ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎ

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن
دارد .اﻧﺴﺎنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن آﻣﻮزش دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ آﺗﺶ و ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اوﻟﯿﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﯾﮏ
ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  ۱۸۲ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ،ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺪر را ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﻓﺮاﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .دﺧﺘﺮان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﺷﭙﺰی و ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎ،
آشﻫﺎ ،ادوﯾﻪ و ﺗﺮﺷﯽﻫﺎ را از ﻣﺎدران ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺷﮑﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان
ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ را در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺴﺮی ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،در
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﻣﻄﺮود ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﻬﺎ و ﺧﻠﻮﺗﯽ دور از ﺑﻘﯿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ زودرس ﻣﯽﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺣﺲ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در وﺟﻮد واﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺖ .در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزه ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ،آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ زﺑﺎن دوم و آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اداﻣﻪ
ﻫﻤﺎن روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؛
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
آﯾﻨﺪهﺷﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﺿﺮورت ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻞ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺨﻦ از ﺿﺮورتﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﺷﺮوع ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﻟﺰوم
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ آیﺑﯽام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم و زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎل  ۲۰۱۴را ﻣﯽﺗﻮان اوج ﺟﻮ »آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮﮐﺎن« داﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻗﻀﯿﻪ
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،دهﻫﺎ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﺮزﯾﻞ و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آﻣﻮزشﻫﺎی دوران
دﺑﺴﺘﺎن و اﺑﺘﺪاﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬف درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪارس ﺗﻌﺮﯾﻒ و دورﻧﻤﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﯾﻨﺘﻞ ،آﻣﺎزون
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ درک ﺿﺮورت ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺻﺪﻫﺎ
ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺎزی ،ﻧﺮماﻓﺰار ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮔﺠﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻮدﻧﺪ :آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻣﺴﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﻣﻮج اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ آﻣﺎر و
ارﻗﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،از ﻫﺮ ده ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺷﻐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﻃﯽ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻮددهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ را از آن ﺧﻮد
ﮐﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۷درﺻﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺷﻐﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ راه اﺳﺖ و ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از راه
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽﺗﻮان از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان
از ﻣﺰاﯾﺎ و دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ و آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﯽ دهﻫﺎ ﻣﺰﯾﺖ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دارد و ﮐﻼس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای
آﻣﻮزش درسﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮدی آﻣﻮزش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن رﻓﺘﻪاﯾﻢ و دﻻﯾﻞ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮزﯾﻞ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ
راه ﺑﺮونرﻓﺖ ﺧﻮد از رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را در ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ و اﺳﺘﺎرتآپ
ﻣﺤﻮل اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و زﻣﺎنﺑﺮﺗﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻧﻬﺎدﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺑﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و
دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ راه اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺎ
آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزﺷﯽ
دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ درﮔﯿﺮی و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ
درﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﻧﺤﻮه آﻣﻮزشﻫﺎ در دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن را ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﺠﺰا و ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه ﻣﻔﺼﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺒﺮهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در اﯾﺮان ،زودﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪرکﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻬﺎرتﮔﺮاﯾﯽ ﺳﮑﻪ راﯾﺞ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﯽﺷﻤﺎر ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺒﻮد ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻓﻐﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ
از ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻻزم را اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ،
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰاران ﺷﻐﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری و ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺣﻮزهای رﺳﻮخ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در
دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی را ﺑﺪون ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن روی داﻧﺶآﻣﻮزان
و ﻣﺪارس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﮑﺮچ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن و اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺮماﻓﺰار در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از
ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺮدرﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺪﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
را ﺑﺮﮔﺰار و رﺻﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪارس و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﺻﺮار
دارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﮐﻨﺎر ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﮐﻤﭗ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮوع ﺷﺪ!

اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻗﺪرت وایﻓﺎیﺗﺎن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ

درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

آﯾﻨﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻻﯾﮏﻫﺎی ﻧﺬری

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 09ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395
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