
فناوري های بشــری به گونه ای حلقة واســط بین انسان و 
واقعیت هســتند و به نحوی جزو احساس های بشر از محیط 
اطراف خود شــناخته می شوند. فناوري را نباید فقط در حد 
ابزار دانســت. ورود فناوري  های جدید زیســت بوم جدیدی 
را در پي دارد و حتی ممکن اســت کلیت ارتباط انســانی را 
دستخوش تغییر کند. سبک زندگی، عادت ها، تجربه هاي او 
یا حتی اندیشــه و نگرش انسان می تواند تحت تأثیر مستقیم 
فناوري قرار گیرد. برخی آن قدر تحــوالت فناورانه را جدی 
گرفته اند که از آیندة پساانســانی سخن می  گویند؛ جایی که 
عالوه بر دو سویه های علمی ذهن و عین، حیطه ای جدید به 
نام فضای سایبر یا مجازی را به زندگی بشر وارد كرده است. 
ظهور وسایل ارتباطی نوین و ویژگی در دسترس  بودن آن ها 
برای عموم، انقالبی را در زمینة ارتباط با یکدیگر و همچنین 
گسترش ابعاد و بسترهای اطالعاتی و اثرات جانبی آن ها در 
زندگی انسان ها سبب شده است. همچنین، مقاالت متعددي 
بــه اثرات ورود بــه عصر اطالعــات و بزرگراه های اطالعاتی 

پرداخته اند.
این مسئلة مهم عصر ما که روزبه روز تازگی و نو بودن خود 
را از دیروزش بیشــتر به رخ می کشد، ابعاد متفاوتي دارد که 
زندگی سنتی بشر را در معرض تهدیدها و فرصت های فراوانی 
قرار می دهد و می طلبد همة مردم فرهنگ زیســتن در آن و 

استفاده از آن را برای خود مهیا کنند.
رشــد فزایندة فناوري و خیزش سریع آن در زندگی همة 
انسان ها می تواند نسل ما را به نابودی یا پویایی بکشد. حتمًا 
بازی نهنگ آبی یادتان هست. افرادي در دنیا مسخ این بازی 
شدند و خودشان را کشتند. این قضیه را اگر ده سال قبل کسی 
می گفت، بیشتر به جوک شبیه بود، ولی همین برای خیلی ها 
 باور شد و جانشان را گرفت. از دیگر سو، جراحی های راه دور که 
به سبب رشد فناوري ظهور کردند، جان خیلی از انسان ها را 
نجات داده و می دهند؛ اولی تهدید و دیگری فرصتی اســت 

برای کلونی بزرگ ما انسان ها.
اثرات پیچیدة فنــاوری اطالعات بر تعریف زندگی، فارغ از 
شکل، محل زندگي، كیفیت آن و انواع تبادالت بین انسان ها 

بسیار مهم است.

فناوري ابعاد متعددي دارد و زندگی همة ما، چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، از آن تأثیر می پذیرد. فناوري همه جا هست. 
همة ابعــاد زندگی ما، از ســاده ترین امور تــا پیچیده ترین 
سیستم ها، تحت تأثیر نفوذ فناوري است و شاید برای خیلی ها 
زندگی بدون آن ها غیرممکن به نظر برســد. گاهی تغییرات 
حاصل از فناوري آن قدر ســریع اتفاق می افتد که بسیاری از 
ما حتی متوجه آن هم نمی شویم. اگر بخواهیم به چند مورد 
آن بپردازیم، می توان گفت: آموزش دیگر به میز و تخته سیاه 
محدود نمی شــود. برای خرید ضرورتي وجــود ندارد که از 
خانه خارج شویم. گوشه گوشــة جهان با ارتباط تصویری به 
هم وصل شده اســت، کسب وکارهای جدیدی بروز کرده اند، 
حوزة سالمت دستخوش تغییر فراوان شده است، ترک سیگار 
با اســتفاده از برنامه ها مؤثر بوده، خودروهای خودران موفق 
بوده اند و حتی ژنتیک انســان هم توسط فناوري تغییر کرده 
و با اصالح ژنتیک، از كچلي ســر تا سرطان های خطرناک در 

حال چاره اندیشي هستند.

كرونا عامل اصلي زیست بوم جدید و توسعة فناوري 
آموزشي شد

در راســتای خدمات فراوانی که فناوري ها به ما داشته اند، 
از اثرات مثبت آن در آموزش می توان یاد کرد. با وجود انواع 
مسائل و مشكالت، بار سنگین نظام های آموزشي سنگین تر 
شده است. بحران های جهاني از قبیل انفجار جمعیت، انفجار 
دانش و آلودگي محیط زیســت و همه گیری ها مانند شیوع 
عجیب ویروس کرونا، بر مشــكالت گذشته افزوده اند، نقاط 
ضعف و کمبودهای آموزشي را آشكار كرده و راه را براي ایجاد 
تغییرات سودمند جدید باز كرده اند. فناوري آموزشي ابزار و 
روش های در اختیار صاحب نظران و دســت اندركاران تربیتي 
قرار می دهد كه آن ها را براي غلبه بر مســائل و مشــكالتي 
كه ذكر شــد، تجهیز می کند. استفاده از فناوري به بسیاری 
از دانش آمــوزان اجازه می دهد به طور فعال در جریان فرایند 
یاددهی ـ  یادگیری قرار گیرند و به اجرای مهارت ها بپردازند. 
عالوه بر این، زمانی که از فناوري به عنوان ابزاری برای حمایت 
از دانش آموزان در انجام وظایف معتبر اســتفاده می شــود، 

تجربه های موفق 
از معلمان موفق

حامد رجبي زاده
كارشناس ارشد مهندسي فناوري اطالعات
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دانش آمــوزان در موقعیت تعریف اهــداف، تصمیم گیری و 
ارزیابی پیشــرفت خود قرار می گیرند. استفاده از فناوري ها 
در فرایند یادگیری اعتمادبه نفس دانش آموزان را باال می برد 
و قدرت ارائه و اقدام عملی و به اصطالح دســت به آچار شدن 

آنان را تقویت می کند.
این روزها رشــد و اســتفاده از فناوري ها در ابعاد گوناگون 
زندگی، به خصوص آموزش، تأثیرات منفی هم داشــته است. 
مــا در این جســتار قصد داریــم به یکــی از جنبه های آن 
بپردازیم. اســتفاده از فناوري ها و ابزارهای جدید برای تقلب 
در امتحانات توســط دانش آموزان رو به افزایش است و این 
موضوع زنگ خطري برای ســنجش و پایش کیفیت آموزش 
دانش آموزان اســت. بــه روز بودن دانش آمــوزان و باالبودن 
میانگین ســنی معلمان و به تبع آن تمایل کمترشان برای 
پیگیری موضوعاتی مانند ابزارهای همراه جدید، مزید بر علت 
شده است تا دانش آموزان بتوانند در این نوع از تقلب با فراغ 

بال بیشتری به اهداف خود برسند.
به دلیل پیشــرفت فناوري، اســتفاده از ساعت مچی، چه 
هوشمند و چه غیرهوشمند، در جلسات امتحان ممنوع شده 
اســت و بسیاری از مراكز آموزشي از به  همراه  داشتن ساعت 
مچی توسط فراگیرندگان در جلسة امتحان ممانعت می کنند. 
نگرانی ها فقط به داشتن ساعت مچی منحصر نمی شود، چرا 
که عینک ها و گوشــواره های هوشمند نیز راه تازه ای را برای 

رساندن تقلب به متقلب در سر جلسة آزمون باز کرده اند.
جالب اســت بدانید، در برخی کشــورها برای اطمینان و 
بررســي اینکه دانش آموز در جلســة امتحان ساعت مچی 
دارد یــا نه، یک پهپاد كنترل از راه دور با پرواز بر فراز محل 
امتحان و با فرستادن امواج رادیویی، کسانی را که همراه خود 
ابزار هوشمند آورده اند، شناسایی می کند. برخي افراد حتي 
پــا فراتر نهاده و برای تقلــب از خودکارهایی با دوربین های 
کوچــک و نیز لباس های مجهز به فناوري و دوگوشــي هاي 

)هدفون های( بي سیم استفاده می کنند.
 با پیشــرفته تر شــدن ماشین حســاب های 

مهندسی و امکان ذخیرة اطالعات در 
این ماشین حساب ها، دانش آموزاني 
از امکان آوردن ماشین حساب سر 

جلسة امتحان سوء اســتفاده کردند 
و همین باعث شــد بــرای آوردن 

ماشین حســاب در جلساتی که 
به ماشین حســاب نیاز ندارد، 

اعمــال  محدودیت هایــی 
معروف تریــن  از  شــود. 

برخط  تقلب  راه هــای 
هــم می تــوان بــه 

ذخیره  کردن متن تقلب در موبایل یا ماشین حساب، ارسال و 
دریافت سؤال ها و پاسخ ها از طریق پیامک در طول برگزاری 
امتحان، جست وجوی ســؤال ها در موتورهای جست وجوگر 

اینترنتی و عکس گرفتن از سؤال ها در طول امتحان نام برد.
نکتة جالب ماجرا اینجاست که ۲۳ درصد نوجوانان گفته اند 
نمی دانســتند ذخیرة اطالعات امتحان در گوشی شان تقلب 
محسوب می شــود و ۲۰ درصد اصاًل پیامک  کردن جواب به 
دوستان خود در امتحان را تقلب تلقی نمی کنند. این موضوع 
نشان می دهد نوجوانان درخصوص مسائل اخالقی مربوط به 

حوزة آموزش و در ارتباط با فناوری آگاهی زیادی ندارند.
در پایان باید گفت، فناوري که دارد زیســت بوم جدیدی را 
رقم می زند، با همة خوبی هایش نقاط ســیاهی هم دارد که 
بایــد برای آن ها چاره ای اندیشــید و البته نباید از این غافل 
شــد که ارتکاب جرم با همة بار منفی اش، در فضای مجازی 
برای شخص مرتکب شونده عذاب وجدان که نمی آورد هیچ، 
بلكه به او حس اعتمادبه نفس بیشتری می دهد و این یکی از 

معایب فضای سایبر و فناوري های نوظهور است.
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