
منظور ارائة الگوى مناسب براى آموزش زبان فارسى (پايان نامة دكترى). دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و پژوهش 

هاى، تهران.
نعمت زاده، شهين. (1384). شناسايى واژگان پاية فارسى دانش آموزان ايرانى در دورة ابتدايى (گزارش نهايى 

طرح پژوهشى).  تهران: مؤسسة پژوهشى برنامه ريزى درسى و نوآوري هاى آموزشى.
وزير نيا، سيما. (1384). زبان فارسى معيار (در متن آموزشى) (گزارش نهايى طرح پژوهشى). تهران: مؤسسة 

پژوهشى برنامه ريزى درسى و نوآوري هاى آموزشى.
شيوة  و  فارسى  زبان  درسى  كتاب هاى  زبان شناختى  ارزيابى  رضا (1383).  پور،  نيلى  و  اهللا  لطف  يارمحمدى، 
آموزش آن در مدارس (گزارش نهايى طرح پژوهشى). فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى ايران: گروه علوم انسانى.



111 شاخص هاى آموزش گوش دادن در دورة ابتدايى؛ شواهدى از برنامة درسى زبان ملّى...

Brownell, J. (1985). A model for listening instruction: Man^^ement applications.fiu/Zetin of 
the Association for Business Communication, 48(3), 39-44.

Brownell, J. (1986).Building active listening skills. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Brownell, J. (1990). Perceptions of good listeners: A management study. Journal of Business 

Communication, 27(4), 401-416. 
Brownell, J. (1994). Teaching listening: some thoughts on behavioral approaches, Business 

Communication Quarterly, 57(4), 19-26
Covey, S. R. (1997). Modeling and mentoring. Executive Excellence, 14, 3-4.
Devine, T. (1978). Listening: What do we know after fifty years of research and theorizing? 

Journal of Reading, 21, 296-304.
Dunkel, P. (1991). Listening in the native and second/foreign language: Toward an integration 

of research and practice. TESOL Quarterly, 25, 431-457.
Enright, M, K., Grabe, W., Koda, K., Mosenthal, P., Mulcahy-Ernt, P., & Schedl, M. (2000). 

TOEFL Reading Framework: A Working Paper. TOEFL Monograph Series. Educational Testing 
Service, Princeton, New Jersey.

  Eysenck, M., E., & Keane, M,. (2005). Cognitive psychology: A student’s handbook (5th ed). 
Psychology Press.

Goss, B. (1982). listening as information processing.Com/nMnication Quarterly, 30, 304-
306.

Henning, G. (1991). A study of the effects of variation of short-term memory load, reading 
response length, and processing hierarchy on TOEFL listening comprehension item performance 
(TOEFL Research Report No. 33). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Jamieson, J., Jones, S., Kirsch, I., Mosenthal, P., & Taylor, C. (2000). TOEFL 2000 
framework: A working paper. (TOEFL Monograph Series Report No. 16). Princeton, NJ: 
Educational Testing Service.

Kelly, C. M. (1967). Listening: A complex of activities—and a unitary skill? Speech 
Monographs, 34, 455-466.

Kreitner, R & Kinicki, A. (1995). Organizational Behavior. Burr Ridge, ILL: Irwin New 
Jersey department of education. (2004). New Jersey core curriculum content standards for lan-
guage arts literacy.

Qualifications and curriculum authority (2007). England national curriculum at key stages 
1, 2, 3 & 4.

Rhodes, S. C, Watson, K. W, & Barker, L. L. (1990). Listening assessment: TVends and 
influencing factors in the 1980s. Journal of the International Listening Association, 4, 62-82.

Singapore ministry of education. (2006). Nurturing every child: flexibility and diversity in 
Singapore schools.



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة41، سال يازدهم، بهار1121391

زيرنويس
توليدى  و  ادراكى  مهارت هاى  مؤلفه هاى  و  هدف ها  "تبيين  پژوهشى  طرح  گزارش  از  بخشى  حاضر  مقالة   .1
زبان در برنامة درسى زبان مّلى ايران در دوره هاى مختلف تحصيلى" است كه نگارنده به سفارش مؤسسة پژوهشى 

برنامه-ريزى درسى و نوآورى هاى آموزشى (سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى) انجام داده است.
2. Devine
3. Dunkel
4. Henning
5. Kreitner & Kinicki
6. Eysneck & Keen
7. Covey
8. Brownell
9. Goss
10. Kelly
11. Enright, Grabe, Koda, Mosenthal, Mulcahy-Ernt & Schedl
12. Rhodes, Watson, & Barker 

13. انگلستان رتبه سّوم، آمريكا رتبه نهم، سنگاپور رتبه پانزدهم و ايران رتبة سى و دّوم را در ميان 35 كشور 
شركت كننده در رقابت بين المللى پرلز احراز كردند.

14. Mulis, Martin & Gonzalez

15. به هنگام گوش دادن فعال رفتارهايى انجام مى دهيم كه حاكى از توجه ما به طرف مقابل است. اما در حالت 
گوش دادن منفعالنه فقط فرايند شناختى جذب اطالعات مد نظر مى باشد. يعنى ممكن است پنهانى و بى آنكه عالمتى 
دال بر توجه به ديگران از خودمان نشان دهيم، به صحبتهاى ديگران گوش دهيم. اما در محيط هاى آكادميك ، نوع 

اول يعنى گوش دادن فعال مد نظر است.
16. براى توضيح مفّصل دربارة چارچوب مفهومى مهارت گوش دادن و نيز دربارة تمام پيشنهادات ارائه شده 

در باال به داناى طوسى (1389) نگاه كنيد.  


