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 1دیمهرمحمحمود م

 مقدمه

 خی. تارستین یمعنا شک نیبشود. در ا تیو ترب میموجب تحول در عرصه تعل تواندیم یعرصه تکنولوژ تحوالت

 دیاز تول و پس یتکنولوژ کی شیدایخلق و پ یدارد که همپا تیواقع نیو کم نشان از ا شیب زین تیو ترب میتعل

 افتاده است.  فاقات تیو ترب میتعل بسیاری از نهادهای 2یدر جهت کارآمد ساز یاتازهانبوه آن، اتفاقات 

دور در  چنداننه ندهیدر آ تالیجید یتکنولوژ یکه از دستاوردها ییهاینیبشیپبا  نیو همچن یبرهه کنون در

 هاتفرص( و خرد )تیو ترب میتعل یهانظامدر سطوح کالن )  تیو ترب میتعل یکارآمد ساز رودیم ارظانتدست است، 

 یدگرگون ایباشد که از آن در حد انقالب  عیو وس منهدر کالس درس( چنان پردا یریادگیو  یاددهی یندهایفرآو 

 که در خلق و توسعه ینسبت ازجملهبسته به عوامل گوناگون  ایدن وپرورشآموزش یهانظام. شودیم بردهنام یاساس

 شاهد وقوع شیب ایکم  یو اقتصاد یفرهنگ طیشرا نیو همچن یفن یهارساختیز، اندداشته دیجد یهایتکنولوژ

یرناوفزود است و کاربرد  اریسخن گفتن از انقالب بس یما، هنوز برا رینظ یی. در کشورهااندبوده یانقالب نیچن

 است.  دهینبخش کیپداگوژ یو سازوکارها ی، کالس درسآموزش نظامبه یاهنوز چهره تازه دیجد یها

 ه ابزاری و نگاه تمدنی در یک نظرنگا

 . چراکهشودیمناصواب ارزیابی  دینسل جد وپرورشآموزشدر  دیجد یکاربرد ابزارهای به انقالب آموزشفروکاستن 

 نظرانصاحب موردتوجهکمتر  متأسفانههست که  زین یتریجدبس  یامدهایپ یاطالعات و ارتباطات دارا یتکنولوژ

 (.1382) مهرمحمدی، است قرارگرفتهدر سطح جهان،  ای رانیخواه در ا ت،یو ترب میمعاصر تعل گذاراناستیسو 

ساخته است و از آن  زیگذشته متما یهایتکنولوژرا از جنس  ندهیحال و آ یسخن آنچه جنس تکنولوژ گریبه د

قرن  کی یط ددمتع یهایتکنولوژ. خلق شودیمغفلت نام برد  توانیم "یتمدن"کارکرد  ای تیثیبا عنوان ح

 شتر،یب یابیدست یبرا یابزار ای لهیوس عنوانبه تیو ترب میفراتر از کاربرد در عرصه عمل تعل ییگذشته تقاضا

عات و اطال یفناور یعنی د،یجد یتکنولوژ ینداشته است. اما تقاضا تیو ترب میبه اهداف تعل ترروانو  ترعیسر

است.  تیو ترب میاهداف تعلاساس یا معنا و در  یشیهمان بازاند ههم دارد ک یگریو مهم د یارتباطات، بُعد جد
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یا  رصهع کینماد ورود به  تالیجید یمطرح است که تکنولوژ دیجد یبا تکنولوژ وندیتقاضا بدان جهت در پ نیا

اده ساختن مآ ژهیو تیرمأمو تیو ترب میتعل ازآنجاکهو  (Toffler, 1984)  بشر است ستیتازه در ز یتمدن موج

از آن  شیکه پ ییهایستگیشاتازه را دارد موظف است در اهداف و  یتمدن طیشرا رد ستیز یرا برا دینسل جد

به  .هستند نشود "یتمدن یافتادگعقب" یکه دارا یافراد تیکند تا متهم به ترب یبوده است بازنگر موردتوجه

. کرده است یاتازهی خو بشر را وارد دوره تاری زدهرقمدیگر سخن و از منظر هایدگر تکنولوژی زیست جهان تازه را 

یمیک نیروی تاریخی جهان انسان را شکل  عنوانبهکه  کندیممعرفی  یادهیپدیا  "گشتل"هایدگر تکنولوژی را 

  . عبدالکریمی، سخنرانی فلسفه تکنوژی( ) کندیم یبنداسکلتخاصی  به طرزو آن را  دهد

ر دستور کار تحول دتعلیم و تربیت با تکنولوژی جدید،  "تمدنی"و  "ابزاری"از منظر این نگاه و دوگانه مواجهه 

زارها ها و اب درروشو تحول  رییو سپس تغ اشددر اهداف ب یمعطوف به بازنگر دینخست با تیو ترب میعرصه تعل

 "یگونگچ"درباب  میتصم اتخاذو  تأملبر  دهیپد کی "یستیچ"درباره  میو اتخاذ تصم تأمل چراکه. ردیهدف قرار گ

در تعلیم و تربیت عصر جدید  3"رخدادهای درست یریگشکل"باید نسبت به  داتاب گریدانیببه آن تقدم دارد.

) همان معنای کارایی( معنا و موضوعیت  4"هاآنانجام درست " اساساًاطمینان پیدا کرد )همان معنای اثربخشی( تا 

 یآن را به معنا دیو نبا ردیگیمشکل  ادو تقاض نیبا پاسخ به ا یقیحق ی، در معنا"یوزشآم انقالب"پس  پیدا کند.

 داد. لیتقل هاروشو  ابزارهاتحول در  جیرا

ه از آن دارد ک تیقرار داده و روند تحوالت حکا ریتأثتحت  قاًیعمرا  یانسان ستیز یهاساحتتمام  یتکنولوژ نیا

 اریابعاد بس هاانسان یزندگ ریتأث ازنظر( 1397شانی، چهارم ) یسحر است. انقالب صنعت عهیهنوز از طل نیا

انطباق با  تیکه قدرت و ظرف آورندیمدوام  یو جوامع هاانسان طیشرا نیخواهد داشت. و البته در ا یترگسترده

 تیو ترب میتعل یبالفاصله پا دیآیم انیانطباق به م تیتازه را داشته باشند. آنجا که سخن از قدرت و ظرف طیشرا

رسالت خود در  یکنون یآموزش یهانظام ایکه آ شودیمپرسش مطرح  نیو قهرا ا دیآیم انیآن به م یو کارکردها

اگر مدرسه  ر؟یخ ای کنندیم فایا یدرستبهرا  دیجد طیمتناسب با شرا تیقدرت و ظرف یدارا یهاانسان تیترب

 عنوانهب سرعتبهخلق نکنند، نهاد مدرسه  یاافزودهارزشرا به همراه نداشته و  یتیمز یامدرسه التیتحص ایرفتن 

رخت  یاجتماع اتیصحنه و صفحه ح زا مروربهدست خواهد داد و خود را از  تیموضوع یسربار اجتماع نهادکی

 چیلیا وانیمانند ا یتوسط افراد یاستراتژ کی عنوانبه ییبا عنوان مدرسه زدا درگذشتهبست. آنچه  بر خواهد

تحول و  یاستراتژ کی گری، دشدندیمبا آن فراخوانده  یبه همراه ی( و کنشگران اجتماع1972)شدیممطرح 

 ازمندیو تحقق آن ن شرفتیاز پ یریاست که، برعکس، جلوگ یعیطب ی، بلکه رخدادشودینمتوسعه محسوب 

از  یاستراتژ نیاست. ا تیو ترب میتعل ژهیوبه یعلوم اجتماع نظرانصاحب شدهحسابو ورود  یاستراتژ یطراح
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 یهاافتهیو  کندیمو ارتباطات ارتزاق  اطالعات یدر عصر فناور یدرباره مدلول انقالب آموزش ینظرورز جینتا

 نهاد مدرسه قرار دهد.  یهاتیمأمورها و نقشه راه تحول در کارکرد میدر خدمت ترس دیمربوطه را با

را به ساخت جوامع و  یکه بالنسبه تحوالت شگرف کمیو  ستیقرن ب نیآغاز یهادههو   یکنون طیشرا هم

درباره  یپژوهندهیآو هم  مینیبیم نهیبه همراه داشته و آن را به ع یانسان اتیابعاد مختلف ح تیریمد یسازوکارها

را که متوجه  یمهم یهاچالش ازجملهم بود، یدور شاهد خواه چنداننه ندهیتر که در آدگرگون ساز طیشرا

قدرت  میتوانیماست که ما چگونه  نیا خواندیفرام ینظران را به نظرورزو صاحب کندیم تیو ترب میتعل یهانظام

و  5ببخشد تیمصون کیرا در برابر اتفاقات عالم روبات هاآنکه  میکن هیتعب دیرا در نسل جد ییهاتیظرفو 

را با مخاطره مواجه نکند؟  هاآنروان  و سالمت اتیادامه ح 6یهوش مصنوع یستاوردهاد

(fLk0Xc7uw0https://www.youtube.com/watch?v=j  1398ماراالنی،  دارجبهو )خلق  چراکه

و با اتکاء به  یکنون شدهشناختهمشاغل  ریاز مس گمانیباز آن  یثروت و کسب درآمد و آرامش و سالمت ناش

کند که بتوانند  یجاساز دیدر نسل جد ار یتظرفی  چنان قدرت و دی. مدرسه باافتدینممربوطه اتفاق  یهامهارت

 یرارا ب یاتازهجهان  ستیبتوانند خود را از نو بسازند و ز اًیثانرا داشته باشند و  راتییو تحمل تغ یآورتاب اوالً

 رخ دهد و بارکیاز  شیانسان ممکن است ب کیمتعارف  اتیاتفاق در طول ح نیا کهنیا. طرفه نندیافریخود ب

بزند. دو رخداد  دشواراقدام  نیدست به ا دفعاتبهو اقتصاد  اتیحذف نشدن از چرخه ح یبرا دیفرد با جهیدرنت

جهان تازه. پرسش  ستیز کی "اندنیزا"جهان آشنا و  ستیز کی "راندنیم"از  عبارت استکه  زمانهم نیسهمگ

 نیبه استقبال چن دیچگونه با یعالآموزش  یهانظامو در ادامه آن  یعموم تیو ترب میتعل یهانظاماست که  نیا

نه ) برای نمودچار نشوند؟ یعیپاسخ دهند تا به مرگ طب ازین نیبه ا توانندیم یریبروند و با اتخاذ چه تداب یطیشرا

 ستیبهتر و ز ندهیبه آ یرو پل شیاز تحوالت پ توانیمچگونه  گریدعبارتبه(  CEDA,2015مراجعه شود به: 

 ستیبه ز تنهانه کیتحوالت تکنولوژ د،رخ بده یغفلت ایکه چنانچه در ساخت آن تعلل  یساخت؟ پل تریآرمان

که در آن  ییایورود به دن کیداالن تار تواندیمبلکه  کندینمکمک  یو اجتماع یدر ابعاد فرد یانسان ترتیفیباک

 یهانظامآن است شود.  جیشده و رنج و مرارت سکه را تیجرم و جنا ،یعدالتیب ،یشیپررواننکبت، فالکت، فقر، 

و  تا شرط دوام کیهستند و نه آن داالن تار پلبتوانند نشان دهند که در حکم آن  دیبا دیجد تیو ترب میتعل

 را احراز کنند. یماندگار

 یهانظامکه  افتدیماتفاق  یزمان تالیجید یذات فناور به با توجه تیترب میتعل یهانظام یکارکرد داالنو  نقش

مانند  هرندیادگیهمت سازند و با ذهن  یگوناگون را وجهه اصل یهانهیزمکماکان انتقال اطالعات در  تیو ترب میتعل

ش گسترده در کوش تیو ترب میتعل کیگر سخن داالن تاریانباشت دانش برخورد کنند. به د ژهیو ییلویس ایانبار 
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از منظر آثار  آنکهحال. کندیم دایپ یمتنوع تجل یهاافتهیو  قیحقااز  یترمفصلپوشش دادن به بخش  یبرا

آسان و  یدسترس لیبه دل یتالش نیصحه گذاشت که چن دیگزاره با نیبه ا تالیجید یدگرگون ساز فناور یتمدن

 نهیگنج گانهی عنوانبهخود را  تیمرجع یدرس یهاکتاب ای دادهازدستخود را  تیموضوع انش،به د حدوحصریب

نسبت به انتقال آن در  ژهیو اهتمام و دانشکردن  یمحور تلق نی(. بنابراKomoski,2007) انددادهازدستدانش 

در آن دروازه ورود به  دنظریتجدو فاقد ارزش است که  حاصلیبتالش  قیمصاد ازجمله تیو ترب میتعل انیجر

) دیآیم حساببهاست  کمیو  ستیدر قرن ب تیو ترب میتعل یجابیکه همان وجه ا هاممکنو  هالیبد نیسرزم

Zakaria, 2017) را در نظر داشته باشد.  یاهداف واالتر دی، بادهدیمقرار  موردتوجه. مدرسه اگر دانش را هم

اوت از متف یتدارک بستر ازمندیکه ن بادانش رانههمان مواجهه نقادانه و سنجش گ ای یابیو نقد و ارز لیتحل مثالً 

 یهاقولهمفهم  تیو ترب میتعل انین است که مدرسه و جرآ گریقابل دفاع د کردیبه مخاطب است. رو صرف انتقال آن

مهرمحمدی، خوب قلمداد بکند)  یهاپرسشاز مجهوالت و طرح  یاتازه یهاافقرا مقدمه گشوده شدن  یدانش

 جهیتن کیمقدمه و  انینسبت م حتماً تالیجید یدانش با مدرسه طراز عصر فناور نسبت یهرروبه(. 1384و 1374

وام د با تحقق آن شود که یاافزودهارزششود تا مصداق  لیتحص دیبا یدانش یهاحوزهبه  باوقوفاست که  یفاخر

  تضمین شود. دینهاد مدرسه در عصر جد

 به برنامه درسی نگاه تمدنی یهامؤلفه

یمرا  هاآندرسی( باید تجلی پیدا کند و سرجمع  یهابرنامهتغییراتی که در نظام آموزشی)  نیترمهمبرخی از 

 :باشندیمزیر  قراربهآورد  حساببهاز مانیفست تعلیم و تربیت در عصر جدید  یاجلوه توان

  یافته و بشر به همین نسبت شاهد نرخ  یزیبرانگاعجابدر عرصه  اطالعات و دانایی تغییر و تحول شتاب

است. برنامه درسی باید بیش از گذشته هدف چگونه یادگرفتن )یادگیری   باالی منسوخ شدن دانش موجود

  .(1382را در کانون توجه قرار دهد)مهرمحمدی، 7یا خود بازآفرینی (العمرمادام

  التغییر دائمکه در دنیای  اندآنقرار گرفت، دانش آموزان نیازمند  موردتوجهدر امتداد آنچه در فراز قبل 

جریان رشد و بالندگی خود باشند. برنامه درسی باید بیش از گذشته هدف استقالل آینده معمار و طراح 

را در کانون توجه قرار دهد. تحقق این مهم مستلزم ایجاد انعطاف و میدان دادن به جریان شخصی  8عقالنی

 درسی است)همان(. یهابرنامه 9شدن

 یهاحلراهم کورکورانه در برابر آن خطر تسلی به دنبالفناوری، حس خضوع و پرستش و  یسازاسطوره 

است که باید برای مصاف با آن تدبیر  ییدهایتهدآینده از  یهانسلل فردی و اجتماعی ئفناورانه برای مسا
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( . الزم است برنامه درسی بیش از گذشته شناخت ماهیت و آثار مترتب بر Postman, 1995کرد) 

انسان نسل جدید از خطر  االمکانیحتتا  قرار دهدکاوی و وا موردتوجهحضور فناوری در حیات انسان را 

 مصونیت پیدا کند.در قبال آن و منفعل تکنولوژی به یک عنصر خادم  شدنلیتبد

  یش درسی باید ب یهابرنامهگوناگون ناگزیر است.  یهابافرهنگنسل جدید از رویارویی گسترده و تعامل

دهد  نشانخوشروی  11"چند فرهنگی"و  تربیت10"جهانیشهروند "تربیت  از گذشته نسبت به رویکرد

امکان همزیستی و برقراری تعامل سازنده فکری  حالنیدرعو  افتهیشیافزاتا احتمال حفظ هویت فرهنگی 

 (.1382فراهم شود) مهرمحمدی،  هافرهنگو فرهنگی با حامالن دیگر 

  با چالش جدی  یاگلخانهدینی از نوع  فیایی، تربیتغراجبا فروریختن دیوارها و منتفی شدن مرزهای

 یریگجهتباید بیش از گذشته نسبت به  باورنیدآموزشی  یهانظامروبرو خواهد شد. برنامه درسی در 

د و رویکرد احساسی و ندینی و اخالقی از خود حساسیت نشان ده یهاآموزشبنیاد  13و معنویت 12خرد

 ( 1380مهرمحمدی و صمدی، القایی را فرونهد.) 

  دیجیتال است. نسل جدید  یهایفناورتفکر منطقی، تحلیلی، صفر و یکی یا الگوریتمیک پایه و اساس

نیز هست. مهد پرورش عقالنیت  15نگرکلو  14نیازمند نقد کردن سرمایه بالقوه دیگری بنام تفکر فرامنطقی

ه قرار را در کانون توجبدیل هنر است و لذا برنامه درسی بیش از گذشته باید تربیت هنری و زیباشناختی 

 یسوادیبنوعی  16دهد. همچنین عصر جدید، پایان عصر مبادله معنا بر پایه متن است و سواد متن محور

( و قدرت رمزگشایی از نمادهای متنوع ,2017Mills and Unsworth) 17چندگونه. سواد شودیمتلقی 

 .ابدییمق و متکثر معنا نیز در فرایند اهتمام به تربیت هنری امکان تحق

  خلق تکنولوژی دیجیتال در فضایی رقابتی است  درگروکه در آن ثروت و رفاه اجتماعی  انیبندانشاقتصاد

یا کشت  19یاانهیرا یسیکد نوکه شامل سواد  18"دیجیتالی ینیکارآفر"یا  "سواد دیجیتال" کندیمایجاب 

جدید )هوش مصنوعی(، در  یهایتکنولوژمنجر به ظهور  یهاتمیالگوربرای خلق  یسینوبرنامهبذرهای 

(. در جهان پیش رو بهبود computing our future, 2015درسی قرار گیرد)  یهابرنامهدستور کار 

                                                           
10 Global citizen 
11 multiculturalism 
12 rational 
13 spiritual 
14 Meta-logical 
15 wholistic 
16 Text based literacy 
17 Multimodal literacy 
18 Digital entrepreneurship 
19 Computer coding 
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 یاهآرمانبرای دستیابی به  تالیجید یهاحلراهخلق  درگرو یاندهیفزا طوربهکیفیت زیست انسانی 

 (.1398توسعه جوامع نیز هست)عاملی، 

 یآگاهمهلک باشد. وسعت اطالعات و  تواندیمبدون هدف و جهت، در اقیانوس اطالعات زدن  وپادست

یاس و درماندگی برای مدیریت آن را به انسان نسل جدید منتقل  زدر دسترس نیز ممکن است ج یها

نظریه بدیل تعلیم و تربیت نگریست که کمال را در  عنوانبهمحوری باید  سؤالکند. در این شرایط به 

؛ نامدار ابراهیمی 1384و  1374از پیش دانسته شده) مهرمحمدی؛  یهاپاسخنه در  کندیمجستجو  سؤال

خوب،  یهاپرسشو قدرت طرح  کندیممعرفی  یافتگیتیترب( . چون پرسشگری را نماد 1393و دیگران،

. عالوه بر بهترین راهنما و نقشه راه برای مواجهه هدفمند با انبوه اطالعات و دانش در دسترس باشد

 .کندیمرا اعطاء 20امکان عاملیت برای تبدیل اطالعات و دانش به بصیرت  یاوجهه نیچننیا

 خطری است  21اینترنت به مرجع دانشی و عدم امکان تفکیک دانش معتبر از دانش غیر معتبر شدنلیتبد

به دانایی یا شو  دانایی، مرز در عصر پساحقیقت . به دیگر سخنکندیمکه نسل جدید را تهدید 

    است.مخدوش شده  یارسانهبا انقالب  دانشمند و شبه دانشمند

https://www.ted.com/talks/alex_edmans_what_to_trust_in_a_post_truth_w(

)?orld      الزم را در زمینه یهامهارتدرسی باید با تمرکز بر پرورش ظرفیت تفکر انتقادی  یهابرنامه 

فیلترینگ یا سرند دانش دریافتی در دانش آموزان رشد داده و از آن ملکه بسازد. آنچه از آن با عنوان 

  . راستاستهمبا این ضرورت همسو و  شودیم بردهنام 23یا سواد سایبری 22یارسانهسواد 

 یهاشبکهاینترنتی و  یهاتیسانود درصد منابع موجود در  کمدستاست که  آنحاکی از  برآوردها 

یمدر خلق دانش چنین  مؤثردانش و مشارکت  رهتگساز  یبرداربهرهاجتماعی به زبان انگلیسی است. 

اید ب تا بدان حد ضروری است که فقدان آن یالمللنیبزبان  عنوانبهکه آموزش زبان انگلیسی  اندینما

در مقیاس فردی و  همچنین توسعه در مقیاس اجتماعی در  تمندان  یرضاو ناتوانی برای زیست 24معلولیت

که ساالنه منتشر  EPI EF 25 یالمللنیبجهان جدید ارزیابی شود. برای احراز این مهم به گزارش شاخص 

آموزش زبان انگلیسی  کشورهای مختلف افرایش کارایی دهدیممراجعه کرد که نشان  توانیم شودیم

 .(1398) مهرمحمدی، انددادهبا گنجاندن آن در برنامه درسی ابتدایی را در دستور کار قرار  ازجمله

  ( که دانش 1382و  1391یا شهروندی دمکراتیک )مهرمحمدی یساالرمردمارهای جتربیت منطبق با هن

برنامه درسی  یهاتیاولواتیک بنماید از نظم اجتماعی دمکر یهاانیبنآموزان را آماده ساخت یا تقویت 

                                                           
20 insight 
21 Fake information 
22 Media literacy 
23 Cyber literacy 
24 handicap 
25 Education First English Proficiency Index 

https://www.ted.com/talks/alex_edmans_what_to_trust_in_a_post_truth_world
https://www.ted.com/talks/alex_edmans_what_to_trust_in_a_post_truth_world
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توسعه  ریتأثتحت  ازجملهباید تلقی شود. نظم اجتماعی غیر دمکراتیک ) اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه( 

است. البته ایفای نقش در نظم مردم ساالرانه نیز  دادهازدستاجتماعی شانس ادامه حیات را  یهاشبکه

بودن به آزادی دیگران، احترام به نظر مخالف و قدرت گفتگو و  قائلد مانن ییاهتیظرفمستلزم کسب 

ویژه  و اتخاذ تدابیر یگذارهیسرمااست که برای دستیابی به چنین منش و رفتار متناسب با آن  یزنچانه

 در نظام آموزشی الزم است.  

  شده و انسان را ازتکنولوژی جدید مشوق و محرک فاصله گرفتن از طبیعت و خلوت انسان با خویشتن 

چنین پیوندهایی محروم نماید. لذا ظرفیت کسب لذت و رضایت از  بخشیتسلو  معرفت زا یهاموهبت

 دیتأکو  موردتوجهدرسی  یهابرنامهالزم است در  شتنیدر خودر طبیعت و غور  بال واسطهتجربه حضور 

 یا حکمت یشناخت داریپد "یخودآگاه"توانیمبرتر و فاخر آگاهی که  یهامرتبه گریدعبارتبهقرار گیرد. 

فاقد  ذاتاًجدید  یهارسانهدر دسترس نسل جدید قرار گیرد. تکنولوژی و  تواندیمنام نهاد از این طریق 

 (.1396، ظرفیت تسهیل این سطح از آگاهی هستند. )عبدالکریمی

  ،بارز استقرار و استیالی فناوری اطالعات و ارتباطات  یهایژگیو، کم عمق و پریشان از قراریبتفکر پرشی

، اینترنت رهزن تفکر از نوع آرام و مسائلدانسته شده است. با سلب امکان تمرکز و تانی در مواجه با 

 افتدیماندیشه ورزی  گونهنیات از صراف کمکمکار، مغز انسان نیز  زعمبه( Carr,2011متامالنه است. ) 

بار ایجاد باالنس با تعبیه تکالیف  دارندفهیوظدرسی  یهابرنامه. ردیگیمو به نوع نامرغوب و مهلک آن خو 

ت فکری در نسل جدید نهادینه یادگیری از نوع دیگر را بر دوش بکشند و اجازه ندهد این عاد یهافرصتو 

نام نهاد یکی از بهترین  26آن را هنر خوانی توانیمبیت هنری که از تر یاگونه رسدیمبه نظر  شود.

ساعات برخط بودن دانش  مندنظام(. مدیریت .1994Perkinsاست ) 27تفکر یهادامبرای فرار از  هاوهیش

بینی  شیپبه ازجملهظهور یابد.  تواندیمآزاد، به صور دیگر هم در برنامه درسی  -آموزان یا ساعت اینترنت

در قالب دروس مختلف برای دانش آموزان  زیبرانگچالش یهاتیموقعت اندیشه ورزی در بستر خلق فرص

  اشاره داشت. توانیم

 

 یبندجمع

  معرفیبه  توانینمرا تنها  هاتمیالگور تیعصر حاکم ای تالیجیبه فراخور عصر د یانقالب آموزش کهنیا جهینت

دوران پیش از  شدهتیتثب یهاهدفکه  یمدارسدر  یریادگی یاددهی ندیبه فرآ (افزارهانرمو  افزارهاسخت) ابزارها

ت اتصاال یبرقرار آن دواژهیکلکه  یاز انقالب آموزش یتلق نیمحدود ساخت. ا کنندیمرا دنبال  ظهور این تکنولوژی

                                                           
26 Art reading 
27 Thinking traps 
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سل ن رییتغ یدر پ یقیاست. انقالب حق یناکاف شدتبهو  نگریسطح تیغابه است و ...( نترنتی) ا 28در مدرسه تازه

 یتکنولوژ یاقتضائات تمدن هیت. در سااس 29نهاد مدرسه یکارکرد اجتماع فیآن بازتعر دواژهیکلمدرسه است که 

 متحول ساخت. 31ییبه مهد دانا 30ساختار شکنانه از مهد دانش دیاطالعات و ارتباطات مفهوم مدرسه را با یفناور

 است شدهمطرحکه توسط گرومت و پاینار  32با وام گرفتن از مفهوم برنامه درسی فقیر به بیانی دیگر و بازهم

و  33گفت دعوت نگاه تمدنی و تاریخی به پدیده تکنولوژی به حرکت به سمت برنامه درسی غنی توانیم( 2014)

ولوژی به ان تکن است که در نآ یبرابا تبیین مانیفست جدید  زدهفالکتفاصله گرفتن از برنامه درسی فقیر و 

 .شودیمصحنه تعلیم و تربیت  داردانیممفهوم ابزاری آن 

ن آ ودرگریات و بالندگی جوامع بیش از هر عامل دیگری حباالخره، تعلیم و تربیت را اگر قلب جامعه بدانیم که 

در دو  داردیم بدن را زنده و بالنده نگاه 35و دایاستول 34قلب با دو حرکت سیستول کههمچنان است، این قلب 

گذارد. یک ضربه یا پمپاژ بزرگ سیستولی  یجابهآثار مورد انتظار را از خود  تواندیماقدام سیستولی و دیاستولی 

که تمثیلی برای مالحظات تمدنی ناشی از ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات است و دیگری ضربه یا پمپاژ 

 ظهور این فناوری است.دیاستولی که تمثیلی مالحظات ابزاری ناشی از 

 منابع                 

. از (1393)ابراهیمی، نامدار؛ مهرمحمدی، محمود؛ سجادی، سید مهدی؛ طالیی، ابراهیم -

، ، سال چهارممبانی تعلیم و تربیت نامهپژوهش،خالقانه یهانشیآفرمتخیالنه تا  یهاپرسش

  . 30-50صص ، 2شماره

از ربات: آموزش عالی در عصر هوش مصنوعی، ترجمه:  ریاپذنبیآس(. 1398ای اون، جوزف) -

 ماراالنی، ناشر: دانشگاه تهران.  دارجبهپرویز 

: انسان بودن در عصر هوش مصنوعی، ترجمه: میثم 3.0(. زندگی 1398تگمارک، مکس) -

 ، تهران: فرهنگ نشر. ینیمحمدام

 

                                                           
28 Rewiring schools 
29 Reschooling society 
30 knowledge 
31 knowing 
32 Poor curriculum 
33 Rich curriculum 
34 systole 
35 diastole 
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شرکت چاپ و نشر  ،یشانیمرتضچهارم، ترجمه:  یعت(. انقالب صن1397کالوس)شواب، -

 یبازرگان

 یمایصداوس 4(. گفتگوی تلویزیونی، برنامه شوکران. شبکه 1398) بهمن رضا عاملی، سعید -

 . 26جمهوری اسالمی ایران. قسمت 

 (. سخنرانی : نگاهی به فلسفه تکنولوژی1396  عبدالکریمی، بیژن) -

(https://telegram.me/joinchat/Ao1SzDv2cvkz3nNscx6I7w) 

روان  ،(. بررسی ابعاد نظری و عملی تعلیم و تربیت سوال محور1374مهر محمدی، محمود) -

 . 76 - 63 صص ،54شماره  ،شناسی و علوم تربیتی)دانشگاه تهران(

(. مبانی نظری برنامه درسی دینی دوره متوسطه. فصلنامه علمی 1380رمحمدی و صمدی)هم -

 39شی علوم انسانی، شماره هپژو

 

. جامعه دانایی محور و نظریه تعلیم و تربیت پرسش محور. در: (1384مهرمحمدی، محمود)  -

 .انتشارات سمت کاردان. محمدیعلعلوم تربیتی؛ به مناسبت نکوداشت استاد دکتر 

 

ری (. بازاندیشی در مفهوم و مدلول انقالب آموزشی در عصر فناو1382)مهرمحمدی، محمود -

در همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه  شدهارائهکلیدی سخنرانی ، اطالعات و ارتباطات

 .درسی

 

(. بازشناسی مهارتهای اساسی زندگی در عصر فناوری اطالعات و 1391مهر محمدی، محمود) -

 . 44 - 21 ص، ص111ارتباطات،تعلیم و تربیت، شماره 

 

 ،نشده( ارائه)هنوز جایگاه زبان انگلیسی در برنامه درسی ابتدایی (.1398، محمود)مهرمحمدی -

  .سخنرانی کلیدی همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی

 

 

http://mehrmohammadi.ir/wp-content/uploads/2019/07/Fa_24.pdf
http://mehrmohammadi.ir/wp-content/uploads/2019/07/Fa_24.pdf
http://mehrmohammadi.ir/wp-content/uploads/2019/07/Fa_97.pdf
http://mehrmohammadi.ir/wp-content/uploads/2019/07/Fa_97.pdf
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