
من اشتباه 
می کنم، پس 
هستم!

گرچه آموزش زبان فرایندی پیچیده و چندبعدی اســت که 
مؤلفه های زیــادی در آن دخالت دارند، اما مهم ترین ارکان آن 
آموزش دهنده و یادگیرنده هســتند و آنچه که تأثیر زیادی بر 
فرایند آموزش زبان دارد، نحوة تعامل و ارتباط بین این دو رکن 
اســت. از طرف دیگر، در کنار مفاهیم دشوار و نظریه های کهنه 
و نویی که وجود دارند، نکات دیگری هم هســتند که شاید به 
خاطر سادگی ظاهری، مغفول می مانند و یا به آن ها توجه کافی 

نمی شود. یکی از این نکات »اشتباه کردن« است. 
حتمًا شــنیده اید که می گویند: »انسان جایزالخطاست!« و یا 
»دیکتة نانوشته، غلط ندارد!« جملة اول به این نکته اشاره دارد 
که شما نمی توانید انسانی را به غیر از معصومین، پیدا کنید که 
در زندگی اش اشتباه نکرده باشــد و اساسًا »اشتباه کردن« در 
ذات بشــر نهفته است.  جملة دوم هم بر »تالش کردن« انسان 
تأکیــد دارد و اینکه تالش کردن همراه با اشــتباه، بهتر از این 
است که اصاًل تالش نکنیم؛ چون هر اشتباهی می تواند مقدمة 

یادگیری باشد.
تصحیح خطاها و نحوة  انجام آن، یکی از مســائل ســهل و 
ممتنع در آموزش زبان اســت که انجام درســت و به موقع آن 
سبب می شود،  زبان آموز بدون احساس رنجش و دلسردشدن، 
مهارت های نوشــتاری و گفتاری خود را بهبود بخشــد و انجام 
نادرســت و نابهنگام آن، می تواند زبان آموز را از یادگیری زبان 

ناامید و نسبت به زبان و معلم زبان بدبین کند.
از سوی دیگر شاید دیده باشید که در برخی کالس های زبان، 
رو به روی زبان آموزان کاغذ یا تابلویی نصب شــده که روی آن 

نوشته شــده اســت: »speak up« که در آن سه معنای مهم 
نهفته است: »حرف زدن«، »بلند و بدون خجالت حرف زدن« و 
»حرف خــود را زدن«. در حقیقت این عبارت تالش می کند تا  
به زبان آموزان گوشــزد کند که برای تقویت مکالمه، باید بدون 

اضطراب، خجالت و ترس از مسخره شدن، سخن گفت.
چون درصــد خطا در درس هایی ماننــد ریاضیات، فیزیک، 
شــیمی و زبان زیاد است، ترس از اشتباه و اضطراب از واکنش 
معلم - بــه ویژه معلمان ســخت گیر - یکــی از دالیل اصلی 
پیشــرفت نکردن برخی از افراد در این درس هاست. به طوری 
که برخی از دانش آموزان ممکن است این ترس و دلهره را حتی 
تا دوران بزرگ ســالی نیز به همراه خود داشته باشند و هیچ گاه 
در آن درس، پیشــرفت چشمگیری نداشته باشند. این موضوع 
در آموزش زبان بیشــتر در بخش شــفاهی مشاهده می شود و 
ممکن است همین نگرانی و اضطراب سبب شود تا دانش آموزان 
مزبور در مهارت گفتاری هیچ گاه به ســطح مطلوبی نرســند. 
این اضطراب در بخش شــفاهی آزمون های مهمی مانند دکترا، 
آیلتس و تافل که در آیندة  داوطلب بســیار مؤثر هستند، تأثیر 

منفی بیشتری دارد. 
عالوه بر شیوة درست تصحیح خطا، انجام به موقع آن -یعنی 
اینکــه چه وقت این کار را حتمًا انجام دهیم و چه موقع آن را به 
تعویق بیندازیم-  نیز مهم اســت. ضمنًا توجه به تعداد خطاها و 
میزان تذکر نیز اهمیت دارد. به این معنی که اگر تعداد خطاهای 
زبان آموزی زیاد بود، بهتر اســت برخی از آن ها را گوشزد نکنیم، 
یا گوشــزد کردن آن هــا را به زمانی دیگر موکــول کنیم. چون 
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اصطالح »آزمون و خطــا« )trial and error( نیز به اهمیت 
»آزمودن« و »آزمایش« اشاره دارد و اینکه از آزمودن و آزموده 
شدن نباید هراسی داشته باشیم که اگر غیر از این بود و کاشفان 
و مخترعــان هم از آزمایش هراس داشــتند و یا با اولین خطا، 
دلسرد می شدند و شکست را می پذیرفتند، بسیاری از اکتشاف ها 
و اختراع ها رخ نمی دادند. در نتیجه می توان گفت که »شکست« 

نیز مانند »اشتباه«، جزئی از زندگی انسان است.
گرچه آمــوزش مجازی به دلیل حضــوری و رودررو نبودن 
آموزش، بخشــی از این اضطراب و ترس را کاهش می دهد، اما 
از طرف دیگر، مشکالت سخت افزاری، نرم افزاری و نبود تسلط 
کافی بر فناوری مورد نیاز، اضطراب و دلهره را افزایش می دهد. 
این نکته ای اســت  که به خصوص در نسل های قدیم و میانی 
بیشتر از نسل جدید مشــاهده می شود. زیرا کاربران نسل های 
قدیم و میانــی انطباق الزم را با این گونه فناوری ها ندارند. این 
اضطراب در آزمون های مجازی بیش از جلســه های کالســی 
خودنمایی می کند، چون اساســًا هر نوع ارزشــیابی با دلهره و 
اضطراب همراه اســت. بنابراین ضروری اســت که آزمون های 
مجازی به شــکلی طراحی و اجرا شوند که هم فرصت تقلب را 
از دانش آمــوزان بگیرند و هم میزان اضطراب آنان را به حداقل 

برسانند.
فراموش نکنیم که بنیان یادگیری بر اشتباه نهاده شده است 
و دروازة »اکتشاف«، »اشتباه« اســت. از این رو، نحوة برخورد 
معلمان با اشــتباه های دانش آموزان و چگونگی ارائة بازخورد به 
آن ها در ایجاد انگیزه و تقویت یادگیری آن ها بسیار تأثیر دارد.

تذکردادن تمامی خطاها در مدت زمانی کوتاه، هم دانش آموز را 
دلسرد می کند و هم سبب می شود که او نتواند روی تمامی خطاها 

به  اندازة  کافی تمرکز کند و میزان یادگیری را کاهش می دهد.
توجــه به تفــاوت میــان »error« و »mistake« در تصحیح 
خطاها نیز یکی دیگر از نکاتی اســت که هنــگام تدریس زبان 
اهمیت دارد. هر چند که در زبان فارســی غالبًا فرق چندانی بین 
این دو گذاشــته نمی شود، اما می توان در زبان فارسی برای مورد 
اول، معادل »خطا« و برای مورد دوم، معادل »اشتباه« را قرار داد. 
غالبًا گفته می شــود که خطا به دلیل نداشتن دانش الزم و کافی 
در مورد یک موضوع رخ می دهد و در نوشته های رسمی بیشتر به 
دستگاه ها، رایانه ها و یا انسان هنگام کار با این دستگاه ها، نسبت 

داده می شود. بنابراین، خطا به خاطر ناآگاهی رخ می دهد.
 از دیگر ســو، اشــتباه هنگامی اتفاق می افتد که فرد به رغم 
داشــتن آگاهی و دانش الزم، از روی حواس پرتی، خســتگی، 
اضطراب، عجله، شــرایط محیطی و ... مرتکب آن می شــود. از 
این رو، وجود هر کدام از این موارد و افزایش یا کاهش آن ها به 

خودی خود، بر میزان اشتباه دانش آموزان تأثیر دارد. 
 float a trial« این نگرانی و اضطراب به نحو جالبی در عبارت
balloon«، به معنی »مزة دهن کســی را چشیدن« نیز پنهان 

است؛ چرا که ما وقتی از واکنش فرد یا افرادی در مورد مسئله ای 
مطمئن نیستیم، ابتدا بخشی از مقصود خود را که خطر کمتری 
دارد - آن هم در لفافه و به طور آزمایشــی- می گوییم و بعد در 
صــورت گرفتن بازخوردهای مثبت، اصل آن را به طور آشــکار 

مطرح می کنیم. 
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