اﻧﮕﯿﺰه؛ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه آﻣﻮزش

ﭼﺮا آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ؟ اﮔﺮ آن ﺑﺨﺶ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و دورﻧﻤﺎی دﻗﯿﻘﯽ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران آنﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽآﻣﻮزﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در ﯾﮏ درس ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ درس را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ
آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ﺧﻮاﻧﺪه ،اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار و واﺣﺪﻫﺎ ﭘﺎس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎﻧﻪ رود و آنﻫﺎ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﮐﻤﯽ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺳﻬﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان از اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ! اﯾﻦ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﯿﭻ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ
دارد و در ﻫﻤﻪ دورانﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ از ﺳﺘﺎره
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن و ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮب و ﺣﺮﯾﻒﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ردﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﻧﺴﻼن ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﭼﻨﯿﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ را در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدیﻫﺎ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ درسﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ورزش و ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻏﻨﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﮔﺮ آنﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺴﯽ آنﻫﺎ را وادار ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﻮﺗﺒﺎلدوﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮐﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ در
دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه در ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺧﺒﺮهای در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺑﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭼﯿﺪن اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﺳﺘﺎد اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻬﻢ و ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ؛ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻫﯿﭻ ﻧﺴﻠﯽ
ﺑﯽاﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﺷﻮد و آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻧﮕﯿﺰه .ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

ﻧﻤﯽآﻣﻮزد.
ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و اﻧﮕﯿﺰه آنﻫﺎ در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ
ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻣﻮزﮔﺎران در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در اﻣﺮ
آﻣﻮزش اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎزی اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ً واﻟﺪﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن زﻣﺎن زﯾﺎدی
را ﺻﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ دو آﻣﻮزﮔﺎری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻃﺮاح وب و دﯾﮕﺮی
ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﻫﻢ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی آﻣﻮزش و ﺗﺪرﯾﺲ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
آنﻫﺎ درک درﺳﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﻪ و درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻠﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﺮوزی را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد.
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻟﺬت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ را
درﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ.
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