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 چکیده 

 

شود.  مشترک و یادگیری میترین روش ارتباطی است که منجر درک و فهم  عمیقوشنود  گفتهدف: 

عنوان یک  وشنود به ای در توجه به گفته�گرایی سهم عمد گرایی و ارتباط ی یادگیری سازندهها�رویکرد

ند. هدف این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی اهشیوه ارتباطی و آموزشی داشت

 وشنود است.  بر گفت

آماری پژوهش شامل اسناد  ةست. جامعها� یا نظریه برخاسته از داده یا هروش پژوهش نظریه زمینروش: 

ی اطالعاتی منتشر شده است. که از ها� وشنود در پایگاه در زمینه گفت 2112تا  1891و مدارکی که از 

عنوان نمونه انتخاب  به گیری نظری نمونه ةمنبع به شیو 44نامه  منبع اعم از مقاله، کتاب و پایان 193

ی اصلی الگوی طراحی ها� لفهؤمنظور استخراج م وتحلیل داده به شیوه تحلیل تماتیک به جزیه. تشدند

 صورت گرفت.وشنود  گفتآموزشی مبتنی بر 

 -1لفه اصلی هار مؤ�چ رها�وشنود شامل چ الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت ها� بنابر یافته :ها� یافته

نفر از  15ارزشیابی است. اعتبار یابی الگو توسط  -3دف ه -2محتوا/ زمینه  -2ی گفت وشنود ها� حلقه

 ها� نظر در زمینه طراحی آموزشی در دو مرحله از طریق اخذ و اعمال نظرات آن اساتید و افراد صاحب

 صورت گرفت.
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 مقدمه و بیان مسأله

و  ها�ی مدارس از راهبردها� تربیت شهروندانی سازنده، خالق و نقاد مستلزم تغییر تمرکز برنامه

دی و ساخت دانش تحلیل انتقا ی مبتنی برها�وار اطالعات به روش های مبتنی بر حفظ طوطی�روش

ی دیرینه ا هاست که سابق 1شنودیو ، آموزش به شیوه گفتها�یکی از راهبرد(. (myers,1995 است

 ی فلسفی متعدد مورد حمایت قرار گرفته است.ها�و از نظرگاه می ی علها�دارد و با تنوعی از یافته

، دلیل، )کلمه"لوگوس"( و)از طریق"دیا"که از ترکیب دو کلمه  ترجمه کلمه دیالوگ 2وشنود گفت  

 .(linel, 2009شود. ) معنی می "گفتمان و گفتگو از طریق کلمات"( درست شده که تفکر، گفتمان

استدالل  از طریق تفکر و ها� شامل تعامل افراد با همدیگر و به اشتراک گذاشتن ایدهوشنود  گفت

را را ابزاری  راط مطرح و آنرا نخستین بار سقوشنود  گفتمنظور دستیابی به فهم عمیق است.  به

ی ا هطور مداوم از نقط هوشنود، ذهن ب دانست. او معتقد بود در فضای گفتبرای جستجوی حقیقت می

 یابد میرسیدن به مقصد و مقصود تداوم  جریانی حلقوی برایکند و در دیگر پیشرفت می ةبه نقط

و طرح وشنود  گفتو با پیشرفت  کردیی ابتدائی آغاز میها�را با طرح پرسشوشنود  گفتسقراط 

ش را بیازماید و او را متقاعد سازد که از ا هنمود تا اندیش میتر یادگیرنده را هدایت ی تازهها� پرسش

وجه حقیقت پرهیز کند. در واقع،  هاعنوان تن به ها�و مسلم انگاشتن آن وشرط عقایدقید پذیرش بی

بر  . عالوه«داندبداند که نمی»ا به بیان خود او ساخت تی سقراط یادگیرنده را وادار میها�پرسش

ی ا ه�نیز سهم عمد 4یدگر و فریرهها�، 2، گادامر5، بوهم4، باختین3فالسفه متأخر همچون بوبر سقراط،

 ند.ا ه�ایفا نمودوشنود  گفتدر تحکیم مبانی فلسفی 

گویی یک  در تکدهد.  میقرار  9را در مقابل تک گویی آنوشنود  گفتباختین برای تعریف     

(. Bakhtin,1986گیرد؛ ) میدهنده یا یک گوینده در مقابل شنونده قرار  پرسشگر در مقابل یک پاسخ

ی ها� را منبع بحران ن، و نبود آنهارا فرایندی برای حل مسائل جوشنود  گفت دیوید بوهم نیز

مشارکت در فرایند کند که افراد ضمن داند. بوهم عنوان می میمحیطی  زیست اجتماعی، سیاسی و

یه تفکر خویش ال ی دیگری، به بازنگری در نظم الیهها� و اندیشه ها�و مالحظه دیدگاهوشنود  گفت

 .(Bohm, 1994; Quoted from Nystani, 2012) پردازند می

و « هنر»موردنظر خود را  8است که شیوه هرمنوتیکیوشنود  گفتگادامر از دیگر حامیان رویکرد 

« هنر دیالکتیک»یا « شنودو گفت هنر»و  ها� برخاسته از نادانسته« هنر پرسشگری» مقصود از آن را

                                                           
1. Dialogic education 

2. Dialogue 

3. Bober 

4. Bkhtin 

5. Bohm 

6. adamer 

7. Freire 

8. Monologue 

9. Hermenutics 
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وشنود  گفتبیانگر فهم متقابل و هرمنوتیک است. وی هدف وشنود  گفتداند  میبه معنای افالطونی 

 ,Gadamer) داند مییتاً ایجاد فهم مشترک هاو ن  میی درباره تفسیر، فهم و بدفهها�را طرح پرسش

که از طریق فرایند ؛توسعه فهم متقابل شنودی،و ولو فریره هدف آموزش گفتاز نظر پائ (.1989

گیرد نه انتقال اطالعات و حقایق از انسانی متخصص به  میجستجوی مشترک صورت 

عبارت است از فرایند ارتباطی که در وشنود  گفتبنابراین (. Burbule, 1993) ای منفعل کننده دریافت

ر در مورد یک موضوع با رعایت اصولی چون گوش دادن فعال، تعلیق قضاوت، آن دو یا چند نف

ال، درک و پذیرش طرف مقابل با اهدافی چون کشف حقیقت، تغییر شناخت، ایجاد فهم ؤپرسیدن س

کارگیری  هب پردازند. وشنود می گفتبا همدیگر به  و آگاهی و تفکر انتقادی مشترک و شناخت جمعی

در آن معلم  یاددهی و یادگیری متفاوت از سایر اشکال تعامل، که معموالً در فرایندوشنود  گفت

پرسد و یادگیرندگان به شکل رقابتی سعی در بیان جواب درست دارند. این  میاالتی بسته پاسخ ؤس

طوالنی بین معلم و  وشنودی از طریق یک تعامل نسبتاً آموزش به شیوه گفت در حالی است که

ای با همکاری و حمایت متقابل با  یادگیرندگان با همدیگر در یک زمینه یادگیرندگان، همچنین

بیان مفاهیم  و تمرین تفکر از طریق ها� هدف کمک به یادگیرندگان برای ایجاد فهم، جستجوی ایده

صورت  هی استدالل، اکتشاف، پرسشگری و ... را بها�گیرد. در فرایند این تعامل معلم راهبرد میصورت 

در . (Katrin, 2012; Mercer, 2009; Alexander, 2000) دهد مییادگیرندگان توضیح روشن برای 

 .وشنود با سایر اشکال ارتباطی مشخص شده است دو نمودار زیر تفاوت گفت

 
 

 Lawrence miller,2004اقتباس از 
 

 

ردازند نه پ میآموزانی که بصورت فعال به یادگیری  مطالعات حاکی از آن است که دانشنتایج     

جای اینکه فقط  به ها�برند، زیرا آن میگیرند، بلکه از یادگیری لذت بیشتری هم بهتر فرا می هاتن

ول یادگیری خویش ؤکنند و خود را مس میشنونده باشند فعاالنه در جریان یادگیری مشارکت 

موزان در آ پژوهشی با عنوان درگیر کردن دانش مرسر در (.Gardner & Jole, 2000) دانند می

جای  آموزان به ی کالسی که در آن اکثر دانشها�به شیوه سقراطی ضمن انتقاد از بحثوشنود  گفت
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دن ال پرسیؤرت سهاموشنود  گفتکند که  میدهنده هستند، عنوان  پرسشگری بیشتر پاسخ

زان و آمو المللی نشان داد که بهبود یادگیری دانش یک مطالعه بین دهد. میآموزان را ارتقاء  دانش

در فرایند یاددهی و وشنود  گفتکارگیری ماهرانه  هنتیجه ب ی ابتدائیها� در پایه ها�رشد تفکر آن

  (.Mercer & Littleton, 2007است )یادگیری بوده 

گرایانی همچون جان دیویی، ی سازندهها�توان با اندیشهرا میوشنود  گفتنظریه یادگیری زیربنای     

گرایی اجتماعی  گرایان اجتماعی چون لو ویگوتسکی مرتبط نمود؛ در سازنده سازندهویژه  پیاژه و به ژان

(. ویگوتسکی با مطرح Matthe, 2011دهد ) میدار از طریق تعامالت بین افراد رخ  یادگیری معنی

نشان داد که تعامل معلم با یادگیرندگان و یادگیرندگان با همدیگر در 1سازی گاه کردن مفهوم تکیه

 ی تاثیر به سزایی دارد. در فرایند تکیه گاه سازی معلم یا یک فرد ماهر با حمایت و پشتیبانییادگیر

تواند در  وشنود می گفتاین اساس  رساند. بر میمستمر، یادگیرنده را به مرحله بالفعل یادگیری 

(. Game. & Metcalf, 2009باشد ) سازی در ایجاد فهم و دانش جمعی مثمرثمر گاه فرایند تکیه

 ها� گرایی اجتماعی )دیالکتیکی(؛ دیدگاهی است که دانش، از طریق به اشتراک گذاشتن ایده سازنده

آید. در این محیط یادگیرندگان، با کمک  میدست  هدر یک فرایند تعامل اجتماعی سطح باال ب

ای افراد با زمینه تعامل اجتماعی بر شنودو کنند، و گفت میی خود را بررسی ها� همدیگر معانی و ایده

 .(Applefiel, 2000کند ) میی شناختی مختلف را فراهم ها�توانایی

 را آموزش بانکی و باختین آن چه که فریره آن آموزش گفت وشنودی در مقابل آموزش سنتی؛ آن    

ی ها� وشنودی ایده نامند قرار دارد. در آموزش گفت میگویی(  صدایی یا تک را مونولوگ )آموزش تک

ی دانشی مختلف مورد بررسی ها و ظرفیت ها�ی مختلف و یادگیرندگان با تواناییها�ه از صداارائه شد

آموزان مورد ارزشیابی قرار  ت دانشها�اشتبا هاوشنودی نه تن گیرد. در فضای آموزش گفت میقرار 

شود. از نظر باختین  میعنوان اساس و منبعی برای یادگیری در نظر گرفته  هگیرد، بلکه ب مین

نظر بین معلم و  وشنودی اختالف وشنودی دارد. بر این اساس، در آموزش گفت قیقت، ماهیتی گفتح

 (Moore,2006دانش آموز، ارزشمند، قابل احترام و مورد پذیرش است )

در یادگیری و وشنود  گفتثر بودن ؤی در خصوص می پژوهشها�علیرغم تاکید صاحب نظران و یافته 

عنوان مثال با  دگان تاکنون در نظام آموزشی ایران مغفول مانده است. بهرشد تفکر انتقادی یادگیرن

به وشنود  گفتگونه بحثی از  و فنون تدریس هیچ ها�ی تالیف شده در زمینه روشها�بررسی کتاب

صورت ضمنی مباحثی از گفتگو در ذیل روش بحث گروهی و یادگیری  هب هامیان نیامده و تن

 (Fardanesh, 2003) وب مشخصی ارائه نشده است. در این رابطههم چارچ مشارکتی که برای آن

در معرفی که گرایی را از منظر رویکرد تدریس و یادگیری معرفی کرده است  ی طراحی سازندهها�الگو

کید شده است. الزم به ذکر است أبودن ت صورت فردی و جمعی هب ها�به قابلیت اجرای آن ها�این الگو

هم بصورت ضمنی به میان آمده است،  در چند الگو مباحثی از گفتگو آن هاتن اه�که در میان این الگو

                                                           
1. Scaffolding 
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وگو و داشتن  گرایی تعامل، گفت ی آموزش مبتنی بر رویکرد سازندهها�فرض که ازجمله پیش حال آن

نظر یادگیرندگان در فرایند یادگیری است و این مهم به طرق مختلف قابل دستیابی است که 

 از آن جمله است. نود وش گفتآموزش مبتنی 

همچنین ارزیابی انتقادی پیشینه پژوهشی تحقیقات صورت گرفته در ایران حاکی از آنست که      

کدام از  اند و هیچ وشنود سقراطی پرداخته بیشتر به مبانی نظری به روش توصیفی تحلیلی گفت

 ,Chenari, Dinarvand) دان رچوب و مدلی منسجم و سازمان یافته نپرداختههابه ارائه چ ها�پژوهش

Emani, 2008; Hajhasani & Mehran, 2012). 

کند: از یک  میدر فرایند آموزش و یادگیری از دو جهت اهمیت پیدا وشنود  گفتگیری کار هب    

اند و  آموزان تبدیل شده سساتی برای انتقال دانش به حافظه دانشؤدلیل اینکه مدارس به م طرف به

ی ها�عنوان یکی از روش بهوشنود  گفتاند و از سوی دیگر پرداختن به  دور شدهشدت از هدف خود  به

ی آموزشی مورد ها� کند، امروزه در غالب نظام میآموزان را به تفکر ترغیب  آموزش فعال که دانش

 که در نظام آموزشی ما مورد غفلت واقع شده است.  توجه قرار گرفته است. حال آن

برنامه فلسفه "م گرفتن از هاویژه آمریکا و اروپا با ال ن بههای جها�لب کشورعنوان مثال در اغ هب    

پایه گذاری شد اقداماتی از قبیل تغییر در  1841که توسط ماتیولیپمن در دهه  "برای کودکان

شنودی را با هدف رشد تفکر و و کارگیری آموزش به شیوه گفت هو ب ها�برنامه درسی، محتوای کتاب

 (Marashi et all, 2011انتقادی صورت دادند )ویژه تفکر  هب

ای مفقوده در میان  عنوان حلقه وشنودی را به توان آموزش گفت میچه که بیان شد،  با توجه به آن    

یی ارتباط تنگاتنگی دارد، که گرای سازندهها�ی آموزشی تلقی نمود که با مبانی و مفروضهها�الگو

در نظام آموزشی ایران از آن  هار فرایند آموزش و یادگیری نه تنثیرگذاری آن دأرغم اهمیت و ت علی

وشنود  گفتبکارگیری  جمله دالیل عدموز برای معلمین ناشناخته است. ازشود، بلکه هن میاستفاده ن

ی سنتی و غیرفعال، متکلم وحده بودن معلم در ها�در فرایند آموزش و یادگیری حاکم بودن روش

است. بر این اساس وشنود  گفترچوب مشخص برای بکارگیری هالگو و چجریان آموزش و نبود یک ا

آموزان و رشد و توسعه  در زمینه بهبود یادگیری دانشوشنود  گفتبا توجه به نقش و اهمیت 

طراحی الگوی  که و این وشنود شناسایی عناصر گفت ی تفکر آنان، هدف پژوهش حاضرها�رتهام

 ؟ ی استها� لفهؤه مدارای چوشنود  گفتآموزشی مبتنی بر 

 

 پژوهش شناسی روش

 1ای ترجمه واژه )گراندد تئوری( باشد. نظریه زمینه میای  روش پژوهش حاضر روش نظریه زمینه

 ای مینهجمله نظریه زی مختلفی وضع شده است ازها� فارسی معادلباشد. که برای این واژه در می

(Nasr et al, 2006). سازی بنیادی )دانایی فر و  ، مفهومها� دادهریه مبتنی بر تئوری بنیادی، نظ
                                                           
1. Grounded Theory 
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 ,Homan)و تئوری وابسته به زمینه  (Bazargan2008) ها (، تئوری برخاسته از داده 1392 همکاران،

2006). 

آوری شده حاصل از  ی خام جمعها� تحلیل اطالعات و دادهو ای روشی برای تجزیه ریه زمینهنظ    

صورت استقرایی از این  به که استیتی با رویکرد تفسیرگرایانه ی اجتماعی، فرهنگی و تربها� پژوهش

 نظریهطور خالصه  ه. بدهد میای برای درک و فهم موقعیت مورد پژوهش ارائه  ، نظریهها داده 

پردازد  می، ماورای توصیف است و به ایجاد یا کشف استراتژی یا کشف تئوری ها� برخواسته از داده

(Chamaz, 2008). "کنند؛  میرا به این شرح تعریف  ها� تئوری برخاسته از داده 1و کوربین اشتراوس

خص کردن عناصر کلیدی شنوعی استراتژی کیفی برای تدوین تئوری در مورد یک پدیده از طریق م

 (Creswel, 2006) "بندی کردن روابط این عناصر درون بستر و فریند است آن پدیده و سپس طبقه

 

 آماریجامعه و نمونه 

در  2112تا  1891ی ها�که در فاصله سال امعه آماری پژوهش شامل کلیه اسناد و مدارکی بودج

با کلید واژه  Proquest, Springer, Science Direct, Emerald, Ebsco, Sage اینترنتیی ها�پایگاه

Dialogue, Dialogic learning, Dialogic Educational  جستجو شدند، که در جدول زیر به

 ک آمده است. تفکی
 جامعه آماری پژوهش (:1) جدول

 مجموع  مقاله  پایان نامه  کتاب 

23  32  129  193 
 

  آماری ةنمون

گیری نظری به این معناست  گیری نظری استفاده شد. نمونه برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه

در مراحل اولیه  .کند رخوردصورت منعطف ب هگیری با گشاده نظری و ب که پژوهشگر باید در نمونه

باشد. در این مرحله پژوهشگر باید  2دیرمقی/ غمحدودنا گیری باید باز و نسبتاً نمونه ها� تحلیل داده

مورد  ها� که داده دهند. همچنان میتری در اختیار او قرار  منابعی را انتخاب کند که اطالعات مرتبط

دست آمده در جهت انتخاب منابع بعدی استفاده  ی بهها� گیرد، پژوهشگر باید از یافته میتحلیل قرار 

 که دهد اجازه باید محقق نظری، گیرینمونه در .(Golding, 2002; quted by Nori, 2011) کند

3اشباع به ای طبقه که یافت خواهد ادامه زمانی تا گیرینمونه هدایت کند. را پژوهش فرایند تحلیل،
 

  برسد.

                                                           
1. Eshtras & Corbin 

2. Unfocused  
3. Ssaturation 
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    (Eshtras & Corbin, 2008 )اتفاق  زمانی نظری اشباع که است این بر تصور معتقدند که اغلب

 فراتر از نظری به چیزی اشباع اصل، در اما شود؛ نمی استخراج ها� داده از ایتازه طبقة دیگر، که افتد می

 از ای مجموعه به رسیدن ،بررسی صرفاً نوع این از هدف دیگر، بیان شود. به میاطالق  موضوع این

 که دارد اشاره ابعادشان و ها� ویژگی مبنای بر ها�بندی تدوین طبقه به نظری اشباع بلکه نیست؛ طبقات

 (.Quoted by emanyan, 2008) را در برگیرد مفاهیم دیگر با شان روابط ممکن اشکال مختلف

 .پس از مرور منابع از جامعه مورد مطالعه نمونه زیر انتخاب گردید
 

 پژوهش آماری ةنمون (:2) جدول

 مجموع  مقاالت   نامه پایان  کتاب 

8  14  51  44 
 

ترین و  از شیوه تحلیل تماتیک استفاده شد که از متعارف ها� برای تحلیل و تفسیر داده    

(. تحلیل تماتیک عبارت Mohamadpur, 2011ی کیفی است )ها ی تحلیل دادهها� پرکاربردترین روش

ای و برون  داده و الگویابی درون ها� بندی داده حقق از طریق طبقهی که طی آن مئاستقراتحلیلی از 

عبارت دیگر، تحلیل تماتیک عبارت است  کند. به میای به یک سنخ شناسی تحلیلی دست پیدا  داده

دنبال  گویند. این نوع تحلیل به میچه  ها� با این هدف که داده ها� از عمل کدگذاری و تحلیل داده

دست آمد، باید حمایت موضوعی از آن صورت  هب ها� ست. زمانی که الگو از دادهها الگویابی در داده

 (.Mohamadpur, 2010, 2011; Tomas, 2008) گیرند مینشأت  ها� از داده ها� تم عبارتی، بگیرد. به
 

 کند میرا خالصه  ها�ی مورد مطالعه، به تدریج آنها� این امر بدان معناست که محقق با رجوع به داده

ترین مفاهیم و مضامین مرتبط با موضوع تحقیق دست پیدا کند. در واقع،  یت به اصلیهاتا در ن

 کند: میرا دنبال  مواردتحلیل تماتیک با رویکرد استقرایی، دستیابی به 

ترین مضامین موجود  تبدیل اطالعات متنی گسترده به مطالب خالصه و چکیده، و استخراج اصلی -

 .در آن

 .دست آمده هی بها ی تحقیقی و یافتهها� دقیق و روشن میان پرسشایجاد ارتباط  -

یی که در متن ها�ایجاد یک مدل یا نظریه پیرامون ساختار متن مورد مطالعه و یا کشف فرایند -

  .(Tabrizi, 2014) مستتر است

 

 ی پژوهشها یافته

بندی،  ستهی گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل تماتیک، دها� در این پژوهش داده

ارائه  میی عمده استخراج شده در قالب یک الگوی مفهوها� بندی شده و مقوله بندی، و مقوله سازمان

  شد.
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 ی خامها ای استخراج شده از داده مفاهیم، مقوالت و مقوله هسته (:3) جدول

 ثانویهمفاهیم  اولیهمفاهیم 
مقوالت 

 عمده

مقوله 

 ای هسته

 )یادگیرندگان(گروه  افراد،کننده،  راهنما / تسهیل
 

 کنندگان مشارکت

ه 
حلق

�
ها

ود
شن

 و 
ت

گف
ی 

 
ط

رای
ش

 

ت
گف

ر 
ی ب

تن
مب

ی 
زش

مو
ی ا

اح
طر

ی 
گو

ال
 

ود
شن

و
 

)شرایط عشق، ایمان، تواضع، تفکر انتقادی، اعتماد، صمیمیت، امید، 

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی(

 

 ای زمینه اصول و شرایط

و پرسشگری، تعلیق قضاوت، پذیرش دیگری، گوش دادن فعال، طرح سوال 

 احترام

 

 قراردادی مالک و معیار

 موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،

 اخالقی، ارزشی،
 

 محتوا / زمینه

ش
وز

 آم
صر

عنا
 

 زندگی روزمره، مسائل زندگی واقعی

 فهم مشترک، آگاهی انتقادی، باهم فکر کردن، کشف حقیقت
 

 هدف

ی خود در عمل، طرح مسائل بحث برانگیز و متناقض، بیان ها�اصالح دیدگاه

 ی خودها�دیدگاه و نظرات خود، گرفتن بازخورد و اصالح دیدگاه
 ارزشیابی

 

 اعتباریابی الگوی مفهومی

برفی پانزده  گیری گلوله صورت نمونه هبوشنود  گفتبرای اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر 

و الگوی طراحی در دو مرحله به  نظر در طراحی آموزشی انتخاب شدند د صاحبنفر از اساتید و افرا

صورت  هچارچوب اولیه الگو ب، ها� اولیه داده اول همزمان با کدگذاری ةمعرفی شد. در مرحل ها�آن

ی اصلی الگوی ها� لفهؤاستخراج مگذاری و ة دوم با تکمیل کدمعرفی شد. در مرحل ها�خالصه به آن

نفر از افراد  13ارسال شد که  ها�یی برای آنهاو اعمال نظرات متخصصان، الگوی ن طراحی آموزشی

لفه محتوا ؤنفر از اعضای نمونه در خصوص م2یید کردند و أنظر الگوی طراحی آموزشی را ت صاحب

یادگیرندگان نبودند و عنوان کردند که محتوا باید  بین معلموشنود  گفت موافق انتخاب محتوا از بطن

  معلم انتخاب شود. توسط
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 شنودو طراحی آموزشی مبتنی بر گفتالگوی  :(1شکل )

 

 ی زیر است:ها�الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت وشنود شامل مولفه 

  شنودو ی گفتها� حلقه -1

 محتوا/ زمینه/ بافت -2

 اهداف -3

 ارزشیابی -4

 شنودو شرح کلی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت

بین یادگیرندگان شکل بگیرد، بعد آموزش با وشنود  گفتی ها ابتدا باید حلقه (1شکل )با توجه به 

 .شود میی محتوا/ زمینه، هدف و ارزشیابی شروع ها� لفهؤتوجه م

گفت وشنود یک فرایند ارتباطی متفاوت از سایر اشکال ارتباطی نظیر  وشنود: ی گفتها حلقه -1

کنندگان،  )مشارکت لفهؤم سهگیری گفت وشنود  ای شکلبحث، مناظره، مکالمه و گفتگو است. بر

واقعی وشنود  گفتی ها� الزم است تا حلقه دادی(ی قرارها�ای، مالک و معیار اصول و شرایط زمینه

  صورت مشروح آمده است. هبی گفت شنود ها� حلقه عناصر در زیرشکل بگیرد. 
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از مفهوم  استفاده جای معلم، به وشنود در مبانی نظری مربوط به گفت کنندگان مشارکت -الف

جای یادگیرندگان و  است. همچنین به معمولکننده یا راهنما بیشتر  کننده، هماهنگ تسهیل

 که هر کدام وظایفی دارند: کنند. میکنندگان یا اعضای گروه استفاده  آموزان از مشارکت دانش

 :کننده تسهیل

 کنندگان وجود دارد. اعضای گروه یا مشارکت که در محیط زندگی موضوعاتی ال از مسائل وؤطرح س

کننده است.  گفراهم کردن اطالعات و منابعی که تفکر انتقادی را توسعه دهد، از وظایف هماهن

ی ها کنندگان در حلقه سازماندهی فضای فیزیکی کالس درس، قرار دادن مشارکتهمچنین 

کننده، تمرین و تکالیف  هماهنگاران عنوان همک کنندگان به وشنود، تقویت خودانگاره مشارکت گفت

ی عملی و مشارکتی و تشویق افراد برای اعتماد به همدیگر ها� واقعی، گوش دادن به گروه و فعالیت

 ,Shor, 1987; Alexander)ثر، از دیگر وظایف هماهنگ کننده است ؤبرای یادگیری و تغییر م

ت االؤال باشد. سؤکننده س طرح از نظر فریره یک هماهنگ کننده نقاد کسی است که .(2005

وجود یک  .(Frire, 2007)ال ترغیب کند ؤکنندگان را به طرح س ه طرح کند و مشارکتکنند تحریک

ثر واقع شود. ؤوشنود م به اصول و شرایط گفت اعضای گروه تواند در پایبندی میکننده ماهر  تسهیل

کنندگان را آموزش دهد  کند، باید مشارکتیموشنود  کننده گروه را درگیر گفت که تسهیل بر این عالوه

چگونگی طور فزاینده از  هوشنودی مشارکت کنند و ب ، در تعامل گفتکننده تسهیلتا بدون کمک 

 (.Roper et al. 2004آگاه شوند ) شنود،و گیری گفت در شکل خودشاناعمال و رفتار 

 اعضای گروه: 

ثر در ؤی مها�ر نظر گرفتن شرایط، اصول و معیاراعضای گروه شامل افرادی است که با پایبندی و د 

. (Arjen et al, 2012)پردازند  میوشنود  با همدیگر به گفتوشنود  گفتی ها� گیری حلقه شکل

عنوان مثال  داند. به می فردی وشنودی را منوط به دو حوزه فردی و بین فتگیری تعامل گ شکل

 ثر است. ؤشنودی مو ی تعامل گفتگیر تک افراد در شکل رت تکهام تمایل، آمادگی و

توان به باز بودن،  میوشنودی  ی مهم برای تسریع تعامل گفتها�در حوزه فردی از جمله فاکتور    

برای پایبندی به اصول تعامل  وشنود؛ یعنی انگیزه و توانایی فرد اعتماد و تمایل فرد به گفت

بر این تمایل یک فرد برای تبدیل  الوه(. عOhara, 2003; Martin, 2005وشنودی اشاره کرد ) گفت

وانعی مثل منظور آگاهی از م نیازمند رشد شخصی بهوشنود  گفتای فعال در  کننده شدن به مشارکت

انداز و هدف  ثر چشمؤفردی ازجمله عوامل م در حوزه بین .(Rewit,2011) رقابت و خودخواهی است

 Wals et وشنود است ) شارکت گروهی در گفتم بخش و برانگیزاننده یکپارچگی و مهامشترک، که ال

al, 2010 .)ای  گونه ثر با همدیگر است؛ بهؤی برقراری ارتباط مها� ، تمایل گروه به تمرین شیوهعالوه به

که افراد منفعل به مشارکت ترغیب شوند و حتی افرادی که در جایگاه مسلط ارتباط هستند دیگاه 

(. با این حال، Wilhelmson, 2006) فردی است ثر بینؤعوامل م، ازجمله خود را مورد نقد قرار دهند
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هنگی، عدم تعادل قدرت و رقابت ازجمله موانع فر خصومت بین اعضای گروه، سوءتفاهمات بین

 (Putnam, 2001; Burton, 1995)ثر در گروه است ؤوشنود م گیری گفت شکل

اتفاق وشنود  گفت، نداشته باشد وجودمنظور شرایطی است که اگر : ای زمینه اصول و شرایط -ب

. این شرایط شامل افتد میافتد، بلکه سایر اشکال ارتباطی مثل بحث، مکالمه، مناظره و ... اتفاق  مین

شنود و طرح  و فضای امن و بدور از تهدید که افراد با اعتماد به همدیگر و در کمال صداقت به گفت

 پردازند. میپرسش 

ریزی که در تعامل افراد  و بدون برنامه  میشامل قوانین غیررس زمینه ای شرایط اصول و در واقع    

ی تعامل افراد با ها�صورت ناخودآگاه راهنمای الگو هی فرهنگی بها� عنوان دستورالعمل با جمع، به

ای است که  ی جامعهها�کننده ویژگی ی تعامل ما منعکسها� ( شیوهBicchieri, 2006یکدیگر است )

ای  وشنودی در هر جامعه تعامل گفت (. در واقعWilkinson, Pickett, 2010) کنیم یمدر آن زندگی 

 ;Roper, 2004) اقتصادی، و تاریخی آن جامعه استی اجتماعی، فرهنگی، ها� زمینه ثیرأتحت ت

Rule, 2004) .آمیز  ای ممکن است افراد تمایلی چندانی به برخورد تعارض عنوان مثال در جامعه به

این سلسه مراتب  شند و خود را با روابط سلسه مراتبی سازگار کنند. حتی ممکن است درنداشته با

ممکن است در برخی  افرادی خود را در رأس و دیگران را در حاشیه در نظر بگیرند. از طرف دیگر

 ,Arjen et alجوامع تقویت همکاری و برقراری ارتباط از طریق احترام یک آرزوی جمعی باشد )

  میدر حوزه عمو .کند میگذاری  نام  میبرماس حوزه عموها�این شرایط اولیه را  طور خالصه هب .(2012

را  موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ها�و اجبار ها� افراد در وضعیتی آزاد، دور از تحمیل

ن رسیدن به وسیله، امکا دهند، و بدین و نظریات یکدیگر را مورد ارزیابی قرار می وشنود گفتمورد 

  .(Habermas, 2005) رسانند یک توافق جمعی واقعی را به حداکثر می

و به همدیگر اعتماد دارند. از  میدر این فضا و شرایط افرادی وجود دارند که با همدیگر صمی    

از نظر پائلو  توان مثال زد. میوادگی و کاری را نی دوستی، خاها�ی این شرایط گروهها� جمله مصداق

وشنود راستین قابل تحقق  از طریق گفت هانی انسانی تنهان و تبدیل کردن آن به جهاره، تغییر جفری

 زیر باشد:  اصولوشنودی است که براساس شرایط و  راستین، گفتوشنود  گفتفریره از نظر  است.

تواند وجود  میجویانه ن و نفس آن است و در یک رابطه سلطهوشنود  گفتاساس  عشق «:1عشق»-1

 ست.ها�ن و عشق ورزیدن به انسانها�عشق ورزیدن به جوشنود  گفتیدا کند. شرط وارد شدن به پ

ی ها�سازگاری ندارد. اگر کسی خود را جدای از انسانوشنود  گفت)فروتنی(: غرور با « 2تواضع»-2

کند شرکت کند. همچنین اگر کسی فکر وشنود  گفتتواند در  میبرتر بداند ن ها�دیگر و خود را از آن

ن کار گروهی نخبه است و افراد عادی چنین حقی را ندارند قادر به شرکت در هاکه نامگذاری ج

 وشنود حقیقی نیست. گفت

                                                           
1. Love 

2. Humility 
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مسلتزم داشتن ایمان قوی است و شخص باید به رسالتش در انسان کاملی وشنود  گفت«: 1ایمان»-3

ین امتیاز نخبگان نیست؛ بلکه ن ایمان داشته باشد و اهاشدن و قدرتش در بازساختن و بازآفرینی ج

وشنودگر نقاد است و برای  شود به همین دلیل انسان گفت میحقی است که انسان با آن متولد 

 آورد.  میآفریدن و دگرگونی به مبارزه برای آزادی روی 

بر عشق، فروتنی و وشنود  گفتجا که  کنندگان در بحث: از آن متقابل میان شرکت« 2اعتماد»-4

کنندگان در  ای افقی است و پیامد منطقی آن اعتماد متقابل میان شرکت نی است رابطهایمان مبت

کدام اعتماد  گرایی هیچ گرایی و عمل بحث است. عشق دروغین، فروتنی دروغین، ایمان سست، لفظ

 آورند. میوجود ن به

ن و ها�، انکار جکند. ناامیدی شکلی از خاموشی میبدون امید هم وجود پیدا نوشنود  گفت: «3امید»-5

گریز از آن است. در یک نظام ظالمانه ما نباید ناامید شویم بلکه باید امید داشته باشیم که انسانیت و 

 عدالتی انکار شده را طلب کنیم.  وسیله بی شرافتی که به

کنندگان  کند که شرکت میواقعی زمانی تحقق پیدا وشنود  گفت: «4تفکر انتقادی»درگیرشدن در -2

کند؛ یعنی تفکری  مین و انسان را انکار هاکر انتقادی درگیر شوند. یعنی تفکری که دوگانگی جدر تف

پذیرد نه ایستا؛ یعنی تفکری که شجاعانه با وجود خطراتی که در  میصورت پویا  که واقعیت را به

ارد که لوحانه قرار د سازد. در مقابل آن تفکر ساده میور  کمین نشسته اند خودش را در عمل غوطه

که تفکر انتقادی یعنی نگاه متحوالنه  در پی انطباق یافتن با وضع موجود و پذیرفتن آن است درحالی

  .(Frire, 2007) به امور

اعتماد،  ، عشقپایبند اصولی چونی از افراد است که ها�اولیه گفت وشنود شامل گروه ةبنابراین هست 

 فکر انتقادی است. ایمان و درگیر شدن در آگاهی و تامید، تواضع، 

ی گفت و ها� گیری حلقه در شکل شنودو گفت ایزمینه اصول و شرایط :قراردادی مالک و معیار -ج

ی گفت ها� که ارتباط بین اعضای گروه و حلقه برای ایناما کافی نیست.  ،شنودی الزم و ضروری

هم فکر کنند و  که با یک کل از یادگیرندگان شکل بگیرد، ها� وشنود بیشتر شود و از مجموع حلقه

ی ها�مالک و معیارالزم است که رعایت شود. الزم به ذکر است که  یها�مالک و معیاریاد بگیرند، 

که اعضای گروه برای رسیدن به فهم مشترک و توافق ای گونه هقراردادی هستند؛ ب وشنود گفت

 هستند.  ها�عایت آنملزم به ر کنندگان کنند و هر کدام از مشارکت میرا وضع  ها�آن جمعی،

فایق آیند و به مدد آن به شناخت وشنود  ینکه اعضای گروه بتوانند بر موانع گفتادر واقع برای     

ضروری است. ازجمله این اصول  وشنود ی گفتها�رعایت مالک و معیارتری دست یابند،  درست

دگان به همدیگر، کنن سازی اندیشه خویش، طرح پرسش، گوش کردن فعال، احترام مشارکت شفاف

                                                           
1. Faith 

2. Trust 

3. Hope 

4. Critical Thinking 
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 ,Nayestani) توان نام برد میهمدلی را  و داوری ارتباط، تعلیق قضاوت و پرهیز از پیش یبرقرار

ثر که اعضای گروه باید رعایت کنند گوش کردن همدالنه است؛ یعنی گوش ؤیکی از اصول م(. 2011

 Heath et) ا بودگر بر خالف نظر و عقیده منظرات دیگران حتی ا کردن و درگیر شدن در نقطه

al,2006) .بازخورد ها�فرض ثر در گوش کردن همدالنه بررسی ادراکات و پیشؤی مها�از جمله راهبرد ،

 ,Baraldiتوان نام برد ) میرا   میجهاتت، بیان سخنان غیر ارزیابی و غیرثیر اقداماأمنظور بررسی ت به

2006). (Gerard, 1998  Ellinor, ) وشنود ارائه  گفتبرای به یکدیگر را  ر اصل اساسی و مرتبطهاچ

 . ، جستجو و اندیشیدنفعال ، گوش دادنها� کرده است: تعلیق قضاوت، تعلیق فرضیه

مالک ضامن اجرای گفت وشنود موفق است. یکی از مهمترین  قراردادی ها�مالک و معیاررعایت     

در از مشارکت کنندگان بدین گونه که هر کدام  ، پرسشگری و طرح سوال است.ی گفت وشنودها�

 باید سوال بپرسندوشنود  گفتمات و سؤتفاهمات بوجود آمده در فرایند ها�قبال اب

و مکالمه تفاوت قائل شد. وشنود  گفتتوان به وسیله پرسشگری بین  میباختین معتقد است که  

 ,Walshe) ودش میخارج وشنود  گفتارائه نکند از دایره  مثال، اگر یک جواب، سوال جدیدی رابرای 

ی متفکرانه و ها�ی را در راستای استخراج جوابها�الؤراهنما س ،شنودیو در آموزش گفت(. 2013

؛  Oregon,2009کند ) میی بیشتر، جهت ساختن معنی و فهم، طرح ها�همچنین تولید سوال

Worthy et al, 2012 ؛Walshe,2013ن مکنندگان ض وشنودی راهنما و مشارکت (. در تعامل گفت

ی اصیل، ها�الؤکنند بلکه معانی جدید را از طریق پرسیدن س مییشان را رد و بدل ها�ی ها� اینکه ایده

د نکن میعنوان  (Boyd, & Markarian, 2011) (.Chan & Kraayenoord,1998کنند ) میکسب 

ی باز معلم در مورد مسائل مطرح شده در کالس که بیشتر از یک جواب از یادگیرندگان ها�الؤس

ع شود. در واق میصورت مشارکتی هطلبد، باعث افزایش ارائه تفاسیر مختلف یادگیرندگان ب می

، و توضیح و تشریح اطالعات مرتبط توسط ارتقای فهمی اصیل باعث تفکر و تأمل، ها�الؤس

ی یادگیرندگان ها�ضمن ارتقای جواب ،ی اصیلها�معلم از طریق طرح سوال یادگیرندگان خواهد شد.

، از دانش شخصی و تجارب ها�الؤکند. این س میشنودی بین یادگیرندگان فراهم و گفت یک فضای

ی مشخص و درست را در ها�یادگیرندگان در مورد موضوعات مختلف گرفته، تا به خاطر آوردن جواب

بین وشنود  گفتگیرند. همچنین راهنما باید دانش و تجارب خود را به تعویق بیندازد و  میبر 

ن را از طریق پرسشگری ارتقاء دهد در چنین فضای یادگیرندگان الزم است که ضمن یادگیرندگا

  .(Lyle, 2008) استدالل کنند ها�از طریق شواهد و مثال ها� با تفکر روی ایده ها�فرضیه شناسایی 

در زمینه وشنودی  تعامالت گفتدر جریان  کهگیرند  می یادگیرندگان زمانی بهتر یاد واقعدر     

(. بنابراین Skidmore, 2006) ال مواجه شوندؤبا س ه در سر کالسعات و مسائل مطرح شدموضو

ی ها�فرض یک روش اساسی برای طرح کردن استدالل و بررسی پیشوشنود  گفتآموزش 

وشنودی دانش  ی سطح باال است. در آموزش گفتها�وسیله یک توالی از پرسش یادگیرندگان به

 وشنودی، در آموزش گفتشوند.  میگیرندگان در نظر گرفته  تصمیم و کرانعنوان متف آموزان به
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مسائل که معلم یادگیرندگان را به پرسشگری و توضیح و تحلیل  عملی خواهد شد یادگیری زمانی

 ;Burbules and Bruce, 2001; Sherrod and Wilhelm, 2009  Worthy et al, 2012,)ترغیب کند 

2012; Black et al, 2003 .) وشنودی در نظر کند که در راستای ایجاد یک فضای گفت میوان عن

ایجاد حس ی یادگیرندگان و همچنین ها�و جواب ها�گرفتن یک مدت زمان انتظار برای طرح پرسش

در  مشارکت کنندگانکه شش نوع سوال  (Paul, 2003) روری است.اعتماد به نفس الزم و ضر

 عبارتند از: ،را شناسایی کرده توانند از هم بپرسند میجریان گفت وشنود 

...  �چیست؟ اتاصلی حرف بگویی؟ خواهی می چه�منظورت از ... چیست؟ روشنگر: یها� پرسش. 1

 �دارد؟...  به ربطی چه

 رضـــف را چیزی چه�ای؟گرفته فرض را چیزی چه�.کاوندمی را مفروضات که ییها�پرسش�. 2

 ؟ایتهـگرف

چه  چیست؟ حرف این گفتن برای تو دالیل کاوند: می را ها� علت و دشواه دالیل، که ییها��پرسش. 3

 اطالعات دیگری الزم است داشته باشیم؟

 این چرا. کنی می نگاه قضیه به... ة زاوی از رسد می نظر به�.ها�دیدگاه یا ها�نظر درمورد�پرسش. 4

 نشان واکنش قضیه نای به چطور دیگر یهاآدم/  ها�گروه�برگزیدی؟ یکی آن جایبه را دیدگاه

  چرا؟ داد؟ خواهند

ای از این حرف خواهی چه نتیجهمی: را می کاوند ها�یامدپ و ضمنی یهاداللت که ییها�پرسش. 5

 �؟... که برسانی را این خواهی می آیا ،... گوییمی که وقتی�بگیری؟

  کرد؟ فصل و حل را هلأمس این توانمی چطور�از کجا می توانیم بفهمیم؟: لهأپرسش درمورد مس. 2

وشنودی محتوای آموزش از موضوعاتی که در محیط زندگی محتوا/ زمینه/بافت: در آموزش گفت. 4

باید به وضعیت فرهنگی، اقتصادی،  آموزشی شود. محتوا مییادگیرندگان وجود دارد انتخاب 

ی ها�ت واقعی شنودیودر آموزش گفت در واقع. یرندگان ربط داشته باشدیاسی یادگاجتماعی و س

، تا شود میبازنمایی موضوع و محتوای آموزش عنوان بهله و سوال أمس اجتماعی و فرهنگی در قالب

 ایجاد شود. وشنود  گفتزمینه 

فرهنگی برای تبیین  –وشنود، مبنای اجتماعی ویگوتسکی از صاحب نظران آموزش به شیوه گفت    

ر بافت دیالکتیکی تحلیل نموده و آموزش در بستر ی عالی ذهن را دها�تحول شناخت برگزیده، کنش

ثیرپذیری از اصل تغییر دیالکتیک أویگوتسکی با ت نی را مورد توجه قرار داده است.ها�االذتعامالت بین

ی گوناگون میان عناصر ها�در خالل تعارض هاهگل، تحول انسان و تفکرش را به مثابه دیگر پدیده

از نظر او انسان در میان  داند. میبیرونی  –ذهنی و درونی  –فردی، عینی  –متضاد اجتماعی 

ی روانی در حال رشد، ها�یابد. تعارض میان ساختار میکنند تحول  مییی که پیوسته ظهور هاتعارض

ویژه تعارض فطرت و محیط و به کنونی با مفهوم جدید، تعارض میان مفهوم جاریتعارض میان 

درگیر وشنود  گفتی ها�ای از فرایندانسان را در مجموعه پیچیده ها�میان فرد و دیگری، این تعارض
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 Hajhasaniکند )  میساخته و تکوین و تحول تفکر او را در راستای سازش جویی مداوم، هدایت 

and Mehran, 2012) . این فرایند اساس اندیشه ویگوتسکی در تکوین و تحول شناخت و بنیان

نه در ها�که تعامل در بافت اجتماعی و درگیری فعال و آگا است. «1سازنده گرایی اجتماعی»رویکرد 

نامند.  مینیز « سازنده گرایی دیالکتیک»را  داند و بر این اساس آن میوقایع را کلید ساخت دانش 

نی، هوشیارانه ها�االذچرا که فرد از خالل عمل در بستر اجتماع، در تعامل با دیگران و در اشتراک بین

کند و بر پایه آن به بازسازی آگاهی و  میشود، برای کشف معنی تالش  میدر حادثه درگیر نه ها�و آگا

  کند. میادراک خود اقدام 

شناسی خود را بر پایه دیالکتیک قرار داده و بر در سوی دیگر، فریره نیز متأثر از هگل، معرفت    

دهد. او در این باره  میتوضیح پایه نظر مارکس، پیوند میان فرد و جامعه را در این دیالکتیک 

واقعیت اجتماعی   مییابند، افراد آد میموجودیت   میثیر متقابل و دائأن در تهاانسان و ج»نویسد  می

( بر این اساس، از نظر Frire, 1984) «ستها�آورند و تغییر آن نیز وظیفه تاریخی آن میوجود را به

ن وابسته است. او به نقش وجودی ها�همراه ج ه صرفاًن و نهافریره ماهیت انسان به بودن انسان در ج

تواند آن را تغییر دهد و  میکند و در دنیای خود اثر گذار است،  میعنوان فردی که عمل انسان به

 نگرد. میدگرگون سازد، 

آموزان را افزایش دهد تا پائلو فریره معتقد است که آموزش گفت و شنودی باید آگاهی دانش    

که به آنان آموزش داده شود ن فعال باشند نه منفعل، و این امر ممکن نیست مگر اینهاسبت به جن

گیرند، معنا دهند.  میچه یاد ال کنند و با نگاهی انتقادی به آنؤس که آزادانه فکر کنند و دائماً

شود،  میو فقط به فضای درونی کالس محدود ن ی کالسی نیستها�فعالیت هاآموزش از نظر او تن

کنیم، بهتر بشناسیم و خود را  مینی را که در آن زندگی ها�که آموزش باید به ما کمک کند تا جبل

آموزان خود وشنودی دانشنی بهتر آماده کنیم. در آموزش گفتهان به جهابرای تبدیل این ج

وشنودی . فریره معتقد است که باید از طریق آموزش گفتتولیدکننده فرهنگ و تاریخ خود هستند

اهی افراد را باال برد تا بتوانند در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خود نقش آگ

 وجودی، موقعیت باید آموزشی محتوای تنظیم آغاز نقطه فریره عقیده به(. Frire, 2007) داشته باشند

 به را آنان تا ودش طرح لهأمس قالب در آنان برای باید موقعیت این .باشد فراگیرندگان کنونی و عینی

 معلم وظیفه .دهند پاسخ آن به عمل مقام در بلکه نظر، مقام در فقط نه تا کند وادار و کشانده چالش

 دانش بر را ها�دیدگاه این یا براند سخن فعلی موقعیت درباره و خود یها�دیدگاه درباره که نیست این

 در .شودوشنود  گفتوارد  آنان و خود یها�هدیدگا درباره آنان با بکوشد باید بلکه کند، تحمیل آموزان

 شود تحلیل و تجزیه گرفته، قرار آن در دانش آموز که واقعیتی ابعاد است آموزش گفت و شنودی،الزم

 آگاهی به فرد و کند درک هم بر را واقعیت این مختلف یها�مؤلفه  تعامل شود. چگونگی قادر وی تا

                                                           

1. social constructivismهانه 
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 مبتنی آموزش روش در آموزشی برنامه محتوای که جاآن از .یابد دست خود پیرامون نا�از ج انتقادی

 برنامه، محتوای بنابراین میشود، تنظیم و تهیه نهاج به دانش آموزان نسبت دیدگاه بروشنود  گفت

 است موظف کنندهمعلم در مقام تسهیل بنابراین .کندمی را نوسازی خود و بوده توسعه قابل پیوسته

 نیز آموزاندانش و کند بازنمایی آنان برای نه سخنرانی له،أمس قالب در مده،آ وجودبه که را موضوعاتی

 .بیفزایند آن به نشده، گنجانده برنامه در قبالً که را موضوعاتی و کنند مشارکت امر این در دارند حق

ی است که از قبل ها�وشنودی غیر از آموزشکید بر زمینه اجتماعی و فرهنگی در آموزش گفتأت

آموزان انتقال دهد. در را به دانش کنند و معلم باید آن میصورت گزینشی تهیه همحتوای آموزش را ب

آموز متصور معلم و دانش ارتباط بینیدگر محتوا و موضوع آموزش را در ها�این زمینه مارتین 

 شود. می

وان محملی تصور شود که دانش و عنجای اینکه بهرابطه معلم و شاگرد به یدگرها�از نظر     

توان  می، ها�ی که بعدها�رتاهکند )دانش و م می« یا ارائه»ی از قبل تعیین شده را منتقل ها�رتهام

شود که وجود خود  میصورت فضای بازی تصور هپاسخگو دانست(، ب ها�معلم و شاگرد را نسبت به آن

کند و  میکند اخذ  میکه او در آن عمل  را بطور مداوم از کیفیت درگیری یادگیرنده با حوزه ای

بصورت عکس العمل نسبت به آن درگیری است، عکس العملی آزادانه اما نه بدون انضباط. محتوای 

وظیفه معلم است که  یابد نه قبل از آن، اگر چه این قطعاً میدقیق یادگیری از این رابطه تطور 

از طریق کمک کردن به او برای  ، آن هم مثالًیادگیرنده را به درگیری بیشتر ترغیب و تشویق کند

یدگر، معلم هم ها�ی ها�یی که باید مطرح شوند. بر اساس اندیشه ها�الؤمشخص کردن و پیگیری س

رود که مشفقانه وارد عرصه درگیری یادگیرنده  میباید پذیرا باشد و هم متقاضی. از معلم انتظار 

پذیرد و این درگیری را بی اثر کند، بلکه در عوض باید او ای که هر چه او گفت بگونهشود، اما نه به

هم از طریق ایجاد حسی نسبت به اینکه موضوع درسی مورد نظر  را ترغیب و به چالش بکشاند، آن

، با ها�واقع شده و یادگیرنده در این درگیری« تحرکاتی»چه چیزی برای عرضه دارد، در درون آن چه 

ی فرایند آموزش مورد ها�د. بازبودن و اعتماد دو طرفه از ویژگیچه مسائلی ممکن است مواجه شو

 -یدگر است. دغدغه معلم این است که هم نظر شاگرد را بپذیرد و هم آن را به چالش بکشدها�نظر 

شود گوش دهد و به شاگرد کمک کند که خودش ندای این  میچه تفکر شاگرد قلمداد باید به آن

ی از قبل ها�ا آموزش برحسب تقاضا برای ارتقای استانداردآموزش، بتفکر را بشنود. به وضوح این 

مستمر برای سنجش عینی  میی عموها�و شکلی از پاسخگویی که مستلزم آزمون  میتعیین شده عمو

ی تربیتی ها�یدگر، از دیدگاهها�موفقیت است بسیار متفاوت است. همچنین آموزش مبتنی بر نظر 

شوند که حاضرند همه چیز را فدای  میی که چنین تلقی ها�یدگاهمحور نیز متفاوت است، دکودک

یدگر، شأن و وقار یادگیرنده و معلم و ها�میل زودگذر و عالقه بدون انضباط کنند. در دیدگاه تربیتی 

یدگر برای معلم، مرتبه باالیی قائل ها�ماند و این بدون شک، بدین دلیل است که  میمحتوا محفوظ 

کننده در قالب  کنندگان باهم و تسهیل طور خالصه ارتباط بین مشارکت هب .(Goya, 2012) است
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در واقع محتوای آموزش  کننده موضوع و محتوای آموزش استتعیینوشنود  گفتی ها� حلقه

وشنودی بر تلفیقی از محتوا و زمینه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی زندگی  گفت

 یادگیرندگان استوار است. 
 

  وشنوداهداف آموزش مبتنی بر گفت

 . وشنود شناسایی شددر بررسی منابع مربوط، دو هدف عمده برای آموزش مبتنی بر گفت

  ارتباط الف( تغییر در شکل و کیفیت 

ترین عمیق وشنود است کهوشنودی، برقراری ارتباط به شیوه گفتیکی از اهداف کلی آموزش گفت

درگیری فعال و پیگیری واضح است که ی به اهداف جمعی است. راستای دستیاب درنوع ارتباط 

فهم،  سیدن بهوشنود تا رکنندگان در فرایند پرسش و پاسخ مستمر در چارچوب گفتمشارکت

است که آنرا از سایر اشکال ارتباطی متمایز وشنود  گفتی ها�بینش و دیدگاه مشترک ازجمله ویژگی

1دیسیپلین احساس مشترک"کتاب  در (Lawrence, 2004) عنوان مثالکند. به می
شنود را وگفت "

 دهد. میدر مقایسه با مفاهیم دیگر توضیح 

بدون در نظر   میافراد که برای فهمیدن چیزی یا گرفتن تصمی غالب ارتباطاتشامل اکثر ؛ 2مکالمه

 شود میگرفتن کیفیت و ماهیت تعامل انجام 

ین با در نظر گرفتن یک نفر مخالف قصد شکست نوعی ارتباط که در آن طرف؛ 3مذاکره/مناظره

 دادن طرف مخالف و برنده شدن، خود را دارند.

را بپذیرند و  توانند آن میکه در آن هدف رسیدن به یک هدف که هر دو طرف نوعی ارتباط ؛ 4بحث

 .با همدیگر سازش کنند یا حتی ترکیبی از مواضع قبلب دو طرف حفظ شود

منظور ، بهها�دنبال معنی و ماهیت مسائل و پدیدهط که در آن افراد بهنوعی ارتبا؛ 5گفت و شنود

رو  ها�سعی دارد بینش و نظر همه طرفوشنود  گفتترین سطح هستند.  خلق بینش و فهم در عمیق

 بگیرد و یک فهم جمعی و مشترک و یک راه جدید برای نگاه کردن به مسائل را ارائه دهد. 

مبانی  گفت و شنود، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغییر مبتنیآموزش  روی آوردن به

گرایی ختاگرایی و شنرفتار یها�رویکرد 1891تا دهه است. چنانچه  طراحی آموزشی روانشناسی

اط بین معلم و دانش جمله ارتبی آموزش ازها�و به طبع مولفه  ی غالب بودندهاپارادیم )اثبات گرایی(

-گرایی و ارتباطی سازندهها� رویکرداما در حال حاضر ظهور . بودند ها�ردرویکثیر این آموزان تحت تأ

رویکرد معرفت گراییاثبات وشنودی فراهم کرده است.زمینه را برای آموزش به شیوه گفت گرایی

                                                           
1. The Discipline of Common Sense 

2. Conversation 
3. Debate 
4. Discussion 
5. Dialogue 
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وجود دارد و  ها�شناسی دوره صنعتی بود که براساس آن واقعیت مستقل از افراد و خارج از ذهن آن

به ذهن یادگیرندگان بدون  را هاجمله سخنرانی واقعیتی ازها�توانست با روش میدر آموزش معلم 

کم وارد دوره در فرایند یادگیری درگیر شوند، انتقال دهد. بعد از دوره صنعتی جوامع کم ها�اینکه آن

 گراییهاساس سازندگرایی بود که برشناسی غالب سازندهمدرنیته شد که در این دوره رویکرد معرفت

در  .دهد که یادگیرنده بین دانش جدید و دانش قبلی ارتباط برقرار کند مییادگیری زمانی رخ 

افتد که  میگرایی است، یادگیری زمانی اتفاق شناسی بحث ارتباطجوامع اطالعاتی که رویکرد معرفت

گاهی آو  مهمترین شیوه برای دست یابی به فهموشنود  گفتافراد با همدیگر ارتباط برقرار کنند و 

صورت مستقل و از قبل وجود هب ها�شناسی دانش در مورد واقعیتاساس این رویکرد معرفتاست. بر

 گیرد میو فهم مشترک است شکل  وشنود که مبتنی بر درکاز طریق گفتندارد، بلکه 

(Racionero, S., Padró, 2010).  

تحکیم مبانی  ویژهگرایی و بهارتباطدر ظهور   مییکی از فیلسوفان مکتب فرانکفورت که نقش مه    

بر ماس است. ها�بخشی ایفا کرد، یورگن ییها�ی انتقادی و رها�وشنود و همچنین رشد اندیشهگفت

مسائل جامعه، ریشه مسائل و  ی مارکس در زمینه مطالعه و بررسیها�برماس ضمن نقد اندیشهها�

، بر ماس با طرح نظریه کنش ارتباطیها�داند.  میمشکالت دوره مدرنیته را عدم توجه به بحث ارتباط 

شایستگی در کنش گفتاری مطلوب  ماسبر ها�به باور داند.  میوشنود وضعیت آرمانی گفتار را گفت

ی تربیتی یک ها�دهادر سطح روابط اجتماعی، یا رسیدن به وضعیت آرمانی گفتار، از اهداف عمدة ن

ی ها� رتها�کارگیری م باید در سطح اجتماعی بتوانند با به یافته آید. افراد تربیت شمار می جامعه به

عنوان شهروندی اجتماعی  ی گفتاری، مسایل اجتماعی خود و دیگران را بهها� ارتباطی مبتنی بر کنش

انداز آرمانی آن نزدیک کنند. نکتة  سوی چشم  مدیریت و تحلیل کرده و جامعة خود را به ی،و انسان

در وهلة نخست بایستی در حوزة تعلیم و تربیت به منصة ظهور  ها� ایستگیکه این ش قابل توجه این

ی گفتاری مطلوب در همان دوران تحصیل، ها� آموزان در برقراری کنش برسد. آشنایی و توانایی دانش

ی گفتاری ها� یابی به بهترین کنش مقدمة ضروری این هدف غایی تعلیم وتربیت است. بنابراین، دست

تواند یک هدف مقدماتی در رسیدن به کنش گفتاری مطلوب در سطح روابط  عی مینو تربیتی، به

 �.(Mohamadi chaboki, 2010)اجتماعی محسوب گردد
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 گرایی و ارتباطی شرح داده شده است. در جدول زیر مقایسه سه پارادیم سیستمی، سازنده
 جامعه اطالعاتی  جامعه مدرن  جامعه صنعتی  

 ارتباط گرایی  سازنده گرایی  رفتار گرایی/ شناخت گرایی  ادگیریدیدگاه ی

 ارتباطی  ذهن گرایی  ساخت گرایی/ سیستمی  دیدگاه جامعه شناسی

  مفهوم واقعیت اجتماعی
واقعیت مستقل از افراد و 

 ستها�خارج از ذهن آن

 

 

واقعیت وابسته به معنی 

است که افراد به آن 

 دهند مینسبت 

 

سازند.  میفراد واقعیت را ا

معانی در ارتباط افراد با 

 شود میهمدیگر ساخته 

  مفهوم یادگیری
دانش از معلم به یادگیرنده 

 شود. میانتقال داده 

 

 

دار در  یادگیری معنی

نتیجه ارتباط بین دانش 

چه در ذهن  جدید و آن

یادگیرنده وجود دارد، 

 دهد میرخ 

 

یادگیری در نتیجه ارتباطی 

نده با اطرافیان است که یادگیر

خود از جمله معلم، 

، دوستان و سایر ها�همکالسی

 کند میافراد برقرار 

  یادگیرندگان  معلم  عامل کلیدی در یادگیری
همه افرادی که یادگیرنده با 

 در ارتباط است ها�آن

  رویکرد تدریس
استفاده از مناسب ترین روش 

 انتقال دانش
 

اهمیت دانش پیشین 

طبیق یادگیرندگان و ت

 آن با برنامه درسی جدید

 

ی یادگیری ها�طراحی محیط

به منظور افزایش ارتباط 

یادگیرندگان با سایر افراد 

 جامعه

 تغییر اندکیبا  Aubert, Flecha, García, Flecha, & Racioner(2009)اقتباس از 
 

ن از اهداف اولیه وشنود در میان یادگیرندگا بنابراین تشکیل یک شبکه ارتباطی در چارچوب گفت    

ی یادگیری گفت و شنودی، ها�فرض . زیرا بنابر پیشاست وشنود و اصلی آموزش به مبتنی بر گفت

یادگیری محدود به کالس درس نیست بلکه شامل  هانکته کلیدی در یادگیری این است که نه تن

دهند، نیز  میی که زمینه اجتماعی و فرهنگی یادگیری را تشکیل ها�خانه و سایر مکان مدرسه،

ی شناختی ریشه در روابط اجتماعی ها�شنودی معتقدند که فعالیتو طرفداران آموزش گفت شود. می

صورت خالقانه معانی وشنود ب ثر خواهد بود که یادگیرندگان در فرایند گفتؤدارد و یادگیری زمانی م

ندگان از طریق (. یادگیرWells and Arauz, 2006؛  (Merce, 2000;Wells, 2001را کشف کنند 

 ,Flech, 2000; Aubert et alگیرند ) وشنود فعاالنه در فرایند تحول شخصی و اجتماعی قرار می گفت

2008). 

صورت  هآموزان را ب تواند دانش میکننده  دهی به شبکه ارتباطی معلم در نقش تسهیل برای شکل    

بندی کند و زمینه ارتباط و  گروه ی چون صمیت و دوستی میان یادگیرندگانها�تصادفی یا با معیار

بندی  یک مدل از گروه در شکل زیر کنندگان( را فراهم کند. همکاری یادگیرندگان )مشارکت

 .کننده تشریح شده است و نقش تسهیل ها�و نحوه ارتباط گروهیادگیرندگان 
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 ی گفت وشنود، تسهیل کننده و سوال ها�شبکه ارتباطی متشکل از حلقه  :(2شکل )
 

عنوان گروه مرکزی یا هسته شبکه  ( ابتدا یک حلقه یا یک گروه از یادگیرندگان به2در شکل )    

تر هستند  ی گروهی فعالها�رت برقرای ارتباط و نسب به سایر یادگیرندگان در کارهاارتباطی که از م

و با هم  توانند گروه دیگری را تشکیل دهند میگیرد و هر کدام از اعضای گروه مرکزی  میشکل 

Gوشنود بپردازند. حرف  دیگر به گفت
عنوان هدایت کننده یا  نماد نقش معلم هست که به 1

نگیز، رفع تناقضات، ترغیب برا کننده، وظیفه ایجاد هماهنگی، طرح سواالت چالش تسهیل

2حرف .وشنود و... را برعهده دارد کنندگان به گفت مشارکت
Q له است که برای أال یا مسؤنماد س

ی منحنی اطراف شبکه ارتباطی نشان دهنده ها�خط .شود میوشنود مطرح  ای حلقه گفتاعض

به محیط اجتماعی یادگیرندگان و مرتبط کردن موضوعات طرح وشنود  گفتی ها�گسترش حلقه 

با تشکیل شبکه ارتباطی در  شده در کالس درس به بافت اجتماعی و فرهنگی یادگیرندگان است.

هم  توانند باهم فکر کنند و با میدهند که  مین باهم یک کل را تشکیل کالس درس، یادگیرندگا

وشنودی که در انسجام و هماهنگی  پنج اصل مهم در آموزش گفت (Alexander, 2005) یادبگیرند.

 کند. میشبکه ارتباطی تاثیر بسزایی دارند را بیان 

جدا از هم، با همدیگر به تکالیف عنوان یک گروه یا یک کالس نه  آموزان به جمعی؛ معلم و دانش. 1

 .یادگیری آگاهی دارند

                                                           
1. Gudie 

2. Question 
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ی ها�گذارند و دیدگاه میرا به اشتراک  ها� دهند، ایده میدیگر گوش ممتقابل؛ معلم و شاگردان به ه. 2

 گیرند. میمختلف را در نظر 

 کنند و میگونه ترس و خجالتی ایده و نظر خود را بیان و  حمایتی؛ یادگیرندگان بدون هیچ. 3

 دهند.  میهمدیگر را در دستیابی به فهم مشترک یاری 

مرتبط کردن ی دیگران و ها� ی خود و ایدهها� اساس ایدهآموزان بر انباشته/تجمعی؛ معلم و دانش. 4

 آورند. میوجود  هاز تفکر و پژوهش را ب میمنسج به همدیگر، مسیر ها�آن

با در نظر گرفتن اهداف آموزشی ویژه نود وش گفتمعلم و تسهیل فرایند  و برنامه هدفمند؛ طرح. 5

 گیرد.  میصورت 

  ب( آگاهی و تفکر انتقادی

از  ماهیتی گفت و شنودی دارند و ها�فریره با طرح نظریه کنش گفت و شنودی عنوان کرد که انسان 

پائلو (. Racionero and Padrós, 2010; Frire, 2003)رسند  میبه آگاهی انتقادی وشنود  گفتطریق 

وشنود  آموزش برای کسب آگاهی انتقادی را گفت ةترین شیو ریره در تعلیم و تربیت انتقادی مهمف

تواند از حقیقت بهرمند و  مین پیرامون خود تعامل دارد، هاداند. به نظر فریره وقتی کسی با ج می

درگیر  نیز نآ علّی یها�پیوند با میشود، مواجه مشکلی یا پدیده با فردی وقتی .قادر به دانستن شود

 تر خواهد انتقادی او فهم کند، درک درقیق تر را ها�پدیده میان معلولی و علّی رابطه فرد هرقدر .میشود

تا  است آموزان دانش انتقادی آگاهی سطح باالبردن وشنودی گفت آموزش از ( هدفFrire, 2003) بود

 بینند، نظر می خود فرهنگی و یاجتماع محیط در که چیزی هر به نسبت و کنند فکر آزادانه بتوانند

نظر فریره دانش کافی نیست فقط بخواند. برای مثال در عبارت  دهند. به قرار انتقاد مورد را آن یا داده

و بداند که چه کسی انگور  بفهمد ا را در بافت اجتماعی اشودانش آموز باید ح« حوا انگور را دید»

 Ghdotti,1994; Hajiakhondi, 2011 quoted) برد میکسی از تولید انگور سود  چه کند و میتولید 

by). 

 (Wegerif, 2011) ب(  1را به سه دسته الف( مناظره ای/ بحث و جدل ارتباط در کالس درس

2/ تجمعی میتراک
3ج( اکتشافی / گفت و شنودی 

در ارتباط مناظره ای بندی کرده است.  تقسیم 

وابستگی بین  را شکست دهند و خود پیروز شوند. دیگران ها�کنند در بحث  مییادگیرندگان سعی 

به جای اینکه از همدیگر یاد بگیرند بیشتر دنبال رقابت  و فردی است. یادگیرندگان بصورت سطحی

صورت گروهی هست تا فردی. اما در  هارتباط یادگرندگان ب در ارتباط تراکمی/ تجمعی کردن هستند.

چرا که ممکن است وابستگی و  کشند میا به چالش ناین ارتباط گروهی یادگیرندگان همدیگر ر

به چالش کشیدن ایده و نظر یکدیگر ای برای  رمونی گروهی از بین برود. در ارتباط تجمعی انگیزهها�

                                                           
1. Disputational 

2. Cumulative 

3. Exploratory 
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خواهند موافق هم نظر بدهند تا انسجام و بافت  میو جستجوی استدالل وجود ندارد، چرا که همه 

صورت  هدر آن یادگرندگان ب فی/ گفت و شنودی هست کهگروه حفظ شود. نوع سوم ارتباط اکتشا

 و همچنین به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود با دیگران گیر رد و بدل کردن ایدهانتقادی در

 هستند.

وشنود و  رچوب گفتهابنابراین در آموزش به شیوه گفت وشنودی هدف برقراری ارتباط در چ    

یادگیرندگان ضمن وشنودی  فتطراف خود است. در آموزش گن اها�کسب آگاهی انتقادی نسبت ج

ی برقراری ارتباط با معلم و سایر یادگیرندگان را نیز کسب ها� رت استفاده از زبان، شیوههاکسب م

وشنود با بیان دیدگاه و نظرات خود و همچنین شنیدن دیدگاه دیگران  . در فضای گفتکنند می

و نظرات  ها�وجود دیدگاه یابند. میصحیح از حقیقت دست )معلم و سایر یادگیرندگان( به درک 

ی مختلف همراه با استدالل ها�تحلیل دیدگاه و کالسی و بررسی و تجزیهوشنود  گفتمختلف در فضای 

وشنود در  . فراگیر شدن استفاده از گفتکند میزمینه را برای کسب آگاهی و تفکر انتقادی فراهم 

وشنود  صدای غالب، صدای معلم بود. گفت هاه در کالس درس تنای است ک کالس درس، پایان دوره

یشان را بشنوند. و از این طریق ها�دهد تا یادگیرندگان صدای خود و همکالسی میاین فرصت را 

آگاهی و تفکر  یتاًهاو ن بتوانند ضمن به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه به فهم مشترک دست

 یابند.  انتقادی دست

 

 ارزشیابی

شود که  میجا کوشش  کند، در این میوشنودی خود ارزشیابی نقش محوری را ایفا موزش گفتدر آ

رود در حین  میی تحت کنترل معلم فاصله گرفته شود و از یادگیرندگان انتظار ها� از ارزشیاب

طور  جا که آموزش گفت وشنودی به از آن. بپردازند ها� یادگیری به ارزشیابی پیشرفت به سمت هدف

طور دقیق اهداف  هتواند ب میکننده ن دهد، راهنما یا تسهیل میآموزان را توسعه  مر مسائل دانشمست

شود و طیف  میصورت کلی تعیین  هگیری کند، بلکه اهدف ب را اندازه ها�آموزش را تعیین کند و آن

دگیری، اصالح ی یادگیرندگان را از بیان مسائل گرفته تا تولید موضوعات یاها�ای از توانایی  گسترده

جا که  از آن گیرد. مین و ریسک برای عمل در زندگی آنان را در بر ها�نسبت به ج ها�دیدگاه

ال نیازمند روند ارزشیابی از تغییرات ؤکند، طرح س میآموزان در طول زمان تغییر  ی دانشها  توانایی

 Hajiakhondi, 2011; Quoted by ) ،1987)منتطره در یادگیرندگان است بینی شده و غیر پیش

Wallerstein یادگیرندگان با همدیگر وشنود  گفتوشنودی حین  ارزشیابی در آموزش گفت

ال، ؤروایت کردن، توضیح دادن، طرح س کند. میی زیر نمود پیدا ها�در قالب رفتار کننده وتسهیل

بحث کردن،  ،ها� تحلیل مسائل، جستجو و بررسی ایدهو صحیح، تجزیه یها�عمل کردن براساس دیدگاه

ی صحیح، رعایت ها�ی درست، تصمیم گیری براساس دیدگاهها�یید استدالل أاستدالل کردن، ت

درباره  رگوش دادن به همدیگر، احترام قائل شدن به همدیگر، تفک ،وشنود قوانین و مقررات گفت
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آموزش  در .(Alexander, 2005) برقراری و حفظ ارتباط شنوند، دادن زمان به همدیگر، میچه  آن

 که صورت گروهی درباره اعمالی گیرند خود را ارزیابی کنند و به می شنودی یادگیرندگان یاد و گفت

بر  وشنودی ارتباط به شیوه گفت بررسی تأثیر شاملاند، تأمل کنند. روند ارزشیابی  انجام داده

ان از مسائل االتی از قبیل آیا درک و فهم یادگیرندگؤیادگیری و شناخت یادگیرندگان است. س

چه چیزی در مورد خود و وشنود  گفتکه در جریان  مطرح شده رشد یافته است؟ یادگیرندگان از این

اند؟ آیا موضوعات درسی به مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ربط  گرفته دیگران یاد

دهند؟ آیا  می اند در عمل انجام چه را در عمل یادگرفته آیا یادگیرندگان آن پیدا کرده است؟

کنند؟ بنابراین در آموزش  میکه در جریان گفت وشنود احساس رضایت  یادگیرندگان از این

در سطح فردی، گروهی و تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  ها�وشنودی ارزشیابی از عملکرد گفت

 گیرد. میرا در بر 
 

 گیری بحث و نتیجه

عانی و یادگیری مبتنی بر آزادی، گوش دادن، رشد مفرایند کشف و وشنود  گفتکنند که  میعنوان 

سازی، به چالش کشیدن  دنبال آگاه وشنود فرایندی مشارکتی است که به است. گفتاشترک دانش 

 ,Jones, 1997; Nystrand et al) است ها� یابی به فهم عمیق مسائل و پدیده و دست ها�فرض پیش

2003; Connor & Michaels, 2007; Fisher, 2007; Walshe, 2013; Howe & Abedin, 2013; 

Ness & Williams, 2009) آموزان با  آموزان و دانش در کل هر نوع تعاملی بین معلم و دانش

بنابر  وشنود است. ی شخصی، گفتها� فکر عمیق، استدالل و جتسجوی ایدههمدیگر براساس ت

 -1 ی چونها  لفهؤشامل منود وش گفتی این پژوهش الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر ها  یافته

. اساس آموزش به ، استارزشیابی -4، اهداف -3، محتوا/ زمینه/ بافت -2ی گفت شنود، ها� حلقه

سه عامل کلیدی در است. وشنود  گفتی ها� گیری حلقه وشنودی منوط به شکل شیوه گفت

 وکنندگان  مشارکت ،ای نهیاصول و شرایط زم ثرند که عبارتند ازؤموشنود  گفتی ها� حلقه گیری شکل

حاکم بر روابط افراد ة ای شامل اصول و قوانین نانوشت شرایط زمینه قراردادی. اصول واصول و قوانین 

افتد. از جمله این اصول صمیمیت، اعتماد،  میاتفاق نوشنود  گفتاست که اگر وجود نداشته باشد، 

 ای ودن اصول و شرایط زمینهب  . در صورت فراهم، تفکر انتقادی و... استتواضع، برابری

دهند.  میرا تشکیل وشنود  گفتی ها� کنندگان با وضع کردن اصول و قوانین قراردی حلقه مشارکت

کنندگان با رعایت اصول قراردادی مثل پرسشگری، گوش دادن  وشنود مشارکت ی گفتها در حلقه

وشنود  شترک به گفتهم مفمنظور یادگیری و  ی ذهنی، بهها�فرض فعال، تعلیق قضاوت و پیش

لفه ؤسه م کید برأت وشنودی با آموزش گفتوشنود  گفتی ها گیری حلقه بعد از شکل. پردازند می

در آموزش گفت و شنودی محتوا و موضوع آموزش از  .شود میبافت، هدف و ارزشیابی آغاز  محتوا/

د. بر این اساس شو میمسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محیط یادگیرندگان انتخاب 
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بلکه محتوا از دل زمینه فرهنگی،  ،شده نیست تعیین صورت گزینشی و از پیش همحتوا دیگر ب

محتوا وشنود  گفتشود و در فرایند  میله ارائه أال و مسؤصورت س هسیاسی یادگیرندگان ب و اجتماعی

شود  میف عمده دنبال وشنودی دو هد گیرد. در آموزش گفت میتولید، بازنگری و مورد استفاده قرار 

ازجمله وشنود است، چرا که  یکی پرداختن به بحث ارتباط و برقراری ارتباط به شیوه گفت

تولید وشنود  گفتوشنود این است که دانش در ارتباط بین افراد و به شیوه  ی گفتها�فرض پیش

که  مانیزوشنودی رشد آگاهی و تفکر انتقادی است.  هدف عمده دوم از آموزش گفت شود. می

وشنود، مسائل محیط زندگی  در چارچوب گفتکننده  عنوان تسهیل یادگیرندگان با راهنمایی معلم به

 .شوند میدهند، از علل و عوامل مسائل آگاه  میتحلیل قرار و تجزیهمورد  ی چندگانهها�از منظر خود را

کنند در واقع  وش میارتباط هستند گ بی چه که ظاهراً وقتی یادگیرندگان در آن (2113اسچین )

کنند. در این  شروع به دیدن تعصب و پیچیدگی خاص تفکرات و معانی بیان شده هر یک از اعضا می

دهد  مینهیم که به ما اجازه  میکنیم بلکه یک تجربه مشترک را بنا  میفرایند ما همدیگر را متقاعد ن

ی در آموزش گفت شنودی توسط ارزشیاب .تا بصورت جمعی یاد بگیریم و به آگاهی انتقادی برسیم

از طریق طرح وشنود  گفتدر فرایند ؛ یادگیرندگان شود مییادگیرندگان به شیوه خود ارزیابی انجام 

ی ها�در سایر روش کند. میدیدگاه خود را اصالح  ی دیگران،ها�رنظر و شنیدن دیدگاههاپرسش، اظ

کنند  میرسد و یادگیرندگان سعی پ یمالی ؤمعلم سارزشیابی به این صورت است که  آموزشی غالباً

را دستیابی وشنود  گفت .(Alexander, 2005) دهد میو معلم بازخورد پاسخ درست را حدس بدهند 

که هدایت و ترغیب، کاهش انتخاب، به  به فهم مشترک از طریق بحث و پرسشگری جمعی و منظم

است که  ند. این به این معنیک میحداقل رساندن ریسک و تسریع انتقال اصول و مفاهیم تعریف 

جهت یادگیری  وشنود محیط کالس امن، دوستانه، مهیج، پویا و پربار را معلم باید در فرایند گفت

 آموزان فراهم کند. نشاد

أله، در مورد یک مس ها� ، ترکیب ایدهها� وشنود فرایند تفکر، استدالل، طرح آزادانه ایده گفت    

وشنود یک محیط یادگیری  است. در واقع، گفت ها ق مسائل و پدیدهمنظور دستیابی به فهم عمی به

کند.  میله فراهم أی مختلف در مورد یک مسها�منظور جستجوی دیدگاه آموزان به منعطف برای دانش

آموزان  از نظر تحصیلی، شخصیتی و اجتماعی اهمیت دارد، زیرا دانشوشنود  گفتدرگیر شدن در 

کنند  میمنظور درک مسائل ارتباط برقرار  کنند و با همدیگر به می را بررسی ها� خودشان واقعیت

(Ness and William, 2009 Worthy et al, 2012; در همین راستا پژوهشگران دیگری معتقدند .)

آموزان، زمینه را برای خلق دانش و  وشنود از طریق برقراری ارتباط متقابل بین معلم و دانش که گفت

 ,Burbules and Bruce, 2001; Walshe) کند میآموزان فراهم  ناختی دانشتسریع فرایند رشد ش

2013; McLaughlin, 2000 .)شرود و (Wilhelmson, 2009)  کنند که که در تعامالت  میعنوان

رشد  ها� از طریق به اشتراک گذاشتن ایده سازند و میآموزان متقابال دانش را  وشنودی دانش گفت

کنندگان )معلم یا  که یکی از مشارکت میکنند. برای مثال، هنگا مییل شناختی همدیگر را تسه
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کنند که با  میرا تحلیل  کنند و آن میکند، دیگران به دقت گوش  میرنظر هاموزان( اظآ دانش

توانند از آن ایده حمایت یا مخالفت کنند. در فضای تفکر و تعامل جمعی، مفاهیم،  میاستدالل 

 آید.  میگان پدید کنند میان مشارکتدانش و تفاسیر جدید در 

دهند ساخته  میرا به همدیگر ارجاع  و سایر منابعی که یادگیرندگان آن ها�دانش از طریق کتاب    

کنند و  میاند کسب  چه را که دیگران فهمیده وشنودی متقابل دو طرف آن شود. در ارتباط گفت می

ویگوتسکی رشد  (.Linell, 2009) کند میدا ی دانش یادگیرندگان گسترش پیها�به این شیوه مرز

وشنودی با دیگران و فکر کردن  شناختی انسان، فهم مسائل و فراهم کردن زمینه برای تعامل گفت

خاطر اینکه زندگی ما وابسته به تعامل  (. بهWells and Arauz, 2006داند ) میباهم را وابسته به زبان 

 ,Fisherکردن و صحبت کردن است ) ان از طریق گوشیمان با دیگرها�و اشتراک گذاشتن ایده 

با معلم و سایر   میوشنود یادگیرندگان از طریق لرتباط کال (. در آموزش به شیوه گفت2007

وشنود  شوند. در حقیقت گفت مییادگیرندگان، درگیر فرایند پژوهش در مسائل اجتماعی و فرهنگی 

 Burbules and) آورد میپدید  ها� راک گذاشتن ایدهتن معنی و به اشتای را برای تفکر، ساخ جامعه

Bruce, 2001 هم معلم و هم یادگیرندگان هر دو وشنود  گفت(. فریره معتقد است که از طریق

برای دست  دهد که میتفکر انتقادی را توسعه وشنود  گفتشوند.  والنه درگیر فرایند یادگیری میؤمس

عالوه براین فریره بر این باور است که بدون گفت وشنود یابی به سطو باالی یادگیری ضروری است. 

وشنود یک راه  ویژه گفت دهد. به میامکان ارتباط وجود ندارد و بدون ارتباط آموزش صحیح رخ ن

 ,Connor, C. O. Michaels) عالوه خوب و دراماتیک برای یادگیری و فهم عمیق مسائل است. به

آموزان در مورد موضوع درسی نسبت به معلم دانش  دانش جا که ممکن است برخی از از آن (2007

برقرار کند تا دیدگاه، وشنود  گفتبیشتری داشته باشند، معلم باید یک شبکه ارتباطی مبتنی بر 

وشنود  گفتآموزان در مورد موضوع درسی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین  استدالل و تجارب دانش

کنندگان ضمن بیان و تحلیل دیدگاه و دانش  طر اینکه مشارکتخا در یادگیری نقش اساسی دارد به

 دهند.  میی مختلف در مورد موضوع درسی را نیز مورد بررسی قرار ها�خود، دیدگاه

ی را در ها�الؤدار و منطقی س صورت معنی هب در آموزش به شیوه گفت وشنودی الزم است معلم    

 ,Oregon, 2009; Walshe) ی بیشتر طرح کندها�الؤس ی متفکرانه و تولیدها� راستای استخراج جواب

2013; Worthy et al, 2012)  به همین جهت(Mortimer and Scott, 2003)  این شیوه آموزشی را

ی ها�از طریق پرسش آموزان باهم اند که در آن معلم و دانش وشنودی تعاملی شناخته عنوان گفت به

 . پردازند میی مختلف ها ه�یدگادستیابی به د و ها� به تبادل ایده اصیل
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