ﺟﺴﺘﺎری در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎزارﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام
و ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن آﻣﻮزﺷﯽ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ وﺟﻮد دارد؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪزودی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اروﭘﺎ رخ
داده اﺳﺖ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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.

ﻣﺪرکﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻬﺎرتﮔﺮاﯾﯽ ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻣﺎ ﻧﺎﯾﺎب ﺑﻮدن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﻓﻨﯽ ،ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدن اﻓﺮاد زﯾﺎدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و رﺷﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻫﻤﮕﯽ دردﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و در ﭘﺲ آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺮاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
اﯾﻦ روزﻫﺎ در اروﭘﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻤﺎی اول
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽﺷﺎن اﺧﺮاج ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺎﯾﺪ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻧﻮﭘﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﯾﻮرو در ﻣﺎه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ اﯾﻦﻫﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎ
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻫﺮ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺣﺪود  ۹ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺮدود
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ روزی  ۹ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﻮی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺪزﻧﯽ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آزﻣﻮنﻫﺎی دﺷﻮاری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺐ را ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در ﮔﺮوهﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در اﮐﺜﺮ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺧﺒﺮی از ﻣﻌﻠﻢ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺒﺎری اﺳﺖ«.

دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻬﻮر اﭘﻞ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪهای از وی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﺟﺎﺑﺰ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽآﻣﻮزد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﭼﻪ ﺧﺮدﺳﺎل و ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه
 G7ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﯾﮑﯽ از دروس اﺟﺒﺎری ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﺪارس اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﺗﺎ  ۱۶ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل درسﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در ۱۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﮐﺸﻒ و ﮐﺎوش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود.
اﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای »زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ« را واﻟﺪﯾﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درک و ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﻮ ،اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ً روﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﮐﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎی اﺳﮑﯿﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮔﺠﺖﻫﺎی

آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

درک ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ؛
ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﺻﻮﻟﺶ را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮐﺪ ،رﺷﺘﻪای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﭗ و ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﺳﻼم« روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه در ﯾﮏ
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪون ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺣﻞ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری و
ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺧﺘﺮاع اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را داﻧﺴﺖ.
از ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ » «Hour of Codeرا داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻞ دوره
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺳﺆال ﺟﺪیﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت
در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دورهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دارد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻬﺎن
»ﻣﺎ در ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺨﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﻣﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ «.اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮوع ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺆﺳﺴﻪ »ﺗِﺪ« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎل ۱۹۶۳
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽداﻧﺪ و
از دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺰاران داﻧﺸﻤﻨﺪ را دارد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ،در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺑﺮای ژاﭘﻦ
و در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ رخ داد .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در
رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﯿﮑﺎری و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ درﮔﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪام از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﯾﮏ »ﮔﻮﮔﻞ« ﯾﺎ »ﻓﯿﺴﺒﻮک« ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻬﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی دادهاﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺧﺒﺮ از آﯾﻨﺪه و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .در واﻗﻊ ،ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﯿﺴﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﯽرود .در آﯾﻨﺪه ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی ورزﯾﺪه و دارای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ذﻫﻦﻫﺎی ﺧﻼق و ﺗﻔﮑﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻐﻞﻫﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺠﻮم آوردهاﻧﺪ و ﻫﺮ روز در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن روﺑﺎتﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر و اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی در ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﺑﺎتﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﻓﻘﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دارﻧﺪ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﺎف ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
در اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﻨﺪآﻣﻮز رخ داده اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
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 ،۲۰۱4ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۱درﺻﺪ از

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﺎﻟﺖ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ آﻣﺎر
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ و ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﺗﺮ از رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ) (Startupدﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﺷﺎن اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه
ﻧﺮماﻓﺰار را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮان آیﺗﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﺷﮑﺎف ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ و دورهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺎزار و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﭘﺮورش ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ :ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن دوره را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺪرگﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار
ﺑﻪ آن روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪرک ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دم وﻧﺪی ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺷﻬﺮ ﺳﺎوﺗﻬﻤﭙﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻮه ﺟﺬب ﻧﯿﺮو و اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺎزارﻫﺎی آیﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت دارد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪرک ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.

ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﭼﺎپﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ازای ﯾﮏ آﮔﻬﯽ »ﺟﺬب
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﭼﻨﺪﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ،NOSQLوردﭘﺮس CSS، ASP.net ،و
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزار آﯾﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺪرک و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ .داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد.

ﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و وزرای ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻣﺪارس درس ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واژهﭘﺮدازﻫﺎ ﯾﺎ
اﮐﺴﻞ را آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آیﺗﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ در ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﺳﻮاد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ آنﻫﺎ را راﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﺳﻮاد اﺳﺖ.

اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﻗﻬﻮهﺳﺎز ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﯾﺨﭽﺎل

ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﺘﺮو ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﻓﺮدی در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و راﺣﺖﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮدش را ﺑﺴﺎزد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺑﺴﺎزد و ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﮐﺴﺐوﮐﺎرش را راهاﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﺧﻮدش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را
راﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دوﺑﺎره
ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر،
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و درﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ
و ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺐﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻠﮕﺮام ﺳﺮوﯾﺲ و اﺑﺰارﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎتﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن در
دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﯾﮏ ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ را در ذﻫﻦ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻨﺘﻞ ،آیﺑﯽام ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻌﺪود ﺣﻮزهﻫﺎی
درآﻣﺪزا و ﺳﻮدده در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد و ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻫﻤﯿﺖ داده
ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد.
==============================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﮐﻤﭗ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮوع ﺷﺪ!

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﺿﺮورت ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻞ؟

ﺑﺎ ﻫﺸﺖ اﺑﺰار آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ راﯾﮕﺎن ﮐﻮدﮐﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

آﯾﻨﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻗﺪرت وایﻓﺎیﺗﺎن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻻﯾﮏﻫﺎی ﻧﺬری
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