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  :چكيده
با نگـاهي   .در آموزش زبان هستند» تكلم«زباني و ارتباطي عوامل كسب مهارت  منديهايتوان

بعـد فيزيكـي كـه شـامل حركـات      : توانيم از سه زاويه آن را واكاوي كنيمبه اين مهارت زباني مي
ـ . . .  د لب، زبان، حلق، هاي مجراي صوتي؛ مانناندام هاي غيرصـوتي نظيـر حركـات بـدن،     دامو ان

هاي زبـاني  يرندة اهداف گوينده و معناي بافتدست، سر، چشم و غيره است؛ بعد مفهومي كه دربرگ
مغز انسان بـا اسـتفاده از دانـش    . و غيرزباني است؛ بعد پردازشي كه وابسته به كاركرد مغز است
ـ  ذخيره شده خود و بررسي نوع، موقعيت و حالت مخاطب و خود تكلم عالئمـي مناسـب را بـه    م

دهد تـا  را مورد تجزيه و تحليل قرار مي  »تكلم « مقاله حاضر . كندانتقال پيام ارسال ميهاي اندام
كننـدگان مطالـب   اي دقيق از ماهيت و تعريف اين مهارت زباني دست يافته و براي تهيهبه نتيجه

  .درسي، مبناي اصولي و علمي اين مهارت را ترسيم كند
  

  :كليدي  كلمات
ـ فرآينـدهاي گفتـار   ،بعدهاي فيزيكي و مفهومي تكلـم   ،ارتباط شفاهي    هاي مغـز، ، پردازش
  .فرهنگ،رفتار
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  :مقدمه 
معموالً، تكلم به يك زبان ديگر، نياز به شناخت چگونگي توليد آواهاي معنادار، آشنايي  

قابليت تكلم بـه زبـان   فرد  اين عناصر به. هاي آن زبان و تسلط بر قواعد دستوري داردبا واژه
ضروري اسـت، امـا بـراي فـردي كـه       رغم اينكه داشتن اين قابليت امريعلي. بخشددوم مي

شـناس زبـان دل هـايمز،    جامعـه . خواهد با اهل زبـان ارتبـاط برقـرار كنـد كـافي نيسـت      مي
چامسـكي مطـرح كـرده اسـت      2را در برابر تـوانش زبـاني   1اصطالحي به نام توانش ارتباطي

كار توانيد زبان را بهاگر نمي« )  1987: 26(به گفته ليسكين گاسپارو ). 1383: 226 3نونان(
اكنـون ايـن امـر    ). 173: 2000 ،4به نقل از شروم و گليسن( » ببريد، پس، زبان بلد نيستيد

عموماً پذيرفته شده است كه تبحر در زبان ديگر، مستلزم دانشي بيش از دانش دستور زبان 
توانش ارتباطي دربرگيرنده توانايي بيان عبـارت مناسـب در   . نش زباني استو واژگان، يا توا

موقعيت اجتماعي خاص ؛ توانايي در شـروع، ورود، مشـاركت و خاتمـه مكالمـه؛ توانـايي در      
؛ و توانايي در ايجاد ارتباط مـوثر  )توانش گفتماني(اي پايدار و منسجم گونهانجام اين امور به

چنـين مفهـومي از تـوانش    ). تـوانش راهبـردي  (نقص ارتباط اسـت  و ترميم مسائل ناشي از 
ارتباطي، تلويحاً بيانگر توانايي تعبير و وضـع رفتارهـاي اجتمـاعي مناسـب بـوده و مسـتلزم       

  ).163:2000 ،5بويد و معلوف(آموز در توليد زبان دوم است انمشاركت فعال زب
  
  »تكلم«ماهيت  
هـايي را  مربيان را يـاري ميكنـد كـه چـه مهارت    باطي از آنجا كه درك مفهوم توانش ارت 

ها هيت و شرايط گفتار به آنها كمك ميكند تا نحوه آموزش اين مهارتآموزش دهند، درك ما
سـي يـا   زبان شنا –هاي روان ، اغلب رويكردهاي كنوني از مهارتبراي اين منظور. را بشناسند

طرف يـك سـخن    ه است، هرگفتار معموالً دوسوي. گيرندمدلهاي پردازش اطالعات كمك مي
يفاي نقـش طـرف   طور همزمان در گفتمان نقش ايفا كرده و بالفاصله به امعموالً قادر است ب
ي رودرو است؛ معمـوالً  عالوه، گفتار به لحاظ فيزيكي داراي موقعيت تعاملب. مقابل پاسخ دهد

رجـاع داده و از  ت فيزيكـي ا تواننـد بـه بافـ   يكديگر را ببينند و بنابراين مي توانندمتكلمان مي
هاي فيزيكي براي جلب هدايت توجه به تعامل، قصد خود براي تعامل و نگرش خـود  سيگنال

                                                 
كه از لحاظ وضع كرده اند  Communicative competence جمه را زبانشناسان در برابر اين تر: توضيح هيأت تحريريه فصلنامه - 1

در عين حال بدليل رعايت اصطالحي كه در زبانشناسي جا ! زيرا ش مصدرساز به توان كه اسم است نميچسبد. دستوري نادرست است 
  .افتاده است ، ما نيز به اجبار آن را در مقاله حاضر آورده ايم

٢  - Linguistic Competence  
٣  - Nunan  
٤  - Shrum &Glisan  
٥  - Boyd & Maloof  
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بنـابراين گفتـار تحمـل و ظرفيـت ارجـاع ضـمني       . نسبت به آنچه گفته شده استفاده كنند
. شـود مي هـا گفتـار بـه صـورت آنـي توليـد      در نهايت، در اغلـب موقعيت . اراستبيشتري را د

پيام خود را انتخاب كرده و بدون صرف زمان جهت كنترل و تصحيح آن، بيان متكلمان بايد 
توان انتظار داشت زمان زيادي را صرف بيان منظور خود كنند كنند؛ از مشاركان گفتگو نمي

  ).2008:  28 1براندل(
همچنين، فرهنگ بر زبان اثـر نيرومنـدي دارد و بـرعكس ايـن امـر نيـز صـادق اسـت؛          

زباني را در يـك چـارچوب متعـارف ميگـذارد و گفتگـو را      تاري و ساختار فرهنگ، رفتار گف
ان  معمـوالً منجـر بـه الگوهـايي     گفتم. دهدگيري سازمان مياي بواسطه نوبتبصورت مرحله

ند؛ مانند آغاز سخن، پايان، و مباني سخن در الگوهاي متداول نوشتاري متفاوت شود كه ازمي
شك و بيمار، مربي و زبان آمـوز، فروشـنده و مشـتري و    نظير تعامالت پزعامالت موقعيتي؛ ت

  .غيره
را از سه بعد تجزيه و تحليل كرده است تا به ماهيت اين » تكلم«بنابراين نگارنده مهارت 

مهارت دست يابد و تا مطالب درسي را براساس اصول علمي اين مهارت ارائه دهد و برمبناي 
در ادامـه بـه   . آوران را مدنظر قراردهـد هاي زباناصول شناختي مربيان را آموزش داده و نياز

  .واكاوي اين سه بعد پرداخته خواهدشد
  
  بعد فيزيكي -1

از ) واحـدها (لگوهـاي خـاص  هايي آوايي است كه طبق امتشكل از زنجيره» تكلم«كنش 
زبانهـاي  . ار توليـد ميشـوند  هاي گفتو كلمات سازمان يافته توسط اندامها، هجاها، قبيل واج

هاي گفتـار زبـان   اندام. ري داراي اندامهاي مشترك و متفاوتي در توليد ميباشندگوناگون بش
ره بينـي، دهـان، كـام، زبـان،     شش، ناي، حنجره، تار آواها، گلوگـاه، حفـ  : فارسي عبارتند از 

ـ . هادندانها و لب ه خـارج بـا مـوانعي روبـرو     هنگام تكلم، جريان هواي بازدم در گذرگاه خود ب
باشـد، در نتيجـه حركـات    همان تغيير شكل دستگاه گفتار مي در واقع شود؛ اين موانع كهمي

در هنگام تكلـم، عمـل دم سـريعتر از حـد معمـول صـورت       . يندآ وجود ميهاي گفتار باندام
بازدم  كه طول مدتاي كند ميشود بطوريميپذيرد و در عوض عمل بازدم بطور قابل مالحظه

هاي زبان بر اثـر حركـات گونـاگون انـدام    ون هر آواهاي گوناگ. رسدبه هشت تا نه برابر دم مي
بسـته بـه   . گيـرد صورت مي آواها اولين برخورد جريان هواي بازدم با تار. آيندگفتار پديد مي

عبور هوا دسـتخوش تغييراتـي    ةاينكه تارهاي مذكور در چه وضعيتي قرار گرفته باشند نحو

                                                 
١  - Brandl  
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واك شـود و نيـز ممكـن اسـت     شود، بدين معنا كه ممكن است عبور هوا منجر به ايجـاد  مي
صورت يك نوع انفجار صورت پذيرد دن هوا ممكن است بشاهمچنين ره. سايش توليد نمايد

هاي ساير اندام. ا به سهولت خارج شودو يا در گذرگاه هوا هيچگونه مانعي نباشد و جريان هو
ت كه هاسهمين عملكرد ةگذارند و مجموعبه خود بر كيفيت خروج هوا اثر ميگفتار نيز به نو

اگرچه ممكن است آواهايي دريـك  ). 1364:  35ثمره (گردد موجب پيدايش آواهاي زبان مي
هـاي دنيـا   وجـود نباشـد، امـا آواهـاي همـه زبان     زبان وجود داشته باشد كه در زبان ديگـر م 

  .تواند آنها را توليد كندند كه مجراي گفتار انسان ميمجموعه محدودي از صداها هست
دهد تـا منظـور گفتـار    حركات فيزيكي غيرآوايي انجام مي هنگام تلفظ، معموالً، گوينده 

اي ت رسـاندن پيـام، زبـان اشـاره    محققان به حركات فيزيكي جهـ . خود را به آساني برساند
و زبان  1زبان اشاره جايگزين: ها وجود دارددو نوع مقوله كلي زباني در كاربرد اشاره. گويندمي

يگزين طبق تعريف، نظـامي از عاليـم دسـتي اسـت كـه توسـط       زبان اشاره جا. 2اشاره اوليه
تـوان از گفتـار اسـتفاده    متكلمين براي برقراري ارتباط محدود در يك بافت خاص كه نمـي 

اكت  بـودن وجـود   در برخي از مراسم مذهبي كه قواعدي بـراي سـ  . كرد، ساخته شده است
ميتوان به زبـان مـورد اسـتفاده     رود؛ براي مثالكار مية جايگزين محدود بهاي اشاردارد، زبان

 –هـاي بـومي اسـتراليايي، زمانهـايي     در ميان برخي از گروه. اشاره كردها ها در صومعهراهب
جـاي تكلـم از   كلي نبايد صـحبت شـود و بـه    وجود دارد كه در آن بطور –مثالً در سوگواري

اي جـايگزين  اشـاره  البته زبانهـاي . ايگزين كامالً پيشرفته استفاده ميشوداي جهاي اشارهزبان
هاي كاري خاص، براي مثال، در ميان دالالن بازار بـورس  ساده را ميتوان در برخي از محيط

اي هـاي اشـاره  در تمـامي زبان . معامله كاال ديـد  در برخي كشورها يا در ميان تجار در هنگام
). 1385: 241يـول  (توان با آن صـحبت كـرد   ة ديگري وجود دارد كه ميجايگزين، زبان اولي

براي ارتباط بـا   زبان اشاره اوليه، زباني است كه زبان اول آن افرادي است كه از زبان گفتاري
چون كودكان ناشنوا قادر بـه  . اين زبان، زبان اشاره افراد ناشنوا است. گيرنديكديگر بهره نمي

ا وجود ب. گيرندتاري را مانند كودكان شنوا فرانميهاي گفنيدن آواهاي گفتاري نيستند، زبانش
گيرند، زبان اشاره را نيـز در مراحلـي   يي كه در معرض زبان اشاره قرارمياين، كودكان ناشنوا

بانهـاي  ز. گيرنـد به مراحل موجود در فراگيري زبانهـاي گفتـاري كودكـان شـنوا فرامي     شبيه
 در عوض، ايـن زبانهـا  . از آواها براي بيان معنا بهره نميبرندهاي انساني هستند كه اشاره، زبان

عنوان ابزاري بـراي  كه از حركات دست، بدن و صورت ب اي هستنداشاره –هاي ديداري نظام

                                                 
١  - Alternate sign language  
٢  - Primary sign language  



  377/و اثر آن بر آموزش زبان»  تكلّم «شناخت ماهيت                                                                                                   
 

 

؛ 1385 : 241،يـول ؛1387: 23رادمن و هيـامز  امكين،فـر (جوينـد  نماياندن كلمات بهره مي
  ).1380: 35ترسك ؛ 1369: 402فالد و سالوس 
    . كننـد ارات همـراه مي خـود را اغلـب بـا اشـ     كه اشاره شد، سـخنوران گفتـار  اما همانطور

خـواهيم نشـان عـدم موفقيـت بـدهيم و      ين اشارات عبارت است زماني كه ميهايي از انمونه
سرمان را به دو سوي چپ و راست چند بار تكـان دهـيم، يـا وقتـي سـعي در بـازكردن در       

ي از اين اشـارات، فقـط بخشـ   . دهيموتاپ را نشان ميي داريم، با يك دست حركت پيچيبطر
ر صحبت شود، اما دالبته اين كنش، تكلم تلقي نمي. گيردارتباطي است كه صورت ميكنش 

توان گفت كه اين كنش در شفافيت معناي آنچه كـه  كردن مورد استفاده قرار ميگيرد، و مي
  .كندگفته شده كمك مي

  بعد مفهومي  -2
ا دوگانگي ژگي راين وي. طور همزمان در دو سطح يا اليه سازمان يافته استزبان انسان ب

ن سـطح،  در توليد گفتار، يك سطح فيزيكي وجـود دارد كـه در آ  . نامنديا توليد مضاعف مي
عنـوان  هاي منفصـل ب صـورت  يـك از ايـن  هيچ. شودتوليد مي) ي،ش،ر(آواهاي منفرد از قبيل

، سطح ديگـري وجـود   )شير(ولي در تركيبي خاص مانند. دارندآواهاي منفرد، معناي ذاتي ن
بنـابراين، دريـك   . شـود بازنمايي مي) ريش(اژه متفاوت از معناي عكس واژه ودارد كه معناي 

در سـطوح،  اين دوگـانگي  . سطح ما آواهاي متمايز و در سطح ديگر، معاني متفاوت را داريم
هاي زبان انسان است، چرا كه بـا يـك مجموعـه محـدود     در واقع يكي از اقتصاديترين ويژگي

ا، هجاهـا و كلمـاتي كـه توسـط     هـ نامنـدي تـوالي واج  بـراي مع . هستند معنايي نيز متفاوت
مـا  « .را با دستور و بافت سازماندهي كرد هااندامهاي گفتاري توليد ميشوند، همچنين بايد آن

، و از بيـابيم يـابيم تـا كلمـات را    كنيم، به واژگان ذهني دسترسي ميگامي كه صحبت ميهن
بـراي  . نماييمموردنظر استفاده ميقواعد دستوري براي ساختن جمالت جديد و انتقال پيام 

شنودن و درك گفتار، همچنين بايد به واژگان و دستور زبـان دسترسـي داشـته باشـيم تـا      
تـوان  تكلـم و درك گفتـار را مي  . شنويم، تخصـيص دهـيم  ايي كه ميساخت و معنا را به آواه

كين، رادمن و فرام( » اي گفتاري، يعني نوعي ارتباط مغز به مغز درنظر گرفتعنوان زنجيرهب
يكـي بـه عنـوان نمـايش     : دستور زبان، به دو معنا به كار رفته است« ).  1387: 464هيامز 

فرآينـد توصـيف   ). 312همـان  (» ذهني دانش زباني، و ديگري به عنوان توصيف اين دانـش 
در يك زبان باشـد   هاي دستوريگر تمامي تواليبه نحوي كه توجيهساخت عبارات و جمالت 

همچنـين،  . هاي غيردستوري را مجاز نداند، يك تعريف از دستور زبان استواليو همچنين ت
نواع مختلفـي از  ها بايد در بافت صحيح و معنادار قرارداده شوند؛ البته ابراي ايجاد معنا، واژه

نيز ناميـده  » همبافت«مينامند كه » زباني«را بافت ها يكي از انواع اين بافت«.بافت وجود دارد
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هاي ديگر مورد استفاده در همان جمله يا عبـارت  افت يك واژه، مجموعه از واژههمب. شودمي
جـا  ه ما از معناي واژه تصور ميكنـيم، بـه  اين همبافت محيطي، تأثيري نيرومند بر آنچ. است

  :در دو جمله زير» برنج « مثالً واژه ).  1385:  163يول ( » گذاردمي
  .كندست هزار تن برنج ذوب ميدويها، هر سال كارخانه جهت ساختن قفل -
دويسـت هـزار تـن بـرنج از     كيلويي، هر سـال   بيستهاي كارخانه جهت پركردن گوني -

  .كندكشاورزان خريد مي
فلـز   توانيم آنها را به آساني از بافت زباني، معني كنـيم؛ بـرنج جملـه اول بـه معنـاي     مي 

و برنج جمله دوم به معناي . شودمعروفي است كه در ساختن قفلها و مغزي قفلها استفاده مي
  . كنندبرنج كه مردم براي خوردن مصرف ميغالت 

در ) 1380:  173(نـام دارد كـه الرنـس ترسـك     » غيرزباني« نوع ديگري از بافت، بافت 
تـرين مسـائل پيرامـون زبـان،     ترين و مهـم يكي از درخور توجه« دارد كه مورد آن اظهار مي

مـا  . . . ها وجـود ندارنـد   ي است كه در آن گفتهئبيان معانها، براي شيوه استفاده ما از گفته
كنـيم كـه بخشـي از آن    بيـان مي كنيم، بلكه آنها را در بـافتي  هايي را در خالء بيان نميچيز

شود بلكه از شرايطي كه كه از طريق عناصر زباني تشكيل نمي( زباني است و بخش غيرزباني
مـا  ). نش از جهان خارج، تجربيـات و نيـز انتظـارات   گويندگان در آن قرار دارند؛ از جمله، دا

براي مثال، همان واژه برنج » .گيريمة اين چيزها بهره ميهاي ديگران از همهنگام درك گفته
  :در دو جمله زير

  .كنددويست هزار تن برنج صادر ميكارخانه اراك هر سال  -
 .كنددويست هزار تن برنج صادر ميكارخانه رشت هر سال  -

يابد كـه بـرنج   از بافت غير زباني جمله اول، يعني با رجوع به  دانش خود، درمي شنونده
در اينجا به معناي همان فلز است؛ زيرا شهر اراك شهر صنعتي است و در آنجا غـالت بـرنج   

اما از بافت غيرزباني جمله دوم، شنونده از دانش و تجربيـات خـود،   . شودكاشته و صادر نمي
ر اينجا به معناي غالت است؛ زيرا شهر رشت بـه كاشـت و توليـد بـرنج     يابد كه برنج ددرمي

  .معروف است
هاي متعـدد و  هدف گفتار، صورت. ل ميشودگفتار بيشتر اوقات به عنوان پيام هدفدار ارسا

  :از جمله . اي استگسترده و بهم پيوسته
و گذراندن  اين امر ممكن است، با هدف سرگرمي: ايجاد ارتباط كالمي با طرف مقابل  -

فتن، دعـوا، عشـق،   ، راهنمـايي دادن و يـا گـر   . . .وقت، بحث علمـي، تـاريخي، اجتمـاعي و    
  .كار برده شودنصيحت و غيره ب
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صحبت يك طرفه باشـد، ماننـد موقعيتهـاي رسـمي، سـخنراني،      يعني : هدف گزارشي -
 .هاي تلويزيوني و راديويي و غيرهخطابه، گزارش

دازش مغزي توليد رفتار نقش بنيـاديني دارد كـه در بخـش    در واقع ، تكلم در رويداد پر
  .بعد به آن پرداخته خواهد شد

تواند يـك فـرد، يـك    مقابل است؛ طرف مقابل مي شرط اساسي توليد گفتار وجود طرف 
گروه يا حتي يك ملت باشد؛ ممكن است خود گوينده باشد كه در تنهايي به صداي تفكرات 

  .غيرحاضر يا در خيال و يا در خواب صحبت كند خود گوش دهد؛ ممكن است كه طرف
  
  بعد پردازشي  -3
ردازشـي در تكلـم متفـاوت از    هـاي پ برخـي مهارت . ه به كاركرد مغز اسـت اين بعد وابست 
« عقيـده دارد كـه   ) 1989( 1لولـت . روندي هستند كه در خواندن و نوشتن بكار ميهايمهارت

فرآينـد  » .بندي، توليـد گفتـار و نظـارت   لسازي، فرمومفهوم: گفتار چهار فرآيند عمده دارد
در آن از دانش زمينه، دانش وابسته . ريزي محتواي پيغام استسازي مختص به برنامهمفهوم

بعـد از   .هاي گفتمان استفاده ميشودبه مطلب، دانش مربوط به موقعيت تكلم، و دانش نمونه
كند تا معاني را بيان را تهيه مي ها و عبارتهاييكه واژه آن، فرايند دوم نقش فرمولبندي است

آنها را مرتب كرده و در معرض دستور قراردهد؛ مانند تصريف، افعـال كمكـي، نكـره و    . كند
نقـش  . دهـد هاي گفتمان را در دسترس قـرار مي همعرفه، و غيره ؛ همچنين نمونه آواهاي واژ

 ظير گلوگاه، حفرههاي مجراي حروف ني توليد گفتار، كنترل كردن اندامسومين فرآيند، يعن
ها و غيره است، و فرآينـد نظـارت، گوينـدگان را قـادر     ها، لببيني، دهان، كام، زبان ، دندان

 2بايگـت (سازد كه صحت گفتـار خـود را مشـخص كـرده و اشـتباهات را اصـالح كننـد        مي
16:2001 .(  

و ) كـانيزه م(موفقيت گفتار به سازوكار . دهدآيندها در سرعت بسياربااليي رخ ميتمام فر 
سازي و عملكرد كل اين چهار فرآيند بستگي دارد؛ اما اين موفقيت تا حدي در فرآيند مفهوم

زبـان آمـوز بـا    . گيـرد شتر در فرمولبندي و تقريباً بصورت كلي در توليد گفتـار صـورت مي  بي
يابـد و  درونداد مناسب و كثرت تمرين و درگير شدن با مطالب، توليد گفتـارش بهبـود مـي   

  .كننداي در فراهم آوردن آن ايفا ميدهو معلم نقش عمكتاب 
دانش ذخيره شده  شود كه مغز انسانتر به پردازش تكلم، مالحظه ميولي با نگاه عميق 

كند و در عين حال نوع، موقعيت و حالت مخاطب و خود متكلم را ارزيابي خود را بررسي مي
                                                 

١  - Levelt  
٢  - Bygate  
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وظـائف  ) 1(نمـودار . مينمايـد ارسال  هاي مناسبرا به اندام) سيگنال(پس عالئمي كند سمي
  .هر نيمكرة مغز را نشان ميدهد

مغـز بـا كـنش تكلـم      ةرابطـ  ةدر نيمه دوم قرن نوزدهم ميالدي، اكتشافات مهمي دربار
صـورت گرفـت و    2شـناس آلمـاني كـارل ورنيكـه    و عصب 1توسط جراح فرانسوي پاول بروكا

طور خالصه مورد اشاره قرارخواهنـد  اين نتايج ب. تايج بيشتري رسانددانشمندان بعدي را به ن
قرار دارد كه از لبهاي عقبـي تـا پـايين     3ها دو لُبدر هر طرف مغز، دقيقاً باالي گوش. گرفت

يفه هاي گيجگاهي هستند كه وظاين دو لب، لب. اندو متمايل شدههاي جلويي به سمت جللب
جگـاهي از چنـد   هـاي گي لب). 2نمـودار  : نك ( ي است نيدارهاي شاصلي آنها پردازش محرك
ـ شوند كه وظيفه شنيقسمت فرعي تشكيل مي ويژه حافظـه  دن، زبان و چند جنبه از حافظه ب
شـنيدن مـا را   . شمار ميرودلب مهمترين حس انساني بهشنيدن اغ. شنيداري را برعهده دارد

ـ   سازد تا با يكديگر ارتباط برقرار كنيم و همچنـين اط قادر مي راي بقـا را در  العـات حيـاتي ب
كه از ريل دور شويم  گويداختيار ما قرار ميدهد؛ صداي يك قطار كه نزديك ميشود به ما مي

م و ببينـيم كـه منشـأ آن صـدا را     گويد كـه برگـردي  يا صداي قدمهاي پشت سرمان به ما مي
جـوداتي  ا موهاگرچـه انسـان   تـر باشـد   تواند از نابينايي سختيي ميناشنوا. شناسيم يا خيرمي

هاي عقبـي از چنـدين قسـمت فرعـي     لبهاي گيجگاهي نيز مانند لب. بسيار تصويرگرا هستند
وقتي بخش بخش اوليه لبهاي گيجگاهي تحريـك ميشـود، احسـاس صـدا     . اندشده تشكيل

هاي شنوايي با بخش اوليـه و ديگـر بخشـ    عالوه بر اين، يكي از مناطق بخش. آيدوجود ميب
سازد تا ايفاي نقش كرده و ما را قادر مي درك اطالعات ورودي شنواييمغز مرتبط است و در 

هـا وظـايف   در ايـن دو بخـش اصـلي، گروههـايي از نورون    . دهيم شنويم تشخيصآنچه را مي
هاي عقبي، مياني و لب در محل ارتباط. مشخصي دارند از قبيل ثبت بلندي يا طنين يك صدا

نمـودار  : نـك  (اي منطقه ورنيكه وجود دارنـد  هسلول) بيشتر در لبهاي گيجگاهي(گيجگاهي 
مـا   –كه در نيمكره چپ  قراردارد  –منطقه ورنيكه . اين منطقه براي تكلم حياتي است). 3

ها را با ساختار كنيم، واژهرك يا تفسير كنيم و وقتي صحبت ميها را درا قادر ميسازد تا سخن
  ).1382: 48-50ولف(دستوري صحيح در كنار يكديگر قراردهيم 

: نـك (نام بروكا، براي تكلم ضروري است غير از منطقه ورونيكه، وجود منطقه ديگري، به
تر نسبت به ديگـر  ر بدن وجود دارند كه حركاتي دقيقتر و ظريفاي دعضالت ويژه). 3نمودار

عضالت دارند و جهت كنترل كردن اين عضالت، مناطقي بسيار بزرگي از قشر مغز بـه ايـن   

                                                 
١  - Paul broca  
٢  - Carl wernicke  
٣  - Lobe  
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كنند بسيار راي مثال، مناطقي كه انگشتان، لبها و زبان را كنترل مياند؛ بتهكار اختصاص ياف
گـودي كمـر حركـات     كنـد؛ چـون  ي هستند كه گودي كمـر را كنتـرل مي  اتر از منطقهبزرگ

منطقه . قشر حركتي منطقه حركتي تكميلي وجود دارد دقيقاً در جلوِ. دهدظريفي انجام نمي
در پنج . م، در نيمكرة چپ منطقه حركتي تكميلي قرارداردبروكا، در نود و پنج درصد از مرد

دست هستند، منطقـه توليـد زبـان در نيمكـره     درصد بقيه كه حدود سه درصد از افراد چپ
بي بـه منطقـه ورونيكـه در    هـاي عصـ  اي از رشـته منطقه بروكا توسط دسته. راست قراردارد

مهم است؛ قبـل   ارتباط بسيار اين«). 1382:  54 – 56ولف (هاي گيجگاهي مرتبط است لُب
 هاي مناسب بايد ابتدا در منطقـه ورونيكـه كنـار   كه حرفي زده شود، شكل گفتار و واژهاز اين

. هم قرار گيرند و بعد به منطقه بروكا فرستاده شوند تا به صداهاي درست برگردانـده شـوند  
  ).1992 1منآكر(»شوندبه قشر حركتي فرستاده مي سپس اين اطالعات براي توليدآوايي

 انـد كـه پـردازش توليـد گفتـار     اما آخرين تحقيقات با استفاده از اسـكنرها نشـان داده   
در واقع، هنگام آماده شدن براي توليـد جملـه   . شده استتر از آن است كه تصور ميپيچيده

كنـد، بلكـه همچنـين برخـي     نطقه بروكا و ورونيكه اسـتفاده مي گفتاري، مغز نه تنها از دو م
برانگيختـه  عصبي پراكنده ديگر را كه در سراسر نيمكره چپ مغـز وجـود دارنـد،     هايشبكه

هاي هاي عصبي و واژههاي اسمي از راه يك مجموعه شبكهواژه. گيردكرده و از آنها كمك مي
تـر از آن سـاختمان جملـه    پيچيـده . شوندجداگانه پردازش ميهاي عصبي فعلي از راه شبكه

ردازش آن بكـار گرفتـه ميشـوند كـه در ميـان ايـن منـاطق        كه مناطق بيشتري در پاست، 
  ).2006:  179؛ سوسا  2007:  36 2آندريسي(اند هايي در نيمكره راست مغز قرارگرفتهبخش

انگيـز انسـاني   ملكرد شـگفت يك ع »تكلم« ،به داليلي متعددي«) 1994(به گفته پينكر 
مـان در  ه بـه منظـور بيـان تفكرات   ب از حافظهاي مناسترين اين داليل بازيابي واژهاست؛ كم

 6500هـايي را كـه در هريـك از    ها و واكـه تواند تمام همخوانانسان مي. قالب مفاهيم است
  ). 1994 3پينكر(» زبان دنيا وجود دارند، تلفظ كند

پردازيم كـه بـر   حالت متكلم و مخاطب توسط مغز مي در ادامه به بررسي نوع، موقعيت و
بافت، شكل و معناي بيان، درجـه صـدا و لحـن گوينـده تـأثير       شيوه صحبت كردن، انتخاب

و سعي بر اين است كه بيشتر بـه دانـش   . شونددارند و همگي جزء رفتار قلمداد مياي عمده
اي گ ويـژه فرهنـ (اكتسابي توجه داشته باشيم كه گوينده يا شنونده آن را از عمـوم جامعـه   

  :از  طور مختصر منظورب. كسب ميكند) مخصوص يك جامعه

                                                 
١  - Ackerman  
٢  - Andreassi  
٣  - Pinker  
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سال، پير، و غيره است؛ زيـرا صـحبت بـين زن و    زن، مرد،  كودك، نوجوان، ميان:  نوع -
زن با صحبت بين زن و مرد متفاوت است؛ گفتگوي بين نوجوان و كودك با گفتگـوي بـين   

  .دو نفر سالمند تفاوت دارد
همچنين موقعيت صحبت . موقعيت اجتماعي، فرهنگي، عاطفي و غيره است: موقعيت -

ردن، مثالً در اداره دولتي، معامله تجاري، مجلس عزاداري، عروسي، با يك فـرد ناآشـنا در   ك
 .خيابان، دوست، با فردي كه با او رابطه عاطفي وجود دارد، و غيره است

 .غمگيني، عصبانيت، شادي، ناراحتي، احساساتي و غيره است:  حالت -

يك فرد دخيل است، اما محـيط  شك عوامل فطري يا ژنتيكي در تشكيل رفتار خاص بي
تـوان بـه دو   ايـن محـيط را مي  ). 2000: 3-8 1ارليـك (رشد اين فرد بر رفتار او مؤثرتر است 

محـيط  . محيط منحصر به يك فرد و محيط منحصر به يك جامعه اسـت . بخش تقسيم كرد
منحصر به يك فرد، محيطي است كه فرد در شرايط اجتماعي، فرهنگي و اخالقي مختص به 

رده و از آن فرهنگ خـاص را كسـب   واده، بستگان و دوستان خود و تعامل با آنها رشد كخان
عوامل دخيـل در ايـن   . فرد اكتساب كننده استيك رفتار تعاملي ويژه و منحصربكند كه مي

. دهـد ياي به ارث رسيده يا كسب شده تشكيل ممحيط، شخصيت فرد را كه از فرهنگ ويژه
شـنونده،  العمل مي و تعاملي فرد و يا عكسجامعه بر رفتار كالدر اين حالت قضاوت افراد هم

شوند، افراد ديگري خجالتي بـوده  مثالً، بعضي افراد زود عصباني مي مختص به يك نفر است؛
توانند تعامل كنند و يـا صـفات خودخواهانـه دارنـد و يـا بـرعكس       و يا با جنس مخالف نمي

ت در دوران كـودكي  ايـن افـراد قابـل مالحظـه      اين رفتارها ممكن اسـ . دار و دلسوزندمردم
  .اي دارندهاي خاص و عام در رشد و يا كاهش اين رفتارها نقش عمدهباشند و محيط

منظور از محيط منحصر به يك جامعـه، محيطـي اسـت كـه افـراد آن جامعـه فرهنـگ        
ـ     عمومي آن را كسـب كـرده   ان دوم مـورد اهميـت بيشـتري    انـد كـه در مسـئله آمـوزش زب

رفتار شريك هستند و تاريخ  گيرند؛ زيرا اين مسئله عمومي بوده و افراد جامعه در اينميقرار
در ايـن حالـت   . ندسـهيم  ها و اعتقادات و عوامل مؤثر گوناگون در ساخت اين فرهنگو نسل

. مشـترك اسـت  عام و ) سيستم ( قضاوت اطرافيان بر رفتار گوينده و شنونده براساس نظام 
     . صورتي عمـومي توصـيف، تصـور، اكتسـاب و تعريـف كـرد      ميشود ب همچنين آن فرهنگ را

تـوانيم فكـر،   ما بدون آن نمي. مغز عضو كانوني رفتار است« ) 2007: 10(گفته آندريسي به
هاي هاي پيچيده را كه در كوششوظيفه حركت، معنا، دريافت، و يا توليد كرده و يا هرچه از

ــتي  ــريك هس ــاني ش ــيمانس ــام ده ــ» .م، انج ــزء ص ــردن ج ــاي «حبت ك ــله عملكرده             سلس

                                                 
١  - Ehrlich  
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هاي شـناختي  حساسي مانند ترس و خشم تا فعاليتهاي افيزيولوژي است كه واكنش –رواني 
مغز انسان در ). 2همان (» گيردات و حل مسائل را دربرميگيري، پردازش اطالعمانند تصميم

ارسال كنـد بنـابر   ) سيگنال ( پردازش صحبت كردن قبل از اينكه به عضو انتقال پيام عالئم 
دانش و فرهنگي كه از طريق آموزش يا تجربيات كسب شده موقعيت، نوع و حالت گوينده و 

  .كندگيرد سپس رفتار و بافت كالمي را توليد ميمخاطب را در نظر مي
كند كه از راه آمـوزش و  آيد، دانشي را از محيط كسب ميانسان از روزي كه به دنيا مي 

ل آموزشـي بـه صـورت مسـتقيم صـورت      الدين، بستگان و نزديكان، مراكـز و وسـاي  توجيه و
شوند هايي كه در محيط واقع ميتجربه. كنداندوزي مينين از راه تجربه دانشگيرد و همچمي

، دانش 1هاسازي اين تجربهانسان با شرطي). 4نمودار: نك(دهند انسان را تحت تأثير قرار مي
د تجديد نظر قـرارداده  آورد، و مفاهيم قبلي را مور دست ميب كسب ميكند، مفاهيم جديدي

كنـد كـه ايـن    آشكار سازماندهي محيط را كشـف مي  صورت ضمني يااو ب. يا تصحيح ميكند
او مفـاهيم را از راه  . گيـرد هـاي شخصـي صـورت مي   از راه تجربـه  2هابا تقويت وابستگيعمل 

-ماندهي ميانساني ساز 4هاي بيولوژيكيبرعهده دارد، با استعداد 3پردازشي كه عمل استقراء

در مرحله توليد دانشي كه انسان از محيط كسب كرده و يا از . سپاردكند و به حافظه مغز مي
دهد تحت تأثير اهداف فرد رخ مي 5راه آموزش مستقيم آموخته است، پردازشي به نام انگيزه

  ).2000: 152-155 6اندرسن( آوردو آن دانش را در قالب رفتار محيطي درمي
  

  :نتيجه
آيد بـه ايـن ترتيـب    برمي» تكلم«آنچه در مقام نتيجه اين مقاله از خالل بررسي مهارت 

  :بندي استقابل جمع
كنشي خاص آوايي يا غيرآوايي، و يا هر دو با هم كـه ناشـي از   «: تعريف مهارت تكلم -1

فدار به طرف مقابل رسـانده  اي و يا تفكري معنادار و هدعضو انتقال پيام است تا پيامي، ايده
ـ       . شود ت مـتكلم و  اين كنش از بررسي كـردن دانـش ذخيـره شـده، و نـوع، موقعيـت و حال

  ».شودورت عالئم به اندامهاي مناسب ارسال ميصمخاطب، از مغز نشأت ميگيرد و ب
براي اينكه تهيه كنندگان مطالب درسـي،  مهـارت صـحبت كـردن زبـان آمـوزان را        -2

ماهيت مهارت تكلم را در نظر بگيرند و مطالب مناسب متعددي طراحـي   پرورش دهند، بايد
                                                 

١  - Conditioning experience  
٢  - Contingencies  
٣  - Induction  
٤  - Biological predispositions  
٥  - Motivation  
٦  - Anderson  
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هاي گوناگون و چندگانه فراهم شود و مربي از طريق آنها قادر شـود دادوسـتد   كنند تا فرصت
ن اسـت  بنابراين يكي از وظايف مربيان زبـان ايـ  . معنادار زبان مقصد را در كالس فراهم كند

هايي را در اختيـار  سازماندهي كننـد تـا چنـين فرصـت     شانهايكه محيط تعاملي را در كالس
 .ان قراردهندموزآزبان

زندگي ة هاي مقدماتي و ميانويژه در دورهبهاي شفاهي كه زبان آموز تمرينها و فعاليت-3
تعـامالت، روش خريـد، آشـنايي بـا ديگـران، سـاختن       : واقعي بايد به آنها دست يابد؛ نظير 

هاي مهارت صحبت كردن ؛ يعني محتواي فعاليت. . . ره،  وها، شروع و خاتمه يك محاپرسش
 .بايد با اهداف زبان آموز مطابقت داشته باشد

هيه شود كه زبان آموز براي تسهيل دريافت و توليد شفاهي زبان آموز، مطالبي بايد ت -4
ز اي داشته باشد تا عمليات پردازشي وي دشوار نشود؛ زيرا زبـان آمـو  دانش زمينهدربارة آن 

       ســازي،  بــراي كســب تــوانش شــناختي و تــوانش ارتبــاطي و انجــام چهــار فرآينــد مفهــوم 
هاي گوناگوني در ذهن خود انجام دهـد و اگـر از   دي، توليد گفتار و نظارت، پردازشبنفرمول

شـود و  شد بارسنگيني بـر دوش وي اضـافه مي  اي نداشته بازمينهمحتواي مطلب هيچ دانش
 .الشعاع قرارگيردگيري او تحتممكن است موفقيت ياد
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