
زمانی که ما دانش آموز بودیم، امکانات، تجهیزات و فرصت های 
یادگیری خارج از محیط مدرســه، بسیار کمتر از االن بود. ولی 
در همان زمان هــم، برخی دانش آموزان به علت ها و روش های 
مختلف، اطالعاتشان بیشتر از ســایر دانش آموزان کالس بود. 
مثاًل  در کالس درس های انگلیسی و عربی، دانش آموزانی بودند 
که به خاطر شــغل پدر، چند ســالی را در یک کشور انگلیسی 
یا عرب زبــان گذرانده بودند، یا یکی از والدینشــان تحصیالت 
زبانی داشت و در مدرسه یا دانشگاه، عربی یا انگلیسی تدریس 
می کرد، یا اینکه هم زمان  در یکی از آموزشگاه های زبان درس 

می خواندند و به همین دالیل، زبانشان از دیگران بهتر بود. 
این نکته نه تنها باعث می شــد که نوعی ناهمگنی در کالس 
درس پیش آید، بلکه معلمان را هم به چالش می کشید؛ به طوری 
که تلفظ غلط یک واژة پرکاربرد، ندانستن یک نکتة مهم دستور 
زبانی و یا پاسخ اشتباه به یک پرسش کتاب یا دانش آموز، از نگاه 
تیزبین چنین دانش آموزانــی دور نمی ماند. در چنین مواقعی، 
دانش آموزانی که محتاط و مدبر نبودند و می خواســتند ســواد 
خود را به رخ دیگران بکشند و یا معلم را آزار دهند، همان موقع 
این خطا را گوشــزد می کردند. اما افرادی که قدری محتاط تر و 
خویشتن دار بودند و قصدشان هم تظاهر نبود، در پایان کالس، 

به تنهایی موضوع را با معلم مطرح می کردند.
در چنین شــرایطی واکنش های معلمان هــم متفاوت بود. 
برخی واکنش های تندی از خود نشــان می دادند و برخی نیز با 
سعة صدر می پذیرفتند. ولی در هر صورت تکرار این اشتباه ها، 
هم وجهة  معلم را خدشه دار می کرد و هم اعتماد دانش آموزان 

را از بین می برد.
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باشد، این بار شبکة گســتردة  اطالعات جهانی به چالش او 
خواهد آمد. مجازی شدن برگزاری کالس ها نیز این دسترسی 
به اطالعات را برای فراگیرندگان راحت تر کرده است؛ هرچند 
که برای مدرســان نیز فرصتی فراهم کرده است تا در حین 
تدریس، به اطالعاتی دسترســی داشــته باشــند که هنگام 

تدریس حضوری، امکان پذیر نبود. 
 چند هفته پیش با یک اســتاد دانشگاه صحبت می کردم که 
نزدیک 28 سال سابقة تدریس در دانشگاه داشت. از او پرسیدم: 
»برای تدریس فالن درس، از کدام منبع اســتفاده می کنی؟« 
منبعی را که نام برد برایم بسیار عجیب بود، چون مربوط به 30 
ســال پیش بود! پرسیدم: »این همه منبع خوب و جدید بعد از 
این کتاب آمده است، چرا از آن ها استفاده نمی کنی؟!« پاسخی 
که او داد، مرا بیشتر شگفت زده کرد، چون گفت: »برای قصابی 
و مرغ فروشــی، اصاًل مهم نیست که من چه کسی هستم و چه 

کتابی را تدریس می کنم!«
گرچــه در پاســخ او نکتة قابل تأمــل و درد بزرگی نهفته 
اســت، ولی قانع کننده نیست و تا حدی از زیر بار مسئولیت 
شانه خالی کردن اســت. معلمی شغل دشواری است و حتی 
بی تردیــد یکی از دشــوارترین، پیچیده تریــن، ظریف ترین 
و البته باارزش ترین شغل هاســت و یکی از ملزومات شــغل 
معلمــی، »یادگیری مادام العمر« اســت. از ایــن رو، با توجه 
به شــتاب روزافزون گســترش علوم و انفجار اطالعات، الزم 
اســت که همة ما ابتدا در بعد فردی به این نکتة مهم توجه 
کنیم و ســپس ســازمان های  مربوط نیــز از طریق آموزش 
ضمن خدمت البتــه با تعاریف جدید و بهره گیری از امکانات 
و روش های پیشرفته تر و راهکارهای متفاوت تر، آن را تقویت 

و پیگیری کنند.  
در سالی که گذشــت، جهان نوع جدیدی از زندگی در ابعاد 
مختلف و به ویژه ابعاد شــغلی و آموزشــی را تجربه کرد که در 
کنار مشکالت و مصیبت های آن، یافته ها و نتایج مثبتی را هم 
به همراه داشــت. امیدواریم در سال جدید، با بهره گیری از این 
یافته ها، اقدام های مؤثری برای بهبود روند آموزش و به خصوص 

آموزش زبان در ایران و جهان صورت گیرد.   

پینوشتها
Multiple Intelligences.1 طبق نظر هاوارد گاردنر، روان شــناس آمریکایی، انسان های 
از هوش هــای متفاوتــی بهره مندند و برای اینکه فــردی بتواند از تمامی اســتعداد ها و 
قابلیت های خود به خوبی اســتفاده کند، باید به این هوش های هشــت گانه توجه شــود 
که عبارت اند از: هوش منطقی- ریاضی، هــوش تصویری- فضایی، هوش کالمی- زبانی، 
هوش جسمی- حرکتی، هوش درون فردی، هوش برون فردی، هوش طبیعت گرا و هوش 
موسیقایی. الزم به ذکر است، تمامی افراد به یک اندازه از این هوش ها و قابلیت ها بهره مند 
نیستند و ممکن است کسی که در یک نوع هوش، ضریب باالیی دارد، در هوش دیگری، 

ضریب پایینی داشته باشد. 
Emotional Intelligence .2: منظور از »هوش هیجانی« یا »هوش عاطفی«، شناخت، 
کنترل و مدیریت عواطف و هیجانات خود و دیگران است که در تمامی روابط و تعامالت 
انسانی و به خصوص امر آموزش تأثیر زیادی دارد. این اصطالح نخستین بار در دهة 1990 

توسط دو روان شناس به نام های جان مایر و پیتر سالووی مطرح شد.    

در دنیای امروز اما، این موضوع دشــوارتر و پیچیده تر شــده 
است. بدین معنی که عالوه بر باسواد بودن، باید به روز  بود تا از 
دیگران عقب نیفتاد. زمانی گفته می شد که معیار باسواد بودن، 
فقط خواندن و نوشــتن نیست، بلکه دانستن یک زبان خارجی 
و توانایی کار با رایانه هم الزم اســت تا فردی باســواد 
تلقی شود. ولی امروزه  این نیز کفایت نمی کند 
و گفته می شــود دانســتن دست کم دو 
توانایی جست وجوی  خارجی،  زبان 
توانایی  اینترنــت،  در  حرفه ای 
متفاوت،  نرم افزارهای  با  کار 
و کار در محیط شبکه های 
از  متنــوع،  اجتماعــی 
یــک  ضرورت هــای 
به  است.  باسواد  فرد 
بیان دیگــر، تمامی 
افراد جامعــه، و به 
شکل خاص، تمامی 
است  الزم  مدرسان 
بــا زبــان، رایانــه، 
اینترنت و شبکه های 
آشــنایی  اجتماعــی 

کافی داشته باشند.
این رو، معلمان زبان  از 
با چالــش جدیــدی روبه رو 
هستند یا خواهند شــد. در واقع 
برخالف گذشته، تمامی فراگیرندگان تا 
حدی- میزان آن بســته به شهر و استان محل 
زندگی، متفاوت است- با زبان آشنا هستند و مثل سابق، افرادی 
نیستند که از نقطة صفر شــروع کرده باشند. بنابراین دانستن 
برخی نکات توســط معلم از نظر دانش آمــوزان امری بدیهی و 
حتی عادی محسوب می شــود و انتظار دارند که معلم، از آنان 

جلوتر و مطلع تر باشد. 
عــالوه بر ایــن، اطــالع از نظریه هــای جدیــد یادگیری، 
رفتارشناسی، روان شناسی و به خصوص روان شناسی آموزشی 
ســبب خواهد شــد معلمان در ارتباط و تعامل با دانش آموزان 
بهتر عمل کنند و فرایند یادگیری به شــکل مفیدتری تحقق 
یابد. مثاًل داشتن اطالعاتی هر چند اندک در مورد نظریه هایی 
مانند »هوش های چندگانه1«  و »هوش هیجانی2«، بدون تردید 

فرایند آموزش را آسان تر و مؤثرتر خواهد ساخت. 
امــروزه در بســیاری از کالس ها و کارگاه های آموزشــی، 
حاضــران مجــوز و امکان دسترســی به اینترنــت را دارند. 
بنابرایــن هر کالمی که از زبان مــدرس آن کالس یا کارگاه 
خارج می شــود، همان موقع قابل جست وجوســت  و اگر آن 
مدرس در موضوع مورد بحث اطالعات و تسلط کافی نداشته 
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