
»آموزشــگری« و »پداگوژی« مفهومی متعالی، و 
به عنوان یک علم نیازمند توجه عالمانه اســت. این 
روزها که جوامع از شیوع همه گیری جهانی )پاندمی( 
کرونا متأثرند و بنا بر آمارها، 85 درصد از فعالیت های 
مدرســه های جهان تعطیلی را تجربه کرده و تحت 
تأثیر قرار گرفته اند، خانواده ها و دولت ها در پي یافتن 
راهي براي جبران خأل حضور در مدرسه هستند. در 
این میان مفهومي به نام »خانه مدرســه«1، به عنوان 
اولین و شاید تنها راه حل مطرح است و توجه دوباره 
به این مفهوم مولود وضعیت کنونی اســت. حقیقت 
این اســت كه اكنــون آموزش از فضاي مدرســه و 
كلیشــة خود خارج شده و کوچ  اجباري آموزش به 

محیط خانه و جامعه را شاهد هستیم.
اگر به تاریخ علم آموزش و مطالعات برنامة درســی 
نگاهی دوباره بیندازیم، شاهد برخی کوچ ها و تحول ها در 
رویکردهای آموزشی هستیم. چرخش هایی که می توان 
آن ها را »رنسانس فکری« یا »انقالب آموزشگری« نامید.

در سال 1918، جان فرانکلین بابیت2 کتابی با عنوان 
»چگونه یک برنامة درســی تدوین کنیم«3  نوشت و 
برای تفکر روشــمند و عالمانه در حوزة برنامه درسی 
ریل گذاری کرد. با این ســرآغاز، »چگونه آموختن«4 
به یادگیرنــدگان همپا و هم تــراز با»چه آموختن«5 
بــه یادگیرندگان تکامل یافــت و موضوع هایی چون 

هدف نویسی برای آموزش، تبدیل هدف ها به محتوای 
درسی، و چگونگی تدریس و ارزشیابی آن از مهم ترین 

دغدغه های برنامه ریزان درسي شد.
 انقالب اول در حوزة نگاه به مقولة آموزش به واسطة 
جنگ جهانی دوم6 روی داد؛ آنجا که دولت ها دریافتند 
باید به ســرعت گروه هــای زیــادی را در حوزه های 
متفــاوت آمــوزش دهند و به شایســتگی انجام کار 
برسانند. از این رو از توجه به تفاوت های  فردی کاستند 
و با اتخاذ آموزش های گروهی، هزینه های سرانة نظام 
آموزشی را کاهش دادند. این رهیافت اگرچه زود بازده 
می نمــود، اما در درازمدت خــأل وجود تخصص های 
خاص، خالقیت های نوظهور و آنچــه به آن پرورش 
اســتعدادهای فردی می گوییم، بروز کرد. اگرچه در 
ســال های پس از پایان جنگ جهانی، اندیشــه های 
نقادانه دست به جراحی و تعدیل اندیشه های آموزشی 
زدنــد و نظــرورزی و نظریه پردازی های متعددی در 
حوزه های روان شناســی، علوم اجتماعی و مطالعات 

برنامة درسی متولد شدند.
آموزش همانند اقتصاد، ماهیتی حساس به تمامی 
کنش های اجتماعی- سیاسی دارد. پیدایش هژمونی 
شرق و غرب در جهان قرن بیستم و شروع جنگ سرد، 
تأثیراتی انکارناپذیر بر این مفهوم حســاس و ظریف 
گذاشت. اگرچه نمی توان انقالب دوم را مانند انقالب 

ونا، سومین کوچ در آموزشگری کر

محسن کياالشکی
دانشجوی دکترای مطالعات برنامة درسی
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اول ناشی از یک عامل تلقی کرد، اما نقطة عطف این 
اثرگذاری را می توان در شــروع »عصر فضا« دانست. 
آنجا که »اســپوتنیک 1« در ســال 1957، به عنوان 
اولین فضاپیما،  به فضا پرتاب می شــود و چند سال 
پس از آن، در ســال 1961، یوری گاگارین با سفینة 

»ُرسٌتک-1« اولین انسانی بود که به فضا سفر  کرد. 
دستیابی به این دو موفقیت که فضای رسانه ای آن 
دوران را کامــاًل به نفع بلوک شــرق تغییر داد، نقش 
پررنگی در تغییر گفتمــان غالب و رویکرد حاکم در 
نگاه به برنامه درسي به وجود آورد. مدرسه های غرب )و 
به ویژه آمریکا، به عنوان صاحب سبک آموزش غربی و 
امپریالیستی( به سمتی حرکت کردند که بتوانند سهم 
خود را به عنوان قدرت اول علمی، اقتصادی و نظامی 

جهان بازیابند و آن را حفظ و تقویت کنند. 
ایــن چرخش و انقالب رویکردی نیز باز به کاهش 
توجه به عالقه مندی های فردی و تدوین هدف های 
آموزشــی جدید منجر شد؛ هدف هایی که در تالش 
بودنــد، هر دانش آمــوز را به چرخ دنــده ای برای به 
حرکت درآوردن ماشــین علمی- اقتصادی کشــور 
بدل کننــد. در این نگاه، کمال یــک دانش آموز در 
پاسخ گویی به نیازهای دنیای کار تلقی می شد. این 
دیدگاه هنوز هم در بســیاری از کشورهای در حال 
توسعه و کمتر توسعه یافته مورد پذیرش است و در 
نگاه اول نیز کاماًل عقالیی و منطقی به نظر می رسد.

علــت اینکه در نظام آموزشــی ایــران به وضوح 
نمی تــوان این چرخش ها و انقالب هــا را یافت این 
اســت که اواًل علم برنامة درسی با تأخیر به جامعة 
ایران پا گذاشت و در هنگامة بسیاری از این تحوالت، 
هنوز هویت علمی خود را تعریف شده نمی یافت. ثانیًا 
برخی از تحوالت جامعة جهانی بر گســتره  و بافت 
فرهنگــی- اجتماعی ایران کم تأثیر بود و طبیعتًا در 
نظام آموزشــی ایران نیز تأثیر چندانی نمی گذاشت. 
چــرا که فضای فکــری، اقتصــادی، اجتماعی و یا 
فرهنگی کشور، مهیای پذیرش، نظرورزی و کاربست 

دیدگاه های مطرح شده در جامعة جهانی نبود. 
اما به نظر می رسد همه گیری جهانی کرونا به چند 
علت امکان بدل شــدن به عامل آغاز عصر جدید و 

انقالب آموزشگری را داراست:
1. جامعيت

بعد از جنــگ جهانی دوم که شــاید بتوان آن را 
فراگیرترین رخداد چند قرن اخیر دانست، همه گیری 
جهانی کرونا از نظر وسعت و جامعیت با هیچ پدیدة 

دیگری قابل مقایسه نیست.

2. اثرگذاری و ضریب نفوذ
در قرن اخیر عوامل بســیاری بر جامعة جهانی اثر 
گذاشته اند. بسیاری از بیماری ها، رکودهای اقتصادی 
و ســقوط حکومت ها رخ داده اند. اما اثرگذاری هیچ 
کــدام از این عوامل تــا این حد بــه درون زندگی 
و خانه هــای مردم نفوذ نکرده و حتی ســاده ترین و 
شــخصی ترین امور را به اجبار تغییر نداده است. به 
طریق اولی، هیچ عاملــی هم تا این حد در آموزش 

اثرگذار نبوده است.
3. سرعت اثر و غافلگيری

کرونا نه آرام آرام، بلکه به یک باره و در کمتر از چند 
ماه تمامی جوامع را از انکار و ناباوری به ورطة هشدار 
و بحران کشــاند. این ســرعت اثــر، ناآمادگی نظام 

آموزشی را عیان تر کرد. 
به نظر می رسد با توجه به دالیل اشاره شده، دوران 
کنونی، دورانی است که آیندگان از آن به عنوان یکی 
از نقاط عطف در آموزشگری و تاریخ مطالعات برنامة 
درسی یاد می کنند. از این رو، بایسته است با پذیرش 
این حقیقت که رنسانســی در نظام آموزشگری در 
حال وقوع اســت، به انتظار بیهوده برای پایان یافتن 
ایــن دوران و بازگرداندن رویکردهای آموزشــی به 
دوران پیش از کرونا پایان دهیم. و شایسته است که 

به آینده و تبدیل این تهدید به فرصت بنگریم.
اکنون که هم زمانــي اثر کرونا را در جوامع مختلف 
شاهد هستیم، فرصت خوبی است تا این بار از تحوالت 
جهانی عقب نمانیــم. با نگاهی جامع نگــر به حوزة 
مطالعات جهانی، از دوباره آزمودن آزموده ها بپرهیزیم. 
در کالم جامع تر، می توانیم تجربه های کشور خود را 
که حتمًا برای بسیاری از کشورهای جهان سازنده و 
ارزنده خواهد بود، در قالبی مدون، مستند و قابل بحث 
به جهانیان عرضــه کنیم. عالوه بر این، باید بدانیم با 
گذشت چندین ماه از همه گیری این بیماری، همچنان 
تعداد قربانیان و مبتالیان روزانه باالســت و نباید به 

پایان زودهنگام آن چندان امیدوار بود.
آنچه جــاي نگراني دارد، نگاه منفعالنه و به انتظار 
نشســتن همة اركان دخیــل در آمــوزش) اعم از  
برنامه ریزان درســي تا خانواده ها( براي پایان یافتن 
این دوران و بازگشــت به دوران قبل از كرونا است؛ 
دوراني كه احتمال بازگشت آن بسیار اندك است. با 
این نگاه در صورت برگشــت به گذشته نیز، به علت 
اســتفاده  نکردن از این فرصت براي كوچ در فرایند 
آموزش، از پیشــرفت های جامعة جهاني فرسنگ ها 

فاصله خواهیم گرفت.
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