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დისერტაციის ძირითადი შინაარსი 

ინგლისურ ენას დღეს დომინანტის პოზიცია უკავია მსოფლიოში 

არსებულ ენებს შორის და ინგლისური ენის სწავლებაც დღითიდღე მეტ 

მნიშვნელობას იძენს.       

აღნიშნული სადისერტაციო თემის აქტუალობის დასამტკიცებლედ 

ყურადღება უნდა გავამახვილოთ შემდეგ საკითხებზე: 

1. თანამედროვე გამოწვევები; 

2. გართობა, მოგზაურობა/ტურიზმი; 

3. სამუშაო მიზნები და აკადემიური მოთხოვნები. 

უცხო ენის სწავლების თანამედროვე მეთოდიკის გათვალისწინებით 

შექმნილია ინგლისური ენის სწავლების ახალი პროგრამები, 

გამოყენებულია უცხოენოვანი ინგლისური ენის პედაგოგების რესურსი, 

საზღვარგარეთ მოგზაურობის შესაძლებლობები, სტუდენტური გაცვლითი 

პროგრამები, უამრავი ტელე თუ რადიო არხი, რომლის მოსმენა/ყურება ენის 

პრაქტიკულად გამოყენების საშუალებას იძლევა. მაგრამ ინგლისურ ენაზე 

მოსმენა მაინც პრობლემურ საკითხად რჩება. ეს შეიძლება გამოწვეული 

იყოს მთელი რიგი ფაქტორებით. პირველ რიგში შფოთვით, რაც 

დაბრკოლებას წარმოადგენს უცხო ენის მოსმენის დროს. 

ვფიქრობთ, რომ ჩვენი კვლევის სფერო - როგორ დავძლიოთ 

შფოთვა უცხო ენაზე მოსმენისას მოსმენის სტრატეგიების გამოყენებით 

უცხო ენის სწავლების თვალსაზრისით - საინტერსოა. 

 კვლევის ობიექტს წარმოადგენს გორის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტებში მოსმენის დროს 

წარმოშობილი შფოთვის გამომწვევი  უარყოფითი პროცესების კვლევა და 

შეძლებისდაგვარად მათი შემცირება მოსმენის სწავლებისას შესაბამისი 

სტრატეგიების გამოყენებით.  

ჩვენი კვლევის მიზანია მოვიძიოთ უცხო, კერძოდ კი, ინგლისურ 

ენაზე, მოსმენის დროს  წარმოშობილი ერთ-ერთი დაბრკოლების - შფოთვის 
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- დაძლევის გზები, რათა გავუადვილოთ შემსწავლელებს უცხო 

(ინგლისურ) ენაზე მოსმენის პროცესი.   

 ნაშრომში დასახულია შემდეგი ამოცანები: 

პედაგოგიურ ასპექტში - შევისწავლოთ და გავანალიზოთ ის 

პედაგოგიური ასპექტები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ 

სასწავლო პროცესში. სწორედ პედაგოგისა და სტუდენტის 

ურთიერთობაზეა დამოკიდებული დაიძლევა თუ არა შფოთვა მოსმენისას. 

ასევე ყურადსაღებია მთელი რიგი ობიექტური ფაქტორები: სწავლების 

ტრადიციული მეთოდები და გარემო პირობების გავლენა,  პედაგოგის 

კვალიფიკაცია და გამოცდილება.      

ფსიქოლოგიურ ასპექტში - შევისწავლოთ და გავანალიზოთ მთელი 

რიგი სუბიექტური ფაქტორები: მოტივაცია, ინტერესი, 

დამოკიდებულებები, უცხო ენის შემსწავლელის სწავლის, მოსმენის და 

საუბრის  შესაძლებლობები.  

მეთოდურ ასპექტში გამოვიკვლიოთ უცხო (ინგლისური) ენის 

მოსმენის სწავლების პროცესში რომელი მეთოდები, სტრატეგიები ან 

ტექნიკაა უფრო ეფექტური.  

მთავარი საკვლევი საკითხი გამოიკვეთა სტუდენტთა პირველადი 

გამოკითხვის შედეგად (გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 55 სტუდენტმა, რომლის 

შედეგების გაანალიზების შედეგად დადასტურდა, რომ სტუდენტები 

ყველაზე რთულ უნარად მოსმენას ასახელებენ და ყურადღებას 

ამახვილებენ მოსმენის პროცესის თანმდევ შფოთვაზე. გამოკითხულთა 60% 

ფლობს გარკვეულ ლექსიკურ და გრამატიკულ კომპეტენციებს, მაგრამ 

მოსმენა მათთვის მაინც პრობლემურ საკითხად რჩება. მოსმენისას 

განცდილი შფოთვა მათ უქმნის დაბრკოლებას. ჩვენი თემის საკვლევი 

საკითხი ჩამოვაყალიბეთ საკვლევი კითხვის სახით - რა გზებით შეიძლება 

მოხდეს შფოთვის დაძლევა უცხო ენაზე მოსმენისას?   
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კვლევის ჰიპოთეზა            

შესწავლილი ლიტერატურის ანალიზისა და დაკვირვების 

შედეგებზე დაყრდნობით ჩამოვაყალიბეთ კვლევის ჰიპოთეზა: 

უცხო ენაზე მოსმენისას შფოთვის დაძლევა შესაძლებელი გახდება, 

თუ სტუდენტებს დავეხმარებით:   

 მოსმენასთან დაკავშირებით ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენაში; 

 თავდაჯერებულობის განვითარებაში; 

 მოსმენის სტრატეგიების გამოყენებაში. 

აქედან გამომდინარე ექსპერიმენტის მსვლელობისას უნდა 

შევაფასოთ და დავაკვირდეთ რამდენად მოხსნილი იქნება შფოთვა 

მოსმენისას.   

დასაცავად გამოგვაქვს შემდეგი დებულებები:     

შფოთვა მოსმენის დროს მოიხსნება იმ შემთხვევაში, თუ  

 სტუდენტებს დავეხმარებით გაანალიზონ რა სუსტი და ძლიერი მხარე 

გააჩნიათ მოსმენის უნართან დაკავშირებით;  

 ავამაღლებთ სტუდენტთა თავდაჯერებულობას; 

 სტუდენტებს შევასწავლით მოსმენის სტრატეგიებს.   

საკვლევი მეთოდოლოგია  

ნაშრომში გამოყენებულია რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის 

მეთოდი. ხოლო მონაცემების მისაღებად, შემდეგი კვლევის 

ინსტრუმენტების გამოყენება მივიჩნიეთ მართებულად:  

 თემის ირგვლივ არსებული ლიტერატურის ანალიზი; 

 სტუდენტების გამოკითხვა კითხვარის საშუალებით მოსმენისას 

შფოთვის მაჩვენებლის დასადგენად; 

 ექსპერიმენტული სწავლება და მისი შედეგების ტესტირება 

ექსპერიმენტის დამთავრების შემდეგ უცხო ენის მოსმენის სწავლებისას 

შფოთვის დონის განმსაზღვრელი კითხვარის საშუალებით; 

 კითხვარების შედეგების მათემატიკური დამუშავება და სტატისტიკური 

ანალიზი. 
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მეცნიერული სიახლე 

რაში მდგომარეობს ჩვენი კვლევის სფეროს სიახლე და მისი 

გამოკვლევის შემდეგ რა შეიძლება შესძინოს მან უცხო ენის სწავლების 

მეთოდიკას? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისთვის მოვიძიეთ და განვიხილეთ 

როგორც ქართულენოვანი, ასევე უცხოენოვანი ლიტერატურა. აღმოჩნდა, 

რომ უცხო ენაზე მოსმენისას წარმოშობილი ბევრი პრობლემაა განხილული, 

მაგრამ ამ პრობლემის გადაჭრისთვის დასახული გზები არ არის საკმარისი. 

ჩვენი მიზანია უცხო, კერძოდ კი, ინგლისურ ენაზე, მოსმენის დროს 

წარმოშობილი ერთ-ერთი დაბრკოლების - შფოთვის - დაძლევის გზები 

მოვიძიოთ, რათა დავეხმაროთ სტუდენტებს მოეხსნათ კომპლექსი უცხო 

(ინგლისურ) ენაზე მოსმენისას.   

ჩვენს კვლევაში კიდევ ერთხელ გამახვილებული იქნება ყურადღება 

ინგლისური ენის მოსმენის სწავლების აქტუალობაზე (2014 წლიდან 

მოსმენის დავალებები შესულია უცხო ენის ეროვნულ გამოცდაში, 

შესაბამისად ეს თემა ფრიად აქტუალურია) და მეცნიერული სიახლე იქნება 

ინგლისური ენის მოსმენასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა, 

კერძოდ, შფოთვის დაძლევის გზების მოძიება.  

თეორიული ღირებულება 

ნაშრომში განხილულია: 

 უცხო ენის სწავლებასთან დაკავშირებული შფოთვა (ქრაშენი (Krashen, 

1985), ქრაშენი (Krashen, 1982), ჰორვიცი (Horwitz, 1986), ჰორვიცი, 

ჰორვიცი  და ქოუფი (Horwitz, Horwitz and Cope, 1991)); 

 უცხო ენის სწავლებისას არსებულ შფოთვასთან დაკავშირებული 

ფაქტორები (დალი (Daly, 1991), ფრაისი (Price, 1991), იოუნგი (Young, 

1991), ჰერონი (Heron, 1989), ქრაშენი (Krashen, 1985). ქრაშენი (Krashen, 

1982), ჰორვიცი (Horwitz, 1986), ჰორვიცი, ჰორვიცი  და ქოუფი (Horwitz, 

Horwitz and Cope, 1991));  
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 პედაგოგის როლი უცხო ენის სწავლებისას (ჰარმერი (Harmer, 2001), 

ჰარმერი (Harmer, 2007), ბრაუნი (Brown, 2007), რიჩარდსი და ლოკჰართი 

(Richards & Lockhart, 1994), ბრაუნი (Brown, 1995)); 

 მოტივაციის გავლენა უცხო ენის სწავლებისას არსებულ შფოთვაზე 

(დორნიეი (Dörnyei, 1998), გარდნერი (Gardner, 1985), ვილიამს და  

ბურდენი (Williams & Burden, 1997) ქლემენთი და ქრუიდენიერი (Clement 

& Kruidenier, 1983)). 

ნაშრომში გაანალიზებულია: 

 შფოთვა უცხო ენაზე მოსმენის სწავლებისას (ქრაშენი (Krashen, 1985). 

ქრაშენი (Krashen, 1982), ჰორვიცი (Horwitz, 1986), ჰორვიცი, ჰორვიცი  და 

ქოუფი (Horwitz, Horwitz and Cope, 1991)); 

 მეტაკოგნიტური, კოგნიტური და სოციალურ/ეფექტური სტრატეგიების 

გამოყენება მოსმენის სწავლებისას (ბრაუნი (Brown, 2007), გოჰი (Goh, 1997, 

1998)); 

 მოსმენის სწავლების სხვადასხვა მასალები (ვილსონი (Wilson, 2008), 

ჰარმერი  (Harmer, 2001)). 

პრაქტიკული ღირებულება 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება მდგომარეობს იმ პრაქტიკულ 

რეკომენდაციებში, რომელიც ჩამოყალიბებულია და შემუშავებულია 

კვლევის შედეგად. ეს რეკომენდაციები გამიზნულია  უმაღლესი 

სასწავლებლების უცხო ენის პედაგოგებისათვის, რომლებიც ასწავლიან 

მოსმენას. მაგრამ ეს რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას არა 

მხოლოდ უმაღლეს სასწავლებელში, არამედ ნებისმიერ სასწავლო 

დაწესებულებაში.        

დისერტაციის სტრუქტურა 

დისერტაცია შედგება შესავლის, 3 თავის, დასკვნის და 

გამოყენებული ლიტერატურის სიისაგან. დისერტაციას ერთვის დასკვნა-

რეკომენდაციები, გამოყენებული ლიტერატურის სია და დანართები. 

გვერდების რაოდენობა 138-ს შეადგენს. 
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თავი I. შფოთვა მოსმენის სწავლებისას უცხო ენაზე (ინგლისურ 

ენაზე) - ლიტერატურის მიმოხილვა. 

1.1. უცხო ენის სწავლებასთან დაკავშირებული შფოთვა: 

განხილულია შფოთვა უცხო ენის სწავლებისას, ზიანის მომტანი და 

დამხმარე შფოთვა. ასევე გაანალიზებულია შფოთვის დონის მზომი სკალა 

უცხო ენის სწავლებისას. 

 1.1.1. შფოთვა უცხო ენის სწავლებისას: განხილულია დალის (Daly, 

1991), ფრაისის (Price, 1991), იოუნგის (Young, 1991), ჰერონის (Heron, 1989) 

ნაშრომები, რომლებშიც ყურადღება გამახვილებულია 

გაკვეთილზე/ლექციაზე არსებული შფოთვის უარყოფით ხასიათზე. 

1.1.2. ზიანის მომტანი და დამხმარე შფოთვა: ენის მკვლევართა 

უმრავლესობა საუბრობს შფოთვასა და ენის სწავლას შორის არსებულ 

უარყოფით დამოკიდებულებაზე. ზოგიერთი მკვლევარი კი ვარაუდობს, 

რომ შფოთვა ენის შესწავლისას სასარგებლო და სტიმულის მომცემია  

(Scovel, 1978). 

1.1.3. შფოთვის დონის მზომი სკალა უცხო ენის სწავლებისას: 

გაანალიზებულია  ჰორვიცი, ჰორვიცი და ქოუფის (Horwitz, Horwitz and 

Cope, 1991) მიერ შექმნილი უცხო ენის გაკვეთილზე/ლექციაზე არსებული 

შფოთვის მზომი სკალა (F. L. C. A. S.).    

1.2. უცხო ენის სწავლებისას არსებულ შფოთვასთან 

დაკავშირებული ფაქტორები: მიმოხილულია შემსწავლელის ასაკის 

თავისებურებები, პედაგოგის როლი უცხო ენის სწავლებისას, მოტივაციის 

როლი უცხო ენის სწავლებისას (მოტივაციის თეორიების მიმოხილვა), 

პედაგოგის გავლენა შემსწავლელის მოტივაციაზე, შემსწავლელის 

მოტივაციის გენერირება და შემსწავლელის მოტივაციის შენარჩუნება. 

1.2.1. შემსწავლელის ასკის ფსიქოლოგიური თავისებურებები: 

განხილულია შემსწავლელთა ასაკის თავისებურებები ასათიანის (ასათიანი, 

2008), ვასაძის (ვასაძე, 2000), ჰარმერის (Harmer, 2007), ბრაუნის (Brown, 2007) 

მიხედვით. 
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1.2.2. პედაგოგის როლი უცხო ენის სწავლებისას: განხილულია 

გაგუას, (გაგუა, 1996), ასათიანის (ასათიანი, 2008), დოღონაძე და ფიფიას 

(2010), რიჩარდსი და ლოკჰართის (Richards & Lockhart, 1994), ბრაუნის 

(Brown, 1995), ჰარმერის (Harmer,  2001), ლიი, ნგ და ჯაკობსის (Lee, Ng & 

Javcobs, 1998), ჰედჯის (Hedge, 2000), ერაუთის (Eraut, 1994) და 

ვლოდკოვსკის (Wlodkowski, 1999) აზრი პედაგოგის როლის შესახებ. 

1.2.3. მოტივაციის როლი უცხო ენის სწავლებისას: 

დახასიათებულია დორნიეის (Dörnyei, 1998), გარდნერის (Gardner, 1985), 

ვილიამს და ბურდენის (Williams & Burden, 1997), ქლემენთი და 

ქრუიდენიერის (Clement and Kruidenier, 1983), დორნიეი და უშიოდას (Drnyei 

& Ushioda, 2011), ქორთაზის და ჯინის (Cortazzi and Jin, 1999), ნოელსი, 

ქლემენთი და ფელეთიერის (Noels, Clement & Pelletier, 2001) განსხვავებული 

მოსაზრებები და თეორიები მოტივაციის შესახებ. ისინი მეორე/უცხო ენის 

სწავლებისას არსებულ მოტივაციის ფაქტორს სხვადასხვა ჭრილში 

განიხილავენ, მაგრამ თანხმდებიან, რომ მას გადამწყვეტი როლი აკისრია 

სწავლება/სწავლის პროცესში.  

1.2.4. პედაგოგის გავლენა შემსწავლელის მოტივაციაზე: ქსიზერი 

და დორნიეი (Csizer & Dörnyei, 2005), დორნიეი და ქლემენთი (Dörnyei & 

Clement, 2001), დორნიეი და ოთთო (Dörnyei & Otto, 1998), ოქსფორდი და 

შეარინი (Oxford & Shearin, 1994), ვილიამს და ბურდენი (Williams & Burden, 

1997) და სხვები ყურადღებას ამახვილებენ პედაგოგის მნიშვნელოვან 

როლზე სტუდენტების მოტივაციის გაზრდის საქმეში.   

1.2.5. შემსწავლელის მოტივაციის გენერირება: გაანალიზებულია 

შემსწავლელთა მოტივაციის გენერირების საკითხი დორნიეი და უშიოდას 

(Dörnyei & Ushioda, 2011), ათქინსონი და რეინორის (Atkinson and Raynor’s, 

1974), ჰადფილდის (Hadfield, 1992), ბროფის (Brophy, 1998) და სხვების 

ნაშრომების საფუძველზე. 

1.2.6. შემსწავლელის მოტივაციის შენარჩუნება: განხილულია 

რჩევები შემსწავლელთა მოტიცაციის შენარჩუნების თაობაზე დორნიეის 
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(Dornyie, 2001), დორნიეი და უშიოდას (Dörnyei & Ushioda, 2011), ანდერმანი 

და ანდერმანის (Anderman & Anderman, 2010), ალისონი და ჰოლიველის 

(Alison & Halliwell, 2002), ბენსონის (Benson, 2007) და ლითლის (Little, 1991) 

და სხვების კვლევების მიხედვით. 

1.3. სირთულეები უცხო ენაზე მოსმენის სწავლებისას: განხილულია 

მოსმენის სწავლებისას არსებული სირთულეები ფან იაგანგის (Fan Yagang, 

1993), ბუქის (Buck, 2001), ანდერსონი და ლინჩის (Anderson and Lynch, 1988), 

ურის (Uri, 1984), ფლოუერდეუ და მილერის (Flowerdew & Miller, 1996) და 

ვილსონის (Wilson, 2008) მიხედვით. 

1.4. შფოთვა უცხო ენაზე მოსმენის სწავლებისას: გაანალიზებულია 

უცხო ენაზე მოსმენის სწავლებისას არსებული შფოთვა ქრისთენბერის 

(Christenberry, 2003), ვოგელის (Vogely, 1998), სქარსელლა და ოქსფორდის 

(Scarcell  and Oxford, 1992), ჰორვითზის (Horwitz, 1987), ჯოინერის (Joiner, 

1986) და სხვების ნაშრომების საფუძველზე. მოსმენის სწავლებისას 

არსებული შფოთვის დაძლევის გზა დაკავშირებულია სტუდენტების 

თავდაჯერების, მათი ცოდნის დონისა და მოტივაციის ზრდასთან.  

1.5. დასკვნა: პირველ თავში განხილული ლიტერატურის 

საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები. 

თავი II. შფოთვის შემცირების მოდელი მოსმენის სწავლებისას.  

2.1. უცხო ენის (ინგლისური  ენის) სწავლების/სწავლის მიზნები:  

განხილულია უცხო ენის (ინგლისური ენის) სწავლების/სწავლის მიზნები, 

რომლებიც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ ფაქტორებთან: 

 თანამედროვე გამოწვევები; 

 საქმიანობათა სხვადასხვა სფერო: გართობა, მოგზაურობა/ტურიზმი; 

 სამუშაო მიზნები და აკადემიური მოთხოვნები. 

 2.2. უცხო ენაზე (ინგლისურ ენაზე) მოსმენის სწავლების მიზნები: 

გაანალიზებულია დღევანდელ ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაში 

მოსმენის სწავლების მიმართ გაზრდილი ინტერესი ვილსონის (Wilson, 
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2008), ჰარმერის (Harmer, 1998), ანდერვუდის (Underwood, 1989) და სხვა 

მკვლევარების მიხედვთ.  

 2.3. მეტაკოგნიტური, კოგნიტური და სოციალურ/ეფექტური 

სტრატეგიების გამოყენება უცხო ენის (მოსმენის) სწავლებისას: 

მიმოხილულია მეტაკოგნიტური, კოგნიტური და სოციალურ/ეფექტური 

სტრატეგიები. ასევე განხილულია სწავლების და მოსმენის სხვა ეფექტური 

სტრატეგიები. 

 2.3.1. მეტაკოგნიტური, კოგნიტური და სოციალურ/ეფექტური 

სტრატეგიები: ჰოლდენის (Holden, 2004), ლიუს (Liu, 2008), ო’მალეი და 

ჩემოთის (O’Malley and Chamot’s, 1990, 1985), აზუმის (Azumi, 2008), 

მართინეზის (Martinez, 1996), ვილსონის (Wilson, 2008), ლოუსონის (Lawson, 

1984), ვენდენის (Wenden, 1991), ოქსფორდის (Oxford, 1990), პროკოპის 

(Prokop, 1989), ენთვისთლის (Entwistle, 1987), ნიუბლი და ქლარქის (Newble 

and Clarke, 1986), ბოუდენის (Bowden, 1986), მინგის (Meang, 2006), გრიფისის 

(Grifiths, 2004) კვლევების საფუძველზე გაანალიზებულია მეტაკოგნიტური, 

კოგნიტური და სოციალურ/ეფექტური სტრატეგიები. 

2.3.2. მოსმენის ეფექტური  სტრატეგიები და აქტივობები: 

დახასიათებულია სწავლების ეფექტური სტრატეგიები და აქტივობები 

ჰოლდენის (Holden, 2004), მინგის (Meang, 2006), გრიფისის (Grifiths, 2004), 

აზუმის (Azumi, 2008), მართინეზის (Martinez, 1996), ელისის (Ellis, 1994), 

ლიუს (Liu, 2008), ბრაუნის (Brown, 2007) ნაშრომების საფუძველზე.   

2.4. მოსმენის სასწავლო მასალის გამოყენება უცხო ენის 

სწავლებისას: განხილულია პედაგოგის, სტუდენტის/სტუდენტების, 

ინგლისურენოვანი სტუმრის საუბრის, სახელმძღვანელოში მოცემული 

მოსასმენი მასალის და ვიდეო მასალის გამოყენება მოსმენის სწავლებისას. 

2.4.1. პედაგოგის, სტუდენტის/სტუდენტების და ინგლისურენოვანი 

სტუმრის საუბრის გამოყენება მოსმენის სწავლებისას: გაანალიზებულია ამ 

სასწავლო მასალის ეფექტურობა ვილსონის (Wilson, 2008), ბოურქეს (Bourke, 
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2006), ქულენის (Cullen, 1998, 1999), რუმლეის (Rumley, 1999) და სქოოპის 

(Schoop, 2001) ნაშრომების საფუძველზე. 

 2.4.2. სახელმძღვანელოში მოცემული მოსასმენი მასალის 

გამოყენება მოსმენის სწავლებისას: მოცემული რესურსის გამოყენების 

ეფექტურობა დასაბუთებულია ბოურქეს (Bourke, 2006), ქულენის (Cullen, 

1998, 1999), რუმლეის (Rumley, 1999) და სქოოპის (Schoop, 2001) ნაშრომების 

საფუძველზე. ასევე განხილულია მოსამენი დავალებების ტიპები ახალი 

ინგლისური ენის ფაილი ელემენტარული დონის მიხედვით (Oxenden C., 

Latham-Koenig, C. Seligson, P. (2009). New English File  Elementary. Oxford: 

Oxford University Press). 

2.4.3. ვიდეო მასალის გამოყენება მოსმენის სწავლებისას: საუბარია 

ვიდეო მასალის ეფექტურობაზე მოსმენის სწავლებისას ვილსონის (Wilson, 

2008), ალანის (Allan,  1985), ქრისტოფერი და ჰოუს (Christopher and Ho, 1996), 

მირვანის (Mirvan, 2013), ჰარმერის (Harmer, 2001) და ნუნანის (Nunan, 2003) 

მიხედვით. 

2.5. ტესტების ტიპები მოსმენის სწავლებისას: განხილულია 

მოსმენის სწავლებისას გამოყენებული სავარჯიშოების და ტესტების 

ტიპები. 

2.5.1. სავარჯიშოების ტიპები მოსმენის  სწავლებისას: ური (Ur, 1984) 

მოსმენის საჯიშოებოების საკმაოდ ვრცელ კლასიფიკაციას იძლევა.   

2.5.2. ტესტების ტიპები მოსმენის სწავლებისას: მოსმენის ტესტების 

განხილვისას ყურადღება გამახვილებულია კემბრიჯის გამოცდების 

ტესტებზე და ამ ტესტებში გამოყენებულ მოსმენის სავარჯიშოების 

ტიპებზე.  

2.6. შფოთვის შემცირების მოდელი მოსმენის სწავლებისას: 

განხილულია შფოთვის შემცირების ჩვენეული მოდელი მოსმენის 

სწავლებისას.  

2.7. დასკვნა: მეორე თავში განხილული ლიტერატურის 

საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები.  
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თავი III. კვლევა. 

3.1. კვლევის მეთოდოლოგია: ექსპერიმენტული სწავლის 

დაწყებამდე საჭირო იყო შეგვესწავლა: 

ა) რა ძლიერ და სუსტ მხარეებს ფლობდნენ სტუდენტები მოსმენასთან 

დაკავშირებით (ვაწერინეთ დიაგნოსტიკური ტესტი);  

ბ) გვეზრუნა სტუდენტების თავდაჯერების ამაღლებაზე (გაგვერკვია რა 

ტიპის მოსმენის დავალებებს ასრულებდნენ ექსპერიმენტის მონაწილე 

სტუდენტები მეტი წარმატებით); 

გ) შეგვესწავლებინა სტუდენტებისათვის მოსმენის სწავლების ეფექტური 

სტრატეგიები (მოსმენის სწავლებისას არსებული შფოთვის ფაქტორის  

შემცირების ან დაძლევის მიზნით).   

3.2. ექსპერიმენტული სწავლება: ჩვენს მიერ განხორციელებული 

ექსპერიმენტული სწავლება რამოდენიმე ეტაპს მოიცავდა. ესენია: 

საპილოტე კვლევა და ექსპერიმენტი. 

3.2.1. საპილოტე კვლევა: საპილოტე კვლევა ჩატარდა 2014/2015 

სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პირველ კურსზე და 

გაგრძელდა ერთი თვის მანძილზე. 

3.2.2. ექსპერიმენტი: ექსპერიმენტული სწავლება 2 თვეს 

გაგრძელდა. ექსპერიმენტულმა სწავლებამ ამჯერად მოიცვა 2015/2016 

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი. ის დაიწყო 25.10.2015 და 

დასრულდა 25.12.2015.  

3.2.2.1. მონაწილეები: ექსპერიმენტის დასაწყისში მასში 

მონაწილეობდა გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სხვადასხვა 

ფაკულტეტის (ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 

სამართლის) პირველი კურსის 80 სტუდენტი. ექსპერიმენტის  

განხორციელებაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა მათგანმა, რომლებიც 

შერჩეულები იქნენ შფოთვის, როგორც მოსმენის სწავლებისას 
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ხელისშემშლელი ფაქტორის გამოსავლენად ჩატარებული გამოკითხვის 

შედეგად.     

3.2.2.2. მოსმენის დიაგნოსტიკური ტესტი და მისი შედეგები: 

ექსპერიმენტის დაწყებამდე აუცილებელი იყო დაგვედგინა, თუ რა დონეზე 

ფლობდნენ ექსპერიმენტის მონაწილე სტუდენტები მოსმენის უნარ-ჩვევას. 

ამისათვის მათ ვაწერინეთ მოსმენის სავარჯიშოების შემცველი 

დიაგნოსტიკური ტესტი.  

დიაგნოსტიკური ტესტი შევადგინეთ კემბრიჯის გამოცდების 

საშუალო დონის ტესტის (Preliminary English Test/PET (2013)) მიხედვით და 

სამი სხვადასხვა ტიპის მოსასმენი სავარჯიშოსაგან შედგებოდა:  

  ნაწილი 1 ამორჩევითი  პასუხი; 

 ნაწილი 2 გამოტოვებული ადგილების შევსება; 

 ნაწილი 3 სწორი/მცდარი. 

3.2.2.3. შფოთვის დონის გაზომვა მონაწილეებში: ექსპერიმენტის 

მონაწილე 22-მა სტუდენტმა წერა ჰორვიცი, ჰორვიცი და ქოუფის (Horwitz, E. 

K., Horwitz, M. B., & Cope, J., 1991) უცხო ენის სწავლებისას შფოთვის დონის 

განმსაზღვრელი შკალის მიხედვით შედგენილი უცხო ენის მოსმენის 

სწავლებისას შფოთვის დონის განმსაზღვრელი კითხვარი, რომელიც 21 

საკითხს მოიცავდა.    

3.2.2.4. ექსპერიმენტული სწავლება: ექსპერიმენტისთვის შერჩეული 

სტუდენტები სხვადასხვა ფაკულტეტებზე სწავლობდნენ. მათ სურვილი 

გამოთქვეს ექსპერიმენტში მონაწილეობის თაობაზე და ჩვენ ერთად 

შევათანხმეთ დრო დამატებითი მეცადინეობებისათვის (დამატებითი 

მეცადინეობები ტარდებოდა 2 თვის მანძილზე. სულ ჩავატარეთ 16 

დამატებითი ლექცია 8 კვირის განმავლობაში). უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი 

გადიოდნენ უნივერსიტეტის კურიკულუმის თანახმად მოსმენის 

სავალდებულო კურსს. 

3.2.2.5. ექსპერიმენტული სწავლების შედეგები: 
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ა) ექსპერიმენტის მონაწილე სტუდენტების შფოთვის ფაქტორთან 

დამოკიდებულება ექსპერიმენტის დასაწყისში და ექსპერიმენტის ბოლოს. 

ექსპერიმენტის დასაწყისში პირველი ხუთი დამატებითი ლექციის შემდეგ 

და ექსპერიმენტის ბოლოს განვსაზღვრეთ ექსპერიმენტის მონაწილეების 

დამოკიდებულება მოსმენისას არსებულ შფოთვის ფაქტორთან, მოსასმენი 

მასალის ლექსიკურ სირთულესთან, მოსმენის დროს არსებულ ხმაურთან, 

მოსმენის პრაქტიკის და მოტივაციის ნაკლებობასთან დაკავშირებით. 

ექსპერიმენტის ბოლოს სტუდენტები მთავარ დაბრკოლებად 

მოსასმენი მასალის ლექსიკურ სირთულეს მიიჩნევენ. 

ბ) შფოთვის დონის დასადგენად ჩატარებული გამოკითხვების შედეგები. 

ექსპერიმენტის დაწყებამდე და მისი დასრულების შემდეგ ექსპერიმენტულ 

სწავლებაში მონაწილე 22-მა სტუდენტმა შეავსო უცხო ენის მოსმენის 

სწავლებისას შფოთვის დონის განმსაზღვრელი კითხვარი. 

დიაგრამა 3.1. უცხო ენის მოსმენის სწავლებისას შფოთვის დონის 

განმსაზღვრელი კითხვარის შედეგები ექსპერიმენტის დასაწყისში და 

ბოლოს 

         

3.2.2.6. შედეგების ანალიზი: ჩვენს მიერ განხორციელებული კვლევა 

დაკავშირებულია ჩვენს მიერ მოძიებული ლიტერატურის მიმოხილვასთან 

და ჩვენს მიერ წარმოდგენილ მოსმენის სწავლებისას შფოთვის შემცირების 
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მოდელთან. ჩვენი კვლევა ცხადყოფს, რომ მოსმენის თანმდევი შფოთვის 

ფაქტორი შესაძლებელია შემცირდეს. 

3.2.2.7. დასკვნა: ამრიგად, განვახორციელეთ ექსპერიმენტული 

სწავლება, რომელიც ორ თვეს გაგრძელდა. აღვწერეთ კვლევის შედეგები და 

განვახორციელეთ კვლევის შედეგად მიღებული შედეგების ანალიზი. 

3.3. ექსპერიმენტული სწავლების მონაწილეთა ჩანაწერების კვლევა: 

ექსპერიმენტის დაწყებამდე დაიგეგმა ექსპერიმენტში მონაწილეთა 

გამოკითხვა სწავლებასთან დაკავშირებით. ჩვენი მიზანი იყო გამოგვერკვია, 

რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობდა ექსპერიმენტული სწავლება. 

3.3.1. მონაწილეები: ექსპერიმენტულ სწავლებაში მონაწილე გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტის 

(ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის) 

პირველი კურსის 22 სტუდენტი ექსპერიმენტული სწავლების დროს 

რეგულარულად 2 თვის განმავლობაში ავსებდა მოკლე კითხვარს 

ექსპერიმენტულ სწავლებასთან დაკავშირებით. 

3.3.2. პროცედურა: თითოეული ლექციის ბოლოს ექსპერიმენტის 

მონაწილე სტუდენტებს უწევდათ ჩანაწერების გაკეთება. სტუდენტები 

ჩანაწერების კეთებისას მეტი გულწრფელობისათვის არ უთითებდნენ 

სახელს და გვარს. 

3.3.3. კვლევის შედეგები: კვლევის შედეგად ჩვენს ხელთ აღმოჩნდა 

22 სტუდენტის მიერ შესრულებული 224 ჩანაწერი (სულ უნდა გვქონოდა 

352 ჩანაწერი. მაგრამ სტუდენტების გაცდენების და ზოგჯერ მათ მიერ 

კითხვარის შეუვლებლად დატოვების გამო ჩვენს ხელთ მხოლოდ 224 

ჩანაწერი აღმოჩნდა).  

3.3.4. შედეგების ანალიზი: ექსპერიმენტის მიმდინარეობისას 

შფოთვის დაძლევა ეტაპობრივად ხდებოდა და ექსპერიმენტის 

მსვლელობისას ნათლად გამოიკვეთა მოტივაციის როლი მოსმენის 

სწავლებისას არსებული შფოთვის ფაქტორის დაძლევასთან დაკავშირებით. 

სტუდენტები მეტი ინტერესით უსმენდნენ მათთვის თემატურად 
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საინტერესო მასალას და შესაბამისად, წარმატებით ანხორციელებდნენ 

მოსმენის პროცესს. 

3.3.5. დასკვნა: ამრიგად, დასკვნის სახით შეგვიძლია განვაცხადოთ, 

რომ ექსპერიმენტის მონაწილე სტუდენტების ჩანაწერებში გამოიკვეთა მათი 

შფოთვის ფაქტორთან დამოკიდებულება. 

3.4. დასკვნა: ამრიგად, მოსმენის სწავლებისას არსებული შფოთვის 

ფაქტორი დაძლევადია და მისი დაძლევა შესაძლებელია, თუ გავარკვევთ 

სტუდენტების ძლიერ და სუსტ მხარეებს მოსმენასთან დაკავშირებით, 

გავზრდით მათ თავდაჯერებულობას და შევასწავლით მოსმენის 

სტრატეგიების გამოყენებას. 

დასკვნა-რეკომენდაციები: დასკვნა-რეკომენდაციების სახით 

ავღნიშნავთ, რომ მოსმენის უნარ-ჩვევის სწავლებისას არსებული შფოთვის 

დონის შესამცირებლად ან მოსახსნელად მნიშვნელოვანია რამოდენიმე 

ასპექტი, რომელიც აშკარა გახდა სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვისა 

და ჩვენი კვლევის შედეგად: 

1. პედაგოგმა შეძლებისდაგვარად უნდა გაითვალისწინოს 

სტუდენტური ასაკისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები, 

რათა შემსწავლელები ჩართოს სასწავლო პროცესში.   

2. მოსმენის პროცესს ახლავს ლინგვისტური სირთულეები. მათ 

დასაძლევად საჭიროა ინტენსიური მუშაობა ინგლისური ენის დონის 

ასამაღლებლად.     

3. შფოთვის განცდის დამატებით მიზეზს სტუდნტებს უქმნის 

დამოკიდებულება მოსასმენი მასალის მიმართ. სტუდენტს არ უნდა 

ჰქონდეს იმედი, რომ ყველაფერს გაიგებს, რასაც მოისმენს.   

4. პედაგოგის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მომენის 

სწავლებისას. პედაგოგმა უნდა შეისწავლოს გამოკითხვის, საუბრის 

ან დისკუსიის საშუალებით თითოეული სტუდენტის ინტერესები და 

მათი გათვალისწინებით შეარჩიოს მოსასმენი მასალა. ეს მას 

დაეხმარება სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლებაში.   
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5. მოსმენის სწავლებისას შფოთვის დონის შემცირება შესაძლებელია 

სტუდენტის თავდაჯერების ხარისხის გაზრდით. 

6. რაც შეეხება მოსმენის სავარჯიშოებს, პედაგოგმა მათი შერჩევისას 

უნდა გაითვალისწინოს: სტუდენტების ინტერესები, მათი 

ინგლისური ენის ცოდნის დონე და ზოგადი განათლება. 

7. პედაგოგმა აუცილებლედ უნდა შეარჩიოს მასალა სტუდენტების 

ინგლისური ენის ცოდნის დონის გათვალისწინებით და უნდა 

შექმნას სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო. მათთვის 

რთული მასალის მიწოდება კიდევ უფრო გააღრმავებს შფოთვას და 

გამოიწვევს სტუდენტების მოტივაციის შესუსტებას. 

8. მოსმენის სწავლებისას მეტაკოგნიტური და კოგნიტური 

სტრატეგიების გამოყენება დაეხმარებათ სტუდენტებს სწორად 

წარმართონ მოსმენის პროცესი, რის შედეგად მოემატებათ 

თავდაჯერებულობა,  გაუჩნდებათ ინტერესი მოსმენის დავალებების 

შესრულების და რეალურ ცხოვრებაში აღარ ექნებათ სურვილი თავი 

აარიდონ კომუნიკაციას. მათ გაუჩნდებათ სურვილი მოუსმინონ 

გადაცემებს და უყურონ ფილმებს ინგლისურ ენაზე.  

გამოყენებული ლიტერატურა: მოიცავს როგორც ქართულენოვან,      

ასევე  ინგლისურენოვან სამეცნიერო ლიტერატურას.   

დანართი:  მოიცავს ექსპერიმენტის დროს გამოყენებულ  

კითხვარებს და  ტესტების ნიმუშებს.      

სადისერტაციო ნაშრომის შინაარსი ასახულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

1. დავითაშვილი, ნ. (2013). აუდირება ენის სწავლებისას. გორის 

უნივერსიტეტის მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია ,,განათლების 

თანამედროვე გამოწვევები“, გვ. 33-37.   

2. დავითაშვილი, ნ., აკოლაშვილი, მ. (2014). მოსმენა ინგლისურ ენაზე 

თავისი სირთულეებით და საჭიროებით. გორის სახელმწოფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო 
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კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, გვ. 

39-40. 

3. დავითაშვილი, ნ. (2013). შეცდომები და მათი შესწორების გზები. შავი 

ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის 

მესამე კვლევითი კონფერენცია,  გვ.125-137. 

4. დავითაშვილი, ნ. (2013). მოსმენასთან დაკავშირებული სირთულეები 

და მათი დაძლევის სრატეგიები. თელავის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, გვ. 147-152.  

5. დავითაშვილი, ნ. (2015). შფოთვა მოსმენის დროს და მისი დაძლევის 

სტრატეგიები.  თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორსო კონფერენცია  

,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, გვ. 159-167. 

6. დავითაშვილი, ნ., აკოლაშვილი, მ. (2015). კოგნიტური, 

მეტაკოგნიტური და სოციალურ/ეფექტური სტრატეგიებს გამოყენება  

უცხო ენის (მოსმენის) სწავლებისას.  გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლება XXI საუკუნეში“.    

7. დავითაშვილი, ნ. (2016). მოსმენის სასწავლო მასალის გამოყენება 

უცხო ენის სწავლებისას. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია  „განათლება, 

კვლევა, პრაქტიკა“.   

8. დავითაშვილი, ნ. (2016). შფოთვა და მისი გავლენა ენის 

სწავლება/სწავლის პროცესზე. „პედაგოგიკა. განვითარების 

თანამედროვე პრობლემები და პერსპექტივები“. სამეცნიერო 

შრომების კრებული. კრაკოვი, გვ. 9-13.   
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General Overview of the Dissertation 

English dominates among the languages all over the world and teaching 

English becomes more and more important. 

For showing the urgent character of this dissertation, we must consider: 

1. Modern challeneges;  

2. Entertainment, travelling/tourism; 

3. Aims for finding jobs and academic requirements. 

There are many programmes of teaching English created with the modern 

methodology of teaching a foreign language. Resources of foreign teachers are also 

used. We have the ability of travelling abroad and we use many exchange programs 

for students. We are able to hear a lot of English TV or radio channels and have a lot 

of practice of English. However, listening English still remains as a problematic 

question.  

The goal of the Study is how to overcome anxiety while listening by 

listening strategies, which is interesting from the point of view of teaching a foreign 

language.             

The Object of the Study is searching the negative effects of anxiety while 

listening among the first-year students of Gori State Teaching University and reducing 

them by using the appropriate strategies. 

The Aim of our Study is to find the ways of overcoming anxiety while 

listening to English and help students to listen to a foreign language (English).     

In accordance with the general purpose of the research the following 

objectives are set: 

In pedagogical respect to study and analyze those pedagogical respects 

which take the main part in teaching process. The fact of overcoming anxiety while 

listening is connected with the relationship among teachers and students. Some 

objective factors are also to be taken into consideration. They are traditional 

methodology and influence of the environment, as well as a teacher’s qualification 

and experience. 

In psychological respect - to study and analyze the subjective factors, such 

as: motivation, interest, relationships, abilities of a foreign language learner to study, 

listen and speak. 
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In methods of teaching respect - to study which methods, strategies or 

techniques are more effective.  

The main research objective was revealed by asking the students of Gori 

State Teaching University the question: “which is the most difficult skill?” (55 

students of Gori State teaching University were asked the question). It appeared that 

listening was the most difficult skill for them. The students also paid attention to the 

anxiety while listening. 60% of the questioned students had some lexical and 

grammatical knowledge but listening was still a problematic question for them. 

Anxiety while listening caused some difficulties for them. The main research task was 

formed as a research question - how can we overcome anxiety while listening a 

foreign language?              

The Research Hypothesis 

After analyzing the specific literature and the results of our observation, we 

formed our research hypothesis: while listening to a foreign language, anxiety can be 

overcomed if we help our students:   

 find their strong and weak points in listening skill; 

 develop their self-confidence; 

 teach them listening strategies.   

The  Methodology 

We have used quantitative and qualitative research methods in our work. 

We have used the following research instruments for finding data: 

 to analyze the literature connected with the research area; 

 to use a questionnaire to find the level of anxiety while listening; 

 experimental study and measuring its results with the questionnaire to find the level 

of anxiety while listening after finishing the experiment; 

 to analyze the results of the questionnaire mathematically and do statistics analysis. 

The Scientific Innovation 

What is the novelty of our research and what positive effects does it have for 

teaching methodology? We have analyzed many sources to answer this question. It 

appeared that many questions had been discussed connected with listening skill but 

the ways of solving this problem were not enough. The aim of our study is to help 

Georgian students to overcome difficulties while listening. 

Our research highlights that teaching/studying listening is urgent (listening 

has been included in the test of National Exems sience 2014 and this question is 
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urgent) and the novelty of our research is overcoming the problem of listening to 

English, especially finding the ways of overcoming anxiety while listening. 

 The Theoretical Value 

 The following theories are discussed in the work: 

 Anxiety connected with teaching a foreign language (Krashen, 1985; Krashen, 

1982; Horwitz, 1986; Horwitz, Horwitz and Cope, 1991); 

 The factors connected with anxiety while teaching a foreign language (Daly, 1991; 

Price, 1991; Young, 1991; Heron, 1989; Krashen, 1985; Krashen, 1982; Horwitz, 

1986; Horwitz, Horwitz and Cope, 1991); 

 The role of a teacher while teaching a foreign  language (Harmer, 2001; Harmer, 

2007; Brown, 2007; Richards & Lockhart, 1994; Brown, 1995); 

 The influence of motivation on anxiety while teaching a foreign language (Dörnyei, 

1998; Gardner, 1985; Williams & Burden, 1997; Clement & Kruidenier, 1983). . 

               The following topics are analyzed in the work: 

 Anxiety while teaching listening (Krashen, 1985; Krashen, 1982; Horwitz, 1986; 

Horwitz, Horwitz and Cope, 1991); 

 Using metacognitive, cognitive and social/effective strategies while teaching 

listening (Brown, 2007; Goh, 1997, 1998); 

 Different resources of teaching listening (Wilson, 2008; Harmer, 2001). 

             The Practical Value 

The recommendations are aimed at teachers, lecturers and researchers in the 

field of English language teaching at university level. However, they may be useful at 

any types of Institutions.  

The Structure of the Dissertation 

The dissertation consists of an introduction, 3 chapters and a conclusion. The 

dissertation contains recommendations, references and appendixes. The number of the 

pages of the dissertation is 138.  

Chapter I. Anxiety while Teaching Listening to a Foreign Language 

(English) - the Review of Literature.  

              1.1. Anxiety while Teaching a Foreign Language: anxiety while teaching a 

foreign language, negative and positive anxiety and foreign language classroom 

anxiety scale are discussed.  
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              1.1.1. Anxiety while Teaching a Foreign Language: the works of Daly 

(1991), Price (1991), Young (1991), Heron (1989) which deal with the negative 

character of the anxiety existing in a foreign language classroom are analyzed.      

             1.1.2. Negative and Positive Anxiety: majority of researchers consider 

anxiety as  a negative factor. However, some of them speak about anxiety as a helpful 

and stimulating factor.    

             1.1.3. Foreign Language Classroom Anxiety Scale while Teaching a 

Foreign Language: foreign language classroom anxiety scale (F. L. C. A. S.) was 

created by Horwitz, Horwitz and Cope (1991). 

             1.2. Some Factors Connected to Foreign Language Classroom Anxiety: 

psychological characteristics of students, a role of a teacher while teaching a foreign 

language, importance of motivation while teaching a foreign language (review of 

some theories of motivation), influence of a teacher on a student’s motivation, 

generation of a learner’s motivation, maintaining a learner’s motivation, difficulties 

while teaching  listening on a foreign language are discussed. 

              1.2.1. Psychological Characteristics of Students: the works of Asatiani 

(2008), Vasadze  (2000), Harmer (2007) and Brown (2007)  are analyzed.  

               1.2.2. A Role of a Teacher while Teaching a Foreign Language: a role of 

a teacher is analyzed according to some works of Gagua (1996), Asatiani (2008), 

Dogonadze and Pipia  (2010), Richards & Lockhart (1994), Brown (1995),  Harmer 

(2001), Lee, Ng & Javcobs (1998), Hedge, (2000), Eraut (1994) and Wlodkowski 

(1999). 

             1.2.3. Importance of Motivation while Teaching a Foreign Language: 

different theories and ideas about motivation are discussed according to Dörnyei 

(1998), Gardner (1985), Williams & Burden (1997), Clement and Kruidenier (1983), 

Drnyei & Ushioda (2011), Cortazzi and Jin, (1999), Noels, Clement & Pelletier 

(2001). They discuss motivation from different points of view. However, all of them 

agree that motivation has important role while teaching/learning a second/foreign 

language.    

              1.2.4. A Teacher’s Influence on Learner’s Motivation: Csizer & Dörnyei 

(2005), Dörnyei & Clement (2001), Dörnyei & Otto (1998), Oxford & Shearin (1994), 

Williams & Burden (1997) analyze importance of a teacher’s role for increasing 

students’ motivation. 
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             1.2.5. Generation of a Learner’s Motivation: the works of Dörnyei & 

Ushioda, (2011), Atkinson and Raynor’s (1974), Hadfield, (1992) and Brophy (1998) 

are discussed.   

    1.2.6. Maintaining a Learner’s Motivation: some advices of Dornyie 

(2001), Dörnyei & Ushioda (2011), Anderman & Anderman (2010), Alison & 

Halliwell (2002), Benson (2007) and Little (1991) are given.   

    1.3. Difficulties while Teaching Listening to a Foreign Language: listening 

difficulties are discussed according to Fan Yagang (1993), Buck (2001), Anderson 

and Lynch (1988), Ur (1984)  and Flowerdew & Miller (1996).    

    1.4. Anxiety while Teaching Listening: the researches of Christenberry 

(2003), Vogely (1998), Scarcella and Oxford (1992), Horwitz (1987), Joiner (1986) 

are analyzed and some ways of overcoming anxiety are shown. 

    1.5. Conclusion: some conclusions are made according to the discussed 

literature. 

    Chapter II. The Model of Decreasing Anxiety while Teaching Listening. 

    2.1. The Aims of Teaching/Learning a Foreign Language (English): the 

aims of teaching/learning a foreign language (English) are connected to  

 modern challeneges; 

 different kinds of business: entertainment, travelling/tourism; 

 aims for finding jobs and academic requirements. 

    2.2. The Aims of Teaching/Learning Listening of a Foreign Language 

(English): the aims of teaching/learning listening to a foreign language (English) are 

analyzed according to Wilson (2008), Harmer (1998) and Underwood (1989).    

    2.3. Usage of Metacognitive, Cognitive and Socio/Effective Strategies 

while Teaching/Learning a Foreign Language (Listening): some metacognitive, 

cognitive and socio/effective strategies, effective teaching/learning strategies and 

effective listening strategies are discussed.     

    2.3.1. Metacognitive, Cognitive and Socio/Effective Strategies: the 

metacognitive, cognitive and socio/effective strategies suggested by Holden (2004), 

Liu, (2008), O’Malley and Chamot’s, (1990, 1985), Azumi (2008), Martinez (1996), 

Wilson (2008), Lawson (1984), Wenden (1991), Oxford (1990), Prokop (1989), 

Entwistle (1987), Newble and Clarke (1986), Bowden (1986), Meang (2006), Grifiths 

(2004) are named. 
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    2.3.2. Effective Listening Strategies and Activities: effective 

teaching/learning strategies and activities according to Holden (2004), Meang (2006), 

Grifiths (2004), Azumi (2008), Martinez (1996), Ellis (1994), Liu (2008) and Brown 

(2007) are reviewed.        

    2.4. Listening Resources while Teaching a Foreign Language: the topics 

connected with a teacher’s, a student’s/students’ and English guests’ talk, listening 

material of a text book and  video resources while teaching listening are analyzed. 

    2.4.1. A Teacher’s, a Student’s/Students’ and English Guests’ Talk while 

Teaching Listening: the works of Wilson (2008), Bourke (2006), Cullen (1998, 

1999), Rumley (1999) and Schoop (2001) are discussed.    

    2.4.2. Listening Material of a Text Book while Teaching Listening: 

various listening resources are used in textbooks and they are reviewed according to 

Bourke (2006), Cullen (1998, 1999), Rumley (1999) and Schoop (2001).  

    2.4.3. Video Resources while Teaching Listening: using video resources 

while teaching listening is considered to be the effective way of teaching listening 

according to Wilson (2008), Allan (1985), Christopher and Ho (1996), Mirvan (2013), 

Harmer (2001) and Nunan (2003). 

    2.5. Listening Tests: some listening tests and listening exercises are 

analyzed. 

    2.5.1. Listening Exercises: the listening exercises according to Ur (1984) are 

discussed. 

    2.5.2. Listening Tests: the listening tests modified according to the 

Cambridge Preliminary Test (PET) (2013) are introduced. 

    2.6. The Model of Decreasing Anxiety while Teaching/Learning 

Listening: the model of decreasing anxiety while teaching/learning listening is 

named.   

    2.7. Conclusion: some conclusions are made according to the discussed 

literature. 

    Chapter III. The Research. 

    3.1. The Research Methodology: before the experiment we had to: 

a) study the students’ strong and weak points in listening skill (they had to write a 

diagnostic test); 

b) care about increasing the students’ self-esteem (to find out what types of listening 

activities the experiment participants did successfully); 
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c) teach students effective listening strategies (to reduce or overcome anxiety while 

listening). 

    3.2. The Experimental Study: our experimental study lasted during the 

testing research and the experiment. 

    3.2.1. The Testing Research: the testing research was held at the first year of 

Humanitarian Faculty in Gori State Teaching University in the spring term of 

2014/2015 and lasted for a month. 

    3.2.2. The Experiment: the experiment lasted for 2 months. It was held in the 

autumn term of 2015/2016. It started in 25.10.2015 and finished 25.12.2015. 

    3.2.2.1. The Participants: at the beginning of the experiment 80 first year 

students of the different faculties of Gori State Teaching University participated. But 

only 22 of them participated in holding the experiment who were chosen after the 

survey about anxiety level.   

    3.2.2.2. Diagnostic Test in Listening and Its Results: it was necessary to 

identify the participants’ level of listening skill and they had to write a listening 

diagnostic test.   

    The test was made according to Preliminary English Test/PET (2013) and consisted 

of the fallowing exercises:  

 Part 1 multiple choice; 

 Part 2 gap fill; 

 Part 3 true/false. 

    3.2.2.3. Measuring the Participants’ Anxiety: the experiment participants 

wrote a questionnaire identifying anxiety level which was modified according to 

Foreign Language Classroom Anxiety Scale (F. L. C. A. S.)  created by Horwitz, 

Horwitz and Cope 1991) and consisted of 21 questions.    

   3.2.2.4. The Experimental Study: the students who were chosen for the 

experiment studied at different faculties. They wanted to participate in the experiment 

and we arranged time for the extra lectures (the extra lectures were held for two 

months. We held 16 extra lectures for 8 weeks). We  should admit that they had an 

essential course of listening according to the university curriculum.  

    3.2.2.5. The  Results of the Experimental Study: 

a) relationship of the long term experiment participants with anxiety at the 

beginning and at the end of the experiment. at the beginning of the experiment 

(during 5 lectures) and at the end of the experiment we  identified the participants’ 
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relationship with anxiety, lexical difficulty of the listening material, noise during the 

listening process, lack of listening practice and motivation. 

At the end of the experiment students named lexical difficulty as the main 

disturbing factor. 

b) the results of the questionnaire for identifying the level of anxiety. At the 

beginning and at the end of the experiment the participants filled a questionnaire 

identifying the anxiety level.  

Diagram 3.1. results of the questionnaire for identifying the anxiety level at the 

beginning and at the end of the experiment 

 

          3.2.2.6. The Result Analysis: our research is connected to the literature 

analyzed by us. It is also connected to our model of decreasing anxiety and proves that 

anxiety while listening may be reduced. 

    3.2.2.7. Conclusion: to conclude, the experimental study lasted for 2 months. 

We discussed the results of the experiment and analyzed them. 

    3.3. The Research of the Experiment Participants’ Notes: we planned to 

question the participants about the teaching. Our aim was to identify effectivity of the 

experimental study.   

    3.3.1. Participants: 22 first year students who studied at different faculties of 

Gori State Teaching university took part in the experiment. The experimental study 

lasted for 2 months and the participants had to fill the short questionnaire about the 

experimental study. 

    3.3.2. The Procedure: every lecture was finished with making notes. The 

participants did not have to write their names. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

very  
high

high average low very  low

level of anxiety at the 
beginning of the experiment  

level of anxiety at the end of 
the experiment 



                                                                                30 
 

    3.3.3. The  Research  Results: after the research we had 224 students’ notes 

(we had only 224 notes instead of 352 notes because of the students missing their 

lectures and sometimes  leaving the questionnaire unfilled).  

    3.3.4. The Results’ Analysis: anxiety during the experiment was reducing 

gradually. Motivation was an important factor for overcoming anxiety while listening. 

The students were listening with a great interest to the material which was interesting 

for them and were doing the listening exercises successfully.        

    3.3.5. Conclusion: to conclude we may admit that the participants’ notes 

showed their relationship with anxiety. 

    3.4. Conclusion: to conclude anxiety while listening can be overcomed if we 

help our students to find strong and weak points about listening, develop self-

confidence and use listening strategies. 

    Conclusions and Recommendations: for concluding and recommendations 

we propose some aspects for reducing or overcoming anxiety while listening, based 

on literature review and the results of our research. 

1. A teacher should pay attention to students’ age and try to involve students in 

the learning process.  

2. Listening process has some linguistic difficulties. Teachers need intensive 

work for increasing students’ level of English. 

3. Additional reason for students’ anxiety while listening is students’ attitude to 

listening material. They should not consider that they will understand 

everything they hear. 

4. A teacher’s role is especially important while teaching listening. A teacher 

should study students’ interests by asking, talking or discussing and take them 

into consideration while she/he is choosing listening material. 

5. Students experience high level of anxiety while teaching/learning listening 

which may be reduced by increasing students’ self esteem. 

6. As for listening activities, a teacher should take into consideration: students’ 

interests, their level of English and general knowledge. 

7. A teacher should choose listening material considering students’ level of 

English and create student-oriented learning environment. Difficult listening 

material will increase level of anxiety while listening. 

8. Using metacognitive and cognitive strategies will help students to rule 

listening process correctly. This will contribute to increased students’ self- 
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esteem, and raised interest to do listening activities, communicate, and watch 

films in English.  

The Bibliography: it consists of the Georgian and English scientific 

literature.  

The Appendix: it consists of the questionnaires and tests used while we were                 

carrying out the experiment.  
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