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 اشاره
س��اگاتا میترا2، اس��تاد فناوری آموزش��ی، 
ارتباطات و علوم زبان در دانش��گاه نیوکاسل 
انگلس��تان اس��ت. او به خاطر طرح حفره ای 
در دیوار«3 در جهان مش��هور اس��ت. در این 
نوشته او دربارۀ چگونگی یادگیری کار با رایانه 

توسط کودکان سخن می گوید.
در این نوشته می خواهم دربارۀ آموزش 
ابتدایی در زمینه ای خاص سخن بگویم. 
در این قلمرو چهار ایده را مطرح می کنم 
که قطعات یک پازل هستند و امیدوارم در 

ارائۀ آن موفق باشم. 
نخستین قطعۀ این پازل رابطۀ »دوری« 
و »کیفیت آموزش« اس��ت. دو یا سه معنا 
از دوری در نظ��ر دارم. دوری در معن��ای 
متعارف آن یعنی فاصل��ه گرفتن از مراکز 
ش��هری. در ای��ن معن��ا ش��ما ب��ه مناطق 
حاشیه ای نزدیک می شوید. در این صورت 
چه اتفاقی ب��رای تعلیم وتربیت می افتد؟ 
معنای دوم دوری این اس��ت که ش��ما در 
ش��هری بزرگ هس��تید، ولی در شهرهای 
بزرگ در همۀ عالم، مناطقی هستند که از 
حیث اقتصادی- اجتماعی دور از مرکزند؛ 
مانند حلبی آبادها و محله های فقیرنشین. 

این مناطق به راس��تی با آنکه در ش��هرند، 
ولی از نظر اقتصادی و اجتماعی از ش��هر 

فاصله دارند. 
ح��دس م��ا ای��ن ب��ود ک��ه در مناط��ق 
دورافت��اده )ب��ه ه��ر دو معن��ا(، ب��ه اندازۀ 
کاف��ی معلم خ��وب نداریم. مدرس��ه های 
ای��ن مناط��ق نمی توانند معلم��ان خوب 
خ��ود را حف��ظ کنن��د و زیرس��اخت های 
خوب��ی ندارن��د. اگر هم داش��ته باش��ند، 
ق��ادر به حفظ و نگهداری آن ها نیس��تند. 
ام��ا م��ن می خواس��تم این فرض خ��ود را 
راست آزمایی کنم. لذا سال گذشته، پس 
از جس��ت وجویی در گ��وگل، خودروی��ی 
کرایه کردم و به س��مت شمال هندوستان 
از سوی دهلی نو حرکت کردم؛ منطقه ای 
که در آن، ش��هرها بزرگ نیس��تند. حدود 
300 کیلومت��ر رفتم و مدرس��ه ای را یافتم 
و ش��روع ب��ه انج��ام آزمون های��ی ک��ردم. 
س��پس نتایج آزم��ون را در نم��وداری قرار 
دادم. نم��ودار بس��یار جالب ب��ود. اگرچه 
باید دربارۀ نتایج دق��ت کرد. منظورم این 
اس��ت که نتایج مزبور از نمونه ای کوچک 
به دست آمده بود و تعمیم پذیر نبود. کاماًل 
آشکار و واضح بود که هرچه مدرسه دورتر 

باش��د، نتایج آزمون ها بدترن��د. این نتایج 
کم��ی  ناراحت کننده به نظر می رس��یدند 
و من س��عی کردم هم بس��تگی آن ه��ا را با 
عواملی مانند زیرس��اخت، دسترس��ی به 

برق و چیزهایی مانند آن بسنجم.
با کم��ال تعجب این هم بس��تگی وجود 
نداش��ت. نتایج بد آزمون با عواملی مانند 
تع��داد دانش آم��وزان در کالس، کیفی��ت 
زیرس��اخت، س��طح فقر و مانند این ها نیز 
هیچ هم بستگی نداشت. اما وقتی من از 
معلمان مدرسه ها پرسیدم: آیا می خواهید 
به مناطق شهری منتقل شوید؟ 69 درصد 
آن ها پاسخ مثبت دادند. در مناطق کمی  
دور از دهلی، همه پاسخ مثبت می دهند، 
ول��ی در مناط��ق حاش��یه ای دهل��ی ک��ه 
وضعی��ت خوبی دارند، جواب به پرس��ش 
م��ن منفی ب��ود و از 200 کیلومت��ر دورتر 
همه پاسخشان مثبت بود. تصور می کنم 
اگ��ر معلمی  هر روز ب��ه کالس بیاید با این 
فکر که  ای کاش در مدرس��ۀ دیگری بودم، 
احتم��ااًل در نتای��ج آزمون ه��ا تأثیر عمیق 
دارد. ل��ذا به نظر می رس��د انگی��زۀ معلم و 
مهاج��رت او در مدرس��ه های ابتدای��ی، با 
آنچه در مدرسه اتفاق می افتد هم بستگی 

باالیی دارد. 
دو مقول��ۀ تعلیم وتربی��ت و فن��اوری در 
متون تخصصی با مفاهیمی  مانند وبگاه، 
محیط های مش��ارکتی و مفاهیمی  از این 
قبیل توأم ان��د. معمواًل  فناوری آموزش��ی 
در بهتری��ن م��دارس – م��دارس ش��هری- 
به صورت آزمایش��ی به کار گرفته می شوند 
و نتایج آن به نظر من س��وگیرانه اند. متون 
تخصص��ی تعلیم وتربیت عموم��ًا فناوری 
آموزشی را از این نظر که بیشتر یا کمتر از 
حد الزم به کار گرفته می ش��وند؛ سرزنش 
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می کنن��د. معلم��ان هم��واره می گویند: 
فناوری آموزشی خوب است، ولی نسبت 
ب��ه کاری ک��ه می توان ب��ا آن انج��ام داد، 
خیلی گران اس��ت. زیرا در مدارسی به کار 
گرفته شده اند که80 درصد دانش آموزان 
آنچه را مّد نظر معلم بوده، می دانس��ته اند 
و این��ک این رقم به 83 درص��د ارتقا یافته 
اس��ت. مدیر به این درصد نگاه می کند و 
می گوید: »س��ه درصد پیشرفت به قیمت 

300 هزار دالر؟ واقعًا ارزشش را ندارد!«
اگر ش��ما همان فناوری را در مدرسه ای 
در منطق��ه ای دورافت��اده ب��ه کار بگیرید، 
جایی که 30 درص��د دانش آموزان، نتایج 
خوبی در آزم��ون دارن��د و می توانید آن را 
ب��ه 40 درص��د ارتقا دهید،  مس��ئله کمی 
متفاوت خواهد ش��د. می بینی��م که تأثیر 
فناوری آموزش��ی در انته��ای هرم بیش از 

نوک هرم است. 
ل��ذا به ای��ن نتیجه رس��یدم ک��ه فناوری 
آموزشی ابتدا باید در نقاط دورافتاده به کار 
گرفته ش��ود. آن گاه این پرس��ش به ذهنم 
رس��ید که حال با تصور معلمان از فناوری 

آموزشی چگونه کنار بیایم؟
وقتی ش��ما به معلم ها فناوری جدیدی 
را نشان می دهید، نخستین عکس العمل 
آن ه��ا بی��ان ای��ن نکت��ه اس��ت ک��ه ش��ما 
نمی توانید ماشین را جایگزین معلم کنید؛ 
این غیرممکن است. من نمی دانم چگونه 
ناممکن است. من در سفری که به کلمبو 
داش��تم، این را از آرتور کالرک، نویس��ندۀ 
داس��تان های علمی- تخیلی پرسیدم؛ او 
به من چیزی گفت که فکر می کنم پاسخ 
س��ؤالم بود. او گفت: »معلمی  که ماشین 
می تواند جایگزین او  شود، حتمًا باید این 

اتفاق برایش بیفتد.« 
به نظر من ما به بدیلی در آموزش ابتدایی 
نیاز داریم. این جایگزینی در مدرسه هایی 
که به معلم دسترسی ندارند یا معلم خوب 
به هر دلیلی به ان��دازۀ کافی وجود ندارد، 
موجه به نظر می رس��د. اگر شما در جایی 
هس��تید که با چنی��ن مش��کالتی روبه رو 
نیس��تید، ایرادی ندارد ک��ه به دنبال بدیل 
معلم نگردی��د. من نام نمی برم ولی جایی 
در ای��ن جهان، ب��ه من گفتند ک��ه ما این 
مشکل را نداریم؛ چون معلمان و مدارس 

خوب به اندازۀ کافی داریم. 
موضوع اصلی گفتار من دربارۀ کودکان 

و »خودسامان بخشی« است و مجموعه ای 
از تجربه هایی که مرا به این نتیجه رساندند 
که باید به دنب��ال بدیلی برای آموزش بود. 
ای��ن تجربه ه��ا را م��ن »روزن��ی در دیوار« 
نامی��دم. این ها مجموعه ای از تجارب من 
هس��تند. نخس��تین تجربه را در دهلی نو 
در سال 1999 کسب کردم؛ تجربه ای که 
بس��یار س��اده بود. در آن روزها دفتر کارم 
مجاور حلبی آبادی در دهلی بود و دیواری 
میان ما و حلبی آباد قرار داشت. ما روزنی 
در این دیوار ایجاد کردیم و رایانه ای نسبتًا 
ق��وی در آن قرار دادی��م. رایانه به اینترنت 
با س��رعت باال متص��ل ب��ود و از »اینترنت  
اکس��پلورر« اس��تفاده می کردیم. صفحۀ 
نخس��ت آن را هم آلتاویس��تا4 قرار دادیم. 

سپس رایانه را به امان خدا رها کردیم. 
چیزی که ما دیدیم از این قرار بود: هشت 
ساعت بعد، یک پسربچه و یک دختربچه 
مقاب��ل رایان��ه ایس��تادند؛ دختربچ��ه ای 
شش س��اله که چن��دان قدش بلن��د نبود. 
پس��ربچه به دخت��رک آموزش م��ی داد که 
چگونه با »مرورگ��ر«5 کار کند. این منظره 
سؤاالت بیشتری را در ذهن ما ایجاد کرد: 
آیا آنچه می بینیم واقعیت دارد؟ آیا زبان در 
آموخت��ن کار با رایانه اهمی��ت دارد؟ چون 
پسربچه زبان انگلیس��ی نمی دانست. آیا 
رایان��ه دوام م��ی آورد ی��ا آن را می ش��کنند 
یا س��رقتش می کنند؟ آیا کس��ی به آن ها 
آم��وزش داده اس��ت؟ آن ه��ا می بایس��ت 
سرش��ان را باالی دی��وار آورده باش��ند و از 
کسانی که در دفتر بودند، نحوۀ کار با رایانه 
را پرسیده باش��ند و  آن گاه کسی این را به 

آن ها آموزش داده باشد.
این تجربه را من در ش��هری دیگر خارج 

از دهل��ی هم انج��ام دادم؛ ش��هری به نام 
»ش��یوپوری«6 در مرکز هندوس��تان که به 
ش��ما اطمینان می ده��م، در آنج��ا  هرگز 
کسی به کسی چیزی یاد نداده است. روز 
گرمی بود و من تجربۀ روزنی در دیوار را در 

ساختمانی قدیمی  انجام دادم.

وقتی شما به معلم ها فناوری 
جدیدی را نشان می دهید، 

نخستین عكس العمل آن ها  بیان 
این نكته است که شما نمی توانید 

ماشین را جایگزین معلم کنید؛ این 
غیرممكن است. من در سفری 

که به کلمبو داشتم، این را از آرتور 
کالرک، نویسندۀ داستان های 

علمی- تخیلی پرسیدم؛ او به من 
چیزی گفت که فكر می کنم پاسخ 

سؤالم بود. او گفت: »معلمی  که  
ماشین می تواند جایگزین او  شود، 
حتمًا باید این اتفاق برایش بیفتد.«
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نخس��تین کودکی که به آنج��ا آمد، 13 
س��اله ب��ود و مدرس��ه را ترک کرده ب��ود. او 
ش��روع به ور رفتن با »تاچ پد« کرد. خیلی 
س��ریع فهمید که وقتی انگشتش را روی 
ت��اچ می چرخاند، روی صفحه نمایش��گر 
چیزی حرکت می کند. او فکر می کرد که 
ای��ن صفحه تلویزیون اس��ت و بعدًا به من 
گفت: »من هرگز تلویزیون��ی ندیده ام که 

بتوان با آن کاری انجام  داد.«
او پس از دو دقیقه فهمید که می تواند با 
این تلویزیون کارهایی انجام دهد و صفحۀ 
اینترن��ت  اکس��پلورر را تغییر داد.  هش��ت 
دقیقه بع��د او در حال مرور بود و صفحات 
را عقب و جل��و می برد. بعد همۀ بچه های 
دور و برش را صدا کرد. تا عصر آن روز 70 
کودک همه با مرورگر کار کردند. لذا به نظر 

می رسید که ما به یک رایانه و هشت دقیقه 
وقت برای هر کودک نیاز داریم. 

پس ب��ه نتیجه رس��یدیم که ای��ن همان 
چیزی اس��ت ک��ه به صورت ع��ادی اتفاق 
می افتد. ک��ودکان خود به صورت گروهی 
می توانن��د بیاموزند که چگون��ه از رایانه و 
اینترنت استفاده کنند.آن موقع مهم ترین 
مسئلۀ ما زبان انگلیسی بود. دوستانم به 
من می گفتند که ما باید برنامه ها را به زبان 
هندی داشته باشیم اما به نظر من این کار 

ناممکن بود.
حال ببینید ک��ه بچه ها چگون��ه با زبان 
انگلیسی کنار آمدند. من این تجربه را در 
روستایی در شمال شرق هندوستان به نام 
»مادانتوس��ی«8 مج��ددًا انج��ام دادم . در 
این روس��تا، معلم انگلیسی نبود و بچه ها 
ب��ه  هیچ وجه زبان انگلیس��ی را یاد نگرفته 
بودند. من مجددًا روزنی در دیوار ساختم. 
تفاوت این روس��تا با روستاهای دیگر این 
بود که تع��داد دخترانش بیش از پس��ران 
ب��ود. در حلبی آبادهای ش��هری دختران 
معمواًل دورتر می ایس��تند. م��ن رایانه را با 
شمار زیادی سی دی آنجا گذاشتم. رایانه 

به اینترنت متصل نبود.
بعد از س��ه ماه به روستا برگشتم. وقتی 
به آنجا رس��یدم، دیدم دو پس��ربچۀ هشت 
و دوازده س��اله مش��غول ب��ازی رایان��ه ای 
هستند.  به محض اینکه مرا دیدند، گفتند 
که ما پردازش��گر س��ریع تر و ماوس بهتری 
می خواهیم و من واقعًا تعجب کردم که این 
بچه ها این چیزها را چطور یاد گرفته اند. از 

آن ها پرسیدم: »شما از کجا فهمیدید که 
چطور با این رایانه کار کنید؟«

آن ها گفتند: »خب ش��ما این ماش��ین 
را که فقط به انگلیس��ی حرف می زد، رها 
کردی��د و ما مجبور ش��دیم انگلیس��ی یاد 

بگیریم.«
من آن ها را امتحان ک��ردم. حدود 200 
لغ��ت انگلیس��ی بل��د بودن��د ک��ه از آن ها 
به درس��تی اس��تفاده می کردن��د؛ گرچ��ه 
 exit تلفظشان درس��ت نبود؛ لغاتی مانند
stop ،find ،save، و مانند این ها. نه فقط 
این لغت ها را با رایانه کار می کردند، بلکه 
در زندگ��ی روزمره ه��م از آن ها اس��تفاده 
می کردند. تجربۀ مادانتوسی ظاهرًا نشان 
می دهد که زبان مانع یادگیری کار با رایانه 
نیس��ت. در واق��ع، بچه ها اگ��ر بخواهند، 

می توانند به یکدیگر زبان یاد دهند. 
در نهای��ت، بودج��ه ای را گرفت��م تا این 
تجرب��ه را در نق��اط مختل��ف تجرب��ه کنم. 
هندوس��تان برای من مکان ایده آلی بود، 
چون گوناگونی قوم��ی، ژنتیکی، نژادی، 
اقتصادی و اجتماعی در آن وجود داشت. 
مناط��ق  توانس��تم  هندوس��تان  در  م��ن 
گوناگون��ی را برای انج��ام تحقیق انتخاب 
کن��م ک��ه تقریب��ًا همۀ جه��ان را پوش��ش 
می داد. ظرف پنج س��ال این تحقیقات را 

انجام دادم.
منطقۀ بعدی در»هیمالیا« واقع بود؛ در 
باالی ش��مال هند. منطقۀ بس��یار سردی 
اس��ت. م��ن باید ط��وری رایان��ه را طراحی 
می ک��ردم که بتوان��د در هوای بی��رون دوام 
بیاورد.منطق��ه دیگ��ر صحرای��ی نزدی��ک 
م��رز پاکس��تان اس��ت. نخس��تین چیزی 
ک��ه کودکان روس��تایی در ای��ن منطقه یاد 
گرفتند، پیدا کردن وبگاهی بود که به آن ها 

الفبای زبان انگلیسی را آموزش دهد. 
منطقه س��ومی که رفتی��م در مرکز هند 
بود؛ بس��یار گرم و مرطوب. یک روس��تای 
ماهیگی��ری؛ جای��ی که رطوبت دش��من 
وس��ایل برقی اس��ت. ما باید این مش��کل 
را حل می کردیم؛ چ��ون در منطقه تهویۀ 
مطب��وع نبود. ت��وان برق هم پایی��ن بود. 
در نهایت با وس��ایلی که موجب وزش باد 
به س��مت رایان��ه می ش��د، مش��کل را حل 
کردیم. ما بارها به این تجربه دست زدیم. 
کودکی شش س��اله را دیدم ک��ه به خواهر 
بزرگ ترش یاد می دهد چگونه با رایانه کار 

 به محض اینكه مرا دیدند، گفتند 
که ما پردازشگر سریع تر و ماوس 
بهتری می خواهیم و من واقعًا 
تعجب کردم که این بچه ها این 
چیزها را چطور یاد گرفته اند. از آن ها 
پرسیدم: »شما از کجا فهمیدید که 
چطور با این رایانه کار کنید؟«
آن ها گفتند: »خب شما این ماشین 
را که فقط به انگلیسی حرف 
می زد، رها کردید و ما مجبور شدیم 
انگلیسی یاد بگیریم.«
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کند. این مورد خیلی دیده شد که کودکان 
کم س��ن و س��ال تر به بچه ه��ای بزرگ تر از 

خود آموزش می دادند. 
در نهای��ت، نتیج��ۀ تحقی��ق م��ا نش��ان 
ت��ا 13 س��اله  می ده��د ک��ه ک��ودکان 6 
خودش��ان می توانن��د کار ب��ا رایان��ه را یاد 
بگیرن��د و اگر به رایانه دسترس��ی داش��ته 
باش��ند، می توانن��د ب��ه یکدیگ��ر آموزش 
دهند. من هم بستگی بین چیزی نیافتم، 
ولی به نظر می رس��د بچه ها در گروه بهتر 
ی��اد می گیرن��د. به ش��رطی ک��ه بزرگ ترها 
دخال��ت نکنن��د، قدرت گ��روه در آموزش 

کودکان مشخص می شود. 
آم��اری  از فن��ون  ای��ن تحقی��ق  م��ا در 
تحقی��ق  کردی��م.  اس��تفاده  اس��تاندارد 
نش��ان می دهد که بچه ها کار ب��ا ویندوز و 
پیمایشگر، نقاشی کشیدن، چت کردن، 
ایمیل فرس��تادن، انجام ب��ازی و کارهای 
آموزش��ی و دانلود موس��یقی با رایانه را یاد 
می گیرن��د. اجمااًل همۀ آنچه ما بزرگ ترها 
با رایان��ه انجام می دهیم، طی ش��ش ماه 
، 300 ک��ودک ب��ا کس��ب س��واد رایانه ای 
می آموزن��د و هم��ۀ ای��ن کاره��ا را انج��ام 

می دهند. 

پرسش این اس��ت که بچه ها این کارها 
را چگونه یاد می گیرن��د. اگر زمان واقعی 
دسترسی آن ها به رایانه را در نظر بگیریم، 
در هر روز چند دقیقه بیش��تر نیس��ت. در 
واق��ع، وقتی کودکی با رایانه کار می کند، 
معمواًل س��ه بچ��ه دور و بر او هس��تند و به 
او می گوین��د ک��ه چه باید بکن��د. اگر این 
بچه ها را امتحان کنی��د، همۀ آن ها نمرۀ 
یکس��ان می گیرن��د. در کن��ار ای��ن چهار 
ک��ودک ه��م معم��واًل ح��دود 16 ک��ودک 
ب��ه آن ه��ا توصی��ه و س��فارش می کنن��د. 
البته غالبًا اش��تباه توصی��ه می کنند. لذا 

آن ها بیشتر با تماش��ا کردن توأم با انجام 
می رس��د  به نظ��ر  می گیرن��د.  ی��اد  دادن 
یادگیری شان مانند بزرگ ترها غیردیداری 
نیست. اما در نظر بگیرید که این کودکان 
در جامع��ه ای زندگی می کنن��د که اغلب 
اوق��ات ب��ه آن ه��ا می گویند. »ای��ن کار را 
نکن« یا »به آن وس��یله دس��ت نزن«. اگر 
ش��ما آن ها را امتحان کنید، همۀ سؤاالت 
را درست جواب می دهند. به نظر می رسد 
که ای��ن بچه ه��ا می توانند خیلی س��ریع 

بیاموزند. 
ُخ��ب، نتیجۀ کار ما پس از ش��ش س��ال 
چ��ه ب��ود؟ به نظ��ر م��ن آم��وزش ابتدایی 
می توان��د روی پ��ای خ��ود بایس��تد. الزم 
نیس��ت ای��ن کار از باال به پایی��ن تحمیل 
می توان��د  ابتدای��ی  آم��وزش  ش��ود. 
باشد.  داش��ته  نظامی خودس��امان بخش 
ک��ودکان می توانن��د خود ب��ه کار خویش 
سامان ببخشند و به اهداف آموزشی نائل 
شوند. همان گونه که سیستم های طبیعی 
کهکش��ان ها،  خودس��امان بخش اند؛ 

مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده. 
در نهای��ت روی چند نکت��ۀ مهم مجددًا 

تأکید می کنم:
 دوری و ان��زوا بر کیفی��ت آموزش تأثیر 

می گذارد.
 فناوری آموزش��ی ابتدا باید به مناطق 
محروم وارد شود و آن گاه به مناطق دیگر.

 ارزش ها کس��ب می ش��وند و حکم ها 
تحمی��ل. این دو س��ازوکار کام��اًل متضاد 

هستند. 
  یادگیری شبیه نظام خودسامان بخش 

است.

اگ��ر همۀ این نکات را کنار هم بگذارید، 
آموزش��ی  ه��دف و چش��م انداز فن��اوری 
فن��اوری  آن گون��ه  می ش��ود؛  مش��خص 
آموزش��ی که توأمان تربیت��ی و دیجیتال، 
خ��ودکار، خطا  پذیر، با حداق��ل مداخله، 
م��ا  باش��د.  مرتب��ط و خودس��امان بخش 
به عن��وان مرب��ی، هرگ��ز درب��ارۀ فن��اوری  
تردید نمی کنیم. مفروض ما این است که 
پاورپوینت، فناوری آموزشی مهمی  است، 
اما در واقع مقصود پاورپوینت تعلیم وتربیت 
نیس��ت و فقط به درد ارائه در اتاق مدیران 
می خ��ورد. م��ا آن را وام گرفته ای��م . فک��ر 
می کنم اکنون وقت آن است که مربیان با 

عینک تربیتی به فناوری نگاه کنند.

 پی نوشت ها
1. Sugata Mitra
2. “Hole in the Wall”
3. Sugata Mitra:Kids can teach themselves,LIFT 
2007 • 20:59 • Filmed Feb 2007; Transcription 
is available on:
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_
shows_how_kids_teach_themselves/transcript
4. Browser

5. آلتاویستا یک موتور جست وجوی قدیمی است
6. Shivpuri
7. Browsing
8. Madantusi

در نهایت نتیجۀ تحقیق ما نشان 
می دهد که کودکان 6 تا 13 ساله 
خودشان می توانند کار با رایانه را 

یاد بگیرند و اگر به رایانه دسترسی 
داشته باشند، می توانند خودشان 

به یكدیگر آموزش دهند
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