
 چکیــده
در جامعــة  يادگیــری و اطالعاتی و در کنــار اصل مهم و 
راهبردی »يادگیری در سراســر زندگــی«، همه بايد در پی 
آموزش، دانستن و به دست آوردن آگاهی و دانش تازه باشند. 
در عصر اطالعات و جامعة مربوط به آن، دانايی مهم ترين ثروت 
و سرچشمة توانمندی محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال 
شناسايی تأثیر جامعة  اطالعاتی و فناوری های ارتباطی بر نظام 
تعلیم و تربیت و نظام آموزشی و نقش های آموزشی در اين نظام 
در عصر اطالعات و شناسايی فرصت ها و چالش هايی بوده است 
که از رهگــذر اين تغییرات برای  نظام تعلیم و تربیت به وجود 
می آيد. به لحاظ روش تحقیق، اين پژوهش توصیفی و تحلیلی 
بود و بر اســاس منابع کتابخانه ای تدوين يافت. هدف آن نیز 
توصیف تأثیر تحــوالت فناورانة جامعة اطالعاتی بر نقش های 
آموزشــی و نظام تعلیم و تربیت و فرصت ها و چالش هايی بوده 

است که اين فناوری ها ايجاد کرده اند.
نتايجی که از اين پژوهش حاصل شــد اشاره دارد به اينکه 
تمام جوامع در عصــر اطالعات ناگزير از رويارويی با تحوالت 
ناشی از ابعاد مختلف پديدة جهانی شدن هستند. جوامعی در 
برخورد با اين پديده موفق خواهند شد که شناخت دقیقی از 
فرصت ها و چالش های آن داشته باشند و رويکردهايی منطقی 

را در مقابل آن اتخاذ کنند.

کلید واژه هــا: جامعــة اطالعاتــی، عصر اطالعــات، نظام 
تعليم و تربيت، نقش های آموزشی

  مقـــدمه 
تأثیر جامعة اطالعاتی بر آموزش

تأثير جهانی شدن بر تعليم و تربيت، به صورت روزافزونی در دو 
قلمرو مطرح می شــوند. يکی از اين دو قلمرو معطوف به مقولة 
يادگيری اســت که هدف آن آماده کردن فراگيرندگان در مقام 
شهروندان يا مصرف کنندگان جهانی است؛ موضوع هايی مانند 
ارزش های جهانی، توسعة پايدار و آموزش محيطی. مبحث ديگر 
دربارة بررسی تأثير فناوری های اطالعات و ارتباطات، فشردگی 
مکان- زمان و شکل های تعليم و تربيت جهانی ناشی از آن هاست 

]عطاران، ۱۳۸۱: ۲۰[. 
تعليم و تربيت در مقام نهاد رسمی متداول دارای فضای محصور 
کتاب، کالس درس و برنامة درســی است. اين عوامل معنی و 
تجربــه را  محدود می کنند؛ در ايــن موقعيت، نقش فراگيرنده 
کســب و ارائة معانی و مفاهيم متداول و منحصر به فرد است و 

نقش معلم تجلی اقتدار در چارچوب شرح اين مفاهيم.
فناوری هــای اطالعات فضای محصور پيش گفته را در معرض 
سؤال و ترديد قرار داده اند و مفروضات اين فضای محدود دربارة  
ثبــات و پايــداری کالم، متن خطی و نيز معلــم در مقام ناقل 

آمـوزش مجـــازی

مجتبی رحمانی میمند
کارشناس ارشد جامعه شناسی

تأثیرفناوریاطالعاتبرنقشهایمعلمودانشآموز

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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مقتدر مفاهيم، در معرض چالش واقع شده است. بر اين اساس، 
امکاناتی برای نظام تعليم و تربيت ايجاد شــده اند که متنوع تر و 
خودانگيخته تر از جريان غالب تعليم و تربيت معاصر است و در آن 

يادگيرنده قدرت انتخاب و کنترل دارد ]همان، ص21[.

  فرصت های جهانی شدن در آموزش 
فرصت هايــی که جهانی شــدن برای آموزش و پــرورش پديد 

می آورد چنين اند: 
1. بهره گیری از تازه ترين آگاهی ها در آموزش و پرورش

دانش آموزان سدة بيست و يکم همانند جامعة سازمان يافته ای 
هســتند که به آموزش آموخته های ســازمان دهی گروه های 
رسمی و غيررسمی، در راستای رشد درک فناوری و بهره گيری 
از آن در تنظيم خط مشی ها و سياست های آموزشی نياز دارند. 
شــهروندان آتــی نيازمندند که برنامة زندگی خودشــان را با 
خط مشــی های نوگرايانه از يک ســو، و رعايت اصول باالبردن 
کيفيــت يادگيری، کمک به ايجاد برابری آموزشــی و اعتالی 
اثربخشی از سوی ديگر، هماهنگ کنند. شهروندانی که توانايی 
تهية لوازم اينترنت را دارند، به آسانی می توانند دانستنی های 
روزآمد را از آن سوی جهان دريافت دارند و هم زمان اطالعاتی 
نو توليد کنند و در دســـترس شنوندگان و بينندگان خـــود 

قرار دهند.
 رسانه های الکترونيک تازه مرزها را شکسته اند. اطالع رسانی 
به شيوة تازه سبب شکســتن انحصار رسانه های داخلی شده 
اســت و افراد را توانمند می ســازد تا منبع اطالعاتی خويش 
را تعيين کنند و با افزايش ســرعت اطالع رسانی و بهره گيری 
بيشتر از فناوری پيشــرفتة ارتباطات، باعث ايجاد فرصت های 
بيشــتر و مناســب تر برای رســيدن آموزش و پرورش ايران به 

هدف های خود  شوند.

2.  اهمیت يافتن اصل اخالقی همکاری و هم انديشی 
از آنجا که در روند جهانی شــدن ارتباطات گسترش می يابند 
و افراد از سراســر دنيا با يکديگر پيوند برقرار می کنند و بيشتر 
در گذر شــناخت و  پيوند با ديگر افــراد جهان قرار می گيرند، 
هم انديشــی های بين المللی ضرورت می يابند و يادگيری برای 
با هم زيســتن، به يک هــدف مهم آموزش و پــرورش تبديل 
می شود. يادگيری برای با هم زيستن، بايستة يادگيری چگونگی 
نشان دادن خويشتن و پيونديافتن به شکلی کارا با ديگران است. 
و نيز به معنای آموختن حس مســئوليت و يادگيری چگونگی 
همکاری با ديگران اســت. از اين رو، شــناخت ديگر فرهنگ ها 
و چگونگی پيوند با آن ها ضــرورت می يابد و می تواند به عنوان 

فرصتی در دست آموزش و پرورش ايران قرار بگيرد.

3. آموزش الکترونیکی 
آموزش الکترونيکی تصويری از تکامل آموزش های مشارکتی و 
شخصی، در مقايسه با آموزش ديرينه است. اين سامانة آموزشی، 
به دليل داشتن برتری هايی، می تواند ضرورت گريزناپذير و يک 
راه حل منطقی برای سامانة آموزشی باشد. از جمله نکات مثبت 
اين گونه آموزش می توان به اين موارد اشاره کرد: بهبود چگونگی 
آموزش و پــرورش؛ کاهش هزينه ها؛ ايجاد مدارس مجازی. همة  

اين موارد باعث افزايش بازدهی آموزشی خواهند شد.

4. شکافت حلقه های بستة دانش
شايد بتوان يکی از پيامدهای مفيد و فرصت ساز آموزش و پرورش 
در کشــور را شــکافتن مرزها و حلقه های بستة دانش و اصالح 
زوايای معرفت شــناختی آن دانســت. يکــی از تنگناهايی که 
دانش آموزان در نظام های آموزشــی دنيــا از جمله ايران با آن 
روبه رو هســتند، عرضة الگوريتمی و هندسی دانش و اطالعات 
به آن هاســت؛ آن گونه که سرشت سامانة آموزشی کشور اقتضا 
می کند. اگر چه اين يک حقيقت مسلم و حق پذيرفته  شده برای 
نظام های آموزشــی هر کشوری اســت که دانش آموزان را برابر 
با آرمان های خود تربيت کند، اما اين به معنی هندســی کردن 
و محدودکردن ســامانة عرضة داده ها نيست. درآمدن به دنيای 
فــراخ معرفتی، از جمله نيازهای جوينــدگان معرفت در زمانة 
کنونی اســت که خود پيشــرفت های عظيمی را در پی خواهد 
داشــت. اين همان فرصتی اســت که جهانی شدن در دسترس 
سامانة آموزشی ما می گذارد]مزارعی و شادفر، 1388: 42-43[. 

  دغدغه ها و چالش های جهانی شدن)فناوری های نوين(
  و آمــوزش 

مجموعــة دغدغه ها و نگرانی های موجود نســبت به فناوری 
اطالعات کــه به ويژه دانش آمــوزان در قالب ســخت افزارهای 
رايانه ای از آن اســتفاده می کنند، در چهار مقوله قابل بررســی 

هستند:

1. کاهش مهارت های اجتماعی دانش آموزان
به نظر منتقدان، کارکرد اصلی مدرســه صرفًا انتقال اطالعات 
نيست. اين امر از گذشته صادق بوده و همچنان نيز هست. يکی 
از اصلی ترين وظايف مدرسه شرکت دادن دانش آموزان در فرايند 
هدايت شدة اجتماعی شدن اســت. از اصول بنيادين مدرسه ها،  
آموختــن نحــوة  رفتار در جمع بــه کودکان اســت. زيرا اگر 
دانش آموزی اين کار را ياد نگيرد، نمی تواند وظايف شــهروندی 
و اجتماعــی خود را در يک جامعة آزاد انجام دهد. يادگيری در 
مدرســه ها صرفًا به يادگيری اعمال شخصی و انفرادی محدود 
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نيســت، بلکه نحوة يادگيری و رفتار به عنوان فردی از اجتماع 
مورد نظر است و يکی از کارکرد های مدرسه آموزش ارزش های 

اجتماعی است.
پاره ای ديگر معتقدند، فناوری های نوين به شــدت جذاب اند. 
دانش آموزان را به ســوی خود می کشند و در پی آن، ايشان را 
از تعامــل با معلم و بحث و گفت وگو با ســاير دانش آموزان باز 
می دارند. به نظر ايشــان، فضای کالسی باعث تعامل اجتماعی 
اســت، ولی فضای رايانه و تلويزيون فضايی شــخصی اســت. 
می توان از معلم ســؤال کــرد، ولی از تلويزيــون و رايانه نه. 
مدرسه مرکز توسعة زبان است، ولی تلويزيون نيازمند توجه به 
تصوير است. رفتن به مدرسه نيازی حقيقی است، ولی نگاه به 
تلويزيون و رايانه انتخابی اســت. به نظر اين منتقدان، کودکان 
به دليل گذران اوقات خود پای رايانه، فرصت تعامل با ديگران 
را نخواهند داشــت. به عالوه، تعامل با ديگران را در مقايسه با 
رايانه کمتر پاداش دهنده می بيننــد ]عطاران، 1383: ۲۱۲-

.]۲۱۱

2. تنزل ارزش های انسانی و تفوق ارزش های فناورانه
آن آربــر، از منتقــدان فناوری های نوين، بر آن اســت که 
فناوری های نوين مسائل اساسی دانش آموزان را حل نکرده اند. 
اين فناوری ها به ابزاری تبديل شــده اند که انديشــه و انرژی 
افراد مســتعد را برای تبيين معضالت متعلق به خود مشغول 
کرده انــد. به نظر او، فناوری های نوين بــه ترومپتی با صدای 
زننده تبديل شــده اند و اين مشــکل بايد حل شود. در واقع، 
دانش آموزان ما، همانند خود ما، از مواجهه با اطالعات بی حد 
و حصر صدمه ديده اند، نه از کمبود اطالعات. مدرســه بايد به 

دانش آموزان بياموزد، با خالصه کــردن و تقليل اطالعات، به 
احســاس انسجام در زندگی دست يابند. مدرسه بايد احساس 
مسئوليت اجتماعی، و تفکر انتقادی، تاريخی و انسانی شخص 
را پــرورش دهد و به او کمک کند تا بفهمد، فناوری چگونه به 

خودآگاهی او شکل می دهد. ]همان، ص216[.

3. فروريختن  رابطة  معلم )والدين( - دانش آموز
منتقــدان نگران آن  هســتند  که رايانه ها جــای معلمان يا 
والدين )و بيشــتر والدين( را بگيرند و نقش آن ها را ايفا کنند. 
گروس و همکارانــش می گويند: ارتباط کودکان و نوجوانان با 
رايانه و اينترنت، روابط سنتی  والدين با آن ها را به هم می زند 
و معمواًل کودکان و نوجوانان نقش معلم را نســبت به والدين 
خود بازی می کنند. همچنيــن، با امکان ايجاد ارتباط با افراد 
در سنين متفاوت، اقتدار والدين شکسته می شود. السن نگران 
آن است که معلمان نقش ضعيف تری را عهده دار شوند و تنها 
به صورت تسهيل کنندگان در آيند. به بيان ديگر، نقش مالزمان 
تجارت آموزشی را ايفا کنند که بر رايانه تمرکز دارند ]همان، 

ص223[.

4. قالبی شدن بیش از حد تعلیم و تربیت
در اين روايت، خطر قالبی شدن تعليم و تربيت مطرح می شود 
و بيم آن می رود، تعليم و تربيت که با دانش آموز به مثابه فرد واحد 
و يگانه برخورد می کند، در نظام رايانه مبتنی بر هدف های از 
پيش تعيين شده، اين طرز برخورد را فراموش کند. نقادانی که 
از اين منظر به موضوع نگاه می کنند، بر آن اند که تعليم و تربيت 
پيش از آن ســخت تحت تأثير فرايند جهانی شدن و از دست 
دادن تنوع و فرديت بوده اســت تــا دانش آموزان 
بتوانند در رقابت جهانی شــرکت کنند و رايانه اين 
روند و مرکزيت بخشــيدن بــه فرايند قالبی کردن 
تعليم و تربيت را تسريع می کند ]همان، ص227[.

   رويکـردهای  آموزش و پرورش  در  مواجهـه با
  چالش هـا

آموزش و پرورش در کشــورهايی کــه در معرض 
چالش های جهانی شدن و تحوالت رخ داده از فناوری 
اطالعات هســتند، بايد ايــن رويکردها را برگزينند 

]عطاران، ۱۳۸۳: 54-57[:
آموزش و پرورش:  جامعیــت  بــر  تأکید   .1
آموزش و پرورش بايد شــمول داشته باشد و تمامی 
زندگی آدمی را در برگيرد. در جهانی که فناوری در 
آن شــتابان تغيير می کند و دانش به نحو روزافزونی 
توليــد می شــود، آموزش و پرورش بايــد بيش از 
مجموعه ای خاص از اطالعات را تعليم دهد و بايد 



به بسط و شکوفايی قابليت های آدمی بپردازد.
آموزش و پرورش:  به  2. دسترســی همة فراگیرندگان 
آموزش و پرورش بايد در هر زمان و مکان در دســترس باشــد. 
همة فراگيرندگان بايــد بتوانند از وجود مربيان برای آموزش و 
از يادگيری مداوم )از طريق اينترنت، تلويزيون و کالس درس( 
بهره مند شوند. برای توســعة يادگيری مداوم، آموزش و پرورش 

بايد با بخش های اقتصادی و مؤسسه ها در تعامل  قرار گيرد.
3. تأکید بر تفکر نقاد: آموزش و پــرورش بايد تأکيد خود 
را بر تفکر نقاد، ارتباط و حل مســئله متمرکز ســازد و صرفًا به 
انتقال دانش و معرفت بسنده نکند، به عبارت ديگر، بايد بتواند 

دانش آموزان را مهيای برخورد با مسائل جديد کند. 
4. تربیت شــهروند جهانی: آموزش و پرورش بايد مهيای 
پرورش شــهروند جهانی باشد. شــهروندان آينده نه تنها بايد از 
تاريــخ، فرهنگ و زبان خويش آگاه باشــند، بلکه برای کار در 
جامعة جهانی نيازمند دانش وســيع دربــارة تنوع فرهنگ ها و 
مردم هســتند. افرادی که چشم اندازشان قوم گرايانه است، فاقد 

فهم مناسب از تفاوت های فرهنگی و قومی اند.
5. تمرکز بر مفاهیم انتزاعی: برخی از چالش های دانش، 
تعليم و تربيــت، و يادگيــری در ايــن دوره مربوط بــه توانايی 
فراگيرندگان امروز برای آشــنايی و کنارآمدن بيشتر با مفاهيم 
انتزاعــی و موقعيت هــای نامعين اســت. امــروزه محيط های 
دانشگاهی دانش آموزان را بيشتر  با مسائل مهيا مواجه می کنند 
و آن گاه حل آن مسائل را از ايشان می خواهند. واقعيت اقتصاد 
جهانی )مبتنی بر اطالعات و دانش( آن است که مسائل به ندرت 
به وضوح تعريف می شــوند. اين خصيصه آن هايی را که طالب 
شغل ارزشــمند هستند، ملزم می کند که جست وجوگر مسائل 
باشند. اطالعات ضروری را گردآورند و تصميم ها و گزينه هايی را 
انتخاب کنند که مبتنی بر واقعيت های نامعين پيچيده هستند.

6. استفاده از رويکرد کل گرايانه: بخش اعظم تعليم و تربيت 
و محيــط يادگيری امروز به رشــته های علمی بدون انعطاف و 
واحدهای گسسته ای تقسيم شده است که بر واحدهای گسستة 
تحقيقاتی تأکيد دارنــد. در حالی که جامعة اطالعاتی در حال 
ظهور و اقتصاد جهانی نيازمند درک کل گرايانه دربارة نظام های  
فکری است؛ به صورتی که شامل نظام جهانی و اکوسيستم های 
تجارت شــود. بدين ســان، رويکردهای تحقيق بين رشــته ای  
ارزشمند شمرده می شوند تا بتوان به درک جامع تری از واقعيت 
پيچيده ای که اينک نظام جهانی با آن ها مواجه است، دست يافت.

7. ارتقای دانش آموزان برای دســت ورزی با نمادها: 
نمادها نمودهای به شدت انتزاعی بخشی از صورت عينی واقعيت 
هستند. اشتغال به شــدت مولد در اقتصاد کنونی می طلبد که 
فراگيرنده دائمًا با نمادهايی مانند اصطالحات سياسی، حقوقی و 
تجاری سروکار داشته باشد )مانند حقوق مالکيت معنوی و پول 

ديجيتالی در نظام های مالی و مفاهيم حسابداری(.

8. رفع تمايز میان کار ذهنی و جسمی: پارادايم جديد 
مبتنــی بر ابداع، رويکــرد کل گرايانه تــری را در مواجهه با امر 
تجارت می طلبد و مشــارکت فکری همة کارگــران را ترغيب 
می کنــد. در واقع، ناظران ايجاد تمايز عينی ميان بســياری از 
تســهيالت کارخانه ای عصر اطالعات و آزمايشگاه های  رايانه را 

به شدت دشوار می يابند.
9. تشويق دانش آموزان به کار در گروه: در عصر اطالعات 
به کارگرانی نياز است که توانايی کار در گروه ها را داشته باشند. 
کار در گروه، دانش آموزان را ملزم می کند که توانايی خود را در 
پويايی گروه، توافق، مناقشــه، اقناع، سازمان دهی و مهارت های 
رهبری و مديريت بســط دهند. اغلب مؤسســه ها و برنامه های 
آموزشــی برخالف اين امــر عمل می کننــد و دانش آموزان را 
وا می دارند که فقط دربارة خود و رشد خويش بينديشند و احيانًا 

در کارهای گروهی بسيار محدود شرکت کنند.

نتیجه گیری
تأثير جريان نيرومند جهانی شدن و جامعة اطالعاتی و فناوری 
اطالعــات بر تحوالت حــال و آيندة جوامع انکارناپذير اســت. 
به خصوص تأثير فناوری اطالعات و نيروهای مؤثر آن به تدريج 
و با گذشت زمان به جهت گيری ها، هدف ها و ساختار نظام های 
آموزشــی، فرايند تدريــس و يادگيری، تغييــر نقش معلم و 
يادگيرنده، و ساختاربندی برنامه ريزی آموزشی و درسی اثرهای 
گســترده و دامنه داری خواهد داشــت. اما برای اينکه جوامع 
بتوانند زمينه و بستر الزم را برای ورود اين فناوری ها و تحوالت 
ناشی از آن ها، و همچنين استفاده از آن ها را به وجود آورند، به 
تغييرات ساختاری و برداشتن موانع از سر راه خود نياز دارند. از 
طرف ديگر،  با شناخت ويژگی های فناوری اطالعات و ارتباطات 
و فرصت هــا و چالش های آن می تواننــد آگاهانه از فرصت های 
ايجادشده برای پيشــبرد اهداف آموزشی خود بهره بگيرند و با 

چالش های پيش رو به صورت منطقی برخورد کنند.

منابع
۱. نش، کيت )۱۳۸۰(. جامعه شناســی سیاســی معاصر: جهانی شدن ، 
سیاســت و قدرت. ترجمة محمدتقی دلفروز. با مقدمة حســين بشــيريه . 

انتشارات کوير. تهران. 
۲. عطاران، محمد )۱۳۸۳(. جهانی شدن، فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت. 

انتشارات مؤسسة توسعة فناوری آموزشی مدارس هوشمند. تهران.
۳. كاســتلز، مانوئل )۱۳۸۹(. عصر اطالعــات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ:  
ظهور جامعة شبکه ای )ج1(. ترجمة افشين خاکباز و احد عليقليان. انتشارات 

طرح نو. تهران. چاپ ششم.
4. ابراهيم آبادی، حســين )۱۳۹۰(. »آموزش و يادگيــری در عصر اطالعات از 
ماشــين آموزشــی تا جامعة اطالعاتی«. فصل نامــة انجمن ايرانی مطالعات 

جامعة اطالعاتی. دورة اول. شمارة يک.
5. مزارعی، يوسف و شادفر، حوريه )۱۳۸۸(. »جهانی شدن و آموزش  و پرورش«. 

اطالعات سیاسی اقتصادی. سال بيست و چهارم. شمارة سوم و چهارم.

19  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 3 |  بهار1400 |


