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 چکیده

ــنیدن آموزش   ــت که در این میان مهارت ش ــتن همراه اس ــنیدن، گفتن، خواندن و نوش زبان با چهار مهارت ش

طوري که رشــد و پرورش ســزایی برخوردار اســت؛ بهعنوان اولین مبداء ورودي اطالعات زبانی از اهمیت بهبه

شود. انه دیگر میهاي آموزشی و رشد مهارتهاي سه گعلمی و منطقی این مهارت سبب رفع بسیاري از چالش

هاي افزارها و فیلموجود دارد که با استفاده از نرم "البراتوار زبان"در بین ساعات آموزشی کالسی تحت عنوان 

پردازند. در این جستار نخست آموزشی مناسب طبق برنامه آموزشی از قبل نوشته شده به آموزش زبان دوم می

ــنیدار و چالشــهاي آن مباحثی  ــعی نمودهارائه میدربارة مهارت ش اي بر ایم طرحی پنج مرحلهگردد، ســپس س

شود که در آن اساس رویکرد تکلیف محور بر اساس سه فرایند پیش تکلیف، تکلیف، پس تکلیف پیشنهاد می

بان بهز تاد  ـــ ند و اس یلآموزان در آموزش نقش محوري دار فا میعنوان تســـه ند نقش ای ند. گر در این فرآی ک

د که با اجراي مرحله به مرحلۀ این طرح زبان آموزان با شرایط و موقعیتهاي زبانی و فرازبانی نویسندگان معتقدن

شنا می شتر آ شتر میبهتر و بی شنیدار بی سلط آنها در مهارت  شهاي زبانی جلوگیري شوند، ت شود و از بروز چال

  شود.می
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  مقدمه

شـود کـه از بـه روزتـرین امروزه بین مراکز و موسساتی که متـولی آمـوزش زبـان بـه غیـر فارسـی زبانـان هسـتند تـالش می

ــدها و شــیوه ــدترین مت ــد و درو جدی ــان بهــره گیرن ــوزش زب ــه هاي آم ــات و ابزارهــاي رایان ــن مســیر از امکان اي کمــک ای

صــورت اســت کــه به "البراتــوار زبــان"شــود. یکــی از ایــن امکانــات آموزشــی در بــاال بــردن کیفیــت آمــوزش اســتفاده می

عنوان مبـادي پـردازد؛ زیـرا ایـن مهـارت در کنـار مهـارت خوانـدار بـهمتمرکز و تخصصـی بـه افـزایش مهـارت شـنیدار می

بـان آمـوز همچـون پشـتیبان و منبـع اطالعـاتی بـراي برقـراري ارتبـاط در یـادگیري زبـان اسـت و بـین ایـن دو اطالعاتی ز

مهــارت، مهــارت شــنیدار از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ زیــرا پایــه و زیــر بنــاي اولیــه در ارتباطــات اجتمــاعی هــر 

) 12: 1388(ذوالفقــاري و همکــاران،  باشــد. گــوش دادن اولــین مهــارت زبــانی بــراي ارتبــاط بــا زنــدگی اســتشــخص می

درصــد را بــه صــحبت  30تــا  25درصــد از وقــت ارتباطهــاي خــود را بــه گــوش دادن،  50تــا  40و طبــق آمــار هــر فــردي 

. ایـن فراوانـی (Rivers, 1981) دهـددرصـد را بـه نوشـتن اختصـاص می 9درصـد را بـه خوانـدن و  16تـا  11کـردن و 

ــان می ــه شــنیدن در ارتبــاط نش ــا رشــد روزافــزون فناوريدهــد ک ــت و ب ــاي ارتبــاطی اس ــتقیم بــا ابزاره ــا و مس ه

هاي ارتبـاط جمعـی روزانـه رو بـه افـزایش اسـت و ایـن خـود مویـدي بـر اهمیـت مهـارت شـنیدار در آمـوزش تکنولوژي

زبان است. باید توجه داشت کـه شـنیدن بـا گـوش دادن متفـاوت اسـت و فصـل ایـن دو در میـزان توجـه و تمرکـز انسـان 

ــزي را ا ــدن خــود چی ــک ب ــق اقتضــاي فیزئولوژی ــدون توجــه و طب ــه انســان ب ــر ارادي اســت ک ــارتی غی ســت. شــنیدن مه

هـاي قبلـی بـه موضـوع مـورد نظـر گـوش شنود امـا در گـوش دادن، انسـان بـا دقـت نظـر و توجـه و بـر اسـاس آگاهیمی
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ــه آن واکــنش نشــان میمی ــدهــد. گــوش دادنِ حاشــیهدهــد و نســبت ب ــا دق ــیاي، فعــال، ب ــواع  -ت و تحلیل انتقــادي از ان

گـوش دادن اســت. اســاتید در طــول آمــوزش زبــان ابتــدا بایــد نحـوه خــوب شــنیدن را بــه زبــان آمــوزان آمــوزش دهنــد و 

انتقــادي زبــان آمــوزان باشــد. در ایــن جســتار ســعی شــده بــا برشــمردن چنــد _بیشــتر تاکیدشــان بــر روي شــنیدن تحلیلــی

اي بـراي برگـزاري محـور بـه ارائـه طرحـی پـنج مرحلـهعریـف رویکـرد تکلیفچالش آموزشی مـرتبط بـا شـنیدار ضـمن ت

هــا بــه افــزایش مهارتهــاي چهارگانــه کــالس البراتــوار زبــان بــر اســاس ایــن رویکــرد بپــردازیم تــا ضــمن رفــع ایــن چالش

  آموزان بیانجامد.                                          زبانی زبان

                                          

  پیشینه پژوهش                                                                                                       

ــده و به ــصــی تبدیل ش ــوع به امري تخص ــی در ایران، این موض ــترش آموزش زبان فارس تدریج مطالبی علمی در مورد با گس

شیوهچگونگی اجراي آن و  شته میمهارتها و  هاي چهارگانه زبانی شود. نگاه دقیق و مجزا به هر یک از مهارتهاي آموزش نو

سایر مهارت شتهها در جهت رفع چاشبا رویکردي کلی و مرتبط با  ست. در بین نو شی نگاهی جدید ا هایی که در هاي آموز

ما له در برخی مجالت و ه قا هار م بان موجود اســــت چ نه آموزش ز له یشزمی قا فاي «ها در خور ذکر اســــت؛ م آزو

ــینمایی ــتم بیک(»(س ــفارمقدم ؛ رس ــنهاد می1393ص ــینمایی پیش دهد و )) که آموزش زبان و فرهنگ ایرانی را از طریق فیلم س

دهد و یک نمونه طرح درس بر راهکارهاي کاربرد فیلم ســینمایی و تهیه برنامه درســی را مبتنی بر فیلم مورد بررســی ارائه می

» آموزش زبان به کمک فیلم«اي دیگر با نام اي از یک فیلم سینمایی ایرانی تهیه کرده است. در مقالهاس یک کلیپ پنج دقیقهاس

هاي جزئی و شـخصـی خود در مسـیر آموزش زبان اسـتفاده نموده و چگونگی )) نگارندگان از تجربه1395(ابراهیمی؛ طالعی(

د.  این تجارب، محدود و وابسته به مرکزي است که در آن مشغول به تدریس هستند و به انارائۀ فیلم و فواید آن را نشان داده

تقویت مهارت شنیدار «اي دیگر تحت عنوان مشکالت آموزشی در قسمت شنیدار به صورت محدود پرداخته شده است. مقاله

اتوار و تقویت مهارت شنیدار را به طور کلی ها و چگونگی برگزاري کالس البرراه )1397(مهرآوران و همکاران،(» بر پایه فیلم

  کند. و در امر آموزش زبان بررسی می

کند که در اي بر این اساس معرفی میمقاله حاضر رویکردي تکلیف محور دارد و ضمن تعریف این رویکرد طرحی پنج مرحله

ــتاد فقط بهآن زبان ــلی را در فرآیند آموزش دارند و اس ــهآموزان نقش اص آموزان گر در فرآیند تکلیف در کنار زبانیلعنوان تس

  حضور دارد.

  

 شنیدار

سان  ست. ان شگی ا ست اما همی شد متفاوت ا سبت ر ستند. این آموختن گرچه به ن سانها از آغاز تولد در معرض آموختن ه ان

و همکاران،  ی فردآورد (وکیلشنود، به دست میهاي خود را در طول حیاتش از طریق صداهایی که میبخش عظیمی از آگاهی

). طبیعی است که عوامل گوناگونی بر میزان شنیدن و آموختن انسان مؤثر هستند؛ مهمترین پیش شرط براي یادگیري، 3: 1396

ها عالوه بر سالمت دستگاه شنوایی به میزان و دقت گوش دادن وي سالمت جسمی است. اما میزان درك فرد از صداها و گفته

). گوش دادن به شــالوده توانایی، 160: 1385و همکاران،  تواند ارتقا یابد. (رادپورق تربیت شــنوایی میبســتگی دارد که از طری

گردد که به نیازهاي درونی و بیرونی هایی براي تشخیص، تفکیک، طبقه بندي و تدراك صوتی تفسیر میانتخاب آگاهانه روش

گیرد )  در این جریان انسان یاد می1386سازد. (نک. زندي، را می دهند و جهان شنیداري اوزندگی فرد پاسخ مفید و مثبت می

که چگونه دقت شــنوایی خود را توســعه دهد، چگونه توانایی تمرکز خود را بر یک موضــوع افزایش دهد و چگونه بهداشــت 

  )163: 1390 شنوایی خود را رعایت کند (مهدوي،

  گوش دادن

هاي شنیداري هاي مشخص به محركو سازماندهی، به خاطر سپردن و پاسخگوش دادن را فرآیند شنیدن، انتخاب، جذب  

  ). Wolff. Et al, 1983: 6-8اند(و غیرکالمی تعریف کرده

نند. دامی هندر ذ انیگرد رگفتا معنایابی یندآفردادن را گوش (Weaver, 1972: 4) برخی از نظریه پردازان از جمله ویور     

ــادهتر، گوش دادن فرآیندي اما در تعریفی دقیق ــده و غیر س ــیر، ارزیابی، ذخیره  یاد گرفته ش ــامل فرآیند حس کردن، تفس و ش

در این گونه تعاریف بین شنیدن و گوش دادن تفاوت  . )Steil, 1991: 203نامد(هاي شفاهی میسازي و پاسخ دهی به پیام
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ســمی و گوش دادن یک فعالیت ذهنی اســت. به دیگر ســخن، گوش دادن یک فعالیت وجود دارد. زیرا شــنیدن یک فعالیت ج

ــورت  ــنوایی، بدون آگاهی قبلی ص ــتگاه ش ــالمت دس ــورت س ــت و در ص ــنیدن فعالیتی غیر ارادي اس ــت؛ اما ش ارادي اس

  ).53: 1386گیرد.(زندي، می

  

  انواع گوش دادن

  توان گوش دادن را به این انواع تقسیم کرد: با توجه به شرایط محیطی، انگیزه فرد، موقعیت و اهمیت موضوع می

شود. اي: این نوع گوش دادن در حاشیه یک کار دیگر که براي شنونده حائز اهمیت بیشتري است انجام میگوش دادن حاشیه

هاي یادگیري از جمله در دهیم. این نوع گوش دادن از آفتلویزیون گوش میمانند مواقعی که همزمان با مطالعه به رادیو یا ت

ست. (زندي، کالس سی ا ضور دارند ولی آن گونه که باید 95: 1386هاي در ) در این حالت زبان آموزان به ظاهر در کالس ح

  دهند و ارتباط شنیداري آنها منقطع و با پراکندگی حواس همراه است.به استاد گوش نمی

کند تمام آنچه را وش دادن با دقت: در این نوع گوش دادن تمام حواس زبان آموز در کالس متوجه مخاطب است و سعی میگ

ـــه می کند دریافت کند و نظر یا نظریاتش را در مقابل ابراز کند. این نوع از گوش دادن مقابل گوش دادن که مخاطب عرض

  اي است.حاشیه

هاي اجتماعی، آن  را گوش ) در تعریف این نوع از گوش دادن در برخورد217: 1393گران(هارجی و دیگوش دادن فعال:    

شان میکنند که ما فعاالنه رفتارهایی انجام میاند و آن را به زمانی اطالق میدادن آشکار نامیده دهد توجه ما به طرف دهیم که ن

  گوینده است.

ــخنان گوینده گوش می انتقادي: در این نوع گوش دادن_گوش دادن تحلیلی ــنونده با دقت کامل به س دهد و محتواي پیام را ش

شنوایی). برخی از کارکردهاي این نوع مهارت عبارتند از: تجزیه و تحلیل می هاي صریح و روشن . تمیزدادن جمله1کند(تاثیر 

سایی و داوري در مورد آهنگ 3لی هاي تخیهاي واقعی از جمله. تمیز دادن جمله2ها  هاي بی ربط و ارزیابی آناز جمله شنا  .

  )9: 1396و همکاران،  ها و تعصبات گوینده (وکیلی فرد. کشف و ارزیابی گرایش4صداي گوینده و حاالت عاطفی آن  

  هاي شنیداري و عوامل اخالل در شنیدارچالش

زادي و یا بعد از تولد شخص طی صورت مادرتواند ناشی از نقص فیزیولوژیک فرد باشد که بهاین چالش می درست شنیدن:

ـــنیدار فرد را با اختالل مواجه کند و این مهم با اندکی دقت از حرکات و واکنشحادثه ـــد که ش هاي اي خارجی رخ داده باش

ــاس ویژگی ــت یا اینکه این مهارت بر اس ــایی اس ــناس ــنیداري فرد در کالس قابل ش ــناختی و عاطفی زبانش آموزان و هاي ش

ی ــادگ بردهــاي ی ه ــهرا تی همچون درونري و گون ی ـــ ـــخص ییهــاي ش یی، جــديبرون_گرا ییگرا ــــان_گرا یی، آس گرا

) افراد مختلف 1385: 29-26گرایی (ضیاءحسینی،جزئی_گراییگرایی، کلیاحساس_گرایی، تفکرگراییحقیقت_گراییفرضیه

و کندي همراه ســازد و همچنین عوامل آموز را با اختالل، وفقه هایی همراه باشــد و فرآیند یادگیري و شــنیدن زبانبا تفاوت

در کنار عوامل محیطی که بر  کلمات بی وقفهپیوســـتگی کلماتشـــان و تلفظ  ،گویندگان يســـرعت گفت و گوخارجی مانند 

شنیدار مخاطب جلوه می شودوگو عارض میگفت ساس میدهد؛ به گونهمطالب را نامأنوس و مبهم در ذهن و  کند اي که اح

ست؛ حال  شنیده ا سته  آنکهآن مطالب را تاکنون ن صورت آه سرعت پایین و دقت باالتر اگر همان جمالت را دوباره به  و با 

هاي زبانی متفاوت با زبان دوم هستند مادري آنها از گروهبخصوص در زبان آموزانی که زبان  . این مسالهشودمتوجه می بشنود،

شایع است؛ مثال  سیار  فقط در یک حرف یا حرکت و یا وزن گفتاري، که  موافقت و موفقیت  /کمیاب و کامیابمانند کلماتی ب

(مهرآوران و گیرندنمیدر شـــنیدارِ زبان آموز به طور صـــحیح جاي  دانند،این کلمات را میمعناي  با اینکهبا هم تفاوت دارند 

آموز در ). این مهم رســـالت آموزش را که همانا تقویت شـــنیدار و ایجاد تمایز آوایی و تعمیق توانایی زبان8: 1398همکاران، 

  کند.) با اختالل مواجه می85: 1387درك معناست (حقانی: 

  

  محور بدون توجه به شنیدارآموزش استاد

ساتید آموزش زبان تک سیاري از ا سایر زبان آموزان در کالس ب سط خود و  شنیداري را محدود به خواندن متن درس تو الیف 

هاده و امري فرعی میمی یداري را ارج نن ـــن ید محتواي ش ند و تول هاده و کن تار ن ندارند و همّ و تالش خود را بر مهارت گف پ
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انگاري در کالس خودداري کرده و همین سهلهاي کالمی سازي محیطکنند و از شبیهوگوي ِصرف آغاز میآموزش را با گفت

  آموز در محیط واقعی عاجز شود و توانایی برقراري ارتباط نداشته باشد. شود زبانسبب می

  هاي واجی موجود در الفبا در سطوح ابتدایی آموزشعدم تشخیص رشته آواها و تفاوت

ها دچار ها و چگونگی تلفظ آنو تشـخیص درسـت واجبسـیاري از زبان آموزان در سـطوح ابتدایی آموزش خود در یادگیري 

شتباه می شکال و ا سبب میا ستاد  سوي ا سطح از  صالح آن در این  شنیدن کلمات شوند و عدم توجه و ا شود که در زمان 

 هاي /گ/ و /ق/ کهمختلف دچار اشـــتباه شـــنیداري و در پی آن اشـــتباه در معنا و مفهوم کلمات و جمالت گردند. مانند واج

  آموزان در سطوح ابتدایی شنیداري در تشخیص این دو دچار مشکل هستند. زبان

  

  آموزش معانی کلمات بدون توجه به بافت موقعیتی و ارتباطی

طوري که ابتداي ترجمه و گاهی مستقیم است به_ها هنوز استفاده از روش دستورشیوه آموزشی برخی از مراکز و کتب رایج آن

ــعی در باالبردن دایره لغات زبان ــتاد س ــاخت چند جمله با کلمات جدید میهر درس اس انجامد که آموز دارد که در ادامه به س

اند بدون توجه به وجه ارتباطی و آموزان آموختهو گفتاري است؛ زیرا آنچه را که زبان هاي شنیداريخود از عوامل بروز چالش

ها نیستند. هاي حقیقی قادر به تشخیص درستِ تلفظ کلمات و چگونگی استفاده از آنموقعیتی آن بوده و در شرایط و موقعیت

  انگیز است. از بافت موقعیتی چالش کلماتی مانند: آوردن، درآوردن، برآوردن که تشخیص و تمیز کلمات خارج

  

 بر بودن آنهاي آموزشی و هزینهریزيعدم توجه به مهارت شنیدار در برنامه

متاســفانه بســیاري از مراکزي که متولی آموزش زبان فارســی هســتند در تدوین محتواي آموزشــی خود کمتر به تولید محتواي 

شان در الویت شنیداري توجه می ست غافل از اینکه کنند و آنچه برای شی و توجه به مهارت گفتار ا ست محتواي کتب آموز ا

شنیدن، گفتن، خواندن و  ساس چهار مهارت  شی باید بر ا ست و تمامی کتب آموز شنیدن ا ساس  شروع و پایه آموزش بر ا

ردازنند که این مهم به نوشتن پایه گذاري شود و تا جایی که امکان دارد باید به افزایش تولید محتواي شنیداريِ کمک درسی بپ

  گیرد.بر بودن آن کمتر مورد توجه و دقت قرار میدلیل هزینه

  

  سازي دانش پیشینهاي قبلی و فعالعدم تثبیت آموخته

سیاري از زبان آموزان در محیط صوص ب سی و بخ شدن با مواد در شنا  سط آموزگار و آ شی پس از ارائه درس تو هاي آموز

شت اطالعاتی میچگونگی تلفظ آواها و کلمات سی نو دچار انبا سات بعدي آموزش و رویارویی با مطالب در شوند. ، در جل

شــود و این مهم در زبان آموزانی که در هاي قبلی میهمین امر ســبب ایجاد اختالل در یادگیري و در نتیجه فراموشــی آموخته

ند بسیار شایع است که داشتن طرح درسی از پیش برند و دسترسی به گویشوران بومی زبان دوم را ندارکشور خود به سر می

شده به گونه شته  سیر منظم در هر کالس البراتوار زبان دانش و اندوختهنو شود اي که در یک  شین مرور و بکار گرفته  هاي پی

 تواند از بروز چنین چالشی جلوگیري کند.می

  

  کم بودن دانش دستوري زبان آموزان

آموزان ناشی از کم بودن اطالعات دستوري زبان آموزان در تشخیص نقش اجزاي جمالت و زباناي از مشکالت شنیداري پاره

ست. در سطح گسترده شناخت روابط میان جمالت ا ساختار سخن و عدم  شناخت  تر در تشخیص جمالت پایه و پیرو، عدم 

سطوح ابتدایی زبان آموزي به شنا گردند و با تمرین و تکرار صورت کاربردي با اجزا و اگر زبان آموزان در همان  انواع جمله آ

شخیص این مولفه سطح مطلوبی در ت سند کمک خواهد کرد تا در تمرینبه  ستوري بر شنیداري با به ها و موقعیتهاي د هاي 

  وگوها دست یابند.کار بردن آن علوم به درك بهتر معنایی گفت

  

  عناصر و ساعات آموزشی محدود براي شنیدار

هاي موجود عبارتند ر هر فرآیند باید وقت کافی در نظر گرفت. عناصر آموزشی مرتبط با آموزش زبان در کالسبراي آموزش د

شی، تابلو،  فیلم سخه دیجیتال کتاب آموز سی، کتاب تمرین، ن شی و رایانه.  طبق از: زبان آموزان، آموزگار، کتاب در هاي آموز



 59   /   محور)(براساس رویکرد تکلیف زباناي برگزاري کالس البراتوار ارائۀ طرح پنج مرحله ا 

آموزشی شنیدار، گفتار، خواندار و نوشتار همین عناصر مورد استفاده قرار  هاي آموزشی براي تقویت چهار مهارتبرنامه ریزي

دهند، گیرد. در این میان براساس تصور غلط رایج، بیشتر وقت کالس را به آموزش مفاهیم و دستورات زبانی اختصاص میمی

  ست.ها آموزگار محور است و سببِ مغفول ماندن مهارت شنیدار در  آموزش اشیوه غالب کالس

  

  توجه نکردن به پیوند چهار مهارت 

شت که مهارت ست. باید توجه دا شتار و گفتار در پیوند با یکدیگر و مجموعاً یک فرآیند ا شنیدار، خواندار، نو هاي چهارگانۀ 

رتیب رود تهاي کالسیک، اصلی، پایه و چهارگانه سخن میهاي  زبانی با عناوین مختلف از جمله مهارتهنگامی که از مهارت

ها بیشتر به صورت شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن است. این ترتیب بندي بر اساس طبیعت یادگیري زبان و توالی آن

ساخت سالگی واژگان محدود محیط خود و  ست از این رو کودك در حدود چهار و نیم  صلی زبان را صورت گرفته ا هاي ا

برد. تولید گفتار و شنیدن و درك به کار می» شنیدن و درك گفتار«و » تولید«اه در گیرد و آنها را به طور عادي و ناخودآگفرامی

ستمر  شکار و م ستند و پدیده آ شکار زبان ه ساده و عادي آن بازتاب » گفتن«و » گوش دادن«آن، دو نمود طبیعی و آ شکل  به 

ا کرد آموزش زبان به درستی اتفاق افتاده است توان ادع). زمانی می3: 1394طبیعی فراگیري زبان است. (طهماسبی و همکاران، 

دانان و گویشـــوران بومی آن زبان برقرار هاي مختلف با زبانکه زبان آموزان به درســـتی بتوانند ارتباط کالمی خود را در زمینه

تن را در پی تواند درست گفکنند و این مهم در گرو بهره مندي از مهارتِ درست شنیدن است؛ زیرا درست شنیدن است که می

شوران یک زبان و یا زبان آموزان می سیار اتفاق افتاده که غیرگوی شد؛ چون ب شته با توانند اهداف و نظرات خود را به طرق دا

کنند؛ اما مهم این است که بدانیم مهارت شنیدار مختلف با ایماء و اشاره و اطالعات زبانی محدود به گویشوران آن زبان منتقل 

ــتگی این افراد در چ ــت و آیا توانایی فهمیدن و درك نظرات متقابل را دارند یا خیر که این خود مویدي از وابس ــطحی اس ه س

ست که  ضروري ا شتار توجه به این نکته  شنیدار و نو ست. در پیوند و ارتباط دو مهارت  شنیدار و گفتار ا باالي دو مهارت 

ها از طریق گوش به کند که فرآیند شـنیدن و ثبت آموختهد رشـد میتوانایی نوشـتار(امال) زبان آموزان زمانی به حد اعالي خو

درستی تثبیت شده باشد تا زبان آموزان در زمان بازیابی اطالعات شنیداري خود دچار اشتباه نشوند. در پیوند شنیدار با مهارت 

به خوبی نشــنود و تنها ارتباط  خواندن باید به این نکته توجه شــود که اگر زبان آموز شــیوه درســت اداي کلمات و حروف را

سیر قرائت واژگان تنها با مجموعه شد در م شته با شمی و دیداري با کلمات و حروف دا صورتچ شکال و  هاي زبانی اي از ا

  ها در ذهن ندارد.مواجه است که هیچ اطالع قبلی در رابطه با شیوه و نحوه خواندن آن

  

  تکیه کالم  توجه نکردن به الگوهاي متفاوت آهنگِ جمله و

ست و  سی و به کارگیري در شنا شمندي، موقعیت  شد بلکه از جهت هو شته با ستاد آموزش زبان نه تنها باید دانش نظري دا ا

شد. لحن، آهنگ کالم و موقعیتی که گفت شته با سخن نیز مهارت دا افتد در وگو در آن اتفاق میبجاي واحدهاي زبر زنجیري 

ـــت و در غالب موقعیتدریافت میانتقال معانی و پیامی که مخاطب  ـــیار موثر اس ـــتر کند بس ها باعث تفاوت معنایی در بس

ساخت کالم می شناخت موقعیتشود. از این رو یکی دیگر از چالشزیر هاي فرهنگی و ها، مولفههاي آموزش زبان دوم عدم 

اي از دشـواري انداخته و در پاره خرده فرهنگهاي جاري در زبان مقصـد اسـت که آموزگار را در شـرح و توضـیح موقعیت به

  مواقع جز با نشان دادن موقعیت مورد نظر در بستر رسانه امکان پذیر نیست.

  

  عدم توجه کافی به اختالف گفتار و نوشتار در زبان فارسی

تند خصــوص در ابتداي فراگیریشــان با آن مواجه هســیکی دیگر از چالش هاي مســیر آموزش زبان فارســی که زبان آموزان به

شان اي از اوقات در زبان آموزانی که بُعد زبانیزبان محاوره و غیر رسمی با زبان نوشتار و رسمی است که در پاره هايتفاوت

تواند با برگزاري درست و اصولی کالس البراتوار کند که قبل از وقوع این چالش استاد میباالست ایجاد سردرگمی و یاس می

  نماید. زبان از وقوع آن جلوگیري 

  

  راهکارها

  هاي درسی از حد کالس و استاد ها در بحث آموزش، عناصر آموزشی در کالسیابی آنهاي جدید و راهبا رشد علوم و فناوري
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   کردفادههاي حاضر براي آموزش استتوان از وسایل و امکانات ارتباط جمعی موجود و رسانهوضعیتی می فراتر رفته است. در چنین

  هاي آموزشی از موارد آن هستند.هاي آنالین و آموزش از راه دور و استفاده از فیلمکالس که برگزاري

ـــتفاده از این هنر پیش از ورود فناوري« هاي جدید، نقش و اهمیت نمایش و تئاتر در یادگیري زبان مورد توجه بوده و اس

شمار می شی به  شی آموز سترو ستم بیک، » رفته ا صفار مقدم؛ ر شد علوم و فنون جدید آموزش زبان ) 3: 1393( امروزه با ر

ــتفاده کرد و این کار موجب میدوم هم می ــود که تمرکز از توان از این ابزار (نمایش) در تمام مراحل آموزش و یادگیري اس ش

شد. ( شته با صحبت کردن دا شود و زبان آموز حداکثر زمان را براي  ستاد به زبان آموز منتقل  هاي سدر کال ).davis,1990ا

ــورت مدون و تحت برنامه می ــخت افزارتوان با برگزاري کالسآموزش زبان به ص ها و نرم افزارهاي هاي البراتوار زبان، از س

هاي زبانی زبان آموزان مختلفی به صورت فیلم، سخنرانی، صوت و عکس براي آموزش زبان دوم بهره برد و به تقویت مهارت

  هاي فوق الذکر را حل نمود.الشبخصوص مهارت شنیدار پرداخت و چ

  

  آزمایشگاه زبان

آموزان و اي بین زبانافزاري وجود دارد که در فضایی چند رسانهافزاري و سختاي از امکانات نرمدر آزمایشگاه زبان مجموعه

ســـتاد امکان نماید و اســـتاد مدیریت پخش محتواي آموزشـــی را بر عهده دارد و همچنین ااســـتاد ارتباطی جمعی برقرار می

بازخوردگیري، کنترل و ارتباط انفرادي با زبان آموزان را داراســـت. معموالً در آزمایشـــگاه، با پخش فیلم با زیرنویس یا بدون 

  شود. زیرنویس، به مهارت شنیدار و سپس گفتار توجه می

  

 معیارهاي انتخاب فیلم

وري باال رفته استاندارد خاص همان ابزار پیروي کرد تا میزان بهرهدرسی باید از منطق و براي استفاده از هر امکان جدید کمک

شود. برك ( صل  سه معیار را معرفی می2009و کیفیت مطلوب مدنظر حا شی  کند: معیار اول توجه به ) در انتخاب فیلم آموز

سلط زبانی میهاي زبانویژگی سیت، قومیت و ت سن، جن شد. در معیار دوم به اآموزان از قبیل  هانت آمیز نبودن فیلم انتخابی با

کند مثال فیلم انتخابی باید خالی از مفاهیمی همچون: تمســخر زنان یا یک گروه نژادي یا قومی خاص، مشــاغل و اشــاره می

هایی از خشونت و سوءاستفاده جنسی یا آزار روحی، استفاده سیاست مداران و افراد مشهور و سرشناس باشد. فیلم نباید صحنه

ساختار فیلم (معیار  از مواد شاره دارد که  ساختار فیلم ا شایند را نمایش دهد. در آخر برك به  ضوعات ناخو سایر مو مخدر یا 

ــد و مالحظاتی چون طول زمان فیلم، بافت واقعی، رابطه بین محتوا و هدف، ارتباط بین وقایع و  ــب باش ــوم) نیز باید متناس س

  )10: 1393(صفارمقدم؛ رستم بیک، ها مد نظر قرار گیرند گفتار و تعداد شخصیت

  

  هاي برگزاري آزمایشگاه فیلمروش

براي بهره گیري بهتر از ابزارهاي کمک آموزشــی مانند نمایش فیلم، روشــهاي مؤثرتر و پرفایده را باید انتخاب کرد. در اجراي 

سی که از قبل پیش بینفیلم ساس اهداف طرح در ساتید معموال بر ا شگاه زبان، ا اند از دو رویکرد نمایش فیلم ی کردههاي آزمای

  جویند.بهره می

ــحنه«رویکرد  ــمتدر این رویکرد به جاي پخش کامل فیلم می»: ايپخش ص هایی از آن را برید و در کالس اجرا توان قس

و زبان شود که حجم اطالعات منتقل شده به تشخیص آموزگار هم سطح تسلط زبانی زبان آموزان باشد کرد. این کار باعث می

شتر به تلفظ واژه شنیدار و توجه بی شتر بر تقویت  شیوه تاکید بی ها، نکات آموز در معرض بمباران اطالعاتی قرار نگیرد. در این 

  هاي بازرگانی است.هاي نحوي از گفت وگوهاي متن فیلم است. این رویکرد بیشتر مناسب اخبار و پیامدستوري و برداشت

ــده از ابتدا تا انتها بدون توقف  در»: پخش کلی فیلم«رویکرد  ــاس معیارهاي گفته ش ــب بر اس این رویکرد یک فیلم مناس

صفارمقدم؛ رستم بیک، شود و زبان آموزان در جریان کل فیلم قرار میپخش می ) در این رویکرد زبان آموز 12: 1393گیرند. (

ــتانی با فیلم ارتباط برقرار می گیرد و دنبال هاي زبانی فیلم قرار میضــاها و موقعیتکند و در جریان فبه صــورت مدون و داس

  )8: 1398برد(مهرآوران و همکاران، کردن فیلم و اشتیاق به دانستن نتیجه فیلم انگیزه یادگیري و پویایی کالس را باال می

  

  اي برگزاري البراتوار زبانطرح پنج مرحله
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  اي براي برگزاري کالس آزمایشگاه زبان ارائه دهیم؛ طرحی برحلهاي پنج مرایم برنامهدر طرح پیشنهادي پیش رو سعی کرده

شـوند و از هاي زبانی و فرا زبانی آشـنا میآموزان با شـرایط و موقعیتمحور که در طول اجراي آن زباناسـاس روش تکلیف 

محور ارائه دهیم تا مراحل شــود. ابتدا الزم دانســتیم مقدماتی از روش تکلیفبروز بســیاري از چالش هاي زبانی جلوگیري می

   رو بهتر تفهیم گردد. پیش

  

  محورآموزش تکلیف

محور اعتقاد بر این است که یادگیري زبان با واسطه تکمیل تکالیفی که تاکید بر معنا دارند و داراي ماحصل در رویکرد تکلیف

ستند، یادگرفته می شرکتغیر زبانی ه سی تکلیفرنامهکنندگان در بشود. به عبارت دیگر،  محور، به کارگیرندگان زبان هاي در

صحرایی؛ میدانی، ستند نه یادگیرندگان زبان( صورت زبان امري  1390: 3ه ساخت و  ). در این رویکرد پرداختن به آموزش 

شیه سوب میحا شی(اي مح ست، برخی از طرفداران این رویکرد آموز  :e.gشود. این رویکرد برگرفته از آموزش ارتباطی ا

Ellis, 2003, Nunan, 2004, Willis, 1996, 2007) ( پیشرفت و تکامل منطقی آموزش ارتباطی زبان«آن را در حکم «

  دهد براي مثال:تشکیل می 1980گیرند که برخی از اصول برگرفته شده از جنبش آموزش ارتباطی زبان را از دهه در نظر می

 یادگیري زبان ضروري است. هایی که حاوي ارتباط واقعی هستند، برايفعالیت .1

ـــود، یادگیري را ترغیب کرده و افزایش کار گرفته میهایی که در آن زبان براي انجام تکالیف معنادار بهفعالیت .2 ش

 دهد.می

  )303: 1943 ریچادز،( کندآموز معنادار باشد، فرایند یادگیري را تقویت میزبانی که براي زبان .3

صاحب  ضی از  صول آموزش ارتباطی را  (Richards & Schmidt, 2002)نظراندر حقیقت، بع ستند که ا بر این عقیده ه

شود توان از طریق تکالیف پیاده کرد در حقیقت رویکردي است که در آن به زبان آموزان تکالیف عملکردي(نقشی) داده میمی

از زبان براي مقاصـــد جهان واقعی و غیر تا آنها را مجبور ســـازد تا عمدتا بر روي معناي تبادل کالم تاکید داشـــته باشـــند و 

 .)2006 ،شناختی بهره بگیرند (ون دن براندنزبان

  

 تکلیف

) 2003)، الیس(1996ترین تعریف را تعاریف ویلیس() مناسب1390طبق تعاریف متعددي که از تکلیف وجود دارد، صحرایی(

ها زبان هدف را به منظوري هایی هستند که فراگیران در آنفعالیتتکالیف،  (23 :1996)داند از نظر ویلیس) می2004و نونان(

ستیابی به تکلیف به کار می ستلزم آن ارتباطی و براي د ست و م ست که: تکلیف نوعی برنامه کاري ا گیرند. الیس بر این باور ا

ـــتیابی به نتیجه زبان را به صـــورت کاربردي پردازش کنند. موفقیت تکلی توان با توجه به انتقال ف را میکه فراگیران براي دس

هاي اي ارزیابی کرد. به همین منظور با اینکه ممکن است طراحی تکلیف زمینه انتخاب صورتدرست و مناسب محتواي گزاره

خاصی را فراهم آورد مستلزم آن است که فراگیران بر معنا متمرکز شوند و از منابع زبانی خودشان استفاده کنند. تکلیف معموال 

ست. تکلیف هم مثل نجربه کاربرد زبانی میم شیوه کاربرد زبان در دنیاي واقعی ا ستقیم به  ستقیم یا غیرم شابه م شود و داراي ت

یت عال بانی میدیگر ف هارتهاي ز ند داراي م یدي   (receptive)هاي دریافتی توا یا کتبی  (productive)یا تول فاهی  ـــ ش

  .(2003:16)دهمچنین شامل فرآیندهاي شناختی مختلف باش

  

  اجزاي تکلیف

  اند:سازي یک برنامه تکلیف محور را به صورت زیر آوردهسه مرحله پیاده   (171-160 :2007)ویلیس و ویلیس 

 (pre-task)مرحله پیش تکلیف .1

 (task)مرحله چرخه تکلیف  .2

 (post tsk)تکلیف مرحله پس .3

  خالصه کرده است: ) در شکل زیر1996این مراحل و تکلیف قابل اجرا را ویلیس (



 1399 -همایش ملی آموزش زبان فارسی مین چهار/      62

          
  اي برگزاري کالس آزمایشگاه زبانطرح پنج مرحله

    پیش تکلیف  

  هدف آموزشی  مراحل اجرا  توضیحات

آموز براي شود زباندر این مرحله سعی می

ــدن با  ــکانس انتخابی و مواجه ش دیدن س

مات و جمالت  قات درون فیلم و کل فا ات

ــوع فیلم  ــود و از موض و پیش رو آماده ش

  هاي پیش رو باخبر شود.واژه

. در مرحله اول اسـتاد باید تمامی کلمات 1

ـــده در فیلم انتخابی را  ـــتفاده ش جدید اس

ـــتخراج کند کلماتی که با انتقال معناي  اس

سانآن سیر فهم فیلم آ تر ها به زبان آموز، م

شریح و انتقال مفهوم این می گردد بعد به ت

ازد کلمات بدون پخش فیلم در کالس بپرد

ـــود جمالتی که  ـــعی ش در این مرحله س

ــتاد براي انتقال به عنوان مثال از ســوي اس

گوهاي شود گفتکلمات جدید استفاده می

  هاي داخل فیلم باشند.شخصیت

بدون 2 خابی را  له دوم فیلم انت . در مرح

ــوت و به ــامت براي پخش ص ــورت ص ص

زبان آموزان پخش کرده و در پایان از زبان 

خواهیم که به شرح شفاهی آنچه آموزان می

  اند بپردازند. در فیلم دیده

  بان آموز در مادگی فکري ز بب آ ـــ س

ستر  زمان مواجه با کلمه موردنظر در ب

به نوعی درك شود و همچنین فیلم می

انتزاعی حــداقلی از معنــاي کلمــات 

ــتاد میموردنظر می تواند از انجامد، اس

زبــان آموزان بخواهــد کــه از همین 

سند و  ساده بنوی کلمات متنی هرچند 

 در کالس ارائه کنند.

  

  ـــعی بان آموزانی س له ز در این مرح

خواهند کرد بین کلمات آموزش دیده 

ــده  ــاویر دیده ش در مرحله قبل و تص

ــرح ا رتباط معنایی  برقرار کنند و با ش

سخنرانی و یا کتبی در  صورت  آن به 

فت هارتشـــان در گ وگو و افزایش م

  نگارش کمک خواهد شد.

  

    تکلیف  

  هدف آموزشی  مراحل اجرا  توضیحات

ساب  صلی تکلیف ح سمت ا این مرحله ق

شنهادي ما که هدف می شود و در طرح پی

سی بر پایه فیلم و  تقویت آموزش زبان فار

صلی مهارت ست تکلیف ا هاي چهارگانه ا

  گردد.ازائه می

. در این مرحلــه فیلم انتخــابی را بــا 3

کنیم زیرنویس براي زبان آموزان پخش می

خواهیم که درصــورت تمایل ها میو از آن

  براي درك بهتر از زیرنویس کمک بگیرند.

بدون 4 له فیلم مورد نظر را  . در این مرح

عد از پخش هر  زیرنویس پخش نموده و ب

فت بان آموزان میوگ که گو از ز خواهیم 

ــنیده ــایر آنچه را که ش اند تکرار کنند و س

زبان آموزان به رفع ایرادات و مشـــکالت 

ستاد  شنیداري و گفتاري یکدیگر زیرنظر ا

به امی ته  ـــ ند. در این مرحله بس ین پردازن

  ـــبب باال بردن دقت در این مرحله س

ستقیم  صورت غیرم شده و به  شنیدار 

افزایش مهارت خواندن زبان آموزان و 

ها ر چشــم و گوش آنهماهنگی بیشــت

  مد نظر است. 

  همچنین در این مرحله تمرکز بیشـــتر

ـــنیدار به عنوان مبدا بر روي مهارت ش

  اولیه فراگیري زبان است.

پیش تکلیف -1

• معرفی و آشنایی با موضوع

• معرفی و آشنایی با تکلیف

چرخھ تکلیف -2

• تکلیف

• گزارش

پس تکلیف -3

• تجربھ و تحلیل

• تمرین
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شی قرار اینکه زبان سطح آموز آموز در چه 

تواند انتظار تطبیق بیشـــتر دارد اســـتاد می

شده از زبان آموزان با جمله جمالت تکرار 

  هاي داخل فیلم را داشته باشد.

  

    پس تکلیف  

  هدف آموزشی  مراحل اجرا  توضیحات

این مرحلــه کــه مرحلــه تثبیــت و مرور 

ـــده می ته ش ـــد زبان محتواي یادگرف باش

دوباره به کل  آموزان به تامل کلی و تفکر

  تکالیف انجام داده شده خواهند داشت.

ــتاد با طرح آزمونی به 5 . در این مرحله اس

وجواب، جاي خالی، جاي شیوه هاي سوال

لب و... از محتواي فیلم  گذاري، درك مط

یت پخش شــــده می ند از میزان موفق توا

آموزان در فهم محتواي فیلم بــاخبر زبــان

  شود.

  شده.مرور مطالب آموزش داده  

 .تثبیت مواد آموزش داده شده  

  ارائه بازخورد از میزان موفقیت اجراي

  کالس.

  

  :گیرينتیجه 

 مهارتی شــنیدار از منظور اســت؛ مهم بســیار مطلب درك و شــنیدار مهارت زبان، آموزش چندگانه مهارتهاي و مراحل میان در

 تفکیک تشخیص، در آگاهانه روشهایی با خود معلم کمک به آموز زبان و است جسمانی توانایی و سالمت آن الزمۀ که است

 نشــنیدن، درســت. هســتند رو به رو هاییچالش با مهارت این در آموزان زبان معموالً. کوشــدمی شــنود،می آنچه بندي طبقه و

ستاد  کلمات معانی آموزش الفبا، در واجی تفاوتهاي و  آواها رشته نادرست تشخیص شنیدار، مهارت به توجه بدون محوري ا

 کم آن، بودن بر هزینه و آموزشــی ریزي برنامه در شــنیدار مهارت به کافی توجه عدم ارتباطی، و موقعیتی بافت به توجه بدون

شی ساعات بودن شتن و خواندن گفتار، شنیدار، مهارت چهار پیوند به نکردن توجه و مهارت این تقویت براي آموز  این از نو

 از یکی البراتوار، در آن اجراي و آموزش براي الزم و درســت هايویژگی و شــرایط رعایت با فیلم انتخاب. هســتند چالشــها

شها بهترین ست شنیدار مهارت تقویت و آموزش براي رو شنهاد مقاله این در. ا شگاه که شده پی  اجرا مرحله پنج در زبان آزمای

ــود ــه برپایۀ مرحله پنج این. ش ــت محور تکلیف آموزش نظریۀ در تکلیف پس و تکلیف تکلیف، پیش مرحلۀ س  طول در. اس

شنا فرازبانی و زبانی موقعیتهاي و شرایط با آموزان زبان مراحل، این اجراي سیاري بروز از و شوندمی آ شهاي از ب  زبانی چال

  .شودمی جلوگیري

  

  فارسی منابع  

فصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی، ؛ دو »آموزش زبان با کمک فیلم«ابراهیمی، مجتبی؛ طالعی، محمدحسین؛   .1

 .105-123. 3. شماره 1395

مجموعه مقاالت سومین همایش ». آموزش زبان فارسی در مدارس خارج از کشور«هادي؛ اکبرپور، محمدجواد؛    اکبرزاده، .2

 .39-48، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 1397بین المللی آموزش زبان فارسی، 

 .7138. تهران: انتشارات امیرکبیر،آموزش زبان دوم در بستر مجازيحقانی، نادر؛  .3

 .1388. تهران: انتشارات کتب درسی، راهنماي تدریس فارسی دوره ابتداییذوالفقاري، حسن و همکاران؛  .4

 .1385. تهران: انتشارات کتب درسی، راهنماي درس هنررادپور، فاطمه و همکاران؛  .5

  .1396 رهنما،: تهران. بهرامی علی ترجمه ،زبان آموزش در روشها و رویکردهاریچادز، جک کرافت؛  .6

 .1386. تهران: سمت، هاي تدریس زبان فارسیروشزندي، بهمن؛  .7

آزوفاي سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به «صفارمقدم، احمد؛ رستم بیک تفرشی، آتوسا؛  .8

 .79-102، 10شماره  پنجم، ، سال1393فرهنگی،  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه زبانشناخت:؛ »غیرفارسی زبانان

 .1385تهران: سخن، زبانان؛ هاي آموزش زبان فارسی به غیرفارسیاصول و نظریهحسینی، محمد؛ ضیاء .9
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فرآیند یادگیري مکالمه بر   ATN-Dاثر بخشی الگو«طهماسبی، عدنان؛ همایونی، سعداهللا؛ نیازي، شهریار؛ مقدسی نیا، مهدي؛  .10

  .173-204، 22، شماره1394؛ دو ماهنامه جستارهاي زبانی، »زبان عربی

 .1390، تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی، راهنماي درس هنر ابتداییمهدوي، رضا؛  .11

جموعه مقاالت نخستین ؛ م»تقویت مهارت شنیدار بر پایه فیلم «مهرآوران، محمود؛ اکبرپور، محمدجواد؛ طالعی، محمدحسین؛  .12

 .116-103 ،1397همایش ملی تحقیقات ادبی، دانشگاه عالمه طباطبایی، 

تاثیر تربیت شنوایی بر کارکردهاي اجتماعی مهارت شنیداري دانش «وکیلی فرد، امیر رضا؛ کمري، حسین؛ استادزاده، زهرا؛  .13

 .53-76. 37، شماره 1396جستارهاي زبانی.  ؛»فارس-آموزان دو زبانه کردي

 .1393؛ ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی. تهران: رشد، هاي میان فردي و اجتماعیمهارتهارجی، اون و همکاران؛  .14
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