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 آرای مندرج در مطالب نشریه، ضرورتا بیانگر رای و نظر مسئوالن مجتمع آموزشی مفید نیست.

آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی )ره(
 بنیانگذار مدارس مفید

االن به حمداهلل مدارس مفید، چند هزار فارغ التحصیل 
دارند. اینها اکثرا در هر کجا که هستند، در هر رشته ای 
که درس خوانده اند، آدمهای مفید، خادم، سودمند و 
مومنی هستند. اگر خداوند در روز قیامت از من بپرسد 
توفیق  دادیم،  امکانات  دادیم،  قدر عمر  این  به شما 
دادیم، با اینها چه کار کردی؟ من هر چه فکر میکنم، 
دستم خالی است. تنها چیزی که برای من امید بخش 

است، همین مدارس مفید و دانشگاه مفید است.

 تحول دیجیتال ضرورتی 
برای ادامه فعالیت

ایجاد تحول دیجیتال و همراه شدن با تغییرات دنیای 
مدرن امروز، یكی از مؤلفه های ضروری است 
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این شماره از نشریه خانواده مفید به موضوع 
و  است  یافته  اختصاص  دیجیتال  تحول 
سعی كرده ایم با جمع آوری مطالبی متنوع، 
با  بیشتر مخاطبان نشریه،  زمینه آشنایی 
این موضوع نوظهور و تأثیرگذار  را در دنیای 
كنونی فراهم  آوریم.  به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، ایجاد تحول دیجیتال و همراه شدن با تغییرات 
دنیای مدرن امروز، یکی از مؤلفه های ضروری است و باید درك درست و مشتركی در یك سازمان، 
برای تحول دیجیتال شکل بگیرد تا این تحول، صحیح و عمیق ایجاد و باعث تغییرات بنیادین در 

هر سازمان شود. 
این باور كه تحول دیجیتال، عامل بقا در دنیای رقابتی امروز است، باید به یك باور عمومی نزد 
ذینفعان هر مجموعه ای  مانند مجتمع آموزشی مفید و سپس به یك مطالبه عمومی توأم با آگاهی 
تبدیل شود تا نتیجه الزم به دست آید.  نشریه خانواده مفید بستر مناسبی برای شکل گیری این 
درك مشترك و باور عمومی در بین خانواده مفید بوده و در تالش است با مصاحبه های انجام شده 
با كارشناسان و مدیران فعال در حوزه دیجیتال در داخل مجتمع و همچنین استادان دانشگاهی 
صاحب نظر در این حوزه، بتواند زمینه افزایش آگاهی بیشتر و ایجاد عزم و اراده برای ایجاد این تحول 

همه جانبه را در مجتمع آموزشی مفید ایجاد كند. 

تحول دیجیتال ضرورتی برای ادامه فعالیت
امیدواریم خوانندگان این شماره از نشریه خانواده مفید، 
پس از مطالعه مطالب آن به این نتیجه برسند كه تحول 
دیجیتال تنها یك واژه دهان پر كن نبوده و یك ضرورت 
برای ادامه فعالیت در دنیای مدرن و دیجیتال است و اگر 
هر نوع فعالیت آموزشی یا غیرآموزشی، همزمان با تغییرات 
پرشتاب دنیای دیجیتالی امروز، تحولی بنیادین، پویا و 
مستمر در فعالیت های خود نداشته باشد، از قافله پیشرفت 
و رقابت در عرصه فعالیت خود عقب مانده و قافیه را باخته  

است. 
در پایان این نوشته و در ابتدای دوره جدید انتشار نشریه 
خانواده مفید كه با رویکرد افزایش دانش و آگاهی تمامی 
اعضای این خانواده، اعم از اولیاء و مربیان در دسترس 
عالقه مندان قرار می گیرد، از شما خوانندگان گرامی تقاضا 
داریم با ارائه هر نوع نقطه نظر، انتقاد و پیشنهاد، خانواده 
مفید را در مسیر رشد و توسعه، كمك و راهنمایی كنید. 

دست شما را به گرمی می فشاریم.

سرمقاله

سید حسام الدین موسوی نیا

سردبیر
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حسین روایی متولد تیر ماه سال ۱338 تهران 
است. تحصیالت متوسطه دبستان و دبیرستان را 
در مدرسه علوی گذرانده و سال ۱356 در رشته 
راه و ساختمان وارد دانشگاه فنی شده است. وی 
که از مفاخر مجموعه مدارس مفید به شمار می رود، 
عضو  مربی،  به عنوان  دانشگاه،  دوران  همان  در 
هیأت علمی شد و در کارنامه فعالیت هایش پیش 
از هر فعالیت دیگری، تدریس در دانشگاه فنی به 
چشم می خورد. در خرداد ماه سال ۱35۹ زمانی که 
اتفاق  تعطیل شد،  برای مدت کوتاهی  دانشگاه ها 
جالبی برایش رقم خورد که او را با مجموعه مفید 
پیوند داد. گفت وگوی کوتاه ما را با وی که از همین جا 

آغاز می شود بخوانید. 

و  � حال  شدید؟  آشنا  مفید  مجموعه  با  چگونه 
هوای فعالیت در مفید چگونه بود؟ 

در همان روزها كه دانشگاه در سال 1359 برای مدت 
كوتاهی تعطیل شده بود، راهپیمایی در دانشگاه انجام شد. 
در حین سخنرانی كه برای راهپیمایان می كردند، به یکباره 
متوجه شدم، به سمتم سنگریزه پرتاب می كنند. به پشت 
سرم برگشتم و دیدم دوستانم آقایان رفیعی، ظفرقندی، 
دانش و چند تن دیگر كه همکاران دیروز و امروزم در 
مدرسه مفید هستند، آنجا حضور دارند. آنها هم آمده بودند 

معلمان مفید از جان و دل مایه می گذارند
گفت و گو با  دکتر حسین روایی، معلم و یكی از چهره های ماندگار مفید

مفاخر مفید

در آن دوره با توجه به سفارش هایی كه از 
سوی دولت می شد می گفتند هر كس از 
محله ای كه در آنجا زندگی می كند، برای 
تحصیل ثبت نام كند. تا جایی كه به خاطر 
دارم، آن سال، مدرسه مفید به شكل جدی 
امتحان ورودیه یا مصاحبه و گزینش نداشت. 
برایم جالب بود كه در آن دوره، شرایط خاص 
و ویژه ای برای تحصیل در مفید در كار نبود 
و تقریباً هر دانش آموزی كه می آمد، ثبت نام 
می شد

تا در راهپیمایی دانشگاه شركت كنند. با شادی و شعف خاصی كه از دیدنشان به من دست داده 
بود، با هم احوال پرسی گرم و صمیمانه ای كردیم. 

چه شد که در مجموعه مفید تدریس کردید؟ چگونه پایتان به مدرسه مفید باز شد؟  �
شاید باور نکنید، اما همان روز در خرداد 1359، یعنی در روز راهپیمایی دانشگاه، آقای دانش 
دوستانه و صمیمانه از من سؤال كرد كه آیا تمایل دارم در مدرسه تدریس كنم! و اشاره كوتاهی 
كرد كه دوستان همراهش، همکارانش در مدرسه اند. گفت كه مدرسه تازه دارد پایه و بنیانی پیدا 
می كند و اگر به آنها كمك كنم خوشحال می شوند. در آن مقطع زمانی، مدرسه مفید سال سوم و 

چهارم دبیرستان داشت و آن مدرسه مورد نظر، برای سال چهارم نیاز به معلم داشت. 

چه زمانی پیشنهاد تدریس را پذیرفتید؟  �
پیشنهاد را همان زمان و همان لحظه پذیرفتم. 

از چه زمانی شروع به تدریس کردید؟  �
خرداد آن اتفاق افتاد و آشنایی با مجموعه همکاران حاصل شد. من هم مهر ماه سال 1359 

برای تدریس به مدرسه رفتم. 

در ابتدای تدریس با چه مشکالتی روبه رو بودید؟  �
در آن زمان به طور دقیق در جریان كارها نبودم. اصاًل نمی دانستم كه شمار قابل توجهی از 
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دوستان كه در مدرسه مفید مشغول اند، چه كارهایی انجام می دهند و وظایف دقیقشان چیست. 
اما با همان شناخت اندكی كه داشتم، خودم را برای تدریس و فائق آمدن بر هر مشکل و مانعی 

آماده كردم. 

نخستین بار چه درسی را انتخاب کردید؟  �
یك كالس جبر داشتند كه برای تدریس به من سپردند! 

به نظر برای شروع کمی دشوار بود!  �
بله، اما شروع به تدریس كردم. به خاطر دارم كه در آن دوره با توجه به سفارش هایی كه از 
سوی دولت می شد می گفتند هر كس از محله ای كه در آنجا زندگی می كند، برای تحصیل ثبت نام 
كند. تا جایی كه به خاطر دارم، آن سال، مدرسه مفید به شکل جدی امتحان ورودیه یا مصاحبه 
و گزینش نداشت. برایم جالب بود كه در آن دوره، شرایط خاص و ویژه ای برای تحصیل در مفید 
در كار نبود و تقریباً هر دانش آموزی كه می آمد، ثبت نام می شد. اما در عین حال، همان سال هم 

خروجی متفاوتی داشتیم در مقایسه با مدارس دیگر كه برگزیده ها را ثبت نام می كردند. 

دانش آموزان آن سال)۱35۹( بیشتر از چه سنخ و طبقه ای بودند؟  �
همه جور دانش آموزی در مفید تحصیل می كرد. بعدها كه بیشتر با دانش آموزان دوست 
شدم، یکبار برای درس تعلیمات دینی دو نفر به دفتر مراجعه كردند و گفتند كه ما از اقلیت 
هستیم و برای درس تعلیمات دینی، طبق قانون آموزش و پرورش، مجازیم كه شعایر و مناسك 
خودمان را به جای آوریم و از این درس به اصطالح فاكتور بگیریم و بگذریم. بعدها هم كه با همان 

دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی شان صحبت می كردم، 
حتی به خودشان هم گفتم كه واقعاً تا آن زمان نمی دانستم 

كه آنها اقلیت مذهبی اند. 

به اسامی شان توجه نکرده بودید؟  �
نکته همین جاست! حتی اسامی شان هم نشان از این 
نداشت كه اقلیت یهودی اند. پس به همین سادگی در سال 
نخست، دو دانش آموز داشتیم كه یهودی بودند. می خواهم 
بگویم كه فضا باز و آزاد بود و بدون هیچ گزینش و اصطالحاً 
فیلتری ثبت نام شدند و همانجا تحصیل  كردند. اما نتیجه 
خروجی آن دوره، در مقایسه با دیگر دبیرستان ها و مقاطع 

دیگر تفاوت محسوسی داشت. 

از چه نظر؟  �
از هر حیث. حتی از نظر تعداد دانش آموزان. 

تغییر  � برای چه دستخوش  تعداد دانش آموزان 
قرار گرفت؟ 

افتاد.  اتفاق  تحمیلی  جنگ 
طی  دانــش آمــوزان  از  ادامه در صفحه بعدبسیاری 

مفاخر مفید
65
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تحصیل یا پس از تحصیل در جبهه 
شركت می كردند و شهید می شدند 

یا مجروح جنگی. 

چه حسی نسبت به آن دوره دارید؟ نوستالژی را  �
در وجودتان بیدار می کند یا دوست ندارید آن دوره به 

لحاظ سختی و مشکالتش بازگردد؟ 
 با توجه به سلسله ای از شاخصه ها، نسبت به سال های قبل 
و بعدش، دوره بسیار دوست داشتنی ای بود. این اوضاع همواره 
و از آن پس، در كل دوران تدریس، ملکه ی ذهنم شد كه تا چه 
اندازه محیط آموزشی و در مدرسه ای كه بچه ها در آن تحصیل 
می كنند، و جو حاكم، می تواند در پرورششان و نوع نگرششان 

به جامعه و در نگاهی وسیع تر به جهان تأثیرگذار باشد. 

می شود قدری بیشتر توضیح دهید؟  �
در زمان شروع تقریباً همه مانند هم اند و تفاوتی ندارند 
و نمی شود در مسیری كه طی می كنند، چندان حساس 
دست  به  زندگی  در  كه  تجربه ای  زمــان،  گذر  با  اما  بود. 
می آورند، شخصیت های متفاوت و مختلفی از آنها می سازد. 
دانش آموزانی كه داشتم از هر طبقه و خانواده و صنفی بودند. 
حتی به لحاظ سطح اجتماعی و نوع اشتغال والدینشان با 
هم متفاوت بودند. اما قشر سنتی، مذهبی، بازاری، نظامی و 
حتی طبقه متوسط شهری در آن مقطع تحصیلی بیش و كم 
شبیه به هم بودند. بسیاری از رفتارها و عالیقشان به یکدیگر 

شباهت داشت. 

عالقه  � دیگری  درس  چه  به  جبر  درس  از  غیر 
داشتید؟ 

از آنجا كه در دانشگاه فنی درس خوانده بودم، عالوه بر رشته جبر، مکانیك هم تدریس 
می كردم. این دو رشته را همواره دوست داشته ام و می دارم. 

خاطره ای که از دوران تدریس در مفید یا حتی دوران تحصیلتان، به نوعی در  �
ذهنتان مطلق شده، چیست؟ 

سال 1356 كه در رشته راه و ساختمان قبول شدم، جو سیاسی سنگینی در دانشکده فنی بود 
كه در آن دوره به آن فضای حاكم جذب شدم. پس از انقالب این تسلسل ادامه یافت. سال 1359 هم 
فعالیت های دانشجویی داشتم. اما از مهر همان سال كه به مدرسه مفید آمدم، دانشگاه ها تعطیل 
شد و قابل توجه است كه فعالیت های دانشجویی ما كماكان ادامه داشت. طبعاً جنگ تحمیلی هم 
در همان سال 1359 آغاز شد. اشتغال در مدرسه و درگیر شدن ذهن و روحیاتم در مدرسه به قدری 
برایم جذاب و دلپذیر بود كه مجموعه وقت و انرژی ذهنی ام به تدریس اختصاص یافته بود. سالی 
كه شروع به تدریس كردم برای درس جبر كالس اول مشغول به كار شدم اما دو سه هفته نگذشت 
كه دو كالس دیگر، یکی ورزش و دیگر راهنمایی تحصیلی را به من سپردند. كالس راهنمایی را 
هم به اتفاق یکی دیگر از همکارانم، جناب دكتر آیت اللهی كه البته آن زمان هنوز به دریافت درجه 
دكتری نایل نیامده بودند، اداره می كردیم. اول با تدریس شروع شد اما به فاصله زمانی كوتاه معلم 
راهنمای آن دوره شدم. آقای ظفرقندی راهنمای دوره سوم و آقای دانش راهنمای كالس چهارم 
بودند. به قدری مشغولیت ذهنی ام در مدرسه زیاد بود كه هیچ گونه فراغتی نداشتم. شب و روز را 
در مدرسه می گذراندم. در برنامه های مسافرت مدرسه شركت می كردم. جزو كادری شده بودم 
كه عالوه بر تدریس در برنامه های فوق برنامه مدرسه كه مهم ترین آن تماس با والدین و راهنمای 
خود دانش آموزان بود، فعالیت خودبنیاد داشتم. در یك كالم جذب فضای حاكم در محیط 
آموزشی مدرسه مفید شدم. تمام این فعالیت ها برایم آموزنده بود. در خالل كار و فعالیت حرفه ای، 
درس های فراوانی هم از همکارانم گرفتم. آقای مظفری نژاد هم در آن زمان همکارمان بودند و 
به فاصله كوتاهی آقای اشعری به مدرسه ما آمدند. بعدها قسمت راهنمایی مدرسه هم كه رسماً 
راه افتاد، در آنجا هم پای ثابت كار بودم. در عین حال دور و برم را نگاه می كردم و می دیدم دیگر 
معلمانی هم كه در مدرسه حضور دارند، به نوعی احساس مسئولیت می كنند و به واقع از جان و 
دل برای امر تدریس و برای بچه ها وقت و انرژی می گذارند. من هم طبعاً جذب فضای حاكم شدم. 

تفاوت معلمان مدرسه مفید با دیگر معلمان مدارس ممتاز در آن دوره و امروز چه  �

ادامه از صفحه قبل
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بود و چیست؟ اشاره کردید که از دل و جان برای بچه ها مایه می گذاشتند. 
 مدرسه ای كه خودم در آن تحصیل كردم، یعنی مدرسه علوی كادر بسیار مجربی داشت. الحق و 
واالنصاف زحمت زیاد برای بچه ها می كشیدند. زمانی كه وارد مدرسه مفید شدم احساس كردم كه 
كادر مدرسه و دانش آموزان، رفاقتشان و دوستی صمیمانه تری با یکدیگر دارند. این را در قیاس با 
دیگر مدارس می توانم ارزیابی كنم یا دست كم نسبت به مدرسه ای كه خودم در آن تحصیل كردم. 
در مدرسه ای كه در آن درس می خواندم، دانش آموزان برای معلمانشان احترام فراوانی قائل بودم 
اما رفاقتی بین دانش آموز و معلم برقرار نبود و دیده نمی شد. بیشتر با هم احساس رودربایستی 
می كردند تا احساس خودمانی بودن و رفاقت. در مدرسه مفید این حس دوستی، هم دلی و رفاقت 

بیشتر حس می شد و به چشم می خورد. 

دلیل این حس دوستی و انس و الفت را ورود چه سلسله عواملی می دانستید و  �
می دانید؟ 

شاید یکی از دالیلش اختالف سنی كمتر دانش آموزان و معلمان بود. ما در آن زمان خودمان 
دانشجو بودیم یا فارغ التحصیالن جوانی كه تازه وارد عرصه تدریس شده بودند. در مجموع اختالف 
سنی چندانی با دانش آموزان نداشتیم. یا شاید هم به دلیل رفتار خود آقای رفیعی كه در آن دوره 
و از همان ابتدا صمیمیت را بین دانش آموزان و معلمان ایجاد كرد و جا انداخت. تقریباً آقای دانش 
و ظفرقندی هم به همین اندازه در این امر سهیم بودند. به یاد دارم كه بچه ها با این دو بزرگوار 

حسابی دوست بودند و واقعاً از صمیم قلب دوستشان می داشتند. 

البته در ابتدا اشاره ای کردید که دانش آموزان از هر صنف و طبقه و خانواده ای بودند.  �
می خواهم بدانم بچه ها هم تفاوتی با دیگر دانش آموزان مدارس ممتاز داشتند؟ 

در مقایسه با مدارس مذهبی اگر بخواهیم بگویم، بچه های ما قدری معمولی تر بودند. این را 
هم باز در مقایسه با مدرسه ای كه خودم تحصیل كرده ام می گویم. مدرسه مفید را از همان زمان 
به گونه ای دیده ام كه در مسائل جاری جامعه، از زمان انقالب تا جنگ تحمیلی و حتی بعدتر، به 
بچه ها نزدیك تر بود. به این معنا كه هر اتفاقی كه رخ می داد صبح روز پس از اتفاق، بچه ها راجع 
به آن موضوع راحت از ما سؤال می كردند. فضا فضای باز و آزادی بود. چنین نبود كه دانش آموزان 
صرفاً به درس یا فقط به مسائل مذهبی بیندیشند. بچه ها واقعاً به روز بودند. بچه ها به هیچ عنوان 
تك بعدی فکر نمی كردند. هم درس شان را می خواندند و هم به مسائل مذهبی شان می پرداختند. 

مفاخر مفید

در آن زمان، در مدرسه رسمی بود كه به نظرم 
اكنون هم باید حفظ شود و باشد. بچه ها 
در پایان روز یا حتی بین روز با هم درس 

می خواندند. دو نفر یا سه نفری با هم مطالعه 
می كردند. از این نوع مطالعه به عنوان مطالعه 

گروهی یاد می شد. خودم در مدرسه علوی 
تجربه بسیار درخشانی از مطالعه گروهی به 

دست آوردم. این باعث می شد كه درس ها را 
با هم مرور كنیم. مطالعه گروهی دست كم و 
در خردترین سطح، باعث می شد موضوعی 

را كه یك نفر به درستی درنیافته، دوباره با هم 
مرور كنند و دیگر دانش آموزان به توضیحش 

بپردازند

در عین حال نسبت به مسائل روز واكنش نشان می دادند 
و با مباحث ریز و درشت آشنا بودند. 

توصیه شما به بچه های نسل امروز برای داشتن  �
آینده ای موفق چیست؟ 

در آن زمان، در مدرسه رسمی بود كه به نظرم اكنون هم 
باید حفظ شود و باشد. بچه ها در پایان روز یا حتی بین روز 
با هم درس می خواندند. دو نفر یا سه نفری با هم مطالعه 
می كردند. از این نوع مطالعه به عنوان مطالعه گروهی یاد 

می شد. خودم در مدرسه علوی 
ادامه در صفحه بعدتجربه بسیار درخشانی از مطالعه 
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گروهی به دست آوردم. این باعث 
می شد كه درس ها را با هم مرور 
كنیم. مطالعه گروهی دست كم و در خردترین سطح، 
باعث می شد موضوعی را كه یك نفر به درستی درنیافته، 
دوباره با هم مرور كنند و دیگر دانش آموزان به توضیحش 
بپردازند. به نظرم این شیوه هم برای آن دانش آموزی كه 
آن موضوع را دریافته بود جا می افتاد و ملکه ذهن اش 
عمِق  و  كنه  متوجه  كه  بچه ای  آن  برای  هم  می شد، 
موضوع نشده بود، مجال دوباره حاصل می شد و در واقع 

فرصتی دیگر برایش رقم می خورد. 

هنوز هم با دانش آموزانتان در ارتباطید؟  �
بله، با شنیدن صدایشان همچنان روحیه می گیرم. 
سال اولی كه شروع به تدریس كردم هیچ مشکلی برای 
تدریس نداشتم و كاماًل به تدریس مسلط بودم. به خاطر 
دارم سال ها بعد برای فارغ التحصیالن گفتم كه آن سال، 

سال نخست تدریسم بود. اما آنها باورشان نمی شد و به من می گفتند مگر می شود؟! آخر شما 
طوری به ما درس می دادید كه گویی سال ها آن درس را تدریس كرده اید و تجربه چندین 
سال تدریس را پشت سر دارید.  فکر می كنم تسلط من برای تدریس، به دلیل همان مطالعات 
گروهی ای بود كه انجام می دادیم. در آن گروه خاص به سبب اینکه درسم نسبت به دیگر بچه ها 
بهتر بود، از همان ابتدا نقش معلم را ایفا می كردم و برای بچه ها دوباره توضیح می دادم. همان 
زمان و حین مطالعه گروهی به سادگی دریافتم كه این موضوع ساده باعث می شود خودم هم 
اشراف بیشتر و بهتری به موضوع پیدا كنم و موضوع را بهتر درك كنم. دو سال پیش، یکی از 
دوستان همکالسی ام و هم گروهم پیغامی به من داد. دوستی بود كه خاطرش برایم عزیز بوده 
و هست. از اینکه مرا معلم خطاب كرد تعجب كردم. پس از سال ها یکدیگر را یافته بودیم و از 
شغلم اطالعی نداشت. دلیل تعجبم هم همین بود. بعد با كمی مکث و تأمل یادم آمد كه دوران 
تحصیل هم گروه بوده ایم. شاید در آن زمان زیاد متوجه نبودم كه تدریس چه تأثیر فراگیری 

دارد. 
شاید از ابتدا این امر مقدس را جزو وظایف خود می دانستم كه در آن موفق شدم. نمی دانم... 
شاید هم ذوق توضیح دادن در من قوی تر از دیگران بود. به هر حال، هرچه زمان بیشتر 
می گذرد، در می یابم كه شاید درس هایی كه برای اغلب دوستان هم گروهی ام می دادم، به 

كمکم آمد و آینده مرا رقم زد. 
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گفت و گو

تحول دیجیتال؛ 
بایدها و نبایدها

تحول دیجیتال موضوعی است که در دنیای امروز مطرح شده و سازمان های پیشرو در تالش هستند با اصالح روش ها و 
استفاده از ابزارهای فناورانه، متحول شوند و گوی سبقت را از رقبای خود بربایند. فعالیت های آموزشی نیز به ویژه پس از 
همه گیری کرونا دچار تحولی اساسی شد و استفاده از روش ها و ابزارهای جدید با هدف بهینه سازی آموزش در دستور 
کار قرار گرفت. مجتمع مدارس مفید نیز با رویکرد تحولی خود به صورت جدی تحول دیجیتال را در برنامه ریزی های 
خود گنجانده و کمیته ای با عنوان تحول دیجیتال با حضور مدیران مجتمع شکل گرفته است. مفهوم تحول دیجیتال اگر 
به درستی درک نشود ممکن است با شکست مواجه شود. در تحول دیجیتال این نکته مهم است که تحوالت با بازنگری 
روی اجزای اصلی سازمان با هدف خلق ارزش آغاز می شود و آغاز حرکت با فناوری و ابزارهای دیجیتال نیست. در بخش 
گفتگوهای این شماره از نشریه خانواده مفید، با استادانی شاخص درباره بایدها و نبایدها و فرصت ها و ویژگی های تحول 
دیجیتال در آموزش، مصاحبه هایی خواندنی انجام داده ایم که امیدواریم در شکل گیری فهم و درک صحیح از مفهوم تحول 

دیجیتال تأثیرگذار باشد.
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دکترای  مدرک  دارای  زنجانی،  شامی  مهدی 
مدیریت با گرایش سیستم ها از دانشکده مدیریت 
 ،۱3۹3 سال های  در  وی  است.  تهران  دانشگاه 
۱3۹4 و ۱3۹6 استاد برگزیده دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران بوده است. کارنامه شامی زنجانی 
سرشار از افتخارات علمی است و اگر بخواهیم با 
یکی از نخبگان کشور که در عرصه تحول دیجیتال 
صاحب نظر است گفت وگو کنیم، بی  تردید یکی از 
زبده ترین آنها خود اوست. از او تا به امروز چندین 
مختلف  همایش های  و  مجله ها  در  مقاله  چند  و 
داخلی و خارجی خوانده ایم. او که سابقه فعالیت در 
مجموعه مدارس مفید را هم در کارنامه خود دارد، 
سخنان ارزشمند و البته گزیده ای را در باب تحول 
دیجیتال با ما در میان گذاشت. مطلبی که در پی 

می آید خالصه ای از گفت وگوی ما با اوست. 

دیجیتال و دیجیتالیزه شدن در ایران امروز  �
چه معنا و مفهومی به شکل عینی و علمی دارد؟ 

جایگاه این تحول در کشور ما و جهان کجاست؟ 
تحول  جایگاه  دربــاره  پرسش شما  به  بخواهم  اگر 
دیجیتال پاسخ دهم، باید با این نوع ادبیات آغاز كنم كه 
این روزها این جمله زیاد به گوشمان رسیده كه آینده 
همه صنایع دیجیتالی است و این آینده از آنچه به آن فکر 

می كنیم به ما نزدیك تر است. 
تعبیری كه از این جمله دارم، این است كه دیجیتالی 

شدن برای همه صنایع ممکن است. در یك كالم دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. به 
عبارت دیگر، این سونامی در یك زمان واحد به همه صنایع نمی رسد اما به هر حال همه را در بر 
خواهد گرفت. شاید تا پیش از همه گیری ویروس كرونا، حتی در كل جهان چندان به این جمله 
اعتقادی نداشتیم و حتی دیجیتالی شدن چندان مثل امروز گسترده نبود. اما پس از دوران 
همه گیری كرونا، به عینه دیدیم كه همه به تغییر ایمان آوردند؛ ایمان آوردند تا بتوانند بر این 
موج جدید سوار شوند و خودشان را با آن تطبیق دهند. به هر حال، ما هم امروز در عصر و دوره ای 
زندگی می كنیم كه بهره گیری از فناوری های دیجیتال به منظور رقم زدن تجارب خوشایند و 

دلپذیر، برای اغلب افراد و همه ذینفعان افزایش یافته است. 

صنعت آموزش در این بین کجا قرار دارد؟  �
صنعت آموزش هم از این قاعده مستثنا نیست. آموزش هم در مجموع در پی این است كه 
بتواند قابلیت های عصر جدید را بیاموزد، دربر بگیرد و مورد استفاده خود قرار دهد تا بتواند به 
شکل همه سویه نگر برای مخاطبانش تجربه های خوشایندی را رقم بزند و همچنین بتواند یك 

مدرسه را به عنوان انستیتو و مؤسسه به درستی اداره كند.
 
مفهوم دقیق مدرسه دیجیتال از نگاه حرفه ای شما که طی سال ها با امر آموزش  �

سر و کار داشته اید، چه معنا و مفهومی دارد و اصاًل چیست؟ می خواهم تعریف دقیقش 
را از زبان شما بشنوم. تفاوت این مدارس با مدارس هوشمند چیست؟ 

مدارس هوشمند می خواستند حداكثر استفاده را از فناوری اطالعات ببرند و در برخی 
حوزه  ها روابط ما را در مدرسه الکترونیکی كنند. یکی از مسائلی كه مدارس هوشمند با آن دست 

و پنجه نرم می كردند این بود كه به فناوری در آنجا به عنوان یك ابزار می نگریستند. 

پس مدرسه دیجیتال در این ببین چه تفاوتی دارد؟  �
در دنیای دیجیتال، فناوری را به عنوان یك ابزار نمی بینند، بلکه فناوری را یك برهم زننده 

وضعیت امروزی ارزیابی می كنند. 

گفت و گو

تحول دیجیتال
و چالش های پیش رو

گفت وگو با  دکتر مهدی شامی زنجانی
استاد برگزیده دانشكده مدیریت دانشگاه تهران 

درباره آموزش دیجیتال
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این برهم خوردن شامل چه مراحل و مراتبی می شود؟  �
این برهم خوردن از مرحله شیوه كسب و كار هم خودش را بروز می دهد تا برسد به فرایندها 
و تجربه دانش آموزان و معلمان؛ یعنی همه درگیرش می شوند. باید بگویم در مدارس هوشمند 
بیشتر بهره گیری ازICT بود اما در مدرسه دیجیتال ما می خواهیم منطق و ماهیتی جدید از 
مدارس را به اثبات برسانیم و بگوییم كه پارادایم و مدل فکری از اساس تغییر كرده است؛ بنابراین 
كارهایی را انجام می دهند كه شاید در گذشته قادر به انجام آن نبوده اند. یك مدرسه هوشمند 
ماهیتاً قرار نبود تغییری كند و همان مدرسه معمولی بود اما آنجا به این نقطه عزیمت رسیدند 
كه از تبلت ها و شبکه ها استفاده كنند و بعضی از روابط مدرسه و ذینفعان را الکترونیکی كنند؛ 
همین و بس. اما امروز و در عصر دیجیتال نگاه دیگری به نحو آموزش دیجیتال داریم. مدرسه 
دیجیتال را مدرسه ای می دانیم كه مبتنی بر فناوری های دیجیتال، نظام مدیریتی و یادگیری 
را متحول كرده و با خلق تجربه جذاب برای ذینفعان، به ویژه دانش آموزان به عملکرد عالی)به 
معنای درست و حقیقی كلمه( دست یافته است. به نوعی مدرسه دیجیتال مدرسه ای در تراز 
عصر دیجیتال است. مدرسه ای كه اقتضاهای این عصر را به خوبی درك كرده و متناسب با آن 
خودش را باز آفرینی می كند. برای درك بهتر از مدرسه دیجیتال باید ویژگی های آن را هم 

بگوییم. 

این ویژگی ها را می توانید به شکل فهرست وار برایمان برشمارید؟  �
ویژگی نخست مدرسه دیجیتال تجربه محوری است. به این صورت كه مدرسه می كوشد 
تجربه جذابی را برای ذینفعانش، به ویژه دانش آموزان داشته باشد. همچنین باید بتواند حس 

خوشایندی را منتقل كند. 

این کار چگونه انجام می گیرد؟  �
با استفاده حداكثری از فناوری های دیجیتال. 

این  � مشخصه های  بگویید.  برایمان  دیجیتال  مدرسه  ویژگی های  دیگر  از 

برای  دستاوردی  چه  و  چیست  مدرسه  نوع 
دانش آموزان دارد؟ 

این مدارس،  در  است.  نوآوری محوری  ویژگی دوم 
نوآوری را در فرایندهای مدیریتی و آموزشی به شکل جدی 
می بینیم. البته دانش آموزان هم این مهم را درك می كنند. 
ویژگی سوم داده محوری است. این مدارس با بهره گیری از 
داده های دانش آموزان و ذینفعان و داده های دیگر مربوط 
به شرایط شغل كه در جامعه وجود دارد، حساس اند و به 
مدد آنها، بهره گیری می كنند و به همین سادگی ایجاد 
بینش می شود؛ یعنی بینش تولید می كنند و بر اساس 
آن دوره هایشان را  ارتقاء می دهند تا كیفیت شان را باالتر 
ببرند. ویژگی چهارم، چابکی است؛ در این نوع مدارس به 
عینه می بینیم كه به سرعت تجربه گرایی انجام می شود. 
نظام های جدید و الگوهای جدید را به كار می بندند و از 
آنها می آموزند و به سوی افق های روشن حركت می كنند.  
ویژگی پنجم و مهم دیگر یادگیری شخصی سازی شده 
است. به این شکل كه در این مدرسه می بینیم كه یك 
محتوا و یك سبك برخورد برای همه دانش آموزان در نظر 
گرفته نمی شود. بر اساس اطالعاتی كه از دانش آموزان 
دارند، می توان از آن حمایت كرد تا بتوانند با محدودیت ها 
و استعدادهایشان مسیر یادگیری منحصربه فردشان را به 
سوی آینده حركت دهند. ویژگی دیگر مدرسه دیجیتال، 
اكوسیستم محوری است. آنها به سادگی دریافته اند كه به 
هیچ وجه نمی توانند و قرار هم نیست كه به تنهایی كاری از 
پیش ببرند. باید شبکه ای از همکارانی را كه می توانند به 
آنها كمك كنند، در كنارشان داشته باشند. ویژگی ششم، 
یادگیری مقایسه پذیر است. شما می توانید در مدرسه 
دیجیتال به تعداد باالیی از دانش آموزان خدمات آموزشی 
ارائه دهید و این میزان كیفیت و كمیت را ارتقا دهید. در 
واقع پلتفرم های دیجیتال این قابلیت را فراهم می كنند؛ 
آن هم به یك دلیل روشن كه شما به اندازه مدرسه تماماً 

فیزیکی محدودیت ندارید یا بهتر 
بگویم، اصاًل محدودیت ندارید. 

ویژگی نخست مدرسه دیجیتال تجربه 
محوری است. به این صورت كه مدرسه 

می كوشد تجربه جذابی را برای ذینفعانش 
به ویژه دانش آموزان داشته باشد. همچنین 

باید بتواند حس خوشایندی را منتقل كند

گفت و گو

ادامه در صفحه بعد
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مدل مفهومی مدرسه دیجیتال چیست و چه  �
معنا و مفهومی دارد؟ 

اگر بخواهیم درباره این موضوع صحبت كنیم كه مدل 
مفهومی مدرسه دیجیتال چیست و چه  الیه هایی دارد، 
باید به چهار الیه عمده اشاره كنم؛ این الیه ها شامل الیه 
توانمند ساز، الیه كاربرد، الیه حکمرانی و الیه آثار می شوند. 
در الیه توانمند ساز سه زیرساخت و قابلیت مشاهده می شود.  
در یك زیرساخت ارزیابی می شود كه مدرسه تا چه میزان 
توانسته با كمك فناوری های مختلف شرایطی را فراهم كند 
كه بتواند از رایانه، فضای سایبری و اپلیکیشن ها، داده هایش 
را ارتقاء داده و شفاف كند. صد البته رسانه های اجتماعی 
و هوش مصنوعی همه ذیل این عنوان می گنجند. دومین 
چقدر  است.  فیزیکی  محیط  توانمندساز،  از الیه  بخش 
فضای آموزشی، علمی، فرهنگی و ورزشی را توانسته ایم 
در مدرسه فراهم كنیم و گردهم آوریم. سومین دسته از الیه 
توانمندساز، قابلیت های انسانی و اجتماعی است؛ اینکه تا 
چه میزان مهارت های بهره گیری از عصر دیجیتال را در 
معلمان، دانش آموزان و مدیران ایجاد كرده ایم و فرهنگ 
بهره گیری از این قابلیت  ها تا چه حد فراهم شده است؟  الیه 
دوم،  الیه كاربرد است كه فرایندهای اولیه و ثانویه دارد. 
فرایندهای اولیه فرایندهای به نوعی یاددهی و یادگیری 
است كه اصل جریان مدرسه را در بر می گیرد. در اینجاست 
كه ما می بینیم چقدر توانسته ایم فرایندها را براساس الیه 
فرایندهای  ثانویه،  فرایندهای  دهیم.  توانمند ساز شکل 
سازمانی و مدیریتی اند كه كار مدیریت مدرسه را انجام 
می دهند. در الیه حکمرانی استراتژی مدرسه اهمیت دارد 
و حرف اول و آخر را می زند. منظورم ساختار مدرسه و 
مدیریتی است كه باید برای حركت به سمت دیجیتال 
اتفاق بیفتد. نهایتاً در الیه آثار باید بتوانیم سلسله ای از 
تجربه های خوشایند را برای ذینفعان رقم بزنیم و مدل 
كسب و كار مدرسه را بر اساس عصر دیجیتال تغییر و 

ارتقاء دهیم. 
در این بین ممکن است مدیران و معلمان با چه  �

چالش هایی روبه رو باشند؟ 
طبیعتاً این موضوع هم مانند هر موضوع دیگری چالش هایی دارد. بعضی از این چالش ها درون 
مدرسه ای اند و برخی از آنها برون مدرسه ای. اگر بخواهیم از چالش های درون مدرسه ای نام ببرم 
باید عنوان كنم كه در برخی مدارس، هنوز مدیران و معلمان منطِق عصر دیجیتال را به درستی 

اگر بخواهیم از چالش های درون مدرسه ای 
نام ببرم باید عنوان كنم كه در برخی 
مدارس، هنوز مدیران و معلمان منطِق عصر 
دیجیتال را به درستی درك نكرده اند. در این 
مسیر نمی توانند مدرسه را به سوی مدرسه 
دیجیتال سوق دهند

گفت و گو

ادامه از صفحه قبل
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گفت و گو

درك نکرده اند. در این مسیر نمی توانند مدرسه را به سوی مدرسه دیجیتال سوق دهند. در این 
عرصه باید به درستی اشاره كرد كه ما دچار ضعف جدی مهارت های مدیریتی هستیم. از سوی 
دیگر، دانش آموزانمان سواد دیجیتال چندانی ندارند. مدارس و جامعه و صدا و سیما نتواسته اند این 
سواد عمومی را ایجاد كنند و تسری دهند؛ لذا آنها هم چالش هایی را در برابر مفاهیم جدید خواهند 
داشت. چالش بعدی كه با آن مواجه ایم، سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال است. بسیاری از مدارس 
ما قدرت و تمکن مالی الزم را ندارند كه برای یك حركت تحولی سرمایه گذاری كنند و از این حیث با 
موانعی روبه رویند. به دلیل نداشتن سرمایه كافی، امکان این را كه بتوانند در این مسیر حركت كنند 
نخواهند داشت. مسأله دیگر سیستم ها و نرم افزارهای ضعیف و ناكافی است كه معموالً در نظام 
آموزشی به وفور دیده می شود. از این خالل، ما ضعف قابلیت داریم كه این موضوع خودش حركت 
به سمت دیجیتالی شدن را سخت تر می كند. از میان چالش های دیگر باید به این موضوع اشاره 
كرد كه متأسفانه در سیستم هایمان »داده« نگهداری نمی كنیم. به غیر از یکسری »داده ها«یی 
مانند نمره و اطالعات جمعیت شناختی دانش آموزان، مستندات دیگری در دسترس مان نیست. 
در واقع هنوز به این سمت نرفته ایم كه داده ای را نگهداری و تا امروز بتوانیم قابلیت سازی كنیم و 
تحلیل درستی از شرایط موجود آموزشی داشته باشیم. انجام ندادن این كارها به خودی خود باعث 

می شود حركت به سوی دیجیتالی شدن به تأخیر بیفتد. 
همچنین از چالش های بیرونی می توان به نداشتن تسلط 
و آشنایی واسطه های وزارت آموزش و پروش و نهادهای 
شورای عالی انقالب فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط با 
این مفهوم اشاره كرد. متأسفانه به دلیل نداشتن آشنایی 
الزم، طبعاً آمادگی هم ندارند كه مسیر را قانونگذاری و 
شركت های  فقدان  دیگر  مسأله  كنند.  سیاستگذاری 
اگر  است.  آموزش  در صنعت  اطالعات  فناوری  كارآمد 
مدرسه ای هم تصمیم بگیرد به شکل خودبنیاد در این 
عرصه دست به تجربه افزایی بزند، به دشواری می تواند 
معیارهای فن آورانه را در كنار مجموعه اش ببیند و این 
مسیر را طی كند. متأسفانه صنعت آموزش تا به امروز 
صنعت جذابی برای شركت های IT نبوده و این موضوع، 

خود، چالش ها و موانعی را ایجاد می كند. 
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در   ۱343، متولد  صفوی،  علی اکبر  سید  دکتر 
ایران دوره تحصیلی مهندسی برق را گذراند. برای 
ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکتری و 
فوق دکتری به استرالیا رفت و در حوزه مهندسی 
حدود  وی  داد.  تحصیل  ادامه  کنترل  سیستم 
حوزه،  این  در   IT توسعه  با  همراه  پیش،  سال   20
دایره فعالیت های خود را گسترش داد و در زمینه 
و  الکترونیکی  تجارت  الکترونیکی،  آموزش های 
حرفه ای اش  فعالیت های  الکترونیکی  کار  و  کسب 
ادامه یافت. صفوی 20 سال قبل دانشگاه مجازی 
از همین روی  ایران را در شیراز راه اندازی کرد و 
یکی از عمده حوزه های فعالیت هایش آموزش است. 
این اقدام وی با یک سال مطالعه و بازدید خارجی 
قول  به  بود.  همراه  بررسی  و  توسعه  تحقیق،  و 
خودش از آن زمان تاکنون به طور حرفه ای و کامل 
درگیر تحوالت دیجیتال آموزش شد. این پرفسور، 
ابزارهای دیجیتال و نرم افزاری  از سال گذشته از 
که  آن  از  پس  است.  کرده  استفاده  آموزش  برای 
کارگروه یادگیری الکترونیکی تشکیل شد، انجمن 
یادگیری الکترونیکی را پایه گذاری کرد. در حالی 
که شانزدهمین کنفرانس از این زمان می گذرد و این 
انجمن دهمین سال تأسیسش را می گذراند، 3 پروژه 
بین المللی در اروپا و دیگر کشورها و دانشگاه های 
مختلف جهان برپا کرده است. از میان این 3 پروژه، 
80 درصد فعالیت های حرفه ای شامل تحول دیجیتال 
در آموزش و مهارت می شود. سید علی اکبر صفوی 
ایران  الکترونیکی  انجمن  رئیس  به عنوان  اکنون 
مشغول به فعالیت است و در دو سال شیوع کرونا 
وزارت  الکترونیکی  آموزشی  گروه  کار  ریاست 
علوم را برعهده دارد. برای بررسی آموزش و تحول 
دیجیتال در آموزش، بی  تردید او یکی از کسانی 
است که حرف های زیادی برای گفتن دارد. به همین 

دلیل پای صحبت های او نشسته ایم. 

شکل و شیوه تحول دیجیتال از نگاه شما چه تفاوتی  �
با اداره شدن زندگی پیش از این دوره تحول دارد؟ 

زمانی كه راجع به تحول دیجیتال كه بحث امروز است صحبت می كنیم، شاید جذاب ترین بحث 
این باشد كه به انقالب های صنعتی كه تاكنون رخ داده است، نگاهی گذرا بیندازیم. نمی خواهم زیاد 
به این موضوِع تحول الکتریسته بپردازم؛ شاید در حد یکی دو جمله سخن بگویم اما زمانی كه تحول 
الکتریسته رخ داد و این تحول وارد زندگی مردم شد، به كلی زندگی شان را متحول كرد. حدود یك 
قرن پس از ورود الکتریسیته، كامپیوتر به بازار جهانی آمد و تحول گسترده ای را در متن زندگی به 
وجود آورد. در حال حاضر دنیای تحوالت دیجیتال بسیار فراتر از یك دو بحث موردی خاص است 
و به گونه ای است كه برای بحث در هر موضوع باید تخصص و مهارت ویژه ای داشت. انقالب چهارم 
و انقالب پنجم صنعتی ابعاد فروانی داشت كه قصد دارم تنها یك بعد آن را برای شما بازگو كنم. 
اجازه دهید وارد بعد حوزه آموزش نشوم و به طور كالن به آن بپردازم. چاپگر3 بعدی یا ساخت و 
توزیع افزودنی، یکی از ابعاد انقالب صنعتی است. در نظر داشته باشید كه مثاًل برای ساخت سفینه 
یا هواپیما، قطعه ای داشتید كه آن قطعه، به خودی خود از 10 قطعه جزئی دیگر تشکیل می شد و 
شما باید تك تك آنها را قالب می زدید و تولید می كردید و بعد آنها را مونتاژ می كردید تا به قطعه 
اصلی دست یابید. حال در نظر داشته باشید كه شما همین قطعه را امروز با یك چاپگر در عرض 
چند دقیقه  ـ كه دقیقه آن  هم بستگی به نوع چاپگر دارد ـ می توانید به سادگی تولید كنید. بببیند 

شیوه آموزشی گذشته كارایی ندارد
بررسی آموزش و تحول دیجیتال در گفت وگو با دكتر سید علی اكبر صفوی، استاد دانشگاه شیراز

گفت و گو
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كه در همین مقیاس، چه تفاوتی نسبت به گذشته و حال ما ایجاد شده است. 

چگونه  � و  دارد  بازخوردهایی  چه  مهم  این  دیجیتال  تحول  و  آموزش  حوزه  در 
جلوه گری می کند؟ 

اگر بخواهیم در حوزه آموزش این موضوع را كه به شخصه، خودم در این حوزه )آموزش دیجیتال( 
جزو پیشگامانش هستم، موضوع را جمع بندی كنیم، در یك كالم باید عنوان كرد كه نظام آموزشی 

ما نسبت به دنیا و تحول تکنولوژی عقب افتاده است. 

غیر از فضای آموزشی چطور؟ کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته دنیا کجای  �
تحول دیجیتال ایستاده است؟ 

نخست باید این مهم را واكاوی كرد كه شکل تحول دیجیتال چه تفاوتی با گذشته كرده است. 
ببینید و دریابید كه یك وسیله نقلیه كه شما امروز با آن جابه جا می شوید، نسبت به یکصد سال 
گذشته چقدر تغییر كرده است؟ طی 150 سال پیش، وقتی می خواستید از شهری به روستا یا 
مکان های دیگر حركت كنید، چگونه بود و امروز چگونه است؟ امروز شما برای رفت و آمد سوار 
چه وسایل نقلیه می شوید؟ در ساده ترین شکلش، خودرویی كه 100 سال گذشته در اروپا سوار 
آن می شدند، چه شکل و شمایلی داشت و در حال حاضر چگونه است و چه تغییراتی كرده است. 
همین موضوع به ظاهر ساده كه ما ممکن است گاه فراموشش كنیم، چه ابعاد و سویه ها و تأثیراتی 
در زندگی مردم دارد. وسیله ارتباط و گفت وگوی مردم هم از 100 سال گذشته تا به امروز تغییرات 
چشمگیری به خود دیده است. در گذشته نحوه اطالع رسانی چگونه بوده و اكنون چگونه است؟ 
امروز گوشی هوشمندی كه ما در دسترس داریم نامش فقط تلفن همراه هم نیست. یك دستگاه 
فوق العاده پیچیده و چندین و چند منظوره است كه كارایی های مختلفی دارد. حتی دیگر نمی شود 
نامش را موبایل گذاشت، زیرا هم دوربین دارد و هم GPS. ببینید از سوی دیگر یك وسیله 
 نقلیه ساده چقدر تحول تکنولوژی در حمل ونقلتان ایجاد كرده و حتی همان هم روی سیستم 
ارتباطی تان تأثیر گذاشته است. این تحوالت در خودرو شخصی ما، ارتباط و شبکه های اجتماعی 
ما و حتی در بازی فرزندان ما هم نفوذ كرده است. در گذشته بازی های ما هفت سنگ و النگ و 
دولنگ و غیره بوده است كه امروزه همه این ها یك باره  به كناری نهاده شده. حال فکر می كنید 
تحول دیجیتال چقدر در حوزه آموزش تأثیر گذارد بوده است. از سوی دیگر باید گفت دست كم در 
ظاهر امر تأثیر به خصوصی نداشته است. اگر نگاهی به 100 یا 200 سال پیش بیندازید و به گذشته 
بازگردید، درخواهید یافت كه اگر در مکانی مدرسه ای وجود داشت، كالسی تشکیل می شد و یك 
مدرس به باالی سن می رفت و شروع به حرف زدن می كرد. دانش آموزان هم به همین شیوه به 
یادگیری می پرداختند. در نهایت هم چند سؤال می كردند و كالس به پایان می رسید. در حال حاضر 

هم مگر غیر از این اتفاق می افتد؟ بیش و كم اكنون هم به همین شکل است. 

واقعًا به نظر شما هیچ تغییری نکرده است؟  �
با جرأت به شما می گویم كه نظام آموزشی ما، نسبت به تحوالت فناوری دیجیتال یکی از عقب 
افتاده ترین سیستم های جهان به شمار می رود. آموزش و تحوالت دیجیتال چه چیزی برای گفتن 

دارد و حال كه این همه كار از آن بر می آید، چه شکل و شمایلی دارد؟ 

چه شکل و شمایلی دارد؟  �
وقتی ابزارهای تکنولوژی زمانی این همه متحول شده اند، نیازهای بازار كار هم تغییراتی كرده 
است. به طبع ابزارهای استفاده در كار هم عوض می شوند. گزینه های متعددی روبه روی شما قرار 
می گیرد. به طور مثال درگذشته اتومبیل فقط می توانست شما را حمل كند اما اكنون قابلیت و 
آپشن های متعددی مانند كولر، اطالع رسانی در ارتباط با تعویض قطعات و حتی مانتیور هوشمند 

دارد. آیا نظام آموزشی جهان توانسته است خودش همگام با 
این تحول حركت كند و پیش برود؟ از این قبیل گزینه ها كه 
تکنولوژی در اختیار ما گذاشته یا از این توجه به مهارت های 
مورد نیاز بازار كار و ابزارهایی كه در محیط كار جهانی وجود 
دارد، توانسته ایم به خوبی بهره ببریم؟ یا توانسته ایم این 
مهارت ها را تقویت كنیم؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آن 
است كه در جهان به طور متوسط، در نظام آموزشی نهایتاً 
نمره 2 از 20 خواهیم گرفت. اما به طور موردی در برخی از 
دانشگاه های خارج از كشور و داخل ایران، نسبتاً توانسته اند 
مقداری از این ظرفیت ها را استفاده كنند. اتفاقاً دوران شیوع 
ویروس كرونا نشان داد كه این نظام چه ظرفیت ناشناخته ای 
دارد كه تا پیش از این دوره از آن بی بهره و بی اطالع بوده ایم. 
اگر نیك بنگریم، در خواهیم یافت كه تا پیش از شیوع كرونا، 
ما در نظام آموزشی نسبت به تحوالت تکنولوژی در دنیا و 
حتی در زندگی خودمان هم بسیار عقب تر بودیم. حتی 
سبك و روش سنتی مان را می خواستیم حفظ كنیم و بیش 
و كم در حوزه هایی هنوز چنین است. در حالی كه نگاه ها 
و نیازهای ما كاماًل و با توجه به تحوالت دنیای دیجیتال 

متحول شده است و ما از آن بی خبریم. 

تحول دیجیتال چه مزیت هایی دارد؟ در تحول  �
دیجیتال اولویت با چیست؟ 

از دو منظر می توان به این پرسش پاسخ داد. از منظر اول 
باید اذعان داشت كه ما امروز در دنیایی زندگی می كنیم 
كه در جهان هستی برای هر كار و فعالیتی و تغییری 
هزینه ای پرداخت می شود. زمانی كه شما از سر جای خود 
بلند می شوید به این معنی است كه برای انجام این حركت 
انرژی مصرف كرده اید. وقتی دارید غذایی را می خورید به 
دهان خود زحمت می دهید تا غذا جویده شود و به معده 
برسد. حتی معده هم انرژی صرف می كند تا آن غذا را هضم 
كند... به مفهوم این موضوع دقت كنید كه ما برای به دست 

آوردن هر آنچه می خواهیم، باید 
انرژی و وقت صرف كنیم و در 

با جرأت به شما می گویم كه نظام آموزشی 
ما، نسبت به تحوالت فناوری دیجیتال یكی 

از عقب افتاده ترین سیستم های جهان به 
شمار می رود. آموزش و تحوالت دیجیتال چه 
چیزی برای گفتن دارد و حال كه این همه كار 

از آن بر می آید، چه شكل و شمایلی دارد؟ 

گفت و گو

ادامه در صفحه بعد
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چیزی  زحمت  بدون  كالم  یك 
اصل  در  نمی آوریم.  دست  به 
انجام هیچ كاری بدون هزینه نیست. در واقع شما برای 
اتفاقات دنیا مدام هزینه می دهید و به جای آن خدماتی را 
دریافت می كنید. مثاًل میوه را می خرید و سالمتی خود را 
با خوردنش تا حدودی تضمین می كنید. در حوزه تحوالت 
دیجیتال هم هیچ  كاری وجود ندارد كه بدون هزینه انجام 
شود. به همین خاطر شما باید همیشه از دو منظر به موضوع 
بنگرید. آیا گزینه ای به غیر از انجام دادنش دارید یا خیر؟ 
و اینکه میزان منافع انجام دادن آن كار نسبت به معایبش 

چقدر است؟ 

تحوالت دیجیتال به زبان ساده و رسا باعث چه  �
اتفاقاتی شده است؟ 

باعث شده كه با گوشی ای كه در دست دارید، تلویزیون 
بینید. هم وسیله ارتباطیمان باشد و هم به عنوان ابزار كار و 
عکاسی از آن استفاده كنید. این اتفاق هم جنبه مثبت دارد 

و هم جنبه منفی می تواند داشته باشد. 

جنبه منفی اش چیست؟  �
از این نظر خوب است كه كارهایمان به راحتی انجام 
می شود و مضر است به این دلیل كه در تمام لحظات سرمان 
در گوشی موبایل است. حتی زمانی كه در خانه نشسته ایم. 
موضوع سویه دیگری هم دارد؛ همین جا پرسشی پیش 
می آید كه اگر كاری برعهده شما گذاشته شد، یعنی فرضاً 
قرار شد یك تکه چوب را تراش بدهید و از ابزار كارتان 
نادرست استفاده كردید، مشکل این نیست كه اصل فلسفه 
این كار ایراد دارد بلکه مشکل آن است كه شما ظرفیت و 
استفاده از آن را یاد نگرفته اید. تحول دیجیتال هم به همین 
صورت است. یك دنیا تحول است اما دو ایراد در اتفاقاتی 
كه رخ می دهد، دارد. نخست اینکه همواره و همه جا مردم 
با تغییر مشکل دارند و به سادگی با آن كنار نمی آیند. تغییر 
كردن برایشان سخت است. دوم اینکه معموالً انتظار داریم 
كه با كمترین اطالعات، از پیشرفته ترین ابزارها استفاده 

كنیم و كاركردن با آنها را فرا بگیریم. مثال ساده ای می زنم تا موضوع برایتان روشن تر شود: اغلب 
ما وقتی خودرویی را خریداری می كنیم، دفترچه اطالعاتش را نمی خوانیم یا بهتر بگویم همه 
آن را مطالعه نمی كنیم. برای استفاده از گوشی همراه و رایانه هم این موضوع صدق می كند. در 
عین حال وقتی فروشنده می پرسد كه می خواهید رایانه تان چه قابلیت هایی داشته باشد، معموالً 
پاسخ می دهیم و درخواست داریم كه بهترینش را به ما معرفی كند. پس از آن او می پرسد چه 
نرم افزارهایی را نصب كند و ما می خواهیم پیشرفته ترین نرم افزارها را یکجا داشته باشیم. به 
این معنا است كه خودمان هم در بدو امر نمی دانیم چه می خواهیم. ممکن است از ظرفیت های 
10 درصدش هم تا پایان عمر كاری مان با آن دستگاه بی اطالع باشیم و به كارمان هم نیاید اما همه 
را یکجا طلب می كنیم تا به ظاهر عقب نیفتیم. اما در عین حال برای فراگرفتن كار و اصولش وقت 
نمی گذاریم یا نمی خواهیم وفت صرف كنیم. پس در اینجا بحثی پیش می آید كه در رویارویی با 
فناوری و ظرفیت هایش چقدر یاد گرفته ایم و چقدر آنها را می خواهیم. باید خوب یاد بگیرم و به 
نحوه احسن از آن استفاده كنیم. در بحث دیگر زمانی شما می خواهید به سفری بروید، نه هواپیما و 
نه اتوبوس است و فقط یك كشتی است و باید با آن سفر و از دریا عبور كنید. و هیچ گزینه ای دیگری 
وجود ندارد. بعضی از اتفاقات تحول دیجیتال مانند جریان كرونا دو گزینه را روی میز آموزش عالی 
كشور گذاشت. گزینه اول این بود كه كرونا آمده است و باید همه در خانه ها بمانند و یك كتاب 
دست بگیرند و خودشان آن كتاب را بخوانند و امتحان بدهند. گزینه دوم این بود كه از ابزارهای 
تکنولوژی و فناوری موجود نهایت بهره را ببریم. یکی از این موارد آنها این بود كه معلم یا استاد شما 
بتواند از راه دور به شما دسترسی داشته باشد و درس بدهد. كه به این شکل نه كرونا منتقل شود و 
نه كسی بخواهد جابه جایی ای انجام دهد. با این رویه كافی بود كه دو ابزار در اختیار می داشتید. اما 
این فقط آموزش از راه دور است و بس. این نوع بهره بردن از تحول دیجیتال در نظام آموزشی تنها 

در حوزه تحوالت دیجیتال هیچ  كاری وجود 
ندارد كه بدون هزینه انجام شود. به همین 
خاطر شما باید همیشه از دو منظر به موضوع 
بنگرید. آیا گزینه ای به غیر از انجام دادنش 
دارید یا خیر؟ و اینكه میزان منافع انجام 
دادن آن كار نسبت به معایبش چقدر است؟

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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یك دهم ظرفیت ابزارهای الکترونیکی ای بود كه در اختیار داشتیم و قطعاً همه ظرفیت هایش را 
به جا نیاورده ایم. 

دیگر مؤلفه ها و مشخصه های همگام با این تحول آموزشی چیست؟  �
ابتدای امر باید این حس را درون خودمان دریابیم كه ناچاریم برای آموزش به سمت استفاده از 
ابزارها بروم. در شیوع كرونا بخشی از این مهم رخ داد. در این بین می توان سه نوع مدرسه را در نظر 
آورد. مدرسه A، B و C. به طور مثال مدرسه A به معلمان می گوید كه این ابزارها در اختیار شما 
است و تصویر هم نمی خواهد بدهید. برای بچه ها رفع تکلیف كنید و فقط مطلبی را عنوان كنید و 
بگویید تا كار انجام شود. مدرسه B می گویید صبر كنید، و به معلمان آموزش می دهم و ابزار مورد 
نیاز هم تهیه می كند و نقص ابزارها را رفع می كند تا شما كه حاال ناچارید این مسیر تازه را شروع 
كنید، بتوانید در همان ابتدای كار با ابزارها آشنا شوید و كار با آنها را یاد بگیرید. نه اینکه تازه، هم 
زمان با شروع كالس، بخواهید بفهمید كه آن ابزار چگونه كار می كند. مدرسه C در ابتدا فراتر از این 
دو حركت می كند. آنها دریافتند، زمانی كه از راه دور آموزش می دهند، نمی توانند فعالیت هایی را 
كه در زمان حضور انجام می دادند، به همان شکل سابق در این فضای جدید هم پیاده سازی كنند 
و انجام دهند. مدیران این مدارس عنوان می كنند كه معلمانشان نه تنها باید كار كردن با ابزارها 
جدید را فرابگیرند، بلکه باید روش سنتی آموزششان را هم تغییر دهند. به این معنا كه مثاًل اگر 
قرار باشد مانند گذشته حرف بزنیم و شمای دانش آموز آنها را یادداشت كنید، می توانیم دست كم 
سخنرانی را ضبط كنیم تا برای شما در دسترس باشد و برای زمانی كه اگر اینترنت هم قطع است 
شما با مشکلی مواجه نشوید. این نوع مدارس گاه فایل ضبط شده را در اختیارتان قرار می دهند 
و می گویند كه شما سر فرصت فایل را گوش كنید یا ببینید. پس از آن در ساعتی كه می خواهید 

با معلمتان صحبت كنید تا اگر اینترنت قطع و وصل شد 
مشکلی پیش نیاید. در این فرجه زمانی آنها وقتشان را 
روی پرسش و پاسخ از معلم صرف می كنند و مشکالتشان 
را حل و فصل می كنند. به نظرم كار عبثی كه اكثر مدارس 
انجام دادند این بود كه مثال امروز روز اول كرونا است و یك 
مطلب درسی را برای دانش آموزان و دانشجویان یك ترم 
توضیح دادند و ضبط هم نکردند. طبعاً در ترم بعدی مدرسه 
یا دانشگاه باید دوباره آن مبحث را به شکل تکراری مرور یا 
تدریس می كرند. اما برخی حتی فیلم كامل همه توضیحات 
را، مربوط به ترم پیش نداشتند. برخی مواقع هم با وجود 
اینکه فایل در اختیار شاگردان بود، از من درخواست كردند 
كه دوباره همان توضیحات تکراری را بازگو كنم و اتفاقاً این 
بار سر كالس حاضر باشیم. اگر فرزندان آینده این موضوع 
را بفهمند اصطالحاً به ما نمی خندند؟ نمی گویند كه شما 
متن ضبط شده را داشتید و با این حال چرا وقتتان را برای 
كارهای مازاد و گفت وگو و تعامل نگذاشتید و می خواستید 
در  كنید؟!  تکرار  دوباره  را  همان حرف های ظبط شده 
آموزش نه تنها كار با ابزار باید آموزش داده شود بلکه 

روش ها و شیوه های آموزشی هم باید متحول شود. 

در ادامه روش سنتی آموزش اندک اندک رنگ  �
می بازد و کنار می رود؟ 

بله، قطعاً در ادامه راه این حركت انجام خواهد شد. این 
در  انجام شود.  باید  و  است  اجبار  بلکه  نیست،  انتخاب 
سخنرانی هایم همواره این پرسش وجود دارد كه چرا به 
فرض دكتر صفوی سر كالس تدریس می كند و از طرفی 
آدمی است كه از 20 سال پیش تا امروز با تکنولوژی سر و 
كار دارد و با آن آشناست. پاورپوینت را باز كرده و فیلم های 

حال  در  آماده  هم  آموزشی اش 
هنگاِم  در همین  است.  تدریس 

به نظرم كار عبثی كه اكثر مدارس انجام 
دادند این بود كه مثال امروز روز اول 

كرونا است و یك مطلب درسی را برای 
دانش آموزان و دانشجویان یك ترم توضیح 
دادند و ضبط هم نكردند. طبعاً در ترم بعدی 
مدرسه یا دانشگاه باید دوباره آن مبحث را 
به شكل تكراری مرور یا تدریس می كرند، 

اما برخی حتی فیلم كامل همه توضیحات را، 
مربوط به ترم پیش نداشتند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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توضیح دادن، یك لحظه می بیند 
كه یکی از بچه ها سرش در گوشی 
است. در آن لحظه می گوییم پسرم پس چرا من برای 
یادگیریتان زمان گذاشته ام؟ و دانش آموز در پاسخ می گوید 
این  تمام  می پرسد  كنم؟  بازگو  را  سؤالی  ندارد  اشکال 
موضوعاتی كه شما به ما درس می دهید در یك سایت 
اینترنتی با انیمیشن و رنگ و مثال های حركتی و تعاملی كه 
می توانم پارامترهای)معیارهای مستندش( را همراه با تغییر 
ببینم موجود است. من می توانم با آن درسم را پیش ببرم. 
در آن لحظه چه پاسخی می توانم به او بدهم؟ بگویم پسرم 
اگر می دانید بهتر است حتماً از آن استفاده كنید؟ یا حاال اگر 
این مباحث دراینترنت موجود است و همه می توانند آن را 
حل كنند، باید به گذشته برگردم و همان روش قدیمی را 
پیش ببریم و دوباره جلو تخته برویم و همه موضوع را دوباره 
توضیح دهیم؟ این شیوه دیگر امکان پذیر نیست و خودتان 
هم می بینید كه دارد به قول شما رنگ می بازد. دانش آموز 
نسل امروز این روش را از معلم نمی پذیرد. می گوید من بهتر 
از این شیوه تدریس را در اینترنت هم می توانم بیابم و برای 
چه باید سر كالس بنشینم و حاضر باشم؟ محیط كار ما علناً 
به ما تذكر می دهد و می گوید كه ما یادگیری را مادام العمر 
ارزیابی می كنیم اما از سوی دیگر سرعت تحوالت تکنولوژی 
به قدری است كه همه چیز را دستخوش تغییر قرار می دهد. 
شما حتی زمانی كه گوشی موبایل می خرید، یك و دو سال 
در  كنید.  را عوض  بعد می خواهید گوشی هوشمندتان 
مرحله اول نزد خودتان قضاوت و ارزیابی می كنید كه چقدر 
كار كردن با گوشی را یاد گرفته اید و علناً درمی یابید كه هیج 
یا بسیار كم! چون هر نسِل گوشی هوشمند جدیدی كه به 
بازار می آید، روش جدید كارایی متفاوت خودش را دارد. 
پس یادگیری مادم العمر در اینجا خودش را به ما نشان 
می دهد و بروز و ظهور می یابد. سرعت تحوالت علم و 
تکنولوژی بسیار باال است. ما دیگر فارغ التحصیلی كه 4 سال 
درسی را خوانده نیاز نداریم، بلکه كسانی را می خواهیم كه 

اطالعاتی را به او یاد داده اند و همچنین در تسلسل زمان و متناسب با زمان و موقعیت یاد بگیرند، 
پیش بروند و مهم تر از همه آن را افزایش دهند. پس نگاه ما به جای اینکه به بسته آموزشی باشد و 
فقط یادگیری انجام شود، باید به سمت دیگری حركت كند. به شما قول می دهم كه تا 40 سال آینده 
دیگر این شیوه سنتی كارآمد نیست. به جای آن باید نگاه مان این گونه باشد كه بگوییم با ابزارهای 
جدید، شیوه جدید آموزش را پیدا كنیم و مطلب را یاد بدهیم. در این صورت اگر بدین شیوه آموزش 
را بین بچه ها نهادینه كنیم، می توان انتظار داشت كه آن دانش آموز 40 سال دیگر هم خودش برای 
آینده اش بیاموزد و خودش را به روز كند. در حال حاضر ما به چنین دست آوردی نیاز داریم. نکته 
بعدی این است كه اگر دست روی درس ریاضیات بگذاریم و مثاًل بگوییم مشتق تابع این عدد را 
بگیرید، خب چقدر این حركت عادی است؟ اگر در خاطرتان باشد، در قدیم جدول ضرب ها را باید 
حفظ می كردیم و در حال حاضر هم به همین شکل است. به شما سایتی معرفی می كنم كه هر 
معادله دیفرانسیل یا انتگرال و غیره را كه شما بخواهید حل كنید در آن می یابید. این معادله ها به 
راحتی در سایت قابل تایپ است و می توانید در عرض دو ثانیه آن را حل كنید و توضیحاتش را در 
اختیارتان بگذارد. زمانی كه من چنین ابزاری در اختیار دارم، چرا باید زمان زیادی را صرف كنم و 
هزاران معادله دیفرانسیل را حل كنم و یاد بگیرم؟ دانشجو حق دارد كه چنین بگوید و چنین 
بیندیشد. در واقع باید مفهوم معادله دیفرانسیل در یك جلسه آموزش داد شود و پس از آن شیوه 
كار با ابزار را به او یاد داد. باید به دانش آموز بگوییم كه این ابزار، كار را برایت انجام می دهد و راحت تر 

سرعت تحوالت علم و تكنولوژی بسیار 
باال است. ما دیگر فارغ التحصیلی كه 4 سال 
درسی را خوانده نیاز نداریم، بلكه كسانی را 
می خواهیم كه اطالعاتی را به او یاد داده اند و 
همچنین در تسلسل زمان و متناسب با زمان 
و موقعیت یاد بگیرند، پیش بروند و مهم تر از 
همه آن را افزایش دهند

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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پیشرفت می كنی. نه اینکه بیهوده او را معطل بگذاریم. در این لحظه است كه دنیای تکنولوژی به 
من می گوید كه باید در زمان كمتر، بهره وری باالتری داشته باشی و همچنین مسائل آینده به مراتب 
پیچیده تر از گذشته است و ما با آن بسیار ناآشناییم. جمله ای كه من در سخنرانی هایم به كار می برم 
این است كه طبق تحقیقاتی كه به تازگی در دنیا اعالم شده، حدود 60 درصد دانش آموزان ابتدایی، 
در حال حاضر، باید برای شغل هایی آماده شوند كه طی 10، 12 سال آینده ایجاد می شود و باید با 
آن شغل ها امرار معاش كنند و آن مهارت های خاص را بیاموزند. یعنی یك بچه 8 تا 10 ساله وقتی 
12 سال بعد كه 18، 19 سال خواهد داشت، از نظر قانونی باید سر كاری برود كه آن كار هنوز روی 
كره زمین تعریف نشده است. حال من به آنها چگونه آموزش دهم، آن هم آموزشی كه نمی دانم 
چیست؟! بنابراین یك سلسله مثال های عادی به آنها داده اند كه به دردشان نمی خورد. روش حل 
مسأله شان را باید عوض كنند. خالقیتشان را باید تقویت كنند. حتی آنچه آموزش می بینند، تغییر 
می كند. استفاده از تکنولوژی عوض می شود. بنابراین من چطور می توانم همان روش سنتی را ادامه 
دهم و بر آن روش اصرار بورزم؟ آن شیوه و روش دیگر به درد آنها نمی خورد. بحران بزرگ تری كه 
ممکن است خیلی ها آن را هم در نیابند این است كه به فرض یك مهندس، یك شركت رایانه ای در 
تهران دارد. او نیازمند این است كه پنج متخصص رایانه استخدام كند كه نرم افزار یا اَپی را برایش 
 MIT راه اندازی كند تا بیزینس های مختلفی را با آن توسعه دهد. یك نفر می گوید من فارغ التحصیل
هستم و در دانشگاه شریف یا شیراز درس خوانده ام. یکی هم می گوید من هیچ جا نرفته ام... مانند 

آنها  به  مهندس  می كنم.  برنامه ریزی  خودم  ادیسون... 
می گوید یك كار برایش انجام دهند. مهندس زودتر از آنچه 
خودش هم بخواهد تصورش را بکند، درمی یابد، آن كسی 
كه یاد گرفته و از هیچ جای معتبری هم مدرك ندارد، به 
خوبی فرمول و جدول برنامه را برایش نوشته و به خوبی از 
عهده كار برآمده است. در آینده مهم نیست كه از كجا 
مدرك گرفته اید. مهم نیست چه درسی خوانده اید، بلکه 
مهم این است كه آن كار مورد نظر را به درستی انجام دهید. 
با این تفاسیر ایراد ما اینجاست كه اگر دانشگاه شیراز، 
شریف و هر دانشگاه دیگری، به روش سنتی آموزشش را 
ادامه دهد و دو دانشگاه اروپایی یا ژاپنی از راه دور بچه های 
ما را تربیت كنند و به آنها آموزش دهند و مبلغ اندكی هم 
دریافت كنند، برای چه دیگر بچه ها باید در دانشگاه و كالس 
ما درس بخوانند؟ وقتی مهارت را با آنها بهتر یاد می گیرند 
كه  اكنون  بیایند.  ما  دانشگاه  به  ندارند  نیازی  دیگر 
دانشجویان آموخته اند كه چه كارهایی می توانند از راه دور 
ما  چرا  می گویند  50 درصدشان  دست كم  دهند،  انجام 
همه اش باید بیاییم سر كالس؟ شما كه همه محتواها را 
دارید، بنابراین به ما بگویید پاره وقت بیایید و وقتی می آییم 
رفع اشکال كنید. چرا حرف های تکراری می زنید؟ این چه 
اینکه  افتاده و پوسیده ای است كه به رغم  از كار  تفکر 
محتوای درسی ضبط شده داریم، نمی خواهید آنها را در 
اختیار دانشجو قرار دهید و كار دیگری از او بخواهید و استاد 
دانشگاه هم سر كالس سخنان تکراری عنوان كند؟ این 
شیوه می گوید تو دوباره برو سر كالس و هر روز هفته همان 
حرف های تکراری ضبط شده را برای آنها بگو و آنها هم باید 
حرف های استاد را در دفترشان یادداشت كنند و بروند. 

طبعاً این روش بسیار عقب افتاده 
و پوسیده است. ما كجا هستیم و 

در آینده مهم نیست كه از كجا مدرك 
گرفته اید. مهم نیست چه درسی خوانده اید، 

بلكه مهم این است كه آن كار مورد نظر را 
به درستی انجام دهید. با این تفاسیر ایراد 

ما اینجاست كه اگر دانشگاه شیراز، شریف 
و هر دانشگاه دیگری، به روش سنتی 

آموزشش را ادامه دهد و دو دانشگاه اروپایی 
یا ژاپنی از راه دور بچه های ما را تربیت كنند 

و به آنها آموزش دهند و مبلغ اندكی هم 
دریافت كنند، برای چه دیگر بچه ها باید در 

دانشگاه و كالس ما درس بخوانند؟

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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در حوزه جهانی  دنیا كجاست؟ 
به طور متوسط این ایرادها به همه 
فناوری  موضوع  در  كه  همان طور  است.  بوده  وارد  دنیا 
اطالعات كه حدود 30 سال پیش در دنیا و 20 سال پیش در 
ایران اوج گرفت و ما با تأخیری حدوداً 5 تا 10 ساله وارد این 
عرصه شدیم، سرعت اعمال و به كارگیری این تحوالت در 
ما نسبت به برخی كشورهای دنیا، البته نه آلمان و انگلیس 
و امریکا، بلکه اندونزی و مالزی و كره، به مراتب خیلی 
پایین تر است. البته باز هم به طور متوسط و مجموع ارزیابی 
می كنم. ما 20 سال پیش دانشگاه مجازی ایران را راه اندازی 
كردیم اما از 3 هزار مركز آموزش عالی ای كه داریم، یعنی 
 300 نور،  پیام  شعبه   400 آزاد،  دانشگاه  شعبه   400
غیر انتفاعی، 150 فنی حرفه ای، 150 دانشگاه مانند دانشگاه 
شیراز، اهواز، تهران، تبریز، فسا و جهرم و غیره و 600 
دانشگاه علمی كاربردی، تنها 35 دانشگاه دوره های تمام 
الکترونیکی دارند. یعنی ده هزارم! فاصله ما با جهان این قدر 
است. 7 سال پیش مقاله و كنفرانسی داشتم كه هنوز هم در 
كه  كرده ام  بررسی  آن  در  است.  موجود  مجازی  فضای 
دانشگاه استنفورد و بسیاری از دانشگاه های دیگر دنیا از 
كارشناسی تا دكتری را از راه دور نیز ارائه می دهند؛ آن هم 
تقریباً همه رشته هایشان. اگر كشورهای توسعه یافته، در 
برداشته ایم.  گام  دو  ما  برداشته اند  قدم   10 زمینه  این 
دانشگاه شیراز و برخی دانشگاه های دیگر پیشتاز بوده اند اما 
وقتی می گویم 35 دانشگاه از 3 هزار دانشگاه، یعنی به طور 
متوسط در نقطه صفر قرار گرفته ایم. از سویی، چنین هم 
نیست كه ما در ایران دانشگاه مجازی نداشته ایم و همه از 
این موضوع بی اطالع بوده اند. عده ای می دانستند و هنوز هم 
در این عرصه پیشتازند. اما در عین حال همه كشورهای 
توسعه یافته دنیا هم یك شبه به اینجا نرسیده اند و چنین 
نبوده كه با سرعت غیر قابل وصفی به این نقطه رسیده 

ما 20 سال پیش دانشگاه مجازی ایران را 
راه اندازی كردیم اما از 3 هزار مركز آموزش 
عالی ای كه داریم، یعنی 400 شعبه دانشگاه 
آزاد، 400 شعبه پیام نور، 300 غیر انتفاعی، 
150 فنی حرفه ای، 150 دانشگاه مانند 
دانشگاه شیراز، اهواز، تهران، تبریز، فسا 
و جهرم و غیره و 600 دانشگاه علمی 
كاربردی، تنها 35 دانشگاه دوره های تمام 
الكترونیكی دارند

باشند. مقاله دیگری دارم راجع به اینکه آنها عنوان می كنند كه اصاًل چرا باید به این سمت و سو گام 
برداریم و چرا در استراتژی های 10 سال گذشته شان این حركت در آموزش دیده شده و وجود 

داشته است.

یعنی ما باید حضور فیزیکی دانشجویان و دانش آموزان را به طور کامل کنار بگذاریم؟  �
ما كه نمی گوییم حضور را كاماًل كنار بگذارند. همان دانشگاه های خارجی هم اگر كسی بخواهد 
حضوری در دانشگاه شركت كند بالمانع است. صحبت اصلی ما بر سر انعطاف پذیری بر حضور 
فیزیکی است. چطور در دوران كرونا به استادان و دانشجویان اجازه می دادیم بعضی كالس ها را 
كه قباًل از 8 صبح تا عصر برگزار می شد، مثاًل 8 عصر تشکیل دهند. این كار با توافق بچه ها انجام 
می شد و مفهوم دقیق همان انعطاف پذیری است. آیا حضوری هم می توانید چنین كاری انجام 
دهید یا كارمندان تان مرخص شده اند؟! حتی سیستم سرمایش و گرمایش هم خاموش است و 
نمی توان چنین كاری انجام داد. موضوع دوم، بازنگری در روش هاست. اگر شما همه مباحث را 
به شکل ضبط شده دارید، همه را از ابتدای ترم در اختیار دانش آموز یا دانشجو قرار دهید. سپس 
برنامه ای در اختیارش بگذارید. مثاًل می گوییم كه شما درس های 1، 2 و 3 را طی یك هفته بخوانید. 
به جای 2، 3 جلسه در هفته كه به دانشگاه می آمدید، یك جلسه تشکیل خواهید داد و حضوری 
گفت وگو می كنید. شما می گویید چه چیز دریافته اید و من می پرسم كه شما چه آموخته اید. دیگر 
دانش آموزان هم خودشان را ارزیابی می كنند و روش های كار گروهی و كار مشترك، پرسش ها و 
چالش های آموزش امروزی را با هم تمرین می كنید: »كالس معکوس«، »یادگیری مسأله محور«، 
»یادگیری پروژه محور« و »بازی وار سازی آموزش« و ابزارها و روش های نوین آموزشی دیگری كه 
وجود دارد. به طور مثال »بازی وار سازی آموزش« به ما می آموزد كه چگونه بازی را همراه با تجربه 
در حین آموزش با یکدیگر ممزوج كنیم. یك حرف ابتدایی كه معلمان ما می زدند این بود كه بچه ها 
وقتی در آزمایشگاه حضور دارند هیچ چیز یاد نمی گیرند و حال شما می گویید این آموزش را مجازی 
هم دنبال كنید! در واقع ابزار این شیوه اشتباه است. حال چرا اشتباه است؟ شما می دانید كه یك 
هواپیمای بوئینگ وقتی كه ساخته می شود ابتدا همه قطعاتش فقط شبیه سازی می شود. هیچ 
قطعه ای سفارش فیزیکی ندارد. این قطعاتی كه در محیط نرم افزاری شبیه سازی می شوند، در محیط 

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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متأسفانه در حوزه آموزش دائم یك كار را 
تكرار می كنیم، در حالی كه ضرورت نیاز 

بازار كار و بازار تجارت تغییر كرده است. 
به عنوام مثال تعریف شما از سواد 20 و 50 
سال قبل چه بوده؟ سواد خواندن و نوشتن 

بود و بس. امروز از نظر یونسكو سواد یعنی 
توانایی ایجاد تغییر؛ یعنی بر اساس آنچه 

یادگرفته اید باید بتوانید در زندگی خودتان 
تغییر ایجاد كنید. اگر توانستید این كار را 

انجام دهید از نظر یونسكو باسوادید

نرم افزاری روی هم سوار می شوند. در همان فضا تحت آزمایش های متعدد قرار می گیرند. همه این 
قطعات به هم متصل می شوند و نهایتاً هواپیمای مجازی ساخته می شود. سپس این هواپیمایی كه 
در فضای مجازی ساخته شده، چندین ساعت پرواز را در فضای مجازی تجربه می كند. پس از اینکه 
همه آزمایش ها را از سر گذراند و همه از آن راضی بودند و پروژه موفق از آب بیرون آمد، تازه نخستین 
قطعه ها و پیچ و مهره ها را برای ساخت سفارش می دهند. پس از آن است كه شما سوار هواپیما 
می شوید. هزینه این هواپیما را با هواپیمایی مقایسه كنید كه برای هر قطعه اش 19 بار سفارش قطعه 
می دهند و مرتبه بیستم به درد می خورد. قطعاً آن قطعات قبلی را باید به زباله ریخت. مگر می شود 
یك نفر قدری به اینها فکر كند و متوجه تفاوت نشود و بگوید آزمایشگاه مجازی به درد ما نمی خورد. 
روی سایت وزارت علوم، آموزش الکترونیکی را كلیك كنید و سپس كارگروه الکترونیك باال می آید. 
یا بروید قسمت پشتیبانی و دروس عملی را كه نمونه كلیپ هایش در آنجا موجودند وارسی كنید. این 
كلیپ ها به خودی خود به شما آموزش می دهند. حال شما حضوری هم سر كالس باش! چه اشکالی 
دارد؟ مگر كسی كه می خواهد پرواز یاد بگیرد اول او را در سیمیالتور قرار نمی دهند و بعد سوار 
هواپیمایش می كنند. در پزشکی امروز برای اینکه كالبدشکافی كنند، چه كار می كنند؟ به فرض در 
ایران باید جسد نامسلمان را بخرند و آن را بشکافند و یاد بگیرند و 30 نفر همزمان یك چیز را ببینند. 
اینکه چند جسد و طی چه مراحلی آن را تهیه می كنند، به خودی خود قصه دارد. امروز اما ابزار 
آمده. همه اجزای بدن را در جای خودش شبیه سازی كرده اند و شما با حركت دستتان آن را  الیه الیه 
جابه جا می كنید. الیه الیه اثراتش را می بیند. در محیط شبیه سازی به یکی دست می زنید و اثراتش 
را می بیند. آیا شما باز ممکن است به خوبی آموزش پزشکی را فرا نگیرید؟ ایرادی ندارد! 80 درصد 
زمانتان را روی شبیه سازی بگذارید و 20 درصد هم روی جسد عادی. در دنیای تکنولوژی، شیوه 
اندیشیدن ما باید تغییر كند. این مثل آن می ماند كه خودرو شما هزار و یك ویژگی دارد و شما مسیر 
حركتتان را با شیوه ای عقب افتاده در پیش بگیرید. غیر از این نیست كه به شما می خندند! متأسفانه 
در حوزه آموزش ما دائم یك كار را تکرار می كنیم، در حالی كه ضرورت نیاز بازار كار و بازار تجارت 
تغییر كرده است. اجازه دهید مثالی بزنیم. تعریف شما از سواد 20 و 50 سال قبل چه بوده؟ سواد 
خواندن و نوشتن بود و بس. امروز از نظر یونسکو سواد یعنی توانایی ایجاد تغییر؛ یعنی بر اساس آنچه 
یادگرفته اید باید بتوانید در زندگی خودتان تغییر ایجاد كنید. اگر توانستید این كار را انجام دهید از 
نظر یونسکو باسوادید. لذا از نظر یونسکو من پروفسور دانشگاه شیراز می توانم بی سواد باشم، چون بر 
اساس آنچه یاد گرفته ام نتوانسته ام در زندگی و جامعه ام تغییری ایجاد كنم و یك كار روتین را بارها 
انجام داده ام. بنابراین تعریف، من بی سواد یا كم سوادم. پس تعریف سواد و همچنین نیاز بازار كار با 
گذشته تفاوت یافته است. ابزارهایی كه در دست شما قرار دارد هم تغییر كرده. مثاًل می خواهید یك 
چیزی را برش دهید. امروز ابزارهای تراش و غیره هزار كار می كند. این مثل آن می ماند كه بخواهید 
به روش سنتی برش دهید. بگویید من سنگی را تیز می كنم و با آن چوب ها را برش می دهم. این كار 
در بهترین حالت، اسباب مضحکه دیگران را فراهم می كند. مگر غیر از این است كه ما امروز نوبت و 
وقت می گیریم و به سونوگرافی می رویم؟ اینکه ابزار تکنولوژی و فناوری و جدید است و البته شکی 
هم در آن نیست. اما همین امروز ابزارهایی آمده كه به گوشی هوشمند شما متصل می شود و شما 
گوشی موبایلتان را دست می گیرید و این كار را انجام می دهید یا پزشکتان در كیفش دارد و همانجا 
كه هستید سونوگرافی را برای بیمارش انجام می دهد و همانجا هم نتیجه را می بیند. دیگر مکافات 
نوبت گرفتن و صرف وقت با آن دستگاه ها را هم ندارد. وقتی ابزارهای تکنولوژی وجود دارد و از آنها 

استفاده نکنید، یعنی یك جای كار می لنگد. 

تحول دیجیتال به چه سمت و سویی خواهد رفت؟  �
به آنجا می رود كه اگر كسی فیلمی از من نمایش دهد كه بچه ای را كتك می زنم، شما نسبت به 
آن عکس العمل نشان می دهید. برای شما و بقیه هم پیش می آید كه آیا این فیلم جعلی نیست؟ 
در حال حاضر تکنولوژی موجود می تواند صدا و چهره دكتر صفوی را نشان دهد كه كسی را كتك 

می زند، در حالی كه این اتفاق اصاًل نیفتاده است. به این 
می گویند »دیپ فیك«. نمونه هایش هم در فضای مجازی 

موجود است و از 15 سال پیش وجود داشته و دارد. 
از طرف دیگر، به طور مثال به شما می گویند كه فالن روز 
به فالن فروشگاه مراجعه كرده اید و فالن كاال را برداشته اید. 
می گویید كه من چنین كاری نکرده ام، اما آنها دستگاهی 
به مغز شما متصل می كنند و حافظه تان در رایانه تخلیه 
می شود و می بینند به آن فروشگاه رفته اید. یك شخص 
دیگر می گوید اجازه دهید! یك ابزار تکنولوژی هم هست 
كه احتماالً پیش از اینکه به اینجا بیاید در مغزش تصویری 
را آپلود كرده اند و با دستگاهی بیش و كم شبیه به همین 

دستگاه، یکی خاطره برایش آپلود كرده. 
بنابراین ما نمی توانیم متوجه شویم كه راست می گوید 
یا نه. خودتان هم نمی دانید كه راست می گویید یا دروغ. 
روش ها،  با  می شود  آیا  تکنولوژی  تغییرات  دنیای  در 
ابزارها و محتواهای گذشته نیازهای حال و آینده را رفع 
كرد؟ به هیچ عنوان. پس ابتدا نیاز به مدیرانی داریم كه 
فهم كافی و شناخت كافی از تحوالت پیش رو داشته 
می روند.  پیش  كجا  تا  ابزارها  این  كه  بدانند  و  باشند 
دست كم 80 تا 90 درصد معلمان و استادان دانشگاه ما 
هنوز پس از دو سال كه از كرونا گذشته و پس از گذشت 
دو سال كار كردن با ابزارهای الکترونیکی، حتی 50 تا 
60 درصد كارایی این ابزارها را نمی دانند. اما در عین حال 
حداقل هایی را می دانند. مانند آپشن های خودروشان. فکر 
می كنند آنها را می دانند و بدتر مدیرانی هستند كه فکر 
می كنند، یاد گرفته اند. به جرأت می گویم كه اگر مدیری 
بفهمد ظرفیت استفاده از ابزارها و میزان اثرگذاری شان 
در عرصه آموزشی چقدر است، محال ممکن است كه همه 
انرژی و وقتش را صرف نکند كه از این ابزارها حداكثر 

بهره را ببرد. 

گفت و گو
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علی فهیم نیا، مدیر دبیرستان دوره اول پسرانه 
و  زیرساخت ها  دیجیتال  »تحول  می گوید:  قلهک 
الزام هایی می خواهد که در برخی موارد ما از اقل 
آن امکانات هم در برخی نواحی آموزشی برخوردار 
باید  نه  تکنولوژی  ابزار  است  معتقد  او  نیستیم. 
ابزاری  به  نه  و  کند  مسخ  و  مفتون  را  دانش آموز 
علیه خواسته ها و آینده اش بدل شود. این در حالی 
است که با آموزش می توان دانش آموزان را نسبت 
به امکانات و بهره مندی های این تحول آگاه کرد. ما 
مربیان در بهترین حالت توریست عرصه دیجیتال 
محسوب می شویم. باید با جهان بده بستان داشت 
و از تجربیات دیگران به سادگی بهره گرفت. شیوع 
ما  از  عده ای  شاید  که  بود  تذکری  کرونا  ویروس 
با علی  بیدار کرد.«  از خواب  نظام آموزشی  را در 
فهیم نیا درباره تحول دیجیتالی در مبحث آموزش 
ادامه  در  که  داده ایم  انجام  خواندنی  گفت و گویی 

می آید.

تحول دیجیتال در نظام آموزشی به طور دقیق به  �
چه معناست؟ چه ارکانی دارد؟ و با چه ابزارها و نوع 

آموزش محقق می شود؟ 
صنعت  در  دیجیتال  تحول  موضوع  به  اینکه  از  قبل 
آموزش بپردازیم، الزم است خوِد واژه تحول دیجیتال را 
تبیین و تعریف كنیم؛ تحول با بهبود تفاوت هایی دارد. 
بهبود به معنای این است كه یك پدیده را اصالح كنیم و 
بتوانیم به عبارتی در روند بهبود به سرعتش بیفزاییم. اما 

مسخ دیجیتال نشویم، از آن بهره بگیریم

علی فهیم نیا، مدیر متوسطه دوره اول پسرانه مفید قلهک
 و  دانش پذیر دوره DBA با گرایش تحول دیجیتال دانشگاه تهران: 

تحول به معنای دگرگونی است؛ دگرگونی صدر تا ذیل. به این معنا كه ماهیت را هم بتوانیم تغییر 
دهیم. حال در تحول دیجیتال كه به ویژه در كسب و كارها معنا می یابد، ما با استفاده از سلسله ای 
از فناوری های تحول آفرین دیجیتال، ماهیت كسب و كار را تغییر می دهیم. به عبارتی سعی بر 
این است كه از جنبه های مختلف و در ساحت های مختلف و در همه حوزه های كسب و كار اعم 
از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره آن را متحول كنیم. اگر صنعت آموزش را به شکل كسب و 

كار مورد ارزیابی قرار دهیم، تحول دیجیتال به این شکل، می تواند از نوعی تحول بهره مند شود. 

در واقع امر، دانش آموزان و پس از آن دانشجویان چه تغییری در نظام آموزشی شان  �
به صورت جزئی نگرانه و کالن احساس خواهند کرد؟ 

به هر شکل با دسترسی هایی كه این فناوری ها یا به عبارتی، این تکنولوژی ها، در اختیارشان 
می گذارد در ابتدای امر قدری شگفت زده می شوند. به نوعی می توان گفت كه ماهیت یادگیری 
و یاددهی در این فرایند متحول می شود. تحول دیجیتال در یك كالم، شخصی سازی را متحول 
می كند. بچه ها و به ویژه دانش پذیران را از سردرگمی هایی كه در گذشته درگیرش بوده اند و همچنین 
از اینکه بخواهند خودشان را محدود به دایره حضور مثاًل فیزیکی كنند و از این دست سنت ها، به 
یکباره می رهاند. در واقع دانش پذیران می توانند بدون محدودیت زمان و مکان از آموزش ها بهره مند 
شوند. این تحول دستاورد كمی نیست و این امکان به لطف تحول دیجیتال می تواند محقق شود. از 
طرف دیگر شفافیت و مقیاس پذیری و دسترسی هایی كه به محتواهای نامحدودی وجود دارد، به 
گمانم می تواند كیفیت آموزشی را برای دانش پذیران به اصطالح اضافه كند و چیزی به آنها بیفزاید. 

تحول دیجیتال در یك كالم، شخصی سازی 
را متحول می كند. بچه ها و به ویژه 
دانش پذیران را از سردرگمی هایی كه در 
گذشته درگیرش بوده اند و همچنین از اینكه 
بخواهند خودشان را محدود به دایره حضور 
مثاًل فیزیكی كنند و از این دست سنت ها، به 
یكباره می رهاند

گفت و گو
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به تکنولوژی اشاره کردید که طبعًا بخشی از آن شامل تحول دیجیتال می شود. این  �
تکنولوژی شامل چه چیزهایی می شود؟ اگر مصداقی بخواهید بگویید به چه عناصری 

اشاره خواهید کرد. گفتید شخصی سازی را هم بسط می دهد؛ این به چه معناست؟ 
شخصی سازی را می توان توسعه داد. در حوزه تکنولوژی تحول آفرین دیجیتال، در صنعت 
آموزش می توان به پلتفرم محوری اشاره كرد. پلتفرم هایی كه وجود دارند و می توانند دانش پذیران 
را در قالب یك بستر یکپارچه قرار دهند به واقع در متن آموزش، بسترهای گسترده ای را برای دانش 
پذیران به همراه خواهند داشت. داده محوری و فناوری های مورد توجه در بستر داده می تواند به 
مدارس و صنعت آموزش كمك كند تا مربیان بتوانند در راستای شخصی سازی آموزشی حركت 
كنند. »بلکچین« یك واژه جدید در كسب و كار امروزی است كه طبیعتاً در صنعت و بستر 
آموزش هم می تواند كاركرد به جا و مؤثر خودش را داشته باشد؛ به ویژه در حوزه امنیت و سالمت 
كه مورد نظر این حوزه است. هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و... همه می توانند به حوزه آموزش 
كمك های شایانی كنند. این در حالی است كه تمام این موضوعات، دستاوردهای تحول دیجیتال 

و تکنولوژی های تحول آفرین برای آموزش به شمار می روند. 

تفاوت یا شباهت تحول دیجیتال با استفاده از بسترهای فناوری اطالعات چیست؟  �
آیا دیجیتالی شدن همان الکترونیکی شدن است؟ اگر تفاوت دارد به آن تفاوت ها 

فهرست وار اشاره کنید. 
اما  را پوشش هم بدهند.  نوعی همدیگر  به  باشند و  توانند در راستای یکدیگر  البته می 
دیجیتالی شدن یك واژه عام در مقابل الکترونیکی شدن یا الکترونیفیکیشن یا دیجیتالیزیشن 
است. موج اول آن از دهه 90 میالدی آغاز شد. در این دهه جهان به سوی الکترونیکی شدن گام 
برداشت و همه مردم جهان از مواهب الکترونیکی شدن بهره ها بردند. از هر سو و هر حیث كه بنگرید، 
این تحول مؤثر بود و دستاوردهای درخشان به همراه داشت. اگر نیك بنگرید، به فرض، سایتی مانند 

آمازون در آن زمان شکل گرفت. همچنین تکنولوژی های دات كام و آنالوگ پدید آمد. 

با جزئیات کامل و بیشتر در این باره توضیح دهید.  �
زمانی كه ما صحبت از دیجیتالیزیشن می كنیم سه الیه را در نظر می گیریم. الیه ها شامل الیه مركزی، 
 الیه میانی و  الیه دیجیتال زادها می شوند.  الیه دیجیتال زادها، می توان گفت آن حوزه دیجیتالیزیشن یا 
دیجیتالی شدن را در بر می گیرد كه تمركزش روی پلتفرم محوری و داده محوری است. در دیجیتالیزیشن، 
الکترونیکی شدن در كنار فیزیکالی قرار گرفت و از موهبت الکترونیك و الکترونیکی شدن در كنار واقعیت 

بهره ها بردند. دقیقاً آنچه امروز در متن زندگی مان شاهدیم و به عینه می بینیم. 

می توانید مثال بزنید؟  �
در صنعت خودروسازی به سهولت مشاهده می كنید كه خودرو دیگر فقط به عنوان یك خودروی 
صرف تلقی نمی شوند. خوردوهایی وارد بازار جهانی شده اند كه به هنگام، به شما اطالعات دقیقی 
را ارائه می دهند و اطالعاتشان منتطبق با واقعیت لحظه به لحظه است. این خودرو همچنین در 
پردازش اطالعات می تواند به سهولت خودش را در معرض اصالح قرار دهد. شركت های متعددی 
این كار را انجام داده اند. امروز وقتی خودرویی خریداری می كنید، این خودرو صرفاً آن اتومبیل 
پیشین نیست كه فقط شما را از جایی به جای دیگری ببرد یا حتی خودتان تمام و كمال هدایتش 
كنید. انواع اطالعات را به شما می دهد و مثاًل می گوید در حال حاضر زمان عوض كردن فالن قطعه 
فرا رسیده است. این امکان در گذشته وجود نداشت. سرعت تحول دیجیتال به قدری است كه باید 
اذعان داشت حتی در موج نخست الکترونیکی شدن هم این امکان وجود نداشت یا شاید تخیلش 
هم به ذهن كسی خطور نمی كرد. زمانی كه ما الکترونیکی شدن را در كنار واقعیت فیزیکی قرار 
می دهیم، الجرم باید واژه عام دیجیتالیزیشن یا دیجیتالی شدن را به كار ببریم. سعی كردم این 

تفاوت را به زبان ساده بیان كنم. 

دیجیتالی شدن عوارض هم دارد و با چالش هایی  �
روبه رو خواهد بود؟ 

كال با چالش روبه روییم. هر تکنولوژی و هر انقالب صنعتی 
در موج ها و نسل های مختلف كه به وقوع می پیوندد، چالشی 
را برای جامعه جهانی ایجاد می كند و به ارمغان می آورد. 
این چالش را در نخستین انقالب صنعتی دیده ایم. اما باید 
واقعیت را پذیرفت كه انقالب صنعتی به كارش ادامه می دهد 
و از جایی فرمان نمی گیرد. می شود گفت دم دستی ترینش 
آمدن تلویزیون بود. تلویزیون در ابتدای اختراع شدنش، 
و زمانی كه وارد بازار جهانی شد با چالش های متعددی 
روبه رو بود. هنوز هم بسیاری از آن چالش ها باقی است و از 
بین هم نرفته و حتی در سویه هایی پررنگ تر هم شده است. 
درباره تحول دیجیتال هم این قاعده حاكم است. در واقع 
چالش همواره وجود دارد؛ چالش همواره جزو واقعیت های 
گریزناپذیر بوده و امروز هم چنین است و اما نوع چالش ها از 
هر حیث اتفاقاً متفاوت اند. در كانادا بیلبوردهای تبلیغاتی در 
سطح شهر آهویی را در بیلبورد نشان می دهند كه در حال 
نگاه كردن به ماشینی است كه اتفاقاً در بزرگراه به او نزدیك 
می شود. یکی از انسان های بزرگ عرصه دیجیتال در همین 
باب می گوید، ما مانند آن آهویی هستیم كه وسط بزرگراه 
ایستاده و اتومبیل به سمت ما با سرعت در حركت است. 
آهوها معموالً مسخ نور خودرو می شوند و قدرت تحركشان 
را از دست می دهند و نهایتاً خودرو به آنها برخورد می كند 
و اصطالحاً در كسری از ثانیه از بین می روند. مثالی كه او 
به كار می برد به این معناست كه تحول دیجیتال در حال 
حركت به سمت ماست و اگر مانند آن آهو باشیم، از بین 
خواهیم رفت. پس رویکرد درست این است كه قدر مسلم، 
در برابر تحول دیجیتال منطقی باشیم و چالش هایش را 
بپذیرم، اما نباید از آن بترسیم یا بیهوده از تبعاتش واهمه 
داشته باشیم. واقعیت موجود جهان همین است. ما باید 
مجموعه آن را به رسمیت بشناسیم و از دسترسی هایی 
كه به ما می دهد برای متحول كردن كسب و كارهایمان 

با  قطعاً  ببریم.  بهره  را  بهترین 
علم و آگاهی ای كه پیدا می كنیم 

هر تكنولوژی و هر انقالب صنعتی در موج ها 
و نسل های مختلف كه به وقوع می پیوندد، 

چالشی را برای جامعه جهانی ایجاد می كند و 
به ارمغان می آورد. این چالش را در نخستین 

انقالب صنعتی دیده ایم. اما باید واقعیت را 
پذیرفت كه انقالب صنعتی به كارش ادامه 

می دهد و از جایی فرمان نمی گیرد

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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شناخت  ــرای  ب كــه  تالشی  و 
تمام جهات این تحول به خرج 
می دهیم، می توانیم از آفت ها و پیامدهای منفی اش هم تا 
حدودی پیشگیری كنیم. از دیگر سو، این رویکرد هم بیش 
و كم درست است كه پیامدهای منفی در هر پدیده ای كه 
وجود دارد یا برای ما به چشم می خورد، بخش اعظمش 
ناشی از جهل ماست. اگر بتوانیم جهلمان را كم كنیم از 

تبعات منفی خود به خود كاسته ایم. 

تا  � داریم  اختیار  در  منابعی  چه  و  گام های  چه 
بتوانیم از جهلمان بکاهیم؟ 

نخستین گام این است كه ما همگام با تحول دیجیتال 
در سطح جهان حركت كنیم و پیش برویم. نه دست كم 
عقب تر از جهان باشیم و نه بلند پروازانه بخواهیم از دیگران 
جلو بزنیم! نمی توانیم خودمان را یك جزیره ایزوله فرض 
كنیم و ارتباطی با دنیای بیرون نداشته باشد. قاعدتا این 
مسأله می تواند به ما كمك كند. اگر ما آگاه باشیم كه خیلی 
از كشورهایی كه در عرصه تحول دیجیتال گوی سبقت 
را از ما و دیگران ربوده اند و از چند سال قبل در این راه 
گام برداشته اند، به نظرم خودش نوعی پذیرش و گام رو 
به جلوی مهم و بلندی است. به هر صورت، كرونا و این 
همه گیری ویروس، واقعیتی را دوباره به ما تذكر داد كه 
این همه گیری نخستین نبوده و آخرین هم نخواهد بود. اگر 
بخواهیم در مقابل چنین چالش های بزرگ و ویرانگری توان 
مقابله داشته باشیم، می توانیم به رشدمان در عرصه های 
مختلف ادامه دهیم. یکی از راه هایش هم این است كه 
بتوانیم از تکنولوژی های تحول آفرین در عرصه دیجیتال 
استفاده كنیم. در همین تحول دیجیتالی كه در صنعت 
آموزش شاهد آن بودیم، كسانی طی همین مدت توانستند 
از تکنولوژی بهره  بگیرند و در عرصه آموزش بدرخشند. در 
سطح بین المللی هم می توانیم سلسله ای از شركت هایی 
را نام ببریم كه موفق بوده اند. در ایران خودمان هم به هر 

روی، سلسله ای از كسب و كارها كه بر تحول مبتنی بود و تحول دیجیتال و تکنولوژی ها را طی 
همین مدت كوتاه به رسمیت شناختند و به دیده اعتماد بدان نگریستند، نه تنها ضرری متحمل 
نشدند، بلکه توانستند بازار درخشانی پیش روی خودشان فراهم كنند. مدارس و صنعت آموزش 
نیز به همین شکل است. مدارسی كه با این نوع تکنولوژی احساس بیگانگی نکردند، در عرصه 
آموزش پیشرو ظاهر شدند. بنابراین نخستین گام این است كه تکنولوژی را به رسمیت بشناسیم 
و بتوانیم با جهان تعامل سازنده و نسبتاً پایدار و دو سویه داشته باشیم. یعنی نوعی بده بستان 
بین ما و جهان، برقرار باشد. اگر چنین باشد می توان به سادگی و هزینه اندك از تجربیات دیگران 

هم بهره برد. 

مهم ترین زیرساخت تحول، آن هم از نوع دیجیتالش از نظر شما چیست؟  �
نکته مهم در این بین حکمرانی دیجیتال است. یکی از اصلی ترین مالك ها و زیرساخت تحول 
دیجیتال همین است و بس كه به صورت چتری باالی سر ما قرار می گیرد. مدیریت دیجیتال و 
حکمرانی دیجیتال باید برخی مسائل و مباحث را باور داشته باشد و به رسمیت بشناسد تا بتواند در 
این راستا به تخصیص بودجه و هماهنگی عوامل همسو با آن بپردازد. برای ایجاد تحول و رسیدن 
به آن اینها الزم و ملزوم یکدیگرند. حکمران و مدیر دیجیتال در این بین بسیار حائز اهمیت است. 

مدیری كه بتواند در عرصه حوزه تحول دیجیتال تسهیل گری كند. 

تحول دیجیتال تا چه میزان به پذیرش فرهنگی این موضوع ارتباط پیوسته دارد؟  �
نکته بعدی كه اتفاقاً می خواستم به آن اشاره كنم، فرهنگ دیجیتال بود. فرهنگ دیجیتال 
باید در نظام آموزشی جاری و ساری باشد. جاری و ساری شدن فرهنگ دیجیتال هم به ذهنیت 

مدیریت كالن بستگی دارد و پس از آن به حکمران دیجیتال. 

چقدر زمان می برد؟ بیش از یک دهه یا کمتر از یک دهه که این نوع تحول از نگاه  �
شما در همه خلل و فرج نظام آموزشی ما نفوذ کند. پس از آن با نظام آموزشی چه شکلی 

خواهد داشت؟ می خواهم نوعی آینده نگری را از زبانتان بشنوم. 
بستگی به این دارد كه در متن آموزش، بسترش چقدر فراهم است و چقدر اذهان را به خود 

مشغول كرده و مردم با آن درگیر شده اند. زمانش به طبع متفاوت است. 

نخستین گام این است كه ما همگام با تحول 
دیجیتال در سطح جهان حركت كنیم و پیش 
برویم. نه دست كم عقب تر از جهان باشیم و 
نه بلند پروازانه بخواهیم از دیگران جلو بزنیم! 
نمی توانیم خودمان را یك جزیره ایزوله فرض 
كنیم و ارتباطی با دنیای بیرون نداشته باشد. 
قاعدتا این مسأله می تواند به ما كمك كند

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو

فصلنامه مجتمع آموزشی مفید/ بهار و تابستان 1401 24



m o f i d

آموزش و پرورش ما در حال حاضر چقدر با این موضوع درآمیخته است؟  �
 مثالی از مدرسه مفید می زنم. در حال حاضر كه شرایط كرونا قدری بهتر شده، مثاًل می گوییم 
كرونا تمام شد و دیگر ما را تهدید نمی كند. می گویند مدارس حضوری شود. اما خوب هیچ وقت 
نمی توانیم به گذشته بازگردیم. می خواهم این نتیجه را بگیرم كه هر صنعتی، و به صورت خاص 
فی الحال در بحث مورد نظر ما، صنعت آموزش درگیر این مسأله چندین ساحتی شده و استفاده 
از قابلیت ها و دسترسی های این تحول و فناوری تحول آفرین سهل تر از گذشته است. امروز 
نسبت به دیروز خیلی سریع تر می توان به گام های بعدی اندیشید. صد البته بخش قابل توجهی از 
تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها هم به نظام آموزشی باز می گردد. اینکه چقدر این تحول را به 
رسمیت بشناسیم و بخواهیم همچنان با آن خو بگیریم. در صنعت آموزش، برخی مدارس وجود 
دارند كه كاماًل به سمت تحول دیجیتال حركت كرده اند و موفق هم بوده اند و در نقطه مقابل 
برخی دیگر اصاًل وارد این مرحله نشده اند. طبعاً زمان رسیدن دو سر طیف به آن اهداف تحول 
در حوزه فرهنگ بسیار متفاوت است. در مقایسه با صنعت آموزش، به فرض صنعت بانکداری در 
این زمینه پیشروست. حتی در خدمات فروش آنالین به خصوص در زمان شیوع كرونا درخشان 
ظاهر شدیم و در یك كالم از عهده تهیه مایحتاج برآمدند. برخی از دوستان من در خارج از كشور 
می گفتند در این زمینه از ما به مراتب بهتر عمل كرده اید و این نشان از ابتکار عمل ایرانی ها دارد. 
به گمانم همه اینها امیدوار كننده است. اما چالش هایی كه شما در پرسش قبل مطرح كردید 
هم وارد است و برای آنها هم باید چاره ای اندیشید. به هر حال تکنولوژی های تحول آفرین و 
دیجیتال، جذابیت های خاص خود را برای نسل جوان دارد. اگر خودمان را توریست این عرصه 
تلقی كنیم، نسل جدید بومی این عرصه اند و به همین دلیل ما می توانیم از امروز فرهنگسازی 
كنیم. به اصل حواس پرتی ها و دور شدن این نسل از اولویت های اصلی زندگی بیندیشیم. 
مهارت های الزم را به نسل جدید بیاموزیم  تا به اشتباه مسخ و مفتون فضاهای باطل نشوند و 

بتوانند از آن بهره ببرند. 

تجربه زیادی در زمینه آموزش دارید. بزرگ ترین چالش برای دیجیتالی شدن و  �
دیجیتالیزه شدن در نظام آموزشی ما چیست؟ 

شاید بتوان گفت مهم ترین چالش زیرساخت های فناوری است كه هزینه زیادی می طلبد. 
بنا به شرایطی كه كشور ما در آن قرار دارد، به طبع با سایر نقاط دنیا تفاوت هایی داریم. در دنیا 

این نوع تکنولوژی مصرفی است و روز به روز قیمت آن 
كاهش پیدا می كند اما در كشور ما این موضوع برعکس 
است. این یك عامل اصلی و اساسی است برای اینکه ما 
بتوانیم زیرساخت ها را داشته باشیم و برای نسل جوان 
فراهم آوریم. موضوع بعدی زبدگان دیجیتال اند كه بنا به 
دالیلی دسترسی به آنها قدری دشوار است. اساس موضوع 
هم به بحث اقتصادی بازمی گردد. صنعت آموزش باید 
بتواند نیروی متخصص در حوزه دیتا ماینینگ را جذب 
كند، اما یك مدیر مدرسه مگر چقدر توان انجام این همه 
كار دارد؟ آیا یك تنه می تواند از عهده همه شان برآید؟ در 
عین حال، كسانی كه به عنوان زبدگان صنعت دیجیتال 
وجود دارند، در همین كالنشهر تهران زندگی می كنند 
اما حقوقشان به دالر است و با شركت های خارجی كار 
می كنند! تازه اگر مهاجرت نکرده باشند. اینها جملگی 
به  بعدی  موضوع  است.  تعیین كننده ای  و  مهم  عوامل 
زیرساخت های كالن بر می گردد. طبیعتا سرعت اینترنت 
و محدودیت های دیگر می تواند باعث شود كه به هر شکل 
ما را از اهداف مان دور كند یا بین ما و راهی كه تا قله در 

پیش داریم مانع و فاصله بیندازد. 
چگونه  كشور،  آموزش  صنعت  داعیه داران  به عنوان 
می توانیم مشتری خود را جذب كنیم و در عین حال كه 
وفاداری مان را به آنها به اثبات می رسانیم و قصد نگه داشتن 
آنها را در دایره داریم، در این عرصه تکنولوژی می تواند به ما 
كمك كند. می توانیم داده های مختلفی را گردآوری كنیم و 
برای ایجاد رضایت مشتریان به نحو احسن از آن بهره  بگیریم. 
در عرصه صنعت آموزش مشتریان ما اولیا دانش آموزان اند 
كه به طبع باید بتوانیم آالم آنها را كاهش دهیم و مرهمی 
بر زخم هایشان باشیم تا حس رضایتمندی شان را افزایش 
دهیم. می توانیم به عنوان مربیان دانش آموزان تجربه خوبی 
برای اولیا آنها و خود آنها پدید آوریم. شاید حتی نهایتاً 
دانش آموز ما هم نشوند اما با تجربه خوبی كه از سوی ما و 
در برخورد با ما به دست می آورند، بیش از پیش به موضوع 
مهم تحول دیجیتال بیندیشند؛ جدی تر و مصمم تر از قبل. 

در مقایسه با صنعت آموزش، به فرض صنعت 
بانكداری در این زمینه پیشروست. حتی در 
خدمات فروش آنالین به خصوص در زمان 
شیوع كرونا درخشان ظاهر شدیم و در یك 
كالم از عهده تهیه مایحتاج برآمدند. برخی 

از دوستان من در خارج از كشور می گفتند در 
این زمینه از ما به مراتب بهتر عمل كرده اید

گفت و گو
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اصطالح  به  سازمان ها  در  دیجیتال«  »تحول  امروزه 
رایجی تبدیل شده و در دنیا و همچنین در كشور ما هم 
روز به روز رواج بیشتری می یابد. مدارس مفید هم در زمان 
مواجهه با بیماری كرونا، برای اینکه بتوانند رویکرد فراگیری 
را انتخاب كنند و از رفتارهای دستپاچه، موضعی و مقطعی 
بپرهیزند، به مطالعه و بررسی های مختلف و سویه ها و 
جنبه های گوناگون آن پرداخته اند كه در این بین با مفهوم 

تحول دیجیتال آشنا شده ایم. 
در حال حاضر تصور مدیران كل مجتمع مفید این است 
كه این رویکرد اگر درست فهم شود، می تواند به عنوان یك 
استراتژی تحولی بلند مدت در عصر حاضر به یاری مجموعه 
برسد و در آینده هم خودش را به روز رسانی و مسیر به روز 

بودن را، نهادینه كند. 
اما وقتی دنبال این عبارت »تحول دیجیتال« بگردیم 
گمانم  به  بپردازیم،  جست وجو  به  و  كنیم  پرس وجو  و 
مفهوم  این  از  مختلف  تلقی های  و  متنوع  برداشت های 
را می یابیم كه شاید هم بعضاً با یکدیگر سازگار نباشند. 
بررسی هایی كه انجام داده ایم، ما را به این نتیجه رسانده 
است كه تحول دیجیتال رویکردی است كه اگر برداشت 
صحیحی از آن نشود، چنانچه میان تجربه های پیشین 
مشاهده شده، ممکن است با شکست و نداشتن توفیق 
مواجه شود. یکی از مهم ترین پرتگاه هایی كه در فهم آن 

گزارش می شود، این است كه این تحول را به تحولی فناورانه تقلیل دهیم. مشخصاً تصور بر اینکه با 
نوشتن چند برنامه و نرم افزار، می توانیم سازمان و مدرسه مان را وارد فضای تحول دیجیتال كنیم، 

دچار خطای بزرگی شده ایم. 
در واقع در تحول دیجیتال آنچه اهمیت دارد این است كه آغاز حركت از فناوری نیست، بلکه آغاز 
حركت از بازنگری روی اجزاء اصلی سازمان در خلق ارزش مورد نظر است. اینکه مدرسه قصد دارد 
چه ارزشی را خلق كند و آن ارزش چگونه می تواند به تعالی برسد و آن تعالی گرچه در بستر سنتی 
قابل تحقق نیست، با شناخت فناوری های نوین می توان امید داشت كه آن ارزش را اندك اندك 
خلق كنیم و به پیش برانیم. وقتی نمونه هایی را در این زمینه بررسی می كنیم، شاید رایج ترین 
و ملموس ترین آن در كشور ما ایران، تاكسی های اینترنتی باشد كه خودش را به عنوان تحول 
دیجیتالی به ما می نمایاند؛ تحولی كه پیش تر در كسب و كاری به نام تاكسی سرویس ها رخ داد. در 

این راستا می بینید كه با ورود تاكسی های اینترنتی چه تغییر و تحولی انجام شد.
اما اتفاقی كه آنجا رخ داد این بود كه ابتدای امر، تاكسی های اینترنتی به عنوان یك عضو سوم، 
مسافری را كه قصد داشت به مقصدی برود، از یك سو پیدا می كرد و از سمت دیگر راننده ای كه در 
مقصدی با خودرو خالی پیش می رفت، به او می پیوست. حتی شاید در نسخه های اولیه انتقال پول 
هم چندان مطرح نبود و چندان مد نظر قرار نگرفت اما به مرور زمان این ارزش از امکانات موجود 
در جامعه و صد البته بازشناسی مجموعه امکانات، كه در حقیقت و به زبان رساتر آن امکانات را برای 
آن ارزش پیشنهادی كنار هم قرار می دهد، نرم افزار مناسب خودش را ایجاد كرد. در گام های بعد، 

بررسی هایی كه انجام داده ایم، ما را به 
این نتیجه رسانده است كه تحول دیجیتال 
رویكری است كه اگر برداشت صحیحی از 
آن نشود، چنانچه میان تجربه های پیشین 
مشاهده شده، ممكن است با شكست و 
نداشتن توفیق مواجه شود. یكی از مهم ترین 
پرتگاه هایی كه در فهم آن گزارش می شود 
این است كه این تحول را به تحولی فناورانه 
تقلیل دهیم

نهادینه شدن تحول دیجیتال در مفید

یادداشت

داریوش كریم زادگان

دبیر كمیته تحول دیجیتال مجتمع آموزشی مفید

 دانش پذیر دوره DBA با گرایش تحول دیجیتال دانشگاه تهران
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پلتفرمی شکل گرفت و پلتفرم مداری مطرح شد. از داده محوری بهره كالن بردند و بحث GPS ها 
را گشودند. ابتدا GPS   های خارجی مانند ِویز وارد عرصه شد و در نهایت با تحریم آنها GPS های 
ایرانی مانند بلد و نشان جایگزین ِویز شدند و مجموعه آن ساختار نظام مند را برای خلق ارزشی كه 
ظاهراً همان ارزش تاكسی سرویس بود، شکل دادند. همان طور كه گفتم خلق ارزش همان خلق 
ارزش تاكسی سرویس است اما زمین تا آسمان با نمونه قبل متفاوت است و وقتی ایده پیاده می شود، 
كسب و كار قبلی كاماًل  محو می شود و با مفهوم حقیقی دیس تراپ تیو )تخریب كردن و از نو ساختن( 

نگاه و تحول دیجیتال در این عرصه روبه روییم. 
همین مثال را در پلتفرم های نمایش خانگی می توان بررسی كرد. زمانی كه كرایه دادن فیلم و 
CD و كرایه دادن فیلم و DVD و خرید آنها رواج داشت، با استفاده از ایده VOD یا همان ویدئو 
اینترنتی می بینیم كه چه تحولی در این عرصه ایجاد شد. آن ارزش از قبل مطرح است كه فیلم هایی 
وجود دارد و اما در بستر جدید حتی افرادی با سالیق مختلف می توانند ری تینگ )ارزیابی كیفیت 
خدمات( كنند و با آن پلتفرم با ری تینگ بارگذاری شود. در مفهوم تاكسی های اینترنی هم با مفهوم 
ری تینگ مواجه ایم و می بینم كه چقدر كیفیت خدمت راننده را افزایش می دهد، در حالی كه تاكسی 
سرویس فاقد این امکان بود. همین ایده را هر كسب و كاری در ارتباط با خودش می تواند در نظر بگیرد 
و ارزیابی كند كه كسب و كاری كه تا امروز آن را به شکل سنتی اداره می كرد تا چند روز دیگر دچار 
آن بالیی نمی شود كه بر سر تاكسی های اینترنتی یا ویدئو كلوپ ها افتاد؟ طبعاً پیش از اینکه آن بال 

سرش بیاید، خودم می توانم به سمت این تحول سازی حركت 
كنم! این آن مفهومی است كه ما تالش داریم به سمتش پیش 
برویم و بازنگری می كنیم و ارزشی را كه در مدرسه و مدرسه 
داری مان در مفید داشته ایم، باز بیافرینیم.  تلقی مان هم این 
است كه این ایده را با شخصی سازی آموزش به عنوان یك ارزش 
متعالی كه در آموزش یافته ایم، و این شخصی سازی پیش از 
پیشرفت های تحولی تقریباً اگر نگوییم محال بوده، فوق العاده 
گران تمام می شده و قابل ارائه به شکل گسترده هم نبوده 
و قیمت اقتصادی مناسبی هم نداشته و حاال با فناوری های 
جدید می توانیم به عنوان تحول دیجیتال در مجموعه مدارس 
مفید به شکل جزئی نگرانه و كالن دنبال كنیم. همچنین برای 
ارائه این ارزش، فناوری های تحول آفرین را به كار بگیریم. این 
مسیری است كه ما انتخاب كرده ایم و امیدواریم با كمك و 
همراهی اهل فن بتوانیم آن را در جامعه خودمان  ـ در آموزش 
و پرورش و عرصه مدرسه داری تسری ببخشیم و مشخصاً در 

مدارس مفید، گام به گام نهادینه و محقق كنیم. 

یادداشت
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مهدیه کرمانشاه، مدیر دبیرستان دخترانه دوره 
دوم مفید است. وی از دانشگاه شریف، در رشته 
مهندسی صنایع فارغ التحصیل شده و از آنجا که به 
مدیریت عالقه داشته، دوره MBA سازمان مدیریت 
صنعتی را طی کرده. حدود 7، 8 سال است که در 
و  انسانی  و سرمایه  انسانی  منابع  مدیریت  زمینه 
آموزش و توسعه کار و فعالیت می کند. می گوید: 
»سال ۱384 دوره  هایی را در خصوص راهبری و لیدر 
شیپ طی کردم و در تسلسل فعالیت هایم، همین 
مسیر را ادامه دادم و در حال حاضر عضو گروهی 
را  فردی  توسعه  و  راهبری  حوزه های  که  هستم 
مدیریت می کنند.« کرمانشاه به گفته خودش، حتی 

زندگی شخصی اش هم دیجیتالیزه شده است. 
کوچک ترین  از  خانه اش  خرید  حتی  که  او 
آنالین  را  وسایل  جزیی ترین  تا  زندگی  مایتحتاج 
سفارش می دهد و حدود 3 سال است که با شیوع 
کرونا پا به هیچ مغازه ای برای خرید نگذاشته معتقد 

است که نباید بچه ها را محدود کرد، بلکه باید آنها را به گونه ای بار آورد که خود کنترلی 
را بیاموزند. در غیر  این صورت ما هر قدر آنها را کنترل کنیم، باز هم در مواقعی که تنها 
هستند، می توانند به سادگی به آنچه برایشان مضر است، سرک بکشند. گفت وگوی 

ما را با او
 از دست ندهید. 

دنیای ذهنی شما در یک کالم به چه چیزهایی خالصه می شود؟  �
تحول، تحول در كارایی، نگرش و این قبیل مفاهیم كه خودش دنیایی بی انتهاست. 

چه شد که سر از مجموعه مدارس مفید درآوردید؟  �
دو، سه سال پیش كه از شركت قبلی بیرون آمدم و بحث كار در مدارس مفید مطرح شد، یك 

دوره DBA تحول دیجیتال دانشگاه تهران را پشت سر گذاشتم و در آنجا شركت كردم. 

این موضوع مصادف با شیوع کرونا شد. درست است؟  �
بله، دقیقاً همزمان شد با شیوع كرونا و در آستانه تغییرات و دوركاری و دگرگون شدن كار 
كردن این گونه شركت ها بود كه به نوبه خود این نوع تحول دیجیتال به من كمك بسزایی در روند 
فعالیت های حرفه ای ام كرد. سال بعد از آن هم مدیرانی از مجموعه مفید در همین عرصه شركت 

از آینده بچه ها نترسید 
بیهوده محدود و سردرگمشان نكنید

در دیدار با مهدیه كرمانشاه، مدیر دبیرستان دخترانه دوره دوم مفید 
و دانش آموخته DBA با گرایش تحول دیجیتال دانشگاه تهران مطرح شد

گفت و گو
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كردند. به حمداهلل گروه تحول دیجیتال مفید هم راه افتاد. 

بود و روحیه  � به تحول  اشاره کردید که کارتان معطوف  در سخنان آغازین تان 
خودتان هم در کار و تالش روزمره تحول خواه و بر پایه نوعی نگرش تحولی بوده و 
هست. تحول به مفهوم دیجیتالی و دیجیتالیزه شدن چه سنخیتی و رابطه ای با یکدیگر 
دارد؟ این را به ساده ترین کالم می خواهم برای ما و مخاطبانمان بازگو کنید؟ یکی دیگر 
از مشکالتی که ما در بستر جامعه مان داریم این است که ایران در مسیر توسعه است. در 
شعارهای مسئوالن نیز همواره به گوش می رسد که همه می خواهند دولت الکترونیک 
ایجاد کنند اما  گاه به عینه می بینیم که در عمل این امر دست کم به شکل همه سویه 
محقق نمی شود. چگونه می توان دیجیتالیزه شدن را در عرصه مدیریت بدون شعار 
و کلیشه پردازی های رایج جا انداخت و نهادینه کرد؟ به الزام ها و ملزومات این نوع 

توسعه هم اشاره کنید. 
یکی از كارهایی كه مهندسان صنایع انجام می دهند، بازنگری فرایند است. به طور مثال، وقتی 
می خواهند فرایندهای مدیریتی را بهبود بخشند، به دنبال این موضوع هستند كه چگونه سلسله 
فرایندها را تغییر دهند یا در یك كالم به شکل دقیق، آن را كارآمدتر كنند. در پرسشتان به درستی 
اشاره كردید كه كشور ما در مسیر توسعه قرار دارد و صدالبته كشورهایی كه در مسیر توسعه قرار 
دارند، بیشتر در حال تغییر فرایندند. از جایی به بعد، به عینه در می یابند كه كارهای فرایند مدیریتی 
یا در مسیر توسعه بودن، تقریباً با تغییر همگام نیست و به اصطالح جواب نمی دهد. بدین معنا كه 
اندك اندك با تغییر و بازنگری ما سلسله مباحث را جا بیندازیم و در یك كالم بتوانیم تغییر ایجاد 

كنیم. 

پس در این مسیر به چه سلسله عوامل و کارها و الزام هایی نیاز است؟ اگر شیوه قبل  �
پاسخگوی نیاز نیست چه باید کرد؟ 

آنچه ما در این بین احتیاج داریم، شیوه ترنسفومتیو یا تحولی است. جالب است بدانیم كه در 
ادبیات تحول، تدریج به چشم نمی خورد یا بهتر بگویم جایگاه چندانی ندارد. ما معموالً آموخته ایم 
كه به بهبود تدریجی دست یابیم و فرایندها را به مرور زمان تغییر دهیم. چیزی مانند رشد شیب دار 
را در ذهنتان در نظر بگیرید! در صنایع دیستراپتیو )دگرگون كننده به یکباره( یا آنچه طی 20 سال اخیر 

می بینید، دفعتاً موضوعی تغییر كرده. این تحول اصاًل و ابداً از جنس تغییر نیست. 

پس از چه جنسی است؟  �
صد درصد از جنس تحول بوده و هست. فناوری های دیستراپتیو وقتی وارد عرصه شده، یکباره 

نوع انجام كار و روش آن را از نگرش و بینش عوض كرده و وارد عرصه شده است. 

می توانید مثالی در این بین بزنید تا موضوع برای دانش آموزان و معلمان و مدیران  �
مفید روشن تر شود؟ منظورم به زبان ساده تر است. 

مثال ملموس اش كه سال های سال ممکن بود به طول بینجامد و با شیوع كرونا رخ داد، اتفاقاً 
همین بحث دوركاری، آموزش مجازی و اتفاقاتی است كه در سبك زندگی آدم ها به عینه شاهد 
بودیم و در بحث تحول دیجیتال هم خودش را همه جانبه به ما نمایان كرد. اگر ما می خواستیم تا 
پیش از این شیوع، به این سمت برویم كه مدل هایی از زندگی دیجیتال داشته باشیم، شاید بیش 
از 20 سال طول می كشید تا با روش های بهبود فرایند و بهبود تدریجی، به سمتی حركت كنیم 
و از دستاوردهایش بهره ببریم. در یك كالم، كرونا  كاری كرد كه همه طی چند هفته ناچار شدند 
خودشان را با فناوری تجهیز كنند و دانش و مهارت نرم افزاری هم داشته باشند و در این عرصه 
غرق شوند. موضوعی كه ما در دوران كرونا شاهد بودیم، در دوره های مختلف تحول و تحول خواهی 

در برهه های تحول گرایی از نوع دیستراپتیو شاهد بوده ایم؛ 
یعنی وقتی به فرض اینترنت ظهور كرده، به خودی خود و 
مجزا از هر شکل و داوری نوعی تحول دیستراپتیو است. 
وقتی در حال حاضر شاهدیم كه اینترنت اشیاء سر و كله اش 
پیدا می شود یا موضوعاتی از این جنس، به طور كلی سبك 
و الیف استایل)شیوه زندگی( را تغییر می دهد. لذا اینکه 
می گویید چه كار باید انجام دهیم، در ادبیات توسعه و رشد، 
اصاًل نکته و تبصره ای با عنوان تغییر و تدریج و روند بهبود 

نمی توانیم داشته باشیم. 
این زندگی دیجیتال در دو بعد اساسی خالصه می شود 
كه تنها یکی اش بحث فناوری و استفاده از تجهیزات و 
سخت افزار و نرم افزار است. تنها یك بعدش را این موارد 
شامل می شود و بعد دوم نگرشی است؛ یعنی آنچه آن 
تحول را راهبری می كند. در واقع باید بررسی كرد كه آنها 
به واسطه نگرش با چه نگاه و زاویه ای به تحول می نگرند تا 
بتوانند مدل و شیوه اش را عوض كنند. الجرم در این دو بعد 

باید حركت كرد. 

و  � فــرض هــا  پیش  سلسله ای  ــره  ــاالخ ب
در  دست کم  ما  آیا  می خواهد.  پیش زمینه هایی 
حال حاضر آن پیش فرض ها و پیش زمینه ها را برای 

تحول داریم؟ 
اگر قرار است از جنس فرهنگ آماده بودن برای تغییر 
صحبت كنیم، باید بگویم كه همیشه چنین بوده كه هر 
تغییری آدم ها را از آن شکل سنتی خود خارج كرده و اغلب 
مقاومتی در برابرش وجود دارد. به طور مثال، اگر من عادت 
دارم كاری را به روش خاصی انجام دهم و با خود بیندیشم 
كه این روش از این پس قرار است پاسخگو نباشد و قرار است 

به شکل و شیوه دیگری كار كنم، 
آمادگی نگرشی ای می خواهد كه 

این زندگی دیجیتال در دو بعد اساسی 
خالصه می شود كه تنها یكی اش بحث 

فناوری و استفاده از تجهیزات و سخت افزار 
و نرم افزار است. تنها یك بعدش را این 
موارد شامل می شود و بعد دوم نگرشی 

است؛ یعنی آنچه آن تحول را راهبری 
می كند. در واقع باید بررسی كرد كه آنها به 

واسطه نگرش با چه نگاه و زاویه ای به تحول 
می نگرند

گفت و گو

ادامه در صفحه بعد
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من نوعی بتوانم آن كار را از این 
پس با ریسك بیشتری انجام دهم. 
اینکه ما آمادگی این تغییر را داشته باشیم كه متفاوت عمل 
كنیم و از آن مدلی كه همواره فکر می كردیم راحت تر است. 
و از راهی كه بارها رفته ایم و پاسخش برایمان مسجل و 
مطلق است، در صورتی كه بخواهیم در حال حاضر متفاوت 
دست به كار شویم، در بدو امر همان طور كه گفتم آمادگی 

نگرشی می خواهد. 

می توانید مثالی بزنید تا موضوع روشن تر شود؟  �
مثال دم دستی اش این است كه ما پیش از این فهرست 
حضور و غیاب در مدرسه داشتیم و معلمان عادت داشتند 
كه جلو نام دانش آموزان روی یك برگه تیك بزنند. در حال 
حاضر ما از آنها خواسته ایم كه همین كار را در بستر آنالین 

انجام دهند و از اپلیکیشن كمك بگیرند. 

واکنش معلمان به تغییراتی از این جنس چیست؟  �
معموالً تعدادی هستند كه جزو نخستین افراد به شمار 
می روند كه وارد عرصه می شوند و به این كار عالقه مند 
می شوند. گروهی در این بین هستند كه وقتی می بینند 
دیگران این كار را انجام می دهند و اطمینان حاصل كردند 
كه شیوه جدید به خوبی پاسخگوست، این كار را انجام 
می دهند و به گروه نخست می پیوندند. عده دیگری هم در 
دسته های آخر می گنجند كه حتی حاضر نیستند این شیوه 
را امتحان كنند و تن به تحول بدهند. در هر صورت این سه 
دسته را ما در هر عرصه ای داریم. گروه نخست معموالً پیش 
قراول می شوند و كارشان را شروع می كنند و پس از امتحان 
كردنشان بازخوردشان را هم عنوان می كنند. گروه دوم 
كه جامعه وسیع تری را در بر می گیرند، آرام آرام وارد این 
تحول می شوند و كارشان را به شیوه جدید آغاز می كنند. 
آنها هم یاد می گیرند و به مجموعه اضافه می شوند. عده ای 
هم هستند كه پا پیش نمی گذارند و هنگامی كه آن نظام 

قبلی می خواهد تغییر كند، دیگر چون تحول حاصل شده، آنها یا مجبور می شوند شیوه خودشان را 
عوض كنند یا از سیستم جدید حذف می شوند. نمونه این اشخاص معلمان خوبی اند كه طی 3 سال 
گذشته یا از سیستم جدید حذف شده اند یا خودشان كار را كنار گذاشته اند؛ آن هم به یك دلیل 

ساده: چون آمادگی تدریس در فضای جدید را نداشتند یا نخواسته اند آن را بپذیرند.
 
این عده چرا مخالف تحول خواهی اند؟  �

شاید فکر می كنند كالس مجازی اصاًل مؤثر نیست. فارغ از اینکه این شیوه مؤثر است یا خیر، 
نگرش معلم هیچ گونه تغییری نکرده است. یعنی حاضر نبوده اند به قول تهرانی ها پاچه شان را باال 
بزنند و كار با چند اپلیکیشن را یاد بگیرند یا با یکی دو ابزار جدید كار كنند و دست كم آن شیوه ها 

را  بیازمایند. 

این شیوه چقدر به سن معلمان ارتباط دارد؟  �
باور كنید هیچ ارتباطی هم به سن و سال ندارد. 

می توانید مثال بزنید؟  �
معلم جوان داریم كه وارد این عرصه نشده و خودش را از گردونه خارج كرده و در نقطه مقابل، 
معلم پیشکسوتی را سراغ داریم كه وارد عرصه و نظام جدید آموزشی شده و خودش را تطبیق 

داده است. 

این وفق و تطبیق دادن به چه مؤلفه هایی بستگی دارد؟  �
به گمانم به نوع و نگرش فکری و اندیشگی آنها بستگی دارد. كسانی كه حاضر نبودند این تفاوت 
را بپذیرند، با مجموعه همراه نشدند و ناخودآگاه از سیستم حذف شدند. حتی در مدارس خوب 
كه آنها چندی است به شیوه قبلی و حضوری هم بازگشته اند، شاید باز هم و هنوز عالقه ای نداشته 
باشند از شیوه های تحولی بهره ببرند. چراكه با خود می اندیشند كه اگر اتفاق مشابهی بیفتد او آن 
معلمی نیست كه بتواند به شکل متفاوت درس بدهد. این تحول پیش از هر چیز به گمانم تحول 

تعدادی هستند كه جزو نخستین افراد به 
شمار می روند كه وارد عرصه آنالین می شوند 
و به این كار عالقه مند می شوند. گروهی در 
این بین هستند كه وقتی می بینند دیگران 
این كار را انجام می دهند و اطمینان حاصل 
كردند كه شیوه جدید به خوبی پاسخگوست، 
این كار را انجام می دهند و به گروه نخست 
می پیوندند

گفت و گو

ادامه از صفحه قبل
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نگرشی می طلبد. 

وظیفه مدیران در این بین چیست؟  �
مدیران آموزشی باید بتوانند با كمك و تغییر نگرش و مهارت آنها را آماده تحول مورد نظر كنند 

تا بتوانند كار متفاوت انجام دهند. 

غیر از فضای آموزشی، مثال دیگری هم در متن موجود جامعه بزنید تا موضوع برای  �
اولیا هم روشن تر شود؟ 

مثال واضحش تاكسی های اینترنتی است. سه، چهار سال نخست كه تاكسی های اینترنتی آمده 
بود، هیچ كس جرأت نمی كرد سوار آنها شود. 

پس چگونه این تحول خودش را به جامعه تحمیل کرد؟ امروز که همه مان از همین  �
تاکسی ها استفاده می کنیم؟ 

خب، ابتدا این تاكسی های اینترنتی مختص بخشی از دانشجویان كوله به پشت عالقه مند 
به كارهای جدید بود كه ازشان هم بر می آمد دست به كارهای جدید بزنند. آنها معموالً با همان 
كوله پشتی خودشان گوشه خیابان می ایستادند، تاكسی اینترنتی می گرفتند و سوار خودرو 
مورد نظرشان می شدند و اتفاقاً بی دغدغه به مقصد می رسیدند. ابتدا از نگاه اغلب قریب به اتفاق 
مردم كاری جوان پسندانه و به اصطالح خوِد دانشجویان »باكالس!  « بود. پس از 3 سال جمعیت 
قابل مالحظه ای از این نوع تاكسی ها استقبال كردند، چون به عینه دیدند كه هم به صرفه تر است 
و هم به سوِد كم شدن ترافیك شهری و هم وقتشان كمتر گرفته می شود. در حال حاضر هم هنوز 
هستند پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی كه نه امکان فنی استفاده از این تاكسی های اینترنتی را دارند 
و نه به لحاظ ذهنی اقناع شده اند كه این تاكسی ها امنیت دارد. این سلسله موانع دست به دست 
هم داده تا عده ای هنوز با تاكسی تلفنی سر كوچه شان تماس بگیرند و از این طریق در شهر   تردد 
كنند. به نظرم این تفاوت نگرش درون خود انسان ها وجود دارد و همان طور كه گفتم به طور مطلق 

به سن و سال هم ارتباطی ندارد. 

تغییر فرایند و به قول شما تحول، به خودی خود  �
پروسه ای است. این فرایند چقدر می تواند فرصت 
باشد و چقدر محدود کننده؟ نمی توان پذیرفت که 

در برخی موارد تحول محدود کننده هم است؟ 
فرصتش  كنم.  اشاره  فرصتش  به  دهید  اجازه  ابتدا 
تنوعی از موارد یادگیری به همراه می آورد. اینکه می تواند 
شخصی سازی شود و در حوزه آموزش زمان و مکان در 
هم  تحدیدش)محدودیت(  از  بخشی  باشد.  بچه  اختیار 

فرهنگی است. 

به  � تحدید  و  محدود کننده  آنچه  عمده  بخش 
شمار می رود چیست؟ 

در حوزه آموزش بخشی اش به خانواده بازمی گردد. 

منظورتان را دقیق تر می فرمایید؟  �
آماده نبودن خانواده به لحاظ فرهنگی برای مواجهه 
با سلسله ای از عوامل ناشناخته. برای برخی از خانواده ها 
این معنا خالصه می شود كه بچه  آموزش دیجیتال در 
گوشی دست بگیرد و در فضای ناامن اینترنت پرسه بزند. اگر 
ما این معادل را در نظر بگیریم، مقاومتی از سوی خانواده ها 
داریم. اگر خانواده ای هست كه آگاهی و دانش و اطالعات 
كافی ندارد كه تغییری كه اتفاق می افتد دقیقاً چیست و 
چه ابعاد و سویه های متنوعی دارد، پذیرش اینکه در دامن 
این تغییر قرار بگیرد، دیرتر اتفاق می افتد یا مقابلش تا 
مدت ها مقاومت می كند. این محدود كننده مشخصی است 

كه دست كم طی چند سال اخیر شاهدش بوده ایم. 

تحول  � روند  که  کردید  اشاره  سخنانتان  در 
تدریجی نیست. آیا به این معنی است که یک شبه 
اتفاق می افتد؟ یعنی صبح که از خواب برمی خیزیم 

ممکن است دریابیم که طی 
بسیاری  گذشته  ساعت   24

برای برخی از خانواده ها آموزش دیجیتال 
در این معنا خالصه می شود كه بچه گوشی 

دست بگیرد و در فضای ناامن اینترنت پرسه 
بزند. اگر خانواده ای هست كه آگاهی و دانش 

و اطالعات كافی ندارد كه تغییری كه اتفاق 
می افتد دقیقاً چیست و چه ابعاد و سویه های 

متنوعی دارد، پذیرش اینكه در دامن این 
تغییر قرار بگیرد، دیرتر اتفاق می افتد

گفت و گو

ادامه در صفحه بعد
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عزیمت ها  نقطه  و  مباحث 
فرض  به  است؟  کرده  تغییر 
صبح پس از بیدار شدن خواهیم دید که همه عناصر 
در عرصه آموزش دیجیتالیزه شده اند؟ باالخره باید 
از جایی به جای دیگر عزیمت کرد. غیر از این است؟ 
بله، غیر از این است. واقعیت عینی اش این بود كه شب 
خوابیدیم و صبح كه بیدار شدیم دیدیم نباید به مدرسه 
برویم. دست كم من به خوبی به خاطر دارم كه طی چند 
ساعت، سامانه ای معرفی شد و با یك نام كاربری و رمز 
عبور باید وارد آن سامانه می شدیم. حقیقت این است كه در 
ادبیات تحول به هیچ وجه تدریج وجود ندارد. این را باید به 
زبان ساده دریافت. یك زبان تغییر داریم و یك زبان تحول. 
زبان تغییر، صد البته، جزو زبان های رایجی است كه معموالً 
خیلی هم به آن عادت كرده ایم و اتفاقاً بارها پشتش پناه 
می گیریم یا پنهان می شویم تا واقعیت موجود را نادیده 

انگاریم. 

منظورتان از پنهان شدن در پِس پشِت این زبان  �
را دقیق تر می فرمایید؟ 

»فرصت  برسم«،  ــروم  »ب مانند  كلماتی  و  جمالت 
نمی كنم«، »سعی می كنم« یا »در تالشم كه فالن كار را به 
نحو احسن انجام دهم« و انبوهی از این جمالت، جمالتی 

است كه بارها تکرار می كنیم و به آن خو گرفته ایم. 

زبان تحول چه معیارها و ادبیاتی دارد؟  �
زبان تحول از جنس كن فیکون است؛ یعنی می خواهیم، 
پس می شود. در ادبیات تحول دیجیتال به وفور شاهد این 
 ـ اینجا باید تأكید كنم ـ جمالت درونی شده بوده ایم. آنچه 
امروز از بستر پلتفرم های مختلف بیرون می آید، جملگی 
از جنس تحول است. این روند را تحول دیجیتال تسریع 

كرده است. 

کرونا ماندگار نیست اما گویا تحول آموزشی باید  �

ماندگار باشد. به قول موالنا »دم به دم نو می شود دنیا و ما/ غافلیم از نو شدن اندر بقا«. 
چگونه می توان این نو شدن و تحول را حفظ کرد؟ اگر اهل فوتبال باشید، برزیلی ها 
مثالی دارند که می گویند به دست آوردن جام جهانی دشوار نیست، آنچه سخت است 

نگه داشتن جام است. چگونه می توان تحول را حفظ کرد؟ 
كرونا كاتالیزور بود. نه اینکه مسببی باشد. ما در حال حركت به این سمت بودیم. شاید 20، 30 
سال این روند به طول می انجامید؛ اما طی مدتی كوتاه این روند سرعت گرفت. پذیرش نگرشی این 

است كه می توان به شکل متفاوت كالس داری و مدرسه داری كرد. 

به عینه می توانید به اصل موضوعی که یاد کردم، اشاره کنید؟ نمی خواهم صرفًا به  �
حضور غیاب دانش آموزان در فضای آنالین به جای تیک زدن روی کاغذ اشاره کنید. در 
مجموع می خواهم بدانم با تحول دیجیتال مدرسه داری چگونه است؟ مدرسه چگونه 

با تحول اداره می شود؟ 
دسترسی به منابع یادگیری متفاوت و متعددی كه وجود دارد، در زمان و مکان و شیوه و مدل 
یادگیری با توجه به شخصی سازی ای كه برای دانش آموز انجام شده، كاماًل نسبت به قبل متفاوت 
است. قباًل اصاًل چنین نبود. 50 نفر سر یك كالس می نشستند و معلم یك مطلب را ارئه می داد. 
دانش آموز باید مطلب را همانجا یاد می گرفت و اگر هم آنجا نمی آموخت، نهایتاً می توانست یك 

معلم خصوصی بگیرد و با روش و بیان متفاوتی درس بگیرد. 

در حال حاضر چه تفاوت عمده ای دارد با گذشته ای که به آن اشاره کردید و برای ما  �
هم آشناست؟ بفرمایید تا موضوع برای اولیا هم کاماًل روشن شود. 

اكنون بچه اگر درس را متوجه نشود در یوتیوب و آپارات جست وجو می كند. معلمان متعددی 
با روش های مختلف و متفاوت آن مبحث را تدریس كرده اند كه هر یك ادبیات مختلفی دارند. اگر 
دانش آموز باز هم متوجه نشد، به فرض آزمایش انجام شده اش را با یك جست وجوی ساده می بیند. 

اكنون بچه اگر درس را متوجه نشود در 
یوتیوب و آپارات جست وجو می كند. معلمان 
متعددی با روش های مختلف و متفاوت آن 
مبحث را تدریس كرده اند كه هر یك ادبیات 
مختلفی دارند. اگر دانش آموز باز هم متوجه 
نشد، به فرض آزمایش انجام شده اش را با 
یك جست وجوی ساده می بیند

ادامه از صفحه قبل
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همه مدل های AI و كامپیوتری ساختن آنها موجود است. حتی برای درس ها موشن وجود دارد؛ 
یعنی در یك كالم منبع آفالین و آنالین یادگیری در اختیار بچه قرار گرفته. دانش آموز به وفور 
می تواند به همه این موارد مراجعه كند و به شکل ملموس همه موضوعات را یاد بگیرد. این شیوه به 
هیچ وجه در كالس سنتی مهیا نبود. فرایندهایی كه در مدرسه وجود دارد مانند ارتباط من مدیر با 
دانش آموز، حتی ارتباط معلم، راهبر و مشاور با دانش آموز عماًل نه تنها تسهیل شده كه هفت روز 
هفته و 24 ساعته فراهم است. عماًل این شیوه منسوخ شده كه بچه ها در یك زمان محدود و مشخص 
در مدرسه حضور داشته باشند و تا فردا كه به مدرسه بازمی گردند، یکدیگر را نبینند و ارتباطی با 
بقیه نداشته باشند. چنین نگرش و طرز تلقی ای دیگر معنا و مفهومی در تحول دیجیتال ندارد و 
كاماًل از بین رفته است. الیف استایل)سبك زندگی( بچه ها كاماًل تغییر كرده. بچه ها مدیر را قباًل صرفاً 
در كسوت مدیر مدرسه می دیدند و به جای می آوردند. اكنون هم مرا در كسوت مدیر می بینند و 
هم در اینستاگرام زندگی شخصی ام را می توانند رصد كنند. حتی از موضع گیری من درباره مسائل 

و مباحث مختلف بیش و كم مطلع اند. 
پس بچه ها در الیه های مختلف با دیگران ارتباط دارند و این ارتباط هم پیوسته است و ناگسستنی 
و الینقطع. قباًل در ارتباط بودن با خانواده ها محدود بود. نیم سالی یك كارنامه به بچه ها می دادند 
یا دو ساعت به اولیا درباره وضع فرزندانشان گزارش می دادند. اما امروز همان طور كه گفتم والدین 
هفت روز هفته و 24 ساعته نمرات بچه ها و بازخوردهای درسی و انضباطی شان را می توانند 
ببینند. در حقیقت فرهنگ داده محوری به میان آمده است. ما امروز با داده، بچه ها را مدیریت 
می كنیم. قباًل دو دفعه به چشممان می خورد كه بچه ها غیبت دارند اما در حال حاضر می دانیم 
كه به طور دقیق چقدر غیبت دارند. چند ساعت آنالین بوده اند و چه ساعاتی الگین)فرایندی كه طی 
آن كاربر خود را به سیستم رایانه ای می شناساند و به سیستم دسترسی پیدا می كند( كرده اند و چقدر برای 
مدرسه مجازی وقت گذاشته اند. قباًل ارتباط ما با بچه ها بدین گونه بود كه باید دفتر برنامه ریزی 
تحویل می دادند و در حال حاضر روی گوگل شیت و گوگل كلندر با مجموع اطالعاتشان با آنها در 
ارتباطیم. اگر معلمی می خواهد برنامه ای تدارك ببیند بچه ها سریع می بینند و برعکس. حال ما 

امروز به گوگل شیت و گوگل كلندر رسیده ایم، اما در همین 
زمان هم انواع اپلیکیشن هایی كه به مدل های مختلفی از 
برنامه ریزی و آموزش مجهزند، به مدیریت زندگی و زمان 
بچه ها می پردازد. در این میان می توان به طور مثال به انواع 
اپلیکیشن های ورزشی كه می تواند مدلی از الیف استایل 
و عادت را تغییر دهد، به زندگی ها اشاره كرد. اینها امروز 
به زندگی ها افزوده شده و در خلل و فرج و متن زندگی و 
آموزش نفوذ كرده است. اگر من قباًل می خواستم بچه ای 
را به صبح زود از خواب بیدار شدن عادت دهم، یا اینکه 5 
كلمه در روز حفظ كند، حاال در راستای تحول دیجیتال 
با »دولینگو« و چند اپلیکیشن ورزشی عادت های الیف 
استایل و چند بعدی شان را تغییر می دهم و آنها را با برنامه 
آینده دار و سرنوشت سازشان منطبق می كنم و آن عادت را 

در برنامه روزانه اش می گنجانم. 
پس می بینید كه نمی توان گفت كه تحول دیجیتال به 
فرض به یك حضور و غیاب آنالین ساده محدود می شود. 
اپلیکیشن های مختلفی كه  ابعاد مختلف، به واسطه  در 
وجود دارد، می توانیم بچه ها را در راستای تحول دیجیتال 
و فرهنگ دیجیتالی شدن همراهی كنیم. خود گوشی 
همراه می تواند فرصت و تحدید و تهدید باشد. اجازه دهید 
به پرسش قبلی تان بازگردم. در مجموعه مدارس ما همراه 
داشتن گوشی همراه ممنوع نیست. این در حالی است كه 
در عمده مدارس دیگر ممنوع است. ما فضای آموزش را 
به سمتی برده ایم كه گوشی همراه یك ابزار است. در آن 
می توانید فیلم و كلیپ نامناسب ببینند و دغدغه فراهم كند. 
در عین حال می توان مدل های مختلفی از آموزش، حواس 
دادن به برنامه و ایجاد برنامه روتین جدید را جا انداخت. 
باور كنید كه هزار و یك اپلیکیشن وجود دارد كه می توان از 
آنها به بهترین شکل بهره برد و استفاده كرد. گوشی همراه 
در حال حاضر ابزار جدیدی است. به قولی هم كه می گویند 

گوشی های هوشمند ما را با خود 
ابزار  این  است.  می برند، درست 

قباًل ارتباط ما با بچه ها بدین گونه بود كه 
باید دفتر برنامه ریزی تحویل می دادند و در 
حال حاضر روی گوگل شیپ و گوگل كلندر 
با مجموع اطالعاتشان با آنها در ارتباطیم. 

اگر معلمی می خواهد برنامه ای تدارك ببیند 
بچه ها سریع می بینند و برعكس. حال ما 

امروز به گوگل شیپ و گوگل كلندر رسیده ایم

ادامه در صفحه بعد
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انواع اپلیكیشن ها وجود دارد كه می تواند 
رصد كند كه فالن كودك یا نوجوان كجاها 
در فضای مجازی سیر كرده. می توان 
برخی الگ ها را بست یا مدت زمان استفاده 
را محدود كرد یا IP برخی سایت های 
خاص را ببندید. باز با توجه به باال رفتن 
سن بچه ها، از آنجا كه بچه ها با ابزارهای 
جدیدتر آشنا می شوند، نوع محدود كردن 
تغییر می كند

گفت و گو

می تواند تسهیل كننده آن باشد 
كه روش زندگی و از همه مهم تر 

روش زندگی دیجیتالی را تجربه كنند. 

در زندگی شخصی تان این دیجیتالی شدن چه  �
نمود و ظهور بیرونی داشته است؟ 

در زندگی شخصی هم این اتفاق كاماًل و به شکل جدی 
رخ داده است. در حال حاضر من خوشبختانه یا متأسفانه)!( 
و  خریدها  همه  نمی كنم.  حضوری  خرید  هیچ گونه 
پیگیری هایم آنالین است. به نوبه خودم باید بگویم كه 
زندگی اش  به عنوان كسی كه سبك  زندگی شخصی ام، 
طی سه، چهار سال اخیر تغییر كرده، مدیریت هزینه هایم 
هم تغییر كرده. باور كنید با اپلیکیشن ها، برای خانه ام 
میوه خرید می كنم. با تاكسی اینترنتی   تردد می كنم، و با 
اپلیکیشن های مختص همین امر مایحتاج خوراكی ام را 
تهیه می كنم. شاید باور نکنید اما حتی فروشگاه هم نمی روم. 
اپلیکیشن ها فراوان است و نمی توانم نام تك تکشان را ببرم. 
شاید باورش برایتان قدری سخت به نظر برسد اما  سه 
سال است كه حضوری هیچ خریدی انجام نداده ام. چند روز 
پیش یك باكس به منزل ما آمد كه داخلش یك نخ و چند 
سوزن بود. برای پسرم سفارش داده بودم و اتفاقاً خودمان 
هم قدری خندیدم. نه تنها من، بلکه كل خانواده چنین اند. 
حتی پسرم هم اینترنتی خرید می كند. این شیوه سبك 
زندگی مان شده است. هیچ چیز را از دِر مغازه نمی خریم. به 
همین سادگی، ترافیك برای خرید بیرون از خانه از زندگی 
ما حذف شده و زمان زیادی را با همین شیوه به دست 
آورده ایم كه می توانیم كارهای مثمرثمری برای خودمان، 

خانواده مان و شغل و وظایفمان انجام دهیم. 

این دیجیتالیزه شدن روی زندگی بچه ها چقدر  �
نفوذ کرده؟ 

این اتفاقی است كه دست بر قضا برای همه دانش آموزان مدرسه مفید رخ داده است. بچه ها 
سر كالس نشسته اند و برای زنگ بعدشان ناهار سفارش می دهند. بچه ها حتی قهوه سفارش 
می دهند و جلو در مدرسه تحویل می گیرند. اینکه به سمت آنچه می رویم كه متفاوت است، كاماًل 

در سبك زندگی دیده می شود. 

به این مهم اشاره کردید که تحول دیجیتاِل امروز، در زندگی شما، مجموعه مفید  �
و دانش آموزان هم نفوذ کرده. اگر اینترنت دستخوش تغییر قرار بگیرد، این تغییر چه 

تأثیری در این فرایند خواهد داشت؟ 
واقعیتش این است كه در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی كند. در سطح دسترسی آدم ها به 
منابع یادگیری ممکن است تغییراتی ایجاد شود و بس. در حال حاضر بچه ها با VPN به یوتیوب 
یا جاهای دیگر دسترسی دارند اما به فرض، چند موزه اروپا را با بچه ها به شکل مجازی گشتیم. 
بخش هایی از این موزه ها را دیدیم كه در مجموع اگر اینترنت كند شود، فقط قدری تغییر می كند. 
شاید مثاًل این موزه ها را كه چند روز پیش دیدیم، نتوانیم ببینیم یا شاید قدری محدود شود 
اما اصل موضوع كه تحول دیجیتال باشد كتمان ناشدنی است. نیازی است كه وقتی ایجاد شده 
و وقتی بچه ها از آن به عنوان ابزار روزمره استفاده می كنند، نمی توان آن را حذف كرد. درباره 

اینترنت ایمن
)SAFE MODE( كه در نظر دارند، باید پاسخی هم پیش از آن برای خودمان داشته باشیم 
و آن اینکه آن حجم اینترنت جهانی كه بچه ها از آن استفاده می كنند، چقدر است. به نظرمان 
چندان قابل توجه و قابل اعتنا نیست. به همین دلیل به نظرم می رسد كه نمی تواند تفاوت 
معناداری ایجاد كند. آنچه مورد نیاز مخاطب و جامعه است نشان می دهد كه شاید در مقاطعی 
آن را كند كنند اما به روش هایی كه تا امروز مرسوم شده آسیبی وارد نمی شود یا نمی توانند بکنند. 

محدودکردن دانش آموز دستاوردی دارد؟ چند روز پیش بیلبوردی را در یکی از  �
بزرگراه های تهران دیدم که بچه ای را نشان می داد که کتاب می خواند. ذیل آن تصویر 

با قلم درشت نوشته شده بود »محدودش نکن«. 
هر سنی اقتضاهای خاص خودش را دارد. ممکن است مواجهه با تکنولوژی برای یك بچه 

دبستانی، هم به لحاظ سخت افزاری و هم نرم افزاری مالحظاتی داشته باشد. 

این مالحظات پرسش من است. چگونه می توان این مالحظات را برای این دسته  �
از بچه ها اعمال کرد؟ 

به لحاظ ارزش های اعتقادی كه آن خانواده یا آن مدرسه دارد، باید به مدد برخی از امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری این بستر را فراهم كرد. انواع اپلیکیشن ها وجود دارد كه می تواند رصد 
كند كه فالن كودك یا نوجوان كجاها در فضای مجازی سیر كرده. می توان برخی الگ ها را بست 
یا مدت زمان استفاده را محدود كرد یا IP برخی سایت های خاص را ببندید. باز با توجه به باال 
رفتن سن بچه ها، از آنجا كه بچه ها با ابزارهای جدیدتر آشنا می شوند، نوع محدود كردن تغییر 
می كند. در یك كالم: بی محدودیت نیستیم. طبعاً هر خانواده ای و هر مدرسه ای چارچوب های 
ارزشی خودش را دارد و در آن چارچوب محدودیت های خاصی را می تواند برای بچه ها هم اعمال 
كند. این را كه می گویم هم زیرساخت اپلیکیشنی و هم زیرساخت نرم افزاری اش می تواند فراهم 

باشد كه هست و هم زیرساخت های سخت افزاری . 

مدرسه شما از این زیرساخت ها استفاده می کند؟ یا تا به حال شده که از این  �
زیرساخت ها استفاده کنید؟ 

بچه ها در مدرسه دخترانه مفید امکان استفاده از گوشی را دارند. ما اینترنت پرسرعت در اختیار 
بچه ها قرار داده ایم اما در عین حال برخی IPهای خاص را محدود كرده ایم. طبیعاتاً اگر بچه ها 

ادامه از صفحه قبل
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در محور زندگی دیجیتالی اتفاقی كه رخ می دهد، 
تفریح و سرگرمی هم لحاظ شده. از سوی دیگر 

نهایت سعی و تالشمان را می كنیم كه بچه ها 
را برای آینده ای آماده كنیم كه به میزان 80 تا 

90 درصد با آنچه امروز فكرش را می كنیم و 
می خواهیم تصور كنیم، متفاوت است. باید بچه ها 
را جوری بار آوریم كه دارای قوه تشخیص باشند 

كه چگونه در فضاهای مختلف حضور داشته 
باشند و از آنها نهایت بهره  را ببرند

گفت و گو

VPN خاصی هم داشته باشند نمی توانند وارد آن مجاری شوند. در دبیرستان دوره دوم چند ارزش 
كلیدی داریم كه شامل خود كنترلی، خود انگیختگی و خود الهام بخشی و خود راهبری است. صد 
البته انواع نظارت بیرونی را نداریم. چه فیزیکی و چه مجازی. با بچه ها سلسله گفت وگوهای مؤثر و 
مفید داریم. ایمان داریم كه با این سلسله گفت وگوهایی كه با بچه ها داریم و نوع و جنس ارتباطی 
كه با ما دارند، به سمت خود كنترلی سوق می یابند. اینکه میزان ساعتی كه بچه بیرون از مدرسه 
است و ما آن زمان او را كنترل كنیم، به نظر خیلی واضح است كه این كاری كاماًل عبث است. اگر 
بچه كاری را انجام دهد كه نباید از او سر بزند، معلوم است كه مفهوم ها به او انتقال نیافته. ما در یك 
كالم به بچه ها به شکل درونی شده انتقال می دهیم و به نوعی آنها را تربیت می كنیم تا رك و پوست 
كنده بدانند چرا می خواهیم وارد سایتی كه شاید گوشه ای  از آن حتی انحراف داشته باشد، نشوند. 
ما اصل را بر گفت وگو می گذاریم و اگر بچه ای پایش را از مدرسه بیرون بگذارد و بخواهد كنجکاوی 
خاص نوجوانانه اش را دنبال كند باید ما هم به عنوان مدیران و معلمانشان بدانیم كه طی هر ساعتی 
از شبانه روز می تواند آن كار را انجام دهد و دست به جست وجو بزند و حتی نظارت پدر و مادر هم 
روی او كارساز نیست. این در واقع بحث فرهنگی مطولی است. این روش تربیتی ای است كه در 
مدرسه مفید داریم. اما آماده كردن بچه ها به سوی یك سبك زندگی كه زندگی دیجیتال در آن 
معنا می یابد، یکی از عمده كارهایی است كه انجام می دهیم و برایش برنامه ریزی دقیق می كنیم. 
واقعیتش هم این است كه بچه ها یکی دو سال دیگر در دانشگاهی درس خواهند خواند كه شکل 
و شیوه اش با دانشگاه هایی كه ما در آنها تحصیل كرده ایم و دیده ایم كاماًل متفاوت است. برخی از 
بچه ها حتی مهاجرت می كنند و به دنیایی دیگر پا می گذارند كه از جهت فناوری پیشرفته تر از كشور 
ماست و ابزارهای مختلفی در دست دارند. به همین دلیل همه سعی و تالشمان را می كنیم كه بچه ها 
را به سمت مواجهه با آینده  آماده كنیم و چندان هم محدودسازی از جنس نظارت بیرونی در آن 

كارآمد نیست. صد البته هیچ وقت هیچ كاری كافی نیست و 
اصالح امور پایان و غایتی ندارد. حتی در توسعه یافته ترین 
كشورهای جهان. از N سال زندگی بچه ها، 3 سالش پیش 
ما هستند، بخشی از این سه سال صرف اهدافی می شود كه 
آموزش و پرورش دارد و بخش دیگرش سیاست های مدرسه 
است. سعی داریم به بخشی از این اهداف خیلی زود دست 
یابیم. بخشی از این مهم با تحول دیجیتال انجام می شود. 
بخش تحول دیجیتال كه در حال حاضر انجامش می دهیم، 
سلسله ای مزیت دارد. طبیعتاً همچنان هم از منافع شکل 
سنتی بهره خواهیم برد و این به معنای كنار گذاشتن همه 
منافع دیروز نیست. اما در عین حال از منافع در دسترس 
بودن، به فرض گوشی هوشمند، هم بهره می بریم و به بچه ها 
استفاده از ابزارها را می آموزیم. در محور زندگی دیجیتالی 
اتفاقی كه رخ می دهد، تفریح و سرگرمی هم لحاظ شده. از 
سوی دیگر نهایت سعی و تالشمان را می كنیم كه بچه ها را 
برای آینده ای آماده كنیم كه به میزان 80 تا 90 درصد با آنچه 
امروز فکرش را می كنیم و می خواهیم تصور كنیم، متفاوت 
است. باید بچه ها را جوری بار آوریم كه دارای قوه تشخیص 
باشند كه چگونه در فضاهای مختلف حضور داشته باشند 
و از آنها نهایت بهره  را ببرند. یك بعدش این است كه مدام 
محدودشان كنیم و با بایدها و نبایدهایی كنترل شوند. 
یك شیوه دیگر این است كه خانواده ها را برای این آینده 
آماده كنیم و خودمان هم آماده  باشیم. یعنی اگر خودمان 
را آماده كنیم كه بچه ها در آینده ای قرار دارند كه 5 سال 
دیگر با امروز سر تا پا متفاوت است، با نگرش بهتری به سوی 
آینده گام برمی دارند. بچه ها به قولی نسل Z اند و از جهت 
فناوری و مأنوس بودن با ابزارها از ما جلوترند. آماده بودن 
بسیار كمك می كند. بخشی از نگرانی هم البته از ناآگاهی 
نشأت می گیرد و ما می خواهیم جلو چیزی را بگیریم و مدام 
مراقب باشیم اما قدر مسلم این ادبیات به دلیل فرسودگی 

از كار افتاده است. 
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 DDDM تصمیم گیری مبتنی بر داده - یا به اختصار
- از آغاز در قلب برنامه های عدالت آموزشی بوده است. به 
طور معمول، DDDM با معلمانی همراه است كه برای 
تجزیه و تحلیل نتایج آزمون، به دنبال شکاف اطالعات، و 

یافتن راه هایی برای رفع آن هستند.   
مفهوم DDDM استفاده از اطالعات واقعی برای انتخاب 
مواردی است كه باید آموزش داده شود و در برخی موارد، 
نحوه آموزش آن، به جای اینکه از مربیان انتظار داشته باشند 

 كه بر درك یا شهود خود تکیه كنند. DDDM راهنمایی هایی را برای كمك به مربیان در تنظیم
 استراتژی های تدریس ارائه می دهد. هنگام كار با مدارس سراسر كشور، دریافتیم كه مسئله 
شماره 1، دسترسی به اطالعات مفید است. ستادها و سیاستگذاران آموزش و پرورش به علت 
نداشتن ابزار مناسب در جمع آوری اطالعات بدون سوگیری، در تصمیم های خود به استفاده از 
داده های سوگیری شده كه توسط آموزشگاه ها و موسسات مربوطه انجام می شود اتکا می كنند. 

و  گزارش ها  ایجاد  اجازه  به شما  كه  بگردید  ابزارهایی  دنبال  می كنم  توصیه  به شما  من 
داشبوردهایی را می دهد كه بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها را برای كاركنانتان آسان تر  كند. در 
این راستا، فن آوریهای تحول آفرین می توانند DDDM را موثرتر كنند. زیرا رایانه ها می توانند 
داده ها را میلیون ها بار سریعتر از ما تحلیل و تفسیر كنند. با ارائه داشبوردها، فیلترها و قابلیت های 
مضاعف همراه با گزارش های قدرتمند از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی می توان نگاه مردم 

به تصمیم گیری داده محور را تغییر داد.

سوگیری را کنار بگذارید. �
به عنوان یك معلم سابق، شاهد احساسات منفی و رویکردهای غیرهمدالنه نسبت به مدیریت 
داده در تصمیم گیری بوده ام. در دسترس قرار دادن اطالعات و آسان نمودن تحلیل آنها برای 

هفت روش مدیریت داده برای تصمیم 
گیری در آموزش

ترجمه 

Justin Mckean :نویسنده مقاله
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ذینعان صرفنظر از توانایی تخصصی ایشان ، قابلیت تصمیم گیری مبتنی بر داده را ارتقاء می بخشد.

چشم اندازتان را بطور شفاف و دقیق تعریف کنید. �
باید مطمئن باشید چشم اندازتان را به طور شفاف و قابل فهم برای ذینفعان تعریف كرده اید. با 

تعریف دقیق استراتژی قادر خواهید بود دامنه كار را محدود و متمركز كنید.

جمع آوری داده  �
برای دستیابی به چشم اندازكالن چه باید كرد؟ چه اطالعاتی برای رسیدگی و حل مشکل، مورد 
نیاز است؟ سواالتی كه ممکن است از خود بپرسید واقعاً بی پایان هستند. مثال در مورد بررسی 
عملکرد دانش آموز، عملکرد معلم، غیبت طوالنی )و تأثیرات آن بر موفقیت تحصیلی( و حق 

دسترسی به اطالعات آزاد.
با وجود داده های بسیار زیادی كه از طریق سیستم اطالعات دانش آموزی )SIS(، سیستم 
مدیریت یادگیری )LMS(، ابزارهای ارزیابی و غیره ی در دسترس، الزم است اطالعات مرتبط با 

موضوع های مورد بررسی محدود شوند.

تجزیه و تحلیل داده ها و توسعه راه حل ها �
در اینجا یك دوگانه است:

اول، نسبت به این واقعیت ساده لوح نباشید كه تولید داشبورد و سایر گزارش ها می تواند زمان 
بر باشد. هیچ چیز با ارزشی هرگز به راحتی به دست نمی آید. سفر و چالش را در آغوش بگیرید و 
بدانید كه وقتی كارتان تمام شد، خوشحال  كننده خواهد بود. زیرا برای كاركنان، دانش آموزان، 

معلمان و جامعه خود تفاوت ایجاد می  كنید. 
دوم، پس از صرف زمان و تالش برای ارائه داده ها، زمانی را برای تجزیه و تحلیل داده ها در نظر 
بگیرید. بسیار مهم است كه داده ها را تجزیه و تحلیل كنید و به كاركنان خود فرصت دهید تا با 
هم درباره آن بحث كنند. از اینکه چگونه این امر به توسعه فرهنگ یادگیری و حمایت در میان 
همکاران خود كمك می كند واقعا شگفت زده خواهید شد. آنها می  توانند درباره استراتژیهای 
یادگیری بحث كرده و مثال علل جا ماندن گروهی در یادگیری و پیشتازی گروه دیگر را توسط 

داده ها بررسی كنند.
زمان آن فرا رسیده است كه همکاران خود را با داده های دقیق توانمند كنید تا نه تنها از آنها 

حمایت كنید، بلکه روند یادگیری را رشد دهید.

اهداف رشد را تعیین کنید و مشکالت را پیگیری کنید. �
ما سوگیری را حذف كرده ایم، استراتژی خود را تعیین كرده ایم، داده ها را جمع آوری كرده ایم و 

زمانی را برای تجزیه و تحلیل داده  ها به جهت توسعه راه  حلها اختصاص داده  ایم.
گام بعدی، تعریف اهداف پیشرفت و تعیین معیارها است. معیارهایی را برای هر منطقه آموزش 
پرورش، هر مجتمع، هر مدرسه، هر كالس درس و همچنین معلمان و تك تك دانش آموزان تعیین 

كنید .داشبوردها و سایر ابزارها به شما در ردیابی این اهداف كمك می كنند.
به تأثیری كه می تواند بر دانش آموزان شما بگذارد فکر كنید. مطالعات نشان می دهد كه اگر 
دانش آموز را در یادگیری خود توانمند كنید، جادوی واقعی می تواند اتفاق بیفتد. شما می توانید 
داشبوردهایی را طراحی كنید تا رشد و پیشرفت دانش آموزانتان را به خودشان نشان دهند و در 
حین آموزش مهارت های ارزشمند زندگی برای رسیدن به اهدافشان، حس قدرت را در دانش 

آموزان خود پرورش دهید.
یکی دیگر از ویژگی های جالب داشبوردها این است كه ما می توانیم از این داده ها برای چیزی 
بیشتر از تأثیرگذاری بر دانش آموزان استفاده كنیم. به عنوان یك معلم، می توانم هدفی را برای 

مشاهده حداقل 5 درصد رشد در هر دانش آموز تعیین 
كنم، و زمانی كه به اهدافم رسیدم، اطالعات پشتیبانش 

را داشته باشم.

قابل مشاهده نمایید. �
شما نیاز دارید كار سختی كه انجام داده اید را به نمایش 
بگذارید، درست است؟ گزارش دهی مناسب برای دریافت 
امتیاز از مدیران،  كلیدی است. اغلب اوقات ممکن است 
گزارشی را بخواهید و پس از دریافت آن، سؤاالت بیشتری 
برای شما ایجاد می شود.  بنابراین، گزارش دیگری می 
خواهید و سپس گزارشی دیگر و تا آن زمان، معلمان شما 
)كه در حال حاضر در تنگنا قرار دارند( به سراغ چیز دیگری 
تمامی  و  دانش آموزان  معلمان،  كاركنان،  اگر  رفته اند. 
ذینفعان  شما به راحتی به داده ها دسترسی داشته باشند، 
احتمال اینکه از آن استفاده كنند بسیار بیشتر خواهد شد. 
اگر داده ها را به گونه ای ارائه  كنید كه در دسترس، قابل 
اعتماد و به طور منظم استفاده شوند، در این صورت انجام 

مراحل بعدی را برای آنها آسان می كنید.

مطمئن شوید که ابزارهای موفقیت را دارید. �
مراحل 1-6 همگی عالی هستند، اما اگر ابزار مناسبی 
بسیار  دوران  موفقیت  به  دستیابی  برای  باشید،  نداشته 
سخت تری خواهید داشت. استفاده از نظرسنجی ها برای 
جمع آوری داده ها و سپس ذخیره آن در صفحات گسترده 
بهتر از هیچ است، اما - صادقانه بگویم - قدیمی است. امروزه 
ابزارهای زیادی وجود دارد كه می توانید از آنها برای رسیدن 
به رویاهای DDDM خود استفاده كنید. به عنوان مثال به 
آنچه در PowerSchool ارائه می شود نگاه كنید. در میان 
داشبوردها، تولید گزارش های آسان، یادگیری ماشینی و 
هوش مصنوعی، محدودیتی وجود ندارد.  تنها چیزی كه 

بین شما و موفقیت است  زمان، تالش و سوگیری است.

کالم آخر �
تصمیم  گیری مبتنی بر داده، یادگیری ماشینی، هوش 
مصنوعی و داشبوردها می  توانند در شیوه جمع  آوری، 
ردیابی و تجزیه و تحلیل داده ها انقالبی ایجاد كنند. مهم 
است كه بدانید این فرآیند زمان بر است كه اغلب توسط 
یك گروه تخصصی توانمند در طراحی و ساخت داشبورد 
انجام می شود. برخی از مجموعه ها در این مرحله از ادامه 
كار منصرف می شوند. با این حال، زمانی كه برای راه اندازی 
آن صرف می شود، سرمایه گذاری است برای كمك به 
دانش آموزانمان و بهترین حمایت برای موفقیتشان و البته 

چه چیزی بهتر از آن؟

ترجمه 
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گزارش خبریگفت و گو

از بهار 1400 در برنامه های  موضوع تحول دیجیتال 
استراتژیك مجتمع قرار گرفت و از خرداد همان سال، 
كمیته تحول دیجیتال كار خود را آغاز كرده است. كمیته 

تحول دیجیتال، 9 نفر عضو موظف دارد. 
آقای دكتر دانش ریاست مجتمع، با توجه به تأكید 
بر حضور فعال شخص اول هر سازمان در فرایند تحول 
دیجیتال، ریاست این كمیته را برعهده دارند. آقای دكتر 
مهدی شامی زنجانی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دوره 17 مفید، به عنوان 

مشاور در این كمیته حضور دارند. 
خانم كرمانشاه مدیر دبیرستان دخترانه مفید و آقایان 
بابایی  خان  مفید،  قلهك  اول  متوسطه  مدیر  فهیم نیا 
صحاف زاده  قم،  مفید  دبیرستان  و  دبستان  وقت  مدیر 
معاون مقطع متوسطه اول مجتمع مفید، دهقانی معاون 
نوآوری  مركز  مسئول  و   IT معاون  دبیرستان،  مقطع 
آموزشی مجتمع مفید، شیبانی مدیر IT مجتمع مفید 
و كریم زادگان به عنوان دبیر كمیته، اعضای این كمیته را 

تشکیل می دهند. 
 این كمیته از 23 خرداد 1400 تا 12 تیر 1401 حدود 20 
جلسه داشته و پیش بینی شده است این كمیته به مدت 
دو سال برای ورود مجتمع به بلوغ سازمانی الزم در تحول 

دیجیتال، فعالیت داشته باشد. 
به عالوه حضور 9 نفر از مدیران مجتمع آموزشی مفید 
در دوره DBA دانشگاه تهران با موضوع تحول دیجیتال، 
همزمان با تشکیل و فعالیت این كمیته نیز، نقطه عطفی 

برای این حركت محسوب می شود. 
باز خوانی اسناد پروژه دانشگاه تهران دیجیتال به منظور 
هم فهمی كمیته، بررسی نمونه كارهای انجام شده در 
در  نمونه  آموزشی  مراكز  به عنوان  دانشگاه های مختلف 
پروژه  بنیادی  سؤاالت  به  پاسخ  مدرسه ای،  نمونه  نبود 
مدرسه مفید دیجیتال در مورد چیستی آن و به دست 

دادن مدلی مفهومی، از فعالیت های كمیته تحول دیجیتال بوده است. 
در كمیته، مدرسه مفید دیجیتال به صورت زیر تعریف شده است: 

مدرسه مفید دیجیتالمدرسه ای است كه با درك پارادائم عصر دیجیتال و با بهره گیری از 
فناوری های تحول آفرین، نظام یادگیری و مدیریتی، خود را با رویکردی یکپارچه و اكوسیستمی 
متحول كرده و از این طریق با ایجاد تجربه های خوشایند برای ذی نفعان به خلق ارزشی فوق العاده 

در راستای اهدافش دست می یابد.

با توجه به تجربه دانشگاه تهران، سیزده ویژگی مثل نوآوری، چابکی، اجتماع محوری و... طرح 
و بررسی شد و در فاز نخست، پنج ویژگی: 

1 ـ تجربه شخصی سازی 2 ـ داده محوری 3 ـ هوشمندی 4 ـ اكوسیستم محوری 5 ـ پلتفرم 
محوری برای مدرسه مفید دیجیتال مد نظر قرارگرفت. 

موضوع بعدی طرح شده در جلسات كمیته تحول دیجیتال، مدل مفهومی است كه در این 
مدل، الیه های مختلفی وجود دارد: 

الیه اول: توانمندسازها شامل زیرساخت های فیزیکی مانند ساختمان، زیرساخت های انسانی 
و زیرساخت های فناوری اطالعات

الیه دوم: كاربرد شامل مدل كسب و كار، فرایندهای یادگیری ـ یاد دهی و فرایندهای اداری 

گزارش فعالیت كمیته تحول دیجیتال 
مجتمع آموزشی مفید

ویژگی های 
مفید دیجیتال

داده محوری

2

هوشمندی

3
اکوسیستم 

محوری

4

پلتفرم 
محوری

5

تجریه 
شخصی سازی 

شده

1

محمدرضا دهقانی
عضو كمیته تحول دیجیتال و معاون آی.تی مجتمع

دانش پذیر دوره DBA با گرایش تحول دیجیتال دانشگاه تهران 
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گزارش خبریگفت و گو

و اجرایی
الیه سوم: حکمرانی به معنی رهبری، ساختار داخلی و استراتژی مجموعه

الیه چهارم: اثر یا ذینفعان شامل مکتب امیرالمؤمنین)ع( به عنوان مالك، ستاد مجتمع مفید، 
مدیران و معاونان، كاركنان، اولیاء، دانش آموزان، فارغ التحصیالن، وزارت آموزش و پرورش و 

جامعه است. 
الیه پنجم: رؤیا و اهداف كالن شامل تربیت جامع)علمی، دینی، روانی، جسمی(، موفقیت در ورود 

به رشته های تخصصی، اشتغال ارزشمند و شهروند مطلوب جهانی است. 
در ادامه لیستی از نیازها و مشکالت اصلی مجموعه مدارس مفید بود كه از هم اندیشی در جلسه 
مدیران مفید به دست آمد و با اولویت بندی مبتنی بر ارزش آنها و همچنین امکان تحقق هریك 

تهیه و تکمیل شد. 
در نهایت دو پروژه اپلیکیشن مفید و مدیریت داده محور 
به عنوان فاز اول اقدام انتخاب شدند.  در حال حاضر مذاكره 
برای یافتن پیمانکاران و انتخاب بهترین گزینه برای عملیاتی 
كردن قدم به قدم آن در جریان است. هر چند نیافتن یك گروه 
فنی در بازار كه تسلط همزمان بر تحول دیجیتال، آموزش 
مدرسه ای و تکنولوژی های تحول آفرین داشته باشند این 
مرحله را طوالنی كرده است.  امید آن است كه با آغاز به 
كار مركز نوآوری های آموزشی مفید به كمك گروه های فنی 
نزدیك به این پروژه بتوان به خلق جدیدی در این فضا رسید. 

الیه ها

1-الیه توانمندسازها

-----1-زیرساخت های فیزیکی

-----2-زیرساخت های انسانی

IT 1-زیرساخت های-----

مدل كسب وكار-2- الیه كاربرد
فرآیندهای 

یادگیری یاددهی
فرآیندهای اداری و 

--اجرایی

---استراتژیساختاررهبری3- الیه حکمرانی

4- الیه اثر/ ذی نفعان
مالك )مکتب(

مجتمع و ستاد 
اولیاكاركنانمعلمانمدیران و معاونانمفید

فارغ التحصیالندانش آموزان
وزارت آموزش و 

--جامعهپرورش

تربیت جامع )علمی/دینی/اجتماعی/5-اهداف كالن
عاطفی/جسمی/روانی(

شهروند مطلوب 
جهانی

موفقیت در ورود به كارآفرینی
رشته های تخصصی

--
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بی شك نظام آموزش و پرورش مهم ترین نقش را در 
توسعه پایدار كشورها ایفا می كند و بهینه سازی آن اولین 
خود  بلندمدت  برنامه های  در  دولت ها  كه  اقدامی است 
لحاظ می كنند. سردمدار این بهینه سازی كشورهای حوزه  
اسکاندیناوی هستند و یکی از عوامل رفاه و ثبات امروز این 

كشورها، همین عامل است. 
در عصر تحول دیجیتال، صنعت آموزش به شدت تحت 
نشان  گزارش ها  برخی  است.  گرفته  فناوری قرار  تأثیر 
می دهند سرمایه گذاری بر روی یادگیری دیجیتال باعث 
رشد جهانی 22  میلیارد دالری در بین سال های 2015 
تا 2017 شده است. این رشد پر سرعت در بخش های 
آموزش از مدارس ابتدایی تا دوره متوسطه، دبیرستان ها و 
دانشگاه ها به طور فزاینده ای دیجیتالی می شوند و شکی در 
آن نیست كه یادگیری و آموزش دیجیتال ماندگار خواهد 

بود. 
مفهوم آموزش دیجیتال عبارتست از هر نوع یادگیری 
كه از فناوری استفاده می كند. این مدل آموزش شامل 
طیف وسیعی از كاربردها  می شود و یادگیری دیجیتال 
نباید با یادگیری آنالین یا الکترونیك اشتباه گرفته شود. 

استراتژی یادگیری دیجیتال شامل یك یا تركیبی از 
یادگیری  شده،  شخصی سازی  یادگیری  مانند  مواردی 
الکترونیکی و  تركیبی، فناوری ها در كالس، كتاب های 

یادگیری موبایلی است. 
واژه »دیجیتال« را صفتی برای تبیین اتصال و گردش اطالعات بین منابع فیزیکی مانند 
تجهیزات، فرایندها و انسان ها می دانند كه با به كارگیری تکنولوژی هایی همچون موبایل، داده 
محوری، كالن داده، تحلیل های پیشرفته، پردازش ابری، شبکه های اجتماعی و ... محقق می شود. 
»تکنولوژی دیجیتال« گرچه واژه ای فراگیر است اما برای تعریف دقیق آن نمی توان مرزهای 
شفافی قائل شد. این عبارت را اغلب در تبیین هر محصول یا راهکار مبتنی بر سیستم های 
كامپیوتری استفاده می كنند حال آنکه می توان مفهوم آن را به دامنه گسترده تری از راهکارهای 
حل مسائل روزمره تعمیم داد كه ابزارها یا الگوریتم هایی را به كار می گیرند كه پیش از آن توسط 

كامپیوترها توسعه یافته اند. 
امروزه دنیای كسب وكار با تغییرات عمیق و سریعی كه توسط نوآوری های فناورانه، انقالب 

دیجیتال، رقابت جهانی و افزایش تقاضای مشتریان ایجاد شده است، مواجه شده است. 
سازمان دیجیتال پیش از هر چیز الزم است اكوسیستم حاكم بر فضای فعالیت خود كه می تواند 
دربرگیرنده جنبه هایی مانند اقتصاد دیجیتال، قوانین دیجیتال، دولت و نهادهای حاكمیتی 
تأثیرگذار بر فعالیت های دیجیتال، مخاطرات و ریسك های دیجیتال و فرهنگ دیجیتال حاكم بر 
جامعه باشد را به خوبی درك كرده باشد. رصد مستمر روندهای تکنولوژی و كسب و كار و تحلیل 

واژه »دیجیتال« را صفتی برای تبیین اتصال 
و گردش اطالعات بین منابع فیزیكی مانند 
تجهیزات، فرایندها و انسان ها می دانند 
كه با به كارگیری تكنولوژی هایی همچون 
موبایل، داده محوری، كالن داده، تحلیل های 
پیشرفته، پردازش ابری، شبكه های 
اجتماعی و ... محقق می شود

تحول دیجیتال 
در مدل های كسب و كار آموزش

یادداشت

بهادر حكیمعلی پور

مدیر امور مالی مجتمع آموزش مفید
 دانش پذیر دوره DBA با گرایش تحول دیجیتال دانشگاه تهران
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آنها جنبه دیگری از یك سازمان دیجیتال است. این روندها ممکن است به اندازه ای دارای اهمیت 
باشند كه چشمپوشی از هر یك از آنها باعث متالشی شدن بخش یا تمام كسب و كار سازمان شود. 
نمونه هایی از این روندها عبارتند از رایانش ابری، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، كالن داده و 
تحلیل های پیشرفته، واقعیت مجازی/ افزوده، ارزهای رمزنگاری شده و بالك چین، فین تك ها و 

بانکداری دیجیتال، متناسب سازی انبوه و .... 
امروزه مدارسی كه به دنبال حفظ جایگاه خود در بازار جهانی آموزش هستند، به اجبار باید 
به فضای علمی و آموزشی بین المللی وارد شوند. در نتیجه باید دستخوش تحول دیجیتال شوند. 
چهره آموزش به طور قابل توجهی توسط پلتفرم های یادگیری دیجیتال در حال تغییر است و همه 

حوزه های آموزشی و انواع سازمان را در بر می گیرد. 
در سال های اخیر، بحث های فعالی پیرامون پلت فرم های یادگیری دیجیتال و مزایای آنها 
وجود دارد. پلتفرم یادگیری دیجیتال، نرم افزاری است كه برای كمك به فرایند آموزشی طراحی 
شده است. بسته به نیازهای خاص مؤسسه، طیف وسیعی از گزینه ها شامل سیستم های مدیریت 
یادگیری )LMS(، سیستم های مدیریت محتوای یادگیری )LCMS( و همچنین ابزارهای كالس 

درس مجازی و محیط های یادگیری مجازی )VLE( در دسترس است. 
برای تحول دیجیتال مدل های پیاده سازی مختلفی پیشنهاد داده شده است. یکی از آنها مدل 
تحول دیجیتال 20200 كه در دانشگاه تهران توسعه پیدا كرده و در ادوار مختلف ارزیابی ملی 
تحول دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل 10 بعد را برای تحول دیجیتال در نظر 
می گیرد. بدون توجه سیستمی و متوازن به توسعه این ابعاد نمی توان امیدوار به كسب ارزش و 

منفعت از تحول دیجیتال بود. در شکل زیر می توان با ابعاد ده گانه آن آشنا شد. 
این مدل به دو دسته توانمندسازهای دیجیتال و دستاوردهای دیجیتال در مسیر تحول 

دیجیتال یك سازمان تأكید می كند. 

رهبری«،  و  به »حکمرانی  دیجیتال  توانمندسازهای 
»استراتژی«، »فرهنگ و مهارت«، »نوآوری«، »فناوری« 
و »داده« اشاره دارد. حركت به سمت تحول دیجیتال 
این  از  هریك  بدون  به زبدگی دیجیتال  دستیابی  و 
به  سازمان  تجهیز  با  بود.  خواهد  محال  توانمندسازها، 
این قابلیت ها امکان حركت به سمت تحول دیجیتال و 
دستیابی به چهار دستاورد تحول دیجیتال میسر خواهد 
شد. »مدل كسب وكار و اكوسیستم«، »تجربه دیجیتال 
»فرایندهای  و  كاركنان«  دیجیتال  »تجربه  مشتریان«، 
كه  هستند  دیجیتال  تحول  دستاورد  چهار  دیجیتال« 
هم افزایی آنها در كنار هم سازمان را به یك زبده دیجیتال 

تبدیل می كند. 
در پروژه ای با عنوان »مدل كسب وكار و اكوسیستم 
دیجیتال« در مجموعه مدارس مفید كه به عنوان پایان 
نامه دوره DBA در دانشگاه تهران و براساس مدل 20200 

ارائه شد، مدارس مفید مورد بررسی قرار گرفته است. 
در ابتدای مطالعه سطح بلوغ سازمان مورد ارزیابی تیم 
9 نفره مدیران مفید كه دانش پذیر دكتری تحول دیجیتال 
طبق  رشد  برای  و  گرفت  قرار  هستند  تهران  دانشگاه 
مراحلی كه در تصویر زیر مشاهده می شود سفر دیجیتالی 

پیشنهاد شده است. 

یادداشت

سطوح بلوغ دیجیتال مدل تحول 20200 )دانشگاه تهران(
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مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره مفید دارای 
روان شناسی کشور  نظام  از سازمان  مجوز رسمی 
است و درمانگرانش دارای پروانه کار از سازمان نظام 
سازمان  استانداردهای  با  و  هستند  روان شناسی 
با  اکوسیستمی  تعامل  داشتن  می کنند.  فعالیت 
» اندیشکده راهبردی مفید«  و » خانه یادگیری سرو « 
و مدارس مفید، این مرکز را در چرخه ای از پژوهش، 
آموزش و سرویس دهی به جامعه قرار می دهد که 
مسیرتعالی و کیفیت بخشی خدمات خود را مطابق 
همچنین  می کند.  هموار  مخاطبان  جامعه  نیاز  با 
بزرگ مدارس  » خانواده  این مرکز  جامعه مخاطب 
مفید « شامل دانش آموزان، خانواده ها، همکاران و 
فارغ التحصیالن و همچنین » جامعه فراتر از مفید « 
است؛ یعنی مراجعان بیرون از مجموعه مفید نیز در 
این مرکز پذیرفته می شوند. با داریوش کریم زادگان، 
و  فعالیت ها  شکل گیری،  درباره  مرکز  این  مدیر 

چشم انداز این مرکز گفت وگو کرده ایم.
مرکز مشاوره مفید چه زمانی تأسیس شده و آغاز به کار کرده است؟  �

موضوع تأسیس مركز مشاوره مفید طی سال های اخیردر سطح مدیران و ستاد مجتمع مطرح 
بوده است. مطالعه برای راه اندازی مركز با مشورت گیری از كارشناسان مختلف درتابستان آغاز شد. 
پس از نهایی شدن تیم اجرایی و كارشناسی و تعیین مکان مركز، عملیات ساختمانی و معماری 
داخلی تا بهمن ماه كامل شد. بعد از مراحل گزینش درمانگران، نخستین پذیرش مراجع از نوزدهم 

بهمن سال 1400 انجام شد كه تا امروز ادامه دارد. 

هدف از تأسیس مرکز مشاوره مفید چه بود؟  �
با پیچیده شدن زندگی در سالیان اخیر، نیاز به مشاوره در حوزه های مختلف برای افراد جامعه 
افزایش یافته است. مجتمع آموزشی مفید كه در دهه گذشته شعار » مدرسه زندگی « را سرلوحه كار 
خود قرار داده است ضرورت مركز تخصصی روان شناسی در كنار مدارس را بیش از پیش احساس 
كرده است؛ بنابراین مركز مشاوره مفید با هدف »ارتقاء كیفیت زندگی« مراجعان و با راهبرد 
» پیشگیری« توسط آموزش های مناسب به مخاطبان مؤثر مدارس در خدمت مدارس و سازمان ها 
و افراد جامعه است. از این رو، مدارس در برنامه های دانش افزایی همکاران و خانواده ها در حوزه های 

مجتمع آموزشی مفید كه در دهه گذشته 
شعار » مدرسه زندگی « را سرلوحه كار خود 
قرار داده است ضرورت مركز تخصصی 
روان شناسی در كنار مدارس را بیش از پیش 
احساس كرده است؛ بنابراین مركز مشاوره 
مفید با هدف »ارتقاء كیفیت زندگی« مراجعان 
و با راهبرد » پیشگیری« توسط آموزش های 
مناسب به مخاطبان مؤثر مدارس در خدمت 
مدارس و سازمان ها و افراد جامعه است

پیچیدگی زندگی های امروزی و ضرورت 
بهره مندی از مشاوره

گفت وگو با داریوش كریم زادگان، مدیر مركز خدمات روان شناسی و مشاوره مفید

گفت و گو
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روان شناسی می توانند از پشتیبانی های این مركز بهره مند شوند. همچنین باید عرض كنم كه 
مراجعه به چنین مركزی، فقط به سبب مشکالت روانی و شرایط بحرانی نیست، بلکه هركسی 
دنبال افزایش كیفیت زندگی در حوزه های مختلفی از جمله فردی، زناشویی، تربیت فرزندان و 
حتی ارتباط با شغل، كار و نیاز به كمك برای شناخت از استعداد خود داشته باشد، می تواند به این 

مركز مراجعه نمایند.
به این ترتیب مراجعه به چنین مركزی فقط به خاطرمرض های روانی و شرایط بحرانی نیست 
بلکه هركسی كه دنبال افزایش كیفیت زندگی در حوزه های مختلف باشد می تواند به این مركز 
سری بزند، حوزه های فردی، زناشویی، تربیت فرزندان و حتی ارتباط با شغل، كار و نیاز به كمك 

برای شناخت استعداد خود.

فعالیت  های مرکز مشاوره در چه زمینه هایی تعریف شده است؟  �
جوانان،  و  نوجوانان  درمانی،  بازی  و  كودك  جمله:  از  روان شناسی  مختلف  درزمینه های 

هدایت تحصیلی، استعدادیابی و هدایت شغلی، خانواده درمانی و مشاوره پیش از ازدواج.

در ارائه خدمات مشاوره به عنوان مرکز وابسته به مجتمع آموزشی مفید با چه  �
چالش هایی روبه رو بوده اید و برای مقابله با آنها چه برنامه ریزی هایی شده است؟ 

بعضا مطرح می شود كه برخی مراجعان نگرانی هایی از مراكز مشاوره مدرسه ای دارند. برای آنها 
مهم است كه محتوای جلسه مشاوره محرمانه بماند و مذاكرات اتاق مشاوره در سرنوشت تحصیلی 

یا  كاری آنها در مدارس هیچ گونه نقشی نداشته باشد. 
برای تامین چنین محل امن و قابل اعتمادی، مركز مشاوره مفید در ساختمانی مستقل و جدا از 

مدارس و با معماری داخلی ویژه ، دنج و سرشار از آرامش تجهیز شده است.
در این مركز اصل محرمانگی  مشاوره به صورت حرفه ای رعایت می شود. 

به عالوه این مركز از حیث حقوقی و اقتصادی از مدارس مستقل است. هر چند به طور طبیعی 
مدارس مفید استفاده از این مركز را به كسانی كه نیاز داشته باشند توصیه خواهند كرد اما آن را به 
كسی تحمیل  نمی كنند. چراكه الزم است مراجعه كننده در انتخاب مركز مشاوره خود كامال مختار 
باشد. در نتیجه به هر مركزی كه مراجعه كند با پرداخت هزینه ی مشاوره مسئولیت كامل توجه 
به نتایج  جلسات را شخصا به عهده می  گیرد كه این مهم در ثمر بخشی كار نقش به سزایی دارد.   

در نتیجه علی رغم آنکه مركز مشاوره مفید زیر نظر 
مجتمع آموزشی مفید است اما نهادی است كامال مستقل 
از مدارس و هرگونه ارتباط با مدارس همراه رعایت اصول و 

اخالق حرفه ای روان شناسی است.

مزیت های مرکز مشاوره مفید در مقایسه با دیگر  �
مراکز چیست؟ 

این مركز داری مجوز رسمی از سازمان نظام روان شناسی 
تمام  نتیجه  در  است.  م  پروانه 1210 ـ  شماره  با  كشور 
درمانگرانش دارای پروانه كار از سازمان نظام روان شناسی 
بوده و با استانداردهای آن فعالیت می كنند. عالوه بر فعالیت 
كاماًل حرفه ای و كارشناسی، این مركز همچنین تالش 
می كند همراه و هماهنگ با فرهنگ مدارس مفید پیش 

برود. 
مفید«1  راهبردی  » اندیشکده  با  اكوسیستمی  تعامل 
و » خانه یادگیری سرو «2 و مدارس مفید این مركز را در 
چرخه ای از پژوهش، آموزش و سرویس دهی به جامعه قرار 
می دهد كه مسیرتعالی و كیفیت بخشی خدمات خود را 

مطابق با نیاز جامعه مخاطبان هموار می كند. 

ارائه خدمات مشاوره برای  �  این مرکز با هدف 
یا  شده  تأسیس  مفید  آموزشی  مجتمع  داخل 

مخاطبان بیرون از مفید نیز مخاطب آن هستند؟ 
جامعه مخاطب این مركز » خانواده بزرگ مدارس مفید « 
شامل دانش آموزان، خانواده ها، همکاران و فارغ التحصیالن 
و همچنین » جامعه فراتر از مفید « است؛ یعنی مراجعان 

بیرون از مجموعه مفید نیز در این مركز پذیرش می شوند.

پانوشت:

)1(گروهی پژوهشی است كه با مجوز وزارت آموزش عالی، مطالعات و پژوهش های آكادمیك كاربردی در حوزه های تعلیم تربیت و دینداری را در دنیای معاصر انجام می دهد.

)2( مركز آموزش معلمان كه متولی آموزش مربیان مجموعه مفید است و همچنین به عالقمندان، الگوی برنامه درسی مفید غیر شاغل در این مدارس هم آموزش می دهد.

گفت و گو
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خانه سرو به عنوان یکی از مراكز وابسته به مجتمع آموزشی مفید، با هدف آموزش و پشتیبانی معلمان 
مفید و سایر معلمان عالقه مند، در ماه های آغازین سال 1401 فعالیت خود را آغاز كرد. 

مأموریت خانه سرو، عالوه بر ادامه فعالیت برنامه های آموزشی الگوی برنامه درسی در مقاطع دبستان 
و متوسطه دوره اول مدارس مجتمع آموزشی مفید، ایجاد اجتماع حرفه ای پژوهشگران و مدرسان حوزه 
یاددهی ـ یادگیری، برای تولید برنامه درسی معنادار، پویا، با سازگاری درونی و بیرونی برای اجرا در 
مراكز آموزشی مفید و سایر مراكز و پشتیبانی از معلمان مفید و سایر معلمان عالقه مند تعیین شده است. 
خانه سرو در تالش است از طریق مهیا كردن فرصت یادگیری، پژوهش، تجربه و هم افزایی، زمینه ای را 
فراهم كند كه شركت كنندگان در دوره های آموزشی خانه سرو با شایستگی هایی كه كسب كرده اند و با 
این باور كه یادگیری پایانی ندارد، در مسیر بالندگی حركت كنند و با دركی صحیح از تنوع یادگیرندگان، 

از یادگیری همه برای رسیدن به بهترین خود و به نفع جامعه، پشتیبانی كنند. 
همچنین با كسب دانش و مهارتی كه شركت كنندگان در دوره ها در طراحی مسیریادگیری دارند، 
برای برطرف كردن فاصله میان علم و عمل گام بردارند و آماده تعامل سازنده با دیگران، خانواده ها، 
مدارس دیگر، سازمان های مرتبط داخلی و خارجی، به نفع خود و جامعه باشند. قرار گرفتن در جایگاه 
مرجعی قابل اطمینان برای همراهی با مراكز آموزشی، در مسیر بالندگی حرفه ای و توسعه سرمایه 

انسانی در حوزه یاددهی ـ یادگیری، به عنوان چشم انداز خانه سرو اعالم شده است. 
تشکیل گروه علمی و پشتیبانی از آن برای طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با الگوی 
برنامه درسی مفید و اجزای آن در مدارس مفید در مقطع پیش دبستان، دبستان و متوسطه اول، یکی از 

فعالیت های پیش بینی شده در راستای انجام مأموریت خانه سرو است. 
پشتیبانی از معلمان مدارس مفید در هر سه مقطع برای طراحی در الگوی برنامه درسی، طراحی و 
اجرای برنامه هایی برای پایش اجرای الگوی برنامه درسی مفید، به منظور استقرار الگو در هر سه مقطع 
و طراحی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی مربیگری و تدریس برای دبیرستان های مفید، بخشی 

دیگر از فعالیت های خانه یادگیری سرو محسوب می شود. 
مستندسازی فعالیت های مركز آموزش، تدوین رویه جذب و برنامه آموزشی برای توانمندسازی 
مربیان و معلمان جدید مدارس مفید و ارزیابی پیشرفت در برنامه، نشر ایده ها و روش های آموزشی مفید، 
تولید كتاب ها و جزوات مرتبط با یاددهی ـ یادگیری و طراحی و برگزاری رویدادهای  ترویجی نیز از دیگر 

زمینه های فعالیت این مركز وابسته به مجتمع آموزشی مفید است. 
تولید، طراحی و اجرای دوره های آموزش مربی مبتی بر بستر ارتباط از راه دور، طراحی و برگزاری 
دوره های آموزشی برای سایر مدارس متقاضی و افراد عالقه مند، طراحی و برگزاری دوره های توسعه 
حرفه ای مدیران آموزشی و تولید محتوای آموزشی دیجیتال )آفالین( برای دانش آموزان نیز از جمله 

فعالیت های خانه سرو است. 
تا كنون، جز یك دوره، از استادان و معلمان مجتمع آموزشی مفید استفاده شده، اما محدودیتی در 
این خصوص در برنامه های خانه سرو وجود ندارد و در صورت نیاز، خانه سرو این آمادگی را دارد كه از 
كارشناسان و استادان خارج از مجتمع آموزشی مفید نیز برای برگزاری دوره های آموزشی استفاده كند. 
همچنین این مركز آمادگی ارائه خدمات به معلمان مناطق محروم، به منظور ایفای مسئولیت 
اجتماعی خود را دارد و تالش شده بخشی از سهمیه هر دوره به معلمان و مربیانی اختصاص یابد كه در 

مناطق محروم خدمت می كنند. 
برگزاری دوره های آموزشی در خارج از تهران یکی ا دیگر از مواردی است كه تقاضا برای آن وجود 
دارد و این امیدواری هست كه زمینه همکاری خانه سرو با معلمان و مدرسانی كه در سایر نقاط كشور 

فعالیت می كنند نیز فراهم شود. 
خانه سرو تاكنون میزبان 17 دوره آموزشی متنوع در دو گروه مخاطبان بیرون از مجتمع آموزشی 

مفید و دوره های آموزشی الگوی آموزشی مفید برای معلمان 
دو مقطع دبستان و متوسطه دوره اول مفید با حضور بیش 
از 580 نفر بوده است. دوره مقدماتی و تکمیلی تربیت مربی 
دبستان، كارگاه جامع آموزش دبستان با نگاه فنالندی، دوره 
فلسفی، دوره كاوشگری و دوره انگیزه، از جمله دوره های 
است.   بوده  مجتمع  از  بیرون  مخاطبان  برای  شده  برگزار 
همچنین كارگاه های علوم، فارسی، هنر، زبان و دین و قرآن نیز 
در دو مقطع دبستان و متوسطه دوره اول برای معلمان مدارس 

مفید برگزار شده است.

آغاز فعالیت خانه سرو )خانه یادگیری معلمان(

خبر
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خبر
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گزارش خبریگفت و گو

اردوی جهادی دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم 
مفید، طبق سنت هر ساله و پس از دو سال وقفه به دلیل 
شیوع ویروس كرونا، امسال در سه منطقه از مناطق محروم 

كشور برگزار شد. 
امسال 175 دانش آموز از دبیرستان های دوره دوم مفید 
یادگارامام، قیطریه و نیایش به همراه مربیان و كادر آموزشی 
مدارس، با حضور در اردوهای های جهادی و فعالیت در 
مناطق محروم و صرف كمك های جمع آوری شده بالغ بر 

895 میلیون تومان، به یاری نیازمندان شتافتند. 
دانش آموزان دبیرستان مفید یادگار امام كه تابستان 
امسال سی و نهمین دوره از اردوهای جهادی خود را برگزار 
كردند، با حضور در مناطق روستایی بخش لوجلی شهرستان 
مسکونی،  منزل  چند  ساخت  مانند  اقداماتی  شیروان، 
چندسرویس بهداشتی و حمام، ساخت مسجد، اورژانس، 
چند مورد دیوار چینی حیاط، رنگ آمیزی مدارس، تعمیر 
سرویس  تعمیرات  شبانه روزی،  مدرسه  آشپزخانه  لوازم 
ارزاق،  100بسته  توزیع  شبانه روزی،  مدرسه  بهداشتی 
توزیع100بسته لوازم التحریر و تهیه چند قلم از جهیزیه 
عروس را با هزینه ای بالغ بر 650 میلیون تومان به مرحله 

اجرا رساندند. 
در این دوره از اردوی جهادی دبیرستان دوره دوم مفید 
یادگار امام كه از 10 الی 20 شهریور برگزار شد، 83 نفر از 
دانش آموزان و 16 نفر از مربیان و كادر آموزشی مدرسه 

حضور داشتند. 
دانش  آموزان دبیرستان مفید قیطریه نیز تابستان امسال 
در سی و نهمین دوره از اردوهای جهادی خود به مناطق 
محروم شهرستان شیروان سفر كردند و اقدامات خود در 
زمینه های عمرانی و محرومیت زدایی، مانند حصاركشی 
سرویس  و  حمام  ساخت  روستا،  معبر  اصالح  و  حیاط 
بهداشتی، كفسازی حیاط خانه سرایدار مدرسه، توزیع 

كمك های غیرنقدی جمع آوری شده از سوی اولیا و خیرین، ذبح و توزیع 3 رأس گوسفند تقبل 
شده توسط خیرین، خرید و اهدای دو عدد یخچال و اجاق گاز به دو خانواده نیازمند، توسط خود 

دانش آموزان حاضر در اردو و در حین اردو، با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون تومان را انجام دادند. 
در این دوره از اردوی جهادی دبیرستان دوره دوم مفید قیطریه كه از 1 الی 11 شهریور برگزار 

شد، 54 نفر از دانش آموزان و 11 نفر از مربیان و كادر آموزشی مدرسه حضور داشتند. 
دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مفید نیایش نیز از 16 الی 24شهریور به شهرستان  پلدشت در 
استان آذربایجان شرقی سفر كردند و در این سفر و در روستاهای محروم این شهرستان اقداماتی 
مانند دیوار كشی و رنگ آمیزی مدرسه دبستان، دیوار كشی و اجرای درو فنس دبستان و تجهیز 

كتابخانه دبیرستان را به مرحله اجرا رساندند. 
در این دوره از اردوی جهادی دبیرستان مفید نیایش كه با حضور 38 دانش آموز و 6 تن از مربیان 
و كارد آموزشی مدرسه برگزار شد، مبلغ 45 میلیون تومان كمك جمع آوری شده برای اقدامات 

عمرانی، مورد استفاده قرار گرفت. 
اردوهای جهادی هزینه های سفر را خود دانش آموزان پرداخت می كنند و كمك های  در 
جمع آوری شده فقط برای اقدامات عمرانی و محرومیت زدایی درمناطق محروم مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
سنت حسنه اردوی جهادی، از سال 1359 برای كمك به محرومان و نیازمندان در دبیرستان 
مفید به عنوان یکی از پیشقدمان این حركت انسان دوستانه و خیرخواهانه در كشورمان ایجاد شد و 
هر ساله گروهی از دانش آموزان، همراه با معلمان و كاركنان مدرسه با شركت در اردوی جهادی به 

كمك محرومان و نیازمندان در مناطق محروم كشور می شتابند. 
اردوهای جهادی در ایام تعطیالت تابستانی برگزار می شود و دانش آموزان همراه با مربیان و كادر 
آموزشی مدرسه، با شركت در این اردوها به یاری محرومان مناطق مختلف كشور می شتابند و در 
كنار كمك به نیازمندان، احساس مسئولیت در قبال هموطنان محروم را در بین خود، خانواده و 

اطرافیان، تقویت می كنند. 
هر سال، كمك های الزم برای مسافرت های جهادی از طریق دانش آموزان و خانواده های 
آنان جمع آوری می شود. در حقیقت اصلی ترین منبع جمع آوری كمك برای مناطق محروم، 

دانش آموزان و خانواده های آنها هستند. 
همچنین هر سال، چند ماه قبل از اردوی جهادی، دبیرستان های مفید پذیرای كمك های 
غیرنقدی خّیران شامل برنج، روغن، قند، شکر، چای، لباس و دیگر وسایل ضروری زندگی هستند 
و قبل از شروع مسافرت، این اقالم توسط دانش آموزان در وسایل نقلیه، بارگیری و به محل اردو 

فرستاده می شوند. 

برپایی اردوهای جهادی مدارس مفید
اردوی جهادی دانش آموزان مدارس مفید در سه منطقه از مناطق محروم كشور برگزار شد
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دبیرستان دوره دوم مفید نیایش
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دبیرستان دوره دوم مفید قیطریه

گزارش خبریگفت و گو
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دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام

گزارش خبریگفت و گو
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گفت و گو

كتاب  »به شرط بهشت« روایتگر زندگی شهید »سعید 
روایتگر  و ششم«  بیست  و كتاب »خانه  امیری مقدم« 

زندگی شهید »مجید صادقی نژاد« رونمایی شدند.
آیین رونمایی از این دو كتاب با حضور نویسنده كتاب ها، 
خانواده و همرزمان این شهیدان واالمقام، در مركز اسناد و 

تحقیقات دفاع مقدس سپاه برگزار شد. 
رئیس مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در بخشی 
از این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهدای دوران دفاع 
قابل  جنگ  در  دانش آموزان  حضور  آمار  گفت:  مقدس 
توجه است و این نقش، منحصر به دفاع مقدس هم نیست. 

دانش آموزان در پیروزی انقالب هم نقش مهمی داشتند. 
سردار نائینی در ادامه با بیان اینکه كتاب های مربوط 
به شهید سعید امیری مقدم و مجید صادقی نژاد نشان 
می دهد هر دو آنها یك هویت دارند، با اشاره به اینکه آنها 

دانش آموزان مدرسه مفید بودند و مركز اسناد كتاب هایی از دانش آموزان این مدرسه آماده كرده 
ادامه داد: كتاب هایی كه از مدرسه مفید آماده شده قابلیت تبدیل به آثار تصویری هم دارد. در واقع 

آنها در سبقت از جهاد پیش قدم بودند. 
وی از حضور خانواده های شهیدان امیری مقدم و صادقی نژاد و همچنین دست اندركاران 
كتاب های »به شرط بهشت« و »خانه بیست و ششم« تشکر و تأكید كرد: جنگ ابعاد مختلفی 
داشت. افرادی كه راوی جنگ بودند دارای فهم عمیقی بودند. اهل قلم بودند و نگرانی هایی از تحریف 

جنگ داشتند. چنین حسی داشتند كه در كنار فرماندهان بودند. 
»مسعود نورمحمدی« همرزم شهید »سعید امیری مقدم« نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: 
شهید امیری مقدم بچه محل ما بود و هر روز با هم مدرسه می رفتیم و شهید صادقی نژاد هم 

همکالس ما بود و در دوره ای از جنگ تحمیلی من و شهید صادقی نژاد هر دو راوی بودیم. 
وی در ادامه با ذكر خصوصیات اخالقی شهید صادقی نژاد، به بیان نحوه شهادت شهید صادقی نژاد 

پرداخت. 
در پایان این مراسم از »سمیه گنجی« نویسنده این كتاب ها و خانواده های معظم شهیدان 

»سعید امیری مقدم« و »مجید صادقی نژاد« تقدیر به عمل آمد. 

به شرط بهشت و خانه بیست و ششم
رونمایی از دو كتاب درباره زندگی شهدای دبیرستان مفید
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رئیس مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: 
آمار حضور دانش آموزان در جنگ تحمیلی 

قابل توجه است و این نقش، منحصر به 
دفاع مقدس هم نیست. دانش آموزان در 

پیروزی انقالب هم نقش مهمی داشتند

گزارش خبری
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فعالیت های خیریه  مجتمع آموزشی مفید 
در مناطق محروم

مسئولیت  ایفای  راستای  در  مفید  آموزشی  مجتمع 
اقدام  آموزشی،  خیریه  فعالیت های  انجام  و  اجتماعی 
برای  رایگان  آموزشی  كارگاه های  و  دوره ها  برگزاری  به 
دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی مناطق 
محروم كشور از جمله مناطق حاشیه نشین تهران، خراسان 

شمالی، سیستان، كرمانشاه، بوشهر و كرمان كرده است. 
منظقه فشافویه یکی از مناطق میزبان این فعالیت  ها در 
قالب طرح های »از معلمی تا راهبری «، » فرصت طالیی 
تابستان « و » گام به گام تا كنکور« بود كه برنامه هایی توسط 
به صورت  مفید  آموزشی  مجتمع  معلمان  و  كارشناسان 

حضوری و غیرحضوری در آنجا برگزار شد. 
بالغ بر  با بودجه ای  تا راهبری«  در طرح »از معلمی 
چهارصد و هفتاد میلیون تومان، حدود 50 نفر كه بیش از 
80 درصد آنها خانم و با سابقه كار 2 تا 28 سال خدمت در 
آموزش و پرورش بودند، آموزش های الزم را در قالب چهار 
كارگاه آموزشی من و معلمی، ارتباط مؤثر، موانع ارتباط 

مؤثر و بازی و یادگیری فرا گرفتند. 
شركت كنندگان در این كارگاه ها با موانع ارتباط مؤثر در 
آموزش و راهکارهای مواجهه با آن و استفاده از بازی های 

آموزشی در فرایند تدریس آشنا شدند. 
در طرح »فرصت طالیی تابستان« نیز تعداد 27 نفر از 
دانش آموزان دختر سال دوازدهم دبیرستان در رشتههای 
ریاضی و تجربی برای آمادگی كنکور، به مدت دو ماه )مرداد 
و شهریورماه سال 1400( با حضور دبیران و مشاوران مجرب 

پیشدانشگاهی، آموزش های الزم را دریافت كردند. 
همچنین در طرح »گام به گام تا كنکور« با بودجه ای بالغ 
بر 170 میلیون تومان، تعداد 54 نفر در رشته های ریاضی 
و فیزیك، تجربی و انسانی در كالس های آمادگی كنکور 

حضور یافتند. 
آموزشی  دوره های  و  كارگاه ها  این  اجرای  و  طراحی 
توسط كارشناسان مجتمع آموزشی مفید و با همکاری 
خیریه مفید و اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه انجام 

شد. 
خیریه مفید با رویکردی جدید و با هدف ایجاد هم افزایی 
بین خّیران و خیریه های متعلق به خانواده بزرگ مؤسسه 
مکتب امیرالمؤمنین)ع( اعم از دانش آموزان، دانشجویان 
و فارغ التحصیالن مجتمع مدارس و دانشگاه مفید شکل 

گرفته است. 
منطقه محروم فشافویه یکی از مناطق محروم در نزدیکی پایتخت و در جنوب شرقی تهران است 

و به عنوان منطقه هدف فعالیت های خیریه مفید انتخاب شده است. 
همچنین بخش دیگری از فعالیت های خیریه مجتمع آموزشی مفید از طریق جذب و آموزش از 

راه دوره دانش آموزان نیازمند شهرهای مختلف كشور به مرحله اجرا رسیده است.
در این طرح با اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال، حدود 90 نفر از دانش آموزان دختر و پسر 
در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های علوم تجربی و انسانی از مناطق محروم شهرهای 
خراسان شمالی، سیستان، كرمانشاه، بوشهر و كرمان تحت پوشش خدمات آموزشی قرار گرفته اند. 
این خدمات در قالب تهیه كتاب، برگزاری كالس های آموزشی مجازی در سامانه سمیم مفید، 
برنامه ریزی درسی و پیگیری آن و ثبت نام برای آزمون گزینه 2 بوده كه با توجه به نیاز هر دانش آموز 

و استقبال آنها انجام شده است. 
جمع آوری كتب كمك درسی از دانش آموزان مدارس مفید و دیگر مدارس عالقه مند به مشاركت 
در امور خیریه، از دیگر خدمات انجام شده است كه در این طرح، در چندین مرحله كتب سالم و 
قابل استفاده، مرتب، جداسازی و ارسال شده كه قیمت حدودی كتب جمع آوری شده، بیش از یك 

میلیارد ریال برآورد می شود.

گزارش خبری
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رونمایی از كتاب خاطرات دكتر ظفرقندی
اشتیاق«  درد  »شرح  کتاب  رونمایی  مراسم 
محمدرضا  دکتر  خاطرات  مجموعه  شامل 
ظفرقندی، پزشک تیم اضطراری جنگ تحمیلی 
و یکی از معلمان سال های  دور مدرسه مفید، عصر 
پنجشنبه 30 تیر ماه در سالن سوره حوزه هنری 
اهالی  از پزشکان،  با حضور راوی کتاب، جمعی 
فرهنگ و ادب و جمعی از دانش آموزان قدیمی 

سال های دور مدرسه مفید برگزار شد. 
محمدرضاظفرقندی در آیین رونمایی از کتاب 
»درد اشتیاق« گفت: ما در جایی کار می کردیم که 

با درد و زخم و اشتیاق روبه رو بودیم و بسیاری از رزمندگان به رغم جراحت در جنگ 
تحمیلی، اشتیاق دفاع از ایران را داشتند. 

رئیس سابق سازمان نظام پزشکی کشور از حضور گرم جامعه پزشکی و مسئوالن 
فرهنگی در این مراسم تشکر کرد و افزود: خاطراتم را ثبت کردم تا میراثی برای 
اینکه  فراموشی سپرده نشود، ضمن  به دست  تاریخ  و در طول  باشد  آیندگان 

نوجوانان و جوانانی که آن روزها را ندیده اند بدانند چه اتفاقاتی رخ داده است. 
ظفرقندی ادامه داد: باید فداکاری ها و رشادت ها را بیان کرد تا همگان بدانند که 

گزارش خبریگفت و گو
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تمدن ایران بر چه پایه ای شکل گرفته است. 
وی سپس به بیان خاطراتی از دفاع مقدس، مجروحان و بیمارستان های صحرایی 

که در دوران جنگ از آنها استفاده می شد پرداخت. 
فارغ التحصیل  و  تهران  سابق  شهردار  حناچی،  پیروز  مراسم،  این  ادامه  در 
دوره نخست دبیرستان مفید طی سخنانی گفت: در کنار همه رشادت هایی که در 
دفاع مقدس رخ داد، حرکت های تخصصی جنگ آنقدر که باید مورد توجه قرار 
نگرفته است. از جمله این حرکت های تخصصی، اقدامات جامعه پزشکان در 8 سال 
جنگ تحمیلی است که انتشار کتاب »شرح درد اشتیاق« می تواند اتفاق خوبی در 

این زمینه باشد.

حناچی در ادامه با ارائه پاورپوینتی برای حضار، 
 8 در  بیمارستان های صحرایی  و شکل  ساختار 
سال دفاع مقدس را از دیدگاه معماری تحلیل و 

بررسی کرد. 
در پایان این مراسم با حضور جمعی از پزشکان 
و مسئوالن از کتاب »شرح درد اشتیاق« رونمایی 

شد. 
دکتر  اینکه  به  توجه  با  هم  است  ذکر  شایان 
ظفرقندی سال ها پیش در مدرسه مفید تدریس 
می کرد، دانش آموزان قدیمی این مدرسه با حضور 

روی سن با معلم خود عکس یادگاری گرفتند. 
کتاب »شرح درد اشتیاق« از سوی انتشارات 
سوره مهر در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. 

گزارش خبریگفت و گو
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كسب 42 رتبه زیر هزار در كنكور 1401
دانش آموزان مفید در كنکور سال 1401 موفق به كسب 42 رتبه زیر هزار در سه 

گروه آزمایشی ریاضی و فیزیك، تجربی و انسانی شدند. 
آمارهای مربوط به نتایج كسب شده در كنکور سال جاری نشان می دهد، در رشته 
ریاضی، تجربی و انسانی به ترتیب20، 12 و 29 درصد از دانش آموزان مفید در پایه 
دوازدهم، موفق به كسب رتبه های زیر هزار شدند كه این نتایج از رشد قابل توجهی 

نسبت به نتایج سال گذشته در كنکور حکایت دارد.
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خبر

 بهره برداری از زمین فوتبال
دبستان مفید قم

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دبستان مفید پسرانه قم با صرف اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و سیصد میلیون ریال به بهره برداری رسید. 
در اجرای این طرح و با هدف ایمن سازی بیشتر، در فضاسازی كنار زمین نیز كف پوش های گرانول مورد استفاده قرار گرفته شده است. 

اكنون 250 دانش آموز در دبستان پسرانه مفید قم در حال تحصیل هستند كه از این پس برای فعالیت های مختلف ورزشی- تفریحی، از این مکان استفاده خواهند كرد. 

57فصلنامه مجتمع آموزشی مفید/ بهار و تابستان 1401



m o f i d

خبر

مدارس متوسطه دوره اول و دوم دخترانه مفید، از اواسط 
تابستان امسال به ساختمان جدید در محله دولت )خیابان 
شهید كالهدوز(، بلوار كاوه، خیابان جهانتاب، كوچه هنگامه 

شرقی نقل مکان كردند.
ساختمان جدید مدرسه با مساحت حدود هزار متر مربع 
و زیر بنای 3 هزار متر مربع در 4 طبقه، دارای حیاط و فضای 

مناسب برای بازی و ورزش دانش آموزان است.
الزم به ذكر است كه اكنون 160 دانش آموز در پایه هفتم، هشتم و نهم و با حضور 60 نفر از 
كاركنان تمام وقت و پاره وقت و در دبیرستان دوره دوم نیز 75 دانش آموز در 3 پایه و 3 رشته 
ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی، همراه 45 نفر از كاركنان تمام وقت و پاره وقت در سمت مدیر 
و كادر اجرایی و آموزشی و دبیران در حوزه و تخصص های مختلف مشغول به تدریس و همکاری 

با مجموعه مفید هستند.

متوسطه های دوره اول و دوم دخترانه مفید 
در ساختمان جدید
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مفید  دوم  دوره  دبیرستان  یازدهم  پایه  دانش آموزان 
یادگار امام)ره(، به عنوان پژوهشگران منطقه 2 شهر تهران 
فناوری  و  نوآوری  بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین  در 

)INOTEX 2022( حضور یافتند. 
در این نمایشگاه، پروژه عرفان مشایخ و محمد فائق مورد 

بازدید دكتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسئوالن آموزش و پرورش و 
وزارت صمت و دیگر عالقه مندان عرصه نوآوری و فناوری قرار گرفت. 

پروژه مذكور با عنوان ساخت پوشش های جاذب پرتوهای ماورای بنفش و فروسرخ و كاربرد آن 
بر پوشش های حفاظتی كارگران صنعت فوالد و در رشته پژوهشی شیمی و نانو، با هدایت آقایان 

شوكتی و خدارحمی، استادان این دانش آموزان پژوهشگر، در این نمایشگاه ارائه شد. 

حضور موفق دانش آموزان مفید در 
)INOTEX 2022( نمایشگاه

خبر
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كمك های نیكوكارانه 
برای خانواده های نیازمند 

60 بسته مواد غذایی تهیه شده توسط دانش آموزان، والدین و كاركنان نیکوكار مدرسه متوسطه پسرانه دوره اول مفید قیطریه، دوشنبه 29 
فروردین، بین خانواده های محروم و نیازمند توزیع شد. 

در این فعالیت خیرخواهانه كه در ماه پرخیر و بركت رمضان و همزمان با میالد باسعادت امام حسن مجتبی علیه السالم آغاز شد، 350 میلیون 
ریال برای خرید مایحتاج خانواده های نیازمند جمع آوری و اقالم غذایی مورد نیاز خریداری شد. 

اقالم اهدایی شامل 10كیلو برنج، یك عدد مرغ، یك كیلو گوشت، دو بسته ماكارانی، یك رب گوجه فرنگی، دو روغن مایع، یك جعبه خرما، یك 
جعبه چای و یك بسته ماسك بود. 

خبر
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دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم مفید قیطریه 
موفق به كسب رتبه نخست جشنواره دانش آموزی خواجه 

نصیرالدین طوسی شدند. 
ساخت  پــروژه  با  شکوه  خرم  علی  و  هدایتی  محمد 
از  استفاده  با  شونده،  تمیز  خود  خورشیدی  سلول های 
اكسید  نانوذرات  فوتوكاتالیستی  و  آبدوستی  خاصیت 

تیتانیوم، در این جشنواره حضور داشتند. 
با  ساله  هر  طوسی  نصیر الدین  خواجه  ملی  جشنواره 
هدف ترغیب و ایجاد انگیزه در دانش آموزان پژوهشگر، در 
3 مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسط دوم حول 3 محور 
ایده پردازی، سمینار علمی و سخنرانی علمی، در زمینه های 
انرژی،  نانوتکنولوژی،  زیست شناسی،  ریاضی،  مختلف 
مهندسی، معماری، ادبیات، هنر، اقتصاد و... برگزار می شود. 

دانش آموزان  و سیدهیراد مرتضوی،  امین حسنی 
پایه دهم دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام موفق 
به كسب رتبه شایسته تقدیر در چهارمین جشنواره 

پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان شدند.
با  بتن  »تقویت  عنوان  با  دانش آموزان  این  پروژه 
بهره گیری از نانومواد« در رشته پژوهشی شیمی و 
نانو، با هدایت و راهنمایی استادان شوكتی، زارع و 

رضوانی در این جشنواره ارائه شد.
دانــش آمــوزی  پــروژه هــای  جشنواره  چهارمین 
جاری  سال  ماه  اردیبهشت  جوان  فرهیختگان 
به صورت مجازی، با حضور بیش از 1000 دانش آموز 
با استعداد و پژوهشگر از 14 استان كشور در قالب 

بیش از 250 پروژه علمی برگزار شد. 

رتبه نخست جشنواره خواجه نصیرالدین برای دانش آموزان مفید

 كسب رتبه در چهارمین جشنواره
 پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان 
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مشاركت دانش آموزان مفید 
برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

مفید  پسرانه  اول  دوره  متوسطه  مقطع  دانش آموزان 
قلهك، در آزادسازی پنج زندانی جرائم نقدی غیرعمد، 

جمعاً مبلغ 37 میلیون تومان جمع آوری كردند. 
دوم مرداد ماه سال جاری، پنج نفر از دانش آموزان پایه 
هشتم و نهم، همراه مسئول پایه و مدیر مدرسه، به نمایندگی 
از كل دبیرستان متوسطه دوره اول مفید قلهك به ستاد 
مردمی رسیدگی به امور دیه، واقع در خیابان نجات اللهی 
رفتند.  در ستاد دیه، پرونده های تعدادی از زندانیان جرائم 
غیرعمد پیش روی دانش آموزان قرار داده شد، تا به انتخاب 
خودشان، در آزادسازی پنج نفر از زندانیان و به نمایندگی 
از كل مدرسه مشاركت كنند. در این اقدام، بدهی سه نفر از 
زندانیان جرائم غیر عمد به طور كامل و بخشی از بدهی دو 

نفر دیگر نیز پرداخت شد. 
 1401 اردیبهشت ماه  اواخــر  كه  است  حالی  در  این 
دانش آموزان دبیرستان متوسطه دوره اول مفید قلهك، 

بازارچه خیریه ای با هدف آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار كردند و در پایان این رویداد، با 
مشاركت دانش آموزان، اولیا و كادر مدرسه، مبلغ 37 میلیون تومان جمع آوری شد. 

شایان توجه است كه یکی از مددجویان آزاد شده، فردی حدودا 50 ساله و دارای دو فرزند بود. 
وی در خانه  ای اجاره ای ساكن و از جانبازان دفاع مقدس بود. او در شركتی مشغول به كار بوده و برای 
خرید لوازم و تجهیزات، تعدادی چك ارائه داده بود كه متأسفانه در این حین همسرش به بیماری 
ام.اس مبتال می شود و تأمین مخارج از جمله هزینه های بیمارستان و خرید داروهای كم یاب و گران 
قیمت بر او تحمیل می شود. از این رو نتوانسته بود در موعد مقرر وجه چك ها را تأمین كند و در نتیجه 

با شکایت شاكیان، محکوم و زندانی شده بود. 
وی سال 1396، با مبلغ بدهی144 میلیون تومان زندانی شده بود و تاكنون تنها حدود 10 میلیون 
تومان از بدهی اش باقی مانده بود كه با كمك دانش آموزان و مسئوالن دبیرستان مفید قلهك، این 
زندانی با بدهی باقی مانده 10 میلیون تومان و دو زندانی دیگر با بدهی های5 و 15 میلیون تومان، به 

آغوش گرم خانواده خود بازگشتند. 
همچنین باقی مانده  مبلغ جمع آوری شده در بازارچه  خیریه، به مبلغ حدود 7 میلیون تومان، به 
دو بخش تقسیم و از هزینه  بدهی دو زندانی دیگر كسر شد. به گفته  مسئوالن ستاد، بدهی هایی كه 

بخشی از آن پرداخت می شود، در كمتر از چند ده روز، كل مبلغ آن توسط خّیران جمع می شود. 
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m o f i d

راهیابی دانش آموزان مفید به مدرسه 
تابستانه دانشگاه صنعتی شریف

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام و قیطریه، موفق به حضور در مرحله كشوری جشنواره ملی پژوهشی اكسیر و راهیابی به مدرسه تابستانه دانشگاه 
صنعتی شریف شدند. 

سید امیرحسین معصومی نژاد، كسری ناصری نیا، محمد كاشانی و محمدحسین ربانی از دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام و محمدپارسا حسینی، علی 
سروش و عماد مسعودی از دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مفید قیطریه موفق به حضور در مرحله كشوری جشنواره ملی پژوهشی اكسیر و راهیابی به مدرسه تابستانه 
دانشگاه صنعتی شریف شدند.  طرح ارائه شده توسط دانش آموزان دبیرستان یادگار امام با عنوان روشنایی الکتریکی با استفاده از جاذبه زمین، با راهنمایی استادشان آقای 

موسی خانی و طرح ارائه شده توسط دانش آموزان مفید قیطریه نیز، با راهنمایی استادانشان آقایان شوكتی و علیزاده، تهیه و ارائه شده است. 
جشنواره ملی دانش آموزی اكسیر به عنوان یك رویداد مسأله محور در پاسخ به سؤاالت مسائل حوزه های آب، انرژی، محیط زیست و سالمت برگزار می شود.  این جشنواره 

با شعار از ایده تا اختراع، در 4 محور تركیب مواد، دستگاه و سازه، فرایند و روش و نرم افزار، ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه سراسر كشور طراحی شده است. 
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راهیابی دانش آموزان مفید به مرحله استانی 
مسابقات پژوهش سراهای دانش آموزی

هشت گروه از دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام)ره( موفق به راهیابی به مرحله استانی مسابقات 
پژوهش سراهای دانش آموزی در رشته ها و گرایش های مختلف زیر شدند. 

عنوان پروژه1
مهار رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس و كاهش 
افــالوكــســیــن هــای B1 و B2 روی مــغــز پسته با 

استفاده ازعصاره های برخی گیاهان دارویی

پژوهشگر: رسا نجاتیان
استاد راهنما: آقای امینی

عنوان پروژه6
روشنایی الكتریكی با استفاده از جاذبه زمین

پژوهشگران: سید امیرحسین معصومی نژاد، كسری ناصری نیا
استاد راهنما: آقای موسی خانی
رشته پژوهشی: مهندسی انرژی

عنوان پروژه7
تبدیل آب ناخالص به آب مقطر و خالص به كمك روش های نوین خورشیدی

پژوهشگران: سید محّمد هادی میری، محمدمهدی عالمتی
استاد راهنما: آقای موسی خانی
رشته پژوهشی: مهندسی انرژی

عنوان پروژه8
ساخت سنسور گاز هیدروژن سولفید با استفاده از فناوری نانو

پژوهشگران: علی رضایی و سورنا سخایی
استادان راهنما: آقایان شوكتی، زارع و رضوانی

رشته پژوهشی: شیمی و نانو

رشته پژوهشی2
زیست

عنوان پروژه
تولید بیودیزل با استفاده از روغن های پسماند 

صنایع غذایی و بررسی مشخصات آن

پژوهشگران: حسین مردی، محمدمهدی سهیلی پور
استاد راهنما: آقای شمسی

رشته پژوهشی: بیوتكنولوژی

خبر

عنوان پروژه3
 ساخت سوپر جاذب غنی شده با نانو ذرات آهن 
و نانو ذرات اكسید آهن و بررسی اثر آن در رشد 

گیاهان

پژوهشگر: سیدعلیرضا موسوی
استادان راهنما: آقایان شوكتی، زارع و رضوانی

رشته پژوهشی: شیمی و نانو

عنوان پروژه4
ساخت پوشش های جاذب پرتوهای ماورای بنفش 
و فــروســرخ و كــاربــرد آن بر پوشش های حفاظتی 

كارگران صنعت فوالد

پژوهشگران: عرفان مشایخ، محمد فائق
استادان راهنما: آقایان شوكتی و خدارحمی

رشته پژوهشی: شیمی و نانو

عنوان پروژه5
تصفیه آب با استفاده از میدان

پژوهشگران: محمدمهدی حاجی حسینی طاحونه، علیرضا 
بیاتی دار، محمد آریا زندی دوست
استاد راهنما: آقای موسی خانی
رشته پژوهشی: مهندسی انرژی











 تحول دیجیتال
 الزام امروز، عاملی برای بقای فردا

 تحول دیجیتال
 واقعیت غیر قابل اناکر دنیای امروز



بهار و تابستان 1401

مدرسه مفید دیجیتال مدرسه ای است که با درک پارادایم عصر 
دیجیتال و با بهره گیری از فناوریهای تحول آفرین، نظام 
یادگیری و مدیریتی، خود را با رویکردی یکپارچه و اکوسیستمی 

متحول کرده و از این طریق با ایجاد تجربه های خوشایند 
برای ذی نفعان به خلق ارزشی فوق العاده در 

راستای اهدافش دست می یابد.




