
بـــا گذشت یک دهه از قرن بیســت ویكم، مربیان آموزشی و 
سیاســت گذاران هنوز دربارة چگونگی متناسب ســازی آموزش 
دورة 1۲ ســاله در جهانی تغییرشكل یافته، بحث می کنند. البته 
این موضوع، موضوع ناشــناخته ای نیست.5۰ سال پیش، پرتاب 
ماهوارة روســی، بحث ملی شــدیدی را دربــارة ضعف آموزش 
در ایالت متحـــده بـــه راه انداخت. واکـــنش نظام آموزشــی 
فشاری سراســری برای تقویت بیشــتر ریاضیات و علوم، انواع 
برنامه ریزی های جدید و فراخوان برای اجرای آموزشــی مبتنی 
بر تحقیق بود که به دانش آموزان بیشتر چگونه فكر کردن را یاد 

می داد تا تكرار طوطی وار را.
دو دهۀ بعد، »کمیســیون ملی ارتقای آموزش«۲ در گزارشی 
با عنــوان »ملتی در خطر3«، دوباره بحثــی را به راه انداخت 
که این بار در فحــوای کالم، دل نگرانی هایی دربارة قابلیت های 
)مهارت های( مشــاهده شــده در مؤسســات و مدارس ژاپنی 
موردنظــر بود. در واکنش، مدرســه های ایاالت متحده  مقررات 
مربوط به درس های اصلی و تكالیف، و اســتانداردهای پیشرفت 

تحصیلی را مورد تجدید نظر قرار دادند.
بحث دربــارة کیفیت هنوز هم ادامــه دارد، و در حال حاضر، 
موضوعاتی نظیر»هیچ کودکی نبایــد از تحصیل عقب بماند«،4 
رشــد جهانی شــدن در آمــوزش و اقتصــاد، و مجموعه ای از 
آزمون های بین المللی )که دانش آموزان ایالت متحده در مقایسه 
با همتاهای بین المللی خود در آن ها موفقیت زیادی نداشــتند(، 

از موضوعات مورد توجه نظام آموزشی است.
غالباً از فن بیان برداشــت ســاده انگارانه ای می شود. چنانچه 
در بحث های داغ اخیر این پرســش مطرح شد که: »آیا ما باید 
برای تســلط بر محتوا آموزش ببینیم یا »تسلط بر مهارت های 
قرن بیســت ویكم«؛ مانند خالقیت، کار گروهی و حل مســئله؟ 
مسئلۀ محتوا یا مهارت ها یک دوگانگی غلط است. بنابراین برای 

دستیابی به پیشرفتی چشمگیر باید از آن فراتر برویم.
مــا در جهانی یكپارچه زندگی می کنیــم. توماس فریدمن5  
)۲۰۰۷(، بر این باور اســت که برای شكوفا شدن در این جهان 
جدید، دانش آمــوزان به نیروی عقالنی و تفكــر عمیق احتیاج 

آموزشی همه جانبه برای جهانی یکپارچه

ترجمه

مقالة حاضر به این پرســش پاسخ می دهد که: » آیا ما باید برای تســلط بر محتوا آموزش ببینیم یا برای تسلط بر مهارت های قرن 
بیســت ویکم؟« نویسنده معتقد اســت که مدرسه در واقع به یکپارچه ســازی تدریس محتوا و مهارت ها اقدام خواهد کرد. بنابراین، 
مسئلة ما تقابل محتوا با مهارت ها نیســت، بلكه ایجاد چالش، درگیری عمیق و تجارب واقعی آموزشی به گونه ای است كه حاصل آن 
فراگیرندگان مادام العمر باشد. به عبارت دیگر، مهارت ها و حوزه های دانش در هم تنیده اند و راه های میان بری كه مربیان از آن صحبت 

می كنند، وجود ندارند.
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خواهند داشــت که ما بنا به ســنت آن را به آموزش عالی ربط 
داده بودیم. این شایســتگی ها را دیگر نمی توان برای دانشــگاه 
نگه داشــت. در هر پایه، از سال اول تا ســال 1۲ و در آموزش 
عالی نیز، دانش آمــوزان ما به آموزش همه جانبه ای برای جهانی 
یكپارچه احتیاج دارنــد. در واقع، محتوا و مهارت های مورد نیاز 
برای آموزش همه جانبه، واقعاً موضوع های جدیدی نیستند، بلكه 

در این دوران لزوم و ضرورت آن ها بیشتر شده است.

اهمیت محتوا
»فنــاوری اطالعات« سال هاســت کــه به عنوان نوشــداروی 
آموزش، مشــتری جلب کرده است. ولی این باور نادرستی است 
که دسترســی فوری به دانشــی گســترده از طریق اینترنت و 
رسانه های دیگر، بدین معنی است که درحال حاضر ما نیاز خیلی 
کمی به دانســتن و فهمیدن داریم. محتوا اساس کار است. فرد 
تحصیل کــرده نیاز دارد، آنچه را کــه درباره اش صحبت می کند 
بداند، تا هم جهانی را که مبتنی بر دانشی روزافزون است درک 

کند و هم به دانش بیشتری دست یابد.
در واقع، اگر قرار اســت دانش آموزان به عنوان شهروند به سوی 
مباحث اخالقی، اقتصادی و سیاسی مهم هدایت شوند و آن ها را 
درک کنند، باید ریاضیات، اقتصاد، ادبیات، شیمی، زیست شناسی 
و تاریخ جهان را یاد بگیرند. در جهانی که به ارتباطات انســانی 
با دیگران در نقاط دوردســت نیاز دارد، چگونه می توان ادبیات 
و علــوم انســانی و زبان را نادیده گرفــت؟ در جهانی که در آن 
رقابت هایــی جدی در مورد »حقیقــت« )رقابت علم و دین در 
مباحث تكامل(، اقتصاد و فناوری  زیستی وجود دارد و مضامین 
عدالت در برنامه های جایگزین مراقبت بهداشتی و مباحث منتج 
از آن دربارة انرژی و سیاســت گذاری هایی دربارة گرم شدن کرة 

زمین مطرح شده است، بی توجهی جایز نیست.
بــا این همه اطالعات که تا به حال جمع آوری شــده و دانش 
جدیدی که تولید شــدهـ  بیش از دانشــی که فــردی بتواند یا 
موظف شــود بر آن تســلط داشــته باشد ـ ســؤاالت معمولی 
ناراحت کننده ای هنوز باقی اند: چه محتوایی را باید تدریس کنیم 
و چه مقدار محتوا کافی است؟ برای مثال، آیا زیست شناسی پایه 
برای کار در جهانی که در آن زیست شـــناسی، شیمی و فیزیک 
به طور توجیه ناپذیری با کاربردهای پزشكی نانوتكنولوژی به هم 

مربوط شده اند، کافی است؟

مهارت ها نیز مهم هستند
محتوا الزم اســت ولی کافی نیست. زیرا زمان تدریس محدود 
اســت و محتوا تقریباً نامحدود. فرد به  مهارت هایی نیاز دارد که 
بــه او امكان  دهند یادگیری را ادامه دهد و دربارة معانی، کفایت 
و درســتی محتوا که مهم تر از هر نكتۀ دیگری هستند، داوری 
کند. صرف جمع آوری اطالعات بدون یادگیری کاربرد آن ها، به 
آنچه کــه آلفرد نورث وایتهد6 )19۲9( به آن به عنوان »افكار 
بی خاصیت« ۷ اشــاره می کند، منتهی می شود. یعنی تا زمانی که 

از آن ها اســتفادة مفید نشود، به درد نخور و پیش پا افتاده باقی 
می ماننــد. ما همچنین باید به دانش آمــوزان آموزش دهیم که 
دانش را به کار ببرند، در مواجهه با رشــته های متفاوت به صورت 
هم تــراز و غایت گرا فكر کنند و این نقاط را به هم ربط دهند تا 
به اطالعات نامحدود قابل دســترس از طریق رسانه ها و فناوری 

اطالعات پی ببرند.
مــا به آن نوع یادگیری نیاز داریم کــه تخیل را تحریک کند، 
چگونگی ســاخت معانــی را آموزش دهــد، و اطالعات متمایز 
از هم را منســجم ســازد. این نوع از یادگیری، مستلزم توانایی 
تفكر نقادانه و حل مســئله اســت و بــه داوری دربارة آنچه که 
مناســب، دقیق و درست اســت، می پردازد. به عالوه، این کار به 
مهارت هایی نظیر اهمیت دادن و پذیرفتن افراد و افكار گوناگون، 
مشارکتی کار کردن با دیگران، مقاومت کردن در برابر ابهامات، 
و برخــورداری از انعطاف پذیــری برای قد راســت کردن بعد از 

شكست، توجه دارد.
تدریس به منظور دســت یافتن به این نتایج، ارزشمندتر از آن 
اســت که از دانش آموزان خواسته شــود، منفعالنه اطالعاتی را 
دریافت کنند. برای مثال، تدریس »مســئله محور« یا »مطالعۀ 
مــوردی« را در نظر بگیرید که در آن از دانش آموزان خواســته 
می شــود، برای مواجهه با مسائل واقعی از دانش تاریخی، علمی 
و فرهنگی اســتفاده کنند. این رویكرد می توانــد برای مطالعۀ 
بســیاری از مســائل جهانی مربوط به آب ـ مانند کاهش سریع 
ذخیرة آب برای کشــاورزان یا کمبود آب قابل آشامیدن که در 
مناطق وســیعی از آفریقا و هندوســتان با آن مواجه هستند ـ 
مورد اســتفاده قرارگیرد. از دانش آموزان بخواهید به طور فردی 
و گروهی به چنیــن موضوعاتی بپردازند، ماهیت مشــكالت را 
ارزیابی کننـد و راه حـل هـای جایگزین را مورد توجه قرار دهند. 
ضروری است آن ها از توصیه ها و نتایج مبتنی بر داده هایی بهره 
 بگیرند که به آن ها کمک می کننــد، مهارت های تفكر انتقادی، 
در نظر گرفتن مالحظات اخالقی، شناســایی دانش مناســب، 
و همكاری بــا دیگران در یافتن و توجیــه راه حل ها را در خود 

پرورش دهند.

تفکر مجدد دربارة درگیر کردن دانش آموزان 
آموزش همه جانبه در جهانی یكپارچه، جمع آوری ســاده ای از 
درس ها و ساعات واحد درسی نیست، بلكه حاصل تأثیر فزایندة 
تعهد آشــكار، دقیق و شــفاف معلم و مدیر است. در نتیجۀ این 
فرهنگ فراگیر مدرسه است که تعریف آموزش به عنوان پذیرش 
منفعالنه دانش رد می شود و به جای آن، تجارب آموزشی واقعی، 

درگیرکننده و توان فرسا مورد ستایش قرار می گیرند.
منظـور از درگیر کردن دانش آموزان صرفاً این نیست که آن ها 
را مشــغول و عالقه مند نگه داریم، بلكــه از آن ها انتظار می رود 
که معانی را بســازند و به آن ها اعتبار بخشــند؛ یعنی مسائل را 
درک کنند. ضروری است که آموزش، دانش آموزان را در فرایند 
تفكر هدفمند درگیر ســازد؛ تفكراتی مانند پژوهش، نوشــتن، 
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آن ها انتظار 
می رود که معانی 

را بسازند و به 
آن ها اعتبار 

بخشند



صحبــت کــردن و به طور همزمان، هم از لحــاظ عقلی و هم از 
نظر  احساســی، با آنچه که انجام می دهند، ارتباط برقرار کنند. 
نوشــتن و صحبت کردن ارزشــمندند، زیرا مستلزم علنی شدن 
فكر و احســاس هســتند؛ مگر اینكه از ما خواسته شود، آنچه را 
که فكر می کنیم ، احســاس می کنیم و باور داریم، برای دیگران 

به روشنی بیان نكنیم. 
از دانش آموزان بخواهید به طور شــفاهی یا نوشــتاری، مثال 
فوق دربارة آب را با مشــارکت گروهشان بررسی کنند؛ تحلیل 
آن ها و توصیه هایشــان دقیقاً مثالی اســت از این نوع درگیری. 
دانش آموزان با به اشــتراک گذاشــتن اولیــن، دومین و حتی 
ســومین پیش نویس گزارش با هم کالسی ها و معلم، و ارائۀ یک 
نســخه از هر تكلیف در هر حوزه از محتوا بــه معلم، یادگیری 
را علنی می ســازند و فرصتی برای تدریس هم ساالن نیز فراهم 
می آورند؛ راهبـــردی کـه پژوهش های مرتبط با یادگیری آن را 
کاماًل حمایت می کنند. به عالوه، نقد کار یكدیگر به دانش آموزان 
کمک می کند بیاموزند که چگونه بازخوردی مؤدبانه و ســازنده 
)مؤثر( تهیه کنند، پذیرای نقد باشند، استانداردها و شاخص های 
برتری را ملكۀ ذهن ســازند )درونی سازی کنند( و روی کارهای 

در حال پیشرفت خود تأمل کنند.

تفکر دوباره دربارة سنجش 
ما باید اهمیت و نقش ســنجش را بار دیگر بررسی کنیم، زیرا 
ارائۀ بازخورد در جریان یادگیری بسیار اهمیت دارد. آزمون های 
میــان دوره ای و پایانی کافی نیســتند و هیچ کدام از آزمون های 
استاندارد شده نیز به عنوان ابزار یادگیری، کمكی نخواهند کرد. 
سنجش باید به موقع و مناســب باشد تا دانش آموزان و معلم را 
در جریان یادگیری، و نه بعد از آن، از وضعیت خود مطلع سازد.
یعنی به موقع و با استفاده از راه هایی انجام گیرد که فرصتی برای 
اصالح و مورد تأیید قرار دادن وجود داشــته باشد. الزم است که 
سنجش را به عنوان شكل مؤثری از یاددهی و یادگیری بشناسیم 
که به دانش آموزان نشــان می دهد، به چه دانش و مهارت هایی 
برای تبحر یافتن و به چه اســتانداردهایی برای پیشــرفت نیاز 
دارند. ســرانجام، ما نمی خواهیم دانش آمــوزان ما را خوش حال 
کننــد و یا نمرة خوبی بگیرند، بلكه می خواهیم با دســتیابی به 
اهداف ارزشمند و رسیدن به استانداردهای تفوق و برتری، خود 

را خشنود کنند و به فراگیرندگانی مادام العمر تبدیل شوند.

ضرورت فزاینده
آنچه که امروزه از نظام آموزشــی پیش دبســتان تا پایۀ 1۲ به 
دســت می آوریم، به قدر کافی مطلوب نیســت. افت تحصیلی، 
به ویژه در مناطق شــهری غم انگیز اســت. حتی داشتن مدرک 
دیپلم دبیرستان به هیچ  وجه نشانۀ فرد تحصیل کرده نیســـت. 
دانش آموزانــی که وارد دانشــكده ها می شــوند، هــم از لحاظ 
هوشــمندی و هم از نظر احساســی، بی ثبات تر و شكننده تر از 
قبل هســتند و خیلی کمتر می توانند از موضوع ها درک درستی 
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الزم اســت اضافه کنم که مدرســه ها به تنهایی موجب بروز 
مشكالت نیســتند. عوامل فرهنگی مهم تری نیز وجود دارند که 
کودکان و نوجوانان باید خــود را با آن ها انطباق دهند؛ عواملی 
مانند خشن شدن محتوای تلویزیون و اینترنت، از پای درآمدن 
اقتصــاد خانواده، حضور نداشــتن والدین در خانــه، تعارض و 
معماگونه بودن »ارتباطات« موجود بیــن رایانه با تلفن همراه، 
و رها کردن آموزش دانش آموزان از پیش دبســتان تا پایۀ 1۲ از 
طریق تمرکز بر آزمون های استاندارد شدة کاهش گرا که به طور 

فزاینده ای تأثیرات نامطلوب و مخربی بر دانش آموزان دارد.
خبـر خوب این است کـه مـا آمـوزش مـؤثر را خیلی بیشتر از 
آموزش موجود می شناسیم. آموزش و پژوهش های »مغز محور« 
بــر قدرت عناصری از کیفیت آموزش تأکید دارند که بســیاری 
از اصالح طلبان آموزش خود را موظف به اســتفاده از آن عناصر 
می دانند؛ مانند انتظارات و اســتانداردهای باال، اختصاص وقت 
کافی به یادگیری، بازخورد به موقع و مناسب، معلمان مستعد و 
درگیرکردن دانش آموزان. این متغیرهای کلیدی جدید نیستند، 
ولی آنچه که بیش از پیش به آن پی برده شــده، این اســت که 
هیچ یک از این عوامل به تنهایی قدرتمند نیستند. هر مدرسه و 
در واقع هر کالس درس، بوم شناســی خودش را دارد و در آن، 
تغییری فراگیر و نظام یافته باید رخ دهد. بنابراین هر معلم و هر 
مدرسه باید به شكلی هدفمند همۀ این عوامل را برای خلق تأثیر 
هم افزا و رو به افزایش با هم ترکیب کند. ما باید کارهای زیادی 

را انجام دهیم تا به یادگیری چشم گیری دست یابیم.
ما نمی توانیم آموزش فراگیر برای جهانی یكپارچه را با فناوری 
جدید، آزمون های اســتاندارد شدة جدید، یا دوره های آموزشی 
جدید به دســت آوریم. ما نمی توانیم با کنار گذاشــتن تدریس 
خشک و خشن خواندن، نوشتن، علوم، ریاضیات، تاریخ و ادبیات، 
این نوع از آموزش را به دست آوریم. در واقع، ما به تدریس این 
موضوعات درســی به طرز مؤثرتری، همراه بــا مهارت های قرن 
بیســت ویكمـ  که در باال ذکر شــدـ  و با توجــه به راه هایی که 
دربــارة یادگیری می دانیم، نیاز داریم. حرکت در این جهت باید 

با تمام سرعت صورت گیرد.
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