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				      پیشینهی زبان و زبانآموزی
به نام خداي مهربان

		

شماره 5
سیما سلمان

از زمانی که انسان به تفاوت خود و موجودات دیگر توجه نمود ،اولین نماد این تفاوت را زبان دانست و خود را به لحاظ داشتن قوهی ناطقه اشرف
مخلوقات نامید .اگر چه موجودات دیگر ،اعم از گیاهان و حیوانات هم دارای سیستم ارتباطی هستند و امروزه این سیستم که معمو ًال بر اساس
عالئم ،صداها و حرکات قرار دارد ،در بعضی از حیوانات مورد مطالعه قرار گرفته و رمزگشایی شده است.
از آنجا که انسان دارای مغزی کارآمد و بسیار فعال است بحث زبان و ارتباطات زبانی در او بسیار گستردهتر است .دانشمندان نیز به این نکته
توجه نمودهاند و مباحث عقل ،تفکر ،شناخت و زبان را به کارآمدی مغز انسان ارتباط دادهاند .البته این امر کام ً
ال شناخته شده و حتی جایگاههای
خاصی در مغز ،مربوط به این مباحث مشخص شده است .باید توجه داشت که زبان زیر ساخت مباحث دیگر است .به همین دلیل در دانشگاههای
بزرگ دنیا از اواسط قرن  19بخشهایی به تحقیق و مطالعه زبان و زبانشناسی اختصاص یافته ،که نتایج بسیار جالب توجهی نیز به دست آمده
است .مث ً
ال اینکه چه بخشی از مغز به کسب مهارتهای زبانی و چه بخش به گفتار یا نماد زبان مربوط است.
بنابراین علم تعلیم و تربیت ،مسئولیت تقویت و کسب مهارتهای زبانی را به عهده دارد ،چرا که انسان از اولین گریهایی که میکند تا
ریههایش باز شود ،به امر زبانآموزی غیرمستقیم میپردازد .پس میتوان زبانآموزی را به دو بخش عمومی و کالسیک تقسیم نمود .هر کودک
از لحظهی تولد (گریه اولین مرحلهی زبانآموزی است ).شروع به آموزش زبان محیط خود میکند .این امر تا لحظهی مرگ ادامه دارد .البته
شکل و نوع آن تغییر میکند .فرد محتضری را در نظر بگیرید که با حرکات پلک سعی میکند مفهومی را به اطرافیان انتقال دهد .که البته این
نیز بخشی از ارتباط زبانی است .زبانآموزی عمومی معمو ًال بدون هیچ برنامهی خاص و به طور اکتسابی از محیط برای هر نوزاد و کودک اتفاق
میافتد .امروزه دانشمندان زبانشناس و تعلیم و تربیت تالش میکنند این توانایی بالقوه را با برنامهریزیهای متناسب ،بالفعل درآورده و دامنهی
زبان و سپس تفکر و تعقل کودک را گسترش دهند.
از اوایل قرن بیستم به دلیل صنعتی شدن جوامع ،نهادهای اجتماعی ،مسئولیت مهمی در نگهداری از کودکان را به عهده دارند ،چرا که مادران
زمان بیشتری از روز را در خارج از خانه به کار مشغولند .حتی مادرانی که کار خارج از منزل ندارند به این نتیجه رسیدهاند که مهدکودکها و مدارس
ی اگر شده برای چند ساعت کودک خود را
میتوانند به رشد زبان و ارتباط با همساالن کمک نموده و رشد خالقیت را تقویت نمایند .بنابراین حت 
به دست این مراکز میسپارند .بنابراین وظیفهی مهدکودکها بسیار سنگینتر شده و مؤسسین و مربیان این مراکز باید در غنیسازی زبانآموزی
و رشد خالقیت کودک فعالتر عمل نمایند.
گاهی اوقات مفهوم زبانآموزی به «آمادهسازی برای خواندن» محدود میشود .مانند بستههایی که شامل کارتهای خواندن است و کودکان
بدون اینکه قواعد نوشتاری را بدانند «کلمهخوانی» را سریع یاد میگیرند .ولی باید بدانیم این فقط بخشی از امر مهم زبانآموزی است .درست
مثل اینکه شما دکمهایی پیدا کنید و در ذهن خود آن را روی لباسی که دوست دارید داشته باشید ،تصور کنید .درست است که شما بخشی از
پیراهن دلخواهتان را دارید ولی آیا واقع ًا شما یک پیراهن دارید؟ هدف از زدن این مثال بیارزش جلوه دادن این بستههای آموزشی نیست ،بلکه
اهمیت و ارزش مبانی کلی زبانآموزی است که این بستهها هم میتواند گوشهایی از برنامه باشد.
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زبانآموزی نتیجهی عملکرد شیمیایی  -الکتریکی سلولهای مغز است که در هر لحظه میتواند نوع و شکل این ارتباط تغییر کرده و یادگیری
جدیدی را ایجاد کند .بنابراین نگاه به زبانآموزی در یک سطح یا یک مقطع کوچک ،بسیار سادهاندیشی است.
البته باید متذکر شد که اطرافیان کودک از والدین و پرستار تا مربیان آموزشی ...نقش به سزایی در گسترش زبان-گنجینهی لغات ،زنجیرهی
تفکر و رشد خالقیت دارند .بنابراین افراد باید به طور دائم بر اطالعات و روشهای آموزشی خود افزوده و با مطالعات مستمر راهکارهای متناسب
با سن ،موقعیت اجتماعی کودکان مختلف را دریابند.
پایهی زبانآموزی شناخت و یادگیری است ولی آنچه زبان را گسترش میدهد ،تعمیم و به کارگیری مفاهیم شناخته شده و یادگیریهاست.
زبانآموزی در سنین پیشدبستان میتواند شامل« :شناخت خود ،اقوام ،رنگها ،اشکال ،ریاضیات پایه ،متضادها متشابهات ،نهادهای اجتماعی،
وسایل نقلیه ،غذاها ،میوهها ،مشاغل ،ابزارها ،حاالت عاطفی و »...باشد و مهمترین روش برای آموزش ،بازیهای گوناگون است .بنابراین تلفیق
عاقالنه و هدفمند بازیها و با مبانی زبانآموزی بزرگترین هنر یک مادر یا مربی پیشدبستان میباشد و مهمتر اینکه همهی این فواید باید با
حاالت عاطفی مثبت مانند :خنده ،خوشرویی ،خوشخویی ...توأم باشد .در این صورت میتوان بهترین نتیجه را به دست آورد.
بدترین نوع آموزش ،رعایت انضباطهای سخت کالسیک «که معمو ًال در مقاطع باالی تحصیلی به کار گرفته میشود ».میباشد .یادمان باشد،
کودک اول باید شاد و خوشحال باشد بعد به آموزش و تعلیم و تربیت او پرداخت .یک کودک بسیار منظم ،خشک ،افسرده و عبوس ،اص ً
ال مفهوم
کودکی را نمیفهمد و پیش از اینکه مقطع سنی لطیفی چون کودکی را بگذارند به دنیای خشن و منظم «بزرگساالن پر کار» قدم میگذارد که
عاقبت چندان خوبی نخواهد داشت.
رعایت انضباط به آموزش زبان کمک میکند ،ولی باید این مرحله از یادگیری زبان نیز با لطافت ،خوشسخنی و بدون خشونت و تلخی طی
شود .بنابراین اولین ویژگیهای مربی یا پرستار کودک باید مهربانی و لطافت باشد .در این صورت آموزش دوستداشتنیتر و پایدارتر خواهد بود.
نکتهی مهم دیگر استفاده از ریتم در آموزش است .کما اینکه از سالهای بسیار دور شعرخوانی برای کودکان مرسوم بوده و هست .از اولین شعر
برای خواباندن «الالیی» تا شعرهایی که مفاهیم بهداشتی ،سالمتی ،اخالقی ...،را بیان میکند.
از آنجا که انسان موجودی ریتمیک است «ضربان قلب ،نبض ،ریتم تنفس ،ریتم امواج مغز ،ریتم حرکات معده »...آموزشهای ریتمیک را
بهتر درک میکند و بخاطر میسپارد .مث ً
ال همهی ما شعر «یک توپ دارم قلقلیه» را بخاطر داریم .با اینکه سالها پیش آن را شنیده و یاد
گرفتهایم پس استفاده از ریتم در بخشهای مختلف زبانآموزی نقش بسیار ارزندهایی دارد .امروزه سعی بر این است که شاعرانی تربیت شوند
که فقط خاص کودکان شعر بسرایند و با روانشناسی کودک آشنا بوده و مطالب مناسب سن کودکان را به صورت شعر ریتمدار ارائه کنند .حتی
گاهی اوقات مربیان با تجربه مفاهیم را با دست زدن آموزش میدهند .مث ً
ال  1و  2و « 3پاشو» فعل امر را یاد میدهند 1 .و  2و « 3فیل» حیوان
فیل را میشناسانند سپس شروع میکنند به شمارش دستها ،پاها ،گوشها ،چشمها و ...در واقع برای هر شماره یکبار دست میزنند و کودکان
با این ریتم مفهوم از پیش تعیینشده «هدف» را یاد میگیرند.
به هر حال همدامنهی زبانآموزی بسیار گسترده است و هم روشهای آموزشی ،تلفیق آن هنر مربیان آموزش پیشدبستان است.
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شماره 5

به زودی منتشر میشود

گروه برنامهریزی آموزشهای پیشدبستانی موسسهی نشر و تحقیقات ذکر اقدام به چاپ و انتشار مجموعهی
دو جلدی زبانآموزی و آمادهسازی برای خواندن و نوشتن جهت تقویت مهارتهای نوشتن و خواندن ویژهی
کودکان پیشدبستانی چهار تا شش سال نموده است.

اصول زبانآموزی
جلد 1

آمادهسازي براي نوشتن
تقويت مهارتهای نوشتاري

جلد اول  -سخنی با اولیا و مربیان محترم
جهت به كارگيري كتاب آمادهسازي براي نوشتن شما حتم ًا بايد به جهت بردارها توجه نموده و از كودك بخواهيد
فهیمه سیدناصری
مطابق سرمشق ،آغاز به نوشتن نمايد .زيرا جهت بردارها متناسب با حروف الفباي فارسي و اصول و قواعد
خوشنويسي تنظيم شده است .اگر كودك در اين راستا كمي ُكند عمل كرد ،مهم نيست حتي اگر فقط يك خط
مينويسد ،آن را مطابق جهت بردار بنويسد .پس از چند بار تمرين مطمئن باشيد به سرعت دلخواه ميرسد .چرا كه
پيش از اين در كارهاي نقاشي و كتب قبلي به درجهاي از مهارت ،مانند مداد دست گرفتن ،ثابت نگهداشتن كاغذ
تنظيم ابعاد كاغذ با كاري كه روي آن انجام ميدهد ،دست يافته است.
اصول زبانآموزی
جلد 2

جلد دوم  -سخنی با اولیا و مربیان محترم
كتاب حاضر بر اساس اصول آمادهسازي براي خواندن و نهايت ًا كمك به سوادآموزي است .با اين كتاب كودكان با
آمادهسازی برای خواندن و نوشتن
تقویت مهارتهای خواندن و نوشتن
شكل صداهاي «حروف» آشنا ميشوند و مهمتر اينكه صداهاي چند شكلي را شناخته و به كلمهخواني كلي پرداخته
پس از بازشناسي كلمات تمرين شده ،به تفاوتهاي صدايي به لحاظ چگونگي توليد و جايگاه پيميبرند و بدين
فهیمه سیدناصری
ترتيب خود به كلمهسازي ميپردازند و بعدها با استفاده از كنار هم چيدن كلمات ،به عبارتسازي و جمله ميرسند.
تفاوت عمدهي اين كتاب با بستههاي كلمهخواني صرف ،در اين است كه كودك ميآموزد كه يك كلمه از
صداهاي گوناگوني تشكيل شده و اگر بخواهد خود كلمهاي بسازد ميتواند با صداهايي كه شكل آن «حروف» را ياد گرفته اقدام نمايد .اهداف كلي
اين كتاب آموزش حروف الفبا ،شناخت صداها ،حروفنويسي ،ارتباط صدا با شكل نوشتاري آن «حروف» ،كلمهخواني ،كلمهسازي ،كلمهخواني
تصويري ،كليخواني كلمه ،كلمهنويسي ،كلمهسازي همراه با مصوتها و جداسازي صداي شناخته شده در آن است.
نحوهی خرید:
با دفتر مرکزی ذکر تماس گرفته و فهرست کتابهای مورد نیاز خود را سفارش
دهید .کتابها ،با احتساب  10درصد تخفیف (برای مهدکودکها و مراکز آموزشی
 20درصد) در اسرع وقت با پیک یا پست برایتان فرستاده میشود (هزینه ارسال به
عهده سفارشدهنده است).
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