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ر مهارت ر مهارتتاثی  های نوشتاریهای کالمی ب
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

بذا  دیذ انیطذور کذم مذ. همذا گذاار یبر تقویت مهارت نوشتاری ما م ییبسزا ریمهارت کالمی تأث ءارتقا

و بم مرور زمذا   ابدییم شیافزا یا یکر   ما تا حد زو صحبت یسخنران تیفیافزایش مهارت کالمی ک

 یریا گیذ و یاسذت. کذاردر  مهذارت کالمذکر ه شذرفتیپ زیذکذم مهذارت نوشذتاری مذا ن میکنیاحساس م

بذم حسذا   یسذخنران یارهذایمع نیتذرتعامذ  از مهم جذا یا یمهذارت بذرا نیذچگونم استفا ه کر   از ا

 ینوشتار یهامهارت یرو یمهارت کالم تیگفت کم چگونم تقو میمقالم بم شما خواه نی.  ر ادیآیم

 .گاار یم ریما تأث
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 گاردنر هیبرگرفته از نظر یمهارت کالم یهامؤلفه

 استچهار مولفم مهم و کاردر  را ارائم کر ه یمهارت کالم یبرا گار نر

 

 یمؤلفه مهارت کالم نیاول یمعناشناس

 یهذا و ببذارات هذر کذدان معنذااسذت کذم بذا توبذم بذم آ  وا ه معناشناسیی یمؤلفم مهارت کالم نیاول

 یکلمات بتوانند  ر با یافرا  با توبم بم معن یعنی یخو  را  ارند. منظور از معناشناس یخاص و اصل

هذم  یفرب یهای ارند، ممکن است معن یاصل یکم معن یها استفا ه کنند. البتم کلمات رست از آ 

 ی. معناشناسذشذو یکذم  ار ، اسذتفا ه مذ یو کذاردر  تیذ اشتم باشند کم آ  هم بذا توبذم بذم مو ع

 باشد.  رگااریمهارت نوشتاری تأث نیارتقا مهارت کالمی و همچن یرو تواندیم

 

 یمؤلفه مهارت کالم نیدوم ،یآواشناس

. منظذور از شذو یشذناختم مذ یبم بنذوا  مؤلفذم  ون مهذارت کالمذ آواشناسیگار نر،  میبر اساس نظر

. شو یتوبم م زیها نآ  یها و ببارات بم نوع آوا و لحن گفتارهنگان استفا ه از وا ه یعنی یآواشناس

 . کر  تیهنگان صحبت کر   آ  را ربا دی ارند کم با یها لحنهر کدان از کلمات و ببارت

 

 یمؤلفه مهارت کالم نیقواعد و دستور زبان، سوم

. بذا توبذم بذم رو یبذم شذمار مذ یساختن بمالت توسط  وابد و  ستور زدا ، مؤلفم سون مهارت کالم

کنید کیا هیا در کنیار هیم کزرکی  میمهارت کالمی بیشتر روی نحوه چیدن واژهگار نر مؤلفم سون  مینظر

و  بمذذالتارتبذذاگ گسذذتر ه بذذا اسذذتفا ه از  جذذا یمذذا بعذذد از ا رایذذز رعایییا الییوا نیارشییی و فنییون ادبییی 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 3 

 

گفذت  تذوا یمذ نیبنذابرا م؛یریذبگ ا یذ ی وابد و  سذتور زدذا  را بذم خذوب میتوانیمختلف، م یهامتن

 . ر یبگ ی ر ذهن با دیو با باشدیم ی وابد و  ستور زدا  بم شک  شهو  یریا گی

 

 

 

 یمؤلفه مهارت کالم نیکاربرد زبان و کلزات، چهارم

از کلمذات و  میذ ا  حیکذم تو ذ یابا توبم بم سم مؤلفم دیکم بتوان ر یگیشک  م یزمان یکالممهارت 

شذذما  یعنذذی. منظذذور کذذاردر  زدذذا  و کلمذذات، دیذذبذذم بذذا و  رسذذت، اسذذتفا ه کن یهذذاتیببذذارات  ر مو ع

 یتیمذو عهذا بذر اسذاس وا ه نیترو مناسب نیمختلف، بهتر ریگستر ه و تعاب میمفاه نیاز ب دیبتوان

 . دینوشتار خو  بم کار ببر ایو  ر گفتار  دیانتخا  کن دیکم  ر آ  هست
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 برابر اسا با کقویا مهارت نوشتاری یمهارت کالم ایکقو

. کو کذذا   ر گاارنذذدیمذذ یشذذتریخذذو  و ذذت ب یزدذذا  مذذا ر یریا گیذذ یهمذذم کو کذذا  بعذذد از تولذذد، بذذرا

مطالعم کر   و نوشتن  گرا ،ی  یهاصحبت کر  ،  رک حرف ،یکالم یهارشد خو  مهارت یهاسال

و  هذذایاز سذذخت یشذذتریها کو کذذا   رک ب. بعذذد از گاشذذت سذذالکننذذدیمذذ نیو تمذذر رنذذدیگیمذذ ا یذذرا 

  ی. سذس  بذا ورو  بذم ابتمذاع و سذرگرن شذد  بذم کذار و تح ذکننذدیمذ دایکاردر  زدا  پ یهای شوار

 . شو یم یکالم یهاکاردر  مهارت تیمتوبم اهم

 

کذم چگونذم از کلمذات و ببذارات اسذتفا ه   اننذدیتوانمند هسذتند و مذ یکم  ر سخنران یمعمواًل کسان

تسذلط  ارنذد، افذرا  بذاهوب و بذا اسذتعدا  و  ییگذوو  اسذتا  یطنز پذر از یهاکنند و بم انواع مهارت

و  اشذذتندبذذر ارتقذذا مهذذارت کالمذذی خذذو  تمرکذذز   یکذذو ک نی سذذتم از افذذرا  از سذذن نیذذهسذذتند. ا یبذذااب

 کنند.  تیتقو زیمهارت نوشتاری خو  را ن ،توانستند با افزایش مهارت کالمی

 

 ارکقا مهارت کالمی یبرا یدیکل نکات

 میاکر ه ا یرا ب یکر .  ر ا امم نکات تیمهارت را تقو ریسا یریا گیو  نیبا تمر توا یرا م یمهارت کالم

 . دیافزایش مهارت کالمی  اشتم باش نمی ر زم یبملکر  خوب دیتوانیها مکم با توبم بم آ 

 

 دیدو نشان ب ن ریک کیبا  د،یروز مطالعه کن هر

تذا اطالبذات  کنذدیبذم شذما کمذک مذ ا یذمطالعم ز د،ی و نشا  بزن ریت کیبا  دیتوانیبا مطالعم روزانم م

لغات ذهن شما  رهیکم  ا شو یبابث م نیو همچن دی ه شیخو  را  ر مور  مو وبات مختلف افزا
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 تیذبر تقو الوهب دیتوانیم د،ی اشتم باش ا یرا  یا یکم شما کلمات و بمالت ز یکند. زمان دایوسعت پ

 . دیارتقا  ه زیخو   ر زما  استفا ه از کلمات، مهارت نوشتاری خو  را ن یمهارت کالم

 

 
 

 دیروزانه خود قرار ده یهارا در برنامه نوشتن

مهذارت نوشذتن اسذت. همذم  ر طذول  ر ،یپذایمذ ریتذأث یکذم از مهذارت کالمذ یمهمذ یهااز مهارت یکی

را  ر هنگذان  یبملکر  بهتر میتوانیآ  م تیبا تقو نیبنابرا م،ینوشتن سروکار  ار ندیشبانم روز با فرآ

 دیذتنهذا با د،یذانبد یا یذز زیذچ سذتین یازیذ. نمباشذی  اشذتم …و  انیذانواع پ  ،یمینامم نوشتن، ارسال ا

تقویت مهارت نوشتاری خو  را بذا نوشذتن  دیتوانیشما م د،یآغاز کن ینوشتن را با استفا ه از هر فرصت

و  دیذبذار بخوان نیو تکرار متن نوشتم شده را چند نی.  ر زما  تمردیشروع کن لمیخالصم ف ایخاطره  کی

 .دیکن یسیومختلف باز ن فاتیو مو وع مور  نظر را با توص دیکن شیرایو
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 با کلزات، نقطه قوت اف ایش مهارت کالمی یباز

با کلمذات و بمذالت بذو .  ر حذال حا ذر هذم  ییآشنا یبرا یخوب نمیگز ،یآزمو  و خطا  ر  ورا  کو ک

 یبذاز ی. بذرادیرا  ر نظر  اشتم باش یگری  یراهکارها دتریها و کلمات بدوا ه یریا گی یبرا دیتوانیم

حذ  معمذا  ر  نینذ. همچدیذبذدول کلمذات متقذاطس اسذتفا ه کن ایاز پازل کلمات و  دیتوانیبا کلمات م

لغذات  یریا گیذکلمذات و  رهیذ ا یگسذتر گ یبذرا یمناسذب نمیگز تواندیم ویک یاستاندار  آ یهاآزمو 

 باشد.  دتریبد

 

 
 

 خود یهاکردن به لحباگوش

.  ر شذو یمذ میتقسذ مهیارت نوشیتاری و گفتیاریبذم  و نذوع  یکالم یهامهارت میهما  طور کم گفت

 شیرایذو پذ  از و دیچند با بخوان یخو  را برا یهاشما فراهم است کم نوشتم یامکا  برا نینوشتن ا
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و   متعذد یاز خطاهذا یریبلذوگ یبذرا دیذتوانیکذر   هذم مذ.  ر صذحبتدیذکن یسذیها را بازنوکر   آ 

 . دیانجان  ه شیرایخو  و یهاصحبت یتلفظ اشتباه کلمات، رو

را بذم نظذر  یمو ذوب کیذ. دیذ ذبط صذدا اسذتفا ه کن نیاز از تمذر دیذتوانیصحبت کر   م تیتقو یبرا

. بعد دیخو  را  بط کن یو همزما  صدا دی رداره آ  حرف بزن قمیچند    یو برا دیخو تا  انتخا  کن

 مذور خذو  را  یمهذارت کالمذ یهانکذات و مؤلفذم نیتذرمهم د،یذتوانیخذو  مذ ی ا   بم صذدااز گوب

شذما اسذتاندار   یحجذم صذدا ایذآ د؟یذاآواهذا را  رسذت ا ا کر ه ایذآ دیذنیبب دیتوانی. مدی رار  ه یابیارز

انذد؟ لحذن و پرتکذرار شذما چذم بو ه یهذاوا ه د؟یابذم  وابذد  سذتور زدذا  توبذم  اشذتم ایذاست؟ آبو ه

 است؟سربت صحبت کر   شما چگونم بو ه

 

 یریگجهینت

 یو ذات یهوب و استعدا  اکتساب کی یکم مهارت کالم دیمطلب ت ور نکن نیبا مطالعم ا میدواریام

بهتذر شذد   یو از آ  بذرا دیذکن تیذو تکرار تقو نیمهارت را با تمر نیا دیتوانی. شما مشو یمحسو  م

 شیافذزا و. تقویذت مهذارت نوشذتاری شذما بذا ارتقذا مهذارت کالمذی دیذمهارت نوشتاری خو  استفا ه کن

 خواهد بو .  ریاطالبات امکا  پا

 م؛ی هذیهذا پاسذم مذو بذم آ  میکنذیو انتقذا ات شذما اسذتقبال مذ شذنها اتیما  ر بخذش نظذرات از پ

 .دیما ارسال کن یبرا یو سخنران ا یآموزب فن بخو  را  رداره  اتیبهتر نظرات و تجرد نیبنابرا

 

 پایان


