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اشاره 
مهارت زبانـي يـا زبان آمـوزي مانند 

ريشه دواندن گياه است. 

اگر اين ريشه افشـاني زباني نباشد، سـاير مهارت ها هم چون خواندن و نوشتن نيز به ضعف يا 

به تعويق مي افتد. در اين جا به منظور آشنايي با عبدالرحمان صفارپور، يكي از پيشكسوتان و آموزگاران 

زبان آمـوزي، دربـاره ي اين مهـارت و تجربه ها و نظرات او در اين زمينه بـه گفت وگو پرداخته ايم. صفارپور 

حتـي همراه مديريـت و تدريس در كالس هاي چندپايـه كه چند كار را با هم انجـام مي داد، تحصيالت 

دانشـگاهي را نيز ادامه داده و هنوز نيز پس از سـال ها، چه در مدارس و چه در سـازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشـي، با اشتياق كارش را دنبال مي كند. در ادامه، مشروح اين گفت وگو را 
تقديم خوانندگان گرامي مي كنيم.

ااششا
ممهه

� آقـاي صفارپـور، از تحصيـالت و 
سوابق كاري خود بگوييد؟

ــا از دوره ي  ــتم، ام ــا اين كه دزفولي هس � ب
ــواز گذراندم.  ــتان را در اه ــا دبيرس ابتدايي ت
ــاندم و  ــه اتمام رس ــران ب ــگاه را در ته دانش
ــان معلمي هم كرده ام. دكتر سـيف  هم زم
ــن بودند.  ــي هاي م و كريمـي از هم كالس
اقتصاد آموزش وپرورش و روش هاي تدريس 
خوانده ام، اما در واقع از ابتدا مهارت  زبان آموزي 
را دنبال كردم و در مراكز آموزشي نيز در همين 
زمينه مشغول تدريس بودم. از سال 1360 هم 
ــي  ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش با س

همكاري دارم.

منيره حبيب پور

� سال هاي اول خدمت كجا بوديد؟
ــال اول خدمتم در شهرري در روستاي  � س
«قلعه نوحاج موسي» اشتغال داشتم. آن زمان 
معلم ها را در محل زندگي به كار نمي گماردند. 
من خوزي هستم، اما به شهرري اعزام شدم و 
در يك كالس چند پايه تدريس خود را شروع 

كردم.
� شما با توجه به تخصص خود، چه 

تعريفي از مهارت  زباني داريد؟
ــدا مهارت زباني را ياد مي گيرد.  � كودك ابت
ــپس  ــي براي تفهيم مطلب و ارتباط و س يعن
ــتن، بايد  ــه و خواندن و نوش حضور در مدرس
ــت  ــب كند. بعد از اين هاس مهارت زباني كس

كه ادبيات شكوفا مي شود. كودكي كه مهارت 
ــائل  ــادگي مس ــت، به س زباني اش قوي اس
رياضي، علوم يا تاريخ و جغرافي را مي فهمد. 
ــكل دانش آموزي كه مسئله ي رياضي را  مش
نمي فهمد يا مجموع و تفاضل را ياد نمي گيرد، 

به واسطه ي نداشتن مهارت زباني است.
� بنابراين با بچه هاي مناطق دوزبانه 

چگونه بايد كار كرد؟
� در دو زبانه دو فاكتور داريم. يكي تئوري كه از 
كشورهاي ديگر مي گيريم و دوم هم فاكتوري 
ــت. من در كردستان يا  كه بومي و محلي اس
در آذربايجان بررسي كرده ام. بايد ارتباط ايجاد 
كرد. نياز است روش هاي معلم هاي موفق را در 
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زبان آموز نويسنده
عبدالرحمان صفارپور، مؤلف مقاالت و كتاب هايي در زمينه ي زبان آموزي و الگوهاي ياددهي و يادگيري امال و انشاست.

 نام تعدادي از كتاب هاي او در زير آمده است: 
� الگوهاي ياددهي و يادگيري گام به گام انشاي فارسي ابتدايي. سال 1379. انتشارات مدرسه.
� امالي فارسي دوم دبستان، كتاب كار و خودآموز براي دانش آموز. سال 1382. محراب قلم.

� فارسي برابر با كتاب هاي بخوانيمـ  بنويسيم (كتاب كار سوم دبستان). سال 1384. مؤسسه ي علمي و آموزشي رزمندگان اسالم.
� كتاب كار فارسي چهارم دبستان، خودآموز پيشرفته ي فارسي براساس كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم. سال 1385.

� نوشتن و نگارش براي دانش آموزان پنجم دبستان. سال 1381. محراب قلم.

مناطق گوناگون بررسي كنيم.
ــم كلمه ي «آب»  من و معلم مي خواهي
ــاد بدهيم تا بچه بداند اين كلمه در تركي  را ي
ــود. آموزگار ما بايد بداند كلمه ي  «سو» مي ش
ــت، ولي «دوم» فارسي  ــي نيس «اول» فارس
است. اين ها زبان آموزي است و با زبان شناسي 

تفاوت دارد.
نحـوه ي  دربـاره ي  شـما  نظـر   �
زبان آمـوزي در كتاب هـاي بخوانيم و 
بنويسيم چيست؟ امروز با گذشته چه 

فرقي دارد؟
ــته  ــن موضوع به نظر فرد خاصي وابس � اي
نيست. نياز به زمان دارد. هركس آمده و خشتي 
روي خشت اين بنا گذاشته است. باغچه بان، 
رشديه يا جهانشـاهي، باني آن نبوده اند. 
ــته ادامه داشته است.  يعني اين حركت پيوس
صحيح يا غلط بودن نتايج و شيوه هاي امروز و 
ديروز را هم نمي شود به راحتي بيان كرد. من 
مي توانم كتابي از سال 1334 نشان دهم كه در 
واقع بخوانيم و بنويسيم بوده است. اما افرادي 
ــزي و تدوين مي كنند،  ــاب را برنامه ري كه كت
ــند.  ــلط باش ــد به كارودانش موردنظر مس باي
ــيار در كتاب خانه ها در سال  من با تحقيق بس
1376 كتاب «آموزش وپرورش» را نوشتم. به 
هر حال بايد بي غرض نوشت. در كتاب فعلي 
«آب» را چندين گونه تصوير داده اند كه به اين 
صورت، ذهن كودك درگير مي شود. بايد يك 
ــد تا مطلب جا بيفتد. نوه هاي من  تصوير باش
ــند. فكر  از روي تصوير مي خوانند و مي نويس
ــد در اين زمينه  ــد بتوانن مي كنم مجالت رش

فرهنگ سازي كنند.
در  زبان آمـوزي  نتيجـه ي  آيـا   �
درس هاي امـال، انشـا و روان خواني 

ظهور مي يابد؟
ــا زبان آموزي  ــه ي درس ه ــه. ما در هم � بل
ــه مي گويم بله، تجربه اي دارم  داريم. از اين ك
ــم. روزي در كالس پنجم،  كه عرض مي كن
دانش آموزي درس تاريخ را بلد نبود. پرسيدم: 
«چرا حاضر نكرده اي؟» گفت: «خوانده ام، اما 

نمي توانم جواب دهم!»
ــتم مشكل چيست؟  و البته من مي دانس
ــت. درسي را در مقابلش  معلم مانند طبيب اس
ــيدم، مشكل كجاست؟ گفت:  باز كردم و پرس
«نمي دانم خليفه يعني چه؟» و او حق داشت. 
ــه را نمي فهمد، جمله را هم  چون وقتي خليف
نمي فهمد و وقتي جمله را ندانست، نمي تواند 
به شما جواب دهد. بايد به تدريج با دانش آموز 
كار كرد. بزرگ سال در اثر تجربه، از روي جمله، 

مفاهيم را مي فهمد، اما دانش آموز نه.
از طرف ديگر، كتاب درسي بايد در قالب 
چارچوبي خاص تدوين شود. ما هنوز چارچوبي 
ــد جمله بايد چند حرف  نداريم كه مثًال بگوي
ــد تا مبتدا و خبر در آن گم نشود.  و كلمه باش
جمله ي كودك نبايد بيشتر از پنج كلمه باشد. 
زمان ما با زمان مرحوم باغچه بان بسيار فرق 
دارد. االن ما در طرح هاي داراي درك مفهوم 

مانند «پرلز»، كم ترين امتياز را مي آوريم.
ما بايد تئوري را بگيريم و با توان خودمان 
آن را سامان دهي كنيم. بايد ببينيم دانش آموز 

چگونه ياد مي گيرد و آن شيوه را دنبال كنيم.

يك خاطره 
در تهران معلم هاي بسياري مرا مي شناسند 
و البته نسبت به من لطف دارند. روزي معلمي 
ــرون آمد. حدود پانزده آذرماه بود.  از كالس بي
دست دانش آموزي را گرفته بود و با عصبانيت 
ــال تحصيلي  ــاه و نيم از س ــت: «دو م مي گف
ــته و اين بچه هنوز اولين كلمه را از زير  گذش
به باال مي نويسد.» گفتم: «بنشين. يك فنجان 
چاي بخور و به كالس برو تا ببينم چه اتفاقي 
ــت.» بچه دانه دانه اشك مي ريخت.  افتاده اس
ــيدم: «معلمت را  ــراي ايجاد ارتباط از او پرس ب
دوست داري؟» گفت: «خيلي دوستش دارم.» 

گفتم: «پس چرا چنين مي نويسي؟»
ــم  گفت: «من براي خانم معلم مي نويس

بابا.»
من گفتم: «براي خودت بنويس.»

گفت: «اگر براي خودم بنويسم، او چه طور 
بايد بخواند.»

عمق قضيه را ببينيد. او را به كالس بردم 
و گفتم خانم تحويل بگيريد.

ــه كردي. به او چه  خانم معلم گفت: «چ
خوراندي؟»

گفتم: «خانم، او تا حاال براي تو مي نوشت، 
حاال مي خواهد براي خودش بنويسد.»

ــچ كتابي نمي توان يافت،  و اين را در هي
ــگاه به  به جز كتاب تجربه. آن چه من در دانش
ــه ها به تجربه ياد  ــوري خوانده ام، در مدرس تئ
گرفته ام. علم آن گاه آموخته مي شود كه كسي 

در آن شك كند و به تحقيق روي آورد.


