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 )متن ويراسته و كتابت سخنراني(
 

 "عمـاري شـده  مدارس خرد پايـه م : مدارس متكثر آينده  " ون  ماي بر مض   بعنوان مقدمه 
بيان يك مسـئله كـه      سپس  يك مقدمه،   ابتدا   .اين گفتار در چهار قسمت عرضه مي شود       

در بخش  د،  نشو در آن مدرسه، دوره و درس بعنوان مفاهيم هميشه در بحران مطرح مي            
فنـاوي  (هـاي ناشـي از بكـارگيري فـاوا            بـه فرصـت    يعنـي توصـيف يـك امكـان        سوم به 

 و در نهايـت توصـيف يـك تجربـه كـه در              يمپـرداز  يدر آموزش م  ) اطالعات و ارتباطات  
 .شود  گفتاري تحت عنوان چاره انديشي ختم ميهپايان ب

فاصله گفتـه   . فرض اول نياز به انديشگي است      .ابتدا مفروضات بحث را مطرح مي كنم      
 بـراي   ي اسـت و چـاره انديشـ       مستمرتا عمل در حوزه آموزش يك دغدغه هميشگي و          

ــا عمــ  ــردن ايــن فاصــله ت ــي، ثمــره پرك ــد وجهــي    گفتمــاناش ل گرائــي عقالن هــاي چن
 فضـاي   "هانـا آرنـت   "آنچـه   .  دشـواري پايـدار اسـت      براي مواجهه با ايـن    گرانه   كنكاش

 يكـي از    )كه مي توان آن را به فضـاي انديشـه مسـتمر تاويـل نمـود               (نامد   انديشگي مي 
   تجميـع آنهـا    كـه انديشـگي بـراي حصـول توفيقـات جزئـي           . هـاي عمـومي اسـت      حل راه

در غياب انديشگي، فقدان انديشه نمود پيدا مي كند كـه            .ايجاد كند شرايطي نسبتاً مطلوب    
اين انديشگي كمك مي كند كه راه حـل تعـامالت دشـوار بـين               . مي تواند فاجعه بار باشد    

مسـتمر عـوض   در حاليكـه مفـاهيم و ابزارهـا    . نسل ها در فضاهاي آموزشي فراهم شود  
كند انديشه اي مستمر     زش را در فضاي آموزشي حفظ مي      شوند عاملي كه مجري آمو     مي

 . و منحصر بـه فـرد اسـت        كهبراي اجراي يگانه آموزش در هر مورد آموزشي است كه ي          
 كـه   شود ناشي مي اي هدفمند    آموزش به عنوان ارائه   از ماهيت    اين دشواري    بخشي از 



 هـا، نقـد و      جواب همه اين بحث   . تحقق يادگيري در فراگير تنها شرط توفيق آن است        
ي يگفتگوست كه به كمك آن مي شـود فضـائي را بـراي آمـوزش فـراهم كـرد كـه فضـا                      

اين فضا در اجـرا قطعـاً مسـتقل و يگانـه و تكـرار نشـدني                 . اي، تعاملي و موثر باشد     لحظه
هرچنـد بـر    است و در پيوند ضعيفي با ذهنيت ها و برنامه هاي از پـيش تعريـف شـده                   

ان توفيق يا شكست در هر اجراي آموزشي امري نـاگزير           امك. شكل مي گيرد  مبناي آنها   
اين امر  . اي است كه معلمين در هر جلسه با آن مواجه مي شوند            لهسئاست و اين م   

فرصت و براي معلم مجري صرف، يك تهديد است زيرا          يك  براي معلم اهل چالش     
ن او  خود را به روز كند و فضاي انديشـگون ذهـ          دانش  معلم اهل چالش مجبور مي شود       
ايجاد فضاي انديشگي در تعـامالت آموزشـي نكتـه اي           . در حين اجرا شرط توفيق اوست     

 بـه آمـوزش الكترونيكـي هـم هسـت كـه در آن هـم در        تسـري كليدي است كه قابـل    
متعامل، بمباران اطالعاتي فراگيـر، دسـتاوردي بيشـينه خواهـد           و  ي انديشگون   يغياب فضا 

 . است تنها ثمره آن آلودگي اطالعاتي كهبود 
به شرطي كه از وجه سنتي      (فرض دوم اين است كه گذشته براي ما يك سرمايه است            

 در ،امـا بهـار پرثمـر   و  يـك امكـان   ، حـال   و )آن نردباني جهت اعتالونه هبـوط بسـازيم       
آينده و در راه است كه اين فرض از معلم باغباني مي سازد كه نهال پروري مـي كنـد            

همـه  معلـم   در راه كه درخت تنـاوري خواهـد شـد و            و مي نشيند به تماشاي شكوفه اي        
 .خود را در اين مسير بكار مي گيرد توان

در عرصـه علمـي      و فـن آمـوزي       دانـش فرض سوم به شالوده بحث ما اشاره دارد كـه           
 و به اين اعتبار ما بايد آماده باشيم و           سترگ اما شكننده و ابطال پذير      اي  عرصه واست  

ون آموزشـي مـا هـر لحظـه در     ميعنـي مضـ  .  تا فراموش كنـد  دزبه فراگير بياموزيم كه بيامو    
معرض ابطال است و علم به عنوان يك حوزه اعتباري، سنجه اي است غيـر مانـا كـه                   

 . كند ي پويا ميي فضاي آموزشي را فضا،فهم اين نكته
پس از اين مقدمه كمابيش طوالني با موضوع موضوع بحث كه مدرسه اسـت آغـاز مـي                 

نوان كانون بحران محل اجراي ساير حوزه هاي بحران سـاز يعنـي دوره          مدرسه به ع   .كنيم



اين ساختارهاي آموزشي سرشار از فرصت و تهديد هستند و بـه اعتبـار              . و درس است  
 درس ساختار محدود كننـده      .بايد در معرض نقد و اصالح باشند       ناچار مستمراً    ، بهبود نياز به 
تي گشاده ندارد زيرا هر چارچوب درسي       هاي درسي، دس   مدرس در بهنگامي مولفه   واست  

اقتضائات معنايي موردي دارد كه آنرا تنها پـذيراي مولفـه هـاي درسـي همگـون و هـم                    
موضوع مي كند و بـراي موضـوعات جديـد دشـواري يـافتن مناسـبترين قالـب درسـي و                     

 مولفه هاي درسي مورد نياز در صـف انتظـار   ياي بسيار بازدارنده است و در موارد    دوره
ور در قالب هاي درسي و حوزه اي مناسب، ارزش زماني خـود را از دسـت داده و                  حض

 گسترش ساختارها، راه حلـي بـراي رفـع ايـن            ،در حوزه مهندسي آموزش   . هدر مي روند  
وني است كه ايجاد مدارس مفهومي يا مدارس متكثـر خـرد پايـه معمـاري                متنگناهاي مض 

ــده  ــه ش ــا   ك ــه آن اش ــاني ب ــاره انديشــي پاي ــش چ ــنم در بخ ــي ك ــن  ،ره م ــانواده اي  از خ
 . هاست لح راه

نكته بعدي اين است كه مدرسه و كالس درس كه مكاني براي بروز خالقيـت معلـم در          
جهت تحقق يادگيري طراحي شده در فراگيران است، مي تواند در حوزه اقتدار معلم بـه                

ين مـورد  فضاي جباريت او تبديل شود كه منجر به تخريب ذهني فراگير هم مي شود كه ا    
 شـكل   ،نـون مشـكل   كامـا ا  .  و آفت كالس درس است      هاي آموزش  دشوارياز  هم  

ديگري يافته است زيرا در عصر اقتدارزدائي كه برخي از آن بعنوان عصر فقدان اقتـدار                
 اين عصر كه سركشـي      در. معلم فاقد اين ابزار سنتي و تفوق تاريخي است        ياد مي كنند،    

تأويــل ته را بــه عنــوان عــدم درك يــا فهــم  نســلهاي جديــد نســبت بــه نســلهاي گذشــ 
 اساساً نقش آتي معلم سنتي مورد پرسش واقع مي شود كه ادامه اين بحث               ،دننماي مي

 .جالب خارج از موضوع اصلي صحبت ماست
بحث بعدي در مورد فناوري اطالعات در حـوزه مـورد بحـث مـا يعنـي فنـاوري آمـوزش          

 سـرمايه  ونو، مبتني برنيـاز آفرينـي اسـت    فاوا به عنوان يك فناوري  . الكترونيكي است 
ملـه فنـاوري زيسـتي كـه از كمبـود        ج ز حامي آن اسـت وگرنـه رقبـاي او ا          ،جهاني بزرگي 

فـاوا از  . حامي يا سرمايه در گردش رنج مي برد رقيبي هـم سـطح و حتـي مهمتـر اسـت           



آن هودگي  يطريق نياز آفريني حوزه كاربردي خود را گسترش داده است اما اين بمعني ب             
در حاليكه توليد انبوه جهاني ناچـار بـه يـافتن بـازار مصـرف اسـت بايـد حـوزه يـا                       . نيست

 ناچـار اسـت بـه     ، دنياي محاصره شده توسط مشـكالت متعـدد        .محمل مصرف درست كند   
 ،)به عنوان مسكن، گريزگاه يا چـاره برخـي مشـكالت   (راه حل هاي فناورانه متوسل شود       

زيرا فاوا كه علـت ايـن       است   شمردن بزرگ انگاري      مشكالت هچاره هم  راهاما فاوا را    
ثمره ايـن بـزرگ انگـاري مـي توانـد برگشـت بـه               . راه حل آنها باشد   تا  دشواريها نبوده،   

 هم مـي توانـد باشـد    )در عين حضور دشواري آفرين فاوا به علت نامثمر بودن      (گذشته  
 . هم مي تواند داشته باشد يعات منفي بسيارتبكه اين نگاه 

در اسـت كـه     ره به اين نكته مقابله با برخورد دوگانه جامعه ما با فناوريهـاي نـو                علت اشا 
 مقاومت بازدارنده است كه به تدريج با طي زمان جاي خود            به شكل  اوليه   دمرحله برخور 

مـي  را  ساالران برخورد متفـاوتي     نزد فن   گانه  دواين برخورد   . را به ولع مصرف مي دهد     
عمـل   دوم بـه عنـوان بازدارنـده         وضـعيت  مروج و در      اول به عنوان   وضعيت در   ،طلبد

 .و خرد ورزانه شودانه تا منجر به نگرشي ميانه رومي كنند 
در پيوند با بحث ما يعني آموزش الكترونيكي اين دشواري چهره ديگري دارد يعني مـا در                 

دچار فهـم ناكـافي عمـومي هسـتيم كـه مـثالً از نتـايج آن معـادل                    در مواردي    اين زمينه 
 به چشم بستن بر بسياري      جتمندن آموزش الكترونيكي و آموزش از دور است كه          شمر

 . شود از امكانات بالقوه و بالفعل اين فناوري مي
دهد به حـوزه هـائي        مي تسريآموزش الكترونيكي، فضاي شبكه، رايانه و خودكارسازي را         

ظيــر ناداري البتــه كاربردهــاي نــازلي از خودكارســازي . كــه آمــوزش در آن دخالــت دارد
هسـتند  امور مدرسه هم مطرح     مديريت   حسابداري،   ،سامانه هاي ثبت نام، امور اداري     

از سـوئي ديگـر     . دنـ د زيرا كار اداره مدرسه را تسريع و تسـهيل ميكن          نكه ارزش خود را دار    
استفاده از اين ابزار در ارائه مطالب چه توسط محصلين و چه معلمين كه يـك بخـش از                   

در حـوزه تـدريس،     . حتوا است از ديگر كاربردهاي اين فنـاوري اسـت         آن مبحث توليد م   
ارائه و اجراي دروسي كه به قابليت هائي نظير شبيه سازي           تعليم، استفاده از آن براي      



هرچنـد حـوزه هـاي      . نياز دارد از مواردي است كه از ارزش هاي آن نبايد غافـل شـد              
تـر از    ي عميـق  يه حـوزه هـا    اصلي در الگوي آموزش برپايـه فنـاوري اطالعـات اسـت كـ             

 مواجـه مـي     ه با چالش هاي ارتقاء يابنـد       را آموزش نظير مفروضات و مدلهاي آموزش     
متاسـفانه  مطرح است اين اسـت كـه        بحثي كه در مورد آموزش هاي مجازي است         . كند

امروزه در كشور ما در مواردي به آموزش از راه دور تقليل داده شـده اسـت و علـت                    
در اجراي دوره هاي آموزش از راه دور زيـرا بجـز فعاليـت چنـد                آن كم تجربگي ماست     

در اي آمـوزش از راه دور        ررايانـه ي بر تجربـه موفـق اجـراي غ        ،اي پيش از انقالب    ساله
اي شده از يك مدل غير رايانـه اي          ايم و يك اجراي رايانه      چشم بسته  ،دانشگاه پيام نور  

ين نگرش نگاه بيشـينه     ادر  . ئيماز آموزش از راه دور را آموزش مجازي فرض مي نما          
گراي حذف معلم يك نگاه راديكال محسوب نمي شود و شـعارهائي نظيـر آمـوزش هـر                  

 در هر كجا و در هر زمان ارزش فني چنداني ندارد و بيشتر شعاري تبليغاتي بـراي                  ،كس
زيـرا هـر فنـاوري تسـهيل گـري بايـد توجيـه              . تلقي مي شـود    نونياز آفريني يك فناوري     

 بـاري   اي، جامعهبخش آموزش بخش پرهزينه اي است كه در هر          . داشته باشد اقتصادي  
گـذاري    بررسـي نتـايج سـرمايه   از برخي تحليل گـران   .بردوش هزينه هاي اجتماعي است    

 شعار ضـرورت مدرسـه زدائـي        "چيايوان ايل "آموزشي آنچنان پريشان شده اند كه نظير        
كـه در   (ادي بـراي محصـوالت آن        ارزش اقتصـ   ، داده اند كـه ايـن ميـزان هزينـه           سر را

هرچنـد ايـن نگـاه اغـراق آميـز         .  را ندارد  )آموزش عمومي مصرف كنندگان مطيع هستند     
پس بحث آموزش الكترونيكي را جمـع بنـدي كنـيم           . است ولي حقايقي را هم در بردارد      

از فناوريهاي متفاوت در طيفـي از كاربردهاسـت كـه عرضـه كننـدگان آن         اي   كه مجموعه 
ايجـاد مشـكل    مـا در انتقـال فنـاوري        براي  وشندگان محصوالت اين حوزه باشند      چنانچه فر 
صرفه فردي و اجتماعي در مواردي با يكـديگر قابـل تجميـع             آنها  هدف  در   زيرا   مي كنند، 
 عمل عقالئي و خرد روزانه انتقال فناوري در حوزه هاي جمعـي نيـاز بـه امكـان                   .نيستند
 كـه خبرگـان ديگـري       ي صوري فناوريهاي نو دارد    چند وجهي بدون توجه به جاذبه ها      سنجي  
 .طلبد را مي



اي ديگر در اين بخش اين است كه اگر راجع بـه بكـارگيري فـاوا در آمـوزش بحـث                      نكته
اگـر  . مي كنيم نبايـد از خـود مقولـه آمـوزش و دشـواريها و ويژگيهـاي آن غافـل شـويم                     

بهره بگيريم اما از منظر     محصوالتي كه مي سازيم از همه قابليت هاي فاوا در توليدشان            
آموزشي فاقد ميزان كمينه كيفيت الزم باشند، محصوالتي ارزشمند نيستند زيرا اينها قـرار    
است در خدمت تسريع و تسهيل و ارتقاء فرآيند آموزشي باشند نه سـاده و كـم محتـوا                   

 كه آموزش از انواع ارائـه هدفمنـد اسـت و شـرط              بياوريم د بايد بيا  مجدداًسازي آن و    
 . توفيق آن منوط به تحقق يادگيري در فراگيران است

حــال اگــر بخــواهيم در حــوزه بكــارگيري فنــاوري اطالعــات، مفــاهيم اصــلي و مفروضــات 
شــهاي بــر پايــه فنــاوري اطالعــات در آمــوزش ز روو ا(آمــوزش را زيــر ســوال ببــريم 

. ي قرار دهيم  بايد اين دو حوزه را از مباني و ريشه هاي نظري مورد بررس            ) استفاده كنيم 
رنتيك بحث كنـيم و آمـوزش       باز دانش منشا آن يعني علم گردانش يا سي        را  يعني فاوا   

 تاثير گذار بـر هـم و        هاي  مباني فلسفي و نظري آن و اينها را در كنار هم به گزينه             ازرا  
نـاوري  فاز ايـن منظـر      . ارزش افزا تبديل نموده و اولي را در خدمت دومي بكار بگيريم           

 . خدمت مهندسي آموزش مطرح مي شوداطالعات در
فنـاوري اطالعـات را     نكته پاياني در اين بخش اين است كه تجارب موفـق و امكانـات               

چگونه مي توان با صرفه هاي اقتصادي و دستاوردهاي فني بـه بخـش آمـوزش منتقـل                  
بعـد از  . با نگاهي مشكل ياب بايد مدرسه را در گذشته، حـال و آينـده بررسـي كنـيم        . كنيم
گ دوم جهــاني مدرســه و آمــوزش وارد يــك فضــاي عقالنيــت برنامــه ريــزي شــده جنــ

بـه سـمت مفـاهيمي نظيـر استانداردسـازي سـوق داد تـا در سـاخت         را هـا   كه آن  ندگرديد
محصوالت آموزشي ما را بـه سـمت بكـارگيري الگوهـاي مـدون از پـيش تعريـف شـده                     

توليد محصـوالتي بپـردازد كـه       متمايل نمايد تا مدرسه نظير كارخانه با پيش فرض هائي به            
براي يك بازار مصـرف بـزرگ اجتمـاعي         آنها را   واجد ميزان كمينه كيفيت الزم باشند و        

ايـن امـر از جنبـه اي فعاليـت     . فراگيران را با مشابهت هاي قابل قبولي تربيـت كننـد   
 و  ينويسـي را از حالـت مـورد        بسيار مفيدي بود كه مباحث طـرح درس و برنامـه درسـي            



ارج نمود و امكان آموزش معلمين و تكثير الگوهاي يادگيري را فـراهم سـاخت               تجربي خ 
ــار آورد كــه در نگــره هــاي مــا بعــد تجــدد     امــا در عــين حــال محــدوديت هــائي را بــه ب

قابليت استمرار مفيد ندارد زيرا اين محصول در آينده به عنـوان شـهروند         ) پسانوگرايانه(
فاقـد تـوان گفتگـو و مدرسـه فاقـد مشخصـات              زيـرا او     .براي جامعه مولد خساراتي است    

فضاي گفتگوي مورد نياز مي شود كه اين گفتگو محور گفتمان هاي مدرسـه نـو يـا مدرسـه                    
امروزه كه جايگـاه معلـم و محصـل بـا حضـور ابـراز ارتبـاطي                 . در عصر تجدد يا مدرن است     

ل مخدوش شده است معلم ديگر بـر محصـل تسـلط اطالعـاتي نـدارد و نقشـه او در قبـا        
ــاز دارد در   ،مدرســه بــه عنــوان جايگــاه گفتگــو  ــاظر اســت كــه ايــن ني  نقــش راهگشــا و ن

ســاختارهاي آمــوزش ســنتي نظيــر مدرســه، دوره و درس بــازنگري و بازمهندســي جــدي  
 اين مبحث نياز به گفتار مفصلي تري دارد كه در حوصله زمان در دسـترس           .صورت پذيرد 

اين به بخش پاياني اين گفتار كه بيان چكيده         امروز ما و دانش ناچيز سخنران نيست بنابر       
 .يك تجربه در اين زمينه است مي پردازيم

ني جزئـي از پـروژه طـوال      ) مجمتع فرهنگي و آموزشي روزبه تهـران      (پروژه مدرسه روزبه    
 آغاز شده است و االن سال بيست و چهارم اجراي آن        1361تري است كه از سال      

 نتـايج اعتبـار   هاست كه اميدواريم در شش سال آينده پس از سـه دهـه اولـين مجموعـ        
ــيم     ــر كن ــوم منتش ــراي عم ــده آن را ب ــنجي ش ــژوهش  .س ــامل پ ــروژه ش ــن پ ــا و   اي ه

يـا مناسـب سـازي شـده        هـاي مـوردي بـراي يـافتن روشـهاي ابـداعي نـو                سازي نمونه
آموزش رايانه و فناوري اطالعـات در سـطوح مختلـف جامعـه بـا اسـتفاده از امكانـات و              

مدرسـه لوگـو كـه در       .  تهديدهاي ناشـي از آن اسـت       كاهشفرصت هاي آن در قبال      
 آغـاز مـي     1374 در موسسه روزبه برپا گرديـد پيشـينه اي دارد كـه از سـال                 1382سال  

يـت هـا و طـرح درسـهائي بـراي آمـوزش لوگـو در دوران                 شود كه در ايـن مدرسـه فعال       
 .راهنمائي آغاز گرديد
ــار ــاوري هــاي چوســت   ،مبنــاي ايــن ك  براســاس كارهــاي ســيمورپايرت در موسســه فن

)MIT (                 در ژان پيـاژه    در دهه هشتاد بنا گرديد كه او همه ثمره ده سـال مجالسـت بـا



 اسـم لوگـو در سـال    هرايانـه اي آمـوزش مشـهودي بـ      سويس را در قالب يك محيط    
در .  نمـود  مبه همگـان اعـال    ) Mindstorms( با انتشار كتاب توفانهاي ذهني       1980

 طـرح درسـهاي لوگـو در مدرسـه روزبـه بـه اجـرا         ،آموزش معلمـان   پس از    1374سال  
براساس الگوي كار ما در اين پروژه ها پس از تحويـل و آمـوزش از محـيط                  . گذارده شد 

 به شـكل طبيعـي    مدرسه  اين  تا دوران جذب اين فناوري در       آموزشي مزبور كنار گرفتيم     
 معلمين آموزش ديـده پـس از هشـت سـال            هنگاه بازدارنده و مقاومت كنند    . طي شود 

تبديل به نگاه مشتاق و خواهان شد چيزي كه ما در موراد ديگري در اين پـروژه طـوالني                   
 ابزارهـاي   -ناشـي از تـوان قليـل جـذب نـوآوري در سـازمان             كـه   ايـم    شاهد آن بـوده   
اين الگوي جـذب عمومـاً بـا مقاومـت و پـس از طـي زمـان و درك                    . آموزشي ما دارد  

 .اثربخشي با پذيرش و در نهايت با تقاضاي اجرا و استمرار مواجه مي شود
و مشـكالت اجرائـي    ندد به ارزش هـاي طـرح درسـها واقـف شـ       مدتيمعلمين پس از    

نمودند و به ما پيشـنهاد نگـاه جـامع    خودشان را درك كردند و سپس قابليت ها را لمس    
 مـا در    ضـمناً  .تر و گسترده تر براي دوره دبستان و راهنمائي و دبيرستان توامان نمودند            

تعمـيم الگـوي    كـه آنهـا متقاضـي    1382 تا 1374قالب يك پروژه جامع در فاصله سال        
ه نـت آموزشـي روزبـ     ا زير ساخت هاي فناوري اطالعات مدرسه شامل اينتر        ند،لوگو شد 

را طراحــي، توليــد و راه انــدازي كــرديم، ســامانه هــاي مــديريت آموزشــي را برايشــان  
نوشتيم، سامانه اي را طراحي و توليد كـرديم كـه بـه كمـك آن مـي توانسـتند براسـاس                      

 طرح درسهاي ابرمتني، را به كمك رايانه توليد و بر اينترنت روزبه بـراي               "بلوم"مدل  
 يـك فعاليـت بنيـادي در        نقـش نجا الزم مي دانم بـه        در اي  .معلمان و محصالن نشر كنند    

 اشـاره كـنم كـه بنظـر مـي رسـد تـاثيري             )تا برپائي مدرسـه لوگـو     (طي اين فرصت مياني     
 تربيت گروهي   ،آنهمو  اساسي در شكل گيري و امكان برپائي مدرسه لوگو داشته است            

شـگاهي بـه    هـاي گونـاگون دان     از فارغ التحصيالن اين مدرسـه كـه در سـالهاي اول رشـته             
 براي مديريت محلي اين پروژه در مدرسه روزبه براسـاس يـك             ،تحصيل اشتغال داشتند  

 قابـل تفـويض و      ، به گروههاي فارغ التحصـيل ديگـر       ي طي زمان  تا آنها مدل چرخشي بود    



 واحـد درسـي     52 در حـد     هائيشـ  آموز ، نسـبتاً طـوالني    ياين گروه طي مدت   . دنانتقال باش 
يك، نقــد ترنبف آموزشــي، فنــاوري اطالعــات، ســي   مختلــهــاي دانشــگاهي در حــوزه  

 در توفيقات بعدي ايـن پـروژه نقشـي          و دندهاي نو، آموزش فنون نوآوري دي      فناوري
 گـروه كـاري مـا در چـاره          ، آموزش لوگو  تسريپيشنهاد  از دريافت     بعد .اساسي ايفا كردند  

 انديشي و راه حـل سـازي بـراي ايـن درخواسـت بـه ابعـاد محـدوديت هـاي سـاختاري                      
وني هم رسيده بـود توجـه       ممدرسه، كالس درس و دوره كه اينك به محدوديت هاي مض          

آمـوزش بـه بـن    درست است كه  ،اين بررسيها نشان داد كه در چارچوب مدرسه      . نمود
د يعني وقتي معلم در مورد رياضي فكر مي كند قالب هـا و              نرس بست هاي ساختاري مي   

ابراين موفـق بـه ايجـاد فضـاي رياضـي           كتب رياضي مقاطع تحصيلي در ذهن اوست و بنـ         
گونه نظير آنچه پاپرت به آن اشاره مي كند نمي شود و با آفاتي نظير تـرس از رياضـي                    

 امـا بـراي معلـم   . مواجه مي شود كه پاپرت راه حل آنرا محيط آمـوزش لوگـو مـي دانـد      
اي  حـل را ايجـاد گونـه       پاپرت متصـور نيسـت بنـابراين مـا راه           ابداعاتي نظير كار   معمولي

مدارس مفهومي در دل مدارس سنتي ديديم يعني بـه جـاي دروس رياضـي مـي تـوان        
 گزينـه هـاي تحقـق اهـداف         ،رياضي با اهداف مشخص داشت كه دروس رياضي        مدرسه

موظـف بـه بـرآورد اهـداف     ايـن مدرسـه    .مدرسه مفهومي در دل مدرسه اصلي هسـتند       
. خواهـد بـود   نيـز   درسـه   ساير مدارس مفهومي و تجميـع آنهـا در قالـب هـدف م             مرتبط  

ض رهـاي هـم عـ      بنابراين مدرسه مفهومي زيست شناسي، يا مدرسه فناوري هم گزينـه          
در ايـن مدرسـه    .  مدرسـه لوگـو را پيشـنهاد كـرديم         ، روزبـه  درهستند و ما از اين مجموعـه        

محمل آموزش يعني سامانه آموزشي لوگو فلسفه آموزش را تحت تاثير قرار مـي دهـد    
 است به شهودي كه مبناي طراحي لوگو الگوي آموزشي مدرسه لوگو          آموزش  . سازد و مي 

 اين مدرسه نـه در يـك مقطـع    .مي شودتبديل  قسمتي از الگوي آموزشي مدرسه روزبه       
بلكه با پوشـائي اول دبسـتان تـا سـوم راهنمـائي، سـواد رايانـه اي را در مدرسـه روزبـه            

ان بود كـه بخـش از آن مـورد          بيانيه اي آموزشي راهگشاي ما در اين مي       . ترويج مي كند  



لوگو واقع شد و مابقي در جهت انتقال فناوري اطالعات به مدرسه روزبـه     ارجاع مدرسه   
 . گرديداستفاده 

آموزان كوچكتر كه امكـان كـار بـا رايانـه و صـفحه كليـد را آن زمـان نداشـتند              براي دانش 
سـي طراحـي    لم ينچـ  اي هشتاد خاصي در قالب يك صفحه نمايشگر بزرگ         اي نمايشگر رايانه 

در مقطـع سـوم و چهـارم         .نـه كـار كننـد     ا بـا راي   بتواننـد   و ساختيم تا آنهـا بـه راحتـي         هنمود
دبستان به لزوم كسب سوادهاي پايه نگاه كرديم و از نتايج كارپاپرت در ارتقاء مضـامين                 
درسي به ابر دانش با ابعاد و امكانات سوادآموزي بهره گرفتيم و از مجموعه سـوادهاي                

 نظيـر سـواد حـل مسـئله، سـواد           ،ثر امروزين مـورد نيـاز بـراي حضـور مـوثر در جامعـه              متك
. شنيدن، سواد ديدن و سواد فكر كردن مجموعه هـائي را انتخـاب و پيـاده سـازي كـرديم                   

كه در مواجـه بـا ابـزار        (مثالً براي سواد پايشي و ابزار حسگر كه مورد نياز نوجوانان است             
دزدگير ماشـين يـا كارتهـاي هوشـمند و يـا انـواع حسـگرها در                 پايشگر وسائل الكترونيكي يا     

 ي طراحي كرديم كه در      "اطاق هوشمند " ) نشوند محيط هاي اداري دچار مشكل بكارگيري     
 را براي آموزش ساختيم و در عين حـال آدمـواره اي   آن نمونه هاي بزرگ اين ابزار  

 بـا تعـويض سـخت       براساس يك مدل سيبرنتيكي طراحي كرده و ساختيم كه دانش آمـوز           
افزاري حواس آن و تغيير دلخواه خروجيهاي حواس مي توانست درك جامعي از سـواد               

 .حسگرها و ابزار پايشي بيايد
بكارگيري لوگـو در گونـه هـاي متفـاوت و نحـوه اسـتفاده از آن در مدرسـه لوگـوي روزبـه                 

ن گفتـار   كه براي مطالعه آن شما را به مقاله اي كـه در پايـان ايـ               است  موضوع مفصلي   
معرفي مي كنم ارجاع مي دهم و در اينجا تنها به بخشي از آن كه پراهميت تر اسـت و             

                        .  ست مي پردازم"استارلوگو"از آخرين محصوالت محيط آموزشي لوگو يعني 
 لوگو را در قالـب امكانـات برنامـه ريـزي يـك الك پشـت كنـد ذهـن بـراي                       "پاپرت"

و  ي كه چهار حركت ساده حركت به جلـو، بـه عقـب            الك پشت .  كرد حيطرا اندانش آموز 
 مهم ديگر   ويژگيكند در عين حال يك       فهمد و عمل مي    گردش به چپ و راست را مي      

 داشـتن او بـه      وا  يعنـي در حـين     .دارد كه ارزش افزاست و آن امكان يـادگيري اسـت          



ايـن  . خـوان تكـرار كنـد     را مي توانـد بيـاد سـپرد و بـا فرا           ها  انجام يك سلسله عمليات آن    
 ابزاري يادگير و يادده مي شود       باقابليت ساده اما مهم باعث هم ذات پنداري مخاطب          

براساس همين قابليت سـاده دانـش آمـوز         . كه آموزش شهودي را هم محقق مي كند       
سكي را پينرسم كند و مثالً برنامه مثلث سر     ) فراكتال(دبستان مي توان به سادگي برخال       

 ضـلعي تعمـيم دهـد و يـا مفهـوم برگشـت       n بنويسـد و حتـي آنـرا بـه     ور لوگبا پنج دستو 
)Recursion (        به سادگي درك     اي را در قالب تمثيل پژواك با نمونه هاي برنامه 
 .كند
پـاپرت بـوده     و همكارانش كه در سالهاي اخير گسترش دهنده نتـايج كارهـاي              "رسينگ"

ــوان    ــا عن ــو را ب ــد لوگ ــه جدي ــد گون ــو"ان ــه شــامل وجــو   ع"اســتار لوگ ــد ك ــرده ان  درضــه ك
هاي موازي كار در لوگـو در حضـور يـك نـاظر و در قطعـات و سـرزمين هـاي                       پشت الك

تـوان سـواد مدلسـازي را در سـطوح پـائين             عملياتي متفاوت است كه به كمك آن مي       
در مدرسه لوگو ما از اين ابزار در اين جهت استفاده كرديم تا يـك              . مدرسه آموزش داد  
ومي در سطح پيش دانشگاهي و دانشگاهي رفع كنـيم و آن آمـوزش     نقص آموزش عم  

 از پائين به باال بجـاي از بـاال بـه پـائين               نگاه مدلسازي  ،مزيت اين كار  . مدلسازي است 
كه دشواري تحليل نادرست ريشه تمام مدل را مي توانست مخـدوش كنـد را   بود  سنتي  

ايـن مـدل مبتنـي بـر        . وددر برنداشت و در عين حال در سنين پائين قابل آموزش بـ            
دو تــيم فوتبــال را مــدل كنــد و بــا مــثالً بــه فراگيــر اجــازه ميــداد ) Agents(عوامــل 

 .تعويض يك بازيكن با ورود مدل بازي او، نتايج بازي پس از تغيير را شبيه سازي كند
ون قالي بـافي  مبراي مناسب سازي آموزش مثالها را بومي كرديم و بجاي بازي از مض       

تعدادي الك پشت قالي    : ديم و الگوي عمومي مثال را چنين تعريف نموديم        استفاده كر 
هاي پشم ريز بهره مي گيرند و براساس نقشه هائي كه آدمهـا              باف از همكاري خرگوش   

ي بـا حضـور     مثالهـاي قـالي بـاف     . كشيده اند و قوهـا آنهـا را مـي خواننـد قـالي مـي بافنـد                 
گو و مدلسازي را آموزش مي دهد و تجربه         تركيبات اين چهار عامل مفاهيم پايه استارلو      

اين پروژه هنوز پس از سه سال در گام         . مدلسازي بچه ها شكل گرفته و كامل مي شود        



دهـي    و شـوق آمـوزش     پذيرش اجرا است كه اميدواريم با ظـاهر شـدن رغيـب ارتقـاء             
براي اطالع بيشتر شـما     . مثبت آموزشهاي آن همچون موارد پيشين آشكار شود        اثرات

به مقاله اي كه خالصه اي از پيشينه اين فعاليت هـا نمونـه سـازي را در بـر دارد در                      را  
 .پايان اين گفتار ارجاع مي دهم
 اين بحث اشـاره مـي كـنم كـه پرسـش بعـدي               ، به پايانيو  بعنوان نكته و مطلب چهارم      

را چگونـه مـي   ) Conceptual Schools(است كه اين مدارس مفهومي  اين
كنم نيت ما از تشريح اين فعاليت ها ترغيـب بـه تكثيـر               بايد اشاره . توانيم تعريف كنيم  
مـدرن اسـت كـه بـه نظـر گروهـي             يـا     متعلق به عصـر نـو      ي فرآيند ،نيست كه اين امر   

بايـد بـه تجـارب    )  نـوگرائي اسـ پ(به سر آمـده اسـت و در عصـر مابعـد تجـدد      دوران آن   
تند و فضاي يكه اي را براي       غيرتكراري اما پيوسته تكيه كرد كه موردي و ارزش افزا هس          

كمك ابزار، فناوري و فـرآروش      ه  كه پژوهشگر ب   سازند به فرد مي  تحقق تجربه اي منحصر     
مدرسـه  . كمك همكارانش و محصالن خلق مـي كنـد        ه  ابداعي اين فضاهاي نوآورانه را ب     

در قالب اين مدارس مفهومي متكثر مـي شـود كـه در آنهـا آمـوزش نـابرابر فراگيـران            
فروپايشـي مدرسـه سـنتي در اثـر رشـد ايـن مـدارس مفهـومي يـا                   . مي يابد ق  قابل تحق 

 . دارد كـه خواسـتني اسـت        اي  نشان از ارتقـاء بالنـده      ، بيش از فروپاشي   ،فضاهاي متكثر 
مل و واقع بينانه اسـت كـه ايـن مباحـث       تسوال مح اين   در پاسخ به     يانديشي پايان  چاره

 ما دارد كه به گمـان بسـياري در عصـر             و پرورش سنتي و محافظه كار      به آموزش چه ربطي   
اما به نظر من كه همواره منتقد جدي ايـن نهـاد بـوده ام ايـن                 . كند قبل تجدد سير مي   ما

واقـع بينانـه نيسـت، آمـوزش و         . گونه نيست و اين تحليل اگر موضوعيت داشته باشـد         
لي از آمـوزش عـا    پرورش ما در حوزه هائي از جمله الگوهاي تدوين برنامه درسي حتي             

 درسـي را براسـاس پيشـينه نگـاري يـا عنـاوين و سرفصـل                 يما پيشروتر است كه محتوا    
 امـا ايـن بـه       ،هاي كتب معتبر و يا طرح درسهاي مدون شـده ديگـران تعيـين مـي كنـد                 

معني بي نيازي اين نهاد به تغيير نيست و اين تغييـر مـي توانـد سـيماي يـك جهـش                      
آموزش و پـرورش كـه اينـك        . اهم شود فضا براي اين جهش مي تواند فر      . داشته باشد 



به توليد محتواي الكترونيكي هر چند به شكلي بدوي اقـدام كـرده اسـت عمـالً بـا نقـدي                     
الگوي كم ثمر توليد متمركز محتواي درسي را بـه چـالش      اي   به گونه خود،  ضمني و دروني    

 كشيده است و مقدمات فروپاشي خيرانديشانه آنرا از اين طريق فـراهم سـاخته اسـت               
اما اين جهش چرا ميسـر      . كه بايد از آن استقبال نمود كه راهي به سمت آينده است           

تعميق ايـن   . اين جهش سخت افزاري نيست    . است چون اين جهش در نگاه ماست      
نگاه فرصت هاي بي شماري را براي اين نهـاد فـراهم مـي كنـد ولـي جهـش نيـاز بـه                 

آن بـرود   ابان تـر بـه اسـتقبال        جسارتي كه اين نهـاد بايـد شـت        . همفكري و جسارت دارد   
هرچند محافظه كاري فعلي او هم خردورزانه مي نمايد زيرا با عنايت بـه حـوزه تـأثير چنـد         

 انجام هر فعاليت امكان سـنجي نشـده، خطـرات بـي شـماري               ،آموزي ده ميليوني دانش  
دارد كه سوداي جسارت به تنهائي توجيهي براي انجام آن نيست ولي آهسته و پيوسته               

توان در اين راه گام نهاد كه خوشبختانه اين نهاد در ايـن سـمت و سـو گـام برمـي                      مي  
 اثربخشي كـه در شـمارگان چنـد ميليـوني تكثيـر مـي شـود در                  شاهده مواردي از  دارد و با م   

ايـن گفتـار اشـاره گـذرائي بـه           .نده انگيزه هاي بيشتري براي اين اقدام خواهد يافت        يآ
ه يك نمونه از مدارس مفهومي متكثر تنها اشاره شد كه           به راه حل هاي نو بود كه ب       نياز  

 .ان شااهللا. شرح مفصل آن زمان ديگري را مي طلبد
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