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در نظر بگیرید دو معلم به شیوه های زیر 
به آموزش دانش آموزان بپردازند:

 در کالس معلــم اول، فراگیرندگان 
مفاهیم، تجربه هــا و قوانین را می خوانند، 
حفظ می کنند و می کوشــند آن ها را به 
خاطر بســپارند. در کالس معلــم دوم، 
فراگیرندگان، ضمن انجــام فعالیت ها یا 
کســب تجربه، در تولید مفاهیم شرکت 
دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را 

به دست می آورند.
 فراگیرنــدگان کالس معلم اول، هر 
چه را به امانت به ذهن خود ســپرده اند، 
پس می دهند و هنگام آزمون، امانت های 
دریافتی را مســترد می کنند. در کالس 
معلم دوم، فراگیرندگان با تمام افراد گروه 
به بحث و گفت وگو می پردازند، با هم کار 
می کنند، نظرات خود را با یکدیگر مقایسه 
و اشتباهات خود را تصحیح می کنند و به 

فراگیری دانش یاری می رسانند.
 معلم اول غالبًا با روش ســخنرانی 
تدریس می کند و نقش حل کنندة مسائل 
را ایفا می کنــد )تمرین می دهد، به حل 
تمرین ها کمک می کند و با مثال مفاهیم 

را توجیه می کند(. معلــم دوم راهنمای 
یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم 
به پرسش ها، می کوشــد با پرسش های 
متعــدد از فراگیرنــدگان ، آن هــا را به 
پاسخ های صحیح هدایت و به اندیشیدن 

ترغیب کند.
 معلم اول غالبًا جزوه می گوید، مطالب 
کتاب را خالصه می کند و فراگیرندگان را 
به سوی استفاده از کتاب های حل مسائل 
سوق می دهد. معلم دوم به فراگیرندگان 
پاسخ کلیشــه ای نمی دهد، پرسش هایی 
را مطرح می کند که قابل بحث باشــند و 

فرصت گفت وگو ایجاد می کند.
 معلــم اول به کالس تکلیف می دهد 
و فراگیرندگان در این فرایند تماشاگرند. 
معلم دوم هر فراگیر را تشویق می کند که 
از دیگــران کمک بگیرد، برای نظریه های 
خود وســایلی بسازد، تجربه کند و نتیجه 

را گزارش دهد.
 معلــم اول، خــود کالس را کنترل 
می کند و معلم دوم غالبًا نظارت می کند و 
امور کالس، از جمله حضور و غیاب را، به 

سرگروه ها  وامی سپارد.

 معلم اول در صحنــة آموزش کاماًل 
فعال است و فراگیرندگان او ساکت هستند، 
ولی فراگیرندگان در صحنة آموزش کالس 
دوم فعالیت می کننــد و معلم راهنمای 

فعالیت های آن  ها می شود.
 در کالس اول، هــدف یــاد دادن و 
تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی های 
ضــروری و غیرضروری اســت، ولی در 
کالس دوم، هــدف یادگیــری اســت و 
فراگیرندگان به یادگیرنده های مادام العمر 

تبدیل می شوند.
اکنون شما دریابید که دانش آموزان هر 
یک از این دو کالس، چه برنامة درســی 
پنهــان متفاوتی را تجربــه  می کنند؟ به 
نظر می رسد، سیاق معلم اول که در زمرة 
روش های آموزش رایج در نظام آموزشی ما، 
یعنی مستقیم یا سخنرانی است، به ایجاد 
خصوصیاتی نامطلوب نظیر تسلیم، انقیاد و 
نداشتن رغبت و اهتمام نسبت به یادگیری 
و تعلیم می انجامــد. همچنین، می تواند 
روحیة انفعال، ناامیدی، ســطحی انگاری، 
كوشش برای حفظ طوطی وار و حتی تقلب 
را ایجاد كند. در حالی كه نظام آموزشــی 
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 روش های گوناگون تدريس معلم، جدا از آنکه سطوح يادگيری متفاوتی را برای دانش آموزان در پی دارد، آثار نهانی متفاوتی 
را پديدار می کند که در دايرة برنامة درسی پنهان قابل ذکر است. اين موضوع در شرايط گريزناپذير جديدی که فضاهای مجازی را 
برای آموزش پيش رو قرار داده است، توجه و اهميت ويژه ای می يابد. همچنين، شيوه های گوناگون ارزشيابی هم موجب شكل گيری 
برنامة درسی پنهان و نتايج ناپيدای گوناگونی خواهند شد. يادداشت حاضر، به اين دو مقوله، به عنوان ديگر عوامل مؤثر محيط 

شناختی در ايجاد برنامة درسی پنهان می پردازد.
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سالم، همچون سیاق معلم دوم، موجب شور 
و شوق یادگیری، خالقیت و نوآوری، مباحثه 
و نقادی می شود و تسهیلگر كشف واقعیت 
توسط خود یادگیرنده و به صورتی  فعاالنه، 

خواهد شد.
به نظر می رســد یكــی از عواملی كه در 
كم كردن فاصلة بین برنامة درسی رسمی و 
پنهان تأثیر دارد، مشاركت فراگیرندگان در 
جریان آموزش اســت. در صورت مشاركت 
فراگیرندگان در طراحــی و اجرای آموزش، 
 آن ها نیز  فعالیت های یادگیری را با اهمیت 
تلقی خواهند كرد و با عالقه و آگاهی، برای 
یادگیری و نیل به هدف های آموزشی تالش 

می کنند. 

آثار پنهان آموزش در دوران کرونا
با تعطیلی مدرسه ها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، شــوکی به جامعة معلمی و فرهنگی 
وارد شد که تعادل نظام آموزشی را به هم زد. 
در این میان، بسیاری از معلمان، تا جایی كه 
در توانشان بود تالش كردند. از این رهگذر، 
حماســه هایی رقم زده شد، تحرك هایی به 
وجود آمد، زمینة بروز و ظهور خالقیت ها و 
شکوفایی استعدادهایی فراهم شد تا تعادلی 
جدید برقرار شود. از این رو، گرچه كرونا به 
ما شوك وارد كرد، اما این شوك در خیلی از 
ابعاد ما را رشد داد و از این باب مبارك بود و 

این جنود الهی در عالم، مبارك هستند! 
كرونا برای همه، به خصوص معلمان و جامعة 
فرهنگی، تهدیدی بزرگ بود، اما ما توانستیم 
این تهدیــد را به فرصت تبدیل کنیم. تمام 
بسترهای قبلی كه از آن گریزان یا كم توان 
بودیم، به عنــوان امكان های جدید، خود را 
آشكار كردند و در خدمت امر مقدس آموزش 
و یادگیری قرار گرفتند. كاری كه قباًل اتالف 
عمر محسوب می شــد، االن خوب و مفید 
تلقی می شود و به رشد و توسعة توانمندی  
بچه ها كمك می کند. گروهی از معلمان به 
سراغ اطالع رسان های متفاوت رفتند، گروهی 
شــبكه های اجتماعی را برگزیدند و گروهی 
که هیچ كدام را نداشتند، با تلفن و جزوه با 

بچه ها ارتباط برقرار كردند. 
پــاره ای از مدرســه ها از قبــل امكانات و 
زیرساخت هایی داشــتند، اما به طور عمده 
چندان فعال نبودنــد. تمام مربیان و بچه ها 
با آن هــا كار نمی كردند و مراجعاتی از روی 
سرگرمی داشتند. مدرسه ها این موارد را برای 
رشد خودشان و دانش آموزان جدی گرفتند 
و حتی گاهی پدرها و مادرها در این موضوع 

وارد شدند.

چنیــن تجربة قصد و پیش بینی نشــدة 
اســتفاده از بستر مجازی، وجهی از برنامة 
درســی پنهــان را پیــش روی معلمان و 
دانش آموزان قرار داد. به نظر می رسد، در 
دوران پساکرونا، استفاده از این فرصت، در 
ضمیمة کالس های حضوری باقی بماند و 
یادگیری ترکیب به طور جدی در دســتور 
کار مدرسه ها و معلمان قرار گیرد. بنابراین، 
ضرورتی از صالحیت هــا و توانمندی های 
جدیــد پیــش روی معلمان قــرار گرفت 
تــا براســاس آن طرحی نــو در اندازند و 
شــیوه های جدیدی از آمــوزش را تجربه 
کنند. این مــوارد را می توان در دو بخش 
پداگوژی و فناوری خالصه کرد. به عبارت 
دیگر، معلمان باید این دو نوع شایســتگی 
را كســب كنند تا در دوران پساكرونا باقی 

بمانند.
كلمة پداگوژی ریشة روسی دارد و بر علم 
و هنر یاددهی و یادگیری مبتنی بر طراحی 
آموزشــی ناظر است که در آن سیر حركت 
دانش آمــوز از نقطة آغاز تا نقطة پایان، برای 
رسیدن به اهداف یادگیری ترسیم می شود. 
در این بستر جدید، شیوه هایی چون یادگیری 
معکوس، اصول تولید محتوای الکترونیکی، 
هــدف و مدیریت کالس های برخط، و انواع 
مدل های اجرایی مدرسه های ترکیبی، بیش 
از همیشــه برای معلم ضروری می نماید تا 
شیوة آموزشی اثربخشی را برای دانش آموزان 

طراحی کند.
وجــه دیگر، فناوری اســت كه بر بســتر 
پداگوژی می نشیند. در اینجا بحث این نیست 
كه از تعدادی فیلم استفاده کنیم یا آن ها را 
نمایش دهیم، بلکه بحث این اســت كه ما 
بتوانیم فناوری را در بستر طراحی آموزشی 
ببینیم و به كار بگیریم تا به اثرگذاری آموزش 
و تعامل بیشتر دانش آموزان با معلم بینجامد 

و حتی به مشاركت اولیا دامن بزند.
در حــوزة آموزش، برنامة درســی پنهان 
برخاســته از کرونا، چنین نهیب می زند که 
معلمی كه امــروز می خواهد در دوران كرونا 
و پساكرونا كار كند، كافی نیست بگوید من 
رسانه هایی را که دیگران تولید كرده اند به كار 
می گیرم. معلم حرفه ای باید خودش دست به 
ابزار باشــد و كار كردن با نرم افزارها را بداند؛ 
همچون كســی كه می خواهــد از ابزارهای 
آشپزی استفاده كند. آشپز حرفه ای اگر ابزار 
نداشته باشد، كاری نمی تواند بكند! بسیاری 
از كارهــا را ابزار انجام می دهــد. این ابزارها 
در فضای فناوری جدید به تولید رســانه ها 

می انجامند. 

بنابراین، الزم اســت معلم ها خودشــان 
آستین ها را باال بزنند و یاد بگیرند، تا بتوانند 
فیلم برداری کننــد، فیلم ها را تدوین كنند، 
برایشــان زیرنویس و صدا بگذارند و ... تمام 
كارهای رسانه سازی مورد نظر را خود انجام 

دهند.

آثار پنهان نظام ارزشیابی
نظام ارزشــیابی نیز می توانــد پیامدهای 
ضمنی به همراه داشــته باشــد و عادت ها 
و نگرش هایــی خاص ایجاد كنــد. به طور 
معمول، فراگیرندگان براساس بازخوردهایی 
كه از امتحانات و شــیوه های ارزشیابی خود 
می گیرند، شــیوة مطالعه و تعامل با مطالب 
علمی را جهت می دهند. روش های نامناسب 
ارزشیابی فشــار ســختی بر فراگیرندگان 
وارد می كننــد و ایجاد روش های غلط را در 

یادگیری سبب می شوند.
برای مثال، محدود کردن ارزشیابی به پایان 
دورة آموزش، عالوه بر فشــار روانی مضاعف 
و اضطــراب فراگیرندگان، آ ن هــا را از لذت 
یادگیــری محروم می کند. از ســوی دیگر، 
بدیهی اســت چنانچه انگیزة یادگیرنده به 
اموری غیر از خردورزی و دانشوری معطوف 
شود و مدرس جز بازگویی وقایع و پدیده ها 
كار دیگری نكند، ارزشیابی صرفًا در طبقات 

پایین شناختی رخ خواهد داد. 
لیكــن، چنانچه ارزشــیابی مبتنی بر قوة 
پــردازش، تحلیــل و تركیــب، و قضاوت 
اجتهادگونــة فراگیرندگان صــورت پذیرد، 
بدیهی اســت آنان نیز به طبقات باالتری از 
حیطة شناختی نائل می شوند و بازشناسی به 
بازخوانی، و حافظه سپاری به شناخت روابط 
و پدیده ها بدل خواهد شــد. نظام ارزشیابی 
نامناســب ممکن است به ایجاد نگرش های 

منفی، مانند موارد زیر، منجر شود:
- نمره تنهــا معیار ارتقا و پیشــرفت در 

مدرسه است.
- تحصیل و كسب معلومات و اطالعات، به 

منظور پس دادن آن به شكل امتحان است.
- بهترین راه حفظ كردن است.

در حالی که به جای ارزشیابی از یادگیری، 
می توانیم در پی ارزشیابی برای یادگیری یا 
ارزشــیابی به منزلة یادگیری باشیم. امروزه 
معلمــان خالق در شــرایط غیرحضوری و 
آموزش هــای ترکیبی خــود، می توانند با 
استفاده از بسترهای مجازی، انواعی دیگر از 
شــیوه های ارزشیابی را همچون آزمون های 
عملکردی، تحلیلی، کتاب باز و غیره نیز تجربه 

کنند.


