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س��ختي هاي آموزش در پاية اول ابتدايي را در نظر بگيريد، 
پاية دوم و همين طور پاية  سوم را؛ كمبود وقت، حجم زياد 

كتاب، كم كاري دانش آموزان، مشكالت مدرسه و... 
معلمان عزيزي كه در اين پايه ها تدريس داشته اند مي دانند 
چه مي گويم. حاال شرايطي را در نظر بگيريد كه قرار باشد 
كتاب هاي درسي را براي دانش آموزاني تدريس كنيد كه در 
منطقه اي محروم، روستايي و دو زبانه زندگي مي كنند و قبل 
از حضورشان در مدرسه، كلمه اي فارسي صحبت نكرده اند. 
خانواده هايشان هم عموماً كم سواد يا بي سوادند و تلويزيون 
رسمي شان ش��بكه هاي عربي را مي گيرد. خالصه بومشان 

كامالً  از فضاي رسمي آموزش وپرورش متفاوت است. 
در ضمن، به علت اينكه تعداد دانش آموزان هر پايه كمتر از 
حدنصاب تشكيل كالس مستقل است، آن ها بايد به صورت 

چند پايه در يك كالس حاضر شوند!
باز شرايط س��خت تر ش��د! فكر مي كنيد براي بهتر كردن 

شرايط آموزش معلم، چه امكاناتي بايد فراهم شود؟
*** 

ما هم مانند ش��ما س��ؤاالت زيادي در اين باره داشتيم اين 
بود كه ترجيح دادي��م برويم و از نزديك پرس و جو كنيم. 
با آموزش وپرورش استان خوزستان تماس گرفتيم و ايشان 
ضمن همكاري خوبشان، شرايط اين بازديد را فراهم كردند. 
اولين مدرس��ة انتخابي، دبستان دو كالسة حر در روستاي 
فارسيات كوچك از شهرس��تان كارون بود. كالس شيفت 
صب��ح، دورة دوم  ابتدايي يعني پايه ه��اي چهارم، پنجم و 
ششم را شامل مي  ش��د و كالس شيفت عصر به دورة اول، 
يعني پايه هاي اول،  دوم و س��وم مربوط ب��ود. معلم هر دو 

كالس هم س��يد احمد هاشمي اس��ت كه خود عرب زبان 
هستند.

ما كالس ش��يفت صب��ح را بازديد كرديم كه ش��امل پنج 
دانش آموز پاي��ة چهارم، پنج دانش آموز پاية پنجم و س��ه 

دانش  آموز پاية  ششم بود.
به نظر مي رسيد حضور ما در كالس درس، روند آموزش را 
براي بچه ها سخت تر كرده است. خوب نتوانستيم با ايشان 
ارتب��اط بگيريم. معلم درس علوم و موض��وع گياهان را، به 
صورت تركيبي، براي آموزش به هر سه پايه در نظر گرفته 
بود. هدف ما مشاهدة كالمي بود؛ اينكه چقدر دانش آموزان 
كلمات فارسي را براي ارتباط و درك بهتر مفاهيم به خدمت 

مي گيرند؟!
پس از تعامل گروهي مختصر، معلم، با مشاركت دانش آموزان، 
نموداري را كه روي تخته رسم شده بود پر كرد. تالش معلم 
بي��ش از دانش آموزان ب��ود. بچه ها درك درس��تي از آنچه 
مي شنيدند نداشتند و كلمه هاي مناسب را با سرعت بر زبان 
نمي آوردند. كمي رودربايس��تي ب��ا ما، كمي ضعف در زبان 
فارسي و داليل ديگر كه احتماالً نامناسب بودن شيوه هاي 
آموزش در سال هاي گذشته جزو آن ها بود، باعث شده بود 
همراهي دانش آموزان با معلم كم شود. گاهي معلم مجبور 
مي شد براي شنيدن كلمة مناسب از زبان  بچه ها و راهنماي 
آن ه��ا، حتي حرف ابتداي كلم��ه را هم بگويد. با اين حال، 

نتيجه رضايت بخش نبود. 
پس از پايان اين قس��مت، از دانش آموزان خواستيم نمودار 
پرشده روي تخته را به صورت متن كوتاهي بنويسند. در اين 

قسمت هم كار قابل قبولي مشاهده نكرديم. 

مشاهدة كالمي
در بازديد از كالس هاي دو زبانة خوزستان
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در زن��گ تفريح همة  دانش آموزان كالس به بازي محلي در 
حياط مدرسه مشغول شدند. با شور و حرارت خاصي بازي 
مي كردند و مهارت  بسيار خوبي داشتند. به ميانشان رفتم و 
از ايشان اجازه گرفتم در كنارشان بازي كنم. خواستم قاعدة 
بازي را برايم شرح دهند تا شايد بتوانم از اين طريق با ايشان 
ارتباط كالمي بگيرم، اما همچنان به موفقيت الزم دس��ت 
پيدا نكردم. آقاي هاشمي تالش زيادي در اين زمينه انجام 
داده اس��ت. او شنبه ها از شهر كه فاصلة زيادي )حدود يك 
ساعت( از آنجا دارد به مدرسه مي آيد. شب ها در مدرسه اي 
كه زماني آب نداشته است، بيتوته مي كند و چهارشنبه ها به 

شهر خود برمي گردد. 
به نظر مي رسد، مشكالت آموزش كالس چند پاية  دو زبانه 
بيش از حد توان يك معلم است و تعامل گروهي معلمان و 
انتقال تجربه هاي مناسب معلمان چند پاية دو زبانه، اولين 
اقدامي اس��ت كه آموزش وپرورش باي��د زمينه هاي تحقق 
جدي آن را فراهم سازد. مدرسة منتخب بعدي در روستاي 
دبس قرار داشت كه دهيار فعال و دلسوزي داشت و بودجة 

قابل توجهي را صرف كمك به مدرسه مي كرد.
بازديد نهايي ما از يك مدرس��ة  چند پاية ديگر در روستاي 
غزاوية بزرگ در شيفت عصر بود. پايه هاي سوم و چهارم اين 
مدرسه كه حدود 20 دانش آموز داشتند، در يك كالس و با 
يك معلم تشكيل مي شد. سمانه غريب رضا فارس زبان بودند 
و بچه ه��ا عرب زبان. تفاوت اي��ن كالس با دو كالس قبلي 
در همين نكته بود. معلم بعضي از جمله هاي دانش آموزان 
را متوجه مي ش��د، ولي نمي توانست به عربي پاسخ آن ها را 
بدهد. وقتي وارد مدرس��ه ش��ديم، بچه ها با شور و هيجان 
خاصي به استقبال آمدند و ارتباط برقرار كردند. تقريباً عموم 

آن ها زبان فارسي را خوب درك مي كردند.
در كالس ه��اي س��وم و چهارم حاضر ش��ديم. ب��ه تازگي 
بس��ته هايي نرم افزاري از كتاب هاي درس��ي به دست معلم 
رس��يده بود و با اين كه اواخر س��ال تحصيلي بود و تقريباً 
كتاب ها به پايان رس��يده بود، معلم با اس��تفاده از لپ تاپ 
فيلم هايي از درس علوم )مواد براي سال سوم و گردش خون 
براي سال چهارم( را به نمايش گذاشت. بچه ها گروه گروه به 

آموزش��گاه  »ش��هيد آي��ت اهلل قدوس��ي« ح��دود 70 
دانش آم��وز داش��ت كه ش��يفت صب��ح به پس��ران و 
ش��يفت عصر به دختران اختصاص داشت. چون تعداد 
دانش آم��وزان قاب��ل توجه بود، پايه ها مس��تقل از هم 
تشكيل مي ش��دند. كالس اول پسران و دختران را كه 
معلم دلسوز و توانمندي داشت بازديد كرديم. نسرين 
القاس��ي هم خود عرب زبان بود. وارد كالس پس��رانه 
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كه ش��ديم، در حال جمله نويسي بودند. بچه ها قابليت 
خوبي در خواندن و نوشتن داشتند. معلم كالس يكي از 
عوامل مهم موفق تر بودن كارش را باسوادي و همراهي 
مادران اين روس��تا دانست. توجه خانواده ها به آموزش 
فرزندانشان سبب شده بود كه كار و تالش معلم به ثمر 
بنشيند و مسئلة دو زبانه بودن اين بچه ها در نگاه اول 

كمتر احساس شود.

كنار ميز معلم مي آمدند، فيلم را مي ديدند و سرجاي خود 
مي نشستند. از بچه ها خواستيم آنچه را در فيلم ديده بودند 
به صورت مختصر برايمان بنويس��ند. تعدادي از نوشته هاي 
آن ها را در باال مشاهده مي كنيد. نوشتن معموالً براي همة  
بچه ها دشوار است و طبعاً براي اين بچه ها دشوارتر. ما براي 
آموزش اين كار در دوران ابتدايي هيچ برنامة ويژه اي نداريم. 
بچه هاي س��ال سوم از توانايي  بيش��تري برخوردار بودند و 
معلم تعامل خوبي با دانش آموزان داش��ت. همزبان بودن و 
غيرهمزباني معلم با دانش آموزان محاسن و معايب خود را 
دارد. شايد بهترين حالت اين باشد كه معلم گويش و لهجة 
دانش آموزان خود را متوجه ش��ود، ام��ا در همه حال اصرار 
به فارس��ي صحبت كردن داشته باشد. تا در دوران ابتدايي، 
دانش آموزان با زبان رس��مي وطنشان به صورت كامل آشنا 
ش��وند و براي مراحل بعدي آموزش خود مش��كلي نداشته 

باشند.
در پايان، دو نكته قابل ذكر است:

1. آيا براي اين دانش آموزان دو زبانه، سهم خواندن و نوشتن 
بايد به اندازة  دانش آموزاني باشد كه زبان مادري شان فارسي 

است؟
2. آيا قالب بازي هاي كالمي و نوشتاري و به خدمت گرفتن 
آن در بقية  دروس، انگيزة دانش آموزان را براي فراگيري زبان 

غيرمادري و در واقع زبان رسمي كشور بيشتر نمي كند؟ 


