
جور استاد

يادداشت

» احمد شريف پور

نخستين برخورد با آموزش هاى غيرمتعارف 
براى من و شــايد، بســيارى از هم ســاالنم به 
دوران كودكى و ســريال محبوب «اسكيپى» باز 
مى گردد. نخستين بار در اين سريال بود كه من با 
ديدن داستان زندگى پسربچه اى كه در يك پارك 
جنگلى دور از شــهر زندگى مى كرد، با مفهومى 
به نام آموزش از راه دور آشنا شدم. فهميدم كه 
مى توان سر كالس حاضر نبود اما درس خواند و 
آموزش ديد. در اين داستان معلمى از كيلومترها 
دورتر و از طريق بى ســيم به شــاگردان درس 

مى داد و درس مى پرسيد و رفع اشكال مى كرد.
دومين نمونه آموزش به اصطالح غيررسمى كه 
من به ياد مى آورم كتاب هاى صوتى هستند. اين 
نوع محصوالت آموزشى رواج شان را بيش از هر 
چيز مديون آموزشگاه هاى كوچك و بزرگ زبان 
بودنــد كه در دوران پــس از جنگ مانند قارچ از 
گوشه و كنار شهرها سر برآورده و تب يادگيرى 

زبان خارجى را درمان مى كردند.
به تدريج پس از آن دوران و با رواج اســتفاده 
از كامپيوترهاى شخصى و اينترنت، راهنماهاى 
آفالين و آنالين نرم افزارها، آموزش هاى گام به گام 
تصويــرى، ويديوهــاى آموزشــى، ارائه ها (يا 
به اصالح معمول پاورپوينت ها) به تدريج جايگاه 
خود را به عنــوان ابتدايى ترين منابع آموزش در 
زمينه نرم افزارها و كاربردهاى معمول كامپيوتر 

باز كردند.
در نهايت آخرين و يكى از اثرگذارترين تحوالت 
حوزه آمــوزش، از ديــد من تأســيس آكادمى 
خــان و راه افتادن نمونه هاى مشــابه آن بود كه 
آموزش هاى رايگان را در حوزه هاى متنوع براى 

همه مردم دنيا در دسترس قرار داد.
من از همان ابتدا هم براى يادگيرى موضوعات 
متنوع كم وبيش از غالب اين شيوه هاى آموزشى 
اســتفاده كرده ام. اما از همان زمان هم احساس 
مى كردم كه اين شــيوه يادگيرى مشكلى دارد كه 
البتــه، آن زمان از درك آن عاجــز بودم. اندكى 
بعدتر كه خودم فعاليت حرفه اى در زمينه آموزش 
را آغاز كردم، اين مشــكل به تدريج برايم آشكار 

شد. از ديد من همه اين روش هاى نوين آموزش 
و تمام اين ابزارها و رســانه هاى آموزشى نوين 
در كنار تمام مزايايى كه بــه همراه دارند، دچار 
كمبودى اساســى نيز هستند. اصلى ترين تفاوت 
اين آموزش ها با آموزش معمولى كه ما به عنوان 
كالس مى شناســيم، يك طرفه بودن آن ها است. 
يادگيرنده در اين شــيوه هاى نوين فقط شنونده 
است و اساسى ترين عاملى كه در ميان تمام اين 
شيوه هاى نوين آموزش جاى خالى آن به وضوح 
احساس مى شود، عامل انسانى آموزش دهنده يا 

همان «استاد» است.
بــا تجربــه حدود ده ســاله اى كــه در حوزه 
آموزش دارم، به اين نتيجه رســيده ام كه هر نوع 
آموزشى بدون حضور مربى به طور حتم ناقص 
است. البته، دليل اين حرفم لزوماً چيزى مربوط به 
نفس يادگيرى نيست. دليل من اين است كه براى 
اين عامل انسانى يعنى استاد، نقش هايى فراتر از 

آموزش صرف متصورم.
نخستين نقش اين عامل انسانى جذب آموزش 
گيرنده به واســطه خصوصيات فردى اش است. 
به احتمال زياد شــما هم از دوران تحصيل خود 
درس ها و دوره هايى را بــه ياد داريد كه به رغم 
نداشــتن عالقه به محتواى آن ها، به صرف ارائه 
شدن توسط استادى خاص با عالقه اى مضاعف 
در كالس حاضــر مى شــده ايد. در واقع محتواى 
آموزش نبود كه شما را جذب مى كرد بلكه جذب 

آموزش دهنده مى شديد.
دوم اين كه اســتاد مى توانــد دورنماى آينده 
آموزش گيرنده باشــد. اين مــورد به خصوص 
در دوره هايــى كه به آموزش مســائل حرفه اى 
و تخصصــى مى پردازنــد از اهميت بيشــترى 
برخوردار خواهد بود. دانش پذير با ديدن استاد، 
آينده راه، چالش ها و فرصت هاى بازار، شخصيت 
حرفه اى و بسيارى چيزهاى ديگر را ياد مى گيرد 
كه در ســاير شــيوه هاى آموزش شانسى براى 

يادگيرى آن ها ندارد.
از ديگر نقش هاى بســيار مهم استاد، اصالح 
ســاختار ذهنى آموزش گيرندگان اســت. من با 

دانش پذيران بسيارى ســروكار داشته ام كه در 
عين داشــتن اطالعات بسيار وســيع و دقيق (به 
عنوان مثال از يك نرم افزار) نتوانســته اند ارتباط 
منطقى صحيحى را ميان اين اجزا در ذهن شــان 
برقرار كنند. به عبارت ديگر  تمام آن اطالعات در 
ساختار ذهنى غلطى چيده شده كه اين امر ميزان 
بهره ورى و قدرت اســتفاده از آن اطالعات را به 
شــدت تحت تأثير قرار داده و كاهش مى دهد. اين 
مشكل به ويژه در هنگام سروكار داشتن با مفاهيم 
انتزاعــى و ســاختارهاى مجازى كــه از اصول 
اساســى دانش كامپيوتر است بيش تر از جاهاى 

ديگر به چشم مى خورد.
به عنوان آخرين مورد، بايد به جنبه اى ديگر از 
ايــن موضوع هم اشــاره و در واقع اعتراف كنم. 
موضوع اين است كه يكى از بزرگ ترين سودهاى 
نهفته در آموزش ســنتى، به جــاى دانش پذيران 
نصيب استاد مى شود! استادان همواره به واسطه 
آموختن دانسته هايش آن ها را بهتر ياد مى گيرند 
و اين موضوعى اســت كه من بارها و بارها در 
زندگى حرفه اى تجربه كرده ام. هرگاه در زمينه اى 
به رغم داشتن اطالعات به نسبت كافى احساس 
ضعف كرده ام، سعى كرده ام دوره اى را در همان 
زمينه تدريس كنم و مطمئن بوده ام كه پس از طى 
آن دوره دانش خودم درباره آن موضوع عميق تر 

خواهد شد.
البته، تمام اين ها به واسطه همان عامل انسانى، 
پيش بينى پذيــر نبودن افــراد، تأثير شــرايط و 
مشــكالت بيرونى بر آن ها و... ممكن است كامًال 
در جهــت عكــس كار كنند، امــا از ديد من هنوز 
جنبه مثبت يادگيرى از طريق تعامل با انســان ها 
بسيار بيش تر از جنبه هاى منفى آن است و هنوز 
هم بســيار بهتر از ســروكار محتواهاى تعاملى 
الكترونيــك و صداها و ويديوهاى ضبط شــده 
است. در نهايت من تمام شيوه هاى آموزشى نوين 
را به عنوان بخشــى كمكى و ابــزارى جانبى در 
كنار آموزش سنتى انسان محور مى بينم كه بدون 
وجود آن عامل انسانى (با تمام اشكاالتش) چندان 

راه به جايى نخواهند برد.
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