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تغيير گفتمان آموزشی در عصر پساكرونا

»خالقیت و نوآوری« ایدة مركزی آموزش و یادگیری در مدرسۀ 
امروز و آینده است. از میانۀ قرن بیستم »حل مسئله« به عنوان یك 
الگو و روش در آمــوزش مورد تأكید قرار گرفت. از چنین منظري، 
حل مسئله سطح عالی یادگیری است و با خالقیت پیوند تنگاتنگ 
دارد. اكنــون و در جامعۀ دانش بنیان و فضای دیجیتال، خالقیت با 
»تفکر رایانشــی«1 معنا پیدا كرده است كه رویکردی نو برای حل 
مســائل پیچیدة جهان امروز به روش الگوریتمی به حساب می آید. 
تفکر رایانشی و نوآوری از پیش نیازهای زندگی جدید و بازار كسب و 
كار محسوب می شود.  همچنین »نظریۀ سازندگی«2 كه هستۀ اصلی 
آموزش و یادگیری فعال و پویا در تعلیم و تربیت جهانی است، عالوه بر 
زایندگی ذهن، بر نقش تجربه در پرورش تفکر خالق و نوآور به عنوان 
موضوعی كلیدی تأكید می كنــد. از این منظر، كودكان و نوجوانان 
برای رشــد ذهنی باید به تجربه كردن روی بیاورند و مدارس امروز 
باید میدان مناسبي را براي مهارت اندوزي، تجربه و تبادل تجربه های 

 دانش آموزان فراهم كنند.
با ایــن رویکرد، معلمان بــه جای ارائۀ ســخنرانی یا آموزش 
گام به گام، باید نقش تســهیل كنندة یادگیــری را بر عهده  گیرند و 
یادگیرنده، نقش اساسی را در تولید و ساختن دانش برعهده می گیرد. 

در این میان، نظریه پردازان جدید یادگیری، با استقبال از حضور فعال 
فناوری در كالس درس، با استفاده از مؤلفه های اصلی »سازه گرایی«، 
در پی گسترش آموزش با بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطي و 
اطالعاتي  هستند و به آن ابزار های دیجیتالی و »جعبۀ سفید« نام 
داده اند كه بر خالف »جعبۀ سیاه«،   تمامی تبادالت دانش در فضایی 

شفاف صورت می پذیرد. 
بر این اساس می توان گفت در فضای دیجیتال، آموزش مدرسه ای 
كه در الگوی كالســیك بر سه گانۀ معلم، دانش آموز و محتوا استوار 
بوده اســت، در هم می شــکند و همۀ عناصر معطوف به یادگیری، 
از جملــه تولید و مصرف محتوا، در فضایــی از تعامل و تبادل و به 
اشتراک گذاری دانش و تجربه شکل می گیرد و گسترش می یابد. در 
این چارچوب، »آموزش دیجیتال«3  كه تركیبی از »آموزش برخط«4 
، »یادگیری الکترونیکی«5  و »یادگیری تركیبی« محسوب می شود، 
به عنوان یك راه حل، عالوه  بر تحول در روش آموزش، نیازمند نو آوری 
در ســاختار و محتوای ارائۀ دانش و به طور مشــخص، تولید منابع 
آموزشي مورد نیاز در فضای جدید است. امروز دانش آموز در فضاي 
 پســاكرونا و با منع و محدودیت های حضور فیزیکي در مدرسه، این 
نیاز ضرورتي صد چندان یافته اســت. نظام های آموزشي كه خود را 

جعبۀ سفيد و
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براي مواجهه با چنین وضعیتي و عصر دیجیتال آماده نکرده و تجهیز 
و تدارک الزم را انجام نداده اند، اكنون با شتاب زدگی به تکاپو افتاده اند 

تا از قافلۀ رویکرد نوین آموزش و پژوهش عقب نمانند. 
غفلت از مباني نظري و تغییر گفتمان آموزشي در دنیاي جدید، 
در كنار شــتاب زدگی و  بی تجربگي معلمان و مربیان، و  مهم تر از 
همه، فقدان منابع آموزشــي تعاملــي و منطبق با نیازها و وضعیت 
جدید، موجب شــده است كه جریان آموزش در چنین  جوامعي با 
نوعي اختالل و ناكارآمدي مضاعف دست و پنجه نرم كند. براي عبور 
از چنین وضعیت نابســامان و آشفته ای، گام نخست درک تغییرات 
پارادایمي آموزش در عصر جدید اســت. گفتمان نوین آموزشي با 
رویکرد تعاملي و مشاركت جویانۀ خود تمركز آموزشي را به چالش 

می كشد و جریان یك سویه و از باالي آموزش را برنمي تابد. 
گفتمــان نوین رویکردي دموكراتیك را در آموزش رقم می زند 
كه با »تك منبعي« مغایر است و معلم را نه به عنوان داناي كل، بلکه 
به  منزلۀ تســهیل گر یادگیري شناسایي می كند. نقش معلم كمك 
به زایش دانش توســط دانش آموز است و نقش اساسي را در تولید 
دانش یادگیرنده بر عهده دارد. رویکرد جدید آموزش، زمان و مکان 
را در می نوردد و آموزش را از فضاي محدود، سفت و سخت مدرسه 

و كالس رها می ســازد، آمــوزش، صورتي نرم، منعطف و منطبق با 
نیازهاي  دانش آموزان به خود می گیرد. رویکرد جدید به جدایي خانه 
و مدرسه پایان می دهد. مدرسه ای در دل خانه بنا می نهد و به آموزش 
جدا از زندگي و مسائل و مشکالت آن خاتمه می دهد. مسئله محوري، 
مهارت اندوزی  و كســب تجربه براي حل مسائل زندگي،  مضمون 
و محتــواي اصلــي درس و مدرســه نویــن را تشــکیل می دهد. 
به نظر می رســد تا چنین نگرش و درک و دریافتي از آموزش 
و مدرســه، و نقــش و كاركردهــاي آن بین مدیران، مســئوالن و 
برنامه ریزان آموزشي شــکل نگیرد، به سختي بتوان به فشاري كه 
مقتضیات كرونایي براي توسعۀ آموزش هاي از راه دور و دیجیتال در 

جامعۀ ما آورده است، امید زیادي بست.   

پي نوشت ها
1. Computional thinking
2. Constructivism
3 . Digital instruction
4. Online
5. E-learning
6. Blended
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