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سخن مرکز
این  در  است.  فرهیختگی  و  تمدن  لوازم  از  شفاهی،  فرهنگ  مقابل  در  کتابت،  فرهنگ 
فرهنگ پروری  و  مدنیت  معلول  هم  و  علت  هم  که  است  واسطی  حلقۀ  دانشگاه  میان، 
نشر  صنعت  از این رو،  دارد.  پیوند  کتابت  و  کتاب  با  الگویی  و  معنا  هر  در  البته،  و  است 
گی های  ویژ نیز  و در شکل مدرن خود  کنار دانشگاه حضور داشته  در  دانشگاهی همواره 
علوم  به  جندی شاپور،  به ویژه  خود،  مدارس  تأسیس  در  ساسانیان  است.  یافته  خاصی 
کتاب  مختلف توجه داشتند و یکی از بخش های اصلی این مؤسسات، مرکز اشاعه و تکثیر 
با  و شاپور دوم،  اول  و، سپس، شاپور  بابکان  اردشیر  بوده است.  در رشته های مختلف 
کتاب شناس به هند، بابل، یونان و بیزانس، ضمن تهیۀ نسخۀ اولیۀ  اعزام دانشمندان 
دورۀ  در  بعدها،  دادند.  قرار  کار  دستور  در  را  آنها  تکثیر  و  ترجمه  علمی،  آثار  از  بسیاری 
کتاب داشتند. ربع رشیدی، در اوایل قرن  اسالمی، نظامیه ها نیز بخش ویژه ای برای نشر 
کتاب و رساله بوده است. این  کاغذسازی و مرکز نشر و تکثیر  کارخانۀ  هشتم هجری، دارای 
کز  که امروزه نیز مرا گونه ای  سنت تا عصر مدرن جاری و دستخوش  تحول و تکامل بود، به 
گسترش  ج از آن، نقش مهمی در رشد مدنیت و  نشر علمی، واقع در داخل دانشگاه یا خار

و ترویج علم دارند. 
دارد،  وجود  حوزه  این  در  که  انباشته ای  تجربۀ  و  دانش  مدد  به  می توان  نتیجه،  در 
این  تدوین  از  هدف  کرد.  ترسیم  ایران  دانشگاهی   و  علمی  نشر  اعتالی  برای  افق هایی 
که می تواند در ارتقای  گزارش ها بررسی و پیگیری فرایند ها وسرنخ هایی است  مجموعه از 
نشر دانشگاهی در ایران،به ویژه از منظر سیاست گذاری و برنامه ریزی، مؤثر و مفید باشد. 

 





پیش از مقدمه 
بیشتر،  سرعت  با  انسان هایی  تربیت  به  دست  که  می دارد  آن  بر  را  ما  تغییرات  سرعت 
را برای رسیدن به این  هوش بیشتر و عملکرد بهتر بزنیم. نظام فعلی آموزش، دستمان 
آموزش  ظهور  مانع  که  بندهایی  و  قید  از  را  ما  آینده،  آموزشی  نظام  است.  بسته  هدف 
گسترٔه  به  نقطه  از یک  که  را می دهد  امکان  این  ما  به  و  آزاد می کند  استاندارد سریع اند 

جهان دسترسی داشته باشیم.
نیزبیت1،  جان  است.«  جهانی  اقتصاد  در  کشورها  یِک  شمارٔه  دارایی  آموزش،  »امروزه 

کالن( نویسندٔه مگاترند2 )روندهای 

مقدمه3 
درحالی که  می دهد.  خ  ُر آموزش  جهان  در  محسوسی  جابه جایی  آینده  سال  دو  طی 
که  دریافته ایم  ما  می زنند،  آموزشی  نظام  جهت  پیش بینِی  به  دست  مردم  از  بسیاری 
در  دارد،  قرار  آن الین  دنیای  در  آموزش،  مشارکتی  گیر  فرا نظام  برای  پیش بینی  بهترین 

1. John Naisbitt
2. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, 1982

کتــاب ســال های 1982  کشــور جهــان ترجمــه و منتشــر شــده و پرفــروش تریــن  کتــاب بــا شــمارگان 14میلیونــی در 57  ایــن 
و 1983 در فهرست پرفروش های نیویورک تایمز بوده است. 

کــه اعضــای آن بــه زعــم  کــه توســط مؤسســٔه داوینچــی انجــام شــده  3.آنچــه در پــی مــی آیــد، نتیجــٔه پژوهشــی جمعــی اســت 
مــن، آینــده نگارانــی حرفــه ای بــه شــمار می رونــد.   مؤسســٔه  داوینچــی )DaVinci Institute ( در ســال 1997 توســط تومــاس 
 )think tank( کانــون تفکــر گذاشــته شــد و بــه عنــوان یــک مؤسســٔه غیرانتفاعــی و یــک  ُکلــرادو بنیــان  فــری )Thomas Frey( در 
بــه ارائــٔه خدمــت بــه بخش هــای دولتــی و خصوصــی پرداخــت. اهــم فعالیت هــای ایــن مؤسســه و بنیان گــذار شــهیر آن در حــوزٔه 
ــزار/  کارگاه هــای آموزشــی و مقــاالت بســیاری در ایــن مؤسســه برگ ــوده اســت و هرســاله رویدادهــای بین المللــی،  آینده نگــری ب
کی تخصصی )co- working space(، حدود 40 اســتارتاپ  کار اشــترا منتشــر می شــود. مؤسســٔه داوینچی به عنوان یک فضای 
گــرد هــم آورده اســت. ســاالنه بیــن 53 تــا 50 پــروژٔه ملــی و بین المللــی توســط ایــن مؤسســه  مرتبــط بــا آینده نگــری و آینده نــگاری را 

کشــور در جهــان مشــتری ایــن مؤسســه بوده انــد. کنــون 12  در حــوزٔه آینده نگــری بــه اجــرا درمی آیــد و تــا 
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ارتباط  و  مشارکت  تحریک  توسعه،  در  باال  به  پایین  رویکردهای  این  آمازون.  و  آی تیونز 
نزدیک با تقاضای بازار، سرعت عمل را باال می برند.

که اثری مخرب بر نظام آموزشی  کرد  در این مقاله ما روی عناصر پنهانی تمرکز خواهیم 
گمشده در دو سال آینده توسط سرمایه گذاری بخش  نسل آینده  می گذارند. این قطعات 
کمتر از پنج سال آینده را موجب  خصوصی خلق می شوند و یک تغییر موقعیت آموزشی در 

خواهند شد.
گمشدٔه این پازل، یک معماری استاندارد برای نرم افزارها و درس افزارهای  اولین قطعٔه 
گمشده، یک  مورد نیاز برای ساخت دوره های درسی است. راه حل مربوط به این قطعٔه 
هر  با  درسی  دورٔه  هر  می دهد  اجازه  کاربران  عموم  به  که  است  مشارکتی  درس افزارساز 
عنوانی را به شکل قابل اعتمادی به وجود آورند. انتظار داریم بسیاری از شرکت ها برای 

گرایش خواهد یافت. کنند، اما بازار در نهایت به سمت بهترین ها  حل این مشکل تالش 
تعدادی  می یابد،  گرایش  مطلوب  درس افزارساِز  یک  تولید  سمت  به  بازار  که  زمانی 
گسترٔه جهانی،  کتابخانه های درسی، یکپارچه سازی، توزیع در  سیستم جدید برای رشد 

کردن عملکرد، توسعه پیدا می کند.  نتایج آرشیوی و اضافه 

کهن گار  درس هایی از روز
کسانی  رسیدند.  شهرت  به  آثارشان  واسطٔه  به  ریاضی دان  چند  یونانی،  تمدن  زمان  در 
مثل ارشمیدس، فیثاغورث، اقلیدس، هیپارکوس، پوزیدون و پتالمی همٔه عناصر جدید 
بنای  بر  طبقاتی  و  افزودند  ریاضیات  میدان  وسعت  بر  کردند،  عرضه  را  اجتماعی  تفکر 

کردند. ریاضی دانان بابلی و مصری اضافه 
ُرمی،  جامعٔه  از  غایب  عنصر  یافتند.  تسلط  متمدن  جهان  بر  ُرمی ها  آنها  از  بعد  کمی 
ریاضی دانان ُرمی بودند. مطمئن باشید اعضای علمی جامعه ُرم، ژن های خوبی داشتند 
کم نمی آوردند. اما جامعٔه ُرمی، اسیر  و در استعداد و هوش خدادادی چیزی از یونانی ها 
ــ  ُرمی  ریاضی دان  فقدان  ــ  وضع  این  اصلی  مقصران  از  یکی  بود.  خودش  سیستم های 

که جایگاه اعداد در آن معلوم نبود. سیستم شمارش ُرمی بود؛ سیستم شمارشی 
که دربارٔه احمقانه بودن این نظام شمارشی سخن برانیم، اما در  امروزه برای ما آسان است 
آن زمان این نظام شمارش، تنها یک نظام  شمارش بود و احتمااًل کار ُرمی ها را راه می انداخت. 
که هر شماره جایگاه یکتایی  کرده بود، این بود  که شمارش ُرمی را این قدر بد  اما ویژگی ای 
نداشت و خواندن ارقام بیشتر شبیه حل یک معادله بود و این پیچیدگی، افراد را از انجام 
محاسبات ریاضی باالتر باز می داشت. شمارش ُرمی یک مشکل سیستمی به شمار می رفت و 
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نقش محوری در آن داشت. این سیستم مانع رشد ریاضیات و علم در آن تمدن بود.
که متوجه نشدند چه بالیی  ُرمی ها به قدری در سیستم شمارشی شان غرق شده بودند 
کوچکترین عمل ریاضی مثل  در حوزٔه ریاضیات و علوم سرشان آمده است. آنها از انجام 
را  آنها  وضعیت  این  بودند.  عاجز  آنها  تقسیم  و  ضرب  یا  ساده  اعداد  از  ستون  یک  جمع 
از  را  آنها  کرد و در حوزٔه دانش  بانکداری و حسابداری محروم  از خلق یک نظام مطلوب 

پیشرفت در نجوم و پزشکی باز داشت.
که ما در زمانه ای زندگی می کنیم  این وضعیت تا به امروز ادامه یافته است. درست است 
که همه چیز به طور جدی نسبت به روزگار امپراتوری ُرم تفاوت دارد، اما واقعیت این است 

که در روزگار جدید حتی بیش از روزگار ُرمی ها به سیستم های موجود وابسته شده ایم. 
اندازه گیری،  و  توزین  سیستم های  رسیده:  ارث  به  گذشته  از  سیستم ها  این  اغلب 
مواد  به  زدن  برچسب  و  ترافیک،  مدیریت  کاال،  تهیٔه  و  خرید  بانکداری،  حسابداری، 
آنها  کاربرد  در  غرق  ُرمی ها  از  بیشتر  خیلی  ما  سیستم ها  این  از  یک  هر  با  همراه  غذایی. 

بدون پرسش از چون و چرایی آن می شویم. 
آنها  می گیرد.  سیطره  تحت  را  ما  زندگی  ابعاد  و  جنبه ها  همٔه  درواقع  ما  سیستم های 
کار  کجا  و  بخوریم  چیزهایی  چه  کنیم،  زندگی  کجا  و  چگونه  می کنند  تعیین  که  هستند 
کجا به سفر برویم، چقدر پول دربیاوریم، شغلمان چه باشد، چه دوستانی  ِکی و  کنیم، 
که  کنیم. اما همان قدر  کنیم، و حتی چه مدت زندگی  کسی ازدواج  داشته باشیم، با چه 
که در آن زندگی می کنیم  ماهی نمی فهمد آب چیست، ما هم به ندرت دربارٔه پس زمینه ای 

به تأمل می پردازیم.
که »ما چه سیستمی را  که می توانیم بپرسیم این است  به عنوان نقطٔه شروع، سؤالی 
کارهای بزرگ وا  که مثل دستگاه شمارش ُرمی، ما را از انجام  گرفته ایم  امروزه به خدمت 

می دارد؟«
پاندورای  جعبٔه  گشودن  برای  راهی  سؤال  این  است.  گر  افشا بسیار  ساده  سؤال  این 
ک اند،  اصطکا نقاط  از  پر  موجود  سیستم های  می دهد  نشان  که  است  مشکالتی 
چیزهایی  همان  ما  سیستم های  می کنند.  محدود  روزمره  زندگی  در  را  ما  و  کارآمدند،  نا
کارآمدی ما را به عنوان اعضای جامعه تحت  کنترل می کنند،  که جریان تجارت را  هستند 

سلطه دارند و فشار و اضطراب زیادی در مواجهه با امور روزمره به وجود می آورند.
کاربرد متناظر آن روی دستگاه شمارش  از مطالعٔه سیستم های امریکایی و آزمون  بعد 
که ما به عنوان یک جامعه در حدود 5 تا 10درصد یا  گرفت  ُرمی، به راحتی می توان نتیجه 
کمتر از ظرفیت هایمان استفاده می کنیم. این مقدار، برای صعود و پیشرفت بسیار زیاد است.



آیندٔه آموزش : هشت روند آموزش به سوی آینده10

پیشرفت های  مانع  که  محدودکننده ای  سیستم های  از  زد  می توان  مثال هایی  چه 
بزرگند؟ در اینجا چند مثال برایتان آورده ایم:

سیستم مالیات بر درآمد1: سیستم مالیات بر درآمد، لنگر همٔه قایق هاست؛ می تواند 
با  امروزه  مالیاتی،  کد  صفحه  64هزار  وجود  با  کند.  تند  را  کار  و  کسب  یا  ُکند  را  تجارت 

که تقریبًا هیچ کس از آن سر در نمی آورد. سیستم عظیمی مواجهیم 
گنجایش موتور  که ما خودرویی با  سیستم اندازه گیری متریک نیمه اجرایی2: زمانی 
3.2 لیتری می خریم و روغن آن را با پیمانٔه یک لیتری پر می کنیم، از یک سیستم متریک 

نیمه اجرایی استفاده می کنیم.

سرعت  کاهش  برای  که  می کنیم  استفاده  صفحه کلیدهایی  از  ما  صفحه کلیدها: 
حروفچینی با جانمایی کلیدهایی که بیشترین کاربرد را دارند طراحی شده اند. صفحه کلید 

کاهش می دهد. با هر تنظیم دیگری سرعت انتقال دانش از فرد به دیگران را به شدت 

کشوری در همٔه زمان ها، قانون مکتوب  از هر  ایاالت متحده بیش  قوانین: امروزه در 
ندارد.  وجود  امریکایی  مکتوب  قوانین  تعداد  از  خوبی  هیچ تخمین  درواقع  دارد.  وجود 
به صورت مجزا  مالیاتی ای،  و منطقٔه  کارگزارِی فدرالی،  ایالتی،  در هر شهری، روستایی، 
از  که  داریم  مار  ما رسمًا یک النه  کرد.  تشریفات وضع  و  و حکم  قاعده  و  قانون  می توان 

گرفته است.  به هم تنیدن و همپوشانی تعداد بی شماری قاعده و قانون شکل 

حاال بیایید دست از سر ایاالت متحده برداریم و مشکالت سیستمی را در سایر نقاط 
کنیم: جهان بررسی 

مورد   47.03 کانگزی3  لغتنامٔه  در  ج  مندر چینی  کترهای  کارا تعداد  چینی:  الفبای 
نشان  چینی ها  بررسی های  می روند.  کار  به  به ندرت  آنها  از  زیادی  تعداد  گرچه  است، 

کتر را بلد باشد. کارا که یک آدم باسواد چینی باید بین سه تا چهار هزار  می دهد 

باید  بر زندگی ما  کم  که سیستم های حا از وضعیت بهینه ای  که دیدید، ما  همان طور 
که در ایاالت متحده این قدر برای آن ارزش قائلیم،  داشته باشند خیلی دوریم. آزادی ای 
که برای شروع به ابداع دوبارٔه جامعه در یک سیستم  یکی از شاخه های آن چیزی است 
را برای پیشرفت جامعه ایجاد می کند  که بیشترین قدرت نفوذ  نوین نیاز داریم. نظامی 

نظام آموزشی ماست.

1. Income Tax System
2. Half-Implemented Metric System
3. Kangxi dictionary
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هشت روند اصلی آموزش
1. انتقال از یاددهی به یادگیری

آموزش به صورت سنتی دو بال اصلی دارد: یاددهی و یادگیری، که البته تکیٔه اصلی همیشه 
گذر تاریخ، انتقال اطالعات از معلم به دانش آموز به صورت  روی یاددهی بوده است. در 
کالس قرار می گرفت و آنها  گرفته. معلم در مقابل دانش آموزان در جلوی  فرد به فرد صورت 
را از دانش خود بهره مند می کرد. بنابراین، الزم بود معلم در خیلی از موضوعات اطالعاتی 
این  در  درواقع  برآید.  دانشجویان  یا  دانش آموزان  سؤاالت  پس  از  بتواند  تا  باشد  داشته 

نظام آموزشی، معلم همچون حکیم یا عالمه ای روی صحنه تلقی می شد.
نظام آموزشِی مبتنی بر یاددهی، بر معلم تکیه داشت؛ زمان محور بود )به زمان حضور 
کنند  اجالل  نزول  کجا  استاد  حضرت  اینکه  )به  بود  مکان محور  بود(،  وابسته  استاد 
وابسته بود(، و وضعیت محور بود )به جایگاه استاد بستگی داشت(. در این نظام معلم 
کنترل عمل می کرد؛ هروقت می خواست شیر اطالعات را باز می کرد، هروقت  به مثابه شیر 

کم و زیاد می کرد. می خواست می بست و هر جور مایل بود شارش اطالعات را 
نظام آموزشی آینده تکیه اش را از روی »یاددهی« به »یادگیری« می اندازد. متخصصان، 
اراده  هرکجا  و  زمان  هر  دانش آموز  یا  دانشجو  و  می کنند  تولید  آموزشی  نرم افزار  و  محتوا 

بفرماید و مناسب تشخیص دهد به آنها دسترسی خواهد داشت.
کنار  و  پایین می آیند  و سخنران  از جایگاه متخصص  آینده، معلم ها  آموزشی  نظام  در 

دانشجو به عنوان راهنما و مربی جا می گیرند.

2. رشِد نمایِی اطالعات
تولدشان  )اواسط قرن چهاردهم(، مردم در محدوده 20 مایلی محل  گوتنبرگ  روزگار  در 
که یک  زندگی می کردند و می مردند. البته نه اینکه از سفر بترسند بلکه بیشتر به این خاطر 
نقشه به دردبخور دستشان نبود. آنها درک بسیار محدودی از دنیای اطرافشان داشتند. 
کنترل می شد و از نظر آنها دانش ابزار  جریان اطالعات توسط تعداد محدودی از نخبگان 

قدرت یا اعمال قدرت بود.
گرانبها بود. امروزه اما اطالعات به  که دانش، اندک و بسیار  گذشته  500 سال از آن روزگار 
قدری زیاد شده که همه در آن شنا می کنیم؛ اطالعات، بیش از ظرفیِت جذب و درک ماست.
با این حال، هنوز »کنترل اطالعات« به روش های دیگر وجود دارد. اعضای نخبٔه جامعه 
سر  حوزه  این  اطالعات  از  پزشکان  فقط  می کنند؛  کنترل  را  اطالعات  جریان  همچنان 
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درمی آورند، فقط فیزیکدان ها از سازوکار پیچیدٔه عالم هستی چیزهایی می فهمند و فقط 
کنند. معلم ها می دانند چطور ما را برای مواجهه با دنیای دانش آماده 

در  که  است  امکان پذیر  مختلفی  روش های  به  اطالعات  رشد  سرعت  دربارٔه  صحبت 
که تغییر ابعاد  سال های اخیر به وجود آمده اند. اما موضوع مهم، توجه به این نکته است 
اطالعات به اندازٔه زیاد شدن حجم آن شایان توجه است. اطالعات دیگر فقط متن محور 

گرافیک، موسیقی، صدا و تصویر هم منتشر می شود. نیست، بلکه به صورت 
کنید: به این آمارها توجه 

تعداد آهنگ های موجود در آی تیونز ــ بیش از 3.5 میلیون
کتاب های موجود در آمازون ــ بیش از 4 میلیون تعداد 

گ های برخط موجود ــ بیش از 60 میلیون تعداد بال
تعداد مدخل های ویکی پدیا ــ بیش از 4 میلیون

کاربری مای اسپیس ــ بیش از 100 میلیون تعداد حساب 
تعداد ویدیوهای یوتیوب ــ بیش از 6.1 میلیون

3. خأل دورٔه آموزشی
کردن دربارٔه اندازه و شکل اطالعات در سراسر جهان، حاال  بعد از مرور داده های فوق و فکر 

کالسی. تعداد دوره های درسی را در نظر بگیرید، خواه برخط و خواه به صورت 
اطالعات پیرامون ما در هر شکل ممکن در حال انفجار است. ما هنوز راه حل ساده ای 
تالش ها  برخی  درحالی که  نداریم.  درسی  دورٔه  به  اطالعات  بلوک های  این  تبدیل  برای 
صورت می گیرد تا فضای عمومی را از این مشکل رها سازد، هنوز راه درازی برای حل این 

مشکل در پیش داریم.

گرفته است )مثل  نهضت آموزش آزاد: نهضت آموزش باز از نهضت نرم افزار منبعـ  باز1 الهام 
نمونٔه لینوکس(. این پدیده توانمندی های قدرتمند ارتباطی اینترنت را درهم می آمیزد و 
کار  به  کتاب های درسی  یادگیری مانند نکات درسی و  را در محصوالت یاددهی و  نتیجه 
می گیرد. مواد آموزشِی باز شامل متن، تصویر، صدا، ویدیو، شبیه سازهای تعاملی، و بازی ها 
برای استفاده و استفادٔه مجدد به روش جدید برای همه در سراسر جهان رایگان و آزاد است. 
تخمین زده می شود بیش از 150 ابتکار جدید در این حوزه به ظهور رسیده باشد. در 
یک  ایستادگی  و  دوام  سبب  به  شرکت،  یک  فعالیت  و  توجه  سطح  ارتقای  زمان،  طول 

1. open-source software movement
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آغازگر و تبدیل شدن آن به »پیشگام صنعت«1 است. این پیشگام به صورت پیش فرض 
استانداردهای دنباله روها را تنظیم و تعیین می کند. 

کاربران را هر ماه به خود  تعدادی از پروژه های آموزش آزاد هنوز هم تعداد بی شماری از 
کنسرسیوم ُا.سی.دبلیو3  جذب می کنند. بعضی ها مثل دوره های درسی آزاد ام.آی.تی2 و 
کنکسیونز4، ویکی ورسیتی5  پایین دارند. برخی دیگر مثل  به  باال  از  و  ساختاری عمودی 
که همه را برای مشارکت  متعلق به دانشگاه رایس، و مودل6 تالش هایی بنیادی هستند 

در فرایند دورٔه آموزشی ترغیب می کنند. 
که در تمام 1400 دورٔه درسی  را  آزاد ام.آی.تی مواد آموزشی  دوره های درسی   •  

دانشگاه ارائه می شود، به صورت رایگان برای همٔه مخاطبان در سراسر جهان از 
گذاشته است. ام.آی.تی مدعی است 1.4 میلیون بازدید  ک  طریق وب به اشترا
هرماه از سوی یادگیرنده هایی »از تمام کشورهای روی کرٔه زمین صورت می گیرد.«
که ام.آی.ی    • کنسرسیوم دوره های درسی آزاد، شکل توسعه یافتٔه حرکتی است 

کافی  کنند، تنها  کالس ثبت نام  کرد. دانشجویان مجبور نیستند برای هر  شروع 
سوی 12  از  ارائه شده  دورٔه  میلیون  از 1.8  تا  شوند  وارد  سیستم  به  بار  هر  است 
دانشگاه معتبر جهان بهره مند شوند. این دوره ها در قالب برنامٔه درسی، ارائه هایی 

به شکل ویدیو یا صوت، یادداشت ها، تکالیف و تصویرسازی ها ارائه می شوند.
کشور از 3768 درس و    • کنکسیونز ادعا می کند بیش از یک میلیون نفر از 194 

که توسط ارائه کنندگانی از سراسر  199 دورٔه آموزشی این سایت استفاده می کنند 
جهان عرضه می شود.

و  ایجادکنندگان  به  خدماتی  که  است  ویکی پدیا  از  بخشی  ویکی ورسیتی   •  

سازمان  یک  ویکی ورسیتی  می کند.  ارائه  آموزشی  محتوای  مصرف کنندگان 
تعلیم، پژوهش و خدمات مربوطه  یادگیری،  به  که  اجتماعی چندُبعدی است 
اختصاص دارد. اهداف اولیه عبارت بود از ایجاد و میزبانی محتوای رایگان، مواد 
به همٔه  برای همٔه سنین  و دوره های تحصیلی  منابع،  آموزشی چندرسانه ای، 

زبان ها.
که از یک بستٔه نرم افزاری    • مودل یک سیستم مدیریت دوره های آموزشی است 

1. industry leader
2. MIT OpenCourseWare project
3. OCW Consortium
4. Connexions
5. Wikiversity
6. Moodle
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کمک به یادگیرندگانی طراحی شده  که برای  رایگان و منبع باز استفاده می کند 
که بیش از 20 هزار  که به دنبال یادگیری مؤثر می گردند. مودل مدعی است  است 

نفر در ارائٔه 820 هزار دوره در سایت های مربوط به خودش مشارکت دارند.
  • کوریکی دات او.آر.جی1 یک منبع توسعه یافتٔه آموزشی با سه هزار عضو است 

که 450 دوره را در دست توسعه دارد.
این  از برخی عناصر بحرانی در  نباید  این تالش ها مشغولیم،  درحالی که ما به تحسین 
زمینه غافل باشیم. سیستم یادگیری آینده دسترسی یکتایی به همٔه این دوره ها خواهد 
داشت. مودل ادعا می کند 820 هزار دوره تحت این نرم افزار ارائه شده اند، اما این دوره ها 
کار رفته اند. ما حدس  از آنها چندبار به  کنده شده و بسیاری  در قالب 20 هزار سایت پرا
و  کتاب ها  با  و در مقایسه  از 50 هزار تاست  کمتر  یکتا و متمایز  تعداد دوره های  می زنیم 

آلبوم های موسیقی با استقبال میلیونی مواجه نیست.
کتابی ظرفیت ترجمه  که هر  کرد  کتاب به عنوان مقایسه، می توان بحث  با استفاده از 
و تبدیل به یک دورٔه آموزشی و در اغلب موارد چندین دورٔه آموزشی را دارد. به طورکلی 
که در یک  از عناوینی است  ح می شود خیلی بیشتر  کتاب طر که در یک  تعداد عناوینی 
کردن فضای خالی  ح می شود. این موضوع راه حلی برای رفع خأل و پر  دورٔه درسی مطر

که توضیح آن در زیر آمده است:  دوره ها پیش پای ما می گذارد 

َبرباسوادها2
َ
گسترش شکاف بین باسوادها و ا  .4

می شود.  افزوده  انگلیسی  زبان  به  جدید  واژٔه  هزار   20 هرساله  تایمز،  نیویورک  از  نقل  به 
با  همزمان  است.  فناوری  و  علم  توسعٔه  لغات،  دایرٔه  دائمی  افزایش  این  اولیٔه  محرک 
کاربردهای آن در قالب  گی ها،  ایجاد یک شاخٔه جدید علم و فناوری، نیاز به توضیح ویژ
و  جدید  گان  واژ می آید.  وجود  به  دانش  آن  با  مرتبط  اهداف  سایر  و  فنی،  اصطالحات 
نو به محققان  با مفاهیم  ایجاد معنی و ساختارهایی  کاربردی همراه آن در  اصطالحات 

کمک می کنند.
گان جدید را یاد می گیرند: به طور میانگین سه هزار  دانشجویان تازه وارد خیلی زود واژ
از یک دانش آموز به  البته این موضوع  کلمه در هر روز.  کلمٔه جدید در هر سال و هشت 
که 80 تا  دانش آموز دیگر فرق می کند. در زبان انگلیسی، دو هزار واژٔه پرکاربرد وجود دارد 
85درصد از آنها در متون غیرتخصصی و 90 تا 95درصد آنها در محاورات روزانه استفاده 

1. Curriki.org
2. Super-Literates
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و  کلمه  میلیون  یک  حدود  انگلیسی  زبان  در  واژه ها  کل  تعداد  این،  وجود  با  می شوند. 
تعداد واژه های مورد استفادٔه دانشمندان و مهندسان، درحدود 200 هزار واژه است.

که در یک زمینٔه خاص  کسانی  فاصله میان سواد و ُپرسوادی در حال زیاد شدن است. 
گانی فراتر از درک و فهم عامه  متخصص می شوند، رفته رفته اصطالحات تخصصی را در واژ
کاماًل جدید برای توصیف مفاهیم و پدیده هایی  می پیچند. به این ترتیب، یک واژه نامٔه 
که با آن مواجه می شوند ایجاد می کنند. این َاَبرمتخصصان اغلب در یک فضای پژوهشی 

که با موضوعات پژوهشی آنها آشنا هستند. زندگی می کنند و با افرادی در تعاملند 
تا به امروز، ابزار اولیه برای این َاَبرباسوادها برای انتقال مفاهیم پژوهشی به نسل آینده 
که در نشریات تخصصی منتشر می شده اند. به علت ضرورت های  از طریق مقاالتی بوده 
نوشته  گانی  واژ با  و  شوند  نوشته  تا  می کشد  طول  ماه ها  اغلب  مقاالت  این  انتشار،  فنِی 

که افراد اندکی از آنها سر در می آورند.  می شوند 
بود.  خواهد  آموزشی  دوره های  ایجاد  طریق  از  مقاله  انتشار  برای  جایگزین  روش  یک 
بود،  اندک  ابزارهای  با  پرزحمت  کاری  گذشته  در  آموزشی  دوره های  توسعٔه  درحالی که 
که در بند بعدی به آنها می پردازیم، ظرفیت زیادی  ایجادکنندگان دوره های درسی جدید 
کتاب  یا طبع  برای نشر مقاله  آموزشی، جایگزینی  آنها دارند. دوره های  تغییر همٔه  برای 
گرفته  کانالی برای ابرباسوادها در خدمت فهم جهان آنها به خدمت  خواهد بود و به عنوان 

می شود.

5. »نقاط تماس« ما برای مواجهه با جامعه در حال تغییرند
که ما به جهان پیرامون متصل می شویم. برای مثال،  »نقاط تماس« محل هایی هستند 
ـ با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار  کاربریـ  ـ نقطٔه تماس یا واسط  آدم های متوسط از سه طریقـ 
که  که روی آن می خوابیم، و صندلی  ای  که با آنها راه می رویم، تختی  کفش هایی  می کنند: 

روی آن می نشینیم. اینها نقاط تماس اولیٔه بدن فیزیکی ما به شمار می روند.
تماس  نقاط  درک  دارد،  اهمیت  ما  فیزیکی  بدن  تماس  نقاط  مطالعٔه  درحالی که 
پیرامونمان  جهان  با  ما  ذهن  چگونه  است.  برخوردار  بیشتر  حتی  اهمیتی  از  ما  ذهنی 
توانایی ها و  گسترش  برای  گسترش نقاط تماس  مواجه می شود، و چگونه می توانیم به 

قابلیت هایمان بپردازیم؟
کالس درس  که یادگیری تنها در  کالسی: دیرزمانی، اندیشٔه رایج این بود  نقطٔه تماس 
کالس برای تعمیق آموزش،  خ می دهد. به رغم بهره گیری مدارس از تجربه های بیرون از  ر
کرده است. کالس درس، جایگاه محوری و مرکزی خود را در نظام آموزشی حفظ  همچنان 
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به خود معطوف  را  یادگیرنده  توجه  که  گونه ای طراحی می شوند  به  کالس های درس 
که  آورند  وجود  به  فضایی  و  کنند  محدود  پیرامون  دنیای  با  را  یادگیرنده  ارتباط  کنند، 
در  »مکان«  یک  را  مدارس  می دهند  ترجیح  معماران  است.  کنترل  تحت  یادگیری  برای 
کار  نظر بگیرند، و در طول این سال ها سازندگان فضاهای فیزیکی تمام تالش خود را به 
گیرد  که در آن یادگیری به بهترین شکل صورت  کالس های عالی بسازند؛ جایی  گرفتند تا 

و دانش آموزان بهتر و بهتر شوند.
آموزش  بهترین شیؤه  کالس  یادگیری در  اینکه همچنان  بر سر  آموزش گیرندگان  اغلب 
مطالعٔه  تکالیف،  انجام  نظیر  بیرونی  فعالیت های  هرچند  می دهند.  نشان  تعصب  است 
تکلیفی، نگارش مقاله و نظایر آن بیرون از مدرسه انجام می شوند، آموزش اولیه همچنان 

کالس درس اتفاق می افتد. در فضای 
کاربرد کالس درس به عنوان اولین »نقطٔه تماس« برای یادگیری، مسائل زیادی به وجود 
که یادگیری را  کنترل می کند، در عین حال  کالس را  که  می آورد. شخص یا نظام آموزشی 
که مشارکت خواهند  کنترل درمی آورد. دانش پذیرانی  مکان مند می کند، زمان را نیز تحت 
در  و  موضوع  رفتن،  راه  شیؤه  ابزارها،  رسانه ها،  از  استفاده  صدا،  روشنایی،  و  نور  کرد، 

کالس مندی اهمیت می یابند. بسیاری موارد، نتیجه و امتیاز درسی، در 
کالس مند امری ضروری برای یادگیری به شمار نمی رود. یادگیری  با وجود این، آموزش 
که شبان گاهان به خواب  که شخص صبح گاهان از خواب برمی خیزد تا زمانی  از لحظه ای 
ممکن  می یابد.  ادامه  هم  خواب  طول  در  حتی  یادگیری  درواقع،  می  دهد.  خ  ر می رود، 
فیلم،  شخصیت های  دربارٔه  اما  نگیریم،  یاد  علوم  و  ریاضی  فیلم،  تماشای  هنگام  است 
کیفیت پاپ کورنی  گره گشایی،  گره اندازی و  فیلمنامه، طراحی صحنه، چارچوب داستانی، 

که سینما می فروشد و راحتی صندلی سینما چیزهایی می آموزیم.
برای  ساختارمندتری  شکل  به  نیاز  علوم  و  ریاضی  مثل  موضوعات  بعضی  درواقع، 
یادگیری توسط دانش پذیران دارند تا اطالعات مناسب را به دست آورند، اما یادگیری در 
کالس درس ممکن است  کالس درس ندارد. در برخی موارد  کل وابستگی تام و تمامی به 

محیط بهینه ای برای یادگیری باشد، اما در بسیاری موارد دیگر چنین نیست.
متعددی  ابزار  شامل  امروزه  بیرون  دنیای  با  ما  ذهن  اتصال  برای  جدید  تماس  نقاط 
دستی،  تلویزیون های  ویدیویی،  مجالت  الکترونی،  روزنامه های  رایانه ها،  شامل  است 

موبایل ها، پخش کننده های موسیقی، بازی های ویدیویی، آثار هنری و قس علی هذا.
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6. محرک های یادگیری
چرا مردم نیاز به یادگیری دارند؟ چرا مردم می خواهند بیاموزند؟ انگیزه های آنها چیست؟ 

کنند؟ کنترل می کنند تا ذهن آنها را با دانش و اطالعات پر  چه محرک هایی عالیق فرد را 
که آبراهام مزلو در سال 1943 در  هرم نیازهای انسانی مزلو1 نظریه ای در روان شناسی است 
مقاله ای با عنوان »نظریٔه  انگیزش انسانی« ارائه کرد. نظریٔه او با این ادعا مخالف است که انسان 
درحالی که در مرحلٔه »نیازهای پایه« قرار دارد در جهت ارضای نیازهای »سطح باال« تکاپو کند. 
گروه نیازهای اولیه بنا شده است: نیازهای نقصانی  سلسله مراتب نیازهای مزلو روی دو 
و نیازهای رشد. در بخش نیازهای نقصانی، هر نیاز سطح پایینی الزم است برآورده شود 
گر احیانًا در  که هر یک از این نیازها ارضا شوند، ا تا نوبت به نیاز سطح باالتر برسد. زمانی 
کرد. چهار  آینده یک نیاز نقصانی جدید آشکار شود، فرد برای رفع آن نیاز اقدام خواهد 

سطح اول هرم نیازهای مزلو عبارتند از:
گرسنگی، تشنگی، آسایش بدنی و غیره؛ 1. نیازهای حیاتِی مربوط به بدن انسان: 

2. نیازهای مربوط به ایمنی/ امنیت: دوری از خطر؛
3. نیازهای تعلق و عشق: وابستگی به دیگران، پذیرش توسط دیگران؛

توسط  شدن  شناخته  رسمیت  به  شایستگی،  آوردن،  دست  به  احترام:  به  نیاز   .4
دیگران.

که  طبق نظریٔه مزلو، یک فرد آماده است سطح ارضای نیازهای خود را زمانی ارتقا دهد 
کند. نظریٔه اولیٔه مزلو تنها یک نیاز به رشد را در بر  ابتدا نیازهای نقصانی خود را برآورده 
گی شناخته می شوند: 1(  می گرفت؛ نیاز به خودبسندگی. مردم خودبسنده به این چند ویژ
مسئله محور بودن؛ 2( مشارکت در پیشبرد ارزش های زندگی؛ 3( مراقبت از رشد شخصی، 

کامل. و 4( قابلیت انجام تجربٔه 
که دو سطح پایینی نیاز  کرد  مزلو بعدها ُبعد جدیدی در نیاز به رشد خودبسنده اضافه 
گرفت. این سطوح  قرار  از خودبسندگی و یک سطح باالی آن  زیر این سطح  به رشد در 

عبارتند از:
کردن، و جست وجوگری؛ 5. نیازهای شناختی: شناختن، درک 

6. نیازهای زیبایی شناختی: الگوها، تقارن، نظم، و زیبایی؛
کشف قابلیت ها و استعدادهای شخصی؛ 7. خودبسندگی: رسیدن به خودکفایی و 

کشف  و  خودشکوفایی  برای  دیگران  به  کمک  یا  فراخود  با  ارتباط  تعالی:  به  نیاز   .8
استعدادهای دیگران.

1. Abraham Maslow
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مزلو  نظریٔه  مفهوم  می کنند.  تبعیت  الگوهایی  چنین  از  یادگیری  برای  ما  انگیزه های 
فرد  توجه  مورد  زمانی  تنها  نیازها  سلسله مراتب  در  باالتر  نیازهای  این که  از  است  عبارت 

که نیازهای سطح پایین تر در حد ضرورت یا مطلوبیت برآورده شده باشند. قرار می گیرند 
که می خواهیم بیاموزیم، به شرایطی  به همین علت، میل ما به یادگیری، و موضوعاتی 
یادگیری  به  کمی  بسیار  عالقٔه  ما  مثال،  برای  می یابیم.  آن  در  را  خود  که  است  وابسته 
که نگران بقای خود هستیم. در این شرایط، ما عالقٔه  ریاضیات و علوم در شرایطی داریم 

شدیدی به یادگیری دربارٔه موضوعات مربوط به بقا و حفظ و نگه داری خودمان داریم.
گرفته اند و توان ما برای حل این مسائل، محرک های  که ما را در بر  مجموعه مشکالتی 
که  که مردم زمانی  یادگیری ما را روی آنها متمرکز می کنند. ادعای بنیادین مزلو آن است 
ج و به سطوح باالی هرم نیازها منتقل می شوند، به توسعٔه عقالنیت خود  از انفعال خار
کنند. نتیجه گیری نهایی مزلو  می پردازند و یاد می گیرند در شرایط پیچیده چگونه عمل 
که از این وضعیت طبیعی عبور  عبارت است از اینکه باالترین سطوح عاملیت و فاعلیت 

می کنند ممکن است یکی از مهم ترین مشارکت ها در این سطح از مطالعه باشند.

7. عصر فرا فردگرایی1
کمتر می شود. دیگر همٔه  کمتر و  عالقٔه ما به رقابت و چشم و همچشمی اجتماعی هر روز 
که استفاده می کنیم، به نوع خودروی همسایه یا نوع تلویزیونی  کاالهایی  نگرانِی ما دربارٔه 
که دارد یا نوع گوشی موبایلی که استفاده می کند خالصه نمی شود. در عوض، بیش از گذشته 

کیفیت تولیدات و توان آنها برای ارضای نیازهای خود ماست.  دل مشغولی اصلی ما 
می شود  یافت  بازار  در  محصول  میلیون   100 بر  بالغ  که  می کنیم  زندگی  زمانه ای  در  ما 
می توان  شد.  خواهد  افزوده  بی شمار  تعداد  این  بر  هم  باز  جدید،  نیازهای  به  بسته  و 
از  وسیعی  طیف  نیازهای  از  بیشتر  خیلی  داریم  که  محصوالتی  مجموعه  امروزه  گفت 
یکتا  و  فردیت  به  رأی  نقدی شان  کارت های  با  مصرف کنندگان  و  است  مصرف کنندگان 

بودن خودشان می دهند. چنان که می توان این دوره را عصر فرا فردگرایی نامید.
می کنند،  پیشنهاد  شما  به  را  متفاوت  کانال   500 کابلی  تلویزیون  شرکت های  وقتی 
آمازون  که  زمانی  را دارد.  آنها مخاطبان خاص خود  از  که هر یک  این است  منظورشان 
گذاشت،  خود  وب سایت  روی  عرضه  برای  را  متفاوت  کتاب  عنوان  میلیون   2 از  بیش 
کتاب  که همٔه آنها برای خود سهمی در بازار دارند. این پدیده به بهترین شکل در  فهمید 

1.  Hyper-Individuality
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اینترنت  چگونه  که  می شود  داده  توضیح  شکل  این  به  ــ  »ُدم دراز«2  ــ  اندرسون1  کریس 
هزینٔه فضای قفسه را در جهان آن الین به صفر رسانده است و تجارت های الکترونی نظیر 

کام، و یوتیوب، میلیون ها محصول مختلف عرضه می کنند.  آی تیونز، آمازون، بای دات 
نیاز ما به راه حل های فرافردگرایی از چندین شاخص حاصل می شود. این شاخص ها 
کلی برای متمایز بودن در میان 6 میلیارد نفر  عبارتند از زمان ما، شخصیت ما، و یک نیاز 

که محصوالت و خدمات مشابهی را طلب می کنند. دیگر از مردم جهان 
کمتر از دهٔه 1920 است. ما زمان خواب  امروزه میانگین زمان خواب اشخاص دو ساعت 
شبانه مان را از 8 یا 9 ساعت در 1920 به 6 تا 9 ساعت در 2018 رسانده ایم و اغلب مردم در 
کاری برای انجام دادن نداشته باشند، بیش از این نمی خوابند. گر  سال های اخیر، حتی ا
که  گذشت زمان یکی از محدودیت های بزرگ ماست. ما هنوز دنبال محصولی می گردیم 
که با دست چپ بتوان با آن  کنیم  گر بتوانیم دستگاهی پیدا  کند. ا زمان را برای ما ذخیره 
کامل است  که ماه  کرد، متعادل باشد و توی جیب جا بشود و بتوان آن را در شب هایی  کار 

گرفت، حتمًا آن را می خریم. کار  و ستاره ها در آسمان ردیف شده اند به 

گذر از مصرف کننده به تولیدکننده  .8
نمی خواهند  آینده، مردم دیگر  فعال  به جامعٔه  گذشته  از جامعٔه منفعل  گذر  با  همزمان 
بنشینند و نظاره گر باشند. آنها دنبال مشارکت می گردند و نسل جدیدی از ابزارها و تجهیزات 

که به مردم اجازه می دهند نقششان را از مصرف کننده به تولیدکننده تغییر دهند. هستند 
که افراد امکان یافتند نظراتشان را در انتهای متون  گذار، از زمانی شروع شد  این مرحلٔه 
میزان  که  اخباری  دربارٔه  کردن  فکر  بلندبلند  به  کردند  شروع  مردم  کنند.  ج  در خبری 
صحت آنها معلوم نبود، زمان شان مخدوش بود یا با هر ارزش خبری منتشر شده بودند. 

غ از اینها خود اطالعاتی به این اخبار اضافه می کردند. آنها فار
کردند  گر را در 1999معرفی  وقتی ِاوان ویلیامز و مگ هوریهان در شرکتشان، پایرا لبز3، بال
توسط  تولیدشده  محتوای  در  عمده  تغییر  یک  شد(،  خریداری  گوگل  توسط  بعدها  )که 
و  شد  امکان پذیر  و  آسان  همه  برای  گ  بال سایت  یک  ایجاد  گهان  نا آمد.  وجود  به  کاربر 

کردند. میلیون ها نفر این تجربه را شروع 
کوچک  تیم  یک  و  دی ولف  کریس  اندرسن،  تام  توسط  مای اسپیس4   2003 ژوالی  در 

1.  Chris Anderson
2. The Long Tail
3. Pyra Labs
4. MySpace
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کاربرانش اجازه می داد وب سایت  که به  گذاشته شد. به عنوان سایتی  برنامه نویسی بنیان  
کنند و با دوستانشان ارتباط داشته باشند، مای اسپیس به سرعت به  خودشان را ایجاد 
گوست 2006 تبدیل  کاربری در آ بازیگر اصلی حوزٔه شبکه اجتماعی با 100 میلیون حساب 

شد.
کریم، یوتیوب1 را در فوریٔه  که چاد هارلی، استیو چن، و جاوید  به همین ترتیب، زمانی 
امری بسیار آسان تبدیل  به  ارسال برخط ویدیو  و  تولید  برای مردم  کردند،  2005 شروع 
ک گذاری ویدیوی بسیار محبوِب عمومی، یوتیوب  گردید. به عنوان یک وب سایت اشترا
ک گذاشتن، و امتیازدهی قطعات ویدیویی  کاربران اجازٔه بارگذاری، مشاهده، به اشترا به 
که مصرف کنندٔه ویدیو بودند به تولیدکنندٔه ویدیو تبدیل  کسانی  کرد. در نتیجه  را فراهم 

کردند. شدند و روزانه 65 هزار ویدیوی جدید را در این سایت بارگذاری 
گرچه هر یک از این مثال ها داستان موفقیت را بازگو می کنند، اما دنیای تولید محتوا 
حل های  راه  و  مشکالت  آنها  از  یک  هر  نیست.  مشکل  بدون  هم  چندان  کاربر،  توسط 
انگیزٔه  و  نیاز  می دهند  نشان  شکل  بهترین  به  مثال ها  این  آنچه  اما  دارند.  را  خودشان 

عمومی برای مشارکت و ارائٔه اندیشه ها و ایده ها در جهان پیرامون ماست.

طراحی صحنه
گذشته افتاد. در  خیلی راحت می شود به دام اصطالحات مربوط به دیدگاه باال به پاییِن 
که به ما اجازه  نوآوری داریم  کلیدی، یعنی بذرهای  نیاز به تمرکز روی عناصر  عوض، ما 

کنیم. رگانیِک جدید آموزش را وارد زندگی روزمره خود 
ُ
می دهد این شکل ا

گستردن چتر روی سیستم های آموزشی موجود و  شکل های نوین آموزش را نمی توان با 
کار به بهبود آنها بینجامد. همچنین آنها  که این  شبکه سازی آنها به دست آورد به این امید 
با ضبط درس  و پخش آن در رسانه ها به دست نمی آیند. آموزش در وضعیت فعلی معادل 

که ما را از رسیدن به پدیده های بزرگ باز می دارد. دستگاه اعداد ُرمی است، سیستمی 

قفسه های بی حد و اندازه
از آنجا که اغلب مردم باور دارند که آموزش باید سر کالس صورت گیرد و تنها آموزش دهندگان 
از  باریک  و  تنگ  بسیار  جریان  یک  با  ما  بیاورند،  وجود  به  جدید  درسی  دورٔه  می توانند 

دوره های جدید مواجهیم.
قفسه  قیمت  داشت.  گذشته  چندسال  در  مشابهی  محدودیت  خرده فروشی  دنیای 

1. YouTube
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کاالهای جدید بود. اما بازار برخط، فضای  یکی از محدودکننده های اصلی برای معرفی 
با قیمتی نزدیک به صفر در اختیار فروشندگان قرار داد. ترکیب »بهای  قفسه بی نهایتی 
بسیار ارزان« و »فضای بی کران«، موجب رشد تصاعدی در معرفی محصوالت جدید شد.

خرید  ایدٔه  شبیه  خیلی  می افتد،  اتفاق  درس  کالس  سر  فقط  آموزش  که  ایده  این 
که  است  این  مثل  درس  کالس  محدودیت  حذف  مغازه هاست.  قفسه  توی  از  محصول 

محدودیت قفسه را از فروشگاه بردارید.
تعداد  با همان سرعت، رشد  را تجربه می کنیم،  درحالی که ما رشد تصاعدی اطالعات 
کندتر پیش  دوره  های درسِی در دسترس اتفاق نمی افتد. در نتیجه سیستم آموزشی ما 
که در نسل  گسترش یافته، توان آن را دارد  که امروزه  کوچکی از اطالعاتی  می رود. درصد 
کالس یا دورٔه درسی ارائه شود. این شکاف روبه رشد بین اطالعات  بعدی آموزش، در قالب 
که نشان می دهد در  که ما آن را »خأل دورٔه درسی« می نامیم  و دورٔه آموزشی چیزی است 

این بخش، عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند.

سنجش صحت ــ حقیقت در برابر غیر حقیقت
کردن  برای جدا  راهی  یافتن  آینده،  آموزشی  نگرانی های ما دربارٔه نظام  بزرگترین  از  یکی 
یک  انتخاب  ایدٔه  حوش  و  حول  ما  اندیشٔه  ابتدا  در  است.  نادرست  از  درست  اطالعات 
صحت  ارزیابی  برای  کمیتی1،  حا حقیقت  مرجع  نوعی  گرفت،  شکل  مرکزی  کمیت  حا

اطالعات در هر دورٔه درسی؛ اما این دیدگاه در عمل غیر قابل اجراست.
کالس های امروزی تدریس می شوند از جنس  که سر  برای شروع، درصد باالیی از مباحثی 
گرانش، نظریٔه تحول، تا نظریٔه موسیقی. هیچ یک  نظریه اند، طیفی از نظریه ها شامل نظریٔه 
از این نظریه ها به صورت صددرصد قابل اثبات نیستند و بنابراین از نقطه نظر مرجع حقیقت 
که درواقع هر بخش  کرد. به عالوه، می دانیم  کمیتی، نمی توان این مباحث را تأیید یا رد  حا
از جامعه نسخٔه خودش را از حقیقت ارائه می کند؛ حقایق مذهبی، حقایق علمی، حقایق 
کمیتی به سرعت ماجرا  که هر مرجع حقیقت حا قانونی و... به همین علت، نتیجه می گیریم 
کردن هر جنبه از  کمیت سیاسی می اندازد و شرایط را بدتر می کند. سیاسی  را به دامن حا

کرد. سیستم یادگیری آینده، سریعًا آن را به امری بی فایده تبدیل خواهد 
گروه ها به  که  به عنوان راه حل جایگزین، ما سیستم چک و تعادل2 را پیشنهاد می کنیم 
کمیتی حقیقت را برای خود ایجاد می کنند و برچسب پذیرش و عدم  گانه مرکز حا صورت جدا

1. governing truth authority
2.  checks-and-balances system
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پذیرششان را روی دوره ها نصب می نمایند. این برچسب ها ویژگی و شاخص اصلی جست وجو 
خواهند بود که به وسیلٔه نمایه سازان هوشمند و موتورهای توصیه گر به کار گرفته می شوند.

با  اخالقی  رفتار  طرفداران  امریکا،  شیمی  انجمن  مثل  سازمان هایی  مثال،  برای 
تفنگ  انجمن  امریکا،  مدنی  آزادی های  اتحادیٔه  خانواده،  روی  تمرکز  گروه  حیوانات، 
را  جدید  آموزشی  دوره های  می توانند  کاتولیک  کلیسای  یا  ملی،  آموزش  انجمن  ملی، 
کنند و با معیارهایشان تطبیق دهند. به نظر ما چنین سازمان هایی به سرعت به  بررسی 
ابزار مناسبی  خ دنده های توسعٔه این دوره های آموزشی تبدیل می شوند و خودشان  چر

کنترل محتوا به شمار می روند. برای 
از  بیش  می کند؛  حفظ  را  ارزش  سطوح،  از  بسیاری  در  برچسب زنی  سیستم  نوع  این 
کنند، و درواقع در بخش تقاضا  همه در ایجاد راه های واقعی برای اینکه همگان مشارکت 
گیر آموزشی است. این موضوع به  کنند. مشارکت جزء اساسی یک سیستم فرا مشارکت 
که به مردم بگوید چه  سیستم یادگیری اجازه می دهد بدون وجود یک دروازه بان مرکزی 

چیز را می توانند یاد بگیرند و چه چیزی را نمی توانند، دست به توسعٔه ُارگانیک بزند.

یادگیری مبتنی بر اعتماد به نفس1
درحالی که روش های یادگیری بسیار متفاوتی تجربه شده اند، یکی از قابل توجه ترین آنها 
کاهش  این حوزه،  به  اعتمادبه نفس است. بعضی تجربه های مربوط  بر  یادگیری مبتنی 

زمان یادگیری چشمگیری را نشان می دهند.
اولین مطالعٔه ارزیابی آموزش مبتنی بر اعتماد به نفس در نشریٔه تخصصی روان شناسی 
روایی  و  پایایی  در  پیشرفت  او  هدف  شد.  منتشر  ِهونر  کیت  توسط   1932 در  اجتماعی2 
کار را با افزودن ارزیابی اعتماد  ارزیابی های موسیقایی استاندارد در آن زمان بود. او این 
به نفس در دانش انجام داد. ارزیابی مبتنی بر اعتماد به نفس )سال های 1932 تا 1967( 
بر  ارزیابی مبتنی  که  کشف شد  تمرکز داشت. در سال 1967  آماری  پایایی  و  روایی  روی 
که افراد در  کاشف به عمل آمد  اعتماد به نفس بر دوام حافظه هم اثر می گذارد. همچنین 

فرایند زدن تست، می توانند باهوش تر شوند. 
آنچه به عنوان دیدگاه دسترسی به موفقیت برای اندازه گیری دانش و اعتماد به نفس آغاز 
کنون در مرکز توجه آموزش های سازمانی قرار دارد و به شکل یک روش یادگیری سریع  شد، ا
و صحیح اجرا می شود. یادگیری مبتنی بر اعتماد به نفس از میان سازمان هایی برخاست که 

1. Confidence-Based Learning
2. Journal of Social Psychology
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کردند. شرکت هایشان را از یک سازمان یاددهنده به یک سازمان یادگیرنده تبدیل 
یادگیری مبتنی بر اعتمادبه نفس برای تضمین یادگیری واقعی و تسلط بر یک موضوع 
این  است.  دانشجویان  به  اطالعات  سادٔه  انتقال  یک  از  بیش  خیلی  روش  این  است. 
آنچه  و  می دانند  افراد  آنچه  ارزشمند  ارزیابی  وسیلٔه  به  یادگیری  بر  است  تضمینی  روش 
این روش، شکاف میان  نتایج.  گردش  و پیش فرض و شک در  نمی دانند بدون حدس 
کارکرد  دانش و اعتمادبه نفس را در یادگیرنده اصالح می کند. این جا خالصه ای از چگونگی 

این روش ارائه می شود:
کنون نمی دانند،  ا آنچه  با فهم  را می خواهند بدانند.  افراد چه چیزهایی  کنید  تعیین 
که تنها  کنید. برعکس روش های سنتی یادگیری  یا دچار بدفهمی اند شروع  شک دارند 
تعداد جواب های صحیح به پرسش ها را اندازه می گیرند، یادگیری مبتنی بر یادگیری، این 

چیزها را ارزیابی می کند:
که با اعتماد به نفس داده شده اند، شایستگی    • پاسخ های صحیحی 

فرد را نشان می دهند؛
که با شک و تردید داده شده اند؛   • پاسخ هایی 

کاماًل حدسی داده شده اند و می توان آنها را  که    • پاسخ سؤال هایی 
گرفت؛ معادل بی اطالعی و نادانی 

که نادرست اما با اعتماد به نفس داده شده اند و    • پاسخ سؤال هایی 
نشانگر بدفهمی اند.

با  که  کسی  و  داده  درست  جواب  حدسی  صورت  به  که  شخصی  بین  تشخیص 
فرایند  یک  باشد.  داشته  عمده  اثر  ارزیابی،  این  در  می تواند  داده  جواب  اعتمادبه نفس 
و  چندگزینه ای  سؤاالت  واحد  ساختار  خاطر  به  گرفته،  شکل  سیستم  این  با  که  ارزیابی 
تحلیل جزئیات آنها می تواند به درک و اعتبارسنجی اعتمادبه نفس دانش افراد بینجامد. 
در  دانش  شکاف  بستن  برای  اعتمادبه نفس  بر  مبتنی  یادگیری  ارزیابی،  تکمیل  با 
کاربران بیشترین تمایل را برای یادگیری دارند طراحی می شود؛ درست بعد  که  لحظه ای 
گر یادگیری مبتنی بر اعتمادبه نفس  از ارزیابی و آشکارشدن بدفهمی و شک. فکر می کنیم ا
گیرند، سرعت یادگیری حداقل 50درصد و بلکه بیشتر  کار  را سازندگان دوره های درسی به 

افزایش خواهد یافت.

آرشیو دانش
که آموزش، سیستمی است برای  کمتر به موضوع نگریسته شده باشد  شاید از این زاویه 
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نوشتاری،  اسناد  موزه ها،  بعدی.  نسل  به  نسل  یک  از  دانش  گذر  با  فرهنگ  یک  آرشیو 
که وقتی دربارٔه آرشیو  کتاب ها، عکس ها، ویدیوها و صداهای ضبط  شده از مواردی هستند 
فرهنگی صحبت می کنیم به ذهن متبادر می شوند. اما جنبه های معین یک فرهنگ برای 
که ایدٔه آموزش به عنوان یک رسانٔه  محفوظ ماندن نیاز به تجربه شدن دارد و اینجاست 

آرشیوی پا به میدان می گذارد.
کارهایی هستند  صنوف و مشاغل دستی مثل کاشی کاران و بنایان مثال خوبی از کسب و 
که باید قطعات  که نیاز به تجربٔه دستی )دستورزی( دارند. این هنرهای پیچیده و ظریف 
یا حتی  کتاب  از طریق  الگوی هنری برسند، نمی توانند  تا به یک  کنار هم بچینند  را  ریز 
کردن نقاط خالی، و  ویدیو به دیگران یاد داده شوند. لمس بافت ها، ضربه زدن، امتحان 
تمیز کردن مواد زائد همه بخشی از یادگیری تخصصی هستند که از طریق رسانه های واسط 
که به عنوان  قابل انتقال نیستند. مفهوم آرشیو دانش فقط یکی از چندین نظریه ای است 

کرد. راهبردهای مرتبط با سیستم جدید آموزشی شروع به توسعه خواهد 

تعریف امر نو، در عصر نوین یادگیری
که در حال ظاهر شدن است، ما تعدادی توصیف و تعریف  همزمان با الیه برداری از نظامی 

کار خواهیم برد.  متفاوت برای وصف طبیعت »امر نو« در دورٔه جدید یادگیری به 
کلید این سیستم کلی، یک دوره ساز آموزشی آسان است که توجه حوزٔه عمومی را جلب کند و 
الهام بخش مشارکت در یادگیری باشد. چندین ویژگی برای این سیستم مورد نیاز خواهد بود تا 
هم طیف وسیع و هم عملکردهای متعددی را در این محیط یادگیری غنی در اختیار قرار دهد. 

معماری دورٔه درسی آینده
کافی  حال،  این  با  کرده ایم.  شناسایی  آینده  یادگیری  سیستم  برای  حیاتی  ُبعد   12 ما 
که  خ دهد. دو جزء حیاتی  است تنها دو مورد اول به انجام برسد تا انقالبی در این زمینه ر
کرد عبارتند از: معماری استانداردشده برای  آموزش را برای قرن های آینده تعریف خواهد 
که اجازٔه دسترسی را برای همگان در  توسعٔه یک دورٔه درسی و نیز یک سیستم توزیع پویا 

کند. همه جای جهان فراهم 

1. دورٔه درسی استاندارد
گذشته، خلق یک استاندارد اغلب فرایندی طوالنی و مالل آور بود. افراد باهوش دور  در 
کجای جمله بگذارند با هم بحث می کردند.  کاما را  یک میز جمع می شدند و دربارٔه اینکه 
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کرد و به این ترتیب استانداردها نیز دارای روند توسعه شدند. به احتمال  اما زمانه تغییر 
اتفاق  نمونه های دورٔه درسی  بر سر  آزمون  اولین  با  استاندارد همزمان  توسعٔه یک  زیاد، 
نهایی  این استاندارد شروع می شود. نگارش استاندارد  به موازات آن تدوین  و  می افتاد 

ممکن است چندین سال طول بکشد.
رقیب  استانداردهای  است.  انرژی  روی  تمرکز  استاندارد،  یک  ایجاد  اهمیت  دلیل 
کنند، و تأخیر عمده در پذیرش  می توانند تقسیم شوند، آشوب موقتی در صنعت ایجاد 

کنند.  بازار ایجاد نمایند. همچنین مسیر پذیرش بازار را با تحمیل هزینٔه بیشتری باز 
کوتاه به  بنابراین، آن دورٔه آموزشی استاندارد در نهایت چه شکلی خواهد بود؟ پاسخ 
باید  ما  حال  هر  به  اما  است  زود  خیلی  جواب  فهمیدن  هنوز  که  است  این  پرسش  این 
فکر  که  مطلوبیت هایی  و  گی ها  ویژ از  فهرستی  ما  علت  همین  به  کنیم.  شروع  جایی  از 

می کنیم اجزای ضروری آن هستند فراهم می آوریم:

1-1. دوره ساز1: دوره ساِز درسی به عنوان یک فرایند قالب بندی صاف و هموار، عملیات 
کرد. طراحی، ساخت و شروع هر دوره را تأمین خواهد 

1-2. تجربٔه یادگیری حدود 60دقیقه2 ــ یک ساعت، واحد بین المللی اندازه گیری در سراسر 
جهان شناخته می شود. ما تقویم زمانی مان را با واحد ساعت تنظیم می کنیم، روزهایمان را 
یک ساعت یک ساعت تقسیم می کنیم، بنابراین ساخت ماژول های آموزشی در حدود یک 
ساعت برایمان قابل لمس است. بعضی درس ها ممکن است در قالب 2.5 و حتی 10 واحد 

کرد. کثریت ما حول و حوش همان یک واحدـ  یک ساعت تمرکز خواهیم  طراحی شوند، اما ا

از  یادگیری  شکل های  از  وسیعی  طیف  از  یادگیری  زبان شناسی3:  روش شناسی،   .3-1
گرفته تا صداهای شنیدنی، تا ویدیوهای دیدنی، تا تجربه های دست زدنی  متون خواندنی 
تجربٔه  از همٔه حالت های  بتواند  باید  استاندارد  برخوردار است. واحد درسی  آن  نظایر  و 

کند. یادگیری استفاده 

برای  آزمون  شکل های  از  یکی  از  واحدها  همٔه  اعتمادبه نفس:  بر  مبتنی  یادگیری   .4-1
ارزیابی شایستگی و تسلط دانشجو در پاسخگویی با اعتماد به نفس به موضوع استفاده 
کمتر باشد دانشجو را وادار  کف مورد نیاز سطح مهارت  که از  کرد. نمرات آزمون  خواهند 

کرد با تمرین و تکرار، به موضوع مسلط شود. خواهد 

1.  The Courseware Builder
2.  60 Minute (Approx) Learning Experience
3. Modality Agnostic, Language Agnostic
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که در اغلب معرف ها  پایه مثل اسم و نشانی  بر اطالعات  1-5. معرف هوشمند1: عالوه 
ارزیابی قاعده مند مشارکت  کردن یک پرسشنامٔه  باید در پر  یافت می شود، دانشجویان 
آنها شناسایی شود. معرف هوشمند به صورت  کنند و حداقل دو حوزٔه مورد عالقٔه اول 
پیوسته نسبت به تکمیل و توسعٔه پروفایل دانشجو از طریق اطالعات مربوط به زندگی، 
تنظیم مجدد سطح عالقه مندی ها، و شناسایی دانشجو به عنوان یک فرد یکتا در طول 
کرد  کرد. معرف هوشمند به صورت مستقیم اطالعاتی را تغذیه خواهد  زمان اقدام خواهد 

که »موتور توصیٔه شخصی« در انتخاب دوره ها دست به اولویت بندی بزند.

طبیعت  دل  از  سیستم،  کاربردهای  از  بسیاری  چندُبعدی2:  برچسب زنی  موتور   .6-1
گی هایی شامل: چندُبعدِی موتورهای برچسب زنی بیرون خواهد آمد. ویژ

برچسب های رتبه بندی3: در پایان هر دوره از دانشجو خواسته می شود دورٔه آموزشی را 
کیفیت تجربٔه یادگیری، آسانی استفاده، و اثرگذاری  کند. دوره ها از نظر درستی،  رتبه بندی 

کلی نمره دهی خواهد شد.

که  برچسب های پذیرش و رد4: هر واحد درسی بر مبنای پذیرش و رد سازمان هایی 
گروه ذی نفع سیاسی می خواهد  که هر  از آن جایی  شایستگی دارند تنظیم خواهد شد. 
نفوذ مستقیم در توسعٔه دوره ها داشته باشد، ایجاد دوره حول و حوش عالقه یا بی عالقگی 

گروه های مختلف ذی نفع غیرممکن خواهد شد. همٔه 

برچسب های طبقه بندی5: فولکسونومی6، علم نوظهوری است که در آن طبقه بندی علوم 
که هر موضوع درسی به شیؤه متفاوت توسط  کاربران صورت می گیرد. از آن جا  توسط مردم و 
دانش آموزان درک می شود، الزم خواهد بود به دانشجویان اجازه دهیم برچسب های توصیفی 
خود را روی همٔه دوره های تمام شده قرار دهند. این دیدگاه خودبرچسب زنی، طبقه بندی 

مورد نیاز را برای »موتور توصیٔه شخصی« مشابه سایر موتور های جست وجو ایجاد می کند. 

می شود.  بنا  دانش  روی  دانش  پس نیاز7:  برچسب های  و  پیش نیاز  برچسب های 
که پیش تر، خواندن  برای مثال، دانشجو یا دانش آموز زمانی می تواند متون ادبی بخواند 
جبر  و  ریاضیات  که  زمانی  تا  دهد  انجام  کامپیوتر  برنامه نویسی  نمی تواند  و  باشد،  بلد 
1. Smart Profiler
2. Multi-Dimensional Tagging Engine
3. Personal rating tags
4. Approval & Disapproval Tags
5. Taxonomy Tags
6. Folksonomy
7.  Prerequisite & Post-Requisite Tags
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نداند. بسیاری از یادگیری های امروزی باید از پی هم اتفاق بیفتند. بنابراین، الزم است 
سیستمی برای تعیین تقدم و تأخر دوره های یادگیری ایجاد شود.

تا  می دهد  را  امکان  این  دانشجو  به  توضیحات  بخش  توضیحی1:  برچسب های 
کند(. کند )بیان  که در هر دوره به ذهنش می رسد صدادار  چیزهایی را 

توصیٔه  موتور  می کند،  کامل  را  دوره  یک  دانشجو  وقتی  شخصی2:  توصیٔه  موتور   .7-1
می کند.  ارائه  او  سوابق  و  عالیق  اساس  بر  را  آینده  ممکن  دوره های  از  تعدادی  شخصی 
این موتور دیدگاهی وسیع از امکانات و جهت های ممکن را برای دانشجو فراهم می کند؛ 
گواهی نامٔه نهایی ختم خواهد شد.  که به دریافت  گزینه های یادگیری  گون از  گونا فهرستی 

یادگیری،  سطح  یا  شخصی  مهارت  حرفه،  هر  گواهی نامه3:  صدور  ورودی های   .8-1
کامل در آن حوزه  که متخصصان آن حوزه باید به آموزش مورد نیاز و  نقاطی منطقی دارد 
برای  نیاز  برای مثال، دورٔه مورد  با هم فرق می کند.  یا مهارتی  اما هر حرفه  کنند.  توجه 
استادی در ساخت سیگار بسیار متفاوت از دورٔه مورد نیاز برای برنامه نویسی سی پالس 
یا خلبانی هواپیما یا پرستاری است. اغلب حرفه ها و مهارت ها شامل ترکیبی از دوره های 

مکمل و یک امتحان معتبر برای ارزیابی یادگیری دانشجو است.

1-9. استانداردهای موفقیت جدید4: توصیف گرهایی نظیر سطح نمره، سطح تحصیل، 
ابتدا  در  کرد.  خواهند  واژه نامه ها  از  شدن  کمرنگ  به  شروع  غ التحصیلی  فار سطح  و 
قرار  استفاده  مورد  تحصیلی  موفقیت  توصیف  برای  معادل  واحدهای  از  مجموعه ای 
گرفت )معادل هایی برای سال ششم یا مدرک لیسانس(. در طول زمان، ابزارهایی  خواهند 

گرفته می شود. کار  مثل نمودار برای توصیف سطح و عمق پیشرفت و درک دانشجو به 

1-10. سیستم نگه داری و ضبط رسمی5: ساخت سیستمی با ساختار یکپارچه و بی نقص 
که آن سیستم برای دستیابی به دستاوردهای هر مشارکت کننده ای  به این معنی است 
درحالی که  شود.  مدیریت  کامل  اعتبار  با  سازمانی  توسط  و  باشد  خصوصی  و  ایمن  باید 
بهترین  است،  حل  راه  بهترین  دولت  به  متعلق  آرشیو  یک  می پندارند  افراد  از  بسیاری 

سیستم ضبط و نگه داری ممکن در ورای مرزهای دولتی قرار خواهد داشت.
دورٔه  واحد  هر  ازای  به  تولیدشده  قیمت  جریان  مشارکتی6:  رفاهِی  قیمت گذارِی   .11-1

1.  Comment Tags
2.. Personal Recommendation Engine
3.  Certification Inputs
4.  New Achievement Standards
5. Official Record Keeping System
6. Participative Wealth Pricing



آیندٔه آموزش : هشت روند آموزش به سوی آینده28

آموزشی میان تولیدکنندٔه دوره، شرکت توزیع کننده، شرکت تبادل مالی، شرکت بهره بردار 
سیستم، و سیستم ضبط و نگه داری رسمی تقسیم خواهد شد. شاید هم میان تعدادی 
بیشتر. قیمت های دوره نیاز به نگه داری در سطح پایین دارند تا برای همٔه عالقه مندان 

به یادگیری در دسترس باشند.
کنید: گی های زیر فکر  کاربرد آی تیونز با ویژ 1-12. سیستم توزیع جهانی: به طبیعت و 

  • یک نقطٔه تماّس برخِط منفرد
  • گردآورندٔه محتوا

  • قابلیت های جست وجو و دسته بندی
کاربر   • پذیرش محتوای تولیدشده توسط 

  • موتور توصیه
  • قیمت گذاری یکسان

2. درک نقطٔه ورود سیستم
شمار  شود،  وارد  شد  توصیف  باال  در  که  سیستمی  به  بتواند  دانش آموز  اینکه  از  قبل 
کردِن راهنمایی ها،  کند؛ توان خواندن، دنبال  کسب  معینی از مهارت ها را در بدو امر باید 
که  درمی آیند  تسلط  تحت  بنیادی  مهارت های  زمانی  گرچه  سؤاالت.  به  پاسخگویی 
کودکی،  کمک مراحل پیشین  با  یادگیری  از  نوع  این  با  بتواند  کودکی  مطمئن شویم هر 

دست به طراحی مراحل آینده بزند. 
کودک نیست، سیستم جدید  که »سن« روش مناسبی برای تعیین توانایی های  از آن جا 
دانش آموز  یک  آمادگی های  همٔه  که  داشت  خواهد  ارزیابی  سیستم  یک  ایجاد  به  نیاز 

کند. کم سن را برای مشارکت ایجاد 

3. تنظیم پمپ1
موضوعی  نظر  از  و  درک  قابل  نه چندان  وقت گیر،  کاری  اولیه  استاندارد  واحد  یک  ایجاد 
که اولین واحدهای درسی را ایجاد می کنند آموزگارانی خواهند  ناسازگار خواهد بود. کسانی 
که توسعٔه  کار می کنند. محدودیت های بودجه موجب خواهد شد  که با بودجٔه اندک  بود 
دوره های درسی به ُکندی اتفاق بیفتد و این موضوع شکاف هایی در بسیاری موضوعات 
که بیشتر از سبک  گذاشت. شکاف ها شامل سطوحی مانند صنایع دستی  به جا خواهد 
و  باغبانی  مثل  شخصی  عالقه مندی های  می کنند،  استفاده  یادگیری  در  گردی  استادشا

1.  Priming the Pump
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تعمیرات خانگی، و آموزش سیستم های اجتماعی در موضوعاتی مثل قانون آب یا قوانین 
واردات ـ صادرات خواهد بود.

اولین  شاید  بود.  خواهد  امتیاز1  اعطای  سیستم  طریق  از  پمپ«  »فشردن  برای  راه  یک 
کرد.  تا 10هزار دالری بتوان ایجاد  را با یک سیستم امتیازی 5  واحدهای درسی استاندارد 
زمانی که دورٔه درسی اولیه توسعه یافت و مورد آزمون قرار گرفت، مقادیر کوچکتر از امتیاز مالی 
در طیف دو تا پنج هزار دالر، بسته به اینکه موضوع جدید باشد یا میزان پیشرفت نسبت به 
گیرد. برای مثال، یک واحد درسی  دورٔه قبل چقدر بیشتر باشد، می تواند در دسترس قرار 
کارتونی، مصاحبٔه تخصصی، و مدل سازی ریاضی پیشرفته  که از مجموعه ای شامل ویدیوی 
استفاده می کند، به طور طبیعی تجربٔه یادگیری غنی تر و بزرگتری را نسبت به دورٔه متن محور 

به وجود می آورد و بنابراین شایستٔه رقم بزرگتری به عنوان اعطای امتیاز خواهد بود.

4. جلوه های ویژه2
این  دیدن  از  همه کس  و  ایستاده ایم،  آموزشی  نظام  در  بنیادی  تغییراتی  لبٔه  بر  ما 
سیستم  به  که  کسانی  سایر  و  معلمان  اتحادیٔه  بود.  نخواهد  خوشحال  همپوشانی ها 

آموزشی فعلی وابسته اند، بیشترین مقاومت را در برابر این تغییر نشان خواهند داد.
که در باال فهرست شد، این نظام یک جا خلق  به علت موارد زیادی از عناصر معماری 
با نرم افزار ساخت دوره و سیستم  ابتدا  نخواهد شد. بلکه فاز به فاز پیش خواهد رفت. 
که ورودی ها را  گروه های مختلفی  توزیع شروع می شود، سپس با سیستم ضبط رسمی و 

فراهم می کنند دنبال خواهد شد.
نظر  در  دانش آموزان  گروه  اولین  از  را  خارجی  دانش آموزان  و  خانگی  دانش آموزان  ما 
که با نظام جدید آموزشی تطبیق می یابند و سپس مدارس خصوصی و مدارس  می گیریم 
جامع و بعدتر مدارس عمومی را. در ابتدا این دوره ها برای پشتیبانی از دوره های کالس محور 

کامل توسعه خواهد یافت. سنتی استفاده می شود، اما بعدتر به یک برنامٔه  آموزشی 

5. اردو های یادگیری3
بسیاری از انواع اردو های یادگیری هنوز هم وجود دارند، اما ما با رشد انفجاری آنها مواجه 
بهترین  لمسی  تجربه های  و  دستورزی  طریق  از  یادگیری  انواع  از  بسیاری  شد.  خواهیم 
دستاورد را دارند. زیست شناسی دریایی از طریق کار در فضای زیست دریایی در همٔه اشکال 
1.  grant
2.  The After Effects
3. Learning Camps
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آن تحصیل می شود. بهترین راه یادگیری تاریخ، سفر به میدان های جنگ، گشت و گذار در 
کردن لباس های قدیمی و خوابیدن در  قلعه ها، قدم زدن در میان ویرانه های باستانی، تن 
میان خیمه ها و صخره های مسکونی است. بهترین راه لوله کش شدن، کار کردن کناردست 
 یک لوله کش و انجام کار دستی مرتبط با وظایف یک لوله کش در فضای پرمشکل واقعی است.
اردو های یادگیری، از اردوهای یک روزه تا چندهفته ای، شروع به تکثیر حول موضوعات 
مثل  بود  خواهند  مرتبط  دانشگاهی  حوزٔه  به  بیشتر  اردوها  بعضی  کرد.  خواهند  خاص 
کار با چوب یا تعمیر  ریاضیات و علوم، درحالی که بقیه بیشتر به موضوعات مهارتی نظیر 
خودش  داخلی  متخصصان  از  دارد،  را  خودش  هویت  اردویی  هر  می پردازند.  خودرو 
با  آموزشی  دورٔه  به  که  کرد  خواهد  تمرکز  خاصی  یادگیری  تجربٔه  بر  و  می کند،  استفاده 

گره خورده است. سیستم ساخت آزمون و چگونگی ارزیابی رقبا در آن دوره 

6. محیط اجتماعی یادگیری
یک  وقتی  می دهد.  روی  اجتماعی  بافت  یک  داخل  امروزی  یادگیری های  از  بسیاری 
لطیفٔه  به  دانش آموز  یک  وقتی  می گیرد.  یاد  کالس  همٔه  می پرسد،  را  سؤالی  همکالسی 
کالس هم به هم می خورد. اینها تجربیاتی از محیط یادگیری هستند  معلم می خندد، بقیٔه 
که ممکن است با فردی شدن فرایند یادگیری و تبدیل آن به تجربٔه شخصی ناپدید شوند.
جوان  دختران  از  بسیاری  مثال،  برای  مردم.  کردن  منزوی  برای  است  راهی  فناوری 
کالس  گوشی موبایلشان را دست می گیرند و شروع به مکالمه می کنند تا زنگ پایان  امروزه 
باز  آنها  با  را  که می خواهند سر صحبت  از دسترس پسرانی  را  آنها  کار  این  به صدا درآید. 
کامپیوتر یا تماشای یک ویدیو، اشکال دیگری از  کالس  کنند محروم می کند! نشستن سر 

کردن افراد به شمار می روند. فناوری برای منزوی 
با این حال، روابط پایدار بر تجارب مشترک و عمومی استوارند و هر سیستم یادگیری 
که نیاز به ساخت روابط اجتماعی را هدف نگیرد، یک ُبعد حیاتی از محیط یادگیری را در 

نظر نگرفته است.
که حول و حوش تقویت  اردوهای یادگیری تنها یکی از پاسخ ها به این نیازند. دوره هایی 
قدرت  اما  باشند،  گرفته  هدف  را  مشکلی  چنین  است  ممکن  می شوند،  طراحی  روابط 

گرفته نشود. جامعه پذیری و نیاز به ساخت روابط نمی تواند در برآوردها در نظر 

گذار برای سیستم  های مدرسه ای فعلی 7. تفکر از طریق 
خیلی  که  می بینیم  طریقی  از  کامل  گذار  حال  در  را  موجود  مدرسه ای  سیستم های  ما 
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که برای  هم هموار نیست. ذیاًل توصیفی از برخی تغییرات پیش بینی پذیر ارائه می دهیم 
دانش آموزان، معلمان، سازه ها، مناطق مدرسه ای یا سیستم ها پیش خواهد آمد:

دانش آموزان: شاید سریع ترین انطباق با سیستم آموزشی جدید از سوی دانش آموزان 
نیست،  آنها  عالقٔه  مورد  اغلب  که  خاصی  دوره های  یادگیری  به  اجبار  عوِض  در  باشد. 
آزاد  داشت  خواهند  آنها  به  را  عالقه  بیشترین  که  موضوعاتی  انتخاب  در  دانش آموزان 
خواهند بود. اغلب دانش آموزان فرصت خواهند داشت به انواع اردوگاه های آموزشی در 
کنند، تقاضا  کنند. هرقدر دانش  آموزان بیشتر از این سیستم استفاده  کشور سفر  سراسر 

برای دوره های جدید بیشتر و بیشتر می شود.

تبدیل  24ساعته  یادگیری  کز  مرا به  مدارس  ساختمان  برخی  مدارس:  ساختمان 
کودک و هم بزرگسال خود را تطبیق می دهند  که در آن هم یادگیرنده های  خواهند شد 
که با نظام جدید یا موضوعات خاص درسی  کسانی  کمک به  کارکنان پشتیبانی برای  و 
کز  مرا به  ساختمان ها،  از  بخشی  یا  مدرسه ای،  بناهای  سایر  می شوند.  تربیت  درگیرند 
که دوره های جدید درسی تولید می کنند  کسانی  تولید انباشته از ابزارها و تجهیزات برای 
کمک به طراحی و ایجاد دوره های درسی  کز هم برای  کارکنان این مرا تبدیل می شوند. 

در دسترس خواهند بود.
خواهند  سیستم  این  در  تغییر  برای  بسیاری  گزینه های  معرض  در  معلمان  معلمان: 
گذشته به راهنمایی،  بود. برخی معلمان در ساختمان مدارس باقی می مانند تا بیش از 
کمک دارند بپردازند. بقیه به طراحان رویداد  که نیاز به  تربیت و آموزش به دانش آموزانی 
اجتماعِی  جنبٔه  مجدِد  مهندسِی  با  تجربه ای  هر  که  طوری  به  می شوند  تبدیل  تجربه  و 

یادگیری همراه باشد.

بخش دیگری از معلمان مهارت های یادگیری در اردو یا مجموعه ای از اردو ها را خواهند 
که هر یک به یک  آموخت. اردو های یادگیری به موضوعات تجربی ویژه اختصاص می یابد 
با ایجاد  کارآفرینی  گره خورده است. این معلمان به شکل مؤثری به  دورٔه درسی خاص 

که تصمیم به رفتن به اردوها می گیرند می پردازند. درآمد از تعداد دانش آموزانی 
بخواهند  است  ممکن  دارند،  کارآفرینانه  ذهن  بقیه  از  بیشتر  که  معلمانی  از  تعدای 
دوره های  اثربخشی  و  ایجاد  تکنیک های  شوند.  آموزشی  دورٔه  تمام وقت  تولیدکنندٔه 
که ابزار بهتر  آموزشی جدید، فرایندی تکراری از طریق مراحل تکامل چندگانه خواهند بود 

را در دسترس قرار خواهد داد.
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8. تغییر جریان های درآمدی
گذاشته می شود و چگونه جریان درآمدی موجود با عصر  خب، چگونه همٔه اینها بنیان 
نوین یادگیری تطبیق می یابد؟ برای اینکه حجم دانش آموزان بیشتری در این نظام درگیر 
حفظ  پایینی  بسیار  قیمتی  نقطٔه  روی  درسی  ماژول های  قیمت  می شود  توصیه  شوند، 
شود )مثاًل 99 سنت برای هر ماژول(. سطوح ویژٔه یادگیری می توانند قیمت های باالتری 

کنند. داشته باشند اما دوره های عمومی باید پایین ترین سطح قیمتی را حفظ 
افراد اولیه، هزینٔه دور ه هایشان را می پردازند. بعد سیستم هایی برای اعطای امتیاز یا 
وام دهی به طیف وسیع تری از دانش آموزان اجازه می دهد در دوره های درسی مشارکت 

کنند. در نهایت، بودجٔه دولت هزینه های دانش آموزی را پوشش خواهد داد.
خود  به  را  پیشروتری  فناوری های  و  مشتاق تر  افراد  یادگیری  اردو های  اینکه  دلیل  به 
یا  بازار  تقاضای  به  بسته  دیگر  اردوی  به  اردویی  از  اردو ها  قیمت گذاری  می کند،  جذب 
کمک بنیادها و صندوق ها برای پوشاندن هزینه های  بهای منطقه ای و ایالتی و امکان 

تحصیلی، متفاوت خواهد بود.
با  امتیاز  اعطای  از  می توانند  دانشجویان  دولت،  مالی  کمک  سازوکارهای  برآورد  با 
تنفس  دورٔه  که  زمانی  کنند.  استفاده  لیسانس  مدرک  اخذ  و  تکمیل  برای  کافی  اعتبار 
این اعتبارات به پایان رسید، دانشجویان به صورت خودکار وارد دورٔه بازپرداخت بدهی 

می شوند.
ُبعد دیگر تأمین مالی از طریق دریافت پول از اردو های یادگیری به دست می آید. از آنجا 
تأمین  از یک سال به سال بعد  بتوانند  باید  اردوها متغیرند، دانشجویان  که قیمت های 
اما  رفت،  نخواهد  میان  از  مدارس  برای  کنونی  مالی  تأمین  جریان  دهند.  تغییر  را  مالی 
گذار  را با سطوح مناسبی برای اداره و نگه داری ساختمان ها به تناسب مراحل  خودش 

تطبیق خواهد داد.

نتیجه گیری
کنیم.  تربیت  باالتر  سطح  و  باهوش تر  سریع تر،  انسان هایی  می کند  حکم  تغییر  سرعت 
نظام آموزش فعلی مانع تحقق این هدف است. نظام آموزشی آینده، ما را از این قیود آزاد 
می کند و به این منظور از یک سازندٔه سریع و استاندارد دورٔه درسی و نقطه ای برای توزیع 

کرد. جهانی این دوره ها استفاده خواهد 
دانش  به  اطالعات  تبدیل  برای  ما  توان  و  می کند  رشد  نمایی  صورت  به  اطالعات 
این که  دلیل  اولین  می شود.  مواجه  مانع  با  آموزشی  دورٔه  فقدان  در  مهارت  و  کاربردی 
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آسان  سیستم  یک  داشتن  برای  ما  که  است  این  خاطر  به  هستیم  درسی  دورٔه  فاقد  ما 
بازار  و  شود  ایجاد  درسی  دورٔه  سازندٔه  یک  که  هنگامی  نکرده ایم.  پیدا  توسعه  سریع،  و 
عمومی ُمهر تصویب خود را بر آن بزند، مجموعه ای از استانداردها توسعه خواهد یافت. 
گیرند، مردم  گسترده در دسترس قرار  همزمان با اینکه ابزارهای تولید دورٔه درسی به شکل 
در سراسر جهان شروع به خلق آن می کنند و ما با انفجار دوره های درسی، شبیه با رشد 

عجیب محتوا روی یوتیوب و آی تیونز روبه رو خواهیم شد.
به عنوان بخشی از نهضت سریعًا در حال توسعٔه دوره های آموزشی، انتقال آموزش در 

موارد زیر را خواهیم دید:
ــ از محوریت یاددهنده به محوریت یادگیرنده

کالس درس به یادگیری همه جایی و همه زمانی ــ از یاددهی مبتنی بر 
کاماًل فردی ــ از دوره های اجباری به یادگیری 

ــ از جماعت مصرف کننده به جماعت در حال رشِد تولیدکننده
که دوست دارند در هر زمانی  کاماًل فردی خواهد شد. دانشجویان هرچیزی را  یادگیری 
که مایلند یاد می گیرند. بسیاری از موانع موجوِد یادگیری از میان خواهد رفت. در نتیجٔه 
یادگیری ده  روبه رو می شویم. سرعت  تغییرات چشمگیر در جامعه  با  ما  این جابه جایی 

برابر افزایش می یابد، بیشتر به دلیل مجموعه ای از عوامل زیر:
را  یادگیری  میزان  و  سرعت  چشمگیری  شکل  به  اعتمادبه نفس  بر  مبتنی  یادگیری  ــ 

افزایش می دهد؛
دورٔه  یک  از  جابه جایی  می خواهیم.  که  زمانی  هر  در  می خواهیم،  آنچه  یادگیرِی  ــ 
بر اساس  انفرادی، خودانتخابی و زمان بندی شده  کاماًل  ازپیش تعریف شده به یک دورٔه 

کرد؛ عالیق دانشجو، تغییری اساسی در سطوح انگیزشی ایجاد خواهد 
میزان  و  سرعت  افزایش  به  مداوم  صورت  به  زمان  طول  در  فناوری  پیشرفت های  ــ 

یادگیری خواهد انجامید.
سیستم  که  است  امکان پذیر  زمانی  امر  این  شد.  خواهد  برابر  ده  یادگیری  سرعت 
کنونی ما در حّد یک دوره با ارزش یادگیری یک ساله فشرده شود. در  آموزش دوازده سالٔه 
از  کار می شوند ده برابر باهوشتر  که وارد بازار  که دانشجویانی  آینده، پیش بینی می کنیم 

دانشجویان امروزی خواهند بود.




