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گفت وگو با اردوان مجیدی، پژوهشگر حوزة تعلیم وتربیت

اشاره
اردوانمجیدی، پژوهشگر و دانش آموخته رشتة مهندسی 
رایانه اســت که زمینة اصلی پژوهشی وی، مهندسی سیستم 
و طراحی سیســتم های نهادی و اجتماعی است. وی در کتاب 
»نظامبرتر:آینــدةآموزشوآموزشآینده« )1380( با 
رویکردی آینده نگرانه و از زاویة مهندسی، نظام تحوالت جامعه 
را به عنوان مطالبه ای برای نظام تعلیم وتربیت تعریف کرده و بر 
این اساس به تبیین مأموریت نظام تعلیم وتربیت پرداخته است. 
مجیدی به دنبال پژوهش نظری صرف نیســت، بلکه آن گونه 
پژوهش های نظری  را مدنظر دارد که ســازوکارهای عملیاتی را 
در حد نظریه پردازی ها داشــته باشد و بتواند به شکل معماری 
منســجمی یک نظام را طراحی کند و این معماری و نظام در 

بدنة جامعه اجرا شود.
 مجیدی در حوزة برنامة درســی نیز به مدل سازی پرداخت. 
او با تأســیس »مدرســة حکمت« در میدان عمل وارد شــد 
و مدل برنامة درســی خود را اجرا کــرد. مجیدی در تازه ترین 
اثــر خود، کتاب »گذاردربحران« )1399(، تغییر آرایشــی 
را که در شــرایط بحرانی کرونا و نیز شرایط پساکرونا در نظام 
تعلیم وتربیت اتفاق می افتد، تحلیل و بررســی کرده و معماری 
نظام گذار را با مقایســه ای بین معماری نظام کنونی و معماری 
نظام برتر تبیین کرده است. آنچه در ادامه می خوانید، مختصری 
از گفت وگوی ما با اردوان مجیدی پیرامون مباحث مطرح شده 

در همین کتاب است.

 چهضرورتیبراینوشتنکتاب«گذاردربحران»
احســاسکردید؟مخاطباناینکتابچهکســانی

هستند؟
 ما در شــرف تحولــی عمیق در جامعه هســتیم. تمدني 
سایبری در حال شکل گیری است که شکل جدیدی از زندگی 
و پدیده های متفاوتی را در دل خود ایجاد می کند. ما باید از این 
پدیده ها به شــکل مناسبی استفاده کنیم و درگیر آن ها شویم. 
مأموریت نظام تعلیم وتربیت، همان طور که من در کتاب »نظام 
برتر« به آن پرداخته ام، این است که بچه ها را برای ایفای نقش 

در جامعه و همین طور ساختن جامعة آینده تربیت کند.
وقتــی می خواهیــم برای جامعــه ای که با ســرعت حرکت 
می کند،  نســخه بپیچیم، اگر نســخة ما فقط به وضعیت فعلی 
جامعه بپردازد، هر وقت به آن برســیم، باز هم عقب هســتیم. 
پس باید جلوتر را ببینیم. اگر قرار است بچه ها نیازهای جامعه 
را بســازند، بایــد بچه هایی را تربیت کنیم کــه از جامعة خود 
جلوتر باشــند؛ آن قدر جلوتر که بتوانند دست جامعه را بگیرند 
و آن را به جلو بکشــند. تعلیم وتربیت و مدرسه در جامعه نقش 
توســعه دهنده دارند. اگر این طور باشد، وقتی شما وارد فضای 
مدرسه می شوید، باید احساس کنید از جامعة معمول چند پله 

جلوتر آمده اید و وارد جامعه ای پیشرفته تر و غنی تر شده اید. 
یعنی شما در مدرســه باید احساس کنید به محیطی 

وارد شــده اید که فرهنگ و فهم 10 ســال بعد را 
دارد؛ محیطی که باورها و مهارت هایی که 10 

تجربة
 يك پله گذار
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سال بعد در جامعه جاری می شوند، در آن 
جاری هستند.

بحران کرونا جامعــة تعلیم وتربیت را درگیر یک 
شــوک کرد و این بحران جامعه را واداشــت اتفاقاتی 
را رقــم بزند. کتاب »گذار در بحــران« وضعیت جاری ما را 
تبیین می کند. مخاطبان این کتاب هم زمان پنج قشر هستند. 
تحول اتفاق نمی افتد، مگر اینکه اقشــار پنج گانة دانش آموزان، 
خانواده ها، مربیان، توســعه دهندگان بسترها و زیرساخت های 
تعلیم وتربیت و متولیان ســکوها )پلتفرم های رایانه ای و نظایر 
آن ها(، و برنامه ریــزان و متولیان نظام تعلیم وتربیت که در این 

زمینه نقش دارند، بتوانند درست بازی کنند.

 ازنظریههاییکهدرکتابگذاردربحرانبهآنها
پرداختهایدیاتئوریحاکمبرکتابتان،بفرمایید.

 در ایــن کتــاب نظریه پردازی های متفاوتــي از زاویه های 
علوم اجتماعی، فناوری اطالعــات و تعلیم وتربیت در کنار هم 
قرار گرفته اند. سعی کرده ام نظریه هایی را که 
شالوده های نظام تعلیم وتربیت را می سازند، در 
یــک مدل معماری یکپارچه و همگون تبیین 

کنم.
یک وجه آن، نظریة تحول در شــکل گیری 
یک تمدن متفاوت اســت کــه به آن »تمدن 
سایبری« می گوییم. بحث ما فقط این نیست 
کــه از فناوری جدید اســتفاده می کنیم. این 
فنــاوری جنس زندگی مــا را عوض می کند 
و عوامل شــکل دهندة مدنیــت را در جامعة 
ما تغییر می دهد. قاعدتــًا این عوامل باید در 
نظام های تعلیم وتربیت هــم مورد توجه قرار 

گیرند.
نظریــة دیگــر ایــن کتــاب، حکمرانی و 
ساختارهای حکمرانی در این تمدن سایبری 
اســت. از این زاویه به این نظریه پرداخته ام که اگر می خواهید 
یک نظام عملیاتی داشته باشید و یک حکمرانی را در پهنة نظام 

حاکمیتی ایجاد کنید، چطور می توانید این اتفاق را رقم بزنید.
به تعلیم وتربیت در حوزة برنامة درســی نیز از این زاویه ورود 
پیدا کردم که چگونه عناصر اصلی برنامة درســی کنار هم قرار 
می گیرند و بافت یکپارچه و همگونی را برای برنامة درسی در 

فضای در حال شکل گیری به وجود می آورند.
نظریة دیگر، رویکرد استاد- شاگردی است. در نظام صنعتی، 
شــیوة تولید کارخانه ای و انبوه مربی را به مجری فرمان های 
نظام رسمی تعلیم وتربیت تبدیل کرد، اما االن نقش مربیگری 
و اســتادی دارد، به معلم برمی گــردد و اختیاراتی به او داده 

می شود. در ارتباط با مدل های سکوها و نقش و جایگاه آنان نیز 
بحث های نظری متفاوتی در کتاب آورده ام.

 شــمادرکتابگذاردربحراناشــارهکردهاید،
نظامرسمیکهتأکیدشبرتمرکزوهمگراییمحتواو
روشهایآموزشــیبود،مجبورشددردورانکرونااز
مواضعخودبهنوعیکوتاهبیاید.رویکردتمرکزگرایی

نظامآموزشوپرورشراچگونهمیبینید؟
 در دفاع از نظام متمرکز گفته می شود، ما برای اینکه عدالت 
آموزشــی را برقرار کنیم، باید نظام متمرکزی داشته باشیم که 
همه یکســان باشــند؛ در صورتی که نظام توزیع شده الزامًا به 
معنای از بین رفتن عدالت نیست، بلکه گاه ممکن است تمرکز 
کاماًل ناعادالنه انجام شود. اگر بتوانیم نظام تعلیم وتربیتی ایجاد 
کنیم که متناسب با شرایط محیطی و نیازمندی های جامعة ما 

باشد، آن موقع توانسته ایم عدالت آموزشی برقرار کنیم.
اینکه یک تولیت واحد و الگوی همسانی را به همه جا تجویز 
کنیم، در شــرایط جامعة تمدنی امروز جــواب نمی دهد. ما با 
جامعه ای مواجه هســتیم که »تحول سریع«، »افزایش تنوع« 
و »پیچیدگی«، ســه ویژگی بارز آن هســتند. این خصوصیات 
سه گانه و نبود تمرکز در ذات تمدن سایبری نهفته است. شما 
برای ایجــاد تعلیم وتربیــت در این 
تمدن مجبورید و راه دیگری هم 
ندارید کــه از نظام متمرکز 
کنده شوید و به سراغ نظام 
متکثر  توزیع شده،  چابک 
و متنوع بروید که به افراد 
اجازه می دهد درگیر میدان 
شوند و خالقیت خود را بروز 
دهند. ما االن شــاهد تجربة 
محدود آن در پلة گذار هستیم. 

مطلوباستکه
خانوادهعالوهبر
اینکهولیکودک
است،مرشد،
مربیوراهبر
کودکباشد
معلماننشان
دادهانداگرشما
میدانبازیرادر
اختیارشانقرار
دهید،آنهاهم
خالقمیشوند
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اصل این ماجرا در پله های بعدی است که در کتاب »نظام برتر« 
به آن اشاره کرده ام.

 چالشهایاساسینظامتعلیموتربیتدردورةفعلی
راچهمیدانید؟

 مهم ترین چالشی که آموزش وپرورش ما با آن مواجه است، 
بحران هویت و مأموریت آن اســت. آموزش وپرورش نمی تواند 
به ســادگی به این سؤال پاسخ دهد که چرا هست و چرا بچه ها 
را به مدرسه می فرستیم. ما با مسائل فنی، تکنیکی و عملیاتی 
کنار می آییم و برای آن راه حل پیدا می کنیم. آنچه کنار آمدن 
با آن برای ما مشکل است، فهم تغییر، ماهیت تغییر و باورکردن 

تغییری است که در حال اتفاق افتادن است.

 بهنظرشمادردورانپســاکروناچهتغییراتیرا
نســبتبهدورانقبلازکرونادرنظامتعلیموتربیت

خواهیمداشت؟
 تمام مشــخصه هایی کــه در آمــوزش دوران کرونا اتفاق 
افتاده انــد و اتفاق می افتند، در تعلیم وتربیت تمدن ســایبری 
وجود داشــته اند. یعنی اگر ما این مســیر را می رفتیم )بدون 
بحران کرونا(، دیر یا زود این شیوة آموزشی که در دوران کرونا 
اجرا شــد، کم وبیش در نظام تعلیم وتربیت اتفــاق می افتاد. با 
کرونا نظام تعلیم وتربیت مجبور شد این شیوه را بپذیرد. وقتی 
مدرســه های ما در پساکرونا دوباره شکل بگیرند، به سادگی به 
مدل تعلیم وتربیت قبل از کرونا بر نخواهند گشــت. اتفاقی که 
االن می افتــد، همة خصوصیت نظــام تعلیم وتربیت مطلوب را 
شامل نمی شود. بلکه به خاطر شرایطی که کرونا دارد، طیفی از 

این خصوصیات انتخاب می شوند.این خصوصیات انتخاب می شوند.
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»خودفراگیری« یکی از خصوصیات مطلوب این شــرایط بود که 
در نظام تعلیم وتربیت اتفاق افتاد. خودفراگیری به این معناســت 
که بچه ها خودشــان یاد بگیرند و درگیر یادگیری شــوند و مربی 
به عنوان تسهیل کننده و راهنما کنار آن ها باشد. ما اجازه نمی دادیم 
خانواده هــا در فضــای تعلیم وتربیت مداخله کننــد. اما االن نظام 
تعلیم وتربیت مجبور شده است نقش مربیگری را به خانواده بدهد 
و مجبور است در آینده نیز این روال را ادامه دهد. مطلوب است که 
خانواده، عالوه بر اینکه ولی کودک است، مرشد و مربی کودک باشد 

و راهبری کودک را نیز به او برگردانیم.
استفاده از بسته های آموزشــی و ابزارها و فناوری نیز نمونه های 
دیگری از ابعاد نظام تعلیم وتربیت تمدن ســایبری هستند که در 

شرایط کرونایی محقق می شوند.
یکی از مطلوبیت هایی که در نظام تعلیم وتربیت تمدن ســایبری 
وجود دارد، اما در شــرایط کرونایی محقق نشده، آموزش مبتنی بر 
کاربرد است. در نظام کرونا به این نوع آموزش نیازی احساس نشد 
و تعلیم وتربیت به ســراغ این مطلوبیــت نرفت. بچه ها باید زندگی 
واقعی را در مدرســه تجربه کنند )آمــوزش زندگی(. اما این اتفاق 

اکنون رقم نمی خورد.
هنوز برنامه ریزان نظام آموزشی ما متوجه نشده اند کتاب درسی از 
گردونة تعلیم وتربیت ما خارج شده است. مدیران نظام تعلیم وتربیت 
اعالم می کنند کتاب درســی را به بســتة آموزشی تبدیل کردیم، 
در صورتی که بستة آموزشــی کتاب درسی چندرسانه ای نیست. 
بلکه نوع متفاوتی از هدف های آموزشی و نوع متفاوتی از شیوه ها و 

فرایندهای آموزشی در آن جاری است.

 فکرمیکنیدمعلمانتوانســتهاندباشــرایطکرونا
بهدرستیهماهنگشوند؟عملکردآنانراچگونهارزیابی

میکنید؟
 بهترین قشــری که در این مدت عمل کرده اســت، معلمان 
بوده اند. آن ها توانسته اند خودشــان را تطبیق دهند و از خودشان 
خالقیت نشان داده اند. معلمان بیشتر از همه بار نظام آموزشی را به 
دوش می کشند. اکنون معلمان میدان به نسبت بازتری را پیدا کرده  
و نشان داده اند اگر شــما میدان بازی را در اختیارشان قرار دهید، 

آن ها هم خالق می شوند.آن ها هم خالق می شوند.
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