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Le résumé
Les catégories de l’écoute et du parler et l’enseignement actuel de la langue étrangère
L’âge de l’apprenant est un facteur essentiel  dans l’apprentissage d’une langue étrangère, 

à côté de celui  de la langue maternelle. Plus l’apprenant est jeune plus l’apprentissage est 
approfondi. Mais ce sont les méthodes d’enseignement  destinés aux enfants, aux adolescents 
ou aux adultes qui changent. Dans le cas des enfants,  l’important est de viser l’amélioration des 
compétences orales de l’apprenant, que ce soit la compréhension orale ou l’expression orale, 
et celle des compétences écrites  -compréhension et expression écrites- vient beaucoup plus 
tard. Cependant les stratégies actuelles d’apprentissage en FLE, aux adolescents et aux adultes 
aussi reposent-elles  sur la mise en place des activités orales et  interactionnelles tenant compte 
de l’importance donnée aux facteurs qui amènent  l’apprenant à interagir de façon pertinente, 
dans des situations communicatives orales. Il y a quand même certains enseignants qui pensent 
toujours qu’avec les méthodes anciennes on apprenait mieux ! Cet article se propose d’analyser 
l’apport de ces nouvelles stratégies appuyées  davantage sur  l’amélioration du parler et de 
l’écoute, et le rôle joué par l’enseignant dans l’application de ces stratégies.

 Mots clés : enseignement/apprentissage du FLE  – l’âge de l’apprenant - les compétences orales -  le
 silence de l’apprenant -  les méthodes interactionnelles
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مقدمه 
آم��وزش زبان خارجي به كودكان و نوجوانان سال هاس��ت كه 
در مؤسسات خصوصي كش��ورها رواج دارد؛ به ویژه در ممالكي 
كه همچون كشور ما آموزش زبان خارجي در دبستان ها چندان 
متداول نیست، در صورتي كه همواره مي شنویم كه مناسب  ترین 
زم��ان ب��راي یادگیري زبان خارجي بین 5 تا 12 س��ال و حتي 
س��نین پایین تر از آن اس��ت. چرا كه در این س��نین، كودك یا 
نوج��وان هم زمان با زبان مادري زب��ان خارجي را نیز مي آموزد 
و تركی��ب جمالت، كارب��رد افعال و صفات و غی��ره در دو زبان 
)مادري و بیگانه( از همان س��نین پایین به ط��ور ناخودآگاه در 
ذهن او ج��ا مي گیرد و همچون افرادي كه در بزرگس��الي یك 
زبان خارجي را مي آموزند، با مشكالت تلفظ، نحوة كاربرد افعال، 
تنظیم جمالت صحیح، س��اختن جمالت براساس تركیب بندي 

زبان مادري و... مواجه نمي شود.
ولي آیا نحوة آم��وزش زبان به كودك و نوجوان با آموزش آن 
به بزرگسال متفاوت است؟ مس��لمًا در محتواي آموزش تفاوت 
بسیار است؛ ولي در روش آموزش امروزه بیشتر تأكید بر كاربرد 
رویكرد تعاملي اس��ت. هدف این مقاله بررس��ي آموزش زبان از 
طریق رویكرد تعاملي، نخس��ت به ك��ودكان و نوجوانان و تأثیر 
این آموزش- چه زود هنگام و چه به هنگام- در زندگي آتي این 
زبان آموزان اس��ت. همچنین، نحوة كاربرد این رویكرد در مورد 

زبان آموزان متعلق به سنین متفاوت نیز بررسي مي شود.

آموزش هم زمان زبان خارجي و زبان مادري
آم��وزش زب��ان خارجي به ك��ودكان از قدیم هم ب��ا تمرینات 
ش��فاهي از جمله حفظ كردن اشعار كودكانه شروع مي شد ولي  
بین آنچه س��ابقًا مت��داول بود با رویكرد تعامل��ي- كه چه براي 
كودكان و چه به منظور آموزش زبان به بزرگساالن در روش هاي 
آموزش��ي نوین مد نظر اس��ت- تفاوت هایي وجود دارد. رویكرد 

چکیده
در یادگیری زبان خارجي، سّن زبان آموز عاملي اساسي درپذیرش زبان بیگانه در کنار زبان مادری است. هر چه سن پایین تر 
باشد، این یادگیری عمیق تر و بهتر صورت می گیرد، ولی نحوة آموزش متفاوت است. در آموزش زبان خارجی به کودکان تقویت 
مهارت نوشتاری خیلی دیرتر انجام می گیرد و آنچه در مرحلة نخست مّدنظر است، دو مهارت شنیداری و گفتاری است. امروزه 
در آموزش زبان بیگانه به نوجوانان و بزرگساالن نیز به تقویت این دو مهارت بیشتر اهمیت داده می شود؛ چرا که هدف اصلی از 
یادگیری یک زبان خارجی درک مطلب و توانایی سخن گفتن به آن زبان است. به همین دلیل،  روش های تعاملی در سال های 
اخیر جای شیوه هاي آموزشی سابق را گرفته اند. گرچه برخی از مدرسان معتقدند که سابقًا زبان را بهتر یاد می دادند! هدف این 
مقاله، بررسی آموزش زبان از طریق شفاهي و بررسی بازدهی آموزش زبان با روش های تعاملی و نقشی است که مدرس در این 

آموزش/ یادگیری زبان بیگانه به عهده  مي گیرد.

کلید واژه ها: آموزش زبان خارجی، مهارت شنیداری، مهارت گفتاری، سکوت زبان آموز، روش های تعاملی

تعامل��ي از همان ابتدا زبان آم��وز را - چه كودك و نوجوان، چه 
بزرگ سال- به حرف زدن وا مي دارد؛ در حالي كه سابقًا خواندن 
مقدم بر حرف زدن بود. در روش هاي آموزش شفاهي نكتة مهم 
قدرت تش��خیص زبان آموز از طریق ش��نیداري و سوق دادن او 
به تعامل اس��ت. در بسیاري از آزمون هاي بین المللي نیز امروزه 
اهمیت بیش��تري به ارزش��یابي زب��ان و فهم مطل��ب از طریق 
ش��نیداري داده مي ش��ود و خواندن و درك مطلب نوشتاري در 

مرحلة دوم اهمیت قرار مي گیرد1. 

در جریان آموزش زبان خارجي به نوجوانان 
كمتر با سكوت زبان آموز مواجه مي شویم 

ولي براي واداشتن زبان آموز به حرف زدن 
خود مدرس نیز باید به زباني كه تدریس 

مي كند اشراف داشته باشد

 در رویكرد تعاملي حتي آموزش دس��تور زبان و معاني واژه ها 
نیز بیش��تر از طریق ش��نیداري و گفتاري انجام مي شود. البته 
در اكثر روش هاي آموزش��ي، ولو تعامل��ي، تقویت چهار مهارت 
زبان آموز: درك و بیان ش��فاهي، درك و بیان نوشتاري، مدنظر 
اس��ت و در آزمون هاي بین المللي كه در بس��یاري از كش��ورها 
برگزار مي ش��ود نیز این چهار مهارت ارزش��یابي مي گردند ولي 
كش��ورهایي كه آزمون ه��اي مزب��ور را براي مهاج��رت برگزار 
مي كنند، بیشتر به درك و بیان شنیداري و شفاهي توجه دارند. 
چرا كه یك خارجي در س��فر به كش��ور بیگان��ه باید در مرحله 
نخست با مكالمات روزمره آشنایي داشته باشد و تشخیص دهد 
كه مخاطب��ش از او چه مي خواهد به او چه مي گوید، همچنین 
باید بتواند خواس��ت و نیازش را بازگو كند؛ یعني بشنود، بفهمد 
و بگوی��د. خواندن و درك مفه��وم متون و بیان مطلب از طریق 
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نوشتاري در مرحلة دوم  اهمیت قرار مي گیرند. 
به دلیل اهمیت بیان و درك ش��فاهي، دس��ت كم نصف زمان 
اختصاص یافته به آموزش زبان باید صرف تقویت این دو مهارت 
یعني درك شنیداري و بیان گفتاري، شود؛ چه در آموزش زبان 

به كودك و نوجوان و چه به بزرگسال.

سكوت زبان آموز در تمرینات گفتاري
در آم��وزش زبان به كودكان و نوجوانان مش��كل بس��یاري از 
مدرسان به حرف آوردن اینان است؛ چون در برخي موارد به جاي 
حرف زدن، با حركت دست و سر به سؤال مدرس جواب مثبت 
یا منفي مي دهند. در ای��ن گونه موارد، مدرس باید زبان آموز را 
به حرف زدن تشویق كند ولي به راستي چه عواملي در خاموش 
بودن زبان آموز در كالس درس ش��فاهي نقش آفرین اند و اصاًل 
آیا خاموش بودن نش��انة بي عالقگي به ش��ركت در فعالیت هاي 

كالسي است؟ 

در اكثر آزمون های بین المللی قبل از اقدام 
به پخش بیان شفاهی تعدادی سؤال در برابر 

زبان آموز قرار می دهند و از او می خواهند 
كه نخست پرسش ها را بخواند و سپس 

به بیان شفاهی گوش دهد. در 
این صورت، زبان آموز مطالبی 
را كه در پرسش مطرح شده 
است، مدنظر قرار می دهد و 
در درك مطلب توجهش بر 
یافتن پاسخ های الزم برای 

پرسش های مطرح شده 
متمركز می شود

 در آموزش به كودكان معمواًل فعالیت هاي سمعي و بصري با 
یكدیگر همراه اند؛ بدین معني كه معلم با نشان دادن یك شيء 
یا فیلم، سعي مي كند كودك را به حرف زدن و نظر دادن وادارد. 
از طری��ق ویدیوهاي مخصوص كودكان و نمایش تصاویر و بیان 
جمالتي كه در ابتدا براي كودك نامفهوم است مي توان او را به 
سوي درك مطلب سوق داد. كودكاني كه از حرف زدن با معلم  
هراس دارند، با هم كالسي هایشان راحت حرف مي زنند یا الاقل 

با حركاتي منظور خود را به آن ها مي فهمانند.
معل��م مي تواند این حركات را زیر نظر داش��ته باش��د و ببیند 
كودك��ي ك��ه از پاس��خ دادن به او س��ر ب��از مي زن��د، در برابر 
هم كالسي هاي خود چه عكس العملي دارد. نگاه، حاالت صورت، 
رفتار، ش��انه و سرباال انداختن، حركات دس��ت و بازو... همگي 
بخشي از یك تعامل خاموش اند. براي مثال، زماني كه كودكان 
مش��غول بازي با پازل اند، اغلب با هم فك��ري پازل ها را كنار هم 
مي چینند. در جریان این هم فكري گاهي هیچ كالمي رد و بدل 
نمي شود و ما فقط شاهد حركات دست و نگاه هستیم. در پایان 
نیز وقتي پازل ها چیده ش��دند، كودك با نگاه از هم كالسي اش 
تش��كر مي كند. در نتیجه مي ش��ود گفت كه تكرار این حركات 
بدون كالم بین كودكان و گاه نیز بین كودك و معلم نشانة  نوعي 
رفتار اجتماعي و فرهنگي اس��ت. ژرژ برونر معتقد است كه در 
میان همة  كودكان نوعي گذر از مرحلة  س��كوت و حرف نزدن، 
ب��ه مرحلة تعامل كالمي وجود دارد ك��ه بیانگر تحول زباني در 
آن هاست. پس حرف نزدن و با نگاه و دست اشاره كردن و جواب 
معلم را دادن نشانة  بي عالقگي او به فعالیت كالسي یا كمبود در 
آموزش یادگیري زبان خارجي، چه از جانب معلم و چه از سوي 
كودك و یا الزامًا نش��انة خجالت نیس��ت بلكه طبق گفتة  برونر 
»نشانة مرحلة نخس��ت آشنایي كودك با یك زبان خارجي، در 
محیطي دو یا سه زبانه و نشانة  گذر از یك زبان )مادري( به دو 

زبان )مادري و خارجي( است«. )برونر، 1987: 57(
در جریان آموزش زبان خارجي به نوجوانان كمتر با س��كوت 
زبان آم��وز مواجه مي ش��ویم ولي ب��راي واداش��تن زبان آموز به 
حرف زدن خ��ود مدرس نیز باید به زبان��ي كه تدریس مي كند 
اش��راف داشته باش��د. متأسفانه در بسیاري كش��ورها مدرسان 
آن ط��ور كه بای��د به زبان و روش هاي آموزش آن تس��لط كافي 
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ندارن��د و یا دوره هاي الزم براي آش��نایي با روش تدریس زبان 
را نگذراند ه ان��د. همین طور نه تنها در كش��ور ما بلكه در خیلي 
از كش��ورهاي دیگر نیز »مدرس��ان  و مس��ئوالن آموزش زبان 
چ��ون خود آموزش زب��ان را از طریق خواندن متون و نوش��تن 
یاد گرفته ان��د، اعتقاد چنداني به اینك��ه درك مطلب از طریق 
شنیداري و یا تقویت مهارت گفتاري سریع تر نوآموز را به تعامل 

 (Borg, 2003:2) .»زباني مي كشاند، ندارند

پژوهشگران در زمینة درك و بیان شفاهی 
به این نتیجه رسیده اند كه شناخت واژه ها 

از طریق تشخیص بخشی از اصوات صورت 
می گیرد و در این تشخیص زبان آموز الزامًا 

نباید واژه را بشناسد بلكه با توسل به 
اطالعات خود كه گاهی اطالعات زبانی هم 

نیست و اطالعات فرهنگی و اجتماعی است 
قادر به درك مفاهیم می شود

به نظر امانوئل كارت، دانشیار دانشگاه نانسي در فرانسه، فقط 
برخي از این مدرس��ان خود در مراك��ز آموزش زبان، دوره هایي 

را براي آش��نایي با آموزش تعامل��ي زبان گذرانده اند. 
دوره های��ي ك��ه از نظ��ر كارت براي تس��لط بر 

آموزش روش هاي تعاملي كافي نیستند؛ چون 
تع��داد زی��ادي از این مدرس��ان هنوز درك 
و بیان ش��فاهي  را در ارتب��اط تنگاتنگ با 
واژه شناسي و حتي جمله شناسي مي دانند 
كه آن هم ب��ا آواها و آهنگ هاي س��ازندة 
ای��ن واژه ها و جم��الت در ارتباط اس��ت. 
در نتیجه، در بس��یاري م��وارد این تفكر در 

مدرس به وجود  مي آید كه بدون تش��خیص 
صداها، درك مفهوم پیام غیر ممكن اس��ت. از 

این رو، تصور مي رود كه بهترین راه براي باال بردن 
س��طح درك بیان شفاهي، ش��ناخت و تشخیص تلفظ  

واژه هاست. برخي از مدرسان هنوز هم متوسل به دیكته گفتن 
مي ش��وند تا زبان آموز تلفظ واژه را بشناس��د، تشخیص دهد و 
بنویس��د. درحالي كه پژوهشگران در زمینة  درك و بیان شفاهي 
به این نتیجه رسیده اند كه ش��ناخت واژه ها از طریق تشخیص 
بخش��ي از اصوات صورت مي گیرد و در این تشخیص زبان آموز 
الزامًا نباید واژه را بشناس��د بلكه با توس��ل به اطالعات خود كه 
گاهي اطالعات زباني هم نیست و اطالعات فرهنگي و اجتماعي 
است قادر به درك مفاهیم مي شود. كاربري این اطالعات به ویژه 
در مواردي كه با بیان مطلب، تصویر یا صحنة واقعي یا ویدیویي 
همراه باش��د، به ش��نونده این امكان را مي دهد كه دربارة آنچه 

مي شنود فرضیاتي داشته باشد، فرضیاتي كه نشانه هایي از آن ها 
را با ش��نیدن مطالب بیان ش��ده لمس مي كند. تجربه اي را كه 
امانوئل كارت خود در كالس هاي آموزش  زبان با آن روبه رو بود، 
مي توان ب��ه عنوان نمونه مورد بحث ق��رار داد. كارت مي گوید: 
»در یك كالس آموزش زبان س��وئدي ب��ه زبان آموزان مبتدي 
كه كمي س��وئدي بلد بودند پیش��نهاد كردم مطلبي را به زبان 
سوئدي گوش كنند و سپس به من بگویند كل مطلب راجع  به 
چه چیزي است؛ بدون اینكه خود كوچك ترین توضیحي دربارة 
آن به زبان آم��وزان بدهم. زبان آموزان مطلب را گوش كردند اما 
عماًل چیزي از آن متوجه نشدند. چند نفر از آن ها گفتند كه یك 
تك گفتار شنیده اند. یكي از زبان  آموزان گفت كه ظاهراً گوینده 
یك زن بود. در تكرار این تمرین ش��نیداري، تصویري را نیز به 
زبان آموزان نش��ان دادم كه در ارتب��اط با تمرین بود و مردي را 
كه روي شن هاي ساحل دراز كشیده بود و طوطي اي در كنارش 
داش��ت، نش��ان مي داد. همچنین توضیح دادم كه مطلب بیان 
شده توصیف یك صحنه اس��ت. پس از این توضیحات، متوجه 
شدم زبان آموزان واژه هایي چون شن، مرد، طوطي، ساحل و... را 

تشخیص داده اند. از این تجربه به این نتایج رسیدم:
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1. ش��ناخت مضمون گفت وگو یا مطلب بیان شده باعث شد 
زبان آم��وزان كم و بیش مطلب را بفهمند؛ بدون آنكه الزامًا همة 

واژه هاي سوئدي را بشناسند.
2. فقط ش��نیدن مطلب نبود كه زبان آموزان را با محتوا آشنا 
كرد بلكه دیدن صحنه، بیش از پنجاه درصد درك متن را ممكن 

ساخت.
3. این تمرین ش��نیداري ب��ه زبان آموزان امكان داد كه به طور 
نس��بي، با توسل به ارتباط بین تصویر و بیان شفاهي، مطلب را 

(Carette, 2008, p. 146)  ».درك كنند
با گروه هاي متفاوت پژوهشگران در  امانوئل كارت كه  خانم 
زمینة  آموزش شفاهي كار كرده است، مي گوید: »در پي سال ها 
كار كردن با زبان آموزاني از ملیت هاي متفاوت، با حیرت به این 
نتیجه رسیده ام كه ملیت و فرهنگ زبان آموز هر چه باشد نحوة 

آموزش زبان شفاهي براي همه یكسان است:
1. بای��د حتمًا مضم��ون مطلبي را كه از طریق ش��نیداري به 
گوش زبان آموز مي رسانید، برایش توضیح دهید یا از روي تصویر 

به او نشان بدهید.
2. پس از ش��نیدن مطلب، س��ؤاالتي از نوع چه كس��ي حرف 
مي زن��د؟ با كه حرف مي زند؟ در كجا؟ چ��ه زمان؟ راجع به چه 
چیزي؟ براي زبان آموز مطرح كنید. )گاهي این سؤال ها پس از 

شنود اول و گاه نیز پس از دومین شنود مطرح مي شوند.(
3. برخي تمرین ها را یك بار و برخي دیگر را دوبار پخش كنید.

4. از زبان  آموز بخواهید كه به س��ؤال ها پاسخ كامل بدهد و به 
»بله« یا »نه« اكتفا نكند. شما هم پاسخ هایش را تصحیح كنید.
در مورد جزئیات مطالب پخش شده نیز سؤاالتي مطرح كنید.

5. پس از پاسخ زبان آموز، در صورت عدم درك درست مطلب، 
مجدداً آن بخش از تمرین را برایش پخش كنید تا خود متوجه 

اشتباه در پاسخ خویش بشود.
6. در پایان، از مطلب پخش ش��ده به عن��وان موضوعي قابل 
بح��ث و یك تمرین گفتاري بهره ب��رداري كنید تا زبان آموز در 
مورد آنچه ش��نیده اس��ت توضیح دهد، اظهار نظر كند و حتي 
 (ibid, p.144) ».در صورت امكان موارد مشابهي را مثال بزند

چرا بیان مطلب دشوارتر از درك مطلب است؟
به ط��ور كل��ي در تمرینات ش��فاهي، چه به ك��ودكان، چه به 
نوجوانان و بزرگس��االن، درك مطلب از طریق ش��نیداري براي 
زبان آموز به مراتب آس��ان تر اس��ت تا بیان مطلب. در یادگیري 
زب��ان خارجي، نمونه ه��اي زیادي در م��ورد درك گفتمان هاي 
روزمره داریم كه به هنگام تالش براي توضیح دادن آن ها یا نظر 
دادن دربارة آن ها با مش��كل مواجه مي ش��ویم؛ بدین معني كه 
درك آن ها آسان تر از بیانشان است. براي مثال، در یك مكالمه 
به زبان خارجي، با یك پزش��ك، ممكن است توضیحات پزشك 
را بفهمیم ولي قادر به بیان صحیح مشكالت جسمي خود به او 

نباش��یم یا در یك محیط بیگانه، وقتي كارگري براي تعمیرات 
به خانة ما مي آید و توضیحاتي در مورد اش��كاالت فني به وجود 
آمده به یك زبان خارجي مي دهد، ممكن اس��ت حرف هاي او را 
بفهمیم ولي نتوانیم مش��كل اصلي موجود را به او تفهیم كنیم. 
در یادگیري یك زبان خارجي، گویي درك با توس��ل به عالئم و 
حركات دس��ت و صورت، به خودي خ��ود صورت مي پذیرد ولي 
بیان چندان س��اده نیست. همچنین در بیشتر تمرینات مربوط 
به درك ش��فاهي، طراحان سؤال فقط به شنیدن یك مطلب از 
جان��ب زبان آموز، بدون نمایش تصویر یا نوش��ته اي كه توضیح 

مطلب شنیداري باشد، اكتفا نمي كنند.

ژرژ برونر معتقد است كه در میان همة  
كودكان نوعی گذر از مرحلة سكوت و حرف 
نزدن، به مرحلة تعامل كالمی وجود دارد كه 
بیانگر تحول زبانی در آن هاست. پس حرف 
نزدن و با نگاه و دست اشاره كردن و جواب 
معلم را دادن نشانة بی عالقگی او به فعالیت 

كالسی یا كمبود در آموزش یادگیری زبان 
خارجی، چه از جانب معلم و چه از سوی 

كودك و یا الزامًا نشانة خجالت نیست بلكه 
طبق گفتة  برونر »نشانة مرحلة نخست 
آشنایی كودك با یك زبان خارجی، در 

محیطی دو یا سه زبانه و نشانة  گذر از یك 
زبان )مادری( به دو زبان )مادری و خارجی( 

است«

معمواًل در درك مطلب ش��فاهي به نظ��ر مي آید كه همة افراد 
حاضر در كالس برداش��ت مشابهي از مطلب شنیده شده دارند؛ 
در صورتي كه چنین نیس��ت و هر زبان آموز روش خاص خود و 
انتخاب خودش را در شنیدن یك مطلب دارد. البته برداشت همه 
از كل مطلب كم وبیش یكس��ان است ولي در درك نكات جزئي 
تفاوت هایي وج��ود دارد. تحقیقات و تجربی��ات نظریه پردازان2 
نش��ان مي دهد كه اعضاي یك گروه زبان آموز در گوش فرادادن 
به یك مطلب- به خصوص اگر همراه با تصویر هم باشد � درك 
متفاوتي از مطلب ش��نیده شده دارند؛ چرا كه هر یك به نكاتي 
كه برایش جالب است توجه مي كند و هر یك، به طور ناخودآگاه، 
اطالعات شخصي و پیشین خود را در مطالب شنیداري دخالت 
مي ده��د. ولي چنانچه مدرس قبل از پخ��ش صدا، به زبان آموز 
توضیح دهد كه پس از ش��نیدن متن به چه پرس��ش هایي باید 
پاس��خ دهد، زبان آموز دقت خود را به نكاتي كه جواب پاسخ ها 
در آن هاست معطوف مي كند و به این ترتیب، درك مفهوم متن 
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زبان آموزان یك كالس همسو مي شود.
در اكث��ر آزمون ه��اي بین المللي قبل از اق��دام به پخش بیان 
ش��فاهي تعدادي س��ؤال در برابر زبان آموز قرار مي دهند و از او 
مي خواهند كه نخس��ت پرس��ش ها را بخواند و س��پس به بیان 
ش��فاهي گوش دهد. در این صورت، زبان آموز مطالبي را كه در 
پرسش مطرح شده است، مدنظر قرار مي دهد و در درك مطلب 
توجهش بر یافتن پاسخ هاي الزم براي پرسش هاي مطرح شده 
متمركز شود. البته در برخي موارد به ویژه در آزمون هاي شفاهي 
پیشرفته، ترتیب پرسش ها با ترتیب پیشروِي متن خوانده شده 
همخواني ندارد؛ بدین معني كه یك پرس��ش ممكن اس��ت در 
ابتدا مطرح ش��ود ولي پاس��خ آن در بندهاي وسط یا آخر متن 

آمده باشد.

چه زبان آموزي مي تواند شنوندة خوبي براي درك 
بیان شفاهي باشد؟

در زبان آموزي، ش��نوندة خوب كسي است كه روش شنیداري 
خ��ود را با هدفش در درك مطلب و نوع گفتماني كه مي خواهد 
دركش كن��د، هماهنگ س��ازد ولي به طور كل��ي درك مطلب 

شفاهي داراي سه مرحله است: 
1. كشف مطلب و فعال سازي دانسته هاي پیشین در ارتباط با 

مطلب شنیده شده.
2. فرضیه س��ازي و بررسي این فرضیه ها دربارة ساختار و روند 

مطلبي كه بیان مي شود.

در آموزش به كودكان معمواًل فعالیت هاي 
سمعي و بصري با یكدیگر همراه اند؛ بدین 
معني كه معلم با نشان دادن یك شيء یا 

فیلم، سعي مي كند كودك را به حرف زدن 
و نظر دادن وادارد. از طریق ویدیوهاي 

مخصوص كودكان و نمایش تصاویر و بیان 
جمالتي كه در ابتدا براي كودك نامفهوم 
است مي توان او را به سوي درك مطلب 

سوق داد

3. درك مطلب اصلي و مجموعه اي از اطالعات الزم در زماني 
محدود. این درك س��ریع زماني میس��ر اس��ت كه توانایي ها و 
تجربیات گوناگ��ون زبان آموز به كمك او بیایند. انجام تمرینات 

بیشتر احتمال موفقیت او را افزایش مي دهد.



زبان باعث شده است كه نظریه پردازان روش هاي آموزش زبان، 
هر روز دس��تاوردهاي تازه اي داش��ته باش��ند و مدرس��ان را به 
آش��نایي با این دس��تاوردها ترغیب كنند. البته بسیاري از این 
دس��تاوردها حاصل تجربة تدریس اند و مدرس��ان نیز كه خود 
مس��تقیمًا با تدریس س��روكار دارند، باید آموخته هایشان را در 
تقویت مهارت هاي ش��نیداري و گفت��اري، در زبان آموز، به روز 
كنند، كه این خود كار س��اده اي نیست. در حقیقت، مفاهیمي 
چون درك، انتخاب مطلب، طي كردن مراحل مختلف یادگیري 
زبان ش��فاهي و گفتاري به راحتي در فكر و اندیش��ه مي گنجد 
ول��ي كاربردي كردن آن ها چندان س��اده نیس��ت. همواره بین 
آنچه كاربردي و آنچه تئوري اس��ت، فاصله بسیار است اما نباید 
فراموش كرد كه تحول اصلي زبان، در مرحلة نخس��ت با گفتار، 
بیان و سخن شفاهي انجام مي گیرد و سپس به نوشتار كشیده 
مي ش��ود. از طرفي نیز گفتار س��اده تر از نوش��تار اس��ت؛ چون 
در س��خن گفتن آن طور كه باید قواعد دس��توري زبان رعایت 
نمي ش��ود و اش��تباهات چندان ملموس نیستند. در صورتي كه 
در زبان نوش��تاري رعایت همة نكات دس��توري ضروري است. 
به همین دلیل، زبان آموزي كه زبان را در ابتدا از طریق شنیداري 
و گفتاري مي آموزد، عالقه بیش��تري به آن زبان پیدا مي كند و 
قواعد دست و پاگیر آن انگیزه اش را كاهش نمي دهند. هنگامي 
هم كه در زبان نوشتاري با دستور زبان درگیر مي شود، با توجه 
به آنچه در ش��نیدار و گفتار آن زبان آموخته اس��ت، مطالب را 
راحت تر درك مي كند و به خاطر مي س��پارد و ناامید و دلزده از 

آموختن منصرف نمي شود.

پي نوشت ها
1. باید متذكر ش��د كه در آموزش زبان ب��ه افرادي كه به تقویت مهارت درك مطلب از طریق 
خواندن نیاز دارند، همچون پژوهش��گراني كه هدفش��ان از یادگیري یك زبان خارجي مراجعه به 
منابع موجود به زبان هاي دیگر اس��ت، خواه ناخواه خواندن و درك مطلب از طریق نوش��تاري در 
اولوی��ت ق��رار مي گیرد ولي به طور معمول هدف از یادگیري زب��ان كاربرد روزمرة آن در تعامالت 

متداول است.

2. در این مورد مي توان به دو كتاب زیر مراجعه كرد: 
Cowan, N. (1997), Attention and Memory: an integrated Framework, New 
York, OUP.
Cornaire, C. (1998), La campréhension orale, CLE international, Coll. 
Didactique des langues étrangères.

منابع
Borg, S. (2003), "Teacher cognition in language teaching: 

a review of research on what language teachers think, 
know, believe, and do" in Language Teaching, 36, 2.

Bruner, J. (1983), Comment les enfants apprennent à 
parler, Col. Actualités pédagogiques, Retz, Paris, 1987. 
Édition américaine originale: Child's talk: Learning to use 
language, W.W. Norton & Company Inc., New-York, 1983. 

Carette, E. (2008), "Mieux comprendre l'oral: formation des 
formateurs" in Le français dans le monde: Recherche et 
application, N° 43, pp 144-157

Cowan, N. (1997), Attention and Memory: an Integrated 
Framework, New York, OUP.

Cornaire, C. (1998), La compréhension orale, CLE interna-
tionl, Coll. Didactique des langues étrangères.

ب��راي مث��ال، ش��ما مي توانی��د در ی��ك كالس درس بیان و 
درك ش��فاهي، س��ي دي اي را كه حاوي مطلبي در مورد نوعي 
ورزش، تبلیغ یك دس��تگاه یا یك مبحث فرهنگي است، براي 
زبان آموزاني كه آش��نایي چنداني با ای��ن مطالب ندارند، پخش 
كنید و س��ؤاالتي را مطرح س��ازید. بي شك متوجه خواهید شد 
كه زبان آموزان به دلیل ناآش��نایي با مطلب، در پاسخ گویي دچار 
مش��كل اند. حال اگر س��ي دي دومي را پخ��ش كنید كه زمینة 
مطالبش مش��ابه اولي ولي نوع مطالب آن متفاوت است � بدین 
معني كه سي دي دوم هم در مورد ورزش، توصیف و تبلیغ یك 
دس��تگاه و یا مبحثي فرهنگي اس��ت ولي متفاوت است با اولي، 
خواهید دید كه زبان آموزان، در پاس��خ گویي، با مشكل كمتري 
مواجه اند. چرا كه هرچه تمرین در شنود مطالب )ولو متفاوت( به 
زبان خارجي بیشتر باشد، درك شفاهي زبان آموز ارتقاء بیشتري 

پیدا مي كند.

آموزش زبان خارجی به كودكان از قدیم 
هم با تمرینات شفاهی از جمله حفظ كردن 
اشعار كودكانه شروع می شد ولی  بین آنچه 
سابقًا متداول بود با رویكرد تعاملی- كه چه 
برای كودكان و چه به منظور آموزش زبان به 
بزرگساالن در روش های آموزشی نوین مد 

نظر است- تفاوت هایی وجود دارد

 نتیجه
اهمیت درك بیان شفاهي و افزایش مهارت گفتاري در آموزش 
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