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با توجه به شتاب همه گیر عصر حاضر و متولد شدن نسلی دیجیتال که برای دانستن، 
فکر کردن، عمل کردن و حتی تفریح و غیره با استفاده از ابزارهای دیجیتال حرکت 
می کنند، بر محققان تعلیم وتربیت است که به شناسایی، شناخت و ارتباط برقرار کردن 
با آن ها اقدام کنند. آیا نسل اینترنتی و دیجیتالی که در اطراف ما و در کالسمان 
حضور دارند، با نسلی که یك دهه یا دو دهه پیش متولد شده است، متفاوت فکر 
و عمل می کند؟ چرا در محیط آموزشی توانایی ارتباط برقرار کردن با آن ها مشکل 
است و یا گاهی قادر به شناخت و برطرف کردن نیازهای آن ها نیستیم؟ مگر آن ها 
چه ویژگی هایی دارند؟ این ها مواردی هستند که این مقاله سعی در پاسخ دهی به 

آن ها دارد.
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   دورۀ سی و پنجم   رشد  فناوری آموزشی  15 بهمن   1398  شمارۀ  

مقدمه
یكی از دانش آموزانم متنی را با من به اشتراك گذاشت كه برای توضیح 
بیشتر آن، از خودش فیلم گرفته بود و از طریق شبكة اجتماعی واتساپ در 
دو سه فایل صوتی سؤاالتی می كرد. سپس از طریق ایمیل یادداشتی برایم 

ارسال كرد. چند روز بعد كه آف الین بودم نیز پیامی ارسال كرد.
این زندگی یك مغز دیجیتالی است كه در آن ارتباط حضوری و فیزیكی 

ضروری نیست.
تضعیف  باعث  كه  فناوري  از  اندازه  از  بیش  استفادة  آیا هشدارهای 
مهارت های اجتماعی چهره به چهره در دانش آموزانتان می شود، شما را 
به چالش و دردسر می اندازد؟ آیا شما هم با چنین دانش آموزانی سروكار 
دارید؟ آیا شما هم در محیط مدرسه دانش آموزانی را مشاهده می كنید كه 
اطالعات آن ها در زمینة ابزارهای دیجیتال بیش از هر چیز دیگر است؟ 
آیا در نحوة شناخت و ارتباط با دانش آموزانی كه بیشتر اوقات را با اینترنت 
و ابزارهای دیجیتال می گذرانند، مشكل دارید؟ اكنون وقت آن است كه 

همگی با مفهوم مغزهای دیجیتال یا بومیان دیجیتال آشنا شویم.

بومیان دیجیتال
برچسب خاص »بومی دیجیتال« حاصل مجموعه مقاالتی است كه از 
سال 2001، تكنسین آمریكایی، مارك پرنسكی، نوشته است. پرنسكی، 
نسل جوان های متولد شده از سال 1980 را »بومیان دیجیتال« توصیف 
كرد، به دلیل احساس اعتمادبه نفس آن ها در استفاده از فناوری هایی مانند 
اینترنت، بازی های ویدئویی، تلفن همراه و همة اسباب بازی ها و ابزارهای 
عصر دیجیتال. بومیان دیجیتال در استفاده از اینترنت و تلفن های همراه 
»هوشمند« نسبت به نسل قبلی پیشرفته تر هستند. آن ها از محصوالت 
دیجیتال استفاده می كنند و به طور معمول برای استفاده از محصوالت 

پیچیدة فناوری دیجیتال مشكلی ندارند )اكسایر، دوندر واكسایر، 2016(.
بومیان دیجیتال به طور كلی رسانه هایی را ترجیح می دهند كه به جای 
استفادة صرف از متن، با گرافیك بهبود یافته باشند. بومیان دیجیتال 
مستعد ارتباط با استفاده از تصویرهای بصری، مانند تصویرها یا فیلم های 
گرفته شده با دستگاه های تلفن همراه خود هستند. از نظر بومیان دیجیتال 

تصویرها و گرافیك ها جذاب تر از متن عمل می كنند. )پیشین(
پرنسكی از افرادی نام می برد كه نسبت به اطرافیان خود متفاوت فكر 
و عمل می كنند و خصوصیات متمایزی دارند. آن ها را می توان در كالس، 
اتاق معلمان و دفتر گروه پیدا كرد. ما باید از ابزار فناوری استفاده كنیم، 
مكالمة دیجیتال را بیاموزیم و ارتباط با شاگردانمان را بیشتر درك كنیم. 

درواقع، كلید یادگیری، برقراری رابطه است )اسپرینگر، 2010(.
از دانش آموزان نسل اینترنتی خود بپرسید از چه چیزی خوششان می آید؟ 
احتمااًل پاسخ هایی خواهید شنید كه به انواعی از ابزار و وسایل دیجیتال 
مانند پیام نویس، پیام رسان فوری مانند واتساپ، وی چت، اینستاگرام، بازی 
كردن با ابزارهایی چون ایكس باكس و پلی استیشن مربوط می شوند. 
همچنین، ممكن است به ابزارهایی چون تلفن های هوشمند، تبلت ها و 
فعالیت هایی چون وبگردی و تماشا كردن تلویزیون HD اشاره كنند. 
آن ها برای ارتباط برقرار كردن، از ایمیل صوتی، ایمیل متنی یا شبكه های 

تعاملی استفاده می كنند. این نوعی زندگی در دنیای دیجیتال است كه در 
آن به ارتباط چهره به چهره نیاز نیست )پیشین(.

بیان  دیجیتال«  با  »بزرگ شده  كتاب  در   )2009( اسكات  تاپ  دان 
می كند، نسل های اینترنتی در مقایسه با تمام نسل های دیگر، اطالعات را 
به شكل متفاوتی دریافت می كنند. وقتی آن ها در یك وب سایت جست وجو 
می كنند، بیشتر رویكرد دیداری دارند و به عالئم و سایر نمادهای دیداری 
خو می گیرند و صرفًا اطالعاتی را دریافت می كنند كه الزم دارند. از سویی 
دیگر، نسل های قدیمی تر از دیجیتال، با تارنماها به گونه ای برخورد می كنند 
كه گویی دارند یك كتاب را می خوانند، یعنی از باالی صفحه شروع و متن 

را دنبال می كنند.
دانش آموزان دیگر به چهاردیواری محدود نیستند. آن ها می توانند با 
افرادی غیر از هم كالسی هایشان ارتباط داشته باشند. این ارتباط از طریق 
اسكایپ، مای اسپیس، وبالگ ها و سرویس های ویكی و دیگر شبكه های 
اجتماعی امكان پذیر می شود. نسل اینترنتی مهارت خواندن تصویرهای 
دیداری را در خود پرورده است. در نتیجه، سیستم های دیداری آن ها، در 
مورد آنچه می بینند، منعطف تر و خالقانه تر عمل می كنند. در كل می توان 

گفت آن ها از طریق دیدن بهتر یاد می گیرند )اسپیرینگر، 2010(.
باید اشاره كرد، رفع نیازهای متنوعی كه دانش آموزان در قرن بیست ویكم 
با آن ها روبه رو هستند، مستلزم فراهم ساختن محیط های آموزشی فنی و 
متنوع است، چرا كه كالس های سنتی در حال تغییرند. داشتن ارتباط با 
یكدیگر، یكی از ابعاد این تغییرات است و تعامل یكی از مزایای دنیای 
دیجیتال است. در دنیای دیجیتال دانش آموزان می توانند هم به یادگیری 
و هم به تدریس بپردازند. البته آن ها عضو بسیاری از كانال ها و گروه های 
اجتماعی مجازی هستند كه زمینة تعامل و یاددهی و یادگیری را برای 
و  اطالعات  انتخاب  به  محیطی  چنین  در  آن ها  می كند.  فراهم  آن ها 
تركیب بندی آن ها و اشتراك گذاشتن آن ها با دیگران اقدام می كنند. در 
حین اشتراك اطالعات، با مردم تعامل یا پیوند عاطفی برقرار می سازند و 

این می تواند كلید موفقیت آن ها در اجتماع باشد )پیشین(.

خطرات دیجیتالی شدن
در حالی كه توانایی های بومی دیجیتال غالبًا مثبت تلقی می شوند، برخی 
از متخصصان نگران اند كه افزایش میزان استفاده از فناوری های دیجیتال 
به رفاه زدگی و ناتوانی هایی در كودكان و نوجوانان بینجامد. خطراتی از 
جمله آسیب های جسمی، عاطفی و جنسی نیز ممكن است بومیان دیجیتال 

را تهدید كند.
یادگیری  ظرفیت  كه  باورند  این  بر  پژوهشگران  از  برخی  بنابراین، 
نوجوانان و جوانان، به دلیل ناتوانی كلی در جمع آوری اطالعات از اینترنت، 
به خطر می افتد. آن ها نتایج جست وجوی خود در موتورهای كاوش را با 
اطمینان می پذیرند و ظرفیت زیادی برای نقد و پیدا كردن درستی مطالب 
صرف نمی كنند و این به ناتوانی در تفكر انتقادی مستقل منجر می شود 
)سلوین، 2009(. در ادامه، برخی از خطراتی را می آوریم كه نسل دیجیتال 

را تهدید می كنند:
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افسردگی
جین هلی، دربارة مشكل افسردگی، در كتاب »عدم اتصال« )1998( 
واكنش  خود  محیط  به  نسبت  مغز  كه  می شود  یادآور  خوانندگان  به 
نشان می دهد و استفاده از كامپیوتر و شبكه های مجازی باعث محدود 
شدن توسعة زبان می شود و مغز را تحت تأثیر قرار می دهد. هنگامی كه 
پیام فوری و وبالگ نویسی  ایمیل،  پیام كوتاه،  به  برقرار كردن  ارتباط 
می شوند  كمبود  دچار  احساسات  و  عواطف  گرمای  می شود،   محدود 
)اسپیرینگر، 2010(. نتایج پژوهش ایمانی و شیرالی نیا )1394( نیز همین 
ادعا را نشان می دهد كه اعتیاد به اینترنت، كاركرد كلی خانواده، روابط، 
نقش ها، آمیزش عاطفی، پاسخ دهی عاطفی و كنترل رفتاری را متأثر 
می كند و به افزایش مشكالت در كاركرد خانواده می انجامد. پژوهش پور 
اكبران )1394( نیز به این نتیجه دست یافته است كه استفادة بیش از 
حد از ابزارهای دیجیتال )اینترنت، ماهواره و تلفن هوشمند( باعث ایجاد 

اضطراب، استرس و افسردگی جوانان می شود.

ضعف ارتباطات اجتماعی
دانیل گولمن هوش اجتماعی را تركیبی از آگاهی اجتماعی و امكانات 
اجتماعی تعریف می كند. این صفات عبارت اند از گوش دادن به دیگران، 
درك احساسات خود، پاسخ دادن به حركات و عبارات و چهره، تعامل 
غیرمستقیم و پاسخ به نیازهای آن ها. می توان گفت، ضعف مهارت های 
اجتماعی اثر جانبی صرف زمان زیاد در استفاده از فناوری های دیجیتال 
است. این در حالی است كه بیشتر استفاده كنندگان از ابزارهای دیجیتال، 
در حال شكل دهی به شخصیت و رفتار خود هستند و ضعف در این زمینه 
ممكن است در محیط زندگی مشكالتی برای آن ها ایجاد كند )اسپیرینگر، 
2010(. همچنان كه در نتایج تحقیق فتحی، رستمی، پیشرو، كیانی و 
یعقوبی زاده )1397( آمده است، میزان باالتر اعتیاد به اینترنت ممكن است 
به كاهش سالمت اجتماعی افراد بینجامد و در ارتباطات آن ها مشكالتی 

ایجاد كند.

شكستن حریم خصوصی
ماجراهای ترسناكی از جوانان می بینیم كه عكس های نامناسب خود 
را در شبكه های اجتماعی یا اینستاگرام به نمایش می گذارند. بعضی از 
آن ها با تلفن های همراه خود عكس می گیرند و بدون فكر آن را برای 
همة افراد فهرست آدرسشان ارسال می كنند. این كار زمینة سوءاستفاده و 
تهدید از طرف افراد خطرناك را برای آن ها ایجاد می كند. اگر قصد داریم 
دانش آموزانمان از فناوری استفاده كنند، باید به آن ها آموزش دهیم چگونه 

از عقالنیت بهره ببرند.

اعتیاد به فناوری
موارد اعتیادآور فناوری بی پایان اند و ممكن است تمام جنبه های زندگی را 
تحت تأثیر قرار دهند. دانش آموزان ما ممكن است به بازی های كامپیوتری معتاد 
شوند و ساعت ها بازی كنند. در برخی از این بازی ها می توانند نقش های اجتماعی 

را بازی كنند؛ طوری كه بازی زندگی فانتزی آن ها شود )اسپیرینگر، 2010 (.

همة ما در مورد اعتیاد جنسی، اعتیاد به قمار، اعتیاد به خرید آن الین و 
حتی اعتیاد به ایمیل خواندن می دانیم. اعتیاد به اینترنت هم به استفادة 
بیش از حد از اینترنت یا استفادة نامعقول و بیمارگونه از اینترنت اشاره دارد 
كه انواع آن شامل اعتیاد به اتاق های گپ، پورنوگرافی و قمار آن الین 
است و ممكن است زمینة تخریب سالمت، روابط، احساسات و در نهایت 
روح و روان فرد را ایجاد كند )مسعودنیا، 1391(. برای تشخیص اعتیاد به 
اینترنت، هفت مالك مطرح است: تحمل، عالئم ترك، صرف زمانی بیش 
از آنچه فرد در ابتدا قصد دارد، تمایل مداوم برای كنترل رفتار، صرف وقت 
قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، كاهش فعالیت های اجتماعی و 
شغلی و تفریحی، و مداومت در استفاده، با وجود آگاهی از آثار منفی آن 

)حسین پور، عسگری و آیتی، 1395(.
اگرچه بسیاری از دانش آموزان تمام نشانه های این اعتیاد را ندارند، ولی 
بسیاری از آن ها از دوپامین لذت می برند كه به صورت آن الین كنترل 
می شوند. به همین دلیل، ممكن است هنگام استفاده از ابزارهای دیجیتال 

به خوبی تصمیم نگیرند )اسپیرینگر، 2010(.

نتیجه گیری
منابع  و  دیجیتال  ابزارهای  به  دسترسی  واسطة  به  دیجیتال  بومیان 
باز اطالعاتی، همواره درگیر حوادث و مطالبی از همه جای دنیا هستند 
و این به نوعی مزیت های مثبت و منفی در پی دارد. نكتة مثبت آن، 
فرصت های مناسب یادگیری و پرورش استعداد و ارتباط برقرار كردن است 
كه در صورت فراهم سازی زمینه های مناسب فرهنگی و آموزش بهنگام 
از دوره های ابتدایی، فرصت داشتن نسلی با فكر و اثرگذار را خواهیم 
داشت. اما در صورتی كه هنوز به اهمیت چالش های عصر دیجیتال آگاهی 
نداشته باشیم و كودكان، نوجوانان و جوانان را بدون داشتن شناخت كافی 
و مهارت به كارگیری ابزارهای دیجیتال رها كنیم، باید منتظر آسیب های 

فراوان آن نیز باشیم.
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