
با نام خدا



،یتتربهمایش انجمن فلسفه تعلیم و 
1397مهر

سیستان و بلوچستان، زاهدان

، مدرسهنهادبازاندیشی رسالت و کارکردهای 
عصر فناوری در مدرسهبقایبحثی درباره لوازم

اطالعات و ارتباطات



:  دو تالش دیگر داشته ام

اوا در عصر فموزشی آمفهوم و مدلول انقالب :یکی
مهارت های اساسی زندگی در عصر فاوا:مدو



:  بحثپایه و پیش فرض 
دی جباید آن را کهدر عصر جدید "اکولوژی یادگیری"تغییر 

بگیریم
سروکار داریم،  رخداد "نسل رسانه ای"شرایطی که با در 

ت یادگیری به خارج از مدرسه متمایل شده و باید نگران شیف
بودکامل ان به خارج از نهاد مدرسه 

  ....
مدرسهboxاز به خارجیادگیریپرش 



نیاز به باز تعریف نقش و ماموریت مدرسه بسیار 
سرنوست "مدرسه زدایی"جدی است، وگرنه  

محتوم و گریز ناپذیر این نهاد دیرپای اجتماعی 
. خواهد بود



یاکارکرد ویژه بشرط انکه ،مانندنهادهای اجتماعی می 
.  باشندداشته ایکارویژه

حکم عقل و تجربه، نهادهای اجتماعی دارای کارکرد به 
تکراریخدماتشانآن ها کهیاعصری با تحوالت نامتناسب

. نمی ماننداست 
جاری استبقاء اصلح در اینجا هم حکم 



بدون شک در عصر ما بسیاری از کارکردهای  مدرسه امروز نمی 
باشد20و 19تواند کارکردهای قرن 

 ...
تر و چه بسا اثربخش آن نیازها امروزه براحتی و به شکل بهتر، 

.تر در خارج از مدرسه دست یافتنی استقتصادیا
(و حتی نگرشی مهارتینیازهای دانشی و ) 



!!داستان برنامه درسی ببر دندان شمشیری

Saber Tooth Curriculum



، یعنی چهاردیواری محدود و محصوری که همه روزه با پس مدرسه
سپری ن آطی مسافتی کم یا زیاد باید اجبارا ساعات معینی را در 

ساعات هم اجبارا براساس نظم از پیش تعیین شده ن آکرد و در 
مربوط یا نامربوط به نیازهای احساس و ادراک شده و دانشیاطالعات

اگر نتواند به اقتضاء تحوالت را در حوزه های مختلف دریافت کرد،  
ه یتوجدر خور که افزوده ای شارزتکنولوژیک متحول شود و 

به ، باید بنا به قاعده بقاء اصلح تنکننده بقایش باشد را عرضه نماید
.فنا و نیستی بسپارد



،باز هم به بیان دیگر
درباید با بازنگری 

ends of education
جدی تهدیدبه 

end of education
.مقتضی و آنهم فوری داده شودپاسخ 



ایمدرسه موزش آطرفداران دوام نظام 
که در سایه نشان دهندباید بتوانند ( همه ما) 

این نهاد نقش و وزن جدید، جهت گیری های 
ر زیست با کیفیت ت"معناداری در دست یابی به 

.دارددر ابعاد مختلف "فردی و اجتماعی



ه کارکردهای نهاد اجتماعی مدرسه را باید هوشمندان
کردبازشناسی و از نو تعریف 

یا
Reschoolingه را باید در دستور کار قرارداد تا ب

.نغلطیمdeschoolingورطه اجتناب ناپذیر 



البته چنین مدرسه ای می تواند از فرصت های بی نظیری که تکنولوژی در 
هم اهداف بازبینی و بازیابی شدهبرای تحقق طیف دهداختیار قرار می 

کنداستفاده 
  ....

ت قطعا باید بکند و این نخستین یا بدیهی ترین داللت توجه به تحوالیا 
قهرا استفاده از . تکنولوژیک در روزامد سازی نظام آموزشی است

نفی ارای یتکنولوژیک یک فرض است و هیچکس را های رابزا
. نیستن آعقالنی 



برای هدف متقاعد (ابزارهای دیجیتال)تکنولوژیاما، تاثیر یا برد 
ساختن جامعه نسبت به ضرورت دوام نهاد مدرسه بسیار محدود 

این متقاعد سازی که الزمه دوام است در سایه تغییر در . است
علی کارکردها، جهت گیری ها و ارزش افزوده  هایی است که 

یاماشیناالصول 
Rewiring

.یدآتنهایی از پس ان بر نمی به 



به نباید را "موزشیآانقالب "مفهوم 
کاربست مظاهر مختلف فناوری در نظام 

آموزشی فروکاست
و

.اثربخشی را به مسلخ کارایی برد



گشتالت/ منطق کل نگر: الف
تجربه یادگیریکردنلذت بخش 



:یعنی
لذت بخش بودن تجربه اطمینان از حصول 

یادگیری
که توام با لذت نباشد، یادگیری یادگیری 

. استشبه یادگیری نیست، 
.



دارای تجربه یادگیری واقعی و ماندگار و تاثیرگذار، الجرم
. زیباشناختی استویژگی

، نباشدلذت شوق ورخداد یادگیری توام بااگر 
حیثیت و موجودیت جذابیت، مهلکی به ضربه 

.مدرسه وارد می کند



یا سازی برنامه درسی شخصی ( 1
انعطاف در آنایجاد 

"وجهیدرسی سه برنامه "



ساختاری و سیستماتیک ربط ( 2
نیازهای واقعی برنامه درسی با 

شده و تجربه احساس و ادراک 
زیسته



محیط اجتماعی گیرا و گرم (3
گوناگونهای خشونتعاری از و 



عاملیتفرایندیادگیری آمیخته با ( 4
های رقابتفردی و جمعی و عاری از 

فرساینده



ها؟منطق سایر توصیه : ب

تمرکز تحلیلی بر فرصت ها و تهدید ها



سطحی واطالعاتو جبران نسبییافتهدانش سازمان انتقال ( 5
شودپراکنده که موجب احساس سیری کاذب می 

 ...
.  است که در عصر اطالعات و ارتباطات انسان ها را تهدید می کندچالشی 

مرکبعصر جهل تبدیل شدن به 
:وردآبالیی که اینترنت بر سر ذهن می 

“The shallows”
سواد عاریه ای بر اساس خرده داده ها



”پاسخ محوری“بدیل”پرسش محوری“( 6
ین نتیجه چنن آاز شناختن وپلکانی برای نیل به پرسش سازمان یافتهدانشحتی از 

ار بقاء در مدبرای انرژیشناخت مجهوالت بیشتر و ای را طلب کردن، یعنی 
یادگیری 

 ....

آفت مهم وبگردی . دهدها هم عمق، جهت و هدف "وبگردی"به پرسش می تواند 
و ر بستبر و فرصت های یادگیری خارج از حصار مدرسه پرسش. از بی هدفی است

.به درستی هدایت می کندرا یا ابزارهای دیجیتال شبکه 



سایبریهوش / سواد ( 7
شامل 

خطرات فردی و اجتماعی حضور در اینترنت مانند و مقابله باشناخت
قربانی جرایم اینترنتی شدن، اعتماد نسنجیده به هویت های جعلی یا 

ناشناس
تاثیر نپذیرفتن از محتواهای مروج خشونت و افراطی گری و 

ظرفیت تولید محتوای مثبت و برخورداری از روحیه ووضداخالقی
سازنده 

معتبرارزیابی و تشخیص داده های جعلی و دروغ از داده های قدرت 



منش دمکراتیک در رفتار پرورش ( 8
اجتماعی

شامل  
و درصلح گفتگو، تحمل اندیشه مخالف،  باور به زیست قدرت 

بهمسالمت با دیگران ، پرهیز از خشونت، خوشبینی و امید نسبت 
مدنیاصالح امور با روش های حل مسایل و



معنویت گرایی(  9
هستی و همدلی با خلق و ، همنواییهارمونیرسیدن به 

بنام تربیت دینی در مدرسه اتفاقنچه آاصلی در رویکرد 
افتدمی 

دیناصلی هایپیام، محبت، شفقت و رحمت رافت



خویشتن بانی( 10
در سپهر دینی و فرا ... خود کنترلی یا تقوا

و کیفیت میزاندینی خصوصا در قضیه
معنای ویژه ایجدیدمواجهه با تکنولوژی

می یابد



:نتیجه
ر های برتیادگیری نوع یا کارها این ها یک قرائت و یک روایت از 

وی است که اگر نهادی بنام مدرسه به ان اهتمام بورزد، تا اطالع ثان
تهدید نمی شود و الاقل بخش قابل توجهی از مردم ون آموجودیت 

ات حکومت ها توجیه عقالنی و اقتصادی برای دوام بخشیدن به حی
.آن را خواهد داشت



والسالم
با سپاس از عنایت شما


