
فارسی زبان  درسی  برنامۀ  در  مغفول  مهارتی  *سخن گفتن، 

دكتر مریم دانای طوسی1  
چکیده

صحبت كردن به صورت »كاربرد زبان شفاهی برای تعامل مستقیم و بالفصل با دیگران« 
تعریف می شود و صورت آكادمیک آن سخن گفتن است. سخن گفتن شامل گفتار غیر رسمی 
و گفتار رسمِی از قبل آماده شده است. گفتار غیررسمی آن نیاز چندانی به آموزش مستقیم 
ندارد، اّما گفتار رسمی مستلزم آموزش جدی است. هدف تحقیق حاضر تدوین شاخص های 
آموزش مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان مّلی برای دورۀ ابتدایی و نیز تبیین نقاط 
قوت و ضعف راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی برای دورۀ ابتدایی ایران )ویراست 1388( 
به لحاظ شاخص های مورد نظر بود. برای نیل به این هدف،  محتوای برنامۀ درسی زبان مّلی 
آمریکا )ایالت نیوجرسی، 2004(، انگلستان )2007(، سنگاپور )2006( و نیز راهنمای برنامۀ 
درسی زبان فارسی )ویراست 1388(  برای دورۀ ابتدایی به شیوۀ كیفی مورد بررسی و تحلیل 
قرار گرفت. حاصل كار نشان داد كه در چارچوب برنامۀ درسی زبان فارسی مهارت سخن 
برای آن مطرح نمی شود  گفتن امری دانسته شده فرض می  شود چرا كه تعریف مشخصی 
كه هدف های  است  باعث شده  موضوع  این  نمی شوند.  معرفی  نیز  آن  و خرده مهارت های 
آموزش آن نیز به صورت كّلی و مبهم ارائه شوند. از طرفی، در چارچوب این برنامۀ درسی، 
آموزش مهارت سخن گفتن به صورتی متناسب با بافت موقعیت، انتقادی و با كمک فناوری 

اطالعات و ارتباطات برنامه ریزی نشده  است1. 
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مقدمه
اين که فرد دچار مشكل جدی  اجتماعی روی می دهد، مگر  بافتی  گفتار آشكار هميشه در 
باشد. ما در هنگام سخن گفتن يک يا چند شنونده را مخاطب قرار می دهيم و هدف اصلی از آن 
برقراری ارتباط با ديگران است. به گفته گرايس )1967( کليد ارتباط موفق اصل همكاری2  است 
که بر اساس آن گوينده و شنونده بايد سعی کنند در برقراری ارتباط مشارکت فعال داشته باشند. 
ديگران«  با  بالفصل  و  مستقيم  تعامل  برای  شفاهی  زبان  »کاربرد  صورت  به  صحبت کردن 
تعريف می شود و صورت آکادميک آن سخن گفتن است )ُرست گلدن3 ، 1998(. در اين مقاله 
برای برجسته کردن مهارت سخن گفتِن دانش آموزان، به تعامالتی که در فضاهای آکادميک روی 
می دهد توجه می شود. در فضاهاي آکادميک، تعامالت در وهلۀ اّول در جهت فراگيری، انتقال 
بازنمايی دانش صورت می  گيرند. به عالوه، تعامالت در محيط های آکادميک به سازماندهی،  و 

مديريت و تنظيم فعاليت های يادگيری مربوط می شوند.   
توانِش زبان شفاهی مستلزم دانش و توانايی کنترل طيف وسيعی از مختصه های واج شناختی 
و نحوی، واژگان، گونه های ادبی شفاهی و نيز داشتن اطالعاتی دربارۀ چگونگی کاربرد مناسب 

آنهاست )باتلر، ايگنور، جونز، مک نامارا و سومی4 ، 1999(. 
صحبت کردن مستلزم »تبديل« مفاهيم و ايده ها به الگوهای صوتی توليد شده توسط اندام های 
توليدی است. در فرايند اين »تبديل«، فرد بايد واژه های مناسب را برای انتقال پيام مورد نظر از 
حافظه خود بازيابی کند. گذشته از اين، او بايد اين واژه ها را براساس خاصيت های دستوری زبان 
گفتاری با يكديگر تلفيق کند. سرانجام، بايد اطالعات مربوط به چگونگی توليد واژه ها منتخب 
را نيز بازيابی کند. اگرچه افراد عمدتًا تمام اين فرايندها را به راحتی )کمتر از 1 اشتباه در هر 
1000 واژه( و به سرعت )2 واژه در هر ثانيه؛ لولت5، 1989( از سر می گذرانند، بايد دانست که 
سازوکارهاد دخيل در توليد گفتار بسيار پيچيده است و دربارۀ آنها اطالعات ناچيزی وجود دارد.
نظريه پردازان اتفاق نظر دارند که توليد گفتار مستلزم فرايندهای متعدد است. برای مثال، به 

نظر لولت )1989( گفتار طی 3 فرايند اصلی توليد می شود:
ـ فرايند مفهوم سازی6: برنامه ريزی برای پيامی که بايد منتقل شود؛

ـ فرايند صورت بندی7: تبديل پيام مورد نظر به جمله ای خاص و شكل دادن به صدای کلمات 
در جمله )تبديل بازنمايی مفهومی به صورت زبانی(؛

ـ فرايند توليد8: مرحلۀ پايانی که در آن واژه ها به گفتار تبديل می شوند و مستلزم برنامه ريزی 
آوايی و توليد است.



123 سخن گفتن، مهارتی مغفول در برنامۀ درسی زبان فارسی

در فرايند مفهوم سازی، سخنگو نخست قصد سخن گفتن می کند و برای تدوين پاره  گفتار 
مورد نظر خود اطالعات مربوط را از حافظه يا محيط خويش انتخاب می کند. تا اينجا، محصول 
مفهوم سازی پيامی است که هنوز به مرحلۀ توليد کالمس نرسيده است. اين مرحله سطِح پيامِی 
بازنمايی ناميه می شود. دربارۀ فرايندهای مفهوم سازی و سطح پيام اطالعات چندانی وجود ندارد. 
معنايی  با حافظۀ  با سخنگويان ديگر، و  پيرامون، مخصوصًا  با جهان  تعامل  پيام مستلزم  سطح 
پايانی فرايند درک داشته باشد. ما  با نقطۀ  بايد وجه اشتراک زيادی  است. شروع فرايند توليد 
هنگامی که صحبت می کنيم قصد ادريم با زبان خود به چيزی دست پيدا کنيم. لولت )1989( بين 
برنامه ريزی خرد9 و برنامه ريزی کالن10 در فرايندهای مفهوم سازی تمايز قائل شد. برنامه ريزی 
بازيابی اطالعات مناسب  قالب چند هدف فرعی، و  ارتباطی در  بيان يک هدف  کالن مستلزم 
و  اطالعاتی  قطعاِت  اين  به  گزاره ای صحيح  شكل  اطالق  مستلزم  خرد  برنامه ريزی  اما  است. 

تصميم گيری دربارۀ مواردی نظير موضوع يا کانون پاره گفتار است. 
دومين فرايند، يعنی فرايند صورت بندی، دو مؤلفه اصلی دارد: نخست اين که بايد تک تک 
واژه هايی را که می خواهيم بر زبان آوريم انتخاب کنيم11، و دوم اين که آنها را برای تشكيل جمله 
کنار هم قرار دهيم )برنامه ريزی نحوی(. البته هميشه ضروری نيست که برای استخراج معنای 

يک جمله بازنمايِی نحوی آن را ايجاد کنيم )به ويژه به هنگام سخن گفتن(.
واژه ها  تبديل  مستلزم  که  است  واج شناسی  رمزگذاری  فرايند  يا  توليد  فرايند  سوم،  فرايند 
به صداها به ترتيب صحيح، ادای واژه ۀا با سرعِت صحيح و با مختصه ها يزير زنجيری مناسب 
)آهنگ، زير و بمی، بلندی و ريتم( است )برای توضيحات بيشتر دربارۀ فرايند توليد گفتار به 

دانای طوسی، 1389؛ صص 113 ـ 116 نگاه کنيد(.
براساس راهنمای »انجمِن ارتباط گفتاری آمريكا«، سخن گفتن شامل گفتار غيررسمی خودانگيخته 
)مثاًل صحبت کردن به صورت گروهی، واکنش به بحث کالسی، مشارکت در مصاحبه ها( وگفتار 
رسمی و از قبل آماده شده است. همچنين، به هنگام آموزِش سخن گفتن بر رفتارهای مورد انتظار در 
موقعيت های رسمی و غيررسمی و فرايند تدوين متن گفتاری تأکيد می شود. اگرچه بلندخوانی، بازی 
در نمايش و گفتن مطالب از حفظ، فعاليت های ارزشمندی هستند، اّما سخن گفتن محسوب نمی   شوند 
و معلمان نبايد فرض کنند که در برنامۀ درسی تنها با اين فعاليت های شفاهی، می توان به معيارهای 
سخن گفتن دست يافت. سخن گفتن غيررسمی معموالً از طريق کارهای گروهی کوچک در قالب 
کارگاه های نوشتن و بحث دربارۀ پيشينۀ موضوع مورد  بحث به صورت بخشی از برنامۀ درسی آموزش 
به توانايي های گفتاری دانش آموزان،  داده می شود. بهترين نقطۀ شروع آموزش برای شكل دادن 
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سخن گفتن به صورت غيررسمی است. تمرينات گسترده در زمينۀ صحبت کردن اکتشافی و پيام های 
کوتاه فی البداهه شالودۀ آمادگی دانش آموزان را برای ارائۀ سخنرانی های رسمی و انفرادی طوالنی فراهم 

می آورد )ُرست ُگلدن، 1998(.
سخن گفتن به صورت غيررسمی نياز چندانی به آموزش مستقيم ندارد. مسئوليت اوليۀ معلم ايجاد 
موقعيت های کالسی است تا از طريق آن مشارکت فعال دانش آموزان در گفتارهای کالسی افزايش 
يابد. بيشتر گفت وگوهای غيررسمی کالس در قالب سخن گفتن با بقيۀ دانش آموزان کالس به صورت 
نشسته روی صندلی و يا درقالب گروه های کوچک انجام می شود. زمانی که دانش آموزان توانستند 
آرا و انديشه های خود را در بحث های کالسی به راحتی مطرح کنند، بايد به سمت آماده کردن و 
ارائۀ سخنرانی های انفرادی ساده ای مانند روايت های نسبتاً ساده پيش بروند. اينجاست که معلمان بايد 
دانش آموزان را از طريق آموزِش فراينِد ساخِت گفتار هدايت کنند. آموزش سطح تدوين مقدماتی 
مطالب بايد مبتنی بر آموزِش فراينِد نوشتن باشد )آموزش سخن گفتن در تلفيق با نوشتن(. راحت ترين 
شيوه برای تهيۀ فهرست گزينه های واژگانی و ساختار جملۀ مناسب برای مخاطِب شنونده، تدوين پيش 

نويس برای ارائۀ گفتار به منظورهای خاص است )ُرست ُگلدن، 1998(.
و  زياد  تمرين  دقيق،  برنامۀ  به  خاص  منظوری  به  گفتار  ارائۀ  هنگام  به  عموماً  دانش آموزان 
يادداشت هاي خود تكيه می کنند، اّما يک سناريوی نوشتاری توليد نمی کنند. آنها بعد از اين که دربارۀ 
موضوع موردنظر تحقيق کردند و هدف، نكات مهم، الگوی سازمان دهنده و مطالب حمايت کننده را 
انتخاب کردند، برنامۀ دقيقی را در قالب رئوس مطالب، فهرست، نقشه، يا هر نظام يادداشت برداری که 
در نظر دارند تدوين می کنند. گام بعدی، ارائۀ سخنرانی در يک موقعيت ويژه با دنبال کردن راهنمای 
پيام است. کار  بيان  راه های ديگر  نياز و کشف  نوشتاری، توقف و شروع مجدد در مواقع مورد 
دانش آموز روی متن سخنرانی منجر به تدوين پيش نويس شفاهی می شود. مرحلۀ بعد، اصالح متن بر 
اساس ارزيابی مجدد آن است. دانش آموزان همچنان به صورت انفرادی و خصوصی بارها از طريق 

سخنرانی صحبت می کنند و در مواقع مورد نياز آن را اصالح می کنند.
متن  بايد  است  شده  تدوين  سخنرانی  متن  که  می رسد  باور  اين  به  دانش آموز  که  زمانی 
موردنظر زمان بندی و ياداشت های آن آماده شود. در گام بعد، دانش آموز بايد از رفتارهای مربوط 
به ارائه، مانند مكان ايستادن، وضعيت بدن در هنگام ايستادن و بلندی صدای خود آگاه شود. 
همچنين، ممكن است بخواهد در اين مقطع از همساالن خود بازخورد بگيرد و پيشنهادهای آنها 

را پيش از ارائۀ نهايی در سخنرانی خود بگنجاند.
متن نهايی سخنرانی تنها زمانی شكل می گيرد که دانش آموز بايد در حضور مخاطب سخنرانی خود 
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را ارائه دهد. برای طبيعی و تازه نگهداشتن سخنرانی، دانش آموز بايد سعی کند در هر يک از جلسات 
تدوين پيش نويس شفاهی از زبانی نسبتاً متفاوت استفاده کند. اين تنوعات زبانی به يادگيری راه های 
متفاوت بيان يک ايده کمک می کند. در اين صورت، اگر دانش آموز در يادآوری يا يافتن واژه ها در حين 

سخنرانی واقعی دچار مشكل شود می تواند از گزينه های واژگانی ديگر استفاده کند. 
غالبًا در مراحل آغازين يادگيری سخن گفتن رسمی، دانش  آموزان ايدۀ سخن گفتن بدون يک 
متن نوشتاری را ترسناک می يابند. اّما آموزِش فرايند تدوين پيش نويس شفاهی و دادن تمرين 
به آنها و شروع کردن با سخنرانی های کوتاه و ساده به آنها کمک می کند تا به شيوه ای طبيعی و 
مخاطب محور سخن بگويند )ُرست ُگلدن، 1998(. مهم ترين مالک قضاوت دربارۀ مؤثر بودن 
ارائۀ شفاهی اين است که بدانيم آيا دانش آموز با مخاطب ارتباط مستقيم برقرار کرده است يا نه. 
اگر سخنران و مخاطب نتوانند با يكديگر ارتباط برقرار کنند سخنرانی تأثير واقعی چندانی بر 
مخاطب نخواهد داشت. سخنران های موفق که طبيعی و راحت به نظر می رسندکسانی هستند که 

بر پيام وچگونگی انتقال آن به مخاطب تأکيد می کنند نه فقط بر ظاهر و احساس خود. 
از طرفی، ممكن است بعضی از دانش آموزان به بازخورد خاصی از سخنرانی خود نياز داشته 
باشند تا بتوانند صدا و مشكالت بدنی خود را که برای مخاطب مشكل ساز می شود کاهش دهند. 
اين بازخوردها از جمله يادآوری به سخنران برای سخن گفتن با صدای بلند و واضح است طوری که 
مخاطب بتواند بدون تالش چندانی پيام را بشنود. همچنين سخنران بايد با مخاطبان تماس چشمی 
برقرار کندبدين گونه که به مدتی کوتاه مستقيماً در چشمان مخاطب نگاه کند نه اينكه تنها سر تكان 
دهد يا به فضای باالی سر مخاطبان چشم بدوزد. همچنين، هنگامی که دانش آموز حين سخنرانی 
طوری رفتار می کند که حواس مخاطب را پرت می کند و مانعی بين خود و مخاطب می شود بايد به 
او بازخورد داد. البته بهتر است اين موارد در موقعيت های خصوصی به دانش آموزان تذکر داده شود نه 
به طور آشكار، زيرا تذکر مستقيم اعتماد به نفس آنها را در جمع از بين می برد )ُرست ُگلدن، 1998(. 

عمدی   و  ساختار يافته  شيوه ای  به  افراد  از  گروهی  با  سخن گفتن  فرايند  عمومی  سخنرانی 
است که با هدف اطالع  رسانی، تأثيرگذاری يا سرگرم کردن آن افراد صورت می گيرد. سخنرانی 
عمومی مانند هر صورت ديگر ارتباطی، دارای پنج عنصر اصلی است که غالبًا در قالب پنج سؤال 
»چه کسی می گويد؟ چه چيزی را می گويد؟ به چه کسی می گويد؟ با استفاده از چه رسانه ای 
انتقال  از سخنرانی عمومی می تواند  بيان می شود. هدف  تأثيری می گويد؟«  با چه  و  می گويد؟ 
اطالعات، برانگيختن مخاطبان به عمل، داستان گويی يا سرگرم کردن ديگران باشد. خطيب خوب 
کسی است که بتواند احساس شنوندگان را تغيير دهد، نه اين که تنها اطالع رسانی کند )ُرست 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة37، سال نهم، بهار1261390

سخن گفتن  در  مهارت  آکادميک  محيط های  در  گفت  می توان  خالصه  به طور   .)1998 گلدن، 
مستلزم مهارت در بحث و گفتگو و نيز ارائۀ شفاهي )غير رسمی و رسمی( است.

سنگ بنا و شالودۀ دانش و مهارت های زبان فارسی در دانش آموزان در پايه های ابتدايی بنا 
نهاده می شود و آموزش آنها در تمام سال های مدرسه ادامه می يابد. همچنين، دانش و مهارت های 
دانش آموزان در هر پايۀ آموزشی مبتنی بر دانش و مهارتی است که در پايه )ها(ی قبلی کسب 
کرده اند. برای اين که دانش آموزان بتوانند به خوبی در موقعيت های مختلف سخن بگويند بايد 
مؤلفه های مهارت سخن گفتن به آنها آموخته  شود. به نظر می رسد که در شرايط کنونی، برنامۀ 
درسی زبان فارسی بيشتر با توجه به شم و شهود و ذوق و تجربۀ فردی مؤلفان تأليف می شود و 
آنها اطالعات دقيق و و روزآمدی در اين زمينه در اختيار ندارند. شاهد اين ادعا فقدان هدف های 
آموزشی دقيق يا مؤلفه های مهارت سخن گفتن به صورتی سطح  بندی شده و نيز نبود يا کمبود 

تحقيقات در زمينۀ ياد شده است.
بسيار  است  گرفته  صورت  ايران  در  زبان آموزی  درسی  برنامۀ  دربارۀ  که  تحقيقاتی  شمار 

محدود است  که در زير به اختصار معرفی می شوند:   
ابتدايی  برنامۀ درسی زبان آموزی در دورۀ   توليد راهنمای  تطبيقی  به مطالعۀ  طيبی)1385( 
ايران و کشورهای فنالند ، فرانسه ، امريكا )ايالت کاليفرنيا( می پردازد. عصاره )1382( به بررسی 
مشكالت زبان آموزی کودکان پايۀ اّول ابتدايی در مناطق دوزبانۀ ترک  زبان و عرب زبان و ارائۀ 
برنامۀ درسی  مؤلفه های  قاسم پور )1382( عناصر و  آنان می پردازد.  برای  برنامۀ درسی  الگوی 
زبان آموزی دورۀ ابتدايی را در چهار محور هدف، محتوا، روش و ارزشيابی در ايران و اياالت 
کاليفرنيا، آريزونا، ويرجينيا و ويسكانزيِن آمريكا مورد مطالعۀ تطبيقی قرار می دهد و تالش می کند 
الگوی مناسبی برای برنامه ريزی آموزش فارسی در مقطع ابتدايی ايران ترسيم کند. نعمت زاده 
ابتدايی ايران در سطوح  )1384( به شناسايی واژگان پايۀ ادراکی و توليدی دانش آموزان دورۀ 
اسامی ذات، فعل ها و صفات می پردازد. وزيرنيا )1384( نيز با اجرای طرح پژوهشی زبان فارسی 
معيار )در متن آموزشی( در پی دستيابی به تعريف زبان معيار و گونۀ آموزشی آن بوده است. 
در هيچ يک از پژوهش های مطرح شده شاخص های آموزش مهارت های زبانی مورد توجه قرار 
نگرفته است و تنها به ذکر نقاط قوت و ضعف برنامه  های درسی مختلف جهان، بدون داشتن 

شاخص و مبنای نظری روشن اقدام شده است. بنابراين هدف های پژوهش حاضر عبارتند از:
1. تدوين شاخص عمق و شاخص گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن در دورۀ ابتدايی؛

2. بررسی و مقايسۀ هدف های آموزش سخن گفتن در راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی 
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دورۀ ابتدايی با شاخص های عمق و گسترۀ آموزش اين مهارت زبانی؛
3. بررسی و تحليل راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی در دورۀ ابتدايی به لحاظ توجه به 

شاخص های عمق و گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن و تبيين نقاط قوت و ضعف آن.

پرسش هاي پژوهش حاضر عبارتند از:
1. آموزش مهارت سخن گفتن و مؤلفه های آن در برنامۀ درسی زبان مّلی دورۀ ابتدايی بايد 

چه عمق و گستره ای داشته باشد؟ 
2. آموزش مهارت سخن گفتن و مؤلفه های آن در دورۀ ابتدايی در برنامۀ درسی زبان مّلی 

ايران چه عمق و گستره ای دارد؟ 
3. هدف های برنامۀ درسی زبان مّلی ايران در دورۀ ابتدايی به لحاظ توجه به عمق و گسترۀ 

آموزش مهارت سخن گفتن چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟
پيش از هر چيز ذکر اين نكته ضروری است که منظور از »عمق« در اين جا تعداد مؤلفه های 
در نظرگرفته شده برای آموزش مهارت سخن گفتن و منظور از »گستره« چگونگی توزيع آموزش 

اين مهارت و مؤلفه های آن در دوره های مختلف تحصيلی است.
به  می شود.  مطرح  پژوهش  پرسش های  به  پاسخ  برای  پژوهش  روش  ابتدا  مقاله  ادامۀ  در 
منظور پاسخ به پرسش اّول، نخست هدف های آموزشی و مؤلفه های مهارت سخن گفتن در دورۀ 
ابتدايی در کشورهای آمريكا )ايالت نيوجرسی(، انگلستان و سنگاپور ارائه می شود تا معلوم شود 
در چارچوب اين برنامه های درسی مهارت سخن گفتن در قالب چه مؤلفه هايی تعريف می شود 
و از طرفی، چگونه آموزش مؤلفه های ياد شده در پايه های مربوط به اين سطح تحصيلی توزيع 
شده است. در ادامه، با توجه به وجوه شباهت اين برنامه های درسی به يكديگر و نيز نكاتی که 
اين  نيز شاخص گسترۀ آموزش  پيشتر دربارۀ مهارت سخن گفتن مطرح شد، شاخص عمق و 
مهارت زبانی در دورۀ ابتدايی به دست داده می شود.  به اين ترتيب، چارچوبی به دست می آيد 
درسی  برنامۀ  در  سخن گفتن  مهارت  مؤلفه های  و  آموزشی  هدف های  بتوان  آن  اساس  بر  که 
زبان فارسی ايران را تحليل کرد. به منظور پاسخ به پرسش دّوم پژوهش، هدف های آموزشی و 
مؤلفه های مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان فارسی ايران در دورۀ ابتدايی مطرح می شوند، 
و به پرسش آخر نيز با تحليل برنامۀ درسی زبان فارسی ايران در دورۀ ابتدايی پاسخ داده می شود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس اهداف آن بنيادی-کاربردی و بر اساس طرح پژوهش از نوع تحليِل 
کيفِی محتواست. جامعۀ آماری تحقيق حاضر را برنامۀ درسی زبان مّلی در دورۀ ابتدايی تشكيل 
می دهد. نمونۀ آماری شامل برنامۀ درسی زبان مّلی آمريكا )ايالت نيوجرسی، 2004(، انگلستان 
)ويراست  ابتدايی  دورۀ  در  فارسی  زبان  درسی  برنامۀ  راهنمای  و   )2006( سنگاپور   ،)2007(
1388( است که از طريق مطالعه و بررسی کتابخانه ای و اينترنتی جمع آوری شده و با مالک های 
از پيش تعيين شده انتخاب شده اند. انتخاب برنامۀ درسی کشورهای ياد شده به اين دليل بود که 
اين کشورها در رقابت های بين  المللی سواد حائز رتبۀ خوبی گرديده اند2 )برای اطالعات بيشتر 

در اين باره به موليس، مارتين و گونزالز3 )2004( نگاه کنيد(. 
)ايالت  آمريكا  در  سخن گفتن  مهارت  مؤلفه های  و  آموزشی  هدف های  مقاله،  ادامۀ  در 
نيوجرسی، 2004(، انگلستان )2007(، سنگاپور )2006( ارائه می شود. به اين ترتيب، چارچوبی 
به دست می آيد که بر اساس آن بتوان هدف های آموزشی و مؤلفه های مهارت سخن گفتن را در 

چارچوب برنامۀ درسی زبان فارسی ايران تحليل کرد.   

برنامۀ درسی زبان مّلی امریکا )ایالت نیوجرسی، 2004( 
در برنامۀ درسی زبان مّلی آمريكا )2004، به نقل از داناي طوسي، 1389، صص 334-332( 
هدف های آموزش مهارت سخن گفتن به صورت مجّزا براي پايه هاي پيش دبستاني تا هشتم و 
نيز به صورت يک مجموعه براي پايه های نهم تا دوازدهم به دست داده می شود.  به طور کّلی 
هدف از آموزش مهارت سخن گفتن آن است که همۀ دانش آموزان بتوانند به زباني شفاف، دقيق 
و سازمان يافته سخن بگويند به طوري که محتوا و صورت آن بسته به مخاطب و منظور فرد از 

نگارش مطلب متفاوت باشد.   
مهارت سخن گفتن در ايالت نيوجرسي آمريكا در قالب 4 مؤلفه آموزش داده می شود: 

الف. بحث و گفت وگو
ب. سؤال پرسيدن و شرکت در بحث و گفت وگو

ج. انتخاب واژگان
د. ارائۀ شفاهي

در ادامه، هدف های آموزش مهارت سخن گفتن تا پايان پايۀ پنجم )معادل پايان دورۀ ابتدايی 
ايران( توصيف می شود. 
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 هدف ها تا پایان پایۀ پنجم 
الف. دربارۀ بحث و گفت وگو )گروه هاي كوچک و همۀ كالس( یاد می گیرند كه :
ديد خود  زاويه  دربارۀ  توضيح  يا  اصلي  ايدۀ  از  برای حمايت  دليل  و  مثال  از جزئيات،  ـ 

استفاده کنند.
ـ روی يک موضوع تمرکز نموده و سؤاالت مرتبط مطرح  کنند؛

ـ نظرات ديگران را  پذيرفته و پاسخ مناسبي را ارائه  کنند؛
ـ به صورت شفاهي به ادبيات واکنش نشان  دهند؛

ـ در بحث هاي کالسي به طور شايسته اي شرکت کنند.

ب. دربارۀ سوال پرسیدن )تحقیق( و شركت در بحث یاد می گیرند كه :
ـ با مطرح کردن سؤاالت و نقطه نظرات خود، شفاهی پاسخ  دهند و همزمان دانش خود را 

تكميل کنند؛
ـ از فنون مصاحبه براي ايجاد مهارت هاي خود در تحقيق استفاده  کنند؛

ـ با توصيف، شرح، يا توضيح اين که چگونه و چرا وقايع اتفاق مي افتند، مفاهيم را با دقت 
مورد بررسی قرار دهند؛

ـ دربارۀ اطالعاتي که دريافت می کنند بحث و گفت وگو  کنند، نظرات شخصي خود را ارائه 
 دهند و خواستار توضيحات کلي برای روشن شدن معنا شوند؛

ـ دربارۀ اطالعاتي که در نتيجۀ پرسش و تحقيق به دست آورده اند، فكر کنند و آنها را ارزيابي 
نمايند؛

ـ از طريق مشارکت گروهي به حل يک مسئله پرداخته يا متوجه معني يک فعاليت کالسي 
شوند.

ج. دربارۀ انتخاب واژگان یاد می گیرند كه:
ـ با استفاده از واژه های متقاعد کننده در صحنه هاي کوتاهي که شامل موقعيت ها يا احساسات 

آشنا است ايفاي نقش کنند؛
ـ از واژگان مختلف براي توضيح، بيان، و شرح مبسوط مطالب استفاده  کنند؛

ـ به هنگام سخن گفتن از زبان مجازی به صورت هدفمند بهره بگيرند؛
ـ واژگان را متناسب با مخاطبان گوناگون انتخاب و از آنها استفاده  کنند.
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د. دربارۀ ارائۀ شفاهي یاد می گیرند كه:
ـ يک سخنراني رسمي را براساس مضمون اصلي و با در نظر گرفتن توالي منطقي، مقدمه، ايدۀ 
دانش آموزان  همساالن،  گروه  نظير  مخاطباني  براي  پاياني،  اظهارات  و  تأييد کننده  جزئيات  اصلي، 

کوچک تر و يا اوليا آماده نموده و ارائه  کنند؛
ـ يک سخنراني رسمي را با رعايت ترتيب منطقي يا پشت سرهم آوردن وقايع و با آوردن بخش 
آغازين، جزئيات تأييدکننده و عبارت پاياني آماده سازند، آن را تمرين نمايند و در نهايت ارائه کنند؛
ـ از زباني روشن، دقيق و ساماندهي شده استفاده  کنند که قراردادهای زبان انگليسي گفتاري را 

منعكس می کند؛
ـ از ابزارهاي ديداري، مثل نمودارها يا جداول به منظور توضيح بيشتر به هنگام ارائه يا سخنراني 

استفاده کنند؛
ـ به هنگام سخن گفتن از تريبون به صورت مؤثري استفاده  کنند.

ـ در سخنراني هاي رسمي با استفاده مناسب از بلندي صدا، سرعت گفتار و تلفظ واضح، توجه 
مخاطب را به سخنان خود جلب  کنند؛

ـ از عناصر زباني و غير زباني )مثل تماس چشمي، طرز قرارگيري بدن( براي جلب توجه مخاطب 
استفاده  کنند؛

ـ متون را بلند و روان بخوانند؛
ـ معيارهاي سخنرانی خوب را بشناسند و از آنها براي بهبود ارائۀ شفاهي خود بهره بگيرند؛

ـ از بازخورد همساالن و پيشنهادهای معلم براي تجديد نظر دربارۀ محتوا، سازماندهي و بيان 
شفاهی خود بهره بگيرند.

برنامۀ درسی زبان مّلی انگلستان )2007(
برنامۀ درسی زبان مّلی انگلستان )2007، به نقل از داناي طوسي، 1389، صص 342-344( در 
چهار سطح کليدی تنظيم شده است: سطح کليدی 1 برای دانش آموزان 7-5 سال )پايه های اول و 
دوم(، سطح کليدی 2 برای دانش آموزان 11-7 سال )پايه های سّوم تا ششم(، سطح کليدی 3 برای 
تا نهم(، سطح کليدی 4 برای دانش آموزان 16-14 سال  دانش آموزان 14-11 سال )پايه های هفتم 
)پايه های دهم تا يازدهم(. از آنجا که سطوح کليدی 1 و 2 معادل دورۀ ابتدايی ايران است، هدف های 

آموزش سخن گفتن در اين سطوح مطرح می شود.
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دانش، مهارت ها و شناخت الزم براي يادگيري سخن گفتن در سطوح کليدی 1 و 2 در قالب 
پنج مؤلفه آموزش داده مي شود که عبارتند از: سخن گفتن، بحث گروهي و تعامل، نمايش نامه، 

زبان انگليسي معيار و تنوعات زباني.
دانش آموزان در جريان سطح کليدي 1 ياد مي گيرند که با اعتماد به نفس سخن بگويند. در 
سطح کليدي 2، دانش آموزان ياد مي گيرند که نحوۀ سخن گفتن خود را متناسب با موقعيت ها، 
اهداف و مخاطبان متفاوت تغيير دهند. آنان ياد مي گيرند که چگونه در موقعيت هاي مختلف، 
با تنظيم گفتار و چگونگي بيان آن متناسب با هدف و مخاطب مورد نظر صحبت کنند. ايفاي 
شرايط  با  موقعيت هايي  در  مشارکت  و  فرصت حضور  آنها  به  گروه ها  در  گوناگون  نقش هاي 
متفاوت را مي دهد. آنها همچنين مي آموزند که با تفكر دربارۀ گفته ها و زبان بيان آنها، به طرز 

مناسبي به ديگران پاسخ داده و واکنش نشان دهند. 
در ادامه، توضيح می دهيم که دانش آموزان انگليسی تا پايان سطح کليدی 2 )معادل پايان دورۀ 

ابتدايی ايران( دربارۀ هر کدام از مؤلفه های مهارت سخن گفتن چه مواردی را می آموزند.

الف. دربارۀ سخن گفتن با اعتماد به نفس، در موقعيت هاي گوناگون، دانش آموزان ياد می گيرند 
که از واژگان و نحو به گونه ای استفاده کنند که به آنها امكان بيان معاني پيچيده تري را بدهد. آنان 
ياد می گيرند که توجه و واکنش مخاطبان مختلف را جلب و حفظ کنند )مثاًل با اغراق، شوخ طبعي، تغيير 
سرعت کالم و استفاده از زبان متقاعدکننده براي نيل به تأثيرهاي خاص(؛ مطالبي را انتخاب کنند که 
مرتبط به موضوع است؛ مطالب مورد نظر خود را با يک مقدمه و نتيجه به صورت شفاف سازماندهي 
کرده و ارائه دهند؛ و با استفاده از زبان انگليسِي معيارِ گفتاري در موقعيت هاي رسمي، رسا و واضح 
صحبت کنند. در نهايت، آنان ياد می گيرند که گفتار خود را ارزيابي کرده و دربارۀ تنوعات آن فكر کنند. 

از طرفی، دانش آموزان از طريق فعاليت هاي زير سخن گفتن را می آموزند:
بلند خواني، سخنراني براي مخاطبان گوناگون، سخنراني طوالني به منظورهاي مختلف.

ب. دربارۀ بحث و تعامل گروهي، دانش آموزان ياد می گيرند که، با رعايت نوبت، در بحث 
دربارۀ موضوع مورد نظر شرکت کنند؛ با در نظر گرفتن فعاليت و هدف مورد نظر در بحث ها 
شرکت کنند، از جمله اين که به هنگام گردآوري ايده ها به صورت آزمايشي و محتاطانه اظهارنظر 
کنند و به هنگام رسيدن بحث به نتيجه يا عمل به صورتی ارزيابانه و مستدل نظر بدهند؛ بعد از 
گوش دادن به سؤاالت يا گفته های ديگران، افكار خود را تعديل کرده يا آن را موجه جلوه دهند؛ 
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با نظرات مخالف مؤدبانه برخورد کنند و اين امكان را فراهم آورند که بحث ادامه يابد؛ نقش هاي 
به  را حفظ کرده و  آنها  ايفا کرده،  را در گفتار  مثل رياست، منشي گري و سخنگويي  مختلف 
تناسب موقعيت تغيير دهند؛ از روش هاي مختلف مثل خالصه کردن نكات اصلي، مرور گفته ها، 
شفاف سازي مطالب نسبتًا مبهم و پيش بيني پيامد گفته ها براي پيشبرد سخن خود استفاده کنند. از 

طرفی، دانش آموزان از طريق فعاليت هاي زير بحث و تعامل گروهي را می آموزند:  
تحقيق و بررسي، انتخاب مطالب و دسته بندي، برنامه ريزي، پيش بيني، توضيح دادن، گزارش 

و ارزيابي.

ج. دربارۀ فعالیت هاي نمایشي، دانش آموزان ياد می گيرند که در فعاليت هاي مختلف نمايشي 
شرکت کنند و سهم خود و ديگران را ارزيابي کنند. در اين باره آنان مي آموزند که به صورت 
انفرادي و گروهي نقش هاي مختلفي را خلق کرده و خود را با آنها وفق دهند؛ در نمايش نامه هايي 
موجود  ايده هاي  و  احساسات  موضوع،  داستان،  انتقال  براي  مي نويسند  و  کرده  که خود خلق 
تشريح  براي  کنند؛  استفاده  داستان سرايي  هنر  و  آنها  رفتار  و  حرکات  از شخصيت ها،  آنها  در 
شخصيت ها و مسائل از فنون نمايشي استفاده کنند و سهم خود و ديگران را در اثر بخشي کّلي 

اجراها ارزيابي کنند. از طرفی، دانش آموزان از طريق مواردی چون: 
بداهه گويي و نقش  بازي  کردن، نوشتن و اجراي نمايش نامه ها و واکنش نسبت به اجراهای 

مختلف زير فعاليت هاي نمايشي را می آموزند  

د. دربارۀ زبان انگلیسي معیار، دانش آموزان آن دسته از ساختارهاي دستوري را که ويژۀ زبان 
انگليسي معيار گفتاري است ياد گرفته و اين دانش را به طرز مناسبي در موقعيت هاي گوناگون 
به کار می برند. از طرفی، به هنگام آموختن زبان انگليسي معيار، دانش آموزان ياد می گيرند که 
 they( شايع ترين کاربردهاي غير معيار زبان انگليسی را به خاطر بسپرند: مطابقۀ فاعل و فعل
قيد ها  )ain’t(، ساخت  منفي  )have fell , I done(، ساخت  گذشته  زمان  was(، ساخت 

 .)them books( استفاده از ضماير اشاره ،)come quick(

ه. دربارۀ تنوعات زباني، دانش آموزان بايد بياموزند که: 1. بر اساس موقعيت و هدف، از زبان 
متنوع استفاده کنند )مثاًل انتخاب واژگان در موقعيت هاي رسمي(؛ 2. بين صورت هاي معيار و 
محلي زبان تمايز قائل شوند؛ 3. بين صورت هاي گفتاري و نوشتاري زبان تمايز قائل شوند )مثاًل 

تفاوت هاي بين گفتار مستقيم و گفتار نقل شده(.



133 سخن گفتن، مهارتی مغفول در برنامۀ درسی زبان فارسی

برنامۀ درسی زبان مّلی سنگاپور )2006(
در چارچوب برنامۀ درسی زبان مّلی سنگاپور )2006، صص 11-47( مؤلفۀ خاصی برای 

آموزش مهارت سخن گفتن مطرح نمی شود.
دانش آموزان سنگاپوری ياد می گيرند که :

الف. دربارۀ موضوعات مختلف به طرزي روان و مؤثر سخن بگويند؛
ب. مطالب موردنظر خود را براي نيل به هدف های مختلف و برای مخاطبان مختلف در قالب 

گفتار ارائه کرده و بسط دهند؛ 
به طرز مؤثر  متفاوت  يا فرهنگ هاي )مذهب هاي(  از فرهنگ )مذهب( خود  افرادي  با  ج. 

ارتباط برقرار کنند.
در ادامه، هدف های آموزش مهارت سخن گفتن تا پايان دورۀ سّوم ابتدايی )معادل پايان دورۀ 

ابتدايی ايران( توصيف می شود. 

هدف هاي آموزشي مربوط به مهارت سخن گفتن تا پایان دورۀ سّوم ابتدایی
دانش آموزان ياد می گيرند که :

الف. دربارۀ موضوعات مختلف به طرزي روان و مؤثر سخن بگويند. در راستای نيل به اين 
هدف بايد:

- از الگوهاي تكيه و ريتم زبان انگليسي به طرز مناسبي استفاده کنند؛
- از تلفظي که در سطح بين المللي قابل قبول است استفاده کنند؛

- از سبک و سياق مناسب استفاده کنند )رسمی و غير رسمی(؛
- در مواقع مورد نياز زيروبمي، نواخت، سرعت و بلندي صدا را تغيير بدهند؛

- از دستور متناسب با گفتار و واژگان متناسب با موضوع استفاده کنند؛
- سرنخ هاي کالمي و غيرکالمي را درک کرده و به طرز مناسبي آنها را به کار ببرند.

ب. مطالب موردنظر خود را براي نيل به هدف های مختلف و برای مخاطبان مختلف در قالب 
گفتار ارائه کرده و بسط دهند. در راستای اين هدف دانش آموزان ياد می گيرند:

نموده و  برنامه ريزی  را  آشنا سخنرانی های ساده ای  معلم دربارۀ موضوعات  راهنمايی  با   -
سازماندهی کنند؛

- به هنگام سخن گفتن با راهنمايی معلم بر نكات خاصی تمرکز کنند؛
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- با استفاده از منابع شفاهی/ديداری و نوشتاری از ايده های مطرح شده حمايت کنند؛
- برای تضمين رسايِی صدا و قابليِت مشاهده به ارائۀ شفاهی/ ازبرخوانی همساالن خود با 

دقت توجه کنند. 

به طرز مؤثر  متفاوت  يا فرهنگ هاي )مذهب هاي(  از فرهنگ )مذهب( خود  افرادي  با  ج. 
ارتباط برقرار کنند. در راستای نيل به اين هدف دانش آموزان بايد دو دسته فعاليت انجام دهند:

1. فعالیت دسته اول
ـ از زبان، لحن خطاب و واژگان مناسب استفاده کنند؛ 

ـ افراد آشنا را متناسب با سن، جنسيت و جايگاه اجتماعی آنها مورد خطاب قرار داده و با 
آنها روبه رو شوند؛

ـ دربارۀ مردم، مكان ها و اشياء سؤال مطرح کرده يا گفتگو کنند؛
ـ اجازه بگيرند؛

ـ سپاسگزاري کرده و آرزوهاي خوب را بيان کنند؛
ـ دربارۀ خود، خانواده و جامعه اطالعاتي به دست بدهند؛

ـ درباره ی نحوۀ انجام کارها آموزش بدهند؛
ـ افراد را دعوت کنند؛

ـ پيام بگذارند؛
ـ تقاضا کنند، کندوکاو کنند؛  

ـ توضيح بدهند که چگونه و چرا چيزي روي مي دهد؛
ـ عقيده، نارضايتي و احترام را بيان کنند.

2. فعالیت دسته دوم
ـ در بحث ها شرکت کنند؛

ـ کمک هاي ديگران را بپذيرند؛
ـ در زمان مناسب موافقت يا مخالفت خود را اعالم کنند؛

گفته های  به  مناسبي  طرز  به  فرهنگي  ارزش هاي  و  اجتماعي  هنجارهاي  درنظرگرفتن  با  ـ 
ديگران واکنش نشان بدهند )پاسخ بدهند(؛
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ـ به نوبت سخن بگويند؛
ـ از ايده ها و عقايد مطرح شده با ارائۀ دليل حمايت کنند؛

ـ سرنخ هاي کالمي و غيرکالمي را درک کرده و آنها را به طرز مناسبي مورد استفاده قرار 
بدهند.

برنامۀ  در  سخن گفتن  مهارت  آموزش  مؤلفه های  و  اهداف  میان  شباهت های 
درسی زبان مّلی كشورهای یاد شده

شباهت کّلی برنامۀ درسی زبان مّلی کشورهای ياد شده )امريكا، انگليس، سنگاپور( به لحاظ 
هدف آموزش سخن گفتن آن است که در چارچوب هر سه برنامه :

اوالً؛ قرار است دانش آموزان ياد بگيرند به صورت هدفمند در موقعيت هاي مختلف سخن بگويند. 
ثانیاً؛ اين هدِف کّلی به اهداف ريزتری خرد شده و در تمام دوران آموزش مدرسه ای به صورتی 
منسجم و هماهنگ از ساده به پيچيده- متناسب با سطح رشد و توان ذهنی دانش آموزان- دنبال می شود. 
در  آموزشی  هدف های  به  نيل  براي  عملي  راهكارهاي  درسی  برنامه  های  اين  در  ثالثًا؛ 
کالس درس به روشني بيان شده است. به بيان ديگر، در چارچوب اين برنامه های درسی انواع 
فعاليت های آموزشی که از طريق آنها دانش آموزان دانش، مهارت ها و شناخت الزم را در مهارت 

سخن گفتن کسب می کنند به تفصيل برای پايه های مختلف تحصيلی ارائه می شود. 
نوع سخن گفتن )سخن گفتن در موقعيت های رسمی و غيررسمی(  آموزِش هر دو  رابعًا؛ 
مورد نظر است. به عبارت ديگر در اين کشورها سخن گفتن به صورتی متناسب با بافت موقعيت 
آموزش داده می شود. مثاًل، دانش آموزان ياد می گيرند که واژگان متناسب با مخاطبان گوناگون را 
انتخاب کرده و استفاده  کنند، واژه های چندمعنايی را در بافت زبانی مناسب به کار ببرند، يا با توجه 
به بازخوردهايی که از مخاطبان می گيرند برای افزايش شفافيت معنايی و تأثيرگذاری تغييراتي 

در گفتار خود ايجاد کنند.
خامسًا؛ آموزش سخن گفتن به صورت انتقادی انجام می شود. مثاًل دانش آموزان ياد می گيرند 
که تأثير صورت ها و گونه های مختلف متون را بر روی محتوا و هدف متن ارزيابی کنند، با بحث 
در قالب گروه هاي کوچک و بزرگ، موضعي را حمايت، تعديل يا رد  کنند يا سؤال های مخاطب 

را با ارائۀ توضيح، مثال، تعريف و توضيح پاسخ دهند. 
سادساً؛ آموزش سخن گفتن در چارچوب برنامۀ درسی زبان مّلی کشورهای مورد بحث با کمک 
فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می شود. مثاًل دانش آموزان ياد می گيرند که متناسب با مخاطب و 
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هدف خود صورت های گفتاری متفاوتی )مانند داستان، گزارش، و ...( را توليد کنند و به هنگام ارائۀ 
شفاهی به صورتي هدفمند از فناوری اطالعات و ارتباطات به طرز مناسبی استفاده کنند.

شاخص های عمق و گسترۀ آموزش سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان مّلی 
با توجه به مباحث مطرح شده دربارۀ فرايند سخن گفتن و نيز با نگاهی به چگونگی آموزش 
اين مهارت زبانی در کشورهای آمريكا )ايالت نيوجرسی، 2004(، انگلستان )2007( و سنگاپور 
گفتار  شامل  و  است  صحبت کردن  آکادميک  صورِت  سخن گفتن  که،  گفت  می توان   )2006(
رسمی،  موقعيت های  در  سخن گفتن  هنگام  به  است.  رسمی  گفتار  و  خود انگيخته  غيررسمِی 
دانستن قراردادهای زبان معيار گفتاری و نيز رفتارهای مربوط به ارائۀ رسمی مانند مكان ايستادن، 
وضعيت بدن در هنگام ايستادن13 و تنظيم ميزان بلندی صدا ضروری است )فن سخن گفتن(. 
از طرفی، فرايند سخن گفتن در محيط های آکادميک با سازماندهی و مديريت مطالب موردنظر 
گوينده نيز ارتباط دارد )سازماندهی متن شفاهی(. گذشته از اينها، به  هنگام ارائۀ شفاهی بايد به 
مخاطبان و واکنش های آنان توجه داشت تا بتوان با آنها ارتباط برقرار کرد )سخن گفتن انتقادی(. 
 اين فعاليت مشتمل بر فرايندهای رمزگذاری واژه های شفاهی و توليد متن شفاهی است. 
توليد متن شفاهی مستلزم  انجام می شود ولی  به صورت خودکار  رمزگذاری واژه های شفاهی 
آموزش آگاهانه است. با توجه به توضيحات مطرح شده، شاخص های عمق و گسترۀ آموزش اين 

مهارت در دورۀ ابتدايی در قالب جداول 1 و 2 به شرح زير ارائه می شوند:
الف. رمزگذاری واژه های شفاهی )نيازی به آموزش رسمی نيست( 

ب. توليد متن شفاهی 
- سخن گفتن بافت مدار )رسمی و غيررسمی(

- راهبردهای سخن گفتن 
      فن سخن گفتن

      سازماندهی متن شفاهی 
- سخن گفتن انتقادی 

جدول 1-  شاخص عمق آموزش سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان مّلی برای دورۀ ابتدايی
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تولید متن شفاهی
- سخن گفتن بافت مدار )رسمی و غيررسمی(

دانش آموزان ياد می گيرند که: 
- تنوعات گفتاری مورد استفاده در خانه، محيط بازی و کالس را بشناسند؛

- به تغيير گفتار در شرايط مختلف )مثاًل در موقعيت هاي رسمي( توجه  کنند ؛
- متناسب با مخاطب )شنونده( لحن گفتار خود را تغيير دهند؛ براي مثال در گفتار خود به 

هنگام سخن گفتن با افراد آشنا و نيز افراد ناشناس تغيير ايجاد کنند؛
- به تدريج با زبان فنّي مربوط به زمينه هاي مختلف علمي آشنا شوند تا به اين وسيله بتوانند 

دربارۀ دانش و اطالعات خود صحبت کنند؛  
- در موقعيت هاي سخن گفتن از زبان مجازی به صورت هدفمند بهره بگيرند؛

- واژگان را متناسب با مخاطب انتخاب کرده و استفاده  کنند؛
- با توجه به بافت موقعيت، واژه ها را در معنای درست آنها به کار ببرند؛

- متناسب با مخاطبان و اهداف مختلف صورت های مختلفی از گفتن، همچون داستان های 
خبری، مصاحبه ها، گزارش ها و... را توليد کنند؛

- از تجربيات شنيداری، خواندن و مشاهده کردن به عنوان مدل هايی برای سازماندهی افكار 
خود به هنگام ارائۀ شفاهی استفاده کنند؛

- به هنگام برقراری ارتباط گفتاری زبانی را انتخاب و استفاده کنند که صورت و لحن آن 
متناسب با افراد و رويدادها باشد؛ 

- زبان خود را بر اساس موقعيت و هدف تغيير دهند؛ مثاًل انتخاب واژگان در موقعيت هاي 
رسمي؛

- تمايز بين صورت هاي معيار و محلي زبان را تشخيص بدهند؛
- تمايز بين صورت هاي گفتاري و نوشتاري زبان، مثاًل تفاوت هاي ميان گفتار آوا نويسي شده، 

گفتار مستقيم و گفتار نقل  شده را درک کنند؛
- عالوه بر مشارکت فعال در فعاليت هاي شفاهي غير رسمي، در فعاليت هايي مانند بحث هاي 

گروهي کوچک، گزارش دهی رسمي، ارائۀ شفاهي و نمايشي في البداهه نيز شرکت کنند.
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راهبردهای سخن گفتن )فن سخن گفتن( 
دانش آموزان ياد می گيرند که: 

ـ براي بيان افكار و احساسات خود از زبان و حالت های صورت استفاده کنند؛
- به هنگام سخن گفتن از تريبون به صورت مؤثري استفاده  کنند؛

- از عناصر زباني و غير زباني، مثل تماس چشمي، طرز قرارگيري بدن، براي جلب توجه 
مخاطب استفاده کنند؛

- فضای ارائۀ خود را طوری ترتيب دهند که توجه مخاطب را جلب کند؛
- با طرز بيان و آهنگ مناسب صحبت کنند؛

- در موقعيت هاي رسمي با استفادۀ مناسب از بلندي صدا، سرعت گفتار و تلفظ واضح توجه 
مخاطب را به سخنان خود جلب  کنند؛

- به صورت فردي و در تعامل با ديگران به آفرينش و حفظ نقش ها بپردازند؛
- با برخي از مختصه هاي اصلي زبان معيار گفتاري آشنا شده و کاربرد آنها را بياموزند؛

- با استفاده از زبان معيار گفتاري در موقعيت هاي رسمي به صورت رسا و واضح صحبت کنند؛
- از مختصه هاي زبان شفاهي براي خلق معنا و اثرگذاري بر مخاطب استفاده کنند؛

- شايع ترين کاربردهاي غيرمعيار در زبان معيار گفتاری را بياموزند؛ 
- از زباني روشن، دقيق و سازماندهي شده استفاده  کنند که قراردادهای زبان معيار گفتاري 

را منعكس می کند؛
- از واژه هاي پربسامد، موضوعی و واژه هاي قاموسي براي انتقال مطالب مدنظر خود استفاده 

کنند؛
به منظور توضيح  يا جداول  ابزارهاي ديداري مثل نمودارها  از  ارائۀ سخنراني  به هنگام   -

بيشتر بهره ببرند؛
- توجه مخاطبان مختلف را جلب نموده و آن را حفظ کنند مثاًل با اغراق، شوخ طبعي، تغيير 

سرعت گفتار و استفاده از زبان متقاعدکننده براي نيل به منظورهاي خاص؛
- از طريق ارائۀ سخنراني هاي کوتاه، آوازخواني به صورت گروه ُکر، ايفای نقش در نمايش ها 
و از طريق مشارکت در گردهمايي ها اعتماد به نفس الزم را برای ارائۀ شفاهی )سخنرانی( در 

موقعيت هاي رسمي کسب کنند؛ 
- با هدف گذاري و درنظر گرفتن مخاطب برای سخنراني )ارائۀ شفاهي( خود برنامه ريزي کنند؛

- به هنگام نياز فنون مصاحبه را به کاربگيرند؛ 
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- صورت های مطلوب بيان را در موقعيت های مختلف شناسايی کرده و به کار ببرند. 

سازماندهی متن شفاهی 
دانش آموزان ياد می گيرند که: 

- کلمات را با دقت انتخاب کنند؛
- آنچه را که قصد دارند بگويند سازماندهي کنند؛

- بر نكات اصلي تمرکز کنند ولی جزئيات مربوط را نيز بيان کنند؛
ديد خود  زاويۀ  دربارۀ  توضيح  يا  اصلي  ايدۀ  از  برای حمايت  دليل  مثال و  از جزئيات،   -

استفاده  کنند؛
- نيازهاي مخاطبان )شنوندگان( خود را مدنظر قرار دهند؛

- نوبتي صحبت کنند و صحبت  هاي آنها در راستاي آن چيزي باشد که پيشتر گفته شد؛
- از واژگان مختلف براي توضيح، بيان و شرح مبسوط مطالب استفاده  کنند؛

- يک سخنراني رسمي را با رعايت ترتيب منطقي يا پشت سرهم آوردن وقايع و با آوردن 
بخش آغازين، جزئيات تأييدکننده و عبارت پاياني آماده کرده، آن را تمرين نموده و در نهايت 

براي مخاطباني نظير گروه همساالن، دانش آموزان کوچک تر و يا اوليای خود ارائه  کنند؛
- مطالبي را برای سخن گفتن انتخاب کنند که مرتبط به موضوع و شنوندگان است؛

- مطالب را با سازماندهي شفاف و در قالب يک مقدمه و نتيجه ارائه دهند؛
- در ارتباط با موضوع مورد بحث و با رعايت نوبت در بحث ها شرکت کنند؛

- از روش هاي مختلفي براي پيشبرد گروه استفاده کنند، از جمله خالصه کردن نكات اصلي، 
مرور آنچه گفته شده، شفاف   سازي مطالب و پيش بيني پيامد گفته ها؛

- مطالبی را دربارۀ موضوعات مختلف تدوين کرده و دربارۀ آنها سخن بگويند؛
- از اطالعات مربوط به ترتيب واژه ها و جمله ها براي انتقال معنا در متون ساده استفاده کنند؛

- ايده ها و اطالعات مختلف را در ادامۀ يكديگر ارائه دهند؛
- از جمالت ساده استفاده کنند و به تدريج به سوی استفاده از جمالت مرکب و پيچيده بروند.

- سخن گفتن انتقادی
دانش آموزان ياد می گيرند که: 

- دربارۀ نمايشي که تماشا کرده اند يا در آن شرکت داشته اند نظري سازنده ارائه دهند؛
- به صورت شفاهي نظر خود را دربارۀ متن ادبی که خوانده اند بيان کنند؛
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- دربارۀ اطالعاتي که مي شنوند بحث و گفت و گو  کنند، نظرات شخصي خود را ارائه داده و 
خواستار توضيحات کلي برای روشن شدن معنا  شوند؛

- دستورالعمل سخنرانی را آموخته و از آن براي بهبود ارائه ي شفاهي خود بهره بگيرند؛
سازماندهي  محتوا،  دربارۀ  نظر  تجديد  براي  معلم  پيشنهادهاي  و  همساالن  بازخورد  از   -

مطالب و نيز شيوۀ ارائۀ خود بهره بگيرند؛
- الگوهای واژگانی و جمالت را برای بيان روشن مطالب آزمايش کنند؛

- گفتار خود را ارزيابي کرده و دربارۀ تنوعات آن فكر کنند؛
- سهم خود و ديگران را در اثربخشي اجراهای نمايشی ارزيابي کنند؛

- با نظرات مخالف مؤدبانه برخورد کنند و اين امكان را فراهم آورند که بحث ادامه يابد.

جدول 2. شاخص های گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان 
مّلی برای دورۀ ابتدایی

در ادامۀ اين مقاله پاسخ به پرسش های دّوم و سّوم پژوهش مطرح می شود. برای يادآوری، 
صورت پرسش های ياد شده را مجدداً مطرح می کنيم:

- آموزش مهارت سخن گفتن و مؤلفه های آن در برنامۀ درسی زبان مّلی ايران برای دورۀ 
ابتدايی چه عمق و گستره ای دارد؟  

آموزش  به  توجه  لحاظ  به  ابتدايی،  دورۀ  برای  ايران  مّلی  زبان  درسی  برنامۀ  - هدف های 
مهارت سخن گفتن و مؤلفه های آن، چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟

عمق و گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن در چارچوب راهنمای برنامۀ درسی 
زبان فارسی برای دورۀ ابتدایی )ویراست 1388(

در چارچوب راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی ايران برای دورۀ ابتدايی )ويراست 1388( 
مؤلفه های  به  مستقيمًا  نمی توان  بنابراين  است،  نشده  ارائه  سخن گفتن  برای  مشخصی  تعريف 
آموزش اين مهارت زبانی در اين برنامۀ درسی دست يافت. اّما با نگاهی به هدف های آموزش 
مهارت سخن گفتن در راهنمای ياد شده می توان به مؤلفه های آموزش اين مهارت زبانی )عمق 
آموزش سخن گفتن( در چارچوب اين برنامۀ درسی دست يافت. همچنين، می توان مشخص 
کرد که تا چه اندازه آموزش آنها در دورۀ ابتدايی توزيع شده است )گسترۀ آموزش سخن گفتن(. 
در ادامه، هدف های آموزش مهارت ياد شده در راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی برای دورۀ 
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ابتدايی در قالب جدول 3 مطرح می شود و عمق و گسترۀ آموزش سخن گفتن در چارچوب اين 
برنامۀ درسی با توجه به شاخص های مطرح شده برای آموزش اين مهارت زبانی تبيين می شود 
)پاسخ به پرسش دّوم پژوهش حاضر(. در قسمت بعد، نقاط قوت و ضعف آموزش سخن گفتن 
در چارچوب راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی ايران برای دورۀ ابتدايی به لحاظ ميزان توجه 
به عمق و گسترۀ آموزش اين مهارت زبانی تشريح می شود )پاسخ به پرسش سّوم اين پژوهش(.

 
هدف  شناختی

آشنايي  با زبان  گفتار

هدف های عاطفی )نگرشی(
- بيان  احساسات ، عواطف  و افكار در قالب  گفتار

- جنبه هاي  زيبايي  سخن  و تحسين  آن

هدف های مهارتی
- به کارگيري  انديشه  قبل  از سخن گفتن 

- به کارگيري  زبان  مناسب  براي  مخاطبان 
- توانايي  سخن گفتن  در برابر جمع

- به کارگيري  کارافزارهاي  مناسب  ارتباطي در رساندن  پيام  
- توانايي  شرکت  در بحث  و گفت وگوها

ابتدايی  دورۀ  در  فارسی  درسی  برنامۀ  راهنمای  در  آموزش سخن گفتن  اهداف   .3 جدول 
)ويراست 1388(

با توجه به جداول شاخص عمق و گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن که در همين مقاله شرح 
آن گذشت، عمق و گسترۀ آموزش اين مهارت زبانی در چارچوب راهنمای برنامۀ درسی موجود 

زبان فارسی برای دورۀ ابتدايی به شرح زير در قالب جداول 4 و 5 ارائه می شود:
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تولید متن شفاهی 
الف. سخن گفتن بافت مدار )رسمی و غيررسمی(: به صراحت مطرح نمی شود.

ب. راهبردهای سخن گفتن: 
- فن سخن گفتن، مطرح نمی شود.

- سازماندهی متن شفاهی، مطرح نمی شود. 
ج. سخن گفتن انتقادی: به صراحت مطرح نمی شود. 

جدول 4. عمق آموزش سخن گفتن در راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی ايران برای دورۀ 
ابتدايی )ويراست 1388(

تولید متن شفاهی 
الف. سخن گفتن بافت مدار )رسمی و غيررسمی(

- به کارگيري  زبان  مناسب  براي  مخاطبان
- توانايي  شرکت  در بحث  و گفت وگوها 

ب. راهبردهای سخن گفتن 
- فن سخن گفتن: مطرح نمی شود.

- سازماندهی متن شفاهی: مطرح نمی شود.
ج. سخن گفتن انتقادی 

به کارگيري  انديشه  قبل  از سخن گفتن 

جدول 5. گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن در راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی ايران 
برای دورۀ ابتدايی )ويراست 1388(

در اين قسمت پاسخ به پرسش سّوم اين پژوهش دربارۀ مهارت سخن گفتن مطرح می شود. با 
توجه به شاخص های عمق و گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن در دورۀ ابتدايی )جداول 1 و 2( 
و نيز با توجه به عمق و گسترۀ آموزش اين مهارت در راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی ايران 
)جداول 4 و 5( می توان نقاط قوت و ضعف برنامۀ ياد شده را به لحاظ عمق )تعداد مؤلفه های 
در نظر گرفته شده برای آموزش سخن گفتن( و گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن در دورۀ ابتدايی 
)چگونگی توزيع آموزش اين مؤلفه ها در دورۀ ابتدايی( تبيين کرد. ذکر اين نكته ضروری است 
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که مالک قوت و ضعف در اين مقاله ميزان نزديكی يا دوری هدف های آموزش سخن گفتن در 
مقاله  اين  در چارچوب  آموزش سخ گفتن  با شاخص های  فارسی  زبان  درسی  برنامۀ  راهنمای 
است. به اين ترتيب، هر چه هدف های ياد شده تعداد بيشتری از شاخص ها )و زيرشاخص ها(
ی مورد نظر در اين مقاله را پوشش داده و با آنها هماهنگی بيشتری داشته باشد از نقاط قوت 
بيشتری برخوردار است وبرعكس، هر چه تعداد کمتری از شاخص ها )و زيرشاخص ها(ی مورد 
نظر را پوشش داده و با آنها هماهنگی کمتری داشته باشد نقاط ضعف بيشتری دارد. در ادامه، ابتدا 
نقاط قوت و ضعف هدف های آموزش سخن گفتن در راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی ايران 
در دورۀ ابتدايی با توجه به عمق آموزش اين مهارت زبانی مطرح می شود و سپس نقاط قوت و 

ضعف آنها با توجه به گسترۀ آموزش اين مهارت مورد بحث قرار می گيرد. 

نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت سخن گفتن در راهنمای برنامۀ درسی زبان 
فارسی ایران برای دورۀ ابتدایی با توجه به عمق آموزش این مهارت زبانی 

پيشتر گفته شد که سخن گفتن صورت آکادميک صحبت کردن است و مشتمل بر فرايندهای 
رمزگذاری واژه های شفاهی و توليد متن شفاهی است. توانايی رمزگذاری واژه های شفاهی به 
صورت خودکار کسب می شود، اّما مهارت در مرحلۀ بعدِی سخن گفتن، يعنی توليد متن شفاهی، 
از  استفاده  بافت مدار(،  موقعيت )سخن گفتن  بافت  با  متناسب  به صورت  از طريق سخن گفتن 
راهبردهای سخن گفتن )فن سخن گفتن- سازماندهی متن شفاهی( و نيز سخن گفتن به صورت 
انتقادی کسب می شود. ناگفته پيداست که کسب مهارت در توليد متن شفاهی مستلزم آموزش 
برنامۀ  پيش گفته دربارۀ عمق آموزش مهارت سخن گفتن در  به مطالب  با توجه  آگاهانه است. 
اين مهارت در دورۀ  نقطۀ قوت آموزش  تنها  ادعا کرد که  توان  ايران می  ابتدايی  درسی دورۀ 
با توجه به عمق  ياد شده  برنامۀ درسی  اّما  ياد شده توجه به شاخص توليد متون شفاهی است. 

آموزش مهارت سخن گفتن دارای نقاط ضعف متعددی است از جمله اين که:
متون شفاهی )سخن گفتن  توليد  آموزش  برای  زيرشاخص های مطرح شده  از  - هيچ يک 
بافت مدار، راهبردهای سخن گفتن )فن سخن گفتن- سازماندهی متون شفاهی(  و سخن گفتن 

انتقادی( به صراحت مطرح نمی شوند.
- از ميان زيرشاخص های مطرح شده )در چارچوب اين مقاله( برای عمق آموزش سخن گفتن، 
زيرشاخص راهبردهای سخن گفتن )فن سخن گفتن و سازماندهی متن شفاهی( در دورۀ ابتدايی 
به هيچ وجه آموزش داده نمی شوند. ذکر اين نكته ضروری است که آموزش زيرشاخص های 
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سخن گفتن بافت مدار و  سخن گفتن انتقادی در دورۀ ابتدايی نيز تابع هيچ مبنای نظری خاصی 
نيست و تنها بخش هايی از آنها به صورت پراکنده مورد توجه قرار گرفته است.

به  مربوط  دانش  آموزش  ياد شده  برنامه های  )نگرشی(  عاطفی  و  شناختی  در هدف های   -
شاخص توليد متون شفاهی و زيرشاخص های آن مدنظر قرار ندارد.

نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان فارسی 
ایران برای دورۀ ابتدایی با توجه به گسترۀ آموزش این مهارت زبانی

با توجه به مطالب پيش گفته دربارۀ گسترۀ آموزش مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی فارسی 
برای دورۀ ابتدايی ايران می توان ادعا کرد که تنها نقطۀ قوت گسترۀ آموزش اين مهارت در دورۀ 
اّما گسترۀ آموزش  اين دورۀ تحصيلی است.  توليد متون شفاهی در  به شاخص  ياد شده توجه 

مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی ياد شده دارای نقاط ضعف متعددی است از جمله اين که:
- آموزش شاخص توليد متون شفاهی به صورت کّلی و بدون داشتن مبنای نظری در دورۀ 
ذهنی  توان  با  متناسب  مهارت سخن گفتن  مؤلفه های  آموزش  نتيجه  در  می شود.  دنبال  ابتدايی 

دانش آموزان دنبال نمی شود.  
متن  توليد  آموزش  برای  مقاله(  اين  )در چارچوب  مطرح شده  زيرشاخص های  ميان  از   -
شفاهی، زيرشاخص راهبردهای سخن گفتن )فن سخن گفتن و سازماندهی متن شفاهی( در دورۀ 
زيرشاخص های  از  بخش هايی  آموزش  از طرفی،  نمی شود.  داده  آموزش  هيچ وجه  به  ابتدايی 
سخن گفتن بافت مدار و سخن گفتن انتقادی بدون مبنای نظری و به صورت پراکنده مورد توجه 
قرار گرفته است. دربارۀ نقاط ضعف گسترۀ آموزش زيرشاخص های ياد شده در دورۀ ابتدايی می 

توان به موارد زير اشاره کرد: 
در حوزۀ زیر شاخص سخن گفتن بافت مدار، دانش آموزان یاد نمی گیرند كه:

- براي نيل به اهداف مختلف صحبت و فعاالنه در بحث هاي مختلف شرکت کنند؛ 
- متناسب با بافت موقعيت )رسمی و غيررسمی(، مخاطب و هدف صورت ها و گونه های 

زبان معيار را انتخاب کرده و در گفتار شفاهی خود به کارببرند؛
- سرعت و چگونگی ارائۀ خود را با هدف، موقعيت و مخاطب خود تطبيق بدهند؛

- از دستور متناسب با گفتار و واژگان متناسب با موضوع و بافت موقعيت استفاده کنند؛ 
- به طرزي مؤثر با افرادی از فرهنگ )مذهب( خود يا از فرهنگ هاي )مذهب هاي( متفاوت 
تعامل برقرار کرده و بتوانند ديدگاه هاي خود دربارۀ يک موضوع را به طور شفاهی مطرح کنند. 
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در حوزۀ زیر شاخص راهبردهای سخن گفتن )فن سخن گفتن( دانش آموزان یاد 
نمی گیرند كه:

افكار و احساسات خود و جلب توجه مخاطب  بيان  براي  زباني و غير زباني  از عناصر   -
استفاده کنند؛

- فضای ارائۀ خود را طوری ترتيب دهند که توجه مخاطب را جلب کند؛
بلندي صدا، سرعت گفتار و تلفظ واضح  از  با استفاده مناسب  - در موقعيت هاي رسمي، 

توجه مخاطب را به سخنان خود حفظ  کنند؛
- با برخي از مختصه هاي اصلي زبان فارسي معيار گفتاري آشنا شده و کاربرد آنها را بياموزند؛

- از مختصه هاي زبان شفاهي براي خلق معنا و اثرگذاري بر مخاطب استفاده کنند؛
- شايع ترين کاربردهاي غيرمعيار در زبان فارسی را بياموزند؛ 

- از واژه هاي پربسامد و واژه هاي قاموسي براي انتقال مطالب مدنظر خود استفاده  کنند؛
- توجه و واکنش مخاطبان مختلف را جلب و آن را حفظ کنند )مثاًل با شوخ طبعي، تغيير 

سرعت گفتار(.
در حوزۀ زیر شاخص راهبردهای سخن گفتن )سازماندهی متن شفاهی( دانش آموزان یاد نمی گیرند كه:

- ضمن تمرکز بر نكات اصلي، جزئيات مربوط را نيز بيان کنند؛
- از جزئيات، مثال و دليل برای حمايت از ايدۀ اصلي استفاده  کنند؛

- نوبتي صحبت کنند؛
- از واژگان مختلف براي توضيح، بيان و شرح مطالب استفاده  کنند؛

- يک سخنراني رسمي را با رعايت ترتيب منطقي مطالب و وقايع و نيز ارائۀ مقدمه، جزئيات 
تأييدکننده و نتيجه گيری آماده نموده و برای گروه همساالن، دانش آموزان کوچک تر و يا اوليای 

خود ارائه  کنند؛
- مطالبي را برای سخن گفتن انتخاب کنند که مرتبط به موضوع و مخاطب باشد.

در حوزۀ زیر شاخص سخن گفتن انتقادی دانش آموزان یاد نمی گیرند كه:
- دربارۀ نمايشي که تماشا کرده اند يا در آن شرکت داشته اند نظري سازنده ارائه دهند؛

- به صورت شفاهي نظر خود را دربارۀ متنی که خوانده اند بيان کنند؛
سازماندهي  محتوا،  دربارۀ  نظر  تجديد  براي  معلم  پيشنهادهای  و  همساالن  بازخورد  از   -

مطالب و نيز شيوۀ ارائۀ خود بهره بگيرند؛
- الگوهای واژگانی و جمالت را برای بيان روشن مطالب آزمايش کنند؛
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- گفتار خود را ارزيابي کرده و دربارۀ تنوعات آن فكر کنند؛
- با نظرات مخالف مؤدبانه برخورد کنند و اين امكان را فراهم آورند که بحث ادامه يابد.

با توجه به مطالب و جزئيات مطرح شده دربارۀ عمق و گسترۀ آموزش سخن گفتن در برنامۀ 
درسی زبان فارسی در دورۀ ياد شده می توان گفت که آموزش مهارت سخن گفتن در اين برنامۀ 

درسی به صورت سطحی برنامه ريزی شده است.

نتیجه گیری
با مطالعۀ برنامۀ درسی زبان فارسی ايران برای دورۀ ابتدايی می توان دريافت که در چارچوب 
اين برنامۀ درسی مهارت سخن گفتن امری دانسته شده و بديهی فرض می شود، چرا که تعريف 
مشخصی برای آن مطرح نمی شود و خرده مهارت های آن نيز معرفی نمی شوند. تدوين گران برنامۀ 
ياد شده مستقيمًا به بيان هدف های آموزش مهارت سخن گفتن می پردازند پيش از اين که ابتدا 
چارچوب مفهومی آنها را مشخص کرده  باشند. عدم تدوين چارچوب مفهومی برای اين مهارت 
زبانی باعث شده است که هدف های آموزش آن به صورت کّلی و مبهم ارائه شوند و تدوين 
ابتدايی به صورتی متناسب با سطح رشد و توان ذهنی دانش آموزان اين دورۀ  آنها برای دورۀ 

تحصيلی دنبال نشود. 
نكتۀ ديگر اين که در چارچوب اين برنامۀ درسی، انواع فعاليت های آموزشی که از طريق آنها 
دانش آموزان ايرانی دانش، مهارت ها و شناخت الزم را در زمينۀ مهارت سخن گفتن کسب می کنند 

به تفكيک پايه های تحصيلی ارائه نمی شود. 
ايران  ابتدايی  فارسی دورۀ  زبان  برنامۀ درسی  در  مهارت سخن گفتن  آموزش  کّلی  به طور 
برنامه و هدف مشخصی را دنبال نمی کند و ميان يادگيری سخن گفتن و نيز سخن گفتن برای 

يادگيری تعادل برقرار نمی شود. 
از آنجا که مهارت های زباني، آيتم ها و ساختارهاي دستوري در بافت کاربرد زبان آموزش 
داده شده و يادگرفته مي شود، به عبارت ديگر، هدف، مخاطب، بافت و فرهنگ؛ سياق يا تناسب 
مهارت  آموزش  که  است  الزم  مي کنند،  تعيين  غير رسمي  و  رسمي  موقعيت هاي  در  را  گفتار 
سخن گفتن به صورتی متناسب با بافت موقعيت فرهنگی – اجتماعی برنامه ريزی شود. اّما اين 

نكته در تدوين برنامۀ درسی زبان فارسی دورۀ ابتدايی ايران مغفول مانده است.
از طرفی، مشارکت و تعامل يادگيرندگان در يادگيري زبان، در تقويت اعتماد به نفس و روابط 
اجتماعي در ميان دانش آموزاني از پيشينه هاي فرهنگي و مذهبي متفاوت اهميت دارد. به هنگام 
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برنامه ريزی برای آموزش زبان فارسی به مشارکت و تعامل دانش آموزانی از پيشينۀ فرهنگی و 
مذهبی گوناگون توجه نشده است. 

آنها  درسی  برنامۀ  شرح  که  کشورهايی  جمله  )از  سوادآموزی  در  پيشرفته  کشورهای  در 
گذشت( سخن گفتن به صورتی متناسب با بافت موقعيت آموزش داده می شود. مثاًل دانش آموزان 
ياد  می گيرند که متناسب با مخاطب و هدف خود صورت های گفتاری متفاوتی )مانند داستان، و 
...( را به کار ببرند، يا به هنگام برقراری ارتباط زبان خود را متناسب با موقعيت و جايگاه اجتماعی 
با توجه به هدف های آموزش سخن گفتن در راهنمای  اّما  انتخاب کنند.  افراد طرف گفت وگو 
دانش آموزان  نيست  قرار  که  ابتدايی می توان گفت  برای دورۀ  ايران  فارسی  زبان  برنامۀ درسی 

ايرانی سخن گفتن را به صورتی متناسب با بافت موقعيت بياموزند.
آموزش  سنگاپور  و  انگلستان  آمريكا،  جمله  از  سوادآموزی  در  پيشرفته  کشورهای  در 
سخن گفتن به صورت انتقادی انجام می شود. مثاًل دانش آموزان ياد می گيرند که با بحث در قالب 
به هدف های  توجه  با  اّما  يا رد  کنند.  تعديل  را حمايت،  بزرگ، موضعي  گروه هاي کوچک و 
آموزش سخن گفتن در راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی ايران برای دورۀ ابتدايی می توان گفت 

که قرار نيست دانش آموزان ايرانی از دورۀ ابتدايی سخن گفتن را به صورت انتقادی بياموزند. 
فناوری  کمک  با  سخن گفتن  آموزش  سوادآموزی،  در  پيشرفته  کشورهای  در  همچنين، 
با مخاطب و  متناسب  که  ياد می گيرند  دانش آموزان  مثاًل  انجام می شود.  ارتباطات  و  اطالعات 
هدف خود صورت های گفتاری متفاوتی )مانند داستان، مصاحبه، گزارش، متون چندرسانه ای و 
...( را توليد کنند و به هنگام ارائۀ سخنرانی به صورتي هدفمند از فناوری اطالعات و ارتباطات 
با توجه به هدف های آموزش سخن گفتن در راهنمای برنامۀ  اّما  به طرز مناسبی استفاده کنند. 
درسی زبان فارسی ايران برای دورۀ ابتدايی می توان گفت که قرار نيست دانش آموزان ايرانی از 

دورۀ ابتدايی سخن گفتن را با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات بياموزند. 
فارسی،  برنامۀ درسی زبان  به مطالب مطرح شده می توان گفت که در چارچوب  با توجه 
آموزش مهارت سخن گفتن در دورۀ ابتدايی به صورتی متناسب با بافت موقعيت آموزش داده 
نمی شود. همچنين، آموزش آن به صورت انتقادی مدنظر قرار نگرفته است و اگر هم در مواردی 
به شكل صوری مطرح شده مانند موارد ديگر تعريف عملياتی و نيز راهكار عملی آموزش آن 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کمک  با  خواندن  مهارت  آموزش  باالخره،  و  است؛  نشده  ارائه 

برنامه ريزی نشده است. 
با توجه به نقاط ضعف مطرح شده برای آموزش سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان فارسی 
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برای دورۀ ابتدايی ايران موارد زير برای اصالح اين برنامه اقدامات زير پيشنهاد می شود:
- تدوين چارچوب مفهومی برای مهارت سخن گفتن؛

- تدوين هدف های آموزش مهارت سخن گفتن متناسب با چارچوب مفهومی آن؛
- تدوين هدف های آموزش مهارت سخن گفتن به صورتی وابسته به بافت موقعيت؛

- تدوين هدف های آموزش مهارت سخن گفتن به صورتی پيوسته و منسجم برای پايه های 
دورۀ ابتدايی در ادامۀ يكديگر و متناسب با سطح رشد و توان ذهنی دانش آموزان؛

- اصالح برنامۀ آموزش معلمان زبان و ادبيات فارسی همسو با تغيير برنامۀ درسی مربوط.

فهرست منابع فارسی
توليدی  ادراکی و  دانای طوسی، مريم. )1389(. مطالعۀ هدف ها و مؤلفه های مهارت های 
زبان در برنامۀ درسی زبان فارسی در دوره های مختلف تحصيلی، گزارش نهايی طرح پژوهشی. 
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