
 

 
 

 
 
 
 
 

 پنج مقاله درباره

 

 هاتبدیل تهدیدها به فرصت

 در ایام کرونایی در نظام آموزش عمومی کشور
 
 
 
 
 

 
  /دکتر مرتضی منطقی / 

 

 / استاد  دانشگاه خوارزمی/ 

 
 
 
 

 
                                          

 موسسه انتشارات بعثت

 9911 پاییز –تهران 



 
 

 موسسه انتشارات بعثت
 گذار مرحوم استاد فخرالدین حجازيبنیان

 9919ها: / شماره ثبت شرکت 453/ پروانه نشر:  9931تأسیس: 
 کتب دانشگاهيتهران و انجمن فرهنگي نـاشران فروشان عضو رسمي اتحادیه نـاشران و کتاب

 

 هاپنج مقاله درباره تبدیل تهدیدها به فرصت

 در ایام کرونایی در نظام آموزش عمومی کشور
 

  /دکتر مرتضی منطقی /
 / استاد دانشگاه خوارزمی /

 
 

 9911 پاییزنوبت چاپ: اول / تاریخ انتشار: 
 ص292جلد / تعداد صفحات:  9111شمارگان: 

    119ISBN:978-600-437-072-1-411-391-112-9 شابک:  
 

 

 ، ساختمان بعثت 94شماره نبش کوچه بهنام، آذر،  94خ انقالب، خ  -نشاني: تهران 
 44399919/ پخش:  44144494دفتر: /  93911-53319کدپستي: 

 44312119: 2فروشي شعبه / کتاب 44391911:  9فروشي شعبه کتاب
  

w w w . b e s a t p u b . i r   /    besat.lib@gmail.com 
 

و قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتي  9939این اثر مشمول قانون حمایت مولفان و منصفان و هنرمندان مصوب 
 است. کلیه حقوق چاپ، نشر و پخش و تکثیر به هر صورت )چاپ، تکثیر، صوت، تصویر و انتشار الکترونیکي( 9952و پخش و مصوب 

برداري و نقل مطالب از تمام یا قسمتي از این اثر بدون اجازه مکتوب ناشر ممنوع کپي هرگونهمحفوظ و مخصوص ناشر است و 
 د.است و پیگرد قانوني دار

 -9994منطقي، مرتضي،  : سرشناسه

 ها در نظام آموزش عمومي کشور در ایام کرونایي : پنج مقاله/مرتضي منطقي.تبدیل تهدیدها به فرصت : عنوان و نام پدیدآور

 .9911تهران : بعثت،  : مشخصات نشر

 .مصور: ص.292 : مشخصات ظاهري

 1-437072-600-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسي

 کتابنامه. : یادداشت

 آموزش به کمک کامپیوتر  : موضوع

 Computer-assisted instruction : موضوع

 آموزش به کمک کامپیوتر  --آموزش از راه دور  : موضوع

 Distance education-- Computer- assisted instruction : موضوع

 تکنولوژي آموزشي : موضوع

 Educational technology : موضوع

 LC5919 : رده بندي کنگره

 919/959 : رده بندي دیویي

 1999914 : مليشماره کتابشناسي 

 

http://www.besatpub.ir/
mailto:besat.lib@gmail.com


سخن ناشر

ای که ویروس کرونا ما را اجتماعی و فاصله هایگیری کرونا، محدودیتدوران همهاین روزها در 
 را تغییر داده است. هاانسان ، عمالً رفتار اجتماعی ماهکرد آن عایترمجبور به 

و انجام تکالیف آموزشی در خانه و  هامهارت ، یادگیریراحتی و سادگی آموزش غیرحضوری
های جدید و فضای مجازی را چند برابر کرده ت کاربری فناوریاهمی سرعت ارتباطات اجتماعی،

 است.
خطر تعطیلی و رکود مراکز توانسته است  کارآمد، ارزان و سازنده یهااین روش به کارگیری

آموزان آموزش اینترنتی و ارتباطات مؤثر آموزگاران، دانش ی درهای نوینفرصت خلق به را آموزشی
 .کندو والدین تبدیل 

گیری های جدیدی که همهخود در این کتاب با تشریح افق یمقاله پژوهش 5منطقی در  دکتر
کشور گشوده، با رویکردی علمی به ضرورت بازاندیشی  فضای آموزش عمومی به رویکرونا 
نظام آموزش عمومی  و ارتقاء توسعه راهکارهای عملی مناسبی برای و پرداخته های موجودروش

 است. ارایه کردهکشور 
 ی شناختهروز و هدفمند زمینموسسه انتشارات بعثت امیدوار است با چاپ آثار پژوهشی به

 مندو امکانات ارتباطی جدید جامعه برای مخاطبان عالقه های خالق و کارآمد آموزش را در فضاروش
نظام آموزش عمومی بردارد.توسعه رشد و فراهم کند و بتواند گامی کوچک جهت 
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 مقدمه

هاي ارتباطي پیشرفته به جامعه داللت بر آن دارد که با ارایه هر فناوري ارتباطي بررسي تاریخچه ارایه فناوري
پدید آمده است و در حالي که برخي از مسووالن از ن ها و امیدها در پي آجدیدي به جامعه موجي از بیم

هاي یدهااند. گفتمان هاي فناوري مورد نظر سخن گفتهاند، افراد دیگري از فرصتتهدید بودن آن یاد کرده
ي وراین راهبرد انجامیده است که با افزایش و ارتقاي بهرهها در غرب، سرانجام به مخالف و موافق فناوري

ها ناورياین فهاي ارتباطي پیشرفته، خود به خود عرصه کاربري نامناسب از هاي فناوريفرصتشهروندان از 
ر، حتي اندیشه اخیها گردند. در راستاياین فناوريتحدید شده، در مجموع شهروندان قادر به استفاده مثبت از 

و بهینه از  ي کاربري مثبتبرا« بسترسازي فرهنگي»کشورهایي که به فیلترینگ اعتقادي ندارند، در صدد 
فضاي  تولید ادبیات فاخر براي این راستا به انجام مواردي مانند:اند و در هاي ارتباطي پیشرفته برآمدهفناوري

 هاي جنسي براي کاربرانمجازي، پاسخ مناسب به برخي از خالءهاي اجتماعي موجود )نظیر تهیه انیمشین
اي کاربران )تا جایي که در برخي از کشورهاي غربي، سواد رسانه ارتقاي متقاضي این دست از اطالعات(،

هاي الزم رسانيبحث اخیر به صورت یکي از مباحث درسي نظام آموزش عمومي درآمده است(، انجام اطالع
رت ابه اولیا و کاربران، تهیه ابزارهاي کنترل کننده )تبلت، تلفن همراه، اینترنت و ماهواره( براي اولیا، اعمال نظ

هاي گپ اینترنتي و مانند آن(، تدوین قوانین منع آسیب و ایذاي کاربران فضاي مجازي، تدوین )در اتاق
قوانین خاص براي حمایت از کودکان، نوجوانان و جوانان کاربر فضاي مجازي، ایجاد خطوط مستقیم براي 

ندي بنترنتي و مانند آن(، درجههاي گپ ایتر )در اتاقتماس اضطراري با مسووالن براي ایجاد محیطي امن
مداخله و اثرگذاري فعال در فضاي  ،اعمال نظارت ،هاي مدني براي حضوراي، تشویق سازمانمحتواي رسانه

هاي نوین جهت ارایه خدمات و به اشتراك مجازي؛ ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش در حوزه رسانه
ربران کاو محصوالت علمي جهت گران؛ ایجاد کتابخانه، موزه هشنهادن دانش، منابع و امکانات مورد نیاز پژو

فضاي مجازي و به کارگیري مؤسسات خصوصي براي ارایه محصوالت جهان مجازي با استاندارهاي دولتي 
 اند. دست زدهبه جامعه، 

تدوین قوانین الزم جهت کاربري »و « مدیریت فضاي مجازي»هاي فرهنگي اخیر، عالوه بر بسترسازي
ب اند با اعمال مدیریت مناس، مد نظر مسووالن جوامع مختلف قرار گرفته، کوشیده«مناسب از فضاي مجازي

از سویي و تدوین قوانین الزم از سوي دیگر، محیط فضاي مجازي را حتي االمکان پاك نگاه دارند. به عنوان 
ر ضاي مجازي، با ایجاد امکان رصد رفتامثال، کره جنوبي با الزامي کردن درج کُد ملي افراد براي کاربري از ف

)که ماحصل ناشناس ماندن افراد   کاربر در فضاي مجازي، در عمل جلوي بسیاري از جرایم فضاي مجازي را
 در این فضا هست( گرفته است. 
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در سنگاپور افرادي که مایل به کاربري از فضاي مجازي هستند، باید با گذراندن دوره خاص این 
 الزم در جهت صالحیت کاربري از فضاي مجازي را اخذ کنند. مسأله، گواهي 

دقیقه است و همین طور در امریکا  91در فرانسه و مالزي سقف کاربري روزانه افراد از فضاي مجازي 
نه تنها کودکان پیش دبستاني و دبستاني مجاز به کاربري از اینترنت نیستند، بلکه خرید گوشي هوشمند 

ندان اخیر جرم محسوب شده، حتي ممکن است به سلب حق حضانت اولیا در مورد توسط اولیا براي فرز
 فرزندشان برسد.

که اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي جهان در برخورد با  گفتهاما برخالف تجربه بشري پیش
هاي فضاي مجازي با بسترسازي فرهنگي، تدوین قوانین الزم، مدیریت فضاي مجازي ها و تهدیدفرصت

اولیاي اند، هاي آن برآمدههاي فضاي مجازي و افزایش فرصتلید محتوا، در صدد کاهش تهدیدو تو
 هاي ارتباطي پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربري نامناسب ازایران در مواجهه با فناوريفرهنگي

اند و روند د کردهها برخوراین فناوري ها وجود دارد، به طور عمده با دیده نفي و انکار بااین فناوري
اي هممنوعیت کاربري از ویدیو در اوایل انقالب، به روند ممنوعیت کاربري از ماهواره و برخي از شبکه

ا انتخاب هاجتماعي تلفن همراه انجامیده است، حال آن که برخالف تصور اولیاي فرهنگي کشور، فناوري
ها، آن هايها و افزایش فرصتیب فناورينبوده، تحمیل هستند و در شرایط اخیر باید براي کاهش آس

 با استفاده از تجربه بشري، دست به بسترسازي فرهنگي براي کاربر کاربران از آن زد.
هاي هاي هوشمند از بدو نصب برنامهدارد که گوشي نگارنده بر این مسأله اذعاناگر چه دیگر، به بیان 

ات صوتي، تصویري و متني کاربر را از وي گرفته ها، پیشاپیش مجوز مرور تمامي اطالعمختلف روي آن
کنند، هاي اطالعاتي غرب تخلیه ميو در عمل تمامي اطالعات او )و جامعه وي( را به سمت سرویس

 هاي ارتباطي پیشرفته یکگونه که از آن یاد شد، باید به این نکته توجه داشت که فناورياما همان
 انتخاب نبوده، بلکه یک تحمیل است.

ي جامعه که از سوهاي ارتباطي در شرایط اجتماعي حاضر اوالً صرف نفي فناوري ،ه اعتقاد نگارندهب
 يثرمؤگیرد، راهکار گرا ارایه شده و مورد تأکید قرار ميپردازان جناح به اصطالح اصولبرخي از نظریه

اهش با وجود ک ،هاي اطالع رساني داخليشبکه« کامل»نیست و ثانیاً دل بستن به جایگزین کردن 
توان با بسترسازي فرهنگي الزم، ضمن سرمایه اجتماعي، برنامه موفقي نخواهد بود. اما ميقابل توجه 

)اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان، اولیا و اولیاي آموزشي و فرهنگي جامعه( اطالع رساني به کاربران 
 هاي، آنان را در جریان کاربري از فناوريهاي ارتباطي جدیددر باب خطرهاي بالقوه کاربري از فناوري

ر به حداکث هاي ممکن از سوي دیگردر جهت به حداقل رساندن آسیب ، از سویيارتباطي پیشرفته
 جدید یاري رساند. هاي ارتباطيرساندن منافع فناوري

خود به خود امکان بسترسازي فرهنگي جهت فضاي جدید  مبتني بر نفي و انکار فناوريرویکرد 
هاي الزم براي کاربري مناسب مجازي را به میزان زیادي محدود کرده است. مضاف بر این، خالء قانون

هاي نامناسب از این فضا، امر مهم دیگري است که در جامعه به از فضاي مجازي و برخورد با کاربري



 1مقدمه / 
 

دهه هشتاد و  هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي درگردد و با وجود برخي از اقداموضوح مالحظه مي
ساله از عمر این شورا، ماحصل  9و گذشت قریب به  9911تشکیل شوراي عالي فضاي مجازي در سال 

چنداني در جهت تولید ادبیات فاخر، مدیریت فضاي مجازي و تدوین قوانین الزم جهت کاربري بهینه 
، با طرح موضوع 9نه خودهاي ساالاز این فضا، به جامعه ارایه نگردیده است و شوراي مزبور در همایش

 ، هنوز از مرحله شعار دادن به عمل نرسیده است.«یابي به اینترنت پاكدست»دست نیافتني 
ایران از ، گره خوردن برخي از خالءهاي اجتماعي با فضاي مجازي در عالوه بر آنچه از آن یاد شد

 گیري نوعي از مقاومتیر شکلسویي و عدم توجه به برخي از فرآیندهاي اجتماعي موجود در جامعه، نظ
منفي در برابر مسووالن و اولیاي فرهنگي از سوي مردم، کار را به آنجا کشانده است که سردرگمي 

 9919مواجهه مسووالن با فضاي مجازي در کشور نزدیک به ربع قرن )از آغاز بحث ماهواره در سال 
 در مجلس تا حال حاضر( برسد.
جامعه جهاني و ایران، نظام آموزشي پیش دبستان، عمومي و عالي جامعه با سیطره کرونا ویروس در 

در عمل تعطیل شدند و مسووالني که ورود تلفن همراه را به استناد ممنوعیت ورود اشیاي تزئیني به 
هاي جدید و فضاي مجازي، سال مدارس، ممنوع کرده بودند، در عمل مجبور شدند تا با اتکا به فناوري

تمام را به اتمام برسانند، از سوي دیگر به دلیل عدم کشف واکسن کرونا ویروس، احتمال  تحصیلي نیمه
 تعطیل ماندن مدارس باز هم وجود دارد.

حادثه اخیر در عین تلخي، واجد این نکته مثبت بود که مسووالن فرهنگي و آموزشي عمومي کشور 
 ي ارتباطي جدید سوق دهد.هارا به سمت باز اندیشي درباره چگونگي برخورد با فناوري
هاي جدیدي که کرونا ویروس براي آموزش در همین راستا، نگارنده به سهم خود براي تبیین افق

جدید  هايعمومي کشور به همراه داشته است، در صدد برآمد تا به بازشناسي و معرفي برخي از این افق
 د:مقاله با عناوین زیر ش 5بپردازد. ماحصل اقدام اخیر، تهیه 

 هاي ارتباطي پیشرفته در نظام آموزش عمومي کشور،آشتي با کاربري از فناوري
 تحقق فعالیت پرورشيِ آموزش خالقیت با اتکا بر فضاي مجازي،

 آموزان و معلمان آموزش و پرورش،برنامه کاربري فرهنگي از فضاي مجازي براي دانش
 عمومي کشور،هاي آموزشي در نظام آموزش گامي به سوي تحقق نوآوري 

 هاي آموزشي در نظام آموزش عمومي کشور.ها در برابر نوآوريو تعدیل مقاومت
 ،«هاي ارتباطي پیشرفته در نظام آموزش عمومي کشورآشتي با کاربري از فناوري»مقاله نگارنده در 

رت زمان ضروبه تبیین ضرورت بسترسازي فرهنگي در زمینه کاربري بهینه از فضاي مجازي و هم
اجتماعي کالن جامعه، به مثابه تنها راه غلبه بر سردرگمي  -هاي فرهنگيبازنگري جدي خط مشي

، نخست با بررسي تجربه بشري اخیر جامعه در مواجهه با فضاي مجازي در ایران پرداخته است. در مقاله

                                                           
 گرددهر سال برگزار ميروز تأسیس شوراي عالي فضاي مجازي، در هفدهم اسفند ماه هاي اخیر به شکل ساالنه در سالهمایش .9
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    ه است، به اینهاي جدید ارتباطي، از تجربه متفاوت ایران در این زمینه یاد شددر برخورد با فناوري
معنا که در برابر تالش اندیشمندان بشري براي بستر سازي فرهنگي براي کاهش تهدیدها و افزایش 

اطي هاي ارتبها، اولیاي فرهنگي ایران بدون توجه به مقوله تحمیلي بودن فناوريهاي فناوريفرصت
 اند.ها برخورد کردهپیشرفته، عمدتاً با رویکرد سلبي با این فناوري

هاي يگیربرخي از تصمیمهاي گسترده در اقشار جوان ایران به تحولدر فراز بعد مقاله با اشاره به 
   نادرست اولیاي امور فرهنگي در ارتباط با فضاي مجازي اشاره شده است. در فراز انجامین مقاله، با

تهدیدهاي و افزایش هاي بسترسازي فرهنگي که در سطح جهان براي کاهش اشاره به برخي از روش
هاي ارتباطي پیشرفته تجربه شده است، به مسووالن فرهنگي کشور و در ادامه به هاي فناوريفرصت

اولیاي نظام آموزش عمومي کشور پیشنهاد شده است که در عمل به دید مبتني بر نفي و انکار خویش 
 ي، از تهدید ایجاد شده توسطهاي ارتباطي جدید پایان داده، با پذیرش بسترسازي فرهنگبه فناوري

 هاي ارتباطي پیشرفته از فضاي مجازي را بسازند.وري بهینه از فناوريکرونا ویروس، فرصت بهره
اي مقدمه پس از ،«تحقق فعالیت پرورشيِ آموزش خالقیت با اتکا بر فضاي مجازي»در مقاله نگارنده 

 ده است، با نفيآموزش عمومي کشور آورقیت در نظام که در ضرورت عطف توجه اساسي به مقوله خال
آل و مطلوب نظام آموزشي یاد کرده مدار، از خالقیت و حل مسأله به عنوان رویکرد ایدهنظام حافظه

وزش ده است، اولیاي فرهنگي آمپیشنهاد کر ،به مسأله تعطیلي مدارس در ایام کرونایي است و با توجه
ود جسته، با ادامه کار پرورشي و فرهنگي خویش در و پرورش از این حادثه به عنوان یک فرصت س

ها در خالق )که شرح آن –هاي علميآموزان، تالش کنند تا با اجراي برنامهفضاي مجازي روي دانش
آموزان را با حل خالق مسایل بیش از پیش آشنا کرده، در عمل بستر الزم براي مقاله آمده است(، دانش

 به رویکرد و نظام آموزشي مبتني بر حل خالق آموزشي مبتني بر حافظه مدار نظامتغییر رویکرد حافظه
 مسایل را فراهم آورند.

 ،«پرورشوآموزان و معلمان آموزشبرنامه کاربري فرهنگي از فضاي مجازي براي دانش»مقاله نگارنده در 
هاي متعدد نظام آموزش لدر صدد ارایه دورنمایي از امکان عم ،با توجه به برخي از تجربیات خالق و جهاني

 ست. ا برآمدهبرد اهداف پرورشي و آموزشي عمومي کشور در جریان کاربري بهینه از فضاي مجازي براي پیش
در مقدمه مقاله پس از آن که مروري بر فراز و فرودهاي کاربري از فضاي مجازي در ایران و نظام 

ردرگم مسووالن فرهنگي کشور و به تبع آموزشي آن گردیده است، خاطرنشان شده است که برخورد س
از  ترآنان مسووالن و اولیاي نظام آموزش عمومي کشور با فضاي مجازي، سبب شده است که بیش

آموزان، معلمان و نظام آموزشي ایران شود، تهدیدهاي که منافع کاربري از فضاي مجازي متوجه دانشآن
 .بهره بماندپرورشي به میزان زیادي از آن بيوياین فضا متوجه مخاطبان ایراني شده، نظام آموزش

سیطره یافتن ویروس کرونا در جامعه )و جامعه جهاني(، به نوعي سردمداران نظام و مسووالن نظام 
آموزش کشور را مجدداً متوجه بازنگري در دید منفي و مبتني بر نفي آنان نسبت به فضاي مجازي کرد 

تعطیلي مدارس، با وجود نبود امکانات زیرساختي مناسب، مبتني بر  آموزان پس ازو ادامه آموزش دانش
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هاي رسد استفاده اخیر استفاده کامل نبوده، فضاي مجازي ظرفیتفضاي مجازي پیش رفت، اما به نظر مي
 هاي فرهنگي و آموزشي آموزش عمومي کشور داشته باشد.تري براي تحقق برنامهگسترده
پردازي دهای تالش شده است تا با استفاده از برخي از تجربیات داخلي و خارجي، بعضي از اخیر مقالهدر 

هاي رسد بسیاري از طرحفرهنگي در ارتباط با ارتقاي کاربري از فضاي مجازي صورت پذیرد. به نظر مي
در ایام  هاي پرورشي )و آموزشي( موجود آموزش و پرورشمطرح شده نه تنها بتوانند قسمتي از خالء

رد اهداف بسیطره کرونا را پوشش دهند، بلکه بتوانند در فضاي غیرکرونایي جامعه نیز به تحقق و پیش
 پرورشي )و آموزشي( وزارت آموزش و پرورش یاري رسانند. 

 مقوله، «هاي آموزشي در نظام آموزش عمومي کشورگامي به سوي تحقق نوآوري»مقاله  نگارنده در
توان بیان داشت، هاي آموزشي ميه است. در تعریف نوآورير دادمورد توجه قرارا هاي آموزشي نوآوري
هاي آموزشي متضمن تغییر رویکرد سنتي به آموزش فعال و یادگیريِ یادگیري، توجه به نوآوري
یشرفته، ي پهاي ارتباطگیري از فناوريهاي علمي تازه، استقبال از بهرههاي جدید و پیشرفتپردازينظریه

آموزان و پیش گرفتن برخوردهاي نوآورانه و خالق در سطح کالس عطف توجه به افزایش انگیزه دانش
 درس و مدرسه و سازمان آموزشي و در نهایت پاسخ مناسب به نیازهاي پیچیده اجتماع است.

هاي هاي آموزشي در عرصهنگاهي به تجربیات موجود در سطح جهان بیانگر آن است که نوآوري
هاي آموزشي و تغییر و تحول در هاي اطالعاتي، نوآوري در روشاز فناوريمحتواي آموزشي، استفاده 
  اند.مراکز آموزشي تحقق یافته

خاطرنشان گردیده است که متأسفانه  ،هاي آموزشيترین نوآوريدر ادامه پس از معرفي برخي از مهم
 اند.موزش عمومي کشور مورد امعان نظر قرار نگرفتهدر غالب موارد در نظام آ اخیر هاينوآوري

هاي آموزشي، خاطرنشان ساخته است، اگر چه مسووالن نظام مقاله پس از معرفي اجمالي نوآوري
اند تنها سال نیمه تمام تحصیلي را به اتمام آموزش عمومي کشور در بحران کرونا ویروس کوشیده

ک توان به صورت یهدید کرونا ویروس و شرایط ایجاد شده ميبرسانند، اما نباید فراموش کرد که از ت
هاي آموزشي در سطح مدارس و فرصت هم سود برد و بر همین مبنا با براي تحقق و گسترش نوآوري

 سازمان نظام آموزشي اقدام کرد و به بسترسازي الزم در این جهت دست زد.
ي هاي آموزشارتباط با چگونگي گسترش نوآوريهاي الزم در ها و شاهد مثالمقاله با ارایه استدالل

 در دوران سیطره کرونا، به انجام رسیده است.
، «هاي آموزشي در نظام آموزش عمومي کشورها در برابر نوآوريتعدیل مقاومت»در مقاله نگارنده 

 نگاهي به تجربیات موجود در سطح جهان، خاطرنشان ساخته است، هاي آموزشينوآوري پس از تعریف
هاي جدید، محتواي آموزشي )مانند: طرح موضوعهاي هاي آموزشي در عرصهبیانگر آن است که نوآوري

نگاري و هنرها در جریان از تئاتر، روزنامههمچون تفکر فراملي درباره حفظ محیط زیست؛ استفاده 
موزان آادن دانشموزان در مسایل درسیشان با محیط اجتماعي، برخورد دآها؛ برخورد دادن دانشدرس

هاي جویي از بازيهاي اطالعاتي )نظیر: بهرهاز فناوريهاي شغلي و موارد مشابه(، استفاده با موقعیت
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هاي مجازي، خلق آثار هنري سازي، آموزشهاي مبتني بر شبیهاي، آموزشهاي رایانهاي، طراحيرایانه
هاي آموزشي )مانند: تبدیل معلمان از یک منبع شاز رایانه و موارد مشابه(، نوآوري در روبا استفاده 

 کار، دارايموزان بزهآهاي آموزشي خاص براي دانشاطالعاتي به یک راهنماي تحقیقاتي، طراحي روش
هاي یادگیري و در معرض شکست تحصیلي و اخراج از مدرسه( و تغییر و تحول در مراکز ناتوانایي

گیري در سطح مدیریت، مراکز آموزشي رکز قدرت و تصمیمآموزشي )نظیر: مدارس مجازي، کاهش تم
اي ههاي نوآورياما با وجود جذابیت اند.هاي آموزشي(، تحقق یافتهو گسترش جّو دموکراتیک در محیط

توانند در نظام آموزشي پدید آورده، هاي آموزشي ميهاي قابل توجهي که نوآوريآفرینيآموزشي و تحول
یري فراگیران بیفزایند، برخي از شواهد میداني حکایت از آن دارند که در بسیاري بر عمق و غناي فراگ

هایي در برابر آن پدید آمده است. به هاي آموزشي به جامعه، مقاومتاز شرایط در برابر عرضه نوآوري
زشي وتوانند در نظام آمهاي آموزشي ميهاي قابل توجهي که نوآوريآفرینياین معنا که با وجود تحول

آموزان و سرانجام بسیاري از اولیاي امور آموزشي، به آموزان، اولیاي دانشپدید آورند، اما برخي از دانش
ق هاي آموزشي، تحقپذیري الزم براي انطباق با تحوالت سریع نوآوريدلیل ناآگاهي و فقدان انعطاف

اي همبني بر استقبال از نوآوريهاي مزبور را دشوار دیده، بعضاً با تغییر دید نخست خویش نوآوري
ي را هاي آموزشگیري پیشینشان را نفي کرده، بعضاً راه انکار و مقاومت در برابر نوآوريآموزشي، جهت

 گیرند.در پیش مي
با بروز بیماري کرونا ویروس، شرایط خاص اجتماعي سبب شد تا مسووالن نظام آموزش عمومي 

هاي ارتباطي جدید، ادامه سال تحصیلي را به اتمام به فناوريکشور با تعطیل کردن مدارس، با اتکا 
برسانند و از آنجا که سرانجام کرونا ویروس چندان مشخص نیست، ممکن است سال آتي نیز مدارس 

 به صورت تعطیل باقي بمانند.
دهد، خاطرنشان هاي آموزشي رخ ميهایي که در برابر نوآوريمقاله پس از معرفي اجمالي مقاومت

ال اند تنها سساخته است، اگر چه مسووالن نظام آموزش عمومي کشور در بحران کرونا ویروس کوشیده
نیمه تمام تحصیلي را به اتمام برسانند، اما نباید فراموش کرد که از تهدید کرونا ویروس و شرایط ایجاد 

و  ه در برابر تحققهایي کتوان به صورت یک فرصت هم سود برد و بر همین مبنا با مقاومتشده مي
پذیرد، مقابله کرد و هاي آموزشي در سطح مدارس و سازمان نظام آموزشي صورت ميگسترش نوآوري

 ها پرداخت.به تعدیل آن
با ارایه  ،«هاي آموزشي در نظام آموزش عمومي کشورها در برابر نوآوريتعدیل مقاومت» مقاله
 باط به انجام رسیده است.هاي الزم در همین ارتها و شاهد مثالاستدالل

 هايبرخي از فرصترسد مقاالت ارایه شده ضمن برشمردن با توجه به آنچه گذشت، به نظر مي
مجازي را با مورد فضاي  درجدید براي نظام آموزش عمومي کشور، در عمل ضرورت بازاندیشي 

شود.رویکردي که خالء آن در جامعه به شدت احساس مي رویکردي علمي مورد تأکید قرار داده اند.



های ارتباطی پیشرفته در آشتی با کاربری از فناوری -1

 کشورنظام آموزش عمومی 

 مقدمه

مان زمقاله حاضر به تبیین ضرورت بسترسازي فرهنگي در زمینه کاربري بهینه از فضاي مجازي و هم
اجتماعي کالن جامعه، به مثابه تنها راه غلبه بر  -هاي فرهنگيضرورت بازنگري جدي خط مشي

نخست با بررسي سردرگمي جامعه در مواجهه با فضاي مجازي در ایران پرداخته است. در این مقاله، 
هاي جدید ارتباطي، از تجربه متفاوت ایران در این زمینه یاد شده تجربه بشري در برخورد با فناوري

است، به این معنا که در برابر تالش اندیشمندان بشري براي بستر سازي فرهنگي براي کاهش تهدیدها 
هاي ه مقوله تحمیلي بودن فناوريها، اولیاي فرهنگي ایران بدون توجه بهاي فناوريو افزایش فرصت

 اند.ها برخورد کردهارتباطي پیشرفته، عمدتاً با رویکرد سلبي با این فناوري
هاي يگیربرخي از تصمیمهاي گسترده در اقشار جوان ایران به تحولدر فراز بعد مقاله با اشاره به 

  است. در فراز انجامین مقاله، با نادرست اولیاي امور فرهنگي در ارتباط با فضاي مجازي اشاره شده 
هاي بسترسازي فرهنگي که در سطح جهان براي کاهش تهدیدهاي و افزایش اشاره به برخي از روش

هاي ارتباطي پیشرفته تجربه شده است، به مسووالن فرهنگي کشور و در ادامه به هاي فناوريفرصت
عمل به دید مبتني بر نفي و انکار خویش اولیاي نظام آموزش عمومي کشور پیشنهاد شده است که در 

هاي ارتباطي جدید پایان داده، با پذیرش بسترسازي فرهنگي، از تهدید ایجاد شده توسط به فناوري
 هاي ارتباطي پیشرفته از فضاي مجازي را بسازند.وري بهینه از فناوريکرونا ویروس، فرصت بهره

 ای ارتباطی جدیدهسیر تاریخی تجربه بشر در مواجهه با فناوری

هاي هاي جدید در جامعه، برخي از پژوهشگران ترغیب شدند تا گسترش فناوريبا گسترش فناوري
ارتباطي نسبتاً قدیمي، مانند تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون و ویدیو را مورد نظر قرار داده، واکنش 

شده بودند، مورد بررسي قرار دهند. ها، هنگامي که تازه به جامعه عرضه شهروندان را در ارتباط با آن
هاي زیادي بین واکنش مردم مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، حکایت از آن دارند که شباهت

 هاي بسیار جدید، وجود دارد.بودند و فناوري« تازه»هاي قدیمي، زماني که هنوز در ارتباط با فناوري
دهد که با بروز و ظهور هر فناوري اطي مختلف، نشان ميهاي ارتبمطالعه تاریخچه پدیدآیي فناوري

 ها، فراروي بشر، پدیدار شده است.ها و هراسجدیدي، موجي از امید
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هاي نیک اندیش و خیرخواه پدید آمد با پا به عرصه نهادن تلگراف، این امید در دل برخي از انسان
کرد و بدین ترتیب جهان دیگر، شاهد کمک خواهد « جامعه جهاني»آوري، به تحقق یک که این فن

 رخ دادن جنگي نخواهد بود.
ها از زماني که تلفن اختراع شد، برخي از منافع کثیر آن سخن به میان آوردند و از خارج شدن انسان

انزواي اجتماعي و برقراري رابطه بین افراد و برخي از نزدیکانشان که به دلیل بُعد راه، از یکدیگر دور 
 د، سخن گفتند.انافتاده

ت، اي از مردم شکل گرفت که با کمک اینترنهگیري اینترنت، این اندیشه در اقشار گستردبا شکل
اند و تر مثبت و امیدوار کنندهها در آن بیشبینياي که پیشاي برتر را رقم زد، جامعهتوان جامعهمي
اي واحد و هاي جهان در جامعهکشورپارچه کردن هاي تحقق دمکراسي و یکتوان در آن به وعدهمي

 جهاني، جامه عمل پوشاند.
 هاي ارتباطي در مشتبا پا به میان صحنه نهادن تلفن همراه، برخي از خالصه شدن تمامي فناوري

کاربران سخن به میان آوردند و به طرح انقالب آموزشي مبتني بر تلفن همراه، تجارت مبتني بر تلفن 
 ختند.همراه و مانند آن پردا

 گیريهاي جدید، برخي از افراد در جهتاما با وجود طرح ابعاد امیدبخش در جریان بروز و ظهور فناوري
 هاي مزبور، هشدار دادند.و سمت و سویي متفاوت، نسبت به خطرات بالقوه فناوري

، درج شد و «خطرات عشق سیمي»، داستاني با عنوان «جهان الکتریکي»، در مجله 9994در سال 
چي که در اثر دسترسي وي به تلگراف پدید آمده بود، ي آن از عشق عنان گسیخته دختر یک تلگرافط

 هاي بالقوه اختراع دستگاه اخیر، یاد شود.سخن رفت و تالش شد تا به این ترتیب، از خطر
اد یبا اختراع و پدیدآیي تلفن، بعضي از منتقدان، از این وسیله به عنوان ابزاري مزاحم و خطرناك 

 آید.کردند که تنها به کار اموري مانند برقراري روابط عاشقانه و نامزد بازي مي
 99 ، ساخته شد و در پي وقوع حمالت«قتل توسط تلویزیون»با پا به عرصه نهادن تلویزیون، فیلم 

ي که ددر امریکا، افراد دیگري به جِد عقیده یافتند که اینترنت، در جهت سازماندهي افرا 2119سپتامبر 
هاي دوقلوي امریکا و اهدافي مشابه حمله کردند، مورد استفاده قرار گرفته است، از این رو، به برج

تري را بر ارایه دهندگان خدمات اینترنتي، اعمال کرد هاي گسترده و عمیقضرورت دارد که کنترل

 (.2119، 1)جوینسون

یجي آن، برخي از منتقدان، هشدار دادند که این سرانجام با ارایه فناوري تلفن همراه و تکامل یافتن تدر
گیري مشکالت و جرایم جدیدي را در سطح جامعه، فراهم آورد. در حالي تواند زمینه بروز و شکلوسیله مي

ها آفریني تلفن همراه در مسایلي مانند آموزش، اقتصاد و نظایر آننظران زیادي از تحولزمان، صاحبکه هم
 ردند.کانقالب آموزشي مبتني بر تلفن همراه، تجارت مبتني بر تلفن همراه و مانند آن یاد ميبا عناویني مانند: 

                                                           
1. Joinson, A. N. 
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 های ارتباطی پیشرفتهدر زمینه فناوریتجربه متفاوت ایران 

بررسي تطبیقي مواضع اولیاي فرهنگي جوامع ایران و غرب، حکایت از برخوردي متفاوت در زمینه 
تر از آن که معنا که مسووالن و اولیاي امور فرهنگي در ایران، بیشهاي جدید، دارد. به این فناوري

 ریزي و بسترسازي براي افزایشها را پذیرفته، در صدد برنامهترکیب توام با فرصت و تهدید فناوري
ها ريهاي احتمالي فناوتر متوجه مقابله با تهدیدها باشند، بیشها و کاهش تهدید آنهاي فناوريفرصت

اطي هاي ارتبهاي فناوريد و این امر، به جاي بسترسازي فرهنگي براي استفاده جامعه از فرصتانشده
 است. سوزي تبدیل شده جدید، عمالً به فرصت

هاي جدید به ایران، داللت بر برخورد بهینه و مناسب مسووالن وقت با بررسي تاریخي ورود فناوري
ه ناصرالدین شاه، تلفن را از فرانسه به ایران آورد و در این ها دارد. به عنوان نمونه، زماني کفناوري

اندیش جامعه خود، مواجه شد، وي براي بسترسازي فرهنگي الزم ارتباط با مخالفت برخي از افراد جزم
هاي تهران گذاشت تا مردم، در صورت تمایل، از آن به شکل در این زمینه، تلفني را سر یکي از چهار راه

کسته رفته پندار نامناسب بودن تلفن در اذهان شه کنند. با استفاده مردم از این وسیله، رفتهمجاني استفاد
 شد و مردم از آن استقبال کردند.

اندیش، به مخالفت با با ورود مواردي مانند دوش، زنگ مدرسه و برق به ایران، باز گروهي از افراد جزم
، «دبراي غسل کردن، حتماً آدم باید از خزینه استفاده کن»داشتند: ميگفته پرداختند و مثالً بیان موارد پیش

سوز درس بخواند و با دود چراغ آدم باید زیر چراغ گرد»و « گر ناقوس کلیسا استتداعي زنگ مدرسه،»
 (.9994)منطقي، « خوردن، عالم شود، و با درس خواندن زیر المپ، این مقصود حاصل نخواهد شد

نیز زماني که در شهر قم یک سینما افتتاح شد، در برابر آیت اهلل خمیني که بیان پیش از انقالب 
اقع حیایي در سینما مخالف هستیم )و در ودري و بيداشت، ما با سینما مخالف نیستیم، بلکه با پردهمي

ست به دگذاشت(، برخي از روحانیون مجدانه به این ترتیب، روي استفاده بهینه از سینما مهر تأیید مي
 اي جز تعطیل کردن آن نیافتند.      همخالفت با آن زدند تا آن که مسووالن سینماي مزبور، چار

با ورود ویدیو به ایران، در ابتداي انقالب، مجلس شوراي اسالمي، رسماً داشتن و استفاده از ویدیو را 
آن که مسووالن فرهنگي کشور، با  ها در ایران پا بر جا بود تاغیرقانوني اعالن کرد و این قانون، سال

اي از مردم از ویدیو مواجه شدند و مجبور به چشم پوشیدن و کنار نهادن هواقعیت استقبال اقشار گسترد
 قانون اخیر گردیدند.

با ورود ماهواره به ایران، حکایت ممنوعیت ویدیو، عیناً براي ماهواره مطرح شد و کاربري از آن، 
معرفي شد و این قانون، با وجود گسترش گسترده ماهواره در جامعه، همچنان  تخلف و مستوجب مجازات

 پا برجا است.
هاي اولیاي فرهنگي ایران در برخورد با اینترنت نیز به جاي بسترسازي گسترده براي استفاده از فرصت

 (.9994منطقي، اند )هاي مختلف اینترنتي بودهگذاري روي فیلترینگ سایتتر در اندیشه سرمایهآن، بیش
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 ند:نویسهاي سلبي و ایجابي کشور در مواجهه با فضاي مجازي مي(، با اشاره به اقدام9919عاملي و حسني )
هاي فضاي هاي فرهنگي و اجتماعي ایران در برابر آسیبها و برنامهدر بخش مطالعات سیاست»

اي هریزيهاي سلبي در برنامهتهاي ایجابي و سیاسها و برنامهتوان از دو دسته سیاستمجازي، مي
معطوف  هایيها و برنامهتوان سیاستهاي سلبي را ميها نام برد. سیاستراهبردي کشور در قبال آسیب

ها و هاي ایجابي فرهنگي و اجتماعي جوامع را برنامهبه حذف، کنترل و نظارت دانست و سیاست
س سازي اطالعات آنالوگ و دستررنامه دیجیتالهایي معطوف به تولید محتوا، مدیریت محتوا، بسیاست

 پذیر ساختن اطالعات و محتوا در شبکه اینترنت دانست... .
ازدارنده تقابلي و ب -هایي سلبيهاي انجام گرفته در ایران در ارتباط با فضاي مجازي عمدتاً اقداماقدام

)پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات( اندازي پلیس فتا توان به راهبوده است. از جمله این موارد مي
اي همقررات و ضوابط شبکه»توان از اي است. به عالوه مياشاره کرد که  هدف آن مبارزه با جرایم رایانه

یاد کرد که طي آن  9991مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال « اياطالع رساني رایانه
رساني صرفاً از فعالیت و اعمال متعددي شامل نشر واحدهاي ارایه کننده خدمات اینترنتي و اطالع 

بندي شده، تجاوز به حریم مطالب الحادي و مخالف موازین اسالمي، انتشار اسناد و مطالب طبقه
ترین اقدام صورت گرفته براي تدوین اند. اما شاید بتوان مهمها منع شدهخصوصي اشخاص و همانند آن

ال اي دانست که در سهاي فضاي مجازي ایران را قانون جرایم رایانهقوانین براي تنظیم روابط و تعامل
ماده است. بخش  54به تصویب نهایي رسیده و ابالغ شده است. این قانون شامل سه بخش و  9999

ها، بخش دوم آیین دادرسي و بخش سوم به سایر مقررات اختصاص دارد. یک شامل جرایم و مجازات
   ن به جرایمي همانند دسترسي غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسي هاي مختلف این قانودر فصل

اي و مخابراتي، سرقت هاي رایانهها یا سامانهاي و تخریب و اخالل در دادهاي، جعل رایانهرایانه
وکالهبرداري مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخالق عمومي و هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته 

 روند.هاي سلبي و بازدارنده به شمار ميموارد اخیر نیز از جمله اقدامکه « شده است

 های گسترده در اقشار جوان ایرانتحول

گیري مسووالن ها و موضعمشيهاي انجام شده داللت بر آن دارند، در حالي که خطبرخي از بررسي
هاي ني در بازه زماني اخیر تحولهاي پیش فرق چنداني نکرده است، اما جوانان ایرافرهنگي جامعه با دهه

 اند.قابل توجهي را به خود تجربه کرده
توان به میزان زیادي این تحوالت را نشأت گرفته از سوابق در تبیین تحوالت جوانان ایراني مي

دن فضاي گستر ششناختي جوانان ایراني، سایههاي روانتحصیلي جوانان، سوابق تربیتي آنان، ویژگي
هاي هاي فرهنگي، اجتماعي، عقیدتي و سیاسي جامعه، سرخوردگيطح جامعه، تحولمجازي در س

 عقیدتي، وقوع گسست و شکاف نسلي و فضاي جهاني شده دانست. -اجتماعي -اقتصادي
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سوابق تحصیلي جوانان، حاوي آموزشي تجربي است که این تجربیات، در تقابل با نظام آموزشي 
دي سر هاي تعببه سادگي در برابر آموزه دارد و جوانان به همین دلیل، مبتني بر تعبدگرایي حوزه قرار

 هاي اخیر را بعضاً از گذر تجربه به دست آورند.فرود نیاورده، تمایل دارند که صحّت آموزه

ن پذیري مبتني بر زور، تالش در نگاه داشتن جوانادر سوابق تربیتي جوانان، مواردي مانند: تالش بر جامعه
گرایي جوانان، عدم پذیرش روحیه خودپیرو جوان، تردید در پذیرش اخالق دیگر پیرو، نفي شک در

الف( و نظایر  9999الف،  9999، 9911هاي تاریخي هویتي جوان )منطقي، طلبي جوان، نفي ریشهاستقالل
 اند.، مؤثر واقع آمدهآن، قابل احصاء هستند. این موارد در شکل دادن به هویت ژالتیني جوان انقالب اسالمي

، جویي مرضيشناختي جوانان ایراني، مواردي مانند: افسردگي اجتماعي، هیجانهاي رواندر ویژگي
الف و ب(، قابل توجه هستند. موارد اخیر  9999عشق بیمارگون، پناه بردن به فضاي مجازي )منطقي، 

 گذارند.را به نمایش مي زا در جوان ایرانيهاي آسیبمشيبه خوبي انعکاس تبعات خط
گستر شدن فضاي مجازي در سطح جامعه جهاني و به طبع آن جامعه ایران، از دیگر موارد مهم سایه

یر دیگر، در اند. به تعبو اثرگذاري است که نسل جوان با کاربري از آن، تفاوتي ماهوي با اولیایشان یافته
گیري نسبي جوانان از فضاي مجازي هستند، صلهحالي که مسووالن سیاسي و فرهنگي جامعه خواهان فا

جوانان با هجوم آوردن به سمت فضاي مجازي و تغذیه از آن، در عمل فضایي متفاوت را براي خود 
 اند )منطقي، در دست نشر(.رقم زده

هاي فرهنگي جوان انقالب اسالمي، از موارد قابل تأملي همچون: فقدان ارتباط عاطفي با در تحول
 -گرا، توجه به هر دو بُعد فرهنگ ایرانيانقالب، استقبال از فرهنگ فردگرا به جاي فرهنگ جمعجنگ و 

هاي ارتباطي جدید، تأثیرپذیري گسترده از اینترنت، هاي جدید، استقبال از فناورياسالمي، هنجارآفریني
ي و پذیرش نظریه تبادل اي، کنار نهادن نظریه تهاجم فرهنگهاي رایانهماهواره، تلفن همراه و بازي

رات ابراز نظ -هاي عمدتاً خارجي، استقبال از فرهنگ جهاني، مقاومت فرهنگيفرهنگي، استقبال از الگو
ز هاي غیرمتعارف، برخورد تمسخرآمیها و پوششهاي فرهنگي، مانند استفاده از مدسیاسي در پوشش رفتار

 توان نام برد.( و نظایر آن، مي9991الف،  9999و د،  ج 9999الف،  9912)منطقي،  -هاي نظامبا نماد
نگر، هاي غیرواقعگرایيهاي اجتماعي جوان انقالب اسالمي، مواردي نظیر: نفي آرماندر تحول

 هنري و اجتماعي، اتخاذ رویکرد انتقاديجایي رویکرد دیني به مسایل به رویکرد علمي، فرهنگي، جابه
دن ترها، پا به عرصه نهادي به جاي مصالح جمعي، کاهش تبعیت از بزرگبه مسایل، ترجیح مصالح فر

ارزش  استقبال از روابط دو جنس،هاي برابرطلبي زنان با مردان، تر زنان، فراگیرتر شدن اندیشهگسترده
ي، استقبال گرایطلبي و تجملگرایي، پذیرش اندیشه رفاهشدن روابط عمیق دو جنس، استقبال از تجربه

 ها، قابل شمارش است.( و مانند آن9993الف، ب و ل،  9999شکني )منطقي، مُد و مُدگرایي، سنت از
هاي عقیدتي جوان انقالب اسالمي، مواردي نظیر: عدم استقبال از رویکرد دیني به مسایل، در تحول

به جاي  دینترجیح رویکرد اجتماعي به دین به جاي رویکرد فردي به دین، ترجیح رویکرد عرفاني به 
شود، ترجیح نسبي مرجعیت علمي و هنري رویکرد صوري و ظاهري به دین که در احکام خالصه مي
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الق اجتماعي ساالن، استقبال از اخگرایي در برابر تفسیر سنتي دین توسط بزرگبه مرجعیت دیني، تأویل
دین  بت به دین، نفي تحمیلگرا، استقبال از رویکرد تحقیقاتي نسگرا به جاي اخالق آرمانو غیرآرمان

هاي دیني، به چالش گرفتن احکام جنسیتي بر جوانان، کاهش ابعاد پیامدي و مناسکي، کاهش تعصب
از جمله  ج(، 9999، 9919ب،  9912اعتقادي )منطقي، اسالم، برخورد گزینشي با دین، مُد شدن بي

 ها توجه کرد.موارد مورد توجهي هستند که باید بدان
توان از موارد زیر به عنوان مواردي قابل تأمل، یاد کرد که در هاي سیاسي جوان ایراني، ميلدر تحو

هاي اول و دوم انقالب، نفي شهر نسلگردند: اعتقاد جوانان به فروریزي آرمانجوانان مشاهده مي
هبران، عملکرد ر هاي غیر واقع نگر، کاهش تبعیت از رهبران، یافتن دید نقادانه نسبت بهگرایيآرمان

استقبال از جدایي دین از سیاست، تردید در حکومت دیني، تردید در پذیرش والیت فقیه، تردید نسبت 
ساله، تمایل به حکومت دموکراتیک و  9هاي رهبران سیاسي، دید انتقادي نسبت به جنگ به دیدگاه

 الف و ب(. 9999، 9913دید نسبتاً مثبت نسبت به غرب )منطقي، 
توان از دید نسبتاً منفي جوان نسبت به تباط با دیدگاه اقتصادي جوان انقالب اسالمي، ميدر ار
اي مورد نظر در زندگي آینده، اعتقاد به مشکالت عدیده اقتصادي جامعه، هاي شغلي و حرفهفرصت

هي ااقتصاد مبتني بر رانت، اقتصاد ناایمن و پرچالش، مشکالت معیشتي و مسکن و کمبود امکانات رف
شهروندان در جامعه، یاد کرد. مجموعه موارد اخیر، در ارتباط با ابعاد اقتصادي جامعه، دیدي منفي در 

 زنند.این زمینه را رقم مي
هاي مهم اجتماعي است که جوانان در آن نقش فعال و قابل وقوع گسست و شکاف نسلي، از رخداد

ال از سسیاسي و عقیدتي نسل جوان با نسل بزرگعي،هاي فرهنگي، اجتمااند. تفاوت قرائتتعمقي داشته
گیري تدریجي انقطاع گفتمان بین نسلي که در پي کاهش گفتمان بین نسلي رخ داده است، سویي و شکل

 ب(. 9999الف، ب و  9999اند )منطقي، از تبعات قابل توجه و تأمل در گسست نسلي ایجاد شده در جامعه
ي براي جامعه و جوانان آن رقم زده است که در آن برخورد با آرا سرانجام جهاني شدن، فضاي خاص

و نقطه نظرات متفاوت و گوناگوني که بعضاً در تضاد و تخالف با نقطه نظرات رسمي ارایه شده در 
فلسفي، فرهنگي، اجتماعي، عقیدتي و سیاسي هستند، افزایش سطح توقعات افراد،  هاي فکري،زمینه

هاي شاخص فضاي جهاني شده به شمار گرایي و نظایر آن، از ویژگيرایي، برهنهافزایش تسامح، فردگ
 ي(. 9999روند )منطقي، مي

گیري هویت متفاوتي در جوان انقالب اسالمي است که تحوالت نتیجه آنچه از آن یاد شد، شکل
 دهد. قابل توجهي را در خود نشان مي

ه گذشته در باب مناسبات بین نسلي صورت هاي جدیدي که تقریباً در دهدر بررسي پژوهش
هاي ارتباطي جدید از اهمیت خاص و ها مقوله فناوريشود که در این پژوهشاند، مالحظه ميپذیرفته

 اي برخوردار هستند.ویژه
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و مدیران مدارس آنان  Zآموزان نسل ( در بررسي که در سطح دانش2191)  2و هالیسدمیار 1ستین

آموزان با اولیاي آموزشي آنان را مورد بررسي قرار میزان وفاق، همدلي و ارتباط دانشاند، انجام داده
ي هاي ارتباطاند. نتایج این بررسي حکایت از آن داشت که میزان و چگونگي کاربري از فناوريداده

ا آموزان و اولیاي آموزشي آنان رآموزان، عامل مهمي است که رابط متقابل دانشجدید توسط دانش
 مخدوش کرده است.

نتیجه گرفته است، چگونگي کاربري  Zو  Yاي دانشجویان دو نسل ( در بررسي مقایسه2199) 3دیگل

 ترشان فاصله و تفاوت ایجاد کرده است. هاي اجتماعي بین آنان و نسل قبلاز رسانه Zنسل 

ن فارغ التحصیل و اي که بین دو گروه از دانشجویا( در بررسي مقایسه2192و همکاران ) 4بیکر

اي جدید در هدانشجویان مشغول به تحصیل داشتند، دریافتند که کمیت و کیفیت کاربري از فناوري
دانشجویاني که به تحصیل اشتغال داشتند، باالتر از میزان و چگونگي کاربري دانشجویاني است که از 

 اند.دانشگاه فارغ التحصیل شده

نویسان هاي تایواني را به دو گروه وبنویسنفر از وب 93سي خود ( در برر2191و همکاران ) 5کوادیر

نویسان بومي دیجیتال تقسیم کردند. گروه نخست کساني بودند که پیش از ارایه مهاجر دیجیتال و وب
نوشت گیري فناوري وبنوشت، متولد شده بودند، اما گروه دوم افرادي بودند که پس از شکلفناوري وب
ر از گروه تنوسان مهاجر دیجیتالي کمبودند. بررسي تطبیقي دو گروه اخیر نشان داد، وب به دنیا آمده

 روه دوم داشتند.تري نسبت به گتر و دانش فني کممندي پایینبومي دیجیتالي، تولید متن داشته، رضایت

دهد گزارش مي میالدي 11و  41هاي هاي تدریس معلمان ابتدایي دهه( با بررسي شیوه2199) 6جاکوبسن

 هاي آموزشي معلمان نسل قبل است.، متفاوت و فراتر از روش11هاي آموزشي معلمان دهه که روش

( در رساله تحصیلي خویش به مسأله شکاف نسلي در اثر کاربري از 2191) 7اونیل –ماهوني     

یاي آموزان و اولسازد، اگر در گذشته کاربري متفاوت دانشهاي ارتباطي پرداخته، خاطرنشان ميفناوري
هاي آورد، در حال حاضر با ورود نیروها، بین آنان به نوعي یک شکاف نسلي پدید ميمدارس از فناوري

تر، شوند و معلمان قدیميبه مدارس، بین معلمان جواني که خودشان بومیان دیجیتالي شمرده مي جوان
ها نظیر ایجاد وب سایت، همین شکاف پدید آمده است و میزان کاربري معلمان جوان از فناوري

ها، مانند آنتري پلیر و پيتاپ، امدار مرتبط با لپديسيهاي ال، پروژکتور9، ویکي8کمنویسي، وبوب

                                                           
1. Çetin, M. 
2. Halisdemir, M. 
3. Deagle, S. 
4. Baker, W. M. 
5. Quadier, B. 
6. Jacobson, L. 
7. Mahoney-O'Neil, M. 
8.Webquests 
9. Wikis 
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( در بررسي که در ارتباط با مشاوران 2199) 2و مورگان 1تر است. مري ویثرتر از معلمان قدیميبیش

عاملي آنان شود روابط تداشتند، به این نتیجه رسیدند که اختالف نسلي مشاوران و مراجعانشان، سبب مي
یر در سطح اید در صدد رفع مشکل اخدر کلینیک به شکل مناسبي شکل نگرفته و پیش نرود. از این رو ب

مراجعان و مشاوران بود. نتایج اخیر بیانگر آن هستند که مسووالن سیاسي و فرهنگي نظام باید با تغییر 
خیر هاي ارتباطي جدید، در مسیر پیوند نسلي به مسأله ارویکرد مبتني بر نفي خویش نسبت به فناوري

 توجه کافي و وافي معطوف دارند.
 اند، برخي از مطالعاتهاي شدیدي که قشر نوجوان و جوان جامعه به تجربه آن پرداختهجود تحولاما با و

 ند.اداللت بر آن دارند که اولیاي فرهنگي جامعه به مسایل جوانان امعان نظر کافي را معطوف نداشته
 ب( در کتاب رفتارشناسي جوان، در همین ارتباط مي نویسد: 9999منطقي )

هاي موجود و برخي از واقعیات جامعه پردازيیل واضح و بدیهي که برمبناي نظریهیکي از مسا»
طح جامعه ها در سبیني بود، مسأله تحول ارزشها پیش براي هر محقق تیزبیني قابل پیشایران از سال

ن، جهاهاي هاي انجام گرفته در مورد انقالبپردازيبود. به این معنا که در درجه نخست، مالحظه نظریه
دهند، به این معنا که اگر چه با وقوع انقالب، حرکتي از حرکتي پاندولي در اخالقیات این جوامع خبر مي

پذیرد، اما همواره در جهت پاك و منزه کردن افراد و جامعه از رفتارهاي مبتذل و غیرآرماني صورت مي
ت جامعه در حرکتي عکس، نه تنها این زهدگرایي و تهذیب برقرار نمانده، پس از طي چند دهه، اخالقیا

به حالت نخست برگشته، بلکه در مسیري مخالف حرکت خواهد کرد و جامعه مهذب پیشین، اوجي از 
 ها را تجربه خواهد کرد.ها و هنجارشکنيانحراف

ده هاي معاصر پدید آمدر درجه بعدي اهمیت، انقالب الکترونیک و انفجار اطالعاتي که در اثر فناوري
دهد تا با اتکا به ها مياي واحد بدل کرده است، این امکان عمل را به باالدهين را به دهکدهو جها

ند، ها و جوامع فرودست بزنفناوري برترشان، دست به القائات ارزشي مورد نظرشان در سطح پایین دهي
هاي سانهمي رفت که رهاي غربي، این انتظار بالطبع با توجه به تغایر ارزشي نظام دیني با برخي از ارزش

ارتباطي غرب اقشاري از مردم و خاصه جوانان ایران را تحت تأثیر قرارداده، تغییري در نظام ارزشي و 
 رفتاري آنان پدید آورند.

به همین ترتیب در جوامع در حال گذر، با تزلزل و فروپاشي هنجارهاي سنتي، نوعي از هرج و مرج 
و دارد. از این راي جدید، جامعه را در بي ثباتي و سردرگمي نگاه مينماید که تا برقراري هنجارهرخ مي

با توجه به جامعه در حال گذر ایران، با در هم ریختن بسیاري از هنجارهاي سنتي، عموم اقشار جامعه، 
 گفته، مطلوبخاصه جوان و زنان، از وضعیت جدیدي برخوردار خواهند شد که الزاماً تمامي ابعاد پیش

 نخواهد بود. طبع نظام

                                                           
1. Merriweather, L. R. 

2. Morgan, A. J. 
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های نادرست مسووالن فرهنگی و آموزش عمومی جامعه در ارتباط با گیریتصمیم

 فضای مجازی

هاي کالن نظام در برخورد با فضاي مجازي داللت بر آن دارد که اولیاي امور فرهنگي بررسي خط مشي
انکار را پیشه خود و آموزش عمومي جامعه در برخورد با مقوله فضاي مجازي، از آغاز رویکرد نفي و 

ترها اند با انواع و اقسام فیلها را به بند آورد، کوشیدهتوان فناورياند و در ادامه، با تصور این که ميکرده
ادند دها را نامطلوب تشخیص ميها مانع از کاربري کاربران ایراني از مواردي که اولیاي امور آنو پارازیت

الحظه جواب ندادن دو راهکار پیش گفته، رویکرد طراحي و تدوین بشوند و سرانجام مسووالن امر با م
دان اند به تهیه اینترنت پاك نایل آمده، شهرونوجوگر ملي و مانند آن، کوشیدهاینترنت ملي، موتور جست

را به کاربري از این امکانات دعوت کنند، در حالي که تمامي راهکارهاي اخیر با ایراد و اشکال مواجه 
تر از آن که مفید فایده واقع شوند، با اتالف زمان، فرصت برخورد بهینه و مناسب را که شبوده، بی

 اند.بسترسازي فرهنگي است، از جامعه گرفته
آن هاي ارتباطي پیشرفته از گونه که در عنوان تجربه متفاوت ایران در زمینه برخورد با فناوريهمان

ده هاي ارتباطي جدید، با دیبرخورد خویش با مقوله فناوريیاد شد، اولیاي فرهنگي جامعه در نخستین 
ها برخورد کردند، زیرا به زعم آنان به صرف این که برخي از کاربران ممکن بود با نفي و انکار با آن
ها کاربري نامناسب و منفي داشته باشند، باید ازکاربري هاي ارتباطي جدید، از آناستفاده از فناوري

ها ممانعت به عمل آورد. بر همین مبنا پس از آن که کاربري از ویدیو توسط مجلس ناوريجامعه از این ف
شوراي اسالمي در اوایل انقالب ممنوع اعالن شد، در ادامه، کاربري از ماهواره ممنوع اعالن گردید و 

جامعه هاي اجتماعي تلفن همراه نیز در پس از ممنوعیت ورود تلفن همراه در مدارس، برخي از شبکه
اي از زهها، حاوي آمیهاي ارتباطي جدید نیز نظیر سایر فناوريفیلتر شدند. اما باید دانست که فناوري

ها کاربري نامناسب هم داشت، جوانان ها و تهدیدها هستند و به صرف آن که ممکن است از آنفرصت
 گردد.نصرف نميها مها نکرده، از کاربري از آنو سایر مردم جامعه پشت به این فناوري

ا ههاي ارتباطي پیشرفته )مانند هر فناوري دیگري( باید توجه داشت که فناوريدر برخورد با فناوري
و مدیریتي  ها به بسترسازي فرهنگيذاتاً آمیخته به بدي یا خوبي نیستند و خوبي و بدي نشأت گرفته از آن

با بسترسازي فرهنگي و مدیریت مناسب، کاربري گردد. به این معنا که شود، برميها اعمال ميکه بر آن
تر به سمت موارد مثبت و بهینه و در صورت عدم بسترسازي فرهنگي و اعمال از فناوري مورد نظر بیش

 تر به سمت موارد منفي و نامناسب سوق خواهد یافت.مدیریت نامناسب، کاربري از فناوري مورد نظر بیش
هاي ارتباطي به صرف این که با ممنوع اعالن کردن فناوريپس از آن که اولیاي فرهنگي نظام 

ن کنند، دست به ممنوع کردهاي مزبور استنکاف ميجدید، مردم به تبعیت از آنان از کاربري از فناوري
هاي ارتباطي پیشرفته زدند، با استنکاف اقشار قابل تأملي از شهروندان مواجه شده، در برخي از فناوري
هاي مزبور گردند، از همین هاي عملي بازدارنده، مانع کاربري کاربران از فناوريبا اقدامصدد برآمدند تا 
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اي هاي اجتماعي و ارسال پارازیت برهاي مختلف اینترنتي یا شبکهروي استفاده از فیلترکردن سایت
ق نبود، زیرا ایجاد اختالل در ماهواره، در دستور کار آنان قرار گرفت، ولي این راهکار نیز چندان موف

روي  ها یا ارسال پارازیتها و شبکهکردند آنان با فیلتر کردن سایتمسووالن فرهنگي نظام تصور مي
هاي جدي براي شهروندان نیز هست(، قادر اي )که البته مورد اخیر متضمن برخي از آسیبامواج ماهواره

ه توان زنداني کرد، بها را کالً نميفناوريگردند، حال آن که هاي اخیر ميبه مبارزه و معارضه با فناوري
ان مثال، اثر کند. به عنوتواند دور زده و بيهاي فناوري، هر فیلتر و پارازیتي را مياین معنا که پیشرفت

که بحث ماهواره در ایران مطرح شد، براي گرفتن امواج ماهواره به  9911هاي ابتدایي دهه اگر در سال
هاي کوچکي هاي علمي موجود، دیشمتر نیاز بود، در حال حاضر با پیشرفت 3-5هایي با قطره دیش

 ها قابل نصب هستند.به بازار عرضه شده است که به سادگي پشت پنجره
ي اهاي ماهوارههاي قانوني و مداخله عملي در جهت فیلتر کردن یا برچیدن دیشجواب ندادن ممنوعیت

رین تفرهنگي جامعه را به سمت راهکارهاي دیگر کشاند. عمده)حتي با عملیات هوایي راپل(، مسووالن 
ر ملي وجوگراهکار انتخابي آنان در این زمینه، تالش براي طراحي اینترنت پاك و تهیه موتورهاي جست

 کنند با اعالن تهیه اینترنت پاك یا موتور جست وجوگربود. اولیاي فرهنگي نظام در این ارتباط تصور مي
وجوگرهاي آن دست ظایر آن، شهروندان بالفاصله از کاربري از اینترنت معمول و جستیوز، یاحق و ن

 هاي پدید آمده توسط اولیاي فرهنگي نظام سود خواهند برد.کشیده، از امکان عمل
در این ارتباط هم باید اذعان داشت، اگر چه اقشاري از شهروندان از موارد مزبور سود خواهند برد، ولي 

سطح سرمایه اجتماعي و اعتماد به مسووالن در کالن جامعه از سویي و مقاومت فرهنگي  به سبب کاهش
پدید آمده در سطح جامعه از سوي دیگر، انتظار اخیر چندان مقرون به صحّت نخواهد بود و جواناني که به 

 مجازياند، آزادي موجود در فضاي فرض ناظر سانسورهاي شدید در صدا و سیماي جمهوري اسالمي بوده
 اند، به سادگي عوض نخواهند کرد.مرسوم را با انتخاب فضایي که مسووالن براي آنان طراحي کرده

ماحصل آن چه از آن یاد شد، در نظام آموزش عمومي کشور )که بالطبع در همه کشورهاي جهان از 
 رس انجامیده است،ها در مداهاي فناوريکارانه برخوردارند(، به مخالفت نسبي با جلوهمواضعي محافظه

 هاي اجتماعي بینبه این معنا که ممنوعیت ورود تلفن همراه به مدارس و استفاده از برخي از شبکه
آموزان، کار را به آن جا رسانده است که آموزان و معلمان و اولیاي مدارس و اولیاي دانشدانش
هاي ارتباطي جدید را در هب فناوريآموزان اندیشه کاربري از مواآموزان، معلمان و اولیاي دانشدانش

کار اخیر اند، اما نفي و انذهنشان کنار نهاده، بالطبع دنبال بسترسازي فرهنگي الزم نیز براي آن نبوده
ند و آنان امانع کاربري کودکان دبستاني، نوجوانان متوسطه اول و جوانان متوسطه دوم دبیرستان نشده

، به کاربري از فضاي مجازي پرداخته و در این میان به سبب در غیاب بسترسازي فرهنگي مورد نیاز
مند گردند، با ها و فضاي مجازي بهرهتر از آن که از مواهب فناوريگذاري الزم،بیشفقدان سرمایه

 اند.ها و تهدیدهاي آن مواجه گردیدهآسیب
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در طي نزدیک به سه آنچه از آن یاد شد، اجمالي از عملکرد اولیاي فرهنگي و آموزش عمومي نظام 
هاي ارتباطي پیشرفته بود، اما اگر به جاي راهکارهاي مورد نظر اولیاي دهه از مواجهه جامعه با فناوري

ها، مشخص بود، اولیاي ها، حتي قبل از تحقق آنفرهنگي و آموزش عمومي کشور که عدم کارآیي آن
 ها از سر نفي و انکار برخوردبا فناوريفرهنگي و آموزش عمومي نظام، با استفاده از تجربیات بشري، 

ت وجوگر بومي، دسهاي مثبتي نظیر طراحي اینترنت پاك یا موتور جستزمان با اقدامکردند و همنمي
ن که زدند، جامعه ایران به جاي آهاي ارتباطي پیشرفته ميبه بسترسازي فرهنگي براي کاربران فناوري

 ها بود.تر از آنهاي ارتباطي جدید باشد، شاهد کاربري مناسبريتر شاهد کاربري نامناسب از فناوبیش

 فراز و فرودهای کاربری از فضای مجازی در نظام آموزشی

هاي ارتباطي پیشرفته به جامعه داللت بر آن دارد که با ارایه هر فناوري بررسي تاریخچه ارایه فناوري
ن پدید آمده است و در حالي که برخي از پي آ ها و امیدها درارتباطي جدیدي به جامعه موجي از بیم

ند. اهاي فناوري مورد نظر سخن گفتهاند، افراد دیگري از فرصتمسووالن از تهدید بودن آن یاد کرده
این راهبرد انجامیده است که با افزایش ها در غرب، سرانجام به هاي مخالف و موافق فناوريایدهگفتمان 

هاي ارتباطي پیشرفته، خود به خود عرصه کاربري هاي فناوريندان از فرصتوري شهروو ارتقاي بهره
ا هاین فناوريها تحدید شده، در مجموع شهروندان قادر به استفاده مثبت از این فناورينامناسب از 

بسترسازي »اندیشه اخیر، حتي کشورهایي که به فیلترینگ اعتقادي ندارند، در صدد گردند. در راستاي
تا به انجام این راساند و در هاي ارتباطي پیشرفته برآمدهبراي کاربري مثبت و بهینه از فناوري« نگيفره

مواردي مانند: تولید ادبیات فاخر براي فضاي مجازي، پاسخ مناسب به برخي از خالءهاي اجتماعي 
ارتقاي سواد  ،هاي جنسي براي کاربران متقاضي این دست از اطالعات(موجود )نظیر تهیه انیمشین

اي کاربران )تا جایي که در برخي از کشورهاي غربي، بحث اخیر به صورت یکي از مباحث درسي نظام رسانه
هاي الزم به اولیا و کاربران، تهیه ابزارهاي کنترل کننده رسانيآموزش عمومي درآمده است(، انجام اطالع

دوین ت هاي گپ اینترنتي و مانند آن(،اعمال نظارت )در اتاق)تبلت، تلفن همراه، اینترنت و ماهواره( براي اولیا، 
قوانین منع آسیب و ایذاي کاربران فضاي مجازي، تدوین قوانین خاص براي حمایت از کودکان، نوجوانان 
و جوانان کاربر فضاي مجازي، ایجاد خطوط مستقیم براي تماس اضطراري با مسووالن براي ایجاد محیطي 

راي هاي مدني باي، تشویق سازمانبندي محتواي رسانهاي گپ اینترنتي و مانند آن(، درجههتر )در اتاقامن
حضور، اعمال نظارت، مداخله و اثرگذاري فعال در فضاي مجازي؛ ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش 

نیاز هاي نوین جهت ارایه خدمات و به اشتراك نهادن دانش، منابع و امکانات مورد در حوزه رسانه
گران؛ ایجاد کتابخانه، موزه و محصوالت علمي جهت کاربران فضاي مجازي و به کارگیري مؤسسات پژوهش

  اند.خصوصي براي ارایه محصوالت جهان مجازي با استاندارهاي دولتي به جامعه، دست زده

 تدوین قوانین الزم جهت»و « مدیریت فضاي مجازي»هاي فرهنگي اخیر، عالوه بر بسترسازي
 اند با اعمال، مد نظر مسووالن جوامع مختلف قرار گرفته، کوشیده«کاربري مناسب از فضاي مجازي
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مدیریت مناسب از سویي و تدوین قوانین الزم از سوي دیگر، محیط فضاي مجازي را حتي االمکان 
اي بري از فضپاك نگاه دارند. به عنوان مثال، کره جنوبي با الزامي کردن درج کُد ملي افراد براي کار

مجازي، با ایجاد امکان رصد رفتار کاربر در فضاي مجازي، در عمل جلوي بسیاري از جرایم فضاي 
 مجازي را )که ماحصل ناشناس ماندن افراد در این فضا هست( گرفته است. 

که اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي جهان در برخورد با  گفتهاما برخالف تجربه بشري پیش
هاي فضاي مجازي با بسترسازي فرهنگي، تدوین قوانین الزم، مدیریت فضاي مجازي ها و تهدیدفرصت

اولیاي اند، هاي آن برآمدههاي فضاي مجازي و افزایش فرصتو تولید محتوا، در صدد کاهش تهدید
 هاي ارتباطي پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربري نامناسب ازوريایران در مواجهه با فنافرهنگي

 اند.ها برخورد کردهاین فناوري ها وجود دارد، به طور عمده با دیده نفي و انکار بااین فناوري
رویکرد اخیر خود به خود امکان بسترسازي فرهنگي جهت فضاي مجازي را به میزان زیادي محدود 

هاي الزم براي کاربري مناسب از فضاي مجازي و برخورد با این، خالء قانون کرده است. مضاف بر
گردد و با هاي نامناسب از این فضا، امر مهم دیگري است که در جامعه به وضوح مالحظه ميکاربري

هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در دهه هشتاد و تشکیل شوراي عالي فضاي وجود برخي از اقدام
ساله از عمر این شورا، ماحصل چنداني در جهت تولید  9و گذشت قریب به  9911 مجازي در سال

ادبیات فاخر، مدیریت فضاي مجازي و تدوین قوانین الزم جهت کاربري بهینه از این فضا، به جامعه 
 ارایه نگردیده است.

ایران از ر ، گره خوردن برخي از خالءهاي اجتماعي با فضاي مجازي دعالوه بر آنچه از آن یاد شد
 گیري نوعي از مقاومتسویي و عدم توجه به برخي از فرآیندهاي اجتماعي موجود در جامعه، نظیر شکل

منفي در برابر مسووالن و اولیاي فرهنگي از سوي مردم، کار را به آنجا کشانده است که سردرگمي 
 9919ماهواره در سال  مواجهه مسووالن با فضاي مجازي در کشور نزدیک به ربع قرن )از آغاز بحث

 در مجلس تا حال حاضر( برسد.
یماً در توان مستقانعکاس مستقیم سردرگمي اولیاي فرهنگي نظام در مواجهه با فضاي مجازي را مي

این معنا که به سبب ها، مالحظه کرد. به نظام آموزش پیش دبستان و آموزش عمومي کشور و خانواده
فته، هاي ارتباطي پیشرو جوانان به پدیده نو، جذاب و متنوع فناوريعالیق گسترده کودکان، نوجوانان 

اند، اما اولیاي آموزش پیش دبستان و آموزش و پرورش آنان به شدت متوجه فضاي مجازي گردیده
هاي ارتباطي جدید در محیط پیش دبستان و دبستان و عمومي کشور با مخالفت با کاربري از فناوري

کان ورزي، امهاي ارتباطي پیشرفته موضع گرفته، همین تخالفبرابر فناوريدبیرستان، در عمل در 
هاي ارتباطي جدید در آموزش پیش دبستان و آموزش بسترسازي فرهنگي جهت کاربري از فناوري

سازي در این جهت، عمومي را به میزان بسیار زیادي از مسووالن ذیربط سلب کرده، به جاي فرصت
 رسانده است. سوزي کار را به فرصت
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سردرگمي که از آن در ارتباط با مسووالن فرهنگي و آموزشي کودکان، نوجوانان و جوانان از آن یاد 
ها نیز مؤثر واقع آمده، به سردرگمي نسبي آنان انجامیده است. به این معنا شد، به سهم خود در خانواده

آنان با  اندكبه بعد، به سبب آشنایي که در مرتبه نخست اهمیت، به دلیل مشغله زیاد اولیا و در مرت
 هايفضاي مجازي و سرانجام به سبب عدم بسترسازي فرهنگي الزم در سطح جامعه درباره فناوري

ارتباطي پیشرفته، اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان تصویر مناسب و درستي از فضاي مجازي و فراز 
نه زمی تر از فرزندان خود دردر غالب موارد چندین گام عقبو فرودهاي آن ندارند، از این رو اولیا نه تنها 

فضاي مجازي قرار دارند، بلکه در مواجه با فضاي اخیر دچار تشتت هستند تا جایي که بررسي مواضع 
این  مشي اولیا درهاي ارتباطي پیشرفته داللت بر آن دارد که خطاولیا در کاربري فرزندان از فناوري

 درجه با یکدیگر تفاوت دارد )منطقي، در دست نشر(. 991جهت، گاه تا 
بروز بیماري کرونا در جامعه سردمداران نظام و مسووالن نظام آموزشي کشور را از سر اجبار به تجدید 

مه اند، ادانظر در کاربري آموزشي از فضاي مجازي کشاند و اگر چه مسووالن آموزش و پرورش کوشیده
اي فضاي هرسد ظرفیتبا اتکا به فضاي مجازي پیش ببرند، اما به نظر ميآموزان را سال تحصیلي دانش

اند. از این رو در ادامه تالش تر از چیزي است که مسووالن نظام آموزشي بدان توجه کردهمجازي بیش
دید اند با بسترسازي فرهنگي مناسب، تهخواهد شد تا با طرح برخي از تجربیات بشري که در تالش بوده

ها بیفزایند، تأکید گردیده است هاي روزافزون آنهاي ارتباطي جدید را کاهش داده و بر فرصتفناوري
         ها در عمل رویکرد موفقي نبوده، باید با استفاده تجربه که رویکرد مبتني بر نفي و انکار فناوري

اي ي جدید، از مزایهاي ارتباطبشري غرب، با بسترسازي فرهنگي الزم، ضمن کاهش تهدیدهاي فناوري
 شمار آن در نظام آموزش عمومي کشور بهره برد.بي

 های ارتباطی پیشرفتهبسترسازی فرهنگی جهت کاربری بهینه از فناوری

هاي پیشرو در امر بسترسازي فرهنگي جهت کاربري بهینه از فضاي مجازي نشان بررسي اجمالي کشور
اي هفرهنگي مناسب جهت کاربري مناسب از فناوري ها در جریان تهیه بستردهد که این کشورمي

 اند.گذاري زدهارتباطي پیشرفته، در سطوح مختلفي دست به سرمایه
وزارت آموزش و پرورش به عنوان دومین خانواده کودکان، نوجوانان و جوانان، در تالش براي 

هاي مختلف، فضاي گرفتن اقدامآموزان از فضاي مجازي، با پیش دانش بسترسازي بهینه براي کاربري
 آورد. هاي ارتباطي پیشرفته فراهم ميآموزان از فناوريدانش فرهنگي الزم را جهت کاربري مناسب

 هايپژوهشپژوهشي نیز در راستاي حمایت از نظام آموزشي کشور، با انجام مراکز دانشگاهي و 
اسب براي کاربري بهینه کودکان، نوجوانان، جوانان و دیگر الزم، شناخت مورد نیاز جهت ایجاد بستر من

هاي هها و شبکدهند، وزارت ارتباطات نیز حسب فعالیت خود، با تدارك سایتاقشار جامعه را به دست مي
اجتماعي ایمن براي کاربران خردسال و جوان، ایمني کاربري از فضاي مجازي را براي کاربران این 

 آورد.هاي اجتماعي فراهم ميها و شبکهسایت
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مضاف بر آن چه از آن یاد شد، سایر مؤسسات مرتبط با کودکان، نوجوانان و جوانان، نظیر مراکز 
وشند کهاي غیردولتي و مردم نهاد، ميهاي دولتي به همراه سازمانامنیتي و حفاظتي جامعه و دیگر نهاد

وامان سلبي و ایجابي، دسترسي مناسب کاربران خردسال و هاي تاي از اقدامتا با پیش گرفتن مجموعه
 هاي اجتماعي فراهم آورند.جوان را به اینترنت و شبکه

رد کوشد تا با تدوین قوانین موهاي قواي مقننه و مجریه، قوه قضائیه مياز سوي دیگر در کنار اقدام
ن کاربري مثبت و مؤثر از این فضا را هاي کژکاربري از فضاي مجازي، امکانیاز، ضمن تحدید عرصه

 هاي ارتباطي پیشرفته فراهم آورد.براي کاربران فناوري
گانه، در سطوح نوجوانان و جوانان کاربر، خانواده جوانان کاربر و سرانجام هاي قواي سهمجموعه اقدام

 گردد.رساني ميکالن جامعه، به شکل گسترده اطالع
هاي فضاي ها و افزایش فرصتاي مؤثر اخیر که همگي با هدف کاهش تهدیدهالبته با وجود اقدام

مجازي براي کاربران خردسال، نوجوان و جوان جامعه است، با این همه هنوز هم مشکالتي در سر راه 
سازي فضاي مجازي براي کاربران مختلف آن وجود دارد که در انتهاي مباحث این قسمت، از آن ایمن

 د شد.نیز یاد خواه
 گیرند.گفته به اجمال مورد بررسي قرار ميهاي پیشدر ادامه، عنوان

 آموزش و پرورش -1
آموزان را برعهده دارد و بعد دانش وزارت آموزش و پرورش، مسوولیت تربیت علمي، اخالقي و فرهنگي

ات هست. بررسي ادبی از خانواده، اثرگذارترین نهاد بر روي کودکان، نوجوانان و جوانان تحت پوشش خود
رود، موارد زیر را در هاي غربي ميپژوهش در زمینه انتظاراتي که از وزارت آموزش و پرورش در کشور

 سازد:آموزان از فضاي مجازي مشخص ميدانش بسترسازي فرهنگي جهت کاربري
 ها به شکل ضمني در متون درسي،ارایه مباحث فناوري -
 ها،اي در برخي از کشورسواد رسانهاختصاص واحد مستقل  -
 خط،ها به صورت ترکیبي از تدریس مستقیم و تدریس رويارایه برخي از درس -
 هاي فوق برنامه در ارتباط با خطرهاي فضاي مجازي،انجام فعالیت -
 آموزان،ارسال محتوا در ارتباط با فضاي مجازي امن براي اولیاي دانش -
 آموزان،آموزشي براي والدین دانشهاي برگزاري کالس -
اختصاص خط تلفن مستقل براي ارتباط اولیا با مسووالن مدارس در زمینه کاربري فرزندان از  -

 فضاي مجازي،
 میلي اولیا با مسووالن مدرسه در ارتباط با کاربري فرزندان از فضاي مجازي،ایجاد امکان ارتباط اي -
 شناسان و معلمان( با مقوله فضاي مجازي،ن، مشاوران، رواندرگیر کردن اولیاي مدرسه )مدیرا -
 تهیه کتابچه راهنما براي مسووالن و اولیاي مدارس، -
 آموزان و معلمان،هاي امن و سالم به دانشارایه و معرفي سایت -
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 آموزان،هاي اجتماعي دانشارتقاي مهارت -
 آموزان.هاي نامناسب( به دانشسایتارایه کنترل شده فضاي مجازي )با فیلتر کردن  -

تان اي باید از دوران پیش از دبسبرخي از پژوهشگران غربي براین باورند که آموزش مقوله سواد رسانه
کودکان شروع شود تا آنان در مواجهه با دنیاي پرزرق و برق و فریبنده رسانه ها، اسیر اهداف احتمالي 

 ها نشوند.سوء آن
سازد، اي که درباره سواد کودکان پیش از دبستان دارد، خاطرنشان ميدر مقاله (،2111)  9ووهلوند

ها هستند، در گذشته با وسایلي مانند کاغذ و مداد، مشغول اي که در مهد کودكساله 1و  4، 5کودکان 
 تر از طریق به کارگیري همین وسایل بود. امادیدند، بیشهایي هم که ميشدند و آموزشو سرگرم مي

هاي ارتباطي جدید، کودکان مهد کودك و پیش از دبستان، در عمل با مواردي مانند با پیشرفت فناوري
ها، شوند و با توجه به کاربري آنان از این فناورياي و تلفن همراه آشنا ميرایانه -هاي ویدیویيبازي

هاي کودکان پیش از تتوان دانش و مهارهاي جدیدي که از این رهگذر ميضرورت دارد که به سواد
 دبستان را افزایش داد، توجه الزم را مبذول داشت.

آموزان با سرعت دانش سازند،پژوهشي خویش خاطرنشان مي( در گزارش 2119) 9و برسون 2برسون
کنند، از این رو ضرورت دارد تري نسبت به خانه، در مدارس به فضاي مجازي دسترسي پیدا ميبیش

 آموزان توجه ویژه نشان دهد.دانش خطورش به امنیت رويکه آموزش و پر
دهد، با توجه به آمار کاربري کودکان از اینترنت، ( در مقاله خویش گزارش مي2112) 3بوشونگ

 شود.ضرورت فیلتر کردن اینترنت براي کودکان به شدت احساس مي
آموزان دانش دیگري وارد مقوله کاربري اي با عنوان رفع فیلتر، از زاویه دید( در مقاله2111) 5مانزو

دارد، تکیه صرف روي فیلترینگ اینترنت براي نوجوانان و جوانان چندان از اینترنت شده، بیان مي
آموزان، امکان برخورداري آنان از دانش هاي امن برايها و فضاثمربخش نیست، اما باید با ایجاد سایت

ر هاي اخیر، باهم آورد. از نظر مانزو، حضور و مشارکت معلمان در فضافضاي مجازي را بیش از پیش فر
 افزاید.هاي امن پیشنهادي براي جوانان ميجذابیت سایت

ر هاي مبتني باي که با عنوان ترویج شهروندي دیجیتالي از طریق شبکه( در مقاله2192) 4وین
هاي اجتماعي جدیدي وجود دارند که از امکان سازد، شبکهمدارس تهیه کرده است، خاطرنشان مي

آموزان را با همساالن خودشان و معلمان و دانش توانند امکان تماستري برخوردارند و ميکنترل دقیق
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راي آنان تواند بها توسط اولیاي مدارس مياولیاي مدرسه فراهم سازند، بنابراین استقبال از این شبکه
 راهگشا باشد.
 (، از ضرورت اختصاص سایت خاصي براي2195ل( وزارت آموزش و پرورش بریتانیا ))دستورالعم

 کند که امنیت آنان را در فضاي مجازي تأمین کند.آموزان یاد ميدانش
تأکید در کاربري مثبت و بهینه از فضاي گذشته از ضرورت توجه مدارس به مسأله فضاي مجازي، 

 گران آموزشي قرار گرفته است.پژوهشصان و مجازي مورد توجه بسیاري از متخص

سازد، برنامه اینترنت امن توسط کمیسیون پژوهشي خود خاطرنشان مي( در گزارش 2191) 1رانگولوف

دهد، آموزش کشور اروپایي نشان مي 91هاي حاصل از بررسي اروپا مورد تأیید قرار گرفته است و یافته
 امنیت اطالعاتي در مدارس ابتدایي و متوسطه مورد توجه قرار گرفته است.

اي به سواد رسانهمسووالن ( در مقاله خویش از ضرورت توجه 2194) 3فیلیپنکوو  2مک تاویش

  اند.یاد کردهکاربران 
( در ارتباط با سیاست اینترنت امن 2111هاي مدارس کانادا )گزارش تهیه شده توسط مجمع کتابخانه

کند. این اد ميهاي ششم تا نهم یو حفظ حریم شخصي، از ضرورت ارایه یک واحد درسي در کالس
هاي مناسب را نیز براي کاربري آموزان بوده، سایتدانش ايواحد درسي در صدد ارتقاي سواد راسانه

 کند.آنان معرفي مي
خط مطرح گردیده است و ، آموزش روي9111دهد، از اواسط دهه ( گزارش مي2199) 3کرونهولز

خط مدارس در حال حاضر حداقل یک دوره روي %92خط، المللي یادگیري رويطبق برآورد انجمن بین
هاي صرفاً حضوري یا کند، براي رفع مشکالت دورهدهند. از این رو کرونهولز پیشنهاد ميرا ارایه مي

خط را در نظام آموزشي در دستور هاي حضوري و رويتوان ترکیب برنامهخط(، ميغیرحضوري )و روي
 رخي از مدارس در حال اجرا است.کار قرار داد. طرح اخیر در ب

 هاي آموزشي براي اولیاي( برگزاري دوره2195)دستورالعمل( وزارت آموزش و پرورش بریتانیا )
کند. به همین ترتیب دستورالعمل اخیر از هاي آموزش و پرورش معرفي ميآموزان را یکي از الزامدانش

ایمیل و اعالن یک خط تلفن مشخص، امکان دسترسي اولیاي مدارس خواسته است تا با اختصاص یک 
 آموزان براي مسووالن مدارس را فراهم آورند.دانش و اظهارنظر اولیاي

آوزان در مدرسه، درخواست دیگري است که در دانش ضرورت آموزش بیش از پیش مراقبان
 دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش بریتانیا، منعکس گردیده است.
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 آموزان در فضاي مجازي، افزایش مراقبتدانش ( براي ارتقاي ایمني2199و همکاران ) 1اولسن

 اند.تأکید قرار دادهآموزان توسط مراقبان آنان در مدارس را مورد دانش

 د. تأکید دارهاي فضاي مجازي ( نیز روي مسوولیت بیشتر مدیران مدارس در آسیب2111) 2مک فارالن

روابط اولیا و مشاوران، مقوله دیگري است که در زمینه ارتباط مدرسه با اولیا، مورد توجه قرار تعمیق 
 گرفته است.

آموزان داشت، انتظارات آنان از مدرسه دانش ( در بررسي که در سطح جمعي از اولیاي2199) 3گروبز

نتظارات اخیر که شامل مواردي هاي حاوي خواست اولیا، دریافت داشت. اسازي کارترا از طریق مرتب
هاي والدگري، خودآگاهي و عزّت نفس جوانان، روابط همساالن، سالمت بهداشتي، مانند مهارت

یان هاي ارتباطي و ایمني در جرهاي تحصیلي، انتخاب شغل، ارتباط با معلمان، کاربري از فناوريفرصت
د و آنان نمایات اولیا براي مشاوران مدارس ترسیم ميکاربري از اینترنت بود، دورنماي روشني از انتظار

 بخشند.تري بهاي اخیر در عمل به روابط خود با اولیا نیز عمق بیشتوانند در جریان پاسخ به انتظارمي

خط تهیه کرده است، از خطر هاي جنسي روياي که در مورد درخواست( در مقاله2199) 4ولنتین

ار کند و خواستجوانان کاربر فضاي مجازي را مورد تهدید خود قرار داده است، یاد مياخیر که نوجوانان و 
 شناسان مدرسه در این زمینه گردیده است.تر روانمداخله جدي

تأکید فیلترینگ اینترنت مدارس و (، ضمن 2195)دستورالعمل( وزارت آموزش و پرورش بریتانیا ) 
هاي جنسي، آنان را موظف آموزان در برابر زورگیري الکترونیکي و آزاردانش حفاظت اولیاي مدارس از

 هاي سالم اینترنتي )مانند استفاده ازسازد تا ضمن تشویق نوجوانان و جوانان به کاربري از برنامهمي
مانع پیوستن  آموزان زده،دانش رساني درباره تروریسم به، دست به اطالع«(اي اینترنتيتور افسانه»برنامه 

 هاي اخیر )نظیر داعش( شوند.آنان به گروه
سازد، این هاي ارایه شده به مسووالن مدارس خاطرنشان مي( در بررسي توصیه2193شوچوك )

 هاي انجام شده، ضمن بهگذاريها و سیاستها از ابهام نسبي برخوردارند و ضرورت دارد توصیهتوصیه
 تري قرار گیرند.تدقیق بیش روز شدن، مورد بازنگري و

 پژوهشیفعالیت مراکز دانشگاهی و  -2
سازي فضاي مجازي براي اقشار مختلف جامعه، خاصه کودکان، پژوهشي جهت ایمنمراکز دانشگاهي و 

هاي کوشند تا با شناخت هر چه بهتر فضاي مجازي، برمبناي شناخت حاصله رهنمودنوجوانان و جوانان مي
هاي سیاست گذار ارایه کرده، نهادنظام آموزش پیش دبستان، آموزش عمومي و عالي کشور و الزم را به 
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سازي فضاي هاي انجام شده در جهت ایمنگذاريزم را نیز جهت حصول پیشنهادها و سیاستهاي الابزار
 مجازي فراهم آورند.

 پژوهشي را بتوان در موارد ذیل خالصه کرد:ها و مراکز هاي دانشگاهرسد، اهم فعالیتبه نظر مي
 ارتباطي جدید،هاي هاي فناوريتر فراز و فرودتالش در جهت شناخت هر چه بیش -
 هاي پیشرفته،هاي تعامل جوانان با فناوريبررسي فراز و فرود -
 بررسي میزان آگاهي نوجوانان و جوانان از خطرهاي فضاي مجازي، -
 هاي انجام شده در امر فضاي مجازي،گذاريبررسي اثرات سیاست -
 هاي جدید،گذاريهاي انجام شده براي سیاستارایه رهنمود برمبناي پژوهش -
 هاي امن براي پاسخ به نیاز اولیا،طراحي سایت -
 تولید ادبیات فاخر براي فضاي مجازي، -
 آموزان و معلمان(،تهیه محتواي آموزشي و کمک آموزشي )براي دانش -
 هاي مجازي،ها و موزهایجاد کتابخانه -
 هاي اجتماعي موجود،پاسخ مناسب به برخي از خالء -
 مراکز راهنمایي و مداخله در بحران. تمهید -

( در بررسي که درباره سوءمصرف اینترنت در یک دوره دو ساله در سطح 2199و همکاران ) 1فلوروس

دهند که میزان سوءمصرف اینترنت به شکل قابل توجهي فزوني اند، گزارش ميآموز داشتهدانش 2191
مؤثر روان شناختي در افراد مهاجم و قرباني در این یافته است. از این رو بر ضرورت شناخت عوامل 

(، در گزارشي که درباره خطرات فضاي مجازي 2111) 2ورزند. کمیسیون تجارت فدرالتأکید ميمیان 

تأکید د، برنخط که کاربران از آن بهره ميبندي محتواي رويبه کنگره امریکا داده است، بر ضرورت رتبه
اربر از ها براي تفکیک نوجوانان کرتیب این کمیسیون بر ضرورت ارتقاي فناوريکرده است. به همین ت

 تأکید ورزیده است تا کاربران کم سال، تنها با همساالن خودشان رابطه برقرار کنند.ساالن بزرگ

گذاري پژوهش، سیاستهاي پژوهشي خویش، با توجه به یافته( در گزارش 2193) 3شوچوك

 در این ارتباط را خواستار گردیده است. مسووالن
هاي علمي موجود، دست به تهیه یک کتابچه راهنما جهت کاربري ( برمبناي یافته2199) 4جیانت

 اولیاي مدارس و اولیاي جوانان در جامعه زده است.
( نیز در رساله دکتري خودش، دست به طراحي سایت مستقلي زده است که به 2192) 5یاردي

 دهد.کژکاربري فرزندان آنان پاسخ ميهاي اولیا در زمینه کاربري و سوال
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، آکادميِ پزشکيِ اطفال 1(APAشناسي آمریکا )انجمن روانهاي ارایه شده توسط برخي از توصیه

درباره تربیت دیجیتالي  3(ISTEالمللي فناوري در آموزش و پرورش )و انجمن بین 2(AAPآمریکا )

 یا، به شرح زیر است:فرزندان توسط اول

و قابل دسترس، جوانان را درگیر یک یادگیري  4هاي محبوببار در تاریخ بشریت، رسانهبراي اولین

 اجتماعيِ گسترده ساخته است.

همان راه یادگیري و زندگي کردن مسووالنه در « 5شهرونديِ دیجیتالي»از  منظوردر دنیاي فناوري، 

 است که در جوامع آموزشي و خانگي گسترش یافته است. 6دنیاي روي خط یا برخط

هستند که از بدو تولد به صورت روي خط با « 7دنیاي دیجیتال هايبومي»کودکان و نوجوانان، 

بوم به کمک هستند و این زیست که همواره در حال تغییر است، درتعامل 8بومي دیجیتاليزیست

 یابد.رشد مي 9هاي همراهرسانه

است، والدین براي درآمده ناپذیر دنیاي پیرامون افراد صورت بخش جدایي بهجا که فناوري از آن
ي ایجاد عادت سالم و فرهنگ درست و ایجاد مهارت استفاده از فناوري در فرزندانشان، باید به چند نکته

 تربیتي ذیل توجه کنند: 
آموزش و آگاهي داده، راهنمایي همراه با رشد اولیا باید از کودکي به فرزند خود در مورد فناوري  -

 فرزندان را مد نظر داشته باشند. 
تاپ و رایانه، ، باید آموخت که وسایل الکترونیک از قبیل گوشي، تبلت، لپکمبه کودکان، در سنین 

 دها با احتیاط کاربري داشت. فرزندان الزم است از سن پایین در موربازي نیستند و باید از آناسباب
کنند و متوجه اهمیت نکات امنیتي و ایمني در دنیاي مزایا و معایب و خطرهاي فناوري آگاهي پیدا 

 شوند.مجازي و حفظ اطالعات شخصي در آن 

به نکات امنیتي و ایمني در دنیاي مجازي اخطار و آگاهي بدهند؛  راجعاولیا باید به فرزندِ خود  -
لِ شوند، هرگز قابند، اطالعاتي که به اشتراك گذاشته ميخصوص نوجوانان باید بدانکودکان و به

هاي نامتعارف و تصاویر ناهنجار نیز ها شامل پیغامسازي به طور کامل نخواهند بود و این دادهپاك

                                                           
1. Digital Guidelines promoting healthy technology use for children/ apa.org (American 
Psychological Association). 
2. Growing up digital – Media research symposium/ aap.org (the American Academy of 
Pediatrics). 
3. Six ways parents can foster good technology habits/ iste.org (International Society for 
Technology in Education). 
4. User-friendly 
5. Digital Citizenship 
6. Online 
7. Digital Natives 
8. Digital Ecosystem 
9. Mobile Media 
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هاي امنیتي آگاهي نداشته باشند و چنین کودکان و نوجوانان ممکن است نسبت به تنظیمهست. هم

هاي ، پُست الکترونیک و بازي1هاي مکالمههاي اجتماعي، اتاقماً از شبکهندانند که مجرمان جنسي عمو

 کنند. ها استفاده ميگیري از بچهبرخط براي ارتباط گرفتن و بهره
د این ها، بایي استفاده از فناوري براي آنپس از مطرح کردن نکات امنیتي اخیر با فرزندان و صدور اجازه

انواده جا بیفتد، در صورتي که وي مرتکب اشتباه یا خطایي شد )به دور از قانون براي کودك و نوجوان خ
ترس از تنبیه شدن(، آن را به والد خود اطالع دهد. در صورتي که خطر تنبیه کودك را تهدید کند، وي مشکل 

 آید.دهد و مجالي براي بحث در مورد مشکل و درس گرفتن از آن پیش نميرا اطالع نمي

و آداب صحیح در دنیاي مجازي را به فرزندان خود آموزش بدهند؛ افراد  درسترفتار اولیا باید  -
کنند. بر زنند که هرگز رو در رو آن را بیان نميهایي را به صورت مجازي به دیگران ميعمدتاً حرف

درصد از  91،  2193در سال  2آفهاساسِ نتایجِ تحقیقات انجام شده توسط شرکت امنیت اینترنتي مک

اي برخط، هي اهمیت رفتار محترمانه در تعاملاند. اولیا باید دربارهنوجوانان شاهد زورگیري اینترنتي بوده
ي زورگیري اینترنتي و یا برخورد صورت مشاهده به فرزندان خود آموزش دهند و از وي بخواهند که در

 ان بگذارند.کننده در دنیاي مجازي، آن را با والدین خود در میبا اطالعات نگران

هاي وگو داشته باشند؛ تمیز سایتبا فرزندان گفت 3گیري دیجیتالياولیا باید در مورد قدرت تصمیم -

الدین تواند سخت باشد. واینترنتي معتبر و قابل اعتماد و اطالعات صحیح و واقعي از منابع دروغین، مي

 وگو کنندي با فرزندان خود گفتاطالعات برخط بایست 5و صحت 4درخصوص تشخیص و ارزیابي اعتبار

 7کنند و یا بر روي پیوندهاي 6هاي عجیب و ناآشنا را بارگذاريها توضیح دهند که چرا نباید برنامهو به آن

راك هاي اینترنتيِ غریبه، به اشتها و سایتمشکوك کلیک کنند و یا اطالعات شخصي خود را در برنامه
هاي ناخواسته از طرف افراد ناشناس نباید پاسخ چنین باید به فرزندان یاد داد که به پیغامبگذارند. هم

 ان بگذارند.ها، آن را با والدین خود در میگونه پیغامدهند و در صورت دریافت این

توانند گاهي فرزندِ خود را در جایگاهِ معلم خود قرار دهند؛ فرزندان این نسل غالباً نسبت به اولیا مي -
ه عنوان ها بگاهي از آنتري نسبت به دنیاي فناوري برخوردارند. اگر اولیا گاهوالدین خود از آگاهي بیش

ده کنند، این مسأله موجب تقویت و پرورش استقالل، راهنمایان و آموزگارانِ خود در مورد فناوري استفا
 شود.ها ميو آگاهي آن تفکر مسووالنه

ي استفاده از فناوري و مشارکت در امور خانه را تعریف برنامه بایدي خود، هر کس براي خانواده -
د قرار گیرد. بای ي تربیتي هر فردها در چارچوب ضوابط و قواعد خانواده و شیوهکند؛ به تعبیر دیگر رسانه

                                                           
1. Chatroom 
2. The Internet Security firm MAfee 
3. Digital Decision-making 
4. Authenticity 
5. Accuracy 
6. Download 
7. Links 
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انواده ي افراد ختوانند زندگي روزمرهها استفاده شود، این موارد ميریزي از رسانهدر صورتي که با برنامه
سیار تواند جاي بها بروند، ميریزي به سراغ رسانهرا بهبود بخشند، اما در صورتي که افراد بدون برنامه

هاي شود، فعالیترو در رو، اوقاتي که با خانواده صرف مي هايهاي مهم زندگي، مانند تعاملاز فعالیت
        هایي در خانه بر دوش فرزندان چنین گذاشتن مسوولیتخارج از خانه، ورزش و خواب را بگیرد. هم

 د.شوها ميها از فناوري( موجب رشد و پرورش احساس مسوولیت و تفکر انتقادي در آن)و دور کردن آن

یاي مجازي و واقعي تعادل مناسبي برقرار شود؛ برقراري تعادل زماني بین دو دنیاي باید میان دن -
ز خانه هاي بیرون امجازي و واقعي از اهمیت باالیي برخوردار است. سالمتيِ رواني و فیزیکي با فعالیت

ان، دي کاربري صحیح از فناوري با فرزني مستقیم دارد. در کنار اهمیت بحث دربارهو تحرك رابطه
نیز نیازمند به توجه ویژه است. بنابراین، « لحظه»هایشان براي لذّت بردن از زندگي در آموزش ذهن

ر هایي برخورداها و کارکردهاي دیگر، باید از محدودیتچون بسیاري از فعالیتفناوري، هماستفاده از 
نیز پرداخته شود. چرا که براي  هاي اجتماعي در دنیاي واقعيهاي مجازي، به تعاملباشد و درکنار تعامل

      آورد وگوهاي دوطرفه با دیگران نه تنها اسباب رشد و تحول زبان را فراهم ميکودکان، گفت
یک، طرفه از طریق وسایل الکتروناند که شنیدنِ منفعل و یا تعاملِ یک)تحقیقات انجام شده نشان داده

ط گیري ندارند(، بلکه به تعمیق روابن تأثیر چشموگوهاي دوطرفه در رشد و تحول زبانسبت به گفت
 انجامد. حسي با دیگران و نوعدوستي کودکان نیز ميهم

استفاده از فناوري، کنار فرزند خود باشند؛ مشارکت با فرزندان زماني  زماناولیا باید تا حد ممکن در  -
ي اجتماعي و یادگیري کودك منجر هاتواند به بهبود تعاملکنند، ميکه آنان در دنیاي مجازي سیر مي

اني ها رفتار و اخالق انستواند به آنهاي ویدیویي با فرزندان توسط والدین، ميبازي شدن در بازيشود. هم
تن هایي براي به اشتراك گذاشها، فرصتهاي تلویزیوني با آنکردن را بیاموزد. تماشاي برنامهو آدابِ بازي

کند. نظارت صِرف بر کاربري فرزندان از ها را ایجاد ميراهنمایي کردن آنتجربیات و دیدگاه والدین و 
 ها در تعامل بود تا نسبت به آن، آگاهي الزم حاصل شود.بایست با آنفناوري کافي نیست، بلکه مي

 توانندها مياولیا باید توجه داشته باشند که از فناوري به عنوان پرستارِ بچه استفاده نکنند؛ رسانه -
براي ساکت  هاداشتن کودکان بسیار مؤثر واقع شوند، اما این مسأله نبایست راهي باشد که آندر آرام نگه

هاي قوي را تشخیص دهند و آن را کنترل ماندن فرزند بیاموزند. کودکان باید یاد بگیرند که هیجان

ا مدیریت کنند، با تنفس عمیق، خود غلبه و آن ر 1حوصلگيهاي خالقانه ابداع کنند تا بر بيکنند، فعالیت

براي  کارهاي نووگو و مشورت کردن، مشکلي را حل کنند و راهبرها و راهبتوانند آرام شوند و یا با گفت
 ها و احساساتشان پیدا کنند.هدایت هیجان

ي از هایي عارباید بدان توجه داشته باشند، ایجاد مکان و زمان اولیااز دیگر تمهیدهایي است که  -
هاي خانوادگي یا اجتماعي و زمان خواب ي غذایي، دورهميفناوري در خانه است؛ در زمانِ صرف وعده

                                                           
1. Boredom 
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ها در خصوص استفاده از فناوري در زمان خواب، فرزندان، فناوري باید دور از دسترس قرار گیرد. پژوهش
د که کاربري فناوري در این زمان بر کیفیت خواب تأثیرگذار است. بنابراین از نیم ساعت اننشان داده

ن تلویزیون، گذاشتچنین از روشنبایست از استفاده از وسایل الکترونیک پرهیز کرد. همقبل از خواب، مي
تواند يزمینه مزماني که کسي به آن توجهي ندارد، باید اجتناب ورزید؛ چرا که تلویزیونِ روشن در پس

وگو پرت کند. در ها را از گفتدر تعامل رو در روي والدین با فرزندان تداخل ایجاد کند و حواس آن
خصوص شارژ کردنِ وسایل الکترونیک نیز بهتر است این وسایل بیرون از اتاق خواب و در طول شب 

 ه نشوند.ها در هنگام خواب، وسوسشارژ شوند تا افراد نسبت به استفاده از آن

 شوند.تر و خواب بهتر ميخانوادگي، رژیمِ غذایي سالم روابطتغییرات اخیر موجب بهبودِ 

ساله،  99سال تا نوجوانان  2( براي سنین مختلف از نوزادان زیر AAP) آمریکاآکادمي پزشکيِ اطفال 
 ده است:میزان زمان استفاده از فناوري و چگونگيِ کاربري از آن را به شرح زیر ارایه کر

 سال: 2کاربریِ نوزادان زیر 

مهارت دارند، اما وسایل الکترونیک  2و کشیدن 1زدندر ضربه آوريحیرتسال به طرز  2نوزادان زیر 

 ها دور باشند. بایست از دسترس آننظیرِ گوشي و تبلت مي
کنند؛ ه ميفاداست« پرستارِ بچه»و یا « پستانک»خود به عنوانِ  هوشمندبسیاري از والدین از گوشي 

 دارد.هاي مختلف و رنگارنگ و جالب، به سادگي نوزاد را آرام کرده و آرام نگه ميچرا که برنامه
رین میزانِ تکه مغزِ کودك در سه سال ابتدایي زندگيِ خود، سریع بداننددر این خصوص، والدین باید 

ت زباني، هیجاني، اجتماعي و ترین وقت براي تحوالي زماني، حیاتيرشد خود را دارد و این بازه
هاي خود در دنیاي هاي حرکتي هستند. تعامل با دیگران و استفاده و تجربه کردن تماميِ حسمهارت

گیر و ي تصویريِ متحرك در این تحوالت تأثیر چشمواقعي نسبت به تعاملِ کودك تنها با یک صفحه
ان توپ با تصویر یا ویدیوي آن، حتي اگر تکي حرکت و لمسِ یک مؤثري دارند )به تعبیر دیگر، تجربه

 بخورد و صدا دهد، بسیار متفاوت است.(
آشنا کردن کودکان با فناوري در این سن خوب است، ولي باید دقت داشت که تنها بخش بسیار 

رین تکودکان در طول روز به آن اختصاص داده شود؛ چرا که کودکان در این سنین بیش کمي از زمان
ترین زمان از بیداري خود را صرف کارهایي گیرند و باید بیشخود را از محیط اجتماعي مي هايآموزه

 کنند که براي تحول مغزشان مفید است.
کودکان زیر »، بر اذعان خود حاکي از آن که 2194(، در سال AAPآکادميِ پزشکيِ اطفال آمریکا )

 یر داد:، به شرح زیر تغی«ها نباید کنندزماني را صرف فناوري و نشستن پاي گوشي گونهسال هیچ 2

                                                           
1. Tapping 

2. Swiping 
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چون پدربزرگ و مادربزرگ مجاز است. براي با بستگان هم ویدیویيماهه، تنها تماس 99براي نوزادانِ 
چون سه سام هایي با کیفیت باال و آموزنده همراه با والدین )همماه، تماشاي برنامه 23تا  99نوزادانِ بین 

سال، یک ساعت در روز استفاده از  5تا  2تعیین شده است. براي کودکان بین ( 2و واندِر پِتس 1اِستریت

 سال به باال، محدودیت زماني الزم براي کاربري از فناوري باید در نظر گرفته شود. 4فناوري و براي کودکان 
شده بود، از تعریف 2191چه در سال ، نسبت به آن2194هرچند این کاربري پیشنهادي در سال 

ي گیرانه و تاحدودها، بسیار سختتري برخوردار بود؛ اما هنوز براي بسیاري از خانوادهگیريِ کمسخت

منتشر شد، نشان داد  2191در دسامبر سال  3آید. پژوهشي که دانشگاه آکسفوردغیرضروري به نظر مي

ال يِ اطفاي که آکادميِ پزشکهاي کاربرياي بین سالمت کودکان و اجراي محدودیتکه همبستگي
 است، وجود ندارد.( تعریف کرده AAPآمریکا )

 از فناوري براي کودکان به قرار زیر است: استفادهبرخي از نکات دیگر براي ایجاد تعادل در 
وگوهاي دوجانبه، حتي اگر از اذعان به ارزش گفت وجود( با AAPآکادميِ پزشکيِ اطفال آمریکا )

را  هاي ویدیویي با بستگانصفحه نمایش گوشي صورت گیرد، میزان استفاده از فناوري جهت تماس
هاي روزمره، والدین نباید از فناوري به عنوان دهد، با وجود مشغلهبراي کودکان محدود کرده، هشدار مي

داشتن کودکانشان استفاده کنند؛ در صورتي که اولیا اي آرام نگهپستانک یا پرستار الکترونیک بر
تواند از تمامي اي بدهند که ببازيتوانند به کودك خود رسیدگي کنند، بهتر است به او کتاب یا اسبابنمي
 هاي خود استفاده کند. حس

 ین در حاليدر برابر حجم زیاد فناوري خطرناك است؛ ا کودكاز سوي دیگر درمعرض قرار گرفتن 
گر شده، اطالعات وسایل اخیر را از تواند براي وسایل الکترونیک خطرناك جلوهست که کودك هم ميا

 ها در فضاي مجازي را فراهم آورد.بین ببرد و یا اسباب انتشار آن

 :سال( 5الی  2دبستانی )کاربری کودکانِ نوپا و پیش

وجو با کودکشان، زماني بدون فناوري به وجود جستوالدین با صرف زمان براي بازي، تماشا و یا 
داشتن آورند. کودك در هنگام تحرك، نسبت به یادگیري بسیار کنجکاو است و به همین دلیل دور نگهمي

بر  4سوني اریکشده توسط مؤسسهرسد. نتایج نظرسنجي انجاموسایل الکترونیک سخت به نظر مي

ي سالِ خود اجازه 4درصد از آنان به کودك زیر  95د که بیش از روي تعدادي از والدین حاکي از آن بو
درصد از والدین اذعان داشتند که استفاده از فناوري را براي  94دهند و استفاده از فناوري را در خانه مي

توان اشاره کرد: سوادآموزي، آمادگي ي آن به موارد ذیل ميدانستند که از جملهکودك خود مفید مي
                                                           

 Sesame Street .9هاي فرهنگي و تربیتي آنان اي براي کودکان است که به منظور آموزشسامي برنامهبرنامه خیابان سه
 شده است.هاي جذاب تهیه با نمایش عروسکي و انیمیشن

 Wonder Pets .2 در رابطه با دنیاي حیوانات براي کودکان تهیه شده است. ،هاي شگفتبرنامه حیوان 

3. Oxford University 

4. Erikson Institute 
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ارهاي ها و ابزرفتن و کسب موفقیت در مدرسه. در حالي که بیش از هر زمان دیگري، برنامهرسهبراي مد
ها بایست فناوري را بخش کوچکي از فعالیتاست، والدین ميبسیاري مختص به کودکان طراحي شده 

 هاي کودکان در این سن در نظر گیرند.و یادگیري

، کمک 1گذارياجتماعي انساني از قبیلِ به اشتراك هايرفتاردر این سن، کودکان در حال یادگیري 

گیرند این ها یاد مياز دیگران هستند. این سن زماني است که بچه 3گیريو بهره 2کردن، بخشش

وجو ها بازي یا جستها را انجام دهند. فناوري در این مراحل تحولي، زماني که والدین با آنفعالیت
تواند کمک کرده و زمان کاربري از فناوري به زمان ایجاد عطوفت و مي بینند،کنند و یا فیلم ميمي

 نزدیکي کودك با دیگران و حتي زیست محیط وي تبدیل شود.
براي کودکان نیز الزم به یادآوري است، والدین پیش از خرید  ايرایانه بازي و برنامه درباره انتخاب

 فاناست. کنند مورد نظر را بررسي دیجیتالي حتوايم سني ياي، ضرورت دارد که ردههاي رایانهبازي

 هایيشرکت نماینده که 5خانواده روي خط امنیت غیرانتفاعي يمؤسسه مدیرعاملِ و مؤسس ،4بالکم

 پیشنهاد است، خانواده و کودکان براي برخط دنیاي کردن ترامن هدف با 7وِریزون و 6آمازون چونهم

 زا معمولي و برخط، هايفروشگاه هاي انجام شده توسطبنديطبقه از استفاده جاي به والدین دهد،مي

 ،10مایکروسافت ،9گوگل. کنند استفاده( IARC) 8سني بنديرتبه الملليبین اتحادِ هايبنديرتبه

 استفاده محتوا ساختن حین در IARC هايبنديرتبه از فناوري عظیم هاي شرکت از بسیاري و 11نینتندو

 .است سني بنديرتبه ملّي هايسیستم به مرتبط IARC هايبنديرتبه عالوه، به. کنندمي

 مجازيِ وجوگرجست موتور ،12کیدِل به توانمي نوپا کودکان براي مناسب هايبرنامه از بعضي از

 براي مناسب محتواي و هابرنامه از یافتهسازمان يمجموعه یک که 13کیدوز و کودکان براي گوگل

 .کرد اشاره است، کودکان

 اساس بر هابازي و هابرنامه مورد در کاربران نظرات يارایه به CommonSenseMedia.org سایت
 هايهفروشگا توسط شده ارایه سني هايتوصیه که داشت نظر در باید. است پرداخته سني هايگروه

                                                           
1. Sharing 
2. Donating 
3. Benefiting 
4. Stefan Balkam 
5. The Family Online Safety 
6. Amazon -   فروشگاه خرید اینترنتي

7. Verizon -   شرکت مخابراتي آمریکا

8. International Age Rating Coalition (IARC) 
9. Google 
10. Microsoft 
11. Nintendo 
12. Kiddle 
13. Kidoz 
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 يبرا هاکنندهتأمین از بعضي هرچند،. نیستند دقیق همیشه 1یوتیوب مانند هایيسایت و برنامه برخط

 الشت محتوایي مفید براي کودك، عنوان به خود محتواي دادننشان و بنديرتبه هايفهرست به نفوذ
خود  را دارد دسترسي آن به فرزندان که محتوایي که است این ابتکار بهترین نتیجه، در. کنندمي زیادي
 .دهند قرار بررسي مورد والدین

براي  هایيزمان و فضاها این مقطع سني باید از آن یاد کرد، تنظیم درنکته قابل ذکر دیگري که 
 فناوري باشد. از کودك است که وي دور

ه در نظر بگیرند که در آن افراد خانواد هایي رازمان خود، يخانواده براي قوانیني با تدوین والدین باید
 خواب وقت از قبل ساعت دو استفاده از فناوريباشند، نظیر عدم  هاي ارتباطي پیشرفتهفناوري دور ازبه

–ست ا ممنوع آن در وسایل الکترونیک از استفاده که خانه هایي ازتعیین قسمت خوردن، یا غذا حین و

 گونهاین .-غذاخوري و هاي خواباتاق در تلویزیون و هارایانه همراه، هايتلفن مانند ممنوعیت کاربري از
 ريفناو از دوربه هايزمان ایجادِ با کنند،مي رعایت را هاآن خانواده اعضاي همه که گیرانهسخت قوانین

 .دهدرا افزایش مي براي اعضاي خانواده، زمان مصاحبت افراد با خانواده

 سال(: 12الی  6کاربری کودک جوان )
 ست.هاي سالمِ کاربري از فناوري اعادت یادگیرياین سن، زمان مناسبي براي 

ها ندلیل، آبه همین . کنندمي استفاده فناوري از روزمره طور به دبستان يدوره در کودکان احتماالً
ي تالش والدین در این مقطع سن نیازمندند، ي زماني به راهنمایي والدین خود بیش از پیشدر این بازه

 اربريک توانندمؤثر واقع شده و مي -آیدکه اتفاقاً سن دیگر پیروي اخالقي کودك نیز به شمار مي–
 .کنند مستحکم را خود هاي خانوادگيارزش هايپایه و دهند آموزش هاآن به را فناوري از صحیح

 باید مورد توجه قرار گیرند، به شرح زیرند: سنبرخي از نکاتي که در این 
 آید.، امر الزمي در این مقطع سني به حساب ميکودکانساختن حساب کاربريِ 

 يبرنامه. دکنن استفاده رایانه از خود تکالیف دادن انجام براي است ممکن سني يبازه این در کودکان
 ینترنتيهاي اسایت و هابرنامه و رایانه از استفاده براي زماني محدودیت تا کندمي کمک آنان به کنترل
 .بگیرند نظر را در

 را تاپلپ مثالً آید؛ پیش تريبیش مشکالت شودموجب مي فرزندانتالش براي آموزش به خود 
 این مسوولیت کاريپنهان با و بشکنند را نمایش صفحه بریزند، کلید صفحه روي را شیرشان کنند، پرت

 و ودگرفته ش نظر در هاآن خود مخصوص هایيدستگاه که است این راه بهترین! نکنند قبول را کارها
 .دارند نگه دور آن از را کودکان دارند، کار مخصوص تاپلپ یا والدین تبلت اگر

  .کودکان مناسب هستند يبراي استفاده نتیجه در و هستند قیمتيارزان هايتاپلپ 2هاکرومبوك

                                                           
1. YouTube 

2.Chromebooks 
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 بهتر کنند،مي استفاده آن از خانواده اعضاي يهمه که خاصي اتاق در هوشمند داري وسایلِنگه
 داشت.وجود خواهد  نظارت هاآن از کودکان ياستفاده روي است، زیرا

 .1بها دادن به خالقیت کودکان نکته قابل توجه دیگري است که نباید آن را از یاد برد

، نکته قابل توجه دیگري است که نباید از نظر دور بماند. اولیا سازيشخصي هايروش آموزش
 ردهخود آغاز ک کودکان با را مجازي فضاي در امنیت مورد کردن در پایین صحبت سنین بایست ازمي

 جازيم فضاي در که هر آن چه والدین باید به کودکان خود بیاموزند که. ها را تکرار کنندآن هرازگاهي و
 تراكاش به را خود حساس و خصوصي اطالعات نباید هرگز هاآن و رودنمي بین از گذارند،مي اشتراك به

 د،شوکه ساخته مي یديجد يبرنامه هر مورد در که نباشد مقدور والدین براي است ممکن. بگذارند
 مصون هاآسیب این از را هاآن کودکانشان با صحبت طریق از توانندمي اما باشند، داشته زیادي اطالعات

 ترراحت کنند،مي صحبت دهند،مي انجام به صورت برخط که هایيکار مورد در که کودکاني. بدارند
 افتد،برایشان مي مجازي دنیاي در که خاصي هاياتفاق به نسبت را خود نگراني و ناراحتي توانندمي
 .کنند ابراز

 براي کند کمک والدین به تواندمي 2الین ایمنيِ خانوادهآن يمؤسسهاینترنتي  امنیتي هايکارت

 .کنند مشخص اصولي قوانیني دهند،مي کودکانشان به که جدیدي وسایل الکترونیک
 مهم دیگري است که اولیا باید به آن عطف توجه داشته باشند. مسألهاینترنتي،  هايمقوله مزاحم

 يدوره در کودکان براي است ممکن که است مشکلي مجازي، چه واقعي دنیاي در چه مزاحمت،
 تفاوت عيواق دنیاي در کودکان زندگي که است داده نشان مورد این در تحقیقات. بیاید پیش دبستان
 :که بیاموزند کودکانشان به باید والدین ندارد. مجازي دنیاي با چنداني

 و نگذارند دست روي دست دیدند، را در دنیاي واقعي چه و مجازي دنیاي در چه مزاحمت، وقتي -
 .سازند را در این زمینه باخبر ترهایشانبزرگ

 .بایستند مزاحم جلوي و کنند حمایت مزاحمت این قرباني از -

                                                           
 انتخاب اهآن براي والدین که دارد هایيبرنامه به امر بستگي این ولي بیاموزد، کودکان به چیزها خیلي تواندمي فناوري. 9

 کرد: استفاده هاي ذیلبرنامه از توانمي دارد عالقه اشیاء ساختن فرزندان به اگر. کنندمي

 يتجربه و یادگیري باعث و کندمي ادغام پدآي روي دیجیتالي هايبا نمونه را واقعي اشیاي که (Osmoاُسمو ) يبرنامه -
 .شودمي دیداري

 تفکر کودکان به است، شده ( ساختهM.I.Tي تکنولوژيِ ماساچوست )توسطِ مؤسسه ( کهScratch) اِسکِرَچ يبرنامه -
 .دهدمي یاد سازيبازي و سازيانیمیشن نویسي،قصه طریق از را استداللي

  .بخشدمي بهبود آینده در نویسندگي یا سازيفیلم براي را خالقیت کودکان (،Toontasticتونتَستیک) يبرنامه -
و  باکسایکس استیشن،پلي براي که کرد استفاده خانواده اعضاي براي شده ساخته ویدیویي هايبازي از توانمي چنینهم

  اند.تهیه شده هامانند آن
2. Family Online Safety Institute (F.O.S.I) 

https://www.fosi.org/good-digital-parenting/online-safety-cards-kids-technology/


 91/  هاي ارتباطي پیشرفته در نظام آموزش عمومي کشورآشتي با کاربري از فناوري 
 

 و ندکن تربیش را ارتباطشان و کنند شریک خود هايکار در را او مثالً کنند، حمایت قرباني از -

 .1باشند جویا را حالش چنینهم

 عدم برخورداري از گوشي شخصي توسط کودکان است. یانکته دیگر، برخورداري 

 خودشان را براي گوشي خرید تقاضاي والدین از کودکان است ممکن سال، 92تا  4سني  بازه در

 کودکاني تعداد سني، نظر از ،2نیلسن تحقیقات طبق. دارند گوشي دوستانشان از بعضي چون باشند، داشته

 والدین اکثر. است تربیش سالگي 99 و سالگي 1 سالگي، 9 سالگي، 91 در ترتیب به خرندمي گوشي که
 گوشي هاآن براي زمان هر در هاآن موقعیتي مکاني دانستن یا و فرزندان با دایمي ارتباط به منظور حفظ

 .به معناي آمادگي فرزندان براي داشتن گوشي نیست دارند، گوشي هابچه يبقیه کهاین اما. خرندمي
 :نکات ذیل توجه کرد به هاآن براي گوشي خریدن از قبل باید

 پذیر است؟مسوولیت دارد که هایيچیز قبال در آیا کودك -

 کند؟يم پیروي آن از استفاده مورد در والدین خود قوانین از گوشي خریداري شود، وي براي اگر آیا -

 در رستادنففیلم  و عکس و فرستادن پیام از که هست پذیرمسوولیت کافي ياندازه کودك به آیا -
 کنند؟ استفاده درست مجازي فضاي

واند تآموزي گزینه مطلوبي است که در بازه سني اخیر ميدر هر صورت استفاده از سیم کارت دانش
 نظر باشد. مد

 سال(: 11الی  11کاربری نوجوانان و جوانان )

تري هستند، اما والدین باید از نوجوانان و جوانان در این سن خواهانِ آزادي و حریم خصوصي بیش
ها در برابر دنیاي مجازي )و حتي واقعي( مطمئن بوده، با حفظ اعتماد، نسبت به اعمالشان آگاه امنیت آن

 باشند.
ل شان در استفاده از وسایخواهند، که این مسأله شامل خودکفایيتري ميبیش تقاللاسنوجوانان 

گیرانه به هاي سختشود. والدین باید از نظارتشان، بدون نظارت والدین نیز ميالکترونیک
 ها، تغییر رویه دهند.بخش به نوجوانانشان براي ایجاد احساس مسوولیت در آنهاي آگاهيراهنمایي
رود بایست قوانیني وجود داشته باشد )اگرچه انتظار ميو وسایل الکترونیک مي گوشيستفاده از براي ا

 تر قوانین الزم تدوین و براي فرزند مطرح شده باشد(.در سنین قبل
دهد، براي والدین غیرممکن است، اما نوجوان به صورت برخط انجام مي چهنظارت کامل بر آن 

، دهدچه نوجوان با داشتن آزادي در دسترسي به فناوري دیجیتال، انجام مي اي بر آنهاي دورهنظارت
 پذیري در کاربري از فناوري وي را به والدین بدهد.تواند بینشي کلي از میزان مسوولیتمي

                                                           
 .ددار وجود مزاحمت از جلوگیري راستاي در کودکان و والدین براي يتربیش پیشنهادهاي stopbullying.gov سایت در 9.

2. Nielsen 
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دادن تعهد درخصوص چگونگي استفاده از گوشي توسط فرزند، امر الزمي است که باید همواره مورد 
 برخي از قواعد غیرقابل بحث شامل موارد ذیل است: توجه اولیا باشد.

 از گوشي استفاده نشود. هرگزدر هنگام رانندگي  -

 نامناسب هرگز دیده نشده و به اشتراك گذاشته نشوند. ویدیوهايها و عکس -

 ي دوستش، حتماً به والدِ خود خبر بدهد.کردن یا رسیدن به خانه تركفرزند در صورت  -
هاي اجتماعي و تفکر انتقادي فرزند باید مطمئن شد که هاي سالم استفاده از شبکهي عادتدرباره

 ها نیست.گذاريها و اشتراكعزّت نفس وي وابسته به الیک
ه توانند درجهت سوءاستفاده از افراد به کار گرفته شوند، بتبلیغاتي که مي هايپیاماولیا باید راجع به 

من توجه به انبوه شایعات موجود در فضاي مجازي، به طور کلي نسبت فرزندشان آگاهي دهند که باید ض
 بینند، مشکوك بوده، با احتیاط الزم برخورد کنند.به هر آن چه که در فضاي مجازي مي

اي هاي اجتماعي، از کارهاي وي در هر دورهفرزند خود در شبکه 1دنبال کردن باتوانند والدین مي

ي غیرقابلِ مذاکره باشد، حتي اگر فرزند در مقابلش بایست یک قاعدهیابند )و این مسأله ميآگاهي 
 کند(.مقاومت مي

جه هاي ارتباطي جدید باید بدان تونکته مهم دیگري است که اولیا در جریان کاربري فرزند از فناوري
الزم را معطوف دارند، اعتمادسازي متقابل است. به این معنا که اولیا باید دقت کنند که نظارت آنان به 

 نشود. 2شکل ناخواسته تبدیل به جاسوسي

تحول فرزند، والدین الزم است بینِ احترام به نیازِ حریمِ خصوصي فرزندان  حساسي در این مرحله 
 تعادل ایجاد کنند. ها، کردن امنیت آنخود و تضمین 

دهند و ها گوش نميهاي آنکلي این تعادل به قرار زیر است: والدین به تلفن قوانینچند ایده براي 
که مشکوك به چیزي باشند. در مقابل، فرزندان تلفن خوانند، مگر آنشان را نميهاي الکترونیکپست

ها را بازبیني کنند، هاي آنواهند فعالیتعبور حساب کاربريِ خود را هر زمان که والدین بخو یا رمز
 ها را دارند.دهد که بدانند که والدین حقِ نظارت بر آندهند. این کار به نوجوانان اجازه ميتحویل مي
ربريِ هاي کابراي ایجاد اعتماد بین فرزندان و والدین براي دسترسي به حساب ايهوشمندانهراهکار 

ت که والدین از فرزندان خود بخواهند، رمزعبورِ خود را در یک قلک که فرزندان در صورتِ نیاز، آن اس
ها  آنخواهند به حسابِ کاربريِدهند که نميدر زمان نیاز باید شکسته شود بگذارند. والدین توضیح مي

 را داشته باشند. « مواقعِ اضطراري»خواهند که توانایي اقدام در دسترسي پیدا کنند، ولي مي
هاي ارتباطي جدید، نکته دیگري است که اولیا باید بدان وري بهینه از فناوريبهره متِسهدایت به 

 توجه الزم را معطوف دارند.

                                                           
1. Follow/ Friend 

2. Spying 
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تر از فضاي مجازي هدایت وري هر چه بیشوالدین بایستي عالیق فرزندانِ خود را به سمت بهره

هاي ابتکاري و تواند موقعیتالعاده کارآمد است و فناوري ميیک مهارت فوق 1کنند. سواد دیجیتالي

نویسي، طراحي دیجیتالي، هاي برنامهمندي فرزندان، کالسآکادمیک ارایه کند. در صورت عالقه
سازي یا هر موضوع فناوري محور موجود است که بتواند به وي کمک کند که از فناوري انیمیشن

 مند شود و براي استفاده از آن در آینده، آماده شود.بهره
 به فناوري، مسأله مهم دیگري است که باید اولیا بدان توجه داشته باشند. اعتیادجلوگیري از 
بایست در رابطه با رابطه ناسالمِ فرزندان با فناوري وجود دارد که مي اولیه هشداردهندهدو عالمت 

 ها رفتاري و دیگري عاطفي است.ها آگاه بود؛ یکي از آننسبت به آن
ي، تشخیص عبور زمان استفاده از رایانه از حد مجاز، مهم است، به نحوي که وقت رفتار يجنبهدر 

 رد.گیهاي فیزیکي و ارتباط واقعي را از فرزند ميکردن در دنیاي واقعي، انجام ورزشالزم براي بازي
 در رابطه با جنبه عاطفي، تشخیص تجربه منفي فرزند، بعد از استفاده از رایانه مهم است، مخصوصاً

هاي برخط خود دارند. این امر ممکن است در و یا حس کلي بدي از تعامل 2شدناگر احساس اذیت

ها و مانند آن 3آفرینيي نقشهاي چند نفرههاي اجتماعي، ارتباط برقرار کردن با پیغام یا بازيشبکه

 اتفاق بیفتد.
ي ادوست داشت، با فعالیت رایانه اي را که زمانيرایانههاي غیرباید مراقب بود که فرزندان فعالیت

دي )از جمله فرهاي بیني شبانه از فناوري نکاهد و یا تعاملجایگزین نکند، از خوابش به دلیل استفاده
 هاي خانوادگي( توسط فناوري جایگزین نشود.شام

 وزارت ارتباطات -1

و  کاربران خردسال فضایي مناسبکند تا براي وزارت ارتباطات به دلیل وظیفه ذاتي خودش، تالش مي
هاي زند. برخي از اقدامامن ایجاد کند. از این رو دست به تمهید راهکارهایي جهت تحقق این امر مي

 این وزارت خانه به قرار زیر است:
خط کودکان، نوجوانان و جوانان هاي مناسب و سالم جهت افزایش ایمني رويتهیه و تدارك سایت -

 ازي،کاربر فضاي مج
 آموزي.تهیه سیم کارت دانش -

                                                           
1. Digital Literacy 

2. Bullied 

3. Role-playing 
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هاي دیجیتالي که هاي ملي براي نظارت بر محتویات رسانهجهان، سازمان هايکشوردر برخي از 
عات اند )شوراي ملي مطالگیرند، وارد صحنه شدهقرار مي مورد استفاده کودکان پیش دبستان و باالتر

 (.2193و همکاران،  2؛ سامشن2199، 1اجتماعي

دهند که وزارت ارتباطات استرالیا (، در مقاله خویش گزارش مي2193) 4و دي زوارت 3درسونهن

سال، ضمن ایجاد یک گروه در زمینه  99خط کودکان، نوجوانان و جوانان زیر جهت افزایش امنیت روي
را هاي اجتماعي زا براي کودکان در رسانهحفظ ایمني کودکان، تالش در جهت حذف موارد آسیب

 خواستار شده است.

 کارت( در اسناد منتشره خود با طرح سیم2199) 6اماس( و بنیاد جي2199، 5یونیسف )میرکا

هاي متعددي توام است )نظیر دانلود اند که سیم کارت اخیر با جذابیتآموزي، خاطرنشان ساختهدانش
 فیف، طرح یک شبکه اجتماعي خاصهاي کمک درسي، بازي، فیلم، موسیقي، خرید بلیط با تخکتاب

مزبور و مانند آن(، امکان  کارتآموزي، ایجاد یک باشگاه از صاحبان سیمکارت دانشبراي دارندگان سیم
 آموزان را محدود به افراد خانواده کرده، در طي ساعات کالس درس نیز فعال نیست.دانش تماس

 نویسد:آموزي ميي سیم کارت دانشهاتوصیف برخي از ویژگي در، ي( 9915منطقي )
هاي سنین اخیر، گردند، زیرا اثرپذیريمي کودکي، نوجواني و جواني سنین بحراني محسوب»

 گیري ارزشي و شخصیتي آنان در طول زندگیشان مؤثر واقعهایي ماندگار بوده، در جهتتأثیرپذیري
 گردند.مي

و تحول از سویي و احتمال آسیب خوردگي کودکان، نوجوانان و جوانان در  رشدحساسیت سنین 
هایي که اعتقادي به فیلترینگ ندارند، در فضاي مجازي از سوي دیگر، سبب شده است، حتي کشور

 عمل در صدد فیلتر کردن کودکان، نوجوانان و جوانان خویش برآیند.
 آموزي بهدانش کارتسیم رشد و تحول، تهیه و ارایههاي بارز فیلتر کردن افراد سنین یکي از جلوه

 است. آموزاندانش
 باشد که توجهمي هاي قابل توجه و امکانات جذابکارتي با ظرفیتسیم آموزي،دانش کارتسیم

 هاي ارتباطي، آموزشي و تفریحي آنان را به خوبي مرتفعآموزان را معطوف به خود کرده، نیازدانش
آموزي به آنان، در برابر دانش کارتسیم آموزان در برابر ارایهدانش شود،مي . مسأله اخیر سببسازدمي

 آن مقاومت نکرده، نسبت به آن پذیرا باشند.

                                                           
1. National council for the social studies 

2. Sumsion, J. 

3. Henderson, M. 

4. De Zwart, M. 

5. Mirkka, M. 

6. GSM Association 
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آموزان با اطرافیانشان، حاوي برخي از دانش ضمن ایجاد امکان تماس آموزيدانش کارتسیم
انه کمک آموزشي، پورتال و مرکز دانلود کتاب الکترونیک، هاي جانبي به قرار زیر است: سامجذابیت

اجتماعي کودك و نوجوانان، پورتال دانلود بازي،  -آموزان، سامانه مشاوره حمایتيدانش سامانه مشاوره
آموزي، کیف پول دانش آموزي، باشگاهدانش پورتال اختصاصي موسیقي و فیلم، شبکه اجتماعي

 آموز و والدین.دانش یکي، سامانه ارتباطي مدرسه باالکترونیکي، بلیط الکترون
آموزان به دانش اي است که بر بستر تلفن همراه، امکان دسترسي، سامانهآموزشيسامانه کمک 

 آورد.مي هاي آموزشي در مقطع خودشان را فراهممحتوا
توانند با استفاده از مي اند،کنند، متوجه درسي از دروس خویش نشدهمي احساس کهآموزاني دانش

تلفن همراه یا تبلت خودشان در فضاي مجازي به اطالعات آموزشي خودشان به شکل کالس درسي، 
 پرسش و پاسخ و رفع اشکال، دسترسي پیدا کنند.

هاي هاي الکترونیکي رایگان و کتابپورتال و مرکز دانلود کتاب الکترونیکي امکان دانلود کتاب
 آموز قراردانش طریق کیف پول الکترونیکي نیز قابل ابتیاع است، در دسترس آموزشي مناسب را که از

 دهد.مي
آموزي دسترسي به آن را دانش کارتآموزان، امکان عمل دیگري است که سیمدانش مشاورهسامانه 

 دهد.مي آموزان قراردانش در اختیار
گستره مباحث درسي گرفته تا مباحث اطالعاتي،  اي خود را ازهاي مشاورهنیاز توانندمي آموزاندانش

سالمتي، فرهنگي، اجتماعي و حمایتي و امنیتي از سامانه مزبور دریافت دارند. به این معنا که اگر به 
آموزان کاربر فضاي مجازي، در جریان کاربري خویش از این فضا به مانع و رادعي برخوردند دانش فرض

توانند با مراجعه به سامانه مزبور، از حمایت آن یا مي د تهدید قرار گرفتند،یا از سوي فرد یا افرادي مور
 تدابیر پیشنهادي آن در جهت حل مشکل استفاده کنند.

آموزي است که دانش کارتسیم هايدانلود بازي، موسیقي و فیلم، از دیگر جذابیت اختصاصيسامانه 
آموزي به دلیل امنیت دانش کارتسیم سازد، به این معنا کهمي اوقات فراغت آنان را به شکل بهینه تأمین

آموزي دانش هايکارتسیم آموز در بین دارندگانباالیي که از آن برخوردار است، مانع از رسوخ افراد غیردانش
زشي(، آموهاي هاي بازي )نظیر بازيشده، با هدایت غیرمستقیم اولیاي آموزشي، منابع ارزشمندي در زمینه

 دهد.مي آموزان قراردانش اجتماعي(، در اختیار -هاي علمي و فرهنگيموسیقي و فیلم )مانند فیلم
هاي قابل توجه فضاي مجازي بوده، کاربران فضاي مجازي هاي اجتماعي از جذابیت شبکهاز آنجا که 

آموزي شبکه اجتماعي خاصي تعریف شده دانش کارتسیم باشند، برايمي مند به کاربري از آنعالقه
آموزان کاربر قرار دانش است که تقریباً تمامي امکانات یک شبکه اجتماعي مناسب و به روز را در اختیار

تر به آن اشاره شد، اوالً به سبب موانع امنیتي که فراروي افراد غیرگونه که پیشدهد، بالطبع همانمي
 کارتسیم ثانیاً به دلیل حضور کارشناسان تربیتي در فضاي شبکه اجتماعيآموز وجود دارد و دانش
فاوتي هاي معمولي بوده، تتر از شبکهآموزي، مباحث مطرح شده در این شبکه اجتماعي، بسیار سالمدانش
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ن آموزان ضمدانش شود،مي نهند. به تعبیر دیگر، تمهید اخیر سببمي کیفي با آنان را به معرض دید
هاي هایي که در شبکهبرداري از یک شبکه اجتماعي، در معرض خطر تهدیدبرخوردار شدن از امکان بهره

 اجتماعي دیگر وجود دارد، قرار نگیرند.
آموزي تعریف شده است. دانش کارتسیم ، طرح نوآورانه دیگري است که برايآموزيدانش باشگاه

 توانند عضو باشگاهي برمبنايمي آموزي، در عملدانش کارتیمس آموزان دارايدانش به این معنا که
کارت مورد استفاده خویش شده، از مزایاي عضویت در آن برخوردار شوند. مزایاي اخیر مواردي سیم

هاي علمي، هنري، ادبي ورزشي و هاي ویژه براي خرید بلیط رخدادمانند امکان برخورداري از تخفیف
 نظیر آن است.

هاي دیگري مانند کیف پول الکترونیکي و تهیه بلیط الکترونیکي از جذابیت آموزيدانش کارتسیم
آموزي وي دانش کارتسیم فرزند را به توانند وجه مورد نیازمي نیز برخوردار است. به این معنا که اولیا

پول الکترونیکي سود برده،  آموز در مواقع ضروري از تلفن همراهش به مثابه کیفدانش واریز کرده،
آموزي واجد این ویژگي دانش کارتسیم دست به تهیه و خرید مایحتاج مورد نیازش بزند. مضاف براین،

هاي مورد نیاز خویش )نظیر بلیط اتوبوس( را از این طریق با تخفیف آموزان بلیطدانش باشد کهمي مثبت
 کنند.مي تخفیف( تهیه %95)مانند 

آموزان از تلفن همراه در کالس دانش هاي آموزشي کاربريجدي محیط مشکالتا که یکي از از آنج
 کارتسیم باشد، تمهیدي اندیشیده شده است کهمي و احیاناً سر جلسه امتحان، به منظور تقلب،

 یبآموزي از بدو ورود شاگرد به مدرسه تا زمان خروج وي از مدرسه فعال نیست و به این ترتدانش
یابد. مي آموزان در محیط آموزشي به شدت تقلیلدانش امکان کژکاربري احتمالي از گوشي همراه توسط

آموزي در طول ساعات مدرسه دچار ناراحتي جسمي و دانش البته الزم به یادآوري است، در صورتي که
ر دریافت دارد تا با آن تواند با مراجعه به دفتر مدرسه کد خاصي از دفتمي یا مشکل خاص دیگري شد،

با اولیاي خویش تماس حاصل کرده، آنان را در جریان مسأله و مشکل خویش قرار دهد و در صورت 
 نیاز اولیا براي کمک به وي به مدرسه بیایند.

آموزي در نظر گرفته شده است، سامانه ارتباطي مدرسه دانش کارتسیم در کهویژگي مثبت دیگري 
 باشد.مي ولیاي ويآموز و ادانش با

آموزان، جذابیت دانش نیاز آموزشي )از مقررات گرفته تا تاریخ امتحانات( موردمدرسه با ارایه اطالعات 
آورد. مضاف براین، سامانه ارتباطي مزبور، ارتباط مسووالن مي آموزان پدیددانش خاصي براي خود در نزد

دیده است و اولیا از طریق این سامانه در جریان مسایل علمي، آموزان را نیز تمهید دانش مدرسه با اولیاي
 گیرد.مي آموزشي، اخالقي و تربیتي فرزندش در مدرسه قرار

 کارتسیم توان نتیجه گرفت، با پیش گرفتن راهکارمي اجمالي بنديجمعبنابراین در یک 
آموزي، بتوان ضمن تصحیح خطاي اولیاي آموزش و پرورش دال بر ممنوعیت ورود تلفن همراه دانش

به مدرسه، در درجه نخست با مدارس پنهاني که در جریان ممنوعیت نادرست تلفن همراه به مدارس، 
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مبادله  آموزان با بردن تلفن همراه خویش، دست بهدانش در مدارس آموزش و پرورش پدید آمده است و
زنند، به مقابله پرداخت و در درجه بعدي اهمیت، با اتکا به تلفن مي انواع اطالعات خویش در مدرسه

آموزان، از یادگیري مبتني بر تلفن همراه )یا موبایل لرنینگ( که در حال حاضر انقالبي دانش همراه
 «.آموزشي در جهان حاضر پدید آورده است، در سطح مدارس سود جست

 سایر مؤسسات مرتبط با نوجوانان و جوانان -4
از آنجا که مقوله فضاي مجازي، مقوله مهمي است و فضاي مجازي به سرعت در حال گسترش است، 

کوشند، در جریان بسترسازي فرهنگي براي اولیاي فرهنگي نوجوانان و جوانان در جوامع مختلف مي
هاي موجود در جامعه جازي، از تمامي امکان عملایجاد فضایي امن و کاربري بهینه جوانان از فضاي م

سازي کاربري از فضاي هاي اجرایي بهینهمند گردند. از این رو در تدوین راهکاردر این جهت بهره
ها مرتبط هستند، سود برده، پیشنهاد استفاده از مجازي از امکانات مختلفي که جوانان کم و بیش با آن

 اند. امکانات زیر عبارتند از:این امکانات را نیز داده
 مراکز پزشکي، -
 درماني،مراکز مشاوره و روان -
 ها،کتابخانه -
 و نهادهاي دیني )کلیسا(. -

ها و مراجع دیني، بعضاً محل رجوع نوجوانان و شناسان، مشاوران، کتابداران کتابخانهپزشکان، روان
رساني به مراجعان جوان خویش، به شکل ضمني اتتوانند در جریان خدمجوانان هستند. این افراد مي

سازي کاربري جوانان از فضاي مجازي دست بزنند. هاي مهم در جهت بهینهبه انتقال برخي از توصیه

بندي آموزان تهیه کرده است، در جمعدانش خطاي که در زمینه ایمني روي( در مقاله2111) 1کولیر

موزان آتأکید کرده، یادآور گردیده است که کتابداران کتابخانه که محل رجوع دانشخود روي نکته اخیر مقاله 
توانند به شکل مستقیم و غیرمستقیم )یعني با معرفي منابع مناسب(، در عمل دست به مي هستند،

 سازي کاربري خودشان از فضاي مجازي بزنند.راهنمایي جوانان براي بهینه

ي هاتوان آموزهسازد، ميید ورود کلیسا در فضاي مجازي، خاطرنشان مي( نیز با تأک2114) 2گرشام

هایي که ناظر بر مسایل جمعي و اجتماعي هستند( را در فضاي مجازي مطرح کرد دیني )خاصه آموزه
 مندان و فراگیران پرداخت.و به آموزش آن به عالقه

توجه  هاخالق اجتماعي و مانند آنبالطبع نوجوانان و جواناني که به مسایلي نظیر زیست محیط، ا
 ها قرار گیرند.توانند مورد خطاب این دست از آموزشدهند، به سادگي ميخاصي نشان مي
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 اطالع رسانی مراکز امنیتی و حفاظتی جامعه -5

ها، اي را فراروي بشر گشوده است. یکي از این امکان عملههاي گستردفضاي مجازي امکان عمل
افراد بزهکار از جهان واقعي به فضاي مجازي است، زیرا یک بزهکار در جهان واقعي خود روي آوردن 

بیند، اما با تحقق همان بزهکاري در فضاي مجازي، آن هاي آتشین پلیس مواجه ميرا با تهدیدت گلوله
قوف به امعه با وهاي آتشین پلیس در امان خواهد بود. بنابراین مراکز امنیتي و حفاظتي جفرد از گلوله

دانند که دست اهمیت یافتن فضاي مجازي و مهاجرت افراد بزهکار به فضاي مجازي، وظیفه خود مي
هاي الزم در این جهت براي اقشار مختلف اجتماعي، از نوجوانان و جوانان گرفته تا اولیاي به روشنگري

 گردند:هاي زیر مالحظه مياقدامپژوهش در این زمینه، آنان بزنند. در بررسي اجمالي ادبیات 
 هاي اجتماعي روشنگر در ارتباط با فضاي مجازي،ایجاد جریان -
 هاي کنترل کننده به اولیا،ارایه ابزار -
 رساني براي اقشار مختلف اجتماعي،هاي اطالعها و پوسترنشر کتاب، کتابچه، جزوات و برشور -
 نوجوانان و جوانان جامعه،هاي خاص کودکان، اندازي سایتراه -

 ،1هاهاي الزم به خانوادهارایه هشدار -

                                                           
 . هشدارهاي اخیر غالباً در ارتباط با موارد زیر هستند: 9

 (،Websiteهاي اینترنتي )ها و سایتبرنامه -

 (،Texting Appsدهي )هاي پیغامبرنامه -

 (،Secret Appsهاي محرمانه و مخفي)برنامه -

 (،Meeting Appsهاي مالقات )برنامه -

 (،Reporting Problemگزارش مشکل ) -

 مشکالتِ فني، -

 مشکالت ایجاد شده توسطِ فناوري، -

 (،Safety and Securityایمني و امنیت ) -

 ها،بازي -

 (،Parental Controlکنترل والدین ) -

 (،Mobile Featuresهاي همراه )تلفنامکانات  -

 (،Location Consentدسترسي به موقعیت مکاني ) -

 اطالعاتِ حساب بانکي، -

 (،Passwordرمز عبور ) -

 هاي امنیتي،تنظیم -

 (،Digital Reputationشهرت )اعتبار( دیجیتالي )  -

 (،Critical Thinkingتفکر انتقادي ) -

 (.Privacy Settingsحریم خصوصي )هاي الزم جهت حفظ تنظیم -
(Teaching parents Tech/ aplatformforgood.org) 
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 هاي ضروري به جامعه،ارایه هشدار -
 ف،هاي گپ اینترنتي( براي رصد فعالیت افراد مختلحضور یافتن پلیس در فضاي مجازي )نظیر اتاق -
 تر.امن ایجاد خطوط مستقیم براي تماس اضطراري با مسووالن براي تهیه محیطي -

اندازي پویش اجتماعي هاي خود کوشید تا با راه(، در یکي از اقدام2199) 1وزارت امنیت ملي امریکا

رساني ، نسبت به جرایم موجود در فضاي مجازي اطالع2«توقف کن، تأمل کن و سپس وصل شو»

 را در این جهت یادآور شود.  آموزاندانش کرده، وظایف نوجوانان و جوانان، اولیاي آنان و اولیاي آموزش
هاي خود، با تهیه یک بستر آموزشي براي ( در فراز دیگري از تالش2199وزارت امنیت ملي امریکا )

آموزان را دانش آموزان، کوشیده است تا حساسیت اولیا و اولیاي آموزشيدانش اولیا و اولیاي آموزشي
 ده، آنان را تشویق به مداخله فعال در امر کاربري فرزند یانسبت به کاربري از فضاي مجازي افزایش دا

 آموزشان کنند.دانش

 های مدنیهای دولتی و سازمانسایرنهاد -6

از آنجا که امر بسترسازي فرهنگي براي کاربري بهینه از فضاي مجازي کار پیچیده و دشواري است، از 
دولتي  هايانجام آن باید استقبال کرد، بنابراین نه تنها نهادهر امکان عملي براي مواجهه با این مسأله و 

دیگر )مثالً مراکز تبلیغاتي نظام(، موظف به همکاري در بسترسازي فرهنگي براي ایجاد اینترنت امن 
ا شود تها هم درخواست ميیار یا مدني هم به یاري طلبیده شده، از این نهادهاي مردمهستند، بلکه نهاد

ن هاي دولتي آمده، به ایسازي بیش از پیش اینترنت، به کمک دیگر نهادرساني و ایمنیان اطالعدر جر
هاي اولیه در این زمینه، ترتیب فضاي امني را براي کاربري آنان از فضاي مجازي فراهم آورند. بررسي

 اند:پذیرد، مشخص کردهت ميهاي مدني صورهاي دولتي و سازمانها زیر را که از سوي دیگر نهاداقدام
 آموزان،تهیه کتاب، کتابچه، برشور و پوستر براي اولیا و دانش -
 هاي امن براي کودکان، نوجوانان و جوانان،اندازي سایتراه -
 هاي فضاي مجازي،اي و سایتبندي محتواي رسانهدرجه -
 و جوانان، هاي آموزشي براي اولیا و مراقبان نوجوانانبرگزاري کالس -
 برگزاري ساالنه روز اینترنت امن، -
 تخصصي در زمینه فراز و فرودهاي فضاي مجازي، -هاي علميبرگزاري همایش -
 هاي نوین.ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش در حوزه رسانه -

 هاي جهانیار، از تجربیات موفقي است که در بسیاري از کشوریا مردم مدنيهاي استفاده از نهاد

 (.2199و همکاران،  4دیجکن؛ وان9119، 3اند )آتمورجامه عمل پوشیده

                                                           
1  . US Department of Homeland Security 

2 .Stop, Think, Connect 

3  . Atmore, E. 

4.VanDijken, M. J. 



  در ایام کرونایي در نظام آموزش عمومي کشورها تبدیل تهدیدها به فرصت/  39
 

هاي (، با گزارش بعضي از اقدام9992)ولیس، ؟، ترجمه اوحدي و همکاران،  گرانپژوهشبرخي از 
گار نهاي هرزهگردند، از آنجا که برخي از کاربران سایتها و مجامع نیک اندیش، یادآور ميمثبت انسان

 اند، با تهیههاي مزبور روي آوردهاینترنتي، جهت آموزش یا رفع خالءهاي اطالعاتي خویش، به سایت
تهیه  پردازند یاهایي که مثالً با تهیه پویانمایي، به ارایه اطالعات جنسي الزم به کاربران ميسایت
در مسایل جنسي هاي کارکردي افراد هاي اختاللهایي که در آن متخصصان سکـس، به سوالسایت

کنند که به سبب خالء اطالعاتیشان، خود را نیازمند دهند، سعي در رفع نیاز کاربراني ميپاسخ مي
نگار اي هرزههکوشند تا از مراجعان به سایتبینند و به این ترتیب مينگار اینترنتي ميهاي هرزهسایت

 بکاهند.

 قوه قضائیه -7

رود تا در بحث کاربري از فضاي مجازي و مقننه و مجریه انتظار مي از قوه قضائیه نیز همپاي سایر قواي
تر فضاي مجازي بکوشد. از سازي هرچه بیشسازي فضاي مجازي ورود پیدا کرده، در جهت سالمایمن

اي اند تا با تدوین قوانین مناسب، امکان کژکاربري از فضهاي غربي کوشیدهاین رو قوه قضائیه غالب کشور
 ا براي کاربران تحدید کرده، بستري براي کاربري بهینه و مثبت براي کاربران پدید آورد.مجازي ر

هاي غربي در موارد زیر، پژوهش داللت بر آن دارند که قوه قضائیه کشوربررسي اجمالي ادبیات 
 اند:هاي قابل توجهي انجام دادهاقدام
 وجوان و جوان فضاي مجازي،تدوین قوانین الزم براي حمایت از کاربران ن -
ان، نگاري کودکتدوین قوانین منع آسیب و ایذایي کاربران فضاي مجازي )مانند ممنوعیت هرزه -

 ها(، نژادپرستي، زورگیري الکترونیکي، سرقت هویت و نظایر آن
 تدوین قوانین ناظر بر حسن عملکرد اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان. -

اي سازي فضکوشند در جریان ایمنهاي غربي ميمقننه، مجریه و قضائیه در کشورهاي مجموعه نهاد
هاي مجازي، کاربري بهینه کودکان، نوجوانان و جوانان از اینترنت را فراهم آورند. از این رو در کنار اقدام

ي جمعیت هدف هاي گسترده برارسانيپذیرد، اطالعاجرایي که در این زمینه براي جوانان صورت مي
 که کودکان، نوجوانان و جوانان هستند، ضرورت دارد.

اطالع رسانی نهادهای مختلف اجتماعی برای ارتقای شناخت نوجوانان و جوانان - 1

 از فراز و فرودهای فضای مجازی

رساني به نوجوانان و جوانان کاربر فضاي مجازي پژوهش داللت بر آن دارد که اطالعبررسي ادبیات 
 اشکال زیر صورت پذیرفته است: در

 هاي خاص براي کاربري جوانان،هاي اجتماعي و سایتایجاد شبکه -
 نامه،براي به شکل مستقیم و غیرمستقیم در مباحث آموزشي و فوقارایه محتواي سواد رسانه -
 تشویق تفکر انتقادي نوجوانان و جوانان، -
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یل و مشکالت پیش آمده براي آنان در فضاي مجازي به تشویق نوجوانان و جوانان به انتقال مسا -
 اولیا،
 خط کاربران نوجوان و جوان با متخصصان سالمت روان،وگوي رويایجاد امکان گفت -
هاي الکترونیکي جهت ارتقاي شناخت نوجوانان و جوانان از فضاي در دسترس قراردادن روزنامه -

 مجازي،
وانان مبني بر ماندن سوابق فرد در فضاي مجازي و دخالت این هشدار به کودکان، نوجوانان و ج -

 موارد در استخدام و آینده شغلي آنان.

دهد، جوانان در جریان کاربري از فضاي مجازي، رفته ( در مقاله خود گزارش مي2199) 1آلورمان

ي از برند. اما برخ مياي خود را باالهاي آن وقوف یافته، به این ترتیب سواد رسانهرفته به فراز و فرود
ش بخمطالعات حکایت از آن دارد که درك کاربران نوجوان از خطرات بالقوه فضاي مجازي در حد رضایت

 (.2191، 3، زیلکا2199و همکاران،  2و قابل قبول نیست )راموس سولر

هاي فضاي (، در بررسي چگونگي مواجهه نوجوانان و جوانان با خطر2194و همکاران ) 4سولدآتووا

زاي فضاي مجازي دهند که غالباً کاربران نوجوان و جوان در برخورد با ابعاد آسیبمجازي گزارش مي
سازي ایمن ررساني و مداخله فعال دگردند. بنابراین اطالعها مواجه ميآشفته شده و به شکلي منفعل با آن

 فضاي مجازي براي نوجوانان و جوانان امري الزامي است.

گیرد، فیلترینگ تنهاي فضاي مجازي براي پژوهشي خویش نتیجه مي( در مقاله 2199) 5گاالقر

 هاي نامناسب در فضاي مجازيزمان با فیلتر نسبي سایتنوجوانان و جوان جوابگو نیست و باید هم
 اي آنان را ارتقاء بخشید.سواد رسانه براي کاربران جوان،

وگوي نوجوانان و جوانان در فضاي مجازي گیري امکان گفت( از شکل2193) 7و ریکوود 6دولینگ

 کند.خط یاد ميبا جمعي از متخصصان سالمت روان به صورت روي

وانان یاد کرده، هاي الکترونیک براي نوجوانان و ج( از تهیه روزنامه2119) 9و ادموندسون 8گروسین

 ها سود ببرند.توانند در فضاي مجازي از این روزنامهسازند، جوانان ميخاطرنشان مي
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هایي که (، در مقاله خود با روشنگري درباره ماندن رد پاي جوانان در سایت2191) 1سرانجام دردج

کژکاربري جوانان از فضاي رت دارد، در صوها کاربري دارند، خطاب به آنان بیان ميها رفته و از آنبه آن
کند، از این رو جوانان هاي باقي مانده افراد در زمان استخدام افراد، آنان را دچار مشکل ميمجازي، رد پا

 نگري الزم، دست از کاربري نامناسب از فضاي مجازي دست بردارند.بهتر است با آینده

 آموزاندانش اطالع رسانی برای اولیای -9
ا در ها کمک کرد تآموزان، وظیفه تربیت فرزندشان را نیز برعهده دارند، از این رو باید بداندانش اياولی

هاي مختلفي که در جامعه در صدد بسترسازي براي رشد و تعالي وي هستند، وظایف خود را کنار نهاد
ي الزم شکوفایي علمي و انسانتري فرزندشان از رشد و نیز به نحو احسن انجام دهند تا با اطمینان بیش

 برخوردار گردد.
هاي الزم و آموزان و ایجاد روشنگريدانش رساني به اولیايهاي انجام گرفته شده جهت اطالعاقدام

 پژوهش به قرار زیر عنوان شده است:تنویر افکار آنان، به اجمال در ادبیات 
 هاي آموزشي تهیه شده براي اولیا،ارایه کتاب، کتابچه، برشور، پوستر و بسته -
 برگزاري کالس آموزشي براي ارتقاي آگاهي اولیا در زمینه فضاي مجازي، -
ه هاي ارتباطي( به اولیا )کها )رایانه، تلفن همراه و دیگر فناوريهاي کنترل فناوريارایه انواع ابزار -

 در غالب موارد رایگان هستند(،
 ها جهت اطالع اولیا،سایتبندي محتواي رتبه -
 تعمیق روابط اولیا با مشاوران مدارس، -
 باطي،هاي ارتهاي مشترك اولیا با فرزند، جهت کاربري مناسب وي از فناوريتشویق گذاشتن قرار و مدار -
 تعمیق رابطه دوستانه با فرزند براي ممانعت از پنهان کردن مشکالت پیش آمده براي وي، -
 هاي مناسب به فرزند،معرفي سایت -
 نظارت بر نحوه کاربري فرزند از فضاي مجازي، -
 مداخله فعال در جهت حل مشکالت پیش آمده براي فرزند در فضاي مجازي. -

ست، ، تهیه کرده ا«والدین کودکان سایبري باید چه کار بکنند»که با عنوان  ايمقاله( در 2191) 2رابرتز

هاي موجود در که کودکان در برخورد با فضاي مجازي از برخي از فرصتسازد، با وجود آن خاطرنشان مي
ت هایي نیز براي کودکان در بردارد و ضرورگردند، اما باید دانست که فضاي اخیر تهدیداین فضا برخوردار مي

کند، ها را تهدید ميهایي که در فضاي مجازي فرزندان آندارد که اولیا براي محافظت فرزندانشان از تهدید
 رأساً وارد صحنه شده، حفظ و حراست از کودکانشان را در فضاي مجازي محقق سازند.

                                                           
1. Dredge, S. 

2. Roberts, K. J. 
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هاي انجام شده حکایت از آن دارد که حداقل برخي از اولیا از آگاهي الزم براي برخي از بررسي
رش ( گزا2191اند. به عنوان مثال، دردج )بهرهنظارت بر چگونگي مصرف فناوري توسط فرزندشان بي

دهد، اولیاي یک فرزند ده ساله، با تصور این که تبلت امکان انتقال اطالعات به دیگران را ندارد، مي
ي را ابراي فرزندشان تبلت تهیه کردند، اما پس از مدتي دریافتند که فرزند ده ساله آنان، ویدیوي برهنه

مجازي به نمایش نهاده است. که از دختر همسایه در جریان چت با وي تهیه کرده بود، در فضاي 
 گران مورد تأیید قرار گرفته استپژوهشتر اولیا توسط بسیاري از سازي هر چه بیشاز این رو آگاه

دارد، باید اولیا در صدد ارتقاي ( بیان مي2191( از همین رو رابرتز )2191و همکاران،  1بارون -)مک دونالد

 .ند تا جایي که در حد و شأن یک کارشناس جوانان ظاهر شونددانش و آگاهي خود در زمینه جوانان باش
هاي نامناسب یا محدود ها و یا محتواهاي کنترل که به اولیا امکان مسدود کردن سایتارایه برنامه

( وجه دیگري 2191، 2، استینبرگ2119دهد )دفتر تحقیقات فدرال، کردن زمان کاربري از اینترنت را مي

 دهد.آموزان را تشکیل ميدانش دن به اولیاياز یاري رسان

سازند، بررسي آنان در زمینه مواجه ( در گزارش تحقیقي خویش خاطرنشان مي211و همکاران ) 3یبارا

اي ها دارکودکان، نوجوانان و جوانان کاربر با موارد ناخواسته جنسي، در مواردي که رایانه یا تلفن آن
ن، هاي مورد استفاده آناتر از مواردي است که روي فناورياند، به مراتب کمدههاي کنترل کننده بوابزار

 ابزار کنترل اولیا نصب نشده بود.

، 4ارايسيايهاي راهنما براي اولیا )مرکز پي(، تهیه کتابچه2191هاي مفید به فرزند )دردج، معرفي سایت

هاي ( و روشنگري در مورد خطر2113، 5امن به اولیا )آدلمنهاي (، اطالع رساني در زمینه وب سایت2199

ها )نظیر زورگیري الکترونیکي که کاربر را به کاهش عملکرد تحصیلي تا افکار خودکشي مبتال بالقوه فناوري

 دهند.رساني به اولیا را تشکیل مي(، قسمت دیگري از اطالع2191، 6سازد( )هوالديمي

هاي جنسي که کاربران خردسال و کم سن فضاي ود پس از بیان خطر( در مقاله خ2111) 7آیرس

اید گفته، بسازد، اولیا براي جلوگیري و ممانعت از خطر پیشکند، خاطرنشان ميمجازي را تهدید مي
ضمن ارایه برخي از اطالعات الزم به فرزند )مانند طرح مراکز خصوصي بدن دختران و پسران براي 

را چنان با فرزندشان عمیق کنند که در صورت پیش آمدن هرگونه مشکلي براي آنان(، رابطه خویش 
 فرزند، وي بالفاصله اولیاي خود را در جریان آن قرار دهد تا آنان براي حل مشکل او، به کمکش بشتابند.

                                                           
1. Mac Donald-Brown, C.   

2. Steinberg, S. 

3. Ybarra, M. L. 
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هاي مشترك با فرزند براي کاربري از فضاي مجازي، امر مهم تشویق اولیا براي گذاشتن قرار و مدار
ها مواردي مانند میزان (. این قرار و مدار2191دیگري است که همواره به اولیا توصیه شده است )دردج، 

هاي هاي الکترونیکي ناشناس، عدم ارتباط با افراد ناشناس، نظارت پستاستفاده روزانه، باز نکردن نامه
صورت ارسال، توجه به حریم  فرزند، پرهیز از ارسال تصاویر خویش و یا کاهش رزولوشن تصویر در

 هاي اجتماعي و نظایرآن هستند.خصوصي خویش در شبکه
وکي، بکژکاربري از فضاي مجازي )که مواردي مانند افسردگي فیساولیا موظف هستند درباره تبعات 
 ها هستند(، براي فرزندشان صحبت کنندهاي جنسي و نظایر آنزورگیري الکترونیکي، اذیت و آزار

 (.2191)دردج، 
تبدیل اشتباهات فرزند به یک کالس درس از سوي اولیا براي فرزند، متضمن اثرات ارزشمندي براي 

 آینده کاربري وي خواهد بود.

 هاي ارتباطيهایي که براي کاربري فرزندان از فناوريتوصیه در  1 (APAآمریکا ) شناسيروانانجمن 

 :والدین پرداخته استنکات زیر به جدید دارد، به ذکر 
اند، از ، والدین نسبت به فرزندان خود که از بدو تولد با فناوري سر و کار داشتهفناوريدر رابطه با »

هاي رسد با نسلي که پس از به دنیا آمدن، در عمل با وسیلهتري برخوردارند و حتي به نظر ميآگاهي کم
 اند،  هرگز نرسند!الکترونیکي سروکار داشته

ي آن، هااین وجود، مانند بسیاري از موارد دیگر، آگاهي پیدا کردن نسبت به فناوري و قابلیتبا 

و تنظیمات  2هاي عملکردِ برنامهتوانند نحوهپذیر است و اولیا ميغیرممکن نبوده، به سادگي امکان

 کنند. 5سازيخود، شخصي 4هاي خانوادگيرا مطابق با ارزش 3امنیتي

رد، والدین عاداتي سالم در خصوص استفاده از فناوري در خود ایجاد کنند، زیرا چنین ضرورت داهم
 کنند. این عادات عبارتند از: که فرزندان به طور عمده از والدینِ خود الگوبرداري مي

از تلفن همراه خود استفاده نکنند؛ ساالنه هزاران آمریکایي در اثر رانندگيِ پرخطر  رانندگيدر هنگام  -
دهند. در هنگام رانندگي، اخطارهاي گوشي خود را خاموش توجه اندك، جان خود را از دست ميو با 

 کرده و آن را دور از دسترس قرار دهند.

هاي بسیاري نشان داده است که استفاده شبانگاهي از آگاه باشند؛ پژوهش خودنسبت به خواب  -
هاي همراه . با توجه به این واقعیت که تلفنتواند در کیفیت خواب افراد دخالت کندگوشيِ هوشمند مي

                                                           
1. Connected and content managing healthy technology use/ apa.org (American Psychological 

Association). 

2. Apps 

3. Security Setting 

4. Family Agenda 

5. Customize 
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توانند بر ترشح هورمون مالتونین )که کنند، ميساطع مي 1و وسایل الکترونیک دیگر از خود نور آبي

هورمون مرتبط با خواب است( اثر بگذارند. اما مشکل دیگر آن است، محتوایي که در این وسایل در 

 4در وقتِ خواب 3یا توییت 2کننده هستند؛ براي مثال یک پیغامتحریک دهند، غالباًاختیار کاربران قرار مي

 تواند موجب شود که مغز در هنگامي که باید استراحت کند، شروع به پردازش اطالعات کند.مي

نین از چدارد اولیا از وسایل الکترونیک خود، در هنگام دیروقت استفاده نکنند. هم ضرورتاز این رو 
کوکي پرهیز کنند )زیرا براي بسیاري از افراد، بودنِ گوشي در استفاده از گوشيِ خود به عنوان ساعت

 شود(.انگیز واقع ميکنارِ تخت، بسیار وسوسه

هاي خود را روي تنظیماتي قرار ي از افراد گوشيخود را خاموش کنند؛ بسیار گوشيِ 5اخطارهاي -

 هايدهند که در صورت دریافتِ یک پست الکترونیک جدید، پیغام جدید و یا اخطارهاي برنامهمي
هاي اجتماعي، به فرد اطالع دهد. نتایجِ نظرسنجيِ میزان استرس در آمریکا، حاکي از آن است رسانه
ست که اخطارهاي کنند؛ این در حالياي گوشي خود را خاموش ميها اخطارهدرصد از آمریکایي 91تنها 

شناسانِ دانشگاه در تحقیقات اخیر روان تواند بر روي تندرستي و سالمت تأثیرات منفي بگذارد.مداوم مي

در طول زماني که افراد اخطارهاي گوشيِ هوشمند  8فعاليو بیش 7توجهي، میزانِ بي6بریتیش کلمبیا

ین چنتر گزارش شده است. همگذارند، کمکنند، نسبت به زماني که آن را روشن ميميخود را خاموش 
ت. در تر همراه استر و سالمت رواني کمتر، ارتباط اجتماعي ضعیفوري پاییناخطارهاي پیاپي با بهره

را  دهمان تیم پژوهش در پژوهشي مشابه نشان دادند که افرادي که به طور مداوم پستِ الکترونیک خو
تري را نسبت به افرادي که تنها سه بار در روز این کار را انجام کنند، میزانِ استرس بیشبررسي مي

ي بینانه دربارهدهند، گزارش دادند. براي مدیریت استرس و افزایش تمرکز، باید تصمیمي واقعمي
 رونیک کاري نسبت بههاي الکتاخطارهایي که واقعاً مورد نیاز است، گرفته شود. براي مثال، پست

 گیري برخوردارند.بوك از اهمیت چشماخطارهاي فیس

 ي خاصي برايانتظارهاي دیگران را نسبت به خود مدیریت کنند؛ در صورتي که افراد برنامه -
استفاده از گوشي خود دارند، بهتر است آن را به اطرافیان خود اطالع دهند )براي مثال: فرد در طي زمان 

هاي الکترونیکِ کاري خود دهد و یا در طول سفر به پستخود را مورد بازبیني قرار نميکار، گوشي 

                                                           
1. Blue Light 
2. Text 

3. Tweet - .ي توییتر به این نام مشهورندهاي رسانهپیغام  

4. Bedtime 
5. Notifications 

6. University of British Columbia 

7.Inattention 

8. Hyperactivity 
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، از زمانِ انددهد(. در غیر این صورت با وجود بستگان و یا همکاراني که با مشکلي مواجه شدهپاسخ نمي
 تواند به خوبي )چه در محلِ کار، چه در تعطیالت و مانند آن(، استفاده کند.خود نمي

« 1یترینِو»ي زندگي خود با ي اجتماعي عاقالنه استفاده کنند؛ بسیاري از افراد در مقایسهاز رسانه -

 یابند.تر ميروحهاي اجتماعي، زندگيِ خودشان را بيزندگيِ دوستانشان، در رسانه
هاي اجتماعي و احساس افسردگي را ي مستقیمي بین بودن در رسانهتحقیقات انجام شده رابطه

هاي اجتماعي به منظور توانند ارتباط خود را با فضاي مجازي و رسانهاند. ولي افراد ميارش کردهگز
نه هاي اجتماعي به شکل منفعالاند، زماني که افراد از رسانهبهبود آن تغییر دهند؛ تحقیقات نشان داده

ان(، میزان سالمت و هاي دیگرکنند )مانند استفاده از اطالعات و گشتن در بین پُستاستفاده مي
هاي اجتماعي بر روي سالمت افرادي که به ست که رسانهیابد. این در حالي اشان کاهش ميتندرستي

ظر دادن ها و یا نکنند )مانند پُست کردنِ مطلب، به اشتراك گذاشتن ایدهطور فعاالنه از آن استفاده مي
اید به صورت ي اجتماعي بي بهینه از شبکهتفادهزیر پُستِ دیگران(، تأثیر منفي نگذاشته است. براي اس

نقصيِ چنین نباید فراموش کرد که زندگي واقعي افراد به ندرت به بيفعاالنه با آن درگیر شد. )هم
 شوند(.هاي اجتماعي به نمایش گذاشته مياست که در رسانه هایي«ویترین»

ر در دیگاند تا افراد به راحتي با یکهاي مجازي سبب شدهکنند؛ فناوري و رسانه زندگيدر حال  -
توجه کنند. ها را نسبت به ارتباطاتشان در دنیاي واقعي بيتوانند آنارتباط باشند، ولي به سادگي مي

ن افراد ضروري و مهم است. در نظرسنجيِ میزا 2تعامالتِ رو در رو و فیزیکي براي سالمتِ عاطفي

هاي اجتماعي را به ها و رسانهدرصد از افرادي که پستِ الکترونیکِ خود، پیغام 33استرس در آمریکا، 
ي خود هستند، اند، حتي زماني که در کنار خانوادهدهند، گزارش کردهطور مداوم مورد بازبیني قرار مي

ي فراد با دوستان و یا خانوادهسال هنگامي که ااند. افراد بزرگجدا شده هاکنند که از آناحساس مي
شوند « داج»تالش کنند تا از وسایل الکترونیک خود نظیر گوشيِ هوشمند گذارند، باید خود وقت مي

 3داصخانوادگي یا دوستانه آن را بي هايهاي غذایيِ دیگر و یا دورهمي)و مثالً زمان صرفِ شام یا وعده

 کرده و دور از دسترس قرار دهند(.

هاي آرامش به منظور فکر کردن براي تمدد اعصاب، تجدید قوا در نظر بگیرند؛ زمان برايرا زماني  -
بخشیدن به خالقیت، حیاتي هستند. اگر در اوقات فراغت گوشي، به عنوان تفکر و حتي افزایش و سرعت

فرصت الزم ها توان گفت آنشود، ميها در عموم افراد دیده مياولین گزینه براي پُر کردن این زمان
دهند، از این رو بهتر است تالش کنند تا زماني را براي جدا براي تجدید قواي خویش را از دست مي

رسد، اما به تدریج به بودن از گوشيِ خود اختصاص دهند. این کار هر چند در ابتدا به نظر سخت مي
 «.استفاده کنند بخش به خوبيهاي آرامشتوانند از آن زمانشکل عادت درآمده و افراد مي

                                                           
1. Showcase 

2. Emotional Well-being 

3. Silent 
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گران دیگر با توجه به دید فني عمیقي که نوجوانان و جوانان از آن برخوردار هستند پژوهشبرخي از 
(، پیشنهاد 2191بینند )دردج، ها را در حد یک چالش جزئي ميو مواردي مانند فیلتر کردن فناوري

رسان العهاي اطدین کاست و از مدرسه و نهادکنند، باید براي کنترل وضعیت اخیر از میزان تمرکز بر والمي

 (.2119، 3، اوال گونجیو2119، 2و وبستر 1دیگر جامعه در این جهت، کمک گرفت )استیوز

 هاي جنسيدارد، بسیاري از جوانان تهدید(، از زاویه دید دیگري بیان مي9111و همکاران ) 4فینکلهور

کنند، از این رو ضرورت دارد تا شود، به اولیاي خود منتقل نميو موارد مشابهي را که متوجه آنان مي
 تر شوند.هاي زیربط در این جهت پررنگنقش سایر نهاد

 رینمشکالت حل نشده خطرآف -11

هاي مختلف در سطح کالن تا میان برد و خرد جامعه، جهت بسترسازي هایي که نهادبا وجود تالش
ا باز اند، امفرهنگي براي کاربري بهینه کودکان، نوجوانان و جوانان )غربي( از فضاي مجازي انجام داده

ازي سار در زمینه بهینهاي در این میان وجود دارد که بیانگر سختي و صعوبت کهم مشکالت حل نشده
 اند:فضاي مجازي است. برخي از این مشکالت حل نشده، به شرح زیر گزارش شده

 هاي لیبرالیستي در جهت اخالقي بارآوردن نوجوانان و جوانان،تعارض ساختاري موجود در نظام -
 هاي اجتماعي توسط نوجوانان،دور زدن قوانین کاربري از شبکه -
 نگار،هاي خشن و هرزهانان و جوانان کاربر فضاي مجازي از محتواکاربري نوجو -
 هايهاي ارتباطي جدید از جوانان، در راستاي شناخت کژکاربريماندن متخصصان فناوريعقب -

 جدید نوجوانان و جوانان از فضاي مجازي.
 ي ارتباطي جدید،هاهاي انجام شده از تحوالت شدید فناوريگذاريماندگي نسبي سیاستعقب -
یابي به نقطه تعادل مناسب بین فیلترینگ اینترنت و آزاد نهادن کاربري نوجوانان و جوانان دست -

 از فضاي مجازي،
ها به فضاي مجازي براي اقناع نوجوانان و جوان براي مصرف دارهجوم بازاریابان و سرمایه -
 هاي آنان.کاال

ند، با اداري بوده و بر همین مبنا الزام لیبرال بودن را پذیرفتهجوامع غربي که غالباً طرفدار سرمایه
هاي ها تعارضي ساختاري دارند، زیرا از سویي لیبرال بودن، حکم به آزادي رفتارتربیت اخالقي انسان

ن است تر، ممکها دارد، و برهمین مبنا بسیاري از تولید کنندگان در پي کسب سود هر چه بیشانسان
گرانه، پرخاشهاي دیجیتالي پرخاشگرانه و فوقهاي نامناسب )نظیر بازيه تولید محتوابه سادگي ب

به  نگار یا معطوفهاي هرزهها و کارتونهاي مبتني بر زامبي، فرانکنشتاین، دراکوال، پویانمایيبازي

                                                           
1 .Steeves, V. 

2  . Webster, C. 

3  . Olagunju, A. D. 

4  . Finkelhoro, D. 
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آزادي،  مها( دست بزنند و به ناپرستي و مانند آنیا شیطان -هاي سرقت بانکنظیر بازي -بزهکاري
سالگي از تفکر  99-92محصوالت خود را به جامعه عرضه کنند و در این روند، کودکاني که تا حدود 

عیني )و غیرانتقادي( برخوردار هستند و به لحاظ اخالقي نیز تا همین سنین دیگرپیرو هستند، به سادگي 
ربیت گیرند و به شکلي غیراخالقي تيهاي اخیر قرار مها و پویانمایيها، کارتونتحت تأثیر القائات بازي

 95-94دهد که جوانان در حدود شوند، به بیان دیگر، اگر پیاژه در نظریه شناختي خودش نشان ميمي
ال سرسند، تفکر انتزاعي و انتقادي آنان باز هم مانند افراد بزرگسالگي به تفکر انتزاعي )و انتقادي( مي

تري براي ممارست و تمرین در این جهت دارند تا کامالً ت بیشها احتیاج به فرصکند و آنعمل نمي
رفت، توان نتیجه گبندي اجمالي ميسال استدالل کند. بنابراین در یک جمعشبیه یک انسان بزرگ

گر گیرند و اهاي واقعي خود قرار ميسالگي به راستي در مسند اننتخاب کردن 91-99ها در حدود انسان
م، ارایه هر تفکري در جامعه مباح باشد، در سن اخیر باید مواردي مانند هم طبق فلسفه لیبرالیس

 و پذیرش هدم و نابود کردن قشر ضعیف طبق -پرستي، پرستش قدرتنگاري، شیطانگرایي، هرزهجنس
ها به جوان عرضه شود، تا وي با انتخاب و نظایر آن -نظریه دارونیسیم اجتماعي و نظریه قدرت نیچه

سالگي که کودك در شرایط  5ها بزند، نه آن که در دست به گزینش و پذیرش یا رد آن آزاد خودش
سفنجي، هایي نظیر باب اها و پویانمایيتفکر غیرانتقادي و دیگرپیروي اخالقي قرار دارد، به وي با بازي

مگین، د پرندگان خشهایي ماننگرایي را پیشنهاد داد یا با بازيها، هم جنسسیمز، دهکده الزلو و نظایر آن
هاي بدي ترسیم کرد که شایسته هدم و نابودي هستند و یا با بازي پو، غایت مقصود مسلمانان را خوك

 دونالد ترسیم کرد.را براي کودکان مصرف همبرگر و محصوالت مک
سازند، با وجود ممنوعیت تهیه نگاري کودکان، خاطرنشان مي( در کتاب هرزه2119) کوایلتیلور و 

نگارانه از کودکان در غرب، با این همه اینترنت حاوي انبوهي از این تصاویر است و به نظر صاویر هرزهت
اي هرسد که بتوان با آن به مقابله جدي برخاست، به این معنا که به دلیل ساختار اینترنت، اقدامنمي

انجامد. از نمي اً به انجام مثبتيپلیس براي برخورد با قربانیان و تهیه کنندگان پورنوگرافي کودکان، غالب
ه پارچه با مقولسوي دیگر، تفاوت قوانین کشورهاي مختلف جهان، امکان برخورد قانوني واحد و یک

سازد. عالوه بر این، تقاضا از ارایه دهندگان خدمات بست مواجه مينگاري از کودکان را با بنهرزه
ا هي کودکان در اینترنت، به دلیل آن که این اقدام از سود آننگاراینترنتي، مبني بر ممانعت از ارایه هرزه

شود، و در نهایت یونسکو نیز در برخورد با این جرم فراگیر و گسترده ها توام نميکاهد، با موافقت آنمي
اي اینترنتي، سکوت را پیشه خود کرده و اقدام مشخصي را در دستور کار خود ندارد، فضاي ناامید کننده

 آید.هاي فزاینده اینترنتي، پدید مينگاريجهه و کنترل هرزهدر موا

اي که در باب حمایت از کنواسیون حقوق کودك تهیه ( در مقاله2191) 2و مک آلوني 1ویلسون

سازند، این حق کودك است که از آسیب، سوءاستفاده و استثمار اند، در مقاله خود خاطرنشان ميکرده
                                                           

1. Wilson, J. E. 

2. Mc Aloney, K. 
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ط پردازند که اینترنت توسگر نویسندگان مقاله به طرح این تعارض ميمحافظت شود، اما از سوي دی
شود و کسي در این میان مسوولیت پذیري ندارد که به رعایت حقوق هیچ سازمان رسمي اداره نمي

 کودکان در فضاي مجازي پرداخته و به آن احترام بگذارد.

هاي با تحلیل اسناد دولتي از سالدارند، ( در مقاالت خود بیان مي2192) 2( و فیسر2199) 1لوي

ر تشود که در زمان اخیر، توجه بیشمقاله، این نتیجه حاصل مي 111و بررسي بیش از  2119تا  9111
جامعه معطوف به خطرناك دیدن فضاي مجازي بوده است و حاال باید با تغییر دید اخیر، رویکرد برخورد 

هاي مختلف قرار گیرد تا ضمن مجازي در دستور کار نهاد تر کودکان، نوجوانان و جوانان با فضايفعال
 یابند، حقوق دموکراتیک آنان نیز رعایت شود.ها، توانایي شهروند دیجیتالي خوب شدن را ميآن که بچه

لتر کردن سازد، فی( در مقاله خود با نقد نسبي فیلترینگ اینترنت مدارس، خاطرنشان مي2192) 3بلیزر

هاي ارتباطي موجود آموزان به اطالعات الزم و استفاده از ابزارکان دسترسي دانشاینترنت در عمل ام
تر نوجوانان سازد و باید در اندیشه دسترسي بیشبراي تحقیق و تفحص و یادگیري کودکان را محدود مي

 و جوانان از فضاي مجازي بود.

ودمختاري کودکان )در جامعه ورزد، حق خ( در گزارش پژوهشي خود تأکید مي2199) 4سرانجام اوست

لیبرال( به هیچ روي نباید نادیده گرفته شود و در شرایطي که مدارس اصرار بر فیلتر کردن اینترنت دارند، باید 
 کوشید تا نقطه تعادل الزم بین آزادي انتخاب کودکان و ضرورت مراقبت از آنان را به دست آورد.

ها شده ها، خواستار توجه به آننیز با ارایه برخي از توصیه (AAP) آمریکا اطفال پزشکيِ آکادميِ
 است. برخي از این موارد به قرار زیرند:

روزشده براي مراقبان، معلمان و سایر ذینفعان درمورد استفاده از هاي بهارزیابي و ارایه راهنمایي -»
 سال.  2 هاي دیجیتال در میان کودکان و نوجوانان، به خصوص کودکان زیرِرسانه

ها و نظارت بر استفاده از هاي مشخص و کاربردي براي کمک به برنامه خانوادهتوسعه ابزار -
 .ي چگونگي کاربري متعادل فرزندان از رسانههاي دیجیتال، شامل ارایه اطالعات دربارهرسانه

ي اولیه مغز و باقي موضوعات مربوط به استفاده هاي توسعهبر روي بخش کنندهحمایتتحقیقات  -
 هاي دانشگاهي.دوستانه و نهادهاي دولت فدرال، جوامع بشرهاي دیجیتال، از سوي نهاداز رسانه

ي امنیت اینترنتي براي ي تالش براي ارایهافزار براي ادامهو نرم افزارسختهمکاري با صنایع  -
 ان و نوجوانان؛ي کودکهمه

کار پیوسته با پزشکان متخصص اطفال و دیگر متخصصان بهداشت براي رسیدگي به تأثیر  -
 «.هاي دیجیتال بر کودکان و نوجوانانرسانه
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 تأملی دوباره
بندي اجمالي نتیجه گرفت مسووالن فرهنگي )و به توان در یک جمعبا توجه به آنچه از آن یاد شد، مي

هاي ارتباطي جدید، به جاي توجه نظام آموزش عمومي کشور( در مواجهه با فناوري تبع آنان مسووالن
اي هبه تجربیات بشري موجود در این زمینه، با اتخاذ رویکردي تدافعي، در عمل به مقابله با فناوري

هاي هاي اخیر مانع جذابیتاند، در حالي که اتخاذ سیاستارتباطي جدید و فضاي مجازي پرداخته
 ها و فضاي مجازي در چشم و دل کودکان، نوجوانان و جوانان و سایر اقشار اجتماعي شده است.وريفنا

بنابراین تأکید مسووالن بر ممنوعیت آوردن تلفن همراه به مدارس و ممنوعیت کاربري اولیاي مدارس 
یجه پرطرفدار، تنها به این نتهاي اجتماعي آموزان و اولیاي آنان از طریق برخي از شبکهاز ارتباط با دانش

فضاي  هاي ارتباطي جدید وانجامیده است که فرصت بسترسازي فرهنگي براي کاربري بهینه از فناوري
 مجازي از نظام آموزش عمومي کشور گرفته شده است.

وقوع گسترده بیماري کرونا ویروس در سطح جهان و ایران، به تعطیلي آموزش پیش دبستان، آموزش 
 هايعالي کشور انجامید و اولیاي آموزش و پرورش از سر اجبار مجبور به کاربري از فناوري عمومي و

 ارتباطي جدید براي ادامه سال تحصیلي نیمه کاره شدند.
توان از آن به صورت یک فرصت آمد، اما ميحادثه اخیر اگر چه براي جامعه یک تهدید به حساب مي

وانند تهاي ارتباطي جدید، ميظام آموزشي با استفاده از فناوريسود برد، به این معنا که مسووالن ن
هاي ارتباطي جدید و کاربري از فضاي مجازي در دوباره به مواضع پیشین خویش در ارتباط با فناوري

برد اهداف نظام آموزشي بیندیشند و البته با بسترسازي فرهنگي الزم که به اجمال از آن یاد زمینه پیش
هاي ارتباطي جدید و فضاي مجازي را به شکل مناسبي افزایش آموزشي بهینه از فناوريشد، کاربري 

 داده، بسیاري از خالءهاي نظام آموزش عمومي کشور را در این میان مرتفع سازند.
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 برخی از مآخذ

 
ها و ناهنجاري هاي فضاي مجازي: (. دوفضایي شدن آسیب9919عاملي، سعیدرضا؛ حسني، حسین )  

            ( 9) 5 .9919بهار  تحقیقات فرهنگي ایران.مطالعه تطبیقي سیاست گذاري هاي بین المللي. 
 .9-91(. 91)پیاپي 

 ها. همایش بنیاد حفظ آثاردفاع مقدس. ها در حفظ فرهنگ جبههالف(. نقش اسوه  9912منطقي، مرتضي )
ب(. عوامل مؤثر در تحوالت شخصیتي جوانان انقالب اسالمي. سمینار  9912منطقي، مرتضي )

 تهاجم فرهنگي وزارت ارشاد. 
(. کنترل سیاسي و کنترل دروني. سمینار توسعه فرهنگي. وزارت ارشاد 9913منطقي، مرتضي )

 اسالمي. 
هاي برخورد با خرده فرهنگ جوانان. سمینار نقش و جایگاه رسي الگو(. بر9919منطقي، مرتضي )

 دولت در توسعه فرهنگي. سازمان برنامه و بودجه. 
پذیري جوان انقالب اسالمي. همایش بررسي اي به روند جامعهه(. نگاه دوبار9911منطقي، مرتضي )

 ارشاد اسالمي تهران.  علل و عوامل تقدم مصالح جمعي بر منافع فردي. اداره کل فرهنگ
شناسي پذیري. مجموعه مقاالت همایش آسیبپذیري ضدِ جامعهالف(. جامعه 9999منطقي، مرتضي )

 تربیت دیني. تهران: محراب قلم.
هاي دیني در نوجوانان و سازي کردن ارزشهاي درونيب(. بررسي روش 9999منطقي، مرتضي )

 انساني جهاد دانشگاهي. جوانان. )گزارش تحقیق(. پژوهشکده علوم
گرایي. همایش ملي مهندسي اصالحات در آموزش و بست آرمانج(. بن 9999منطقي، مرتضي )

 .9999خرداد ماه  29و21پرورش. وزارت آموزش و پرورش. 
جوانان و "شناسي جوانان ایران بعد از انقالب. مجموعه مقاالت الف(. روان 9999منطقي، مرتضي )

 . تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي."ایرانمناسبات نسلي در 
هاي سوم و چهارم انقالب. تهران: پژوهشکده ب(. رفتارشناسي جوان در دهه 9999منطقي، مرتضي )

 اجتماعي جهاد دانشگاهي. -علوم انساني
وند یا گسست؟ هاي جدید جوان انقالب اسالمي: راه پیج(. هنجارآفریني 9999منطقي، مرتضي )

 .9999همایش ملي مناسبات نسلي در ایران. پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 
د(. از مقاومت فرهنگي تا مقاومت قهرآمیز. همایش ملي مناسبات نسلي در  9999منطقي، مرتضي )

 .9999ایران. پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 
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ها در جهاني شدن. همایش ملي جهاني شدن و تعلیم ها و تهدیدرصتل(. ف 9999منطقي، مرتضي )
 . 9999و تربیت. دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران. اردیبهشت 

هاي ارتباطي جدید: تلفن همراه. (. راهنماي اولیا در استفاده فرزندان از فناوري9994منطقي، مرتضي )
 تهران: عابد.

هاي ایراني، جوانان و اولیا. تهران: جهاددانشگاهي دانشگاه رومالف(. چت 9999منطقي، مرتضي )
 تهران.  

ب(. در راه پیوند نسلي. مجموعه مقاالت کندوکاو در مسایل جوانان و  9999منطقي، مرتضي )
 مناسبات نسلي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

-هاي گپ اینترنتي )چت روم(. تحلیل محتواي اتاق9991دي، مصطفي )منطقي، مرتضي، بلقان آبا

 .9991پژوهشي سالمت رواني. دوره سوم. شماره دوم. تابستان  -هاي( ایراني. نشریه علمي
 هاي ارتباطي جدید.کاربري کودکان پیش دبستان از فناوريمنطقي، مرتضي )در دست نشر(. 
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 فضای مجازی

 مقدمه

قیت در نظام آموزش که در ضرورت عطف توجه اساسي به مقوله خال تأکیديدر این مقاله پس از 
ل و آایدهمدار، از خالقیت و حل مسأله به عنوان رویکرد ده است، با نفي نظام حافظهعمومي کشور ش

ارس در ایام کرونایي مسأله تعطیلي مد است و در ادامه با توجه به دهمطلوب نظام آموزشي یاد گردی
ده است، اولیاي فرهنگي آموزش و پرورش از این حادثه به عنوان یک فرصت سود جسته، پیشنهاد گردی

ش کنند تا با اجراي آموزان، تالبا ادامه کار پرورشي و فرهنگي خویش در فضاي مجازي روي دانش

آموزان را با حل خالق مسایل بیش ها در مقاله آمده است(، دانشخالق )که شرح آن –هاي علميبرنامه
به  مدار نظام آموزشي مبتني بر حافظهاز پیش آشنا کرده، در عمل بستر الزم براي تغییر رویکرد حافظه

 هم آورند.رویکرد و نظام آموزشي مبتني بر حل خالق مسایل را فرا

 روی نظام آموزشی ایرانهای پیشها و چالشضرورت

مختلفي نگریسته شده است. این عامل به عنوان یک مسأله آموزشي، به  هاياز منظر 1خالقیت لهأمس

و  نمحققامورد توجه و عنایت  ،یک مسأله انگیزشي و به عنوان شرط بقا در عصر فراصنعت مثابه
زي انداخالقیت، در چشم متنوعریزان اجتماع واقع شده است. اما با وجود وجوه به ظاهر متفاوت و برنامه
ز این توان از منظر واحدي بدان نگریست. امي داشته،در وفاق با یکدیگر قرار  ،گفتهنگر، ابعاد پیشکالن

اهد ها خوه واحدي که به آن، در انجام با نگامزبوربه مسایل  جداگانهرو، در این قسمت پس از پرداختن 
 مورد مداقه و بررسي قرار خواهد گرفت. خالقیتچگونگي آموزش شد، مسأله 

شود که از این دید، خالقیت شود، مشخص مي نگریستهبه مسأله خالقیت از منظري آموزشي  اگر
 رود.به شمار مي ،آموزشي جهان حاضر مسایلترین  یکي از اساسي

پیشنهاد  ریزان تربیتيبرنامهسوف عصر روشنگري، در یکي از اصولي که به فیل ،2چه زماني کانتاگر

حال، بلکه باید براي آینده تربیت شوند  براي کودکان نباید صرفاً ،ساختکرد، خاطرنشان ميمي
                                                           

1. Creativity 

2. Kant, I. 
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در عصر حاضر پدید آمده است، تحقق پیشنهاد کانت را  که(، اما انفجار اطالعاتي 9919)میرلوحي، 
این معنا که اگر زماني محتواي آموزش، انتقال دانش موجود  بهسازد.  مي گرحیاتي جلوهبه مثابه امري 

هاي بود، پیشرفت دانش و انقالب اطالعاتي، سبب شده است که عمر مفید آخرین یافته بعدبه نسل 

 ،1)جنکل دیابمیزان دانش بشر به دو برابر افزایش  ،باربه سرعت تنزل یافته، هر پنج سال یک علمي

براي برخورد مؤثر با محیط  هایيدانشبیني این که چه (. از این رو پیش9914نژاد، ؟، به نقل از سلیم
(. بنابراین آموزش و 9915زاده، شد )قاسم خواهداي با مشکل روبرو الزم است، به شکل فزاینده

به آموختن یادگیري  ،(9915داده )شهرآراي،  تغییر 3را به نقشي زایشي خود 2پرورش باید نقش سازشي

به تربیت  ،( و بدین سان9913 خوارزمي،؟، به نقل از  )کینگ و اشنایدر، بپردازد  4)یادگیري یادگیري(

اي دشوار هها و موقعیتو مقابله با ناشناخته شناختهایي نایل آید که براي اندیشیدن، نوآوري، انسان
آن که اهمیت کلي اطالعات نفي شود، باید از  بدون ،دیگر تعبیر(. به 9915آماده شوند )شهرآراي، 
حفظ  ز طریقاکید سنتي در کسب دانشأیاد کرد و ت ،و نه محصول نهایي خاماطالعات به عنوان مواد 

 رکیبتخالق تغییر یابد که بر اهمیت استفاده از دانش، از طریق تجزیه، تحلیل و  یادگیريمطالب، به 
 (. 9915زاده، کید دارد )قاسمأاطالعات ت
، سبب شده است که تحرکي اساسي در غالب  پرورشدر سطح آموزش و  ،گفتهواقعیات پیش انعکاس

، به شکلي که برخي از پدید آید ،آموزشي مرسوم نظامکشورهاي جهان در جهت ایجاد تحول در 
معلمان با هاي آموزشي سه ساله، براي آشناسازي هاي متعلق به دهه هفتاد، از طراحي برنامهشگزار

 (.9111، 5کنند )مؤسسه ایپداهاي تدریس خالق یاد ميشرو

ریزان درسي نظام آموزشي امریکا انجام گرفت، برنامهنفر از  952هایي که در سطح یکي از بررسي در
 شرح زیر مشخص کردند: بههاي تدریس را شترین روآنان موفق

 و تحقیق فردي. يسازو سوال، تدریس فردي، تحقیق گروهي، شبیه بحث
در تعارض با روش معمول حفظ کردن مطالب  همگيهاي اخیر شکه آشکارا پیدا است، رو گونههمان

 گیرند. ارایه شده در مدارس قرار مي
توان از طریق تفکر خالق را مي ،کردندکه تصور مي ریزانياز برنامه % 2همین تحقیق در برابر در

ریزان معتقد بودند که باید به شکلي سنجیده براي از برنامه %  91نظام درسي معمول پرورش داد، 
 ،مسایل به عنوان یک گرایش مشخص جداگانه یا از طریق مواد درسي حلپرورش تفکر خالق و 

 (.9915زاده ، ریزي کرد )قاسمبرنامه

                                                           
1  . Ginkel, H. V. 

2. Modulative 

3. Generative 

4. Learning to learn 

5. EPDA Institute 
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که   آن که به اجمال از آن یاد شد، به سبب آموزشيخالقیت از منظر زیاد از اهمیت بسیار  گذشته
صیت تر شخگسترده زاویهبه  ،تدریج از زاویه محدود شناختيه هاي گذشته، بخالقیت طي دهه مفهوم»

شناسان معتقدند که از روان برخي (، و اساسا9949ًمنصور، مایلي، ؟، ترجمه « )خالق کشیده شده است

به  ؟، ،2مزلو ؛9943نقل از خوشدل،  به ؟، ،1خالقیت و سالمت رواني دست در دست هم دارند )شولتس

توان به مسأله خالقیت (، مي9915زاده و عظیمي، ، ترجمه قاسم9191 ،3يآمابل ؛9913نقل از رضواني، 

 اخیر، از دیدي انگیزشي و شخصیتي نیز توجه کرد و نقش مهم آن را در زمینه واز منظري غیرشناختي 
 بررسي قرار داد. مورد

ي هاي دروندبستان، مصداق بارزي از سرمایه بهذهني کودکان پیش از آمدن پذیري وسیع انعطاف
کودکان پس از گذشت چند سال، تمامي شور، نشاط و  همینگذارد. اما را به منصه ظهور مي نآنا

 4تورنس .رندگیدر نهایت انفعال، راه همنوایي با جامعه را پیش مي نهاده،خالقیت پیشین خود را به کناري 

به مسأله اخیر  خوددر مطالعات ، (9959؟، به نقل از خانزاده،  بودو، و 9912زاده، ترجمه قاسم ،9111)
کودکان دچار افت شده، این  خالقیتسالگي منحني  91سازد که در حدود اشاره داشته، خاطرنشان مي

 .را باز نخواهند یافت کودکيهرگز خالقیت  نافت چنان است که دیگر بسیاري از آنا
ساله دبستاني  91 -99که وقتي از شاگردان  ه استشاهد بود ،عیني خود تجربیاتنده در نگار

 استیصال، س وأآموزان از سر یدلخواه بپردازند، چه گونه دانش يتابلو با موضوعیک  تهیهخواست تا به مي
مدرسه،  هاي دیواريروزنامههایشان و یا با نگاه کردن به آمدند تا مخفیانه از البالي کتاببرمي به تالش

 صدد یافتن موضوع تابلویشان برآیند. در
منظر آینده قریب الوقوع جامعه  نگریست،خالقیت مقوله توان از آن به انداز سومي که مي چشم

جدیدي به جهان معاصر  چهره ،انفجار اطالعاتي و الکترونیکوري، انقالب ابشري است. تحوالت فن
، آناندن از م دور درنظر گرفته شده، ،ت به عنوان بنیان جوامع پیشرفته آتيخالقی ،اند و در این میانداده

 .شود، تلقي ميبه مثابه از دست دادن شرط بقا
تا به حال  بشرياز سه موج که تمدن  ،در کتاب موج سوم، (9919، ترجمه خوارزمي، 9191) تافلر

هزاران سال به طول  کهزي بود گوید. موج نخست، حاوي انقالب کشاورشاهد آن بوده است، سخن مي
 911شکل گرفت و پس از گذشت  دوممیالدي، موج  91گیري انقالب صنعتي از قرن انجامید. با شکل

آن را پشت سر نهاده است، آدمي خود  جنینيسال از برپایي تمدن صنعتي، در موج سوم که بشر دوره 
ن ترین نوسازي که جامعه تاکنوخالقانهاجتماعي و  خیزشترین را با جهشي غیرقابل تصور و با عمیق

 .بیندبه خود دیده است، مواجه مي

                                                           
1. Schltz, D. 

2. Maslow, A. H. 

3. Amabile, T. 

4. Torrance, E.P. 
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فکري ها به زمین، نسلي تربیت کرد که از تکردن انسان وابستهنظر تافلر، جوامع موج اول، به سبب  به
 محدود برخوردار بود. 

رف تولید و مصتمدن کشاورزي را به اقتصاد  آمیختهدوم با تحوالتي که در پي داشت، اعتقاد  موج
ها منتقل شده، پس از تهیه کاال، به مناطق دور دیگري کارخانه بهتبدیل کرد، مواد خام از مناطقي دور 

 اي دربارهمردم را در معرض اطالعات و تصورات ذهني تازه ،هاي همگاني جدیدرسانه. ندشدفرستاده مي
 گسترشهاي ذهني جایي انسان، افقدادند. با گسترش تحرك و جابهدور دست قرار مي هايسرزمین

گستره  ابکم از بین رفت و تفکر ملي گرایي کممحل ،ثیر این تحوالتأتري یافتند و تحت تبیش
ازي، س، همسانمیانیک ذهنیت موج دومي پدید آمد. در این  ،شکل گرفت و به این ترتیب ،تريوسیع

 اساسي تمدن موج دوم را تشکیل قواعدگرایي و تراکم، سازي، تخصصسازي و تمرکز، بیشینهزمانهم
 .گرفتندانجام مي مزبورهاي اجتماعي با توجه به قواعد گیريداده، تصمیم

ن موج از تبعات تمد کهموارد مشابه  محیط زیست و آلودگيبه اتمام نهادن منابع سوخت فسیلي،  رو
به آلوده سازي  ،رژي برآید که در عین حالان جدیدجوي منابع ودوم بود، بشر را واداشت تا درجست

 نجامند. انی ،محیط زیست
ده سبب ش ،الکترونیکي و انفجار اطالعاتي انقالبجوي منابع تازه براي انرژي، وبا جست همزمان

ها، به جاي سروکار داشتن با مواد خام، با اطالعات سر و کار داشته است که بسیاري از کارکنان کارخانه
اي، این امکان عمل را به افراد بدهد که از رسانه هاين مسأله با توجه به گسترش ارتباطباشند و همی

مان زبه این ترتیب هم وشان انجام دهند. ها شده، کارشان را در خانهو بند کار در کارخانه و ادارات ر قید
ري تاي تولیدي کوچکبه واحده تولید،با رجعت بسیاري از افراد شاغل در جامعه به خانه، نظام جدید 

متنوع  ایيهگیري تولیدسان و اوجانبوه و یک تولیدهايمتکي شده، به شکل نامتمرکزي درآیند. سقوط 
مدن ت انبوهپدیده دیگري است که تولید  ،بازارهاي کوچک ایجادو طبق عالیق و سالیق مشتریان و 

 کنند.موج دوم را کم رنگ و حذف مي
آورد. موج سوم، از خالقیت سخن به میان مي تمدنهاي مهم در معرفي یکي از دیگر مشخصه تافلر

برنده تمدن موج دوم به سمت تمدن موج سوم یاد کرده،  پیشوي نه تنها از خالقیت به عنوان عامل 
این که ر کند. وي با تذکاز نتایج طبیعي تمدن موج سوم نیز یاد مي یکيبه عنوان  ،بلکه از این مسأله

 گردد: یادآور مي ،خام تمدن موج سوم که فرسایش ندارد، اطالعات و تخیل است مادهترین اساسي
توان انجامد. در این آرمان شهر عملي، ميآینده مي درموج سوم به یک آرمان شهر عملي  تمدن»

اي و مذهبي و پاره دهد و تنوع نژادي و منطقهامکان بروز مي فرديهاي تمدني را دید که به تفاوت
 قیتخالتمدن عالیق زیادي را به  این ...شودکردن، با آغوش باز پذیرا مي سرکوبفرهنگي را به جاي 

 «. کندجلب مي
 در زماني که تمدن صنعتي به حال سکرات آیا»پرسد: کشاند که مياخیر تافلر را بدانجا مي تحوالت

ت تنها راه به سوي پیشرف ،و آیا صنعتي شدن به طریق مرسوم ستا جاه باده است، تقلید از آن افت
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 ولیدتبا تذکر این که تولید نامتمرکز، انرژي احیاپذیر، بریدن از شهر، کار در خانه،  ويدر ادامه، «. است
 يتفاوتد، ها که از خصایص تمدن موج سوم هستنبراي مصرف شخصي به میزان وسیع و مانند آن

 سازد:مي خاطرنشانکنند، اساسي با تمدن موج دوم داشته، رجعتي دیالکتیکي به گذشته را تداعي مي
هاي تمدن موج سوم را به خود توانند برخي از ویژگيمي اول،تر کشورهاي موج رسد بیشنظر مي به»

 .«نعتي موج دوم را طي کنندبه طور کامل صرفنظر کرده یا توسعه ص خودکه از فرهنگ آندونگیرند، ب
اي ههاي جدید با برخي از ویژگيورياترکیب فن اخیر،یابي به توسعه در مورد چگونگي دست تافلر

 نویسد:مي ويکند. تمدن موج اول را پیشنهاد مي
حول اعتقاد دارند که ت ،و دانشمندان انادتاجتماعي، اس گراننگر، تحلیلاز متفکران آینده بسیاري»

هاي ورياساده و کم سرمایه متناسب با روستا از سویي و توجه به فن روستایيمبتني بر توسعه صنایع 
سوي  بهشده، پیچیده و همراه با نظام اقتصادي، هم اکنون در حال تکوین است و ما را  انتخاببه دقت 

 .«صه کردخالخالقیت توان آن را در سنتز جدیدي رهنمون است که مي
 اهد آنش ،بشري در اطراف و اکناف خود جوامعتافلرضمن تبیین تحوالت شگرفي که  ،بنابراین

گفته، سازد که خالقیت در شرایط پیشها، خاطرنشان ميماهوارهند، با پیشنهاد ترکیبي از گاندي با هست
 ،شین دهکده واحد جهانيجهان سوم براي گریز از این که به یک زاغه ن جوامع ،ست و بالطبعا شرط بقا

 تمدنصات هاي پیشرفته با مختوريابا اتکا به خالقیت مردمشان، موفق به ترکیب فن بایدتبدیل شوند، 
را رقم  انجوامعششوند تا به این ترتیب راه پیشرفت و توسعه اقتصادي و فرهنگي  شانموج اولي خود

به  شکل اساسي متکي بهلي داشته، بزنند. مسأله اخیر خاصه براي ایران که اقتصادي تکي محصو
 هاي اقتصادي متزلزلبنیان نفتي،تمام شدن ذخایر  درآمدهاي نفتي است، حایز اهمیت است، زیرا با

ا نشین در دهکده جهاني ریک زاغه بهسادگي ویران شده، کشور سرانجامي جز تبدیل شدن ه کشور ب
 نخواهد داشت.

به  شاید بتوان ،چه در برخورد با مسأله خالقیت اگر شد،ن گونه که در آغاز خاطرنشاهمان بنابراین
رسند. يدیگر به وحدت مکدر انجام با ی ،گفتهدر نهایت منظرهاي پیش اماآن از مناظر مختلفي نگریست، 

 خایرذتربیت خالق کودکان، نوجوانان و جوانان در جریان آموزش، به خالق بارآمدن این  کهبه این معنا 
طلوبي م شخصیتيهاي هاي خالق، به سبب برخورداري از ویژگيانساني خواهد انجامید و این شخصیت

ل اند، در حخود محقق ساخته وجودها که در اعتماد به نفس، استقالل اندیشه، نوآوري و مانند آن :مانند
توانند ترتیب نه تنها مي خواهند آمد و بدین واقعمؤثر  ،شاناجتماعي جامعه -رواني هايبسیاري از معضل

ي به یابجهان کنوني شوند، بلکه راه تعالي آن را در دست متحولشان در شرایط مانع پسرفت جامعه
 خواهند ساخت. هموار ،اي انسانيسوي توسعه
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وید. گالعاده خالقیت در جوامع آتي سخن مياستفاده از تمثیلي، از اهمیت فوق با ،(9119) 1سوریانو

 دارد:بیان مي ،مقایسه قرار دادن سواد و خالقیت مورد باوي 
د خواندن و نوشتن را داشتند و اعتقاد عموم بر آن بو توانایيیکي دو قرن پیش، تنها مردم قلیلي  تا»

 ،توانند از این توانایيپیچیده و خاصي است که تنها مردم اندکي مي مهارت ،که خواندن و نوشتن
ه چاگرعتقاد در حال حاضر در مورد خالقیت وجود دارد. به این معنا که . مشابه همین اباشندبرخوردار 

 زودي روزيه اما ب برخوردارند،افراد اندك و قلیلي از ویژگي خالقیت  ،در حال حاضر مردم اعتقاد دارند
ها دانسته، از آن به تمامي انسان طبیعيرسید که تمامي مردم خالقیت و خالق بودن را حق  اخواهدفر

 «.کرد خواهندها یاد ضرورتي براي زندگي انسان مثابه

(، بعد از گذشت بیش از یک دهه از بیان سوریانو، با تأکید بر بیان وي، در مقاله خویش 2114) 2دیویس

 «.هاي خالقیت و نوآوري تبدیل به شعار روزمره زمانه ما شده استامروزه، بحث»سازد، خاطرنشان مي

 پرورشی آموزش خالقیت با اتکا بر فضای مجازی در طول دوران تعطیلی مدارس  فعالیت

ما امدار نظام آموزشي به رویکرد خالق و حل مسأله یاد شد، در مقدمه، از ضرورت تغییر رویکرد حافظه
ر اند، سایه گستمضاف بر آن که مسووالن نظام آموزشي تحرك چنداني در این جهت از خود نشان نداده

تري را براي یا کرونا ویروس با تعطیل کردن مدارس ظاهراً مشکالت بیش 91بیماري کووید  شدن
توان از تهدید پدید آمده، به صورت یک رسد مينظام آموزشي به همراه داشته است، اما به نظر مي

هاي پرورشي به سمت حل خالق مسایل، در عمل امکان فرصت سود برد و با جهت دادن فعالیت
آموزان با رویکرد حل خالق مسایل را پدید آورد. در ادامه خاطرنشان خواهد شد که ازي دانشآشناس

تواند در شرایط تعطیلي مدارس براي جلوگیري از گسترش ویروس معاونت پرورشي آموزش و پرورش مي
هاي ترسد حتي در سال تحصیلي آینده ادامه داشته باشد(، با استفاده از ظرفیکرونا )که به نظر مي

خالق ادامه داده،  -هاي هدفمند خود را ذیل عنوان مسابقات علميفضاي مجازي، قسمتي از فعالیت
کوشش کند تا در شرایط بحراني جامعه، ضمن آن که اوقات مناسبي را براي دانش آموزان فراهم 

نظام آموزشي مدار خالقیت آنان، گامي در جهت سوق دادن رویکرد حافظه آورد، در عمل با آموزشمي
 آموزان بردارد.تر دانشبه رویکرد خالق و تربیت هر چه خالق

تواند خالق معاونت پرورشي براي دوره تعطیلي مدارس مي -هاي برنامه پیشنهادي مسابقات علميویژگي
 به شرح زیر باشد:

 

 

                                                           
1. Soriano de Alencar, E. M. 

2. Davies, T. 
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 خالق -چگونگی اجرای مسابقات علمی

هاي مستقیم خالقیت از طریق فعالیتخالق، عرصه مناسبي جهت آموزش غیر -مسابقات علمي
یار، در سطح کودکان، هاي مدني و مردمدر آموزش و پرورش، نهادهاي فرهنگي و سازمان برنامهفوق

هاي الزم جهت چگونگي رود. در این قسمت، برخي از دستورالعملنوجوانان و جوانان، به شمار مي
 ه دلیل شیوع ویروس کرونا، ارایه خواهند شد. اجراي مسابقات مورد نظر در دوران تعطیلي مدارس ب

ا دعوت از اولی»، «خالق -عناوین پیشنهادي براي اجراي مسابقات علمي»در این قسمت، سه محور 
دستورالعمل چگونگي ارزیابي تکالیف »و سرانجام « خالق -جهت همکاري در اجراي مسابقات علمي

 بحث قرار خواهند گرفت.، مورد «خالق -تهیه شده در جریان مسابقات علمي

 خالق -عناوین پیشنهادی برای اجرای مسابقات علمی -1

هاي آموزش خالقیت، ارایه جهت استفاده در طرحهایي از تکالیف پیشنهادي در این قسمت، نمونه
و دوم  هاي اولي، کودکان سالدبستانپیش ها به ترتیب براي پنج سطح از کودکاناند. این طرحشده

هاي سوم تا ششم دبستان، نوجوانان متوسطه اول و جوانان متوسطه دوم تدوین کودکان سالدبستان، 
 اند.گردیده

  یدبستانپیش پیشنهادی برای کودکانلیف اتکهایی از نمونه -1-1

 یک نقاشي از زندگي موجودهاي زیر زمین بکشید.
 بکشید. به یک بچه خوشحال فکر کنید. او چرا خوشحال شده است؟ نقاشي او را

اش را خیلي دوست دارد و نقاشي کودکي در دو صفحه، دو نقاشي تهیه کنید. نقاشي مادري که بچه
 که مادرش را خیلي دوست دارد.

اي که حرف مادرش را گوش کند و بچهاي که حرف مادرش را گوش ميدو نقاشي تهیه کنید. بچه
 کند.نمي

نقاشي   و بازي نکن ،گویدمياش ي که دایم به بچهدر دو صفحه، دو نقاشي تهیه کنید. نقاشي مادر
 کند. ها بازي ميبیشتر وقتاش مادري که با بچه

وا را دعاش را دوست دارد و نقاشي مادري که بچهاش دو نقاشي تهیه کنید. نقاشي مادري که بچه
 کند.مي

 رد و نقاشي پدري که بارا دوست دااش در دو صفحه، دو نقاشي تهیه کنید. نقاشي پدري که بچه
 کند. بازي مي ،هاتر وقتبیشاش بچه

که بازي  اياي که دوست دارد همیشه آب بازي کند و نقاشي  بچهدو نقاشي تهیه کنید. نقاشي بچه
 را دوست دارد. کردن با کبریت 

را ندارد ش ادر دو صفحه، دو نقاشي تهیه کنید. نقاشي پدري که خسته هست و حوصله بازي  با بچه
 کند. ها بازي ميتر وقتاش، بیشو نقاشي پدري که با بچه
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اي که با ها ناراحت و اخمو است و نقاشي بچهتر وقتاي که بیشدو نقاشي تهیه کنید. نقاشي بچه
 زند.ادبي سر مادرش داد ميبي

که  اياشي بچهها را دوست دارد و نقاي که گربهدر دو صفحه، دو نقاشي تهیه کنید. نقاشي بچه
 ها را دوست ندارد.گربه

 تهیه کنید.را  نقاشي یک حیوان عصباني و نقاشي یک حیوان خوشحال
 تهیه کنید.را  در دو صفحه، نقاشي یک دوست خوش اخالق و نقاشي یک دوست بد اخالق

 تهیه کنید.تر را نقاشي یک بچه بازیگوش و نقاشي یک گربه بازیگوش
کند ها دفاع ميدر برابر حمله گربهاش تهیه کنید. نقاشي مرغي که از جوجهدر دو صفحه، دو نقاشي 

 غذایي پیدا کند. ،اشخواهد براي بچهاي که ميو گربه
اي که به علت پرخوري دلش درد کند و بچهاي که پرخوري ميدو نقاشي تهیه کنید. نقاشي بچه

 گرفته است.
 تهیه کنید.را ند بد اخالقش یک نقاشي در مورد یک کبوتر مهربان و فرز

 تهیه کنید. را ها به فرزندانشانهاي گربهیک نقاشي در مورد مهرباني
 دبستان  های اول و دومسالآموزان دانشپیشنهادی برای لیف اتکهایی از نمونه -2-1

ید، چند خط ااي که تهیه کردهو در ادامه، درباره نقاشي چگونگي مقابله با ویروس کرونا را بکشیدنقاشي 
 توضیح بدهید.
که  ايو در ادامه، درباره نقاشياي را بکشید که در حال دیدن یک خواب شیرین است نقاشي بچه

 اید، چند خط توضیح بدهید.تهیه کرده
 و درباره این نقاشي، چند خط توضیح بدهید.یک نقاشي از زندگي چند ماهي بازیگوش بکشید  

در ادامه،  ووا خیلي سرد شده است، نقاشي این روز را تهیه کنید فکر کنید در یک روز تابستاني ه
 اید، بنویسید.داستان نقاشي را که تهیه کرده

رباره نقاشي و دفکر کنید در یک روز زمستاني هوا خیلي گرم شده است، نقاشي این روز را تهیه کنید 
 خودتان چند خط توضیح بدهید.

 د. اید، بنویسیاي را که تهیه کردهادامه، داستان نقاشيو در نقاشي یک روز جشن را تهیه کنید 
 و در ادامه، درباره این نقاشي چند سطر توضیح بدهید.را تهیه کنید  ناراحت کنندهنقاشي یک روز 
اشي و درباره این نقگم شده است  ،اي را تهیه کنید که در یک هواي سرد و تاریکنقاشي بچه گربه

 چند سطر توضیح بدهید.
ي او در ادامه، داستان نقاشيي یک بچه گنجشک باران خورده را در یک هواي سرد تهیه کنید نقاش

 اید، بنویسید.را که تهیه کرده
د، چند ایاي که تهیه کردهو در ادامه، درباره نقاشيیک نقاشي جالب تهیه کنید  ،هاي پارچهبا تکه

 خط توضیح بدهید. 



 19/  تحقق فعالیت پرورشي آموزش خالقیت با اتکا بر فضاي مجازي 
 

ي را او در ادامه، داستان نقاشيخیلي همدیگر را دوست دارند نقاشي دو بچه گربه را تهیه کنید که 
 اید، بنویسید.که تهیه کرده

ي که او در ادامه، درباره نقاشيهاي پارچه، یک نقاشي جالب با عنوان یک باغ زیبا تهیه کنید با تکه
 اید، یک داستان کوتاه بنویسید.تهیه کرده

 دهید.و درباره این نقاشي چند خط توضیح بهایشان تهیه کنید بچه یک نقاشي در مورد مهرباني دایناسورها با
 ویسید. اید، بناي را که تهیه کردهو در ادامه، داستان نقاشينقاشي بازي ابرها با همدیگر را بکشید 

 و درباره این نقاشي چند خط توضیح بدهید.ها شاد هستند را بکشید نقاشي روزي که همه انسان
 بدهید. اید، چند خط توضیحاي که تهیه کردهو در ادامه، درباره نقاشيجکاو را بکشید نقاشي یک بچه کن

 ید.  اید، بنویساي را که تهیه کردهو در ادامه، داستان نقاشينقاشي یک پدر بد اخالق را بکشید 
 یح بدهید. وضاید، چند خط تاي که تهیه کردهو در ادامه، درباره نقاشينقاشي چهار بچه مهربان را بکشید 

 و درباره این نقاشي چند خط توضیح بدهید.نقاشي یک بچه بد اخالق، تنبل و شکمو را بکشید 
که تهیه  ايو در ادامه، درباره نقاشينقاشي یک سگ گله را بکشید که صاحبش را خیلي دوست دارد 

 اید، چند خط توضیح بدهید.کرده
ي او در ادامه داستان نقاشيهاي وحشتناك است نقاشي یک آدم را بکشید که در حال دیدن خواب

 اید، بنویسید.را که تهیه کرده
اي يو در ادامه، درباره نقاشهاي آن یخ زده و خیلي لیز شده است نقاشي یک زمین را بکشید که برف

 اید، چند خط توضیح بدهید.که تهیه کرده
درباره  واي را بکشید که در حال دیدن خواب خوردن چند شیریني و بستني خوشمزه است نقاشي بچه

 این نقاشي چند خط توضیح بدهید.
ي او در ادامه، داستان نقاشياي را بکشید که در حال دیدن یک خواب وحشتناك است نقاشي بچه

 اید، بنویسید.را که تهیه کرده
و در در حال دیدن خواب خوردن یک مرغ چاق و چله خوشمزه است  نقاشي روباهي را بکشید که

 اید، بنویسید.اي را که تهیه کردهادامه، داستان نقاشي
 دبستان  ششمآموزان سوم تا دانشپیشنهادی برای لیف اتکهایی از نمونه -1-1

 چگونگي مقابله با ویروس کرونا را تهیه کنید. یک بروشور درباره
 هاي خشک ، یک کارت پستال ابتکاري و زیبا تهیه کنید.لبرگبا استفاده از گ

 هاي هرز، یک کارت پستال زیبا و ابتکاري تهیه کنید.با استفاده از علف
 هاي رنگي، یک کارت پستال ابتکاري تهیه کنید.ها و ورقبا استفاده از طلق

را  اشتهیه کنید که بچههاي خشک شده، تابلوي مادري را ها و گلبرگبا استفاده از چسب، علف
 خیلي دوست دارد.

 هاي خشک شده، تابلویي از فصل زمستان تهیه کنید.هاي هرز و گلبرگبا استفاده از چسب، علف
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 یک سنگ پیدا کرده، با گواش آن را رنگ کنید و شکلي ابتکاري از آن تهیه کنید.
 ید.ي آن، کاري ابتکاري تهیه کنآمیزیک چوب یا قسمتي از ریشه یک درخت را پیدا کنید و با رنگ

 با استفاده از یک بطري نوشابه خانواده، یک اسباب بازي سرگرم کننده، تهیه کنید.
هاي صافي که در کناره ها، سنگریزههاي رنگ شده )سنگمرغبا استفاده از خرده پوست تخم

 شوند(، یک تابلوي زیبا و ابتکاري تهیه کنید.پیدا مي هارودخانه
 زل ابتکاري تهیه کنید.یک پا

 با استفاده از قطعات سنگ )چوب، وسایل دور ریختني(، یک شیي دکوري بسازید.
 گوید چه کار بکنید و چه کار نکنید.هایش ميکتابي در مورد مادري تهیه کنید که دایم به بچه

 کنید. را دوست دارد و بچه دیگرش را دوست ندارد، تهیهاش کتابي درباره مادري که یک بچه
ها و هاي کتاب تنها باید از گلبرگیک کتاب ساده تهیه کنید. توجه داشته باشید که براي نقاشي

 هاي خشک استفاده کنید.علف
تاب تنها باید هاي کتهیه کنید. توجه داشته باشید که براي نقاشي با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 

 هاي خشک استفاده کنید.ها و علفاز گلبرگ
ضي از ست که چرا بعا تهیه کنید. موضوع کتاب ساده شما این با قطع و برش ابتکاري،تاب یک ک

 کنند.شان بازي نميپدرها با بچه
 هاي اخمو و عصبانيتهیه کنید. موضوع کتاب ساده شما آدم با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 

 هستند.
 تهیه کنید.  ،عالقه خودتان مورد)هنر( در مورد ورزش  با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
 تهیه کنید.  ،(هاها )آدم آهنيدر مورد ربات با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
 تهیه کنید.  ،در مورد سفر به کره ماه با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
 ه کنید. ، تهی)نبینید( در مورد خوابي که دوست دارید ببینید با قطع و برش ابتکاريیک کتاب 

 یه کنید.ته ،زندگي من)غمگین( تاب ساده با نقاشي و برش ابتکاري با موضوع یک روز شاد یک ک
 ام، تهیه کنید.خوابي که دیده)بدترین( یک کتاب ساده با عنوان بهترین 

، برگ، براي نقاشي کتاب از گلبرگ با عنوان بهشت تهیه کنید. با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
 ها، استفاده کنید.ریزههاي پارچه، گواش و سنگهاي خشک شده یا تکهعلف

 با عنوان بهترین نعمت خدا، تهیه کنید. با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
 با عنوان قصه یک شهر شاد شاد شاد، تهیه کنید. با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
 نید.یشه دیدم، تهیه کبا عنوان روزي که خورشید را زیباتر از هم با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
 با عنوان نامه من به خدا، تهیه کنید. با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 

 با عنوان آسمان پر ستاره خدا، تهیه کنید. با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب شعر 
 هاي کوچک تهیه کنید.با عنوان آرزوهاي بچه با قطع و برش ابتکاري،یک کتاب 
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 ها سردرآورند، تهیه کنید.خواهند از آنها ميبچهیک کتاب با عنوان آنچه 
 اي، تهیه کنید.هاي پارچهیک کتاب با نقاشي

 تر از همیشه بود، تهیه کنید.یک کتاب شعر با عنوان روزي که نسیم لطیف
 ، تهیه کنید.«روزي که بیشتر از همه خندیدم»عنوان  با قطع و برش ابتکاري، بایک کتاب 
 ه کنید.، تهی«هاي من کار به دستم دادروزي که کنجکاوي»با عنوان  رش ابتکاريبا قطع و بیک کتاب 
 یه کنید.، ته«چیز یاد گرفتم ،تر از همهروزي که بیش»با عنوان  با قطع و برش ابتکاريیک کتاب 
 ه کنید.، تهی«تر از همه به هم خندیدیمروزي که بیش»با عنوان  با قطع و برش ابتکاريیک کتاب 

 هیه کنید.، ت«اي که صاحبش را خیلي دوست داشتسگ گله»با عنوان  با قطع و برش ابتکاريب یک کتا
 ، تهیه کنید«مشاهدات روزانه یک بچه گربه»یک کتاب با عنوان 

 ، تهیه کنید.«ترسو بچهخواب وحشتناك و »با عنوان  با قطع و برش ابتکاريیک کتاب 
 ، تهیه کنید«گربهمشاهدات روزانه یک بچه »یک کتاب با عنوان 

 ، تهیه کنید.«ها بگذاردموشي که دوست داشت سر به سر گربه»یک کتاب با عنوان 
 ، تهیه کنید.«ایدترین کتابي که شما تا به حال دیدهعجیب»یک کتاب با عنوان 

 ، تهیه کنید.«ایدزیباترین کتابي که شما تا به حال دیده»یک کتاب با عنوان 
  متوسطه اولآموزان دانشپیشنهادی برای لیف اتکهایی از نمونه -4-1

 چگونگي مقابله با ویروس کرونا را تهیه کنید. یک بروشور درباره
 چگونگي مقابله با ویروس کرونا را تهیه کنید. یک پوستر آموزشي درباره

 تهیه کنید. ،هاي خشک یک کارت پستال سه بعديبا استفاده از گلبرگ
 ید.بساز، یک کارت پستال سه بعدي ابتکاري و زیبا هاي هرزبا استفاده از علف

 نید.تهیه ک ،هاي خشک شده، تابلویي از یک شهر شلوغهاي هرز وگلبرگبا استفاده از چسب، علف
هاي خشک و سنگریزه، تابلویي از کارهاي یک بچه هاي هرز، گلبرگبا استفاده از چسب، علف

 باهوش تهیه کنید.
 ریختني، یک وسیله ابتکاري، زیبا و قابل استفاده تهیه کنید.با استفاده از اشیاي دور 

 رسیده باشد.کس نبراي کمک به افراد نابینا، وسیله )یا وسایلي( طراحي کنید که تا به حال به فکر هیچ
 با استفاده از اشیاي دور ریختني، یک وسیله ابتکاري، زیبا و قابل استفاده تهیه کنید.

اي طبیعي هکنید. توجه داشته باشید که در این تابلو تنها باید از رنگیک تابلوي نقاشي تهیه 
 سود ببرید. ،هاي گیاهي و مانند آن()رنگ

 هیه کنید.ت)ابوریحان بیروني، دکتر حسابي و...(، یک بلوك تمبر ابتکاري، در مورد بزرگداشت فردوسي 
 ي و...(،ها، صنایع دستوگوي تمدنبالیاي طبیعي )روز محیط زیست، گفتیک بلوك تمبر در رابطه با 

 تهیه کنید.
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اي بنویسید. توجه داشته باشید که ترجمه و دستورالعمل ترجمه یک زبان رمزي تهیه کرده، با آن نامه
 نامه هم باید ضمیمه کارتان باشد.

س کهاي آکواریومي از دریا ابداع و ارایه کنید که تا به حال به فکر هیچاي براي صید ماهيوسیله
 نرسیده باشد.

 طراحي و ارایه کنید. ،حداقل سه وسیله براي کمک به افراد ناشنوا
اي بنویسید )دستورالعمل نحوه استفاده از این زبان جدید را یک زبان جدید تهیه کنید و با آن نامه

 ضمیمه کارتان کنید(.هم 
 زهاي آن را مطرح کنید.اید، تهیه و امتیایک کتاب ساده در مورد معرفي زباني که ابداع کرده

هاي الزمشان ها را با طرحرسد؟ تمام آنچه مواردي به نظر شما مي ،براي کمک به افراد ناگویا و الل
 تهیه کنید.

ده استفاتوان ها در چه مواردي ميهاي خشک درختان پاییزي بخواهیم سود ببریم، از آناگر از برگ
 مورد را شرح دهید. 91؟ حداقل کرد

ید. بسازلند سدي بین دو کوه ب ،از وسایل بسیار ابتدایي )و غیرفلزي( استفادهخواهید با ید ميتصور کن
 تهیه کنید. ،هاي الزممراحل طراحي خود را با نقشه
آمیزي آن، طرحي پدید بیاورید که از دو )یا سه زاویه( مختلف، دو )یا سه(، سنگي پیدا کنید و با رنگ

 شکل متفاوت، پدید آورد.
آمیزي آن، یک شیي ابداعي و ابتکاري یافتن یک چوب )یا قسمتي از ریشه یک درخت(، و رنگبا 

 درست کنید.
 با یافتن یک سنگ و تراش دادن آن، یک وسیله بازي پدید بیاورید.

متري زمین و به  951تصور کنید پل ورسک ویران شده است. مراحل بازسازي پل را که در ارتفاع 
 طراحي کنید .متر است را  911طول 

 هاي بسیار شیطان تهیه کنید.در مورد چگونگي آرام ساختن بچه ،یک کتاب کوچک
 اشیاي دور ریختني تهیه کنید.استفاده از جالب با  ئیک شی

 کتابي در مورد علل اختالف نسل جوان با والدینشان تهیه کنید.
 تهیه کنید. ،یف(هاي بسیار ظریک کارت پستال طلقي مینیاتوري )کارت پستال با طرح

 یک رشته هنري جدید طراحي و ابداع کرده، آن را معرفي کنید.
ز نوار تهیه کنید )ا ،هاي بسیار ظریف(یک کارت پستال طلقي مینیاتوري )کارت پستال با طرح

 هاي رنگي هم در این کار سود ببرید(.چسب
متردارند  511و  351، 311ابر تصور کنید در مسیر شمال، روي سه کوه مجاور یکدیگر که ارتفاعي بر

خواهید اقدام به ایجاد ها نیز چندین دهانه غار وجود دارد، ميمتري آن 311و  951، 911و در ارتفاع 
متر مربع بوده، فضاي  511که مساحت هر قله قریب توریستي کنید. با توجه به این -یک منطقه تفریحي
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ها هاي ارتباطي بین غارها و قله کوه، به طراحي راهمتر مربع است 9511مثلث موجود بین سه قله نیز 
هاي مختلف کوه اقدام کنید هاي پیشنهادي خود روي قسمتاندازچشمطور چگونگي طراحي  و همین

 انجام دهید(. ،مقواتهیه شده از هاي )کارخود را به صورت عملي با استفاده از کوه
ر هاي ابداعي و جالب دبه طراحي برخي از طرح توریستي باال، -تر شدن منطقه تفریحيبراي جذاب

 دست بزنید. ،محوطه مثلثي بین سه کوه
 یک رشته ورزشي جدید طراحي و ابداع کنید که در آن شور و هیجان زیادي وجود داشته باشد.

یک ماسک زیبا درست کرده، دستورالعمل آن را نیز تهیه کنید. در تهیه این ماسک توجه داشته باشید 
ن کننده تعیی ،عالوه رعایت انحناهاي الزم و استحکام ماسکه کاغذ و مقوا نباید استفاده کنید. بکه از 

 امتیاز فرد خواهد بود.
یک ماسک عجیب درست کرده، دستورالعمل آن را نیز تهیه کنید. در تهیه این ماسک توجه داشته 

تعیین  ،انحناهاي الزم و استحکام ماسکعالوه رعایت ه باشید که از کاغذ و مقوا نباید استفاده کنید. ب
 کننده امتیاز فرد خواهد بود.

 اي از آن را تهیه کنید.یک سبک نقاشي جدید ابداع کرده، نمونه
 ارایه کنید. محیط آموزشي خودتان،طرح عملي در جهت درآمدزا کردن  91حداقل 

خواهید با حداقل ضایعات از باالي کوه به پایین منتقل کنید، هاي یک معدن را ميتصور کنید سنگ
 دهید؟ چه گونه این کار را انجام مي

متري زمین به سطح  911خواهید با حداقل ضایعات از عمق هاي یک معدن را ميتصور کنید سنگ
 دهید؟ آن منتقل کنید، چه گونه این کار را انجام مي

توانید خواهید از یک چشمه آب گرم استفاده بهینه کنید، از این چشمه چه گونه ميتصور کنید مي
 استفاده کنید؟ 

ها در حال فوران به سطح زمین است و از سر هاي نفتي که گاز آنخواهید از چاهتصور کنید مي
کنید، از  بهینه تا بسوزند، استفاده زنندها را آتش ميناچاري براي جلوگیري از آلودگي شدید محیط، آن

 توانید استفاده کنید؟ این گازها چه گونه مي
 هاي بدیعي براي به بارش واداشتن ابرها تهیه کنید؟ طرح یا طرح
 ترسند، ارایه کنید.شدت ميه هایي براي درمان کساني که از گربه بطرح یا طرح

 .خالق بحث کنید -تر از مسابقات علميهاي بزرگدر مورد علل عدم استقبال گسترده بچه
 هایي که همیشه از درس خواندن گریزانند، ارایه کنید.هایي براي اصالح رفتار بچهطرح یا طرح

یک چوب )مانند ریشه گیاهان و مشابه آن( پیدا کرده، با تغییرات جزیي و رنگ کردن آن، کار هنري 
 زیبایي ارایه کنید.

 یک آباژور ابتکاري تهیه کنید.
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ا(، ههاي خشک شده درختان و مانند آنبا استفاده از اشیاي طبیعي )مانند شاخه یک تابلوي ابتکاري
 تهیه کنید.

ها تهیه هاي مورد عالقه بچهحداقل سه طرح در مورد شکل، اندازه، بسته بندي و نام شوکوالت
ان شتر خوشها از چه شوکوالتي بیشها، مشخص کنید بچهها در مورد آنکرده، پس از مصاحبه با بچه

 آید.مي
 یک وسیله بازي ابتکاري براي کودکان دبستاني تهیه کنید.

 هایي که در کتاب درسي خودتان مطرح شده است، تهیه کنید.یک ابزار آزمایشي براي انجام آزمایش
 متوسطه دومآموزان دانشپیشنهادی برای لیف اتکهایی از نمونه -5-1

یروس کرونا را تهیه کرده، مآخذ مورد استفاده را نیز در آن چگونگي مقابله با و یک بروشور علمي درباره
 درج کنید.

 چگونگي مقابله با ویروس کرونا را تهیه کنید. یک پوستر آموزشي درباره
 چه تغییراتي باید پیدا کند. ،(Globalizationدر برخورد با مسأله جهاني شدن ) ایراننظام آموزشي 
 چه تغییراتي باید پیدا کند. فضاي مجازيأله در برخورد با مس ایراننظام آموزشي 

زشي هاي آموتوان از تهدید ویروس کرونا )که به تعطیلي مدارس انجامیده است(، فرصتچه گونه مي
 پدید آورد.

 طرحي براي آموزش بازیافت مواد براي کودکان زیر دبستان تهیه کنید.
ام ها( چه نوجود بیاورید، این رشته )رشتهه اگر بخواهید یک )یا چند( رشته ورزشي تازه و جدید ب

 داشته و از چه مشخصاتي برخوردارند؟ شرح دهید.
داشته  ها( چه ناموجود بیاورید، این رشته )رشتهه اگر بخواهید یک یا )چند( رشته هنري تازه و جدید ب

 و از چه مشخصاتي برخوردارند؟ شرح دهید.
ها( تهوجود بیاورید، این رشته )رشه اي بیا حوزه بین رشتهاگر بخواهید یک )یا چند( رشته جدید علمي 

 چه نام داشته و از چه مشخصاتي برخوردارند؟ شرح دهید.
ند، کنوعي ماهي وجود دارد که با حرکات بدنش برق تولید مي ،هاي جنوب کشوردر برخي از رودخانه

 رسد، بنویسید.توانید سود ببرید؟ هر چه به فکرتان مياز این ویژگي در چه مواردي مي
 طراحي کنید. ،آموزان دبستانيیک بازي فکري براي آموزش بهتر علوم تجربي دانش

 ابتدایي، طراحي کنید.آموزان یک بازي فکري براي آموزش بهتر ریاضي دانش
در برخي از کشورهاي  کنند، مثالًاستفاده را مي حداکثربرخي از کشورها از امکانات طبیعي خود 

ان کنند و در ساختمهاي مستحکمي درست ميآسیاي میانه که ماسه فراواني وجود دارد، از ماسه، تیرك
ر را علم بومي بگذاریم، با توجه به امکانات برند. اگر نام این کاها سود ميسازي به جاي تیرآهن، از آن

 توان در آن موارد، علم بومي داشت.زمینه را تشریح کنید که مي 3طبیعي ایران، حداقل 



 11/  تحقق فعالیت پرورشي آموزش خالقیت با اتکا بر فضاي مجازي 
 

ایجاد کرد. برنامه عملي این کار را  ،توان تحولي در آموزش علوم تجربي در مدارسچه گونه مي
 تدوین کرده، امکانات الزم را نیز برآورد کنید.

ایي ههاي ایران سود ببریم، چه طرحیابي به علمي بومي بخواهیم از آفتاب و کویردر جهت دست اگر
 تهیه کرد؟ ،توان بر این مبنامي

هاي این ها و سایر ویژگيبراي کمک به افراد نابینا طراحي کنید. طرز کار، توانمندي يیک سگ ربات
 را شرح دهید. يسگ ربات

رنامه عملي براي مبارزه با خرافات اقدام کنید، چه راه کارهایي را مورد اگر بخواهید به ارایه یک ب
 نظر قرار خواهید داد، چرا؟

 تهیه کنید.حفظ محیط زیست، پوستر آموزشي در مورد  یک
 تهیه کنید.کاري و...(، هاي جدید بزه)روش مواد مخدر صنعتيپوستر آموزشي در مورد  یک

 تهیه کنید.)خطر سوء مصرف مواد، ایدز و...(، با خرافات  چند پوستر آموزشي در مورد مبارزه
یله ها(، یک وسبا استفاده از وسایل دورریختني )بطري نوشابه، قوطي ریکا، ظرف شیر و مانند آن

 آزمایش براي یکي از مفاهیم درس علوم، تهیه کنید.
ها که توسط تمدناعتبار کردن نظریه جنگ اگر بخواهید به ارایه یک برنامه عملي براي بي

 ید، چه اقدامي خواهید کرد، چرا؟بپردازها مطرح شده است، امریکایي
 ها بتوان از میزان ریاکاري مردم جامعه کاست.طرح ارایه کنید که با اعمال آن 9حداقل 

اگر در مورد اختراع یک وسیله جدید مورد نیاز فکرهایي دارید، آن را همراه با نحوه کار و ساخت 
 آن روي کاغذ بیاورید. احتمالي

 پیشنهاد کنید. ،یاؤیک طرح براي بررسي تجربي تعبیر ر
 تهیه کنید. ،طرحي براي آموزش بازیافت مواد براي کودکان زیر دبستان

، با استفاده از مصاحبه، به گردآوري اطالعات انقالب جوانهاي جدید نسل در مورد هنجار آفریني
  تدوین کرده، ارایه کنید.الزم دست بزنید و این اطالعات را 

، با استفاده از مصاحبه، به گردآوري اطالعات الزم انقالب جواننسل  تحول نگرش دینيدر مورد 
  دست بزنید و این اطالعات را تدوین کرده، ارایه کنید.

 رسد؟ آنها را تهیه کنید.براي کاهش فرار مغزها چه طرحهایي به نظر شما مي
 بحث کنید. ،ت دینيدر مورد آسیب شناسي تربی
آمیزي آن، طرحي پدید بیاورید که از دو )یا سه زاویه( مختلف، دو )یا سه(، سنگي پیدا کنید و با رنگ

 شکل متفاوت، پدید آورد.
آمیزي آن، یک شیئ ابداعي و ابتکاري با یافتن یک چوب )یا قسمتي از ریشه یک درخت(، و رنگ

 درست کنید.
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متردارند  511و  351، 311ي سه کوه مجاور یکدیگر که ارتفاعي برابر تصور کنید در مسیر شمال، رو
خواهید اقدام به ایجاد ها نیز چندین دهانه غار وجود دارد، ميمتري آن 311و  951، 911و در ارتفاع 

متر مربع بوده، فضاي  511که مساحت هر قله قریب توریستي کنید. با توجه به این -یک منطقه تفریحي
ها هاي ارتباطي بین غارها و قله کوهمتر مربع است، به طراحي راه 9511ود بین سه قله نیز مثلث موج

هاي مختلف کوه اقدام کنید پیشنهادي خود روي قسمت اندازهايچشم طور چگونگي طراحي و همین
 انجام دهید(. ،مقواتهیه شده از هاي )کارخود را به صورت عملي با استفاده از کوه

توریستي باال، به طراحي برخي از طرحهاي ابداعي و جالب در  -ر شدن منطقه تفریحيبراي جذابت
 دست بزنید. ،محوطه مثلثي بین سه کوه

 ها را تهیه کنید.رسد؟ آنهایي به نظر شما ميآموزان المپیادي چه طرحبراي کاهش فرار مغزهاي دانش
هاي با گردآوري داده قدان محبت(،)ف هاي افراطيشناسي تربیت توام با محبتدر مورد آسیب

 بحث کنید.پژوهشي الزم، 
 بحث کنید. ،اجتماعي گسترش شادي و نشاط در جامعه -روي اثرات اقتصادي

 گردي(، تهیه کنید.گردي )طبیعتهاي ایرانطرحي براي گسترش برنامه
کتله خور، کرفتو و طرحي براي اقتصادي کردن غارهاي طبیعي موجود در ایران )مانند غار یخ مراد، 

 ها(، تهیه کنید.نظایر آن
 طرحي براي کاهش ضایعات محصوالت باغي ایران، تهیه کنید.

 دار، تهیه کنید.طرحي براي کاهش ضایعات محصوالت باغي ایران، در مناطق شیب
 برداري از زمین در نواحي با شیب زیاد، تهیه کنید.طرحي براي بهره

 رهاي دستي ایران، پیشنهاد کنید.طرحي براي افزایش صادرات هن
 هاي الزم را ارایه کنید.هاي ایران باستان در جامعه معاصر، طرحدر مورد چگونگي گسترش جشن

 کنید. نبییافراد متحجر را تسیاسي(،  -عقیدتي ،اجتماعي –فرهنگي)تربیتي  -هاي روانيویژگي

 کنید. نبییرا ت خرافيافراد سیاسي(،  -عقیدتي ،اجتماعي –فرهنگي)تربیتي  -هاي روانيویژگي
خواهید با حداقل ضایعات از باالي کوه به پایین منتقل کنید، هاي یک معدن را ميتصور کنید سنگ

ید تهیه شده نیز باتوجیه اقتصادي طرح توجه داشته باشید که دهید؟ چه گونه این کار را انجام مي
 .کار شما باشدضمیمه 

متري زمین به سطح  911خواهید با حداقل ضایعات از عمق هاي یک معدن را ميتصور کنید سنگ
هیه تتوجیه اقتصادي طرح توجه داشته باشید که دهید؟ آن منتقل کنید، چه گونه این کار را انجام مي

 .کار شما باشدضمیمه شده نیز باید 
توانید ین چشمه چه گونه ميخواهید از یک چشمه آب گرم استفاده بهینه کنید، از اتصور کنید مي

 .ار شما باشدکضمیمه تهیه شده نیز باید توجیه اقتصادي طرح توجه داشته باشید که استفاده کنید؟ 



 99/  تحقق فعالیت پرورشي آموزش خالقیت با اتکا بر فضاي مجازي 
 

ها در حال فوران به سطح زمین است و از سر هاي نفتي که گاز آنخواهید از چاهتصور کنید مي
د، از تا بسوزند، استفاده بهینه کنی زنندميها را آتش ناچاري براي جلوگیري از آلودگي شدید محیط، آن

هیه شده نیز تتوجیه اقتصادي طرح توجه کنید که ید؟ داشته باشتوانید استفاده این گازها چه گونه مي
 .کار شما باشدضمیمه باید 

وجیه تتوجه داشته باشید که هاي بدیعي براي به بارش واداشتن ابرها تهیه کنید؟ طرح یا طرح
 .کار شما باشدضمیمه تهیه شده نیز باید  اقتصادي طرح

 ارایه کنید. ،هاي لوس و ناز پروردههایي براي تربیت درست بچهطرح یا طرح
وجه تخالق بحث کنید ) -تر از مسابقات علميهاي بزرگدر مورد علل عدم استقبال گسترده بچه

 د(.یاز مصاحبه نیز سود ببر ،باید براي تهیه گزارش داشته باشید که
تصور کنید نظام قادر به حل قطعي معضل کودکان خیاباني نیست و شما تصمیم به باسواد کردن 

 توان این طرح را محقق کرد؟اید، چه گونه ميها گرفتهآن
 هاي زیست محیطي )کاهش ترافیک(، شهرتان تهیه کنید.طرحي براي کاهش آلودگي

 نید.هاي سفالي تهیه کسه، بشقاب، و لیوانبا الهام گرفتن از فرهنگ ایران، طرحي براي تزیین کا
 هاي هرز، یک کارت پستال ابتکاري که ارزش صادراتي داشته باشد، تهیه کنید.با استفاده از علف

یک کارت پستال ابتکاري که ارزش صادراتي داشته باشد، تهیه کنید. توجه داشته باشید که در این 

 .1باشد کارت پستال نباید کاغذ و مقوا به کار رفته

 دستورالعمل همکاری برای والدین -2

انجام یک کار خالق، محتاج تحمل ابهام موجود در مسأله مورد نظر، تأمل دروني فرد، دست زدن به 
ها است، از این رو ضرورت دارد تا اولیا در هاي ممکن و مانند آنابداع و ابتکار در جریان بررسي راه حل

خالق براي فرزندشان، در این کار دخالت نکرده، اجازه بدهند  -علميحل مسأله مطرح شده در مسابقات 
دهد، به حل مسأله مورد نظر تا وي با تحمل ابهام، چالش با آن و ابداع و ابتکاري که از خود نشان مي

نایل آید و به این ترتیب رفته رفته توانایي به چالش گرفتن مسایل ناشناخته و مبهم آینده را به دست 
 از تفکري خالق برخوردار گردد.  آورده،

توان ضمن توجیه برد اهداف طرح، طي دستورالعملي مياز این رو جهت همکاري والدین براي پیش
تواند به رساني مورد نظر ميآنان نسبت به اهداف طرح، همکاري و همیاري آنان را طلب کرد. اطالع

 قرار زیر باشد:
 
 

                                                           
 ( هستند.9913فشرده خالقیت منطقي )هاي هاي اخیر برگرفته از لوحسوژه. 1
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 باسمه تعالي
 سخني با اولیاي گرامي

خالق، مسابقات جالب و متنوعي است که اوالً جهت پرکردن اوقات فراغت فرزندان  -مسابقات علمي
شما و ثانیاً براي آموزش خالق آنان توسط متخصصان دانشگاهي طراحي شده است و توسط کارشناسان 

اف طرح تر و اجراي بهینه این امر، تبیین اهدپرورشي اجرا خواهد شد. از این رو جهت هماهنگي بیش
 براي اولیاي گرامي ضرورت دارد که در زیر به آن پرداخته شده است.

سال، حجم  5تا  3در جهان امروز چرخه پیشرفت تولید علم چنان فزوني گرفته است که طي هر 
یابد و کودکان این عصر، نیمي از آنچه را که باید براي فردایشان علم بشر به دو برابر افزایش مي

آینده  آموزند، دراند و نیمي از آن چه را که در حال حاضر ميختیار نداشته، هنوز تولید نشدهبیاموزند، در ا
توان احساس کرد که جهان فردا، جهان مسایل منسوخ گردیده، به کار آنان نخواهد آمد. از این رو مي

ن مدارس بداجدید و ناشناخته است و براي برخورد با مسایل آن، از حفظ داشتن مباحث درسي که در 
 شود، کارآیي چنداني نداشته، باید به کودکان کمک کرد تا توان حل مسأله را پیدا کنند.پرداخته مي

با عنایت به آنچه از آن یاد شد، بر آن شدیم تا با سامان دادن به مسابقاتي تحت عنوان مسابقات 
ما، به ت فراغت فرزند شخالق مبتني بر فضاي مجازي، بکوشیم تا ضمن پر کردن بهینه اوقل -علمي

شکل غیرمستقیم عزیزان شما را به تدریج آماده برخورد با شرایط مبهم، چالش برانگیز و ناشناخته جهان 
شود، فردا کنیم. از این رو براي عدم ایجاد اخالل در روند آموزش عزیزان شما، از اولیاي گرامي تقاضا مي

هر صورت ممکن خودداري ورزند تا هدف مسابقات که  از دخالت در کار فرزندان و راهنمایي آنان به
یابي، تحمل ابهام و حل خالق ارتقاي سطح ذهني کودکان، نوجوانان و جوانان به پرداختن به مسأله

 مسایل  است، مخدوش نگردد.
 گردد. این سطوح عبارتند از:خالق در نظر گرفته شده، در پنج سطح برگزار مي -مسابقات علمي
 دبستان،کودکان پیش 

 هاي اول و دوم دبستان، آموزان کالسدانش
 آموزان سوم تا ششم دبستان،دانش
 آموزان متوسطه اول،دانش

 آموزان متوسطه دوم.و دانش
ار( اي یک باي دو بار )و در طول سال تحصیلي هفتهاین مسابقات در طول تعطیلي مدارس هفته

 برگزار خواهد شد.
موضوع  2س به دلیل ممانعت از گسترش ویروس کرونا، در هر هفته، در برنامه خاص تعطیالت مدار

آموز )یا هر شبکه اجتماعي دیگر مورد نظر اولیاي در نظر گرفته شده است که از طریق شبکه رشد دانش
گردد. تاریخ تحویل موضوع اول آموزش و پرورش(، براي کودکان، نوجوانان و جوانان، مطرح مي

 ها خواهد بود.چهارشنبه ها و موضوع دومیکشنبه
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خالق برتر کودکان، نوجوانان و جوانان، توسط مربیان پرورشي ناحیه بررسي شده،  -کارهاي علمي
هاي برتر جوایزي اهدا هاي برتر در سطح آموزش و پرورش شهر و استان داوري شده، به نمونهنمونه

ایه شده مورد نقد و بررسي قرار گرفته، خواهد شد. در ضمن پیش از اهداي جوایز به آثار برتر، آثار ار
ها توسط متخصصان مجري طرح، براي آموزش هر چه بهتر افراد شرکت کننده نقاط قوت و ضعف آن

 خالق، برشمرده خواهد شد.  -در مسابقات علمي
 -براي پوشش دادن سطح وسیعي از کودکان، نوجوانان و جوانان، عناوین پیشنهادي مسابقات علمي

آموزان سوم تا آموزان اول و دوم دبستان، دانشسطح براي کودکان پیش دبستان، دانش 5خالق در 
 اند.آموزان متوسطه دوم، در نظر گرفته شدهآموزان متوسطه اول و دانشششم دبستان، دانش

به علت عالقه زیاد کودکان پیش دبستان تا دوم دبستان به نقاشي، از این ویژگي براي یافتن راه حل 
هیه هایي مانند تل مبهم و چالش برانگیز، سودجسته شده است. به این معنا که با ارایه موضوعمسای

، «شترسیم یک کبوتر مهربان با فرزند بد اخالق»، «یک روز تابستاني که خیلي سرد شده است»نقاشي 
ابه، وارد مشو م« نقاشي یک زمین یخ بسته و خیلي لیز»، «هاي یک کودك کنجکاونقاشي کنجکاوي»

ا، هشوند. در جریان برخي از نقاشيکودکان در جریان نقاشي به حل مسأله مورد نظر فراخوانده مي
 ها نیز از کودکان درخواست خواهد شد. ها، نوارهاي رنگي و مانند آناستفاده از تکه پارچه

در نظر  ،تر از کودکان پیش دبستانيآموزان اول و دوم دبستان، در سطحي پیشرفتهتکالیف دانش
 گرفته شده، غالباً توضیح مکتوب کارشان از آنان درخواست خواهد شد.

ري تآموزان سوم تا پنجم دبستان که از توانایي بیشهاي در نظر گرفته شده براي دانشموضوع
برخوردارند، مواردي مانند: تهیه جلد یک کتاب، تهیه یک کتاب ساده، تهیه یک کتاب شعر، تهیه یک 

ا(، ههاي ابتکاري )مانند درآوردن کتاب شبیه یک ماهي، پرنده، هواپیما و مانند آنبا برشکتاب ساده 
الوه ها هستند. به عهاي هرز، طلق و نظایر آنهاي ابداعي با استفاده از گلبرگ، علفتهیه کارت پستال

سفر »وان ب با عنهاي درخواستي، غالباً مستلزم نوعي از حل مسأله هستند، مانند تهیه کتاموضوع کتاب
و  «مشاهدات روزانه یک بچه گربه»، «کتابي در مورد خوابي که دوست ندارید، ببینید»، «به کره ماه

دارد تا نه تنها در تهیه محتواي کار درخواستي، گفته، کودکان را واميها. مجموعه موارد پیشمانند آن
خود ابداع و ابتکار نشان داده، کتاب یا کارت از خود خالقیت نشان دهند، بلکه در ارایه شکل کار نیز از 

 کنند، از طرح ابتکاري و جالبي برخوردار باشد.پستالي را که تهیه مي
هایي که کمابیش از شکل عیني برخوردارند، مد نظر بوده، در مقطع متوسطه اول، باز هم موضوع

 شود.آموزان، درخواست ميها از دانشتهیه آن
هاي ها، تکههاي نوشابه، قوطي شامپو، هستهز اشیاي دور ریختني )ظرفتهیه وسایل ابتکاري ا

ر به هاي سه بُعدي، تهیه یک بلوك تمبها(، تهیه کارت پستالشیشه، پارچه، پالستیک، فلز و نظایر آن
که به  ها(اي براي کمک به افراد معلول )نابینا، ناشنوا و مانند آنهاي مختلف، طراحي وسیلهمناسبت

هاي پیشنهادي )مانند تهیه یک منطقه توریستي روي چند هیچ کس نرسیده باشد؛ ارایه ماکت طرحفکر 
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ي هاي درخواستهاي هنري و ورزشي جدید و نظایر آن، قسمتي از طرحقله کوه مجاور هم(، پیشنهاد رشته
ها عینیت آنآموزان متوسطه اول است که باید با برخورد ابداعي، ابتکاري و خالق خود، به از دانش
 ببخشند.

آموزان متوسط دوم، از ( در دانش9919هاي ذهني )منصور، با افزایش سن و وقوع آخرین پیشرفت
آموزان به علت برخوردار شدن از تفکر انتزاعي، قادر به حل مسایل انتزاعي هستند، آنجا که این دانش
خود خواهند گرفت. به عنوان نمونه،  اي انتزاعي بههاي مطرح شده براي آنان، جنبهبسیاري از موضوع

ي چه گونگ»، «ترسندارایه طرحي براي درمان کساني که به  شدت از گربه مي»هایي مانند: موضوع
هاي استفاده از یک چشمه راه»، «ترین ضایعات ممکنهاي یک معدن از باالي کوه با کمانتقال سنگ

ا، هو مانند آن« که گازشان به سطح زمین فوران داردهاي نفتي هاي استفاده از گاز چاهراه»، «آب گرم
آموزان هاي پیشنهادي به دانشهاي ارایه شده، قسمتي از موضوعهمراه با ارزیابي اقتصادي طرح

هاي الزم از طریق مصاحبه آموزان مزبور، گردآوري دادهدبیرستاني خواهد بود. در قسمت دیگري از دانش
ندي بها در مورد شکل، اندازه، بستهدرخواست شده است )مانند مصاحبه با بچهو ارایه طریق بر این مبنا، 

هاي مورد عالقه آنان(، تهیه پوسترهاي آموزشي )مانند: تهیه پوسترهاي آموزشي در مورد و نام شکوالت
 دآمیزي یک سنگ یا تکه چوب )ماننهاي ارتباطي و نظایر آن( یا رنگمبارزه با خرافات، اعتیاد، مهارت

ریشه گیاهان(، به شکلي که از دو یا سه زاویه مختلف، دو یا سه شکل متفاوت و مختلف دیده شوند، 
 رود.آموزان متوسطه دوم انتظار ميدهند که از دانشهایي را تشکیل ميقسمت دیگري از طرح

 خالق -های علمیچگونگی اجرای برنامه -1

هایي از دستورالعمل چگونگي اجراي مسابقات نمونهخالق،  -جهت تسهیل اجراي برنامه مسابقات علمي
خالق، در پنج سطح کودکان زیردبستان، کودکان اول و دوم دبستان، کودکان سوم تا ششم  -علمي

دبستان و نوجوانان و جوانان متوسطه اول و دوم دبیرستان، تهیه شده است که در ادامه همین قسمت 
 آمده است.

 باسمه تعالي
 9ق خال -مسابقه علمي

 :... شنبه 9هاي مسابقه موضوع
 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه

ول و هاي اکالسهاي )بچه، تهیه کنید یک نقاشي در مورد یک کبوتر مهربان و فرزند بد اخالقش
 در مورد  این نقاشي چند سطر توضیح بدهند(.  ،دبستاندوم 

 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش
 تهیه کنید. ،با موضوع یک روز شاد زندگي من ،نقاشي و برش ابتکاري یک کتاب ساده با
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 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 
تهیه  ،خواهید با استفاده از وسایل بسیار ابتدایي )و غیرفلزي( سدي بین دو کوه بلندتصور کنید مي

 کنید.و تدوین تهیه  ،هاي الزمکنید. مراحل طراحي خود را با نقشه
 :متوسطه دومموزان آتکلیف دانش

اگر در مورد اختراع یک وسیله جدید مورد نیاز فکرهایي دارید، آن را همراه با نحوه کار و ساخت 
 روي کاغذ بیاورید. ،احتمالي آن
 ... :شنبه 3هاي مسابقه موضوع

 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه
وم هاي اول و دکالسهاي )بچه کنید، تهیه ها به فرزندانشانهاي گربهیک نقاشي در مورد مهرباني

 ها چند سطر توضیح بدهند(. در مورد زندگي این ماهي ،دبستان
 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش

 ید.تهیه کن ،با نقاشي و برش ابتکاري با موضوع یک روز غمگین زندگي من ،یک کتاب ساده
 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 

متري زمین و به  951ان شده است. مراحل بازسازي پل را که در ارتفاع پل ورسک ویر ،تصور کنید
 متر است را طراحي کنید . 911طول 

 :متوسطه دومآموزان تکلیف دانش
 کنید. تهیه سنتي و صنعتي، یک پوستر آموزشي جهت هشدار به جوانان براي عدم مصرف مواد مخدر

 تذکر مهم:
 ترهایشان را ندارند.ه حق کمک گرفتن از بزرگبه هیچ وج شرکت کنندگان در مسابقه -9
 .شد خواهند تري برخوردارکارهاي ابتکاري که به فکر هیچ کس نرسیده باشد، از امتیاز بیش -2

آدرس ارسال عکس یا فیلم تهیه شده از کارهاي خالق انجام شده: )میل سایت مخصوص این برنامه 
 در معاونت پرورشي ارایه شود(.

هاي خالق بعد از ظهر در سایت مخصوص برنامه 4-1ساعت شنبه  5 اهداي جوایز:بررسي آثار و روز 
 .معاونت پرورشي آموزش و پرورش استان

 
 باسمه تعالي

 2خالق  -مسابقه علمي
 ... :شنبه 9هاي مسابقه موضوع

 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه
هاي اول و دوم کالسهاي یرین است )بچهاي را بکشید که در حال دیدن یک خواب شنقاشي بچه

 در مورد  این نقاشي چند سطر توضیح بدهند(.  ،دبستان
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 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش
 ام، تهیه کنید.با عنوان بهترین خوابي که دیده ،یک کتاب ساده

 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 
 تهیه کنید. ،هاي بسیار شیطاندر مورد چگونگي آرام ساختن بچه ،یک کتاب کوچک

 :متوسطه دومآموزان تکلیف دانش
 پیشنهاد کنید. ،یاؤیک طرح براي بررسي تجربي تعبیر ر

 ... :شنبه 3هاي مسابقه موضوع
 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه

ر مورد د ،دبستاني اول و دوم هاکالسهاي بکشید )بچه ،یک نقاشي از زندگي چند ماهي بازیگوش
 ها چند سطر توضیح بدهند(. زندگي این ماهي
 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش

 تهیه کنید. ،امیک کتاب ساده با عنوان بدترین خوابي که دیده
 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 

 ید.بساز ،جالب با اشیاي دور ریختني يیک شی
 :دوم متوسطهآموزان تکلیف دانش

 تهیه کنید. ي،طرحي براي آموزش بازیافت مواد براي کودکان زیر دبستان
 تذکر مهم:

 ترهایشان را ندارند.به هیچ وجه حق کمک گرفتن از بزرگ شرکت کنندگان در مسابقه -9
 تري برخوردارند.کارهاي ابتکاري که به فکر هیچ کس نرسیده باشد، از امتیاز بیش -2

یلم تهیه شده از کارهاي خالق انجام شده: )میل سایت مخصوص این برنامه آدرس ارسال عکس یا ف
 در معاونت پرورشي ارایه شود(.

هاي خالق بعد از ظهر در سایت مخصوص برنامه 4-1ساعت شنبه  5 اهداي جوایز:بررسي آثار و روز 
 .معاونت پرورشي آموزش و پرورش استان

 
 باسمه تعالي

 9خالق  -مسابقه علمي
 ... :شنبه 9هاي مسابقه موضوع

 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه
هاي در یک روز تابستاني هوا خیلي سرد شده است، نقاشي این روز را تهیه کنید )بچه ،فکر کنید

 در مورد این نقاشي چند سطر توضیح بدهند(.  ،دبستانهاي اول و دوم کالس
 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش
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 تهیه کنید. ،ه با عنوان بهشتیک کتاب ساد
 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 

 تهیه کنید. ،کتابي در مورد علل اختالف نسل جوان با والدینشان
 :متوسطه دومآموزان تکلیف دانش

خواهید با حداقل ضایعات از باالي کوه به پایین منتقل کنید، هاي یک معدن را ميتصور کنید سنگ
ید تهیه شده نیز باتوجیه اقتصادي طرح توجه داشته باشید که دهید؟ مي چه گونه این کار را انجام

 .کار شما باشدضمیمه 
 ... :شنبه 3هاي مسابقه موضوع

 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه
هاي هوا خیلي گرم شده است، نقاشي این روز را تهیه کنید )بچه ،فکر کنید در یک روز زمستاني

 در مورد  این نقاشي چند سطر توضیح بدهند(.  ،دبستانهاي اول و دوم کالس
 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش

 .تهیه کنید ،یک کارت پستال طلقي
 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 

 تهیه کنید. ،هاي بسیار ظریف(یک کارت پستال طلقي مینیاتوري )کارت پستال با طرح
 :متوسطه دومآموزان تکلیف دانش
 بحث کنید. ،انقالب جوانهاي جدید نسل رآفرینيدر مورد هنجا

 تذکر مهم:
 ترهایشان را ندارند.به هیچ وجه حق کمک گرفتن از بزرگ شرکت کنندگان در مسابقه -9
 تري برخوردارند.کارهاي ابتکاري که به فکر هیچ کس نرسیده باشد، از امتیاز بیش -2

انجام شده: )میل سایت مخصوص این برنامه  آدرس ارسال عکس یا فیلم تهیه شده از کارهاي خالق
 در معاونت پرورشي ارایه شود(.

هاي خالق بعد از ظهر در سایت مخصوص برنامه 4-1ساعت شنبه  5 اهداي جوایز:بررسي آثار و روز 
 .معاونت پرورشي آموزش و پرورش استان

 
 باسمه تعالي                                   

 3خالق  -مسابقه علمي
 ... :شنبه 9هاي مسابقه موضوع

 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه
در مورد  این نقاشي  ،دبستانهاي اول و دوم کالسهاي نقاشي یک روز جشن را تهیه کنید )بچه

 چند سطر توضیح بدهند(. 
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 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش
 با عنوان بهترین نعمت خدا، تهیه کنید. ،یک کتاب ساده

 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 
 طراحي و ابداع کرده، آن را معرفي کنید. ،یک رشته هنري جدید

 :متوسطه دومآموزان تکلیف دانش
 کنید.و تدوین ها را تهیه رسد؟ آنهایي به نظر شما ميچه طرح ،براي کاهش فرار مغزها

 ... :شنبه 3هاي مسابقه موضوع
 در مورد  این نقاشي ،دبستانهاي اول و دوم کالسهاي )بچه را تهیه کنید توفانينقاشي یک روز 

 چند سطر توضیح بدهند(. 
 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه

 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش
براي  ،طلق رنگي 9 توانند ازشرکت کنندگان حداکثر ميیک کارت پستال طلقي تهیه کنید )تذکر: 

 ببرند(.  سود ،هاي رنگيآموزان در این کار باید از نوار چسبعالوه دانشه . بتهیه کارشان استفاده کنند
 :متوسطه اولتکلیف شاگردان 

ر صورت دتهیه کنید ) ،هاي بسیار ظریف(یک کارت پستال طلقي مینیاتوري )کارت پستال با طرح
 هاي رنگي هم سود ببرید(. از نوار چسبامکان 

 :متوسطه دومآموزان تکلیف دانش
یله ها(، یک وسبا استفاده از وسایل دورریختني )بطري نوشابه، قوطي ریکا، ظرف شیر و مانند آن

 آزمایش براي یکي از مفاهیم درس علوم، تهیه کنید.
 تذکر مهم:

 ترهایشان را ندارند.به هیچ وجه حق کمک گرفتن از بزرگ شرکت کنندگان در مسابقه -9
 تري برخوردارند.کس نرسیده باشد، از امتیاز بیشکارهاي ابتکاري که به فکر هیچ  -2

آدرس ارسال عکس یا فیلم تهیه شده از کارهاي خالق انجام شده: )میل سایت مخصوص این برنامه 
 در معاونت پرورشي ارایه شود(.

هاي خالق بعد از ظهر در سایت مخصوص برنامه 4-1ساعت شنبه  5 اهداي جوایز:بررسي آثار و روز 
 .ورشي آموزش و پرورش استانمعاونت پر

 
 باسمه تعالي                                   

 5خالق  -مسابقه علمي
 ... :شنبه 9هاي مسابقه موضوع

 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه
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هاي سکال هايگم شده است )بچه ،اي را تهیه کنید که در یک هواي سرد و تاریکنقاشي بچه گربه
 در مورد این نقاشي چند سطر توضیح بدهند(.  ،دبستاناول و دوم 

 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش
ه و در ادامه، درباره نقاشي کهاي پارچه، یک نقاشي جالب با عنوان یک باغ زیبا تهیه کنید با تکه
 اید، یک داستان کوتاه بنویسید.تهیه کرده

 :متوسطه اول و دومآموزان تکلیف دانش
متردارند  511و  351، 311در مسیر شمال، روي سه کوه مجاور یکدیگر که ارتفاعي برابر  تصور کنید
خواهید اقدام به ایجاد ها نیز چندین دهانه غار وجود دارد، ميمتري آن 311و  951، 911و در ارتفاع 

وده، متر مربع ب 511قریب  ،که مساحت هر قلهتوریستي کنید. با توجه به این -یک منطقه تفریحي
ها و قله هاي ارتباطي بین غارمتر مربع است، به طراحي راه 9511فضاي مثلث موجود بین سه قله نیز 

 ،هاي مختلف کوههاي پیشنهادي خود روي قسمتاندازچشمگونگي طراحي ه طور چ ها و همینکوه
 نجام دهید(. ا ،مقواتهیه شده از هاي اقدام کنید )کارخود را به صورت عملي با استفاده از کوه

 ... :شنبه 3هاي مسابقه موضوع
 هاي زیر دوم دبستان:تکلیف بچه

هاي اول کالسهاي تهیه کنید )بچه ،نقاشي یک بچه گنجشک باران خورده را در یک هواي سرد
 در مورد  این نقاشي چند سطر توضیح بدهند(.  ،دبستانو دوم 

 م دبستان:ششآموزان سوم تا تکلیف دانش
را  اشهاي خشک شده، تابلوي مادري را تهیه کنید که بچهها و گلبرگاستفاده از چسب، علفبا 

 خیلي دوست دارد.
 :متوسطه اول و دومآموزان تکلیف دانش
ر هاي ابداعي و جالب دتوریستي باال، به طراحي برخي از طرح -تر شدن منطقه تفریحيبراي جذاب

 .دست بزنید ،محوطه مثلثي بین سه کوه
 تذکر مهم:

 ترهایشان را ندارند.به هیچ وجه حق کمک گرفتن از بزرگ شرکت کنندگان در مسابقه -9
 تري برخوردارند.کارهاي ابتکاري که به فکر هیچ کس نرسیده باشد، از امتیاز بیش -2

آدرس ارسال عکس یا فیلم تهیه شده از کارهاي خالق انجام شده: )میل سایت مخصوص این برنامه 
 معاونت پرورشي ارایه شود(.در 

هاي خالق بعد از ظهر در سایت مخصوص برنامه 4-1ساعت شنبه  5 اهداي جوایز:بررسي آثار و روز 
 .معاونت پرورشي آموزش و پرورش استان
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 خالق تهیه شده -دستورالعمل ارزیابی کارهای علمی

 1اي همگراهلیدي تفکر را به توانایيهاي توسنجي خویش، پس از آن که توانایيگیلفورد در رویکرد روان

هاي همگرا، تفکري است که به سوي دارد که توانایيکند، بیان ميتقسیم مي 2هاي واگراو توانایي

هاي واگرا، تفکري است که به سوي پاسخي کند، اما توانایيپاسخي قراردادي و معین حرکت مي
 (. 9941)نلر، ؟، ترجمه مسدد، « پویدهاي گوناگوني را مينامشخص، جهت

هاي تفکر واگرا مشخصه 5، اصالت یا ابتکار4پذیري، انعطاف3هاي رواني یا سیالياز نظر گیلفورد ویژگي

 گذارند.هاي اخیر، به عالوه بسط جزئیات، اصول تشکیل دهنده خالقیت را به منصه دید ميهستند، ویژگي
ر تها بیشهاي ارایه شده از سوي فرد است. هر چه این دادهي، ناظر به کمیت پاسخرواني یا سیال

 ر خواهد بود.تدهنده، خالقآورد، فرد پاسخباشند، با توجه به این فرض که کمیت کیفیت را به دنبال مي
ر که قددهنده است. هر چه هاي ارایه شده توسط افراد پاسخاصالت یا ابتکار، ناظر به اصالت پاسخ

 تري برخوردار خواهند بود و دال بر خالقیتتر و نادرتر باشند، از اصالت بیشهاي ارایه شده افراد کمپاسخ
 روند.آنان به شمار مي

هاي مختلف از سوي فرد و بیانگر انعطاف فکري او است. هر چه فرد پذیري، آزمودن راهانعطاف
 تر خواهد بود.القتري داشته باشد، خپذیري بیشتوانایي انعطاف

یافته،  دهد. اندیشه بسطبسط جزئیات، بیانگر میزان توجهي است که فرد به جزئیات کار نشان مي

 (. 9111، 6اندازد )مورايتفکري است که به کلیه جزئیات طرح پرداخته، چیزي را از قلم نمي

ي( در انگیزه )ابعاد غیرشناختآموزان دبستاني که مسأله در ارزیابي کار کودکان زیردبستان و دانش
تکاري بودن(، تر بر ابگفته )با تأکید بیشآنان به شکل بارزي مطرح نیست، استناد به معیارهاي پیش

زمان با توجه به معیارهاي کنند. اما در سطوح باالتر، همبراي ارزیابي کارهاي ارایه شده کفایت مي
د تعریف مجدد مسأله، تعیین مسأله ویژه، تحمل ابهام، پیشنهادي گیلفورد در تفکر واگرا، مواردي مانن

هاي موجود بین ابعاد مختلف مسأله و تشخیص عوامل مؤثر استفاده از تخیالت، مشخص کردن ارتباط
ین تواند به معیارهاي پیشبخشند، ميهایي که به فهم مسأله مورد نظر، بداهت ميدر آن و تنظیم سوال

 عه عالیم اخیر، میزان خالقیت کارهاي تهیه شده، مورد ارزیابي قرار گیرد.افزوده شود و بر مبناي مجمو
اد و ها و ابعخالق، باید با نظریه -البته الزم به یادآوري است، افراد مجري و ارزیاب مسابقات علمي

، نوجوه مختلف مسأله خالقیت آشنا بوده، دوره آموزشي الزم را در این جهت، دیده باشند تا ارزیابي آنا
 هاي مناسب و معقولي باشد.ارزیابي

                                                           
1. Convergent 
2. Divergent 
3. Fluency 
4. Flexibility 
5. Originality 
6. Murray, T. R. 
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 برخی از مآخذ

 
. 9949 ،زاده و پروین عظیميحسن قاسم ه(. شکوفایي خالقیت کودکان. ترجم9191آمابلي، ترزا )

 تهران: دنیاي نو. 
 . تهران: چهر.9959 ،زادهخالقیت در آموزشگاه. ترجمه علي خان بودو، آلن )؟(.
 . چاپ سیزدهم. تهران: علم. 9919 ،ترجمه شهیندخت خوارزمي (. موج سوم.9191تافلر، آلوین )
حسن ترجمه  هاي آزمون و پرورش آن.هاي خالقیت و راهها و مهارت(. استعداد9111تورنس، پل )

 . تهران: دنیاي نو. 9912 ،زادهقاسم
 حسینمحمدترجمه  ، سازماني براي پرورش خالقیت و نوآوري.2151دانشگاه  جنکل، هانس ون )؟(.

 . تابستان و پاییز.94. رهیافت. شماره 9914 ،نژادسلیم
 تهران: نشرنو.  . چاپ دوم.9943 ،گیتي خوشدلترجمه شناسي کمال. روان دوآن )؟(. شولتس،

هاي (. آموزش و پرورش مطلوب در آستانه سده بیست و یکم. پژوهش9915) شهرآراي، مهرناز
 .3 و 9. شماره 3تربیتي. ج

هاي سال پس از محدودیت 21نخستین انقالب جهاني جهان کینگ، الکساندر و اشنایدر، برتراند )؟(. 
 . تهران: احیاي کتاب. 9913. ترجمه شهیندخت خوارزمي. رشد گزارشي از باشگاه رم

ریزي آموزشي جهت تفکر و یادگیري خالق. فصلنامه پژوهش و (. برنامه9915زاده، حسن )قاسم
 .3 و 9ماره مهندسي. ش

 . تهران: دانشگاه تهران.9949 ،ساخت، پدیدآیي و تحول شخصیت. ترجمه محمود منصور مایلي، ر. )؟(.
 . مشهد: آستان قدس.9913 ،هاي واالتر فطرت انسان. ترجمه احمد رضوانيافق مزلو، آبراهام )؟(.
 شناسي ژنتیک. تهران: سمت. (. روان9919منصور، محمود )
آموزش خالقیت در سطح کودکان پیش دبستاني. تهران:  (لوح فشرده)(. 9913)منطقي، مرتضي 

 منادي تربیت. 
آموزان پیش دبستاني. تهران: آموزش خالقیت در سطح دانش (لوح فشرده)(. 9913)منطقي، مرتضي 

 منادي تربیت.
آموزش خالقیت در سطح نوجوانان متوسطه اول. تهران:  (لوح فشرده)(. 9913)منطقي، مرتضي 

 منادي تربیت.
 آموزش خالقیت در سطح جوانان متوسطه دوم. تهران: منادي تربیت. (لوح فشرده)(. 9913)منطقي، مرتضي 

جوي معیارهایي براي انتخاب محتوا. فصلنامه تعلیم و و(. در جست9919میرلوحي، سید حسین )
 . تابستان.2ارهتربیت. سال هشتم. شم

 (. هنر و علم خالقیت. شیراز: دانشگاه شیراز.9941اصغر مسدد ))؟(. مترجم سیدعلي .نلر، جورج، اف

https://www.gisoom.com/book/192386/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-20-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/192386/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-20-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85/
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زان آموبرنامه کاربری فرهنگی از فضای مجازی برای دانش -1

 و معلمان آموزش و پرورش

 مقدمه

هاي مقاله حاضر با توجه به برخي از تجربیات خالق و جهاني در صدد ارایه دورنمایي از امکان عمل
ف برد اهدامتعدد نظام آموزش عمومي کشور در جریان کاربري بهینه از فضاي مجازي براي پیش

 پرورشي و آموزشي آن است. 
در مقدمه مقاله پس از آن که مروري بر فراز و فرودهاي کاربري از فضاي مجازي در ایران و نظام 
آموزشي آن گردیده است، خاطرنشان شده است که برخورد سردرگم مسووالن فرهنگي کشور و به تبع 

از آن  تري، سبب شده است که بیشآنان مسووالن و اولیاي نظام آموزش عمومي کشور با فضاي مجاز
آموزان، معلمان و نظام آموزشي ایران شود، تهدیدهاي که منافع کاربري از فضاي مجازي متوجه دانش

 د.بهره بماناین فضا متوجه مخاطبان ایراني شده، نظام آموزشي و پرورشي به میزان زیادي از آن بي
اني(، به نوعي سردمداران نظام و مسووالن نظام سیطره یافتن ویروس کرونا در جامعه )و جامعه جه

آموزش کشور را مجدداً متوجه بازنگري در دید منفي و مبتني بر نفي آنان نسبت به فضاي مجازي کرد 
آموزان پس از تعطیلي مدارس، با وجود نبود امکانات زیرساختي مناسب، مبتني بر و ادامه آموزش دانش

رسد استفاده اخیر استفاده کامل نبوده، فضاي مجازي مي فضاي مجازي پیش رفت، اما به نظر
 هاي فرهنگي و آموزشي آموزش عمومي کشور داشته باشد.تري براي تحقق برنامههاي گستردهظرفیت

 پردازيدر مقاله حاضر تالش شده است تا با استفاده از برخي از تجربیات داخلي و خارجي، بعضي از ایده
هاي رسد بسیاري از طرحارتقاي کاربري از فضاي مجازي صورت پذیرد. به نظر ميفرهنگي در ارتباط با 

هاي پرورشي )و آموزشي( موجود آموزش و پرورش در ایام مطرح شده نه تنها بتوانند قسمتي از خالء
رد اهداف بسیطره کرونا را پوشش دهند، بلکه بتوانند در فضاي غیرکرونایي جامعه نیز به تحقق و پیش

 پرورشي )و آموزشي( وزارت آموزش و پرورش یاري رسانند. 

 فراز و فرودهای کاربری از فضای مجازی در نظام آموزشی

هاي ارتباطي پیشرفته به جامعه داللت بر آن دارد که با ارایه هر فناوري بررسي تاریخچه ارایه فناوري
ن پدید آمده است و در حالي که برخي از ها و امیدها در پي آارتباطي جدیدي به جامعه موجي از بیم
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ند. اهاي فناوري مورد نظر سخن گفتهاند، افراد دیگري از فرصتمسووالن از تهدید بودن آن یاد کرده
این راهبرد انجامیده است که با افزایش ها در غرب، سرانجام به هاي مخالف و موافق فناوريایدهگفتمان 
هاي ارتباطي پیشرفته، خود به خود عرصه کاربري هاي فناوريوري شهروندان از فرصتبهره و ارتقاي

ا هاین فناوريها تحدید شده، در مجموع شهروندان قادر به استفاده مثبت از این فناورينامناسب از 
بسترسازي » اندیشه اخیر، حتي کشورهایي که به فیلترینگ اعتقادي ندارند، در صددگردند. در راستاي

تا به انجام این راساند و در هاي ارتباطي پیشرفته برآمدهبراي کاربري مثبت و بهینه از فناوري« فرهنگي
مواردي مانند: تولید ادبیات فاخر براي فضاي مجازي، پاسخ مناسب به برخي از خالءهاي اجتماعي موجود 

اي کاربران ارتقاي سواد رسانه ست از اطالعات(،هاي جنسي براي کاربران متقاضي این د)نظیر تهیه انیمشین
)تا جایي که در برخي از کشورهاي غربي، بحث اخیر به صورت یکي از مباحث درسي نظام آموزش عمومي 

هاي الزم به اولیا و کاربران، تهیه ابزارهاي کنترل کننده )تبلت، تلفن همراه، رسانيدرآمده است(، انجام اطالع
سیب تدوین قوانین منع آ هاي گپ اینترنتي و مانند آن(،( براي اولیا، اعمال نظارت )در اتاقاینترنت و ماهواره

و ایذاي کاربران فضاي مجازي، تدوین قوانین خاص براي حمایت از کودکان، نوجوانان و جوانان کاربر 
            ترفضاي مجازي، ایجاد خطوط مستقیم براي تماس اضطراري با مسووالن براي ایجاد محیطي امن

 هاي مدني براياي، تشویق سازمانبندي محتواي رسانههاي گپ اینترنتي و مانند آن(، درجه)در اتاق
حضور، اعمال نظارت، مداخله و اثرگذاري فعال در فضاي مجازي؛ ایجاد صندوق حمایت از مراکز 

نش، منابع و امکانات مورد هاي نوین جهت ارایه خدمات و به اشتراك نهادن داپژوهش در حوزه رسانه
گران؛ ایجاد کتابخانه، موزه و محصوالت علمي جهت کاربران فضاي مجازي و به کارگیري نیاز پژوهش

 د. انمؤسسات خصوصي براي ارایه محصوالت جهان مجازي با استاندارهاي دولتي به جامعه، دست زده

تدوین قوانین الزم جهت »و  «مدیریت فضاي مجازي»هاي فرهنگي اخیر، عالوه بر بسترسازي
 اند با اعمال، مد نظر مسووالن جوامع مختلف قرار گرفته، کوشیده«کاربري مناسب از فضاي مجازي

مدیریت مناسب از سویي و تدوین قوانین الزم از سوي دیگر، محیط فضاي مجازي را حتي االمکان 
رج کُد ملي افراد براي کاربري از فضاي پاك نگاه دارند. به عنوان مثال، کره جنوبي با الزامي کردن د

مجازي، با ایجاد امکان رصد رفتار کاربر در فضاي مجازي، در عمل جلوي بسیاري از جرایم فضاي 
 مجازي را )که ماحصل ناشناس ماندن افراد در این فضا هست( گرفته است. 

راندن دوره خاص این در سنگاپور افرادي که مایل به کاربري از فضاي مجازي هستند، باید با گذ
 مسأله، گواهي الزم در جهت صالحیت کاربري از فضاي مجازي را اخذ کنند. 

دقیقه است و همین طور در امریکا  91در فرانسه و مالزي سقف کاربري روزانه افراد از فضاي مجازي 
وشي هوشمند گ نه تنها کودکان پیش دبستاني و دبستاني مجاز به کاربري از اینترنت نیستند، بلکه خرید

توسط اولیا براي فرزندان اخیر جرم محسوب شده، حتي ممکن است به سلب حق حضانت اولیا در مورد 
 فرزندشان برسد.
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نفر( و  51ساله امریکایي ) 5 -9(، در سطح کودکان 2199) 2و یاتیم 1در بررسي تطبیقي که دشتي

ربري دسال کویتي به تلفن همراه و کانفر( داشتند، نتیجه گرفتند که دسترسي کودکان خر 59کویتي )
 تر از کودکان امریکایي است.از آن، به شکل معناداري بیش

که اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي جهان در برخورد با  گفتهاما برخالف تجربه بشري پیش
 هاي فضاي مجازي با بسترسازي فرهنگي، تدوین قوانین الزم، مدیریت فضاي مجازيها و تهدیدفرصت

اولیاي اند، هاي آن برآمدههاي فضاي مجازي و افزایش فرصتو تولید محتوا، در صدد کاهش تهدید
 هاي ارتباطي پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربري نامناسب ازایران در مواجهه با فناوريفرهنگي

اند و روند برخورد کردهها این فناوري ها وجود دارد، به طور عمده با دیده نفي و انکار بااین فناوري
اي هممنوعیت کاربري از ویدیو در اوایل انقالب، به روند ممنوعیت کاربري از ماهواره و برخي از شبکه

ا انتخاب هاجتماعي تلفن همراه انجامیده است، حال آن که برخالف تصور اولیاي فرهنگي کشور، فناوري
ها، آن هايها و افزایش فرصتهش آسیب فناورينبوده، تحمیل هستند و در شرایط اخیر باید براي کا

 با استفاده از تجربه بشري، دست به بسترسازي فرهنگي براي کاربر کاربران از آن زد.
رویکرد اخیر خود به خود امکان بسترسازي فرهنگي جهت فضاي مجازي را به میزان زیادي محدود 

بري مناسب از فضاي مجازي و برخورد با هاي الزم براي کارکرده است. مضاف بر این، خالء قانون
گردد و با هاي نامناسب از این فضا، امر مهم دیگري است که در جامعه به وضوح مالحظه ميکاربري

هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در دهه هشتاد و تشکیل شوراي عالي فضاي وجود برخي از اقدام
این شورا، ماحصل چنداني در جهت تولید  ساله از عمر 9و گذشت قریب به  9911مجازي در سال 

ادبیات فاخر، مدیریت فضاي مجازي و تدوین قوانین الزم جهت کاربري بهینه از این فضا، به جامعه 

 یابيدست»، با طرح موضوع دست نیافتني 3هاي ساالنه خودارایه نگردیده است و شوراي مزبور در همایش

 ادن به عمل نرسیده است.، هنوز از مرحله شعار د«به اینترنت پاك
ایران از ، گره خوردن برخي از خالءهاي اجتماعي با فضاي مجازي در عالوه بر آنچه از آن یاد شد

 گیري نوعي از مقاومتسویي و عدم توجه به برخي از فرآیندهاي اجتماعي موجود در جامعه، نظیر شکل
را به آنجا کشانده است که سردرگمي  منفي در برابر مسووالن و اولیاي فرهنگي از سوي مردم، کار

 9919مواجهه مسووالن با فضاي مجازي در کشور نزدیک به ربع قرن )از آغاز بحث ماهواره در سال 
 در مجلس تا حال حاضر( برسد.

یماً در توان مستقانعکاس مستقیم سردرگمي اولیاي فرهنگي نظام در مواجهه با فضاي مجازي را مي
این معنا که به سبب ها، مالحظه کرد. به ن و آموزش عمومي کشور و خانوادهنظام آموزش پیش دبستا

                                                           
1. Dashti, F. A. 

2. Yateem, A. K. 

 روز تأسیس شوراي عالي فضاي مجازي، در هفدهم اسفند ماه هر سال برگزارهاي اخیر به شکل ساالنه در سالهمایش. 9

 گردد.مي
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فته، هاي ارتباطي پیشرعالیق گسترده کودکان، نوجوانان و جوانان به پدیده نو، جذاب و متنوع فناوري
اند، اما اولیاي آموزش پیش دبستان و آموزش و پرورش آنان به شدت متوجه فضاي مجازي گردیده

هاي ارتباطي جدید در محیط پیش دبستان و دبستان و ور با مخالفت با کاربري از فناوريعمومي کش
کان ورزي، امهاي ارتباطي پیشرفته موضع گرفته، همین تخالفدبیرستان، در عمل در برابر فناوري

هاي ارتباطي جدید در آموزش پیش دبستان و آموزش بسترسازي فرهنگي جهت کاربري از فناوري
سازي در این جهت، را به میزان بسیار زیادي از مسووالن ذیربط سلب کرده، به جاي فرصتعمومي 

 سوزي رسانده است. کار را به فرصت
سردرگمي که از آن در ارتباط با مسووالن فرهنگي و آموزشي کودکان، نوجوانان و جوانان از آن یاد 

ردرگمي نسبي آنان انجامیده است. به این معنا ها نیز مؤثر واقع آمده، به سشد، به سهم خود در خانواده
آنان با  اندكکه در مرتبه نخست اهمیت، به دلیل مشغله زیاد اولیا و در مرتبه بعد، به سبب آشنایي 

 هايفضاي مجازي و سرانجام به سبب عدم بسترسازي فرهنگي الزم در سطح جامعه درباره فناوري
انان و جوانان تصویر مناسب و درستي از فضاي مجازي و فراز ارتباطي پیشرفته، اولیاي کودکان، نوجو

نه زمی تر از فرزندان خود درو فرودهاي آن ندارند، از این رو اولیا نه تنها در غالب موارد چندین گام عقب
فضاي مجازي قرار دارند، بلکه در مواجه با فضاي اخیر دچار تشتت هستند تا جایي که بررسي مواضع 

این  مشي اولیا درهاي ارتباطي پیشرفته داللت بر آن دارد که خطربري فرزندان از فناورياولیا در کا
 درجه با یکدیگر تفاوت دارد )منطقي، در دست نشر(. 991جهت، گاه تا 

بروز بیماري کرونا در جامعه سردمداران نظام و مسووالن نظام آموزشي کشور را به تجدید نظر در 
اند، ادامه سال مجازي کشاند و اگر چه مسووالن آموزش و پرورش کوشیده کاربري آموزشي از فضاي

ضاي هاي فرسد ظرفیتآموزان را با اتکا به فضاي مجازي پیش ببرند، اما به نظر ميتحصیلي دانش
اند. از این رو براي نشان تر از چیزي است که مسووالن نظام آموزشي بدان توجه کردهمجازي بیش
فرهنگي و پرورشي فضاي مجازي که مسووالن حاضر آموزش عمومي کشور نسبت  هايدادن ظرفیت

ها ارایه خواهند شد. عناوین هایي از این دست از فعالیتتوجه هستند، در مقاله حاضر نمونهبه آن بي
 هاي فرهنگي پیشنهادي مورد نظر به شرح زیر هستند:برنامه
 برگزاري مسابقات کتابخواني، -9
، هاي خوانده شده به صورت نمایشنامه، پوستر، شعرمسابقه کتابخواني و بازپردازي کتاببرگزاري  -2

 نقاشي و ادبیات کودکان،
 انجام مسابقات حفظ، قرائت  شناخت مفاهیم قرآن کریم، -9
 آموزي،مسابقه تهیه عکس و کلیپ دانش -3
 مذهبي در فضاي مجازي، -هاي مليمسابقه تهیه پوستر به مناسبت -5
 اندازي مسابقات )هنري( طراحي،راه -4
 آموزي، اي دانشهاي رایانهمسابقات بازي -1
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 فرهنگي، -برگزاري مسابقات علمي -9
 فرهنگي، -هاي علميبرگزاري مسابقات تهیه برشور -1

 آموزي،هاي آموزشي دانشمسابقات نوآوري -91
 اي،مسابقات برنامه نویسي رایانه -99
 اي،ثانیه 41هاي کوتاه مسابقات ساخت فیلم -92
 هاي کمک آموزشي،شرکت در دوره -99
 مسابقات سواد رسانه، -93
 برگزاري مسابقات نقد و بررسي، -95
 هاي کارآفریني در فضاي مجازي،برگزاري مسابقات ایده -94
 فرهنگي معاونت برد اهدافیابي کاربري فرهنگي از فضاي مجازي براي پیشمسابقات ایده -91

 پرورشي آموزش و پرورش،
 برگزاري مسابقات هنري در فضاي مجازي، -99
 آموزي،هاي دانشنوشتاندازي وبراه -91
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 هاي پیشنهادي آمده است.در ادامه شرح اجمالي هر یک از برنامه

 آموزان و معلمان آموزش و پرورشچگونگی کاربری فرهنگی از فضای مجازی برای دانش

هاي فضاي مجازي جهت اجراي بررسي تجربیات داخلي و خارجي در زمینه به کارگیري ظرفیت
هاي قابل توجه و هاي فرهنگي )و آموزشي( داللت بر آن دارد که فضاي مجازي از ظرفیتبرنامه

هاي فرهنگي )و آموزشي( برخوردار است که در ادامه به شکل نمونه، مواردي از اي در زمینهناشناخته
 هاي فرهنگي طرح شده است.این دست ظرفیت

 برگزاری مسابقات کتابخوانی -1

آموزان در سطوح مختلف، هاي ارزشمند و مبتالبه براي دانشپي دي اف برخي از کتاببا بارگذاري 
 آموزان مقاطع مختلف نظام آموزشي را تشویق به شرکت در این دست از مسابقات کرد.توان دانشمي

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شي و هاي فرهنگي پروربرنامهگردد، به دلیل اشباع در زمینه انجام مسابقات کتابخواني تأکید مي
هاي مبتالبه هاي انتخاب شده، باید داراي موضوعهاي دیني، ترجیحاً کتابصدا و سیما از برنامه

هاي ها( و یا موضوعو نظایر آن -آرماني-هاي زندگي، عشق آموزان )مانند سبک زندگي، مهارتدانش
 ملي مورد توجه همه اقشار اجتماعي باشند.



 11/  آموزان و معلمان آموزش و پرورشبرنامه کاربري فرهنگي از فضاي مجازي براي دانش 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، های خوانده شده به صورت نمایشنامه، پوستربرگزاری مسابقه کتابخوانی و بازپردازی کتاب - 2

 شعر، نقاشی و ادبیات کودکان.

را  نهان ماه(هاي نیمه پتوان چند کتاب مرتبط )مانند کتابدر قسمت تهیه سناریو براي تهیه نمایشنامه، مي
 ارایه کرد.آموزان براي تهیه نمایشنامه به دانش

 
 
 
 
 
 
 
 

 

هاي حاوي محتواي هاي انجام شده در زمینه کتابتوان بازپردازيدر جریان یک برنامه فرایندي مي
هاي گرافیکي )جهت روي خط تولید فرستادن ساالن براي کودکان را جهت تصویرگري و انجام کاربزرگ
ي هنري به مسابقه نهاد و در ادامه، هاآموزان مستعد کارهاي تهیه شده( مجدداً در سطح دانشکتاب

 هاي بازپردازي شده را نیز  انتخاب کرد. هاي گرافیکي کتاببهترین پردازش
به کارگیري انجمن اولیا و مربیان در انتخاب آثار برتر از سویي و معرفي آثار برتر در سطح گسترده، 

 اطبان خواهند افزود.از جمله مواردي هستند که بر حساسیت و اهمیت موضوع در اذهان مخ



  در ایام کرونایي در نظام آموزش عمومي کشورها تبدیل تهدیدها به فرصت/  911
 

هاي زیر مواردي از طراحي جلد کتاب هست که دانش آموزان متوسطه اول و دوم به تهیه آن نمونه
 اند:همت گماشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
آموز متوسطه اول هست که با استفاده از رایانه به انجام نمونه زیر تهیه جلد کتاب توسط آرش دانش

 آن پرداخته است:
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 انجام مسابقات حفظ، قرائت و شناخت مفاهیم قرآن کریم -1

اله در المللي که تقریباً هر سبرگزاري مسابقات حفظ، قرائت و شناخت مفاهیم قرآن در سطح ملي و بین
هاي هاي بسیاري هستند که هزینهگیرند، در عین ارزشمند بودن متضمن هزینهسطح جامعه انجام مي

این مسابقات به صورت مجازي، به شدت کاهش یافته، بار مالي نظام آموزش و پرورش  اخیر با برگزاري
 تر خواهند کرد.را کم
 
 
 
 

 
 

 
 

 آموزیمسابقه تهیه عکس و کلیپ دانش -4

طرح  توان بااند، ميهاي ارتباطي جدید در اختیار کاربران قرار دادههایي که فناوريبا استفاده از ظرفیت
هایي نظیر: همیاري مردم در ایام کرونایي، آموزان و معلمان خواست تا ذیل سوژهها، از دانشبرخي از سوژه

تهیه  ها، عکس و کلیپایثار کادر درماني، زیباترین لحظات معنوي در ایام کرونایي، عید واقعي و مانند آن
ارهاي اي از کر زیر نمونهکرده، به معاونت پرورشي استان ارسال دارند تا در مسابقه شرکت داده شوند. اث

 آموز متوسطه اول هست که با کمک رایانه، به تهیه یک کارت پستال اقدام کرده است.یک دانش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي تواند به صورت یک برنامه فرایندي در فضابرگزاري نمایشگاه عکس از تصاویر تهیه شده نیز مي
 واقعي یا مجازي، ادامه یابد.
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 مذهبی در فضای مجازی  -های ملیگرافیک به مناسبت مسابقه تهیه پوستر و -5

ا طرح توان باند، ميهاي ارتباطي جدید در اختیار کاربران قرار دادههایي که فناوريبا استفاده از ظرفیت
آموزان و معلمان خواست تا با استفاده از پردازش گرافیکي، دست به پردازش ها، از دانشبرخي از سوژه
به  الزم نظر زده، به معاونت پرورشي استان ارسال دارند تا در مسابقه شرکت داده شوند.موضوع مورد 

ز هاي تکراري، پرهیذکر است که به دلیل اشباع جامعه و مسابقات آموزش و پرورش از برخي از موضوع
گر در اهاي قبلي و تکراري براي مسابقه گرافیک )و سایر مسابقات مشابه( ضرورت دارد، اما از موضوع

ه نسبت به هایي کآموزان در برخورد با موضوعتوجهي صورت بگیرد، بالطبع استقبال دانشاین زمینه بي
هاي مطرح شده، مسأله مهم اند، به شدت کاستي خواهد گرفت. عام بودن موضوعها اشباع شدهآن

هایي که براي همه دیگري است که در این زمینه از اهمیت برخوردار است و باید با انتخاب موضوع
آموزان را در این جهت ترغیب آموزان )و نه مثالً اقشار مذهبي( قابل توجه باشد، همه دانشاقشار دانش

 به شرکت در مسابقات گرافیک کرد.
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الزم به ذکر است که براي بسترسازي فرهنگي کاربري مثبت و بهینه از فضاي مجازي براي 
اي موجود در این آموزان با استفاده از نرم افزارهاي رایانههاي گرافیکي دانشراحيآموزان، باید طدانش

 زمینه باشند.
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 اندازی مسابقات )هنری( طراحیراه -6

هاي روز داشته هایي را به مناسبتتوان درخواست کرد که طراحيآموزان و معلمان آنان مياز دانش
توان طراحي سفره هفت سین را درخواست کرد. در اعیاد دیني طراحي ميباشند. مثالً در اسفند ماه 

 ها.بهترین کیک یا کارت پستال مجازي را سوژه قرارداد و مانند آن
 
 
 
 
 
 

 

آموزان متوسطه اول انجام داده است. بالطبع در تصاویر زیر تهیه یک بلوك تمبر است که یکي از دانش
فرهنگي درمورد فضاي مجازي، باید به میزان زیادي مبتني بر بستر مسابقات جدید که براي بسترسازي 

  .اي موجود صورت پذیردفضاي مجازي باشد، تهیه آثار مورد نظر باید با استفاده از نرم افزارهاي رایانه
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزی ای دانشهای رایانهمسابقات بازی -7
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 هايکثیري از کودکان، نوجوانان و جوانان هست و طبق آمار اي مورد توجه جمعیتهاي رایانهبازي

برند. از این رو نفي و انکار هاي بومي و ایراني سود ميها، از بازياز کاربران بازي %5تنها قریب  1موجود

ومي هاي بهاي مورد عالقه کودکان، نوجوانان و جوانان صالح نبوده، باید کوشید ضمن ارایه بازيبازي
هاي غربي فاقد القائات ارزشي(، براي هاي اخیر )و یا حداقل بازيا به مسابقه نهادن بازيجذاب، ب

 آموزان ایراني مؤثر واقع آمد.اثرگذاري فرهنگي روي دانش

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به عنوان نمونه، در بازي مد زیر کاربر باید با ارایه ترکیبي از پوشش براي مدل ارایه شده در بازي 

توان با اند(، به دنبال برنده شدن باشد، اما ميلح آن مبتني بر نگاهي شهوي طراحي شده)که غالب مصا
هاي ها را به سمت و سوي الگوهاي اخیر، حداقل بخشي از کاربران این دست از بازيمشابه سازي بازي
 بومي هدایت کرد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
طبق گزارش خوراکیان )معاون محتواي شوراي عالي فضاي مجازي( در همایش فضاي مجازي دانشگاه فرهنگیان که در  .9

غربي  هايهاي داخلي بوده، بقیه کاربري آنان از تولیدات کمپانياز کاربري کاربران ایراني، بازي %5برگزار شد،  9911شهریور 
 است.
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 فرهنگی -برگزاری مسابقات علمی -1

ي، هاي فرهنگتوان در قسمتي از برنامهآموزان و معلمان، ميمختلف دانش با توجه به عالیق و سالیق
مسابقات با صبغه علمي را  طراحي کرد. به عنوان مثال، در راستاي تهیه ادبیات فاخر براي فضاي 

آموزان خواست تا با اتکا به منابع دیني، ادبي و عرفاني موجود در فرهنگ ایران، توان از دانشمجازي مي
هاي نوعدوستانه بزنند. تهیه محتوا براي ارتقاي سواد رسانه یا روشنگري درباره ت به تهیه ایمیلدس

ها، از جمله دیگر مواردي است که در عین داشتن صبغه آموزان به فناوريعلل وابستگي برخي از دانش
 علمي، از محتوا و مضمون فرهنگي الزم نیز برخوردارند.

آموزان که از عالیق پژوهشي تواند براي اقشاري از دانشورش ميمعاونت پرورشي آموزش و پر
هایي مانند زیست محیط در نگاه دین، زیست محیط هاي فرهنگي در زمینهزیادي برخوردارند، پژوهش

ها را طرح در عرف عارفان، زیست محیط در ادبیات جنگ، اخالق اجتماعي در سطح جهان و نظایر آن
 رد.کرده و به مسابقه بگذا

هاي دیني و دست پروردگان توانند با ایجاد روشنگري در زمینه دیدگاهها مياین دست از پژوهش
 هاي تکراري با مضامین مستقیم دیني را پر کنند.مکتب، جاي برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فرهنگی -های علمیبرگزاری مسابقات تهیه برشور-  9

هاي مناسبي است که در عین داشتن صبغه علمي، برنامهفرهنگي از دیگر  -هاي علميطرح تهیه برشور
تواند ارتقاي سواد بهداشتي، فناوري و از مضمون فرهنگي برخوردار هست. هدف کلي این برشورها مي

هاي آموزان یا مردم جامعه باشد. به عنوان نمونه، تهیه برشور با عنوان غذاها در سطح دانشمانند آن
هایي در جهت تبیین القائات مختلف فرهنگي، عقیدتي، سیاسي، تهیه برشورفست فودي، کبد چرب یا 

توانند از جمله هاي ویدیویي مورد کاربري کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه مياقتصادي بازي
 فرهنگي باشند. -هاي علميهاي مسابقات تهیه برشورموضوع
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کاربري بهینه نوجوانان و جوانان از فضاي مجازي، در با توجه به هدف بسترسازي فرهنگي جهت 
 اي تهیه شده باشند، این برشورها درصورتي که برشورهاي تهیه شده با استفاده از نرم افزارهاي رایانه

 جریان ارزیابي با تبعیض مثبت ارزیابي خواهند شد.
 
 
 
 
 
 
 

 آموزی های آموزشی دانشمسابقات نوآوری -11

هاي آموزشي متضمن تغییر رویکرد سنتي توان بیان داشت، نوآوريهاي آموزشي ميدر تعریف نوآوري
هاي علمي تازه، هاي جدید و پیشرفتپردازيبه آموزش فعال و یادگیريِ یادگیري، توجه به نظریه

موزان و آهاي ارتباطي پیشرفته، عطف توجه به افزایش انگیزه دانشگیري از فناورياستقبال از بهره
گرفتن برخوردهاي نوآورانه و خالق در سطح کالس درس و مدرسه و سازمان آموزشي و در نهایت  پیش

 پاسخ مناسب به نیازهاي پیچیده اجتماع است.
رفته هاي آموزشي تاکنون از سازمان آموزش و پرورش، مدیران و معلمان انتظار ميتحقق نوآوري

آموزان ایراني، از آنان نیز انتظار وافر برخي از دانشتوان با توجه به استعدادهاي است در حالي که مي
داشت در جریان آموزش و یادگیري خویش خالق و نوآور عمل کنند و با ارایه نوآوري و ابداع و ابتکار 

 خویش به دوستانشان، آنان نیز از این تجربیات ارزشمند استفاده کنند.
دانشگاه شریف که با موضوع اخیر نزدیکي  ( در توصیف مسابقات نادکاپ21/91/9919) سایت تبیان

 نویسد:دارد، مي
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آموزي با هدف ایجاد بروز بیست و چهارمین دوره مسابقات ملي آموزشي نوآوري و ابتکارات دانش»
 .رددگآموزان با محوریت علوم نوین در دانشگاه صنعتي شریف برگزار ميفرصت خالقیت در دانش

دکاپ شریف با حضور بیش از سه هزار دانش آموز از صد شهر بیست و چهارمین دوره مسابقات نا
 .رشته متنوع برگزار مي شود 51اسفندماه در بیش از  94و  95کشور 

نادکاپ شریف یک رویداد علمي آموزشي است که دانش آموزان مي توانند طي مسابقه به تمرین 
 .مسابقه محور لذت ببرندخود اتکایي و اعتماد به نفس پرداخته و از یادگیري بازي محور و 

دگیري پروژه )یا  PBLو  STEAMرویکرد اساسي این فستیوال در حوزه علوم نوین با رویکرد جهاني
آموزان طراحي و اجرا شده محور( و با هدف ایجاد بروز فرصت خالقیت و تمرین کار گروهي در دانش

، نانو، زیست فناوري، آینده پژوهي توان به هوافضا، رباتیک،هاي مختلف این مسابقه مياز بخش .است
 .طراحي سه بعدي، کمیکار، برنامه نویسي و... اشاره کرد

پرورش خالقیت و نوآوري، ایجاد خودباوري و اعتماد به نفس و تقویت هویت ملي و فرهنگي 
ز اهاي علمي و عملي داخلي و تجربه کار گروهي شیرین کید بر نیازسنجي و توانمنديأآموزان با تدانش

 .«دیگر اهداف این مسابقه است
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 ایمسابقات برنامه نویسی رایانه -11
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 ها،روند و باید ضمن کشف آناي به شمار ميالعادههاي خارقآموزان ایراني استعدادبرخي از دانش
م میموني نظیر تهیه نرتواند در آینده به نتایج گذاري اخیر ميگذاري کرد. سرمایهروي آنان سرمایه

ا توجهي در این جهت، تنهها، انبوهي ارز نصیب کشور شود، اما بيهایي بینجامد که با صادرات آنافزار
موجب اتالف استعداد افراد نشده، ممکن است استعداد آنان را به جاي شکوفایي در ابعاد مثبت، در 

زا متجلي سازد.هاي نادرست و آسیبعرصه

آموزان به ابقات برنامه نویسي یا تهیه سایت و نظایر آن، عرصه مناسبي براي توجه مثبت دانشمس
رود.فضاي مجازي و کاربري بهینه از آن به شمار مي

ایثانیه 61های کوتاه مسابقات ساخت فیلم -12

افراد زیادي در سطح ها از سوي دیگر، سبب شده است ها از سویي و ارزان شدن آنگسترش فناوري
ها کاربري کنند، از این رو با توجه به در دست بودن تبلت ها برخوردار شده، از آنجامعه بتوانند از فناوري

توان در مسابقات فرهنگي تربیتي اتخاذ کرد که آموزان ميو تلفن همراه در دست بسیاري از دانش

فرهنگي و یا دقیقاً فرهنگي شوند که یکي این موارد،  –آموزان تشویق به تهیه آثار مستند علميدانش
 ها افزود(.توان بر مدت فیلماي است )که در مراحل بعد ميثانیه 41هاي کوتاه تهیه فیلم
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های کمک آموزشیشرکت در دوره -11

ر هم آنان را زیموزان، باز آرغم فارغ التحصیل شدن دانشعلياند، هاي آموزشي کوشیدهبعضي از نظام

ساعت  411طي « 1جینیي»پوشش نظام آموزشي، نگه دارند. به عنوان مثال، در هنگ گنگ برنامه 

موزاني را که آمورد آن اختیاري است، در عمل دانش 9مورد آن اجباري و  1زمینه که  21آموزش در 
ه هستند، زیر پوشش خود و در صدد آماده سازي خویش براي ورود به دانشگااند پشت دانشگاه مانده

التحصیل، مواردي موزان فارغآجین به دانشهاي ارایه شده در برنامه یيدهد. در مجموعه درسقرار مي

 (.2119، 3و یینگ 2شود )ونگهاي زندگي نیز مالحظه ميهاي مطالعه و مهارتمانند: مهارت

هایي براي افراد خویش، برنامه تواند با بسیج جمعي از معلمان نخبهسازمان آموزش و پرورش مي
هاي آموزشي چند برنامه اجباري نظیر یابي به دانشگاه تهیه کند که همراه این برنامهمتقاضي راه

ها هم در نظر گرفته شده باشد.اي و مانند آنهاي زندگي، سواد رسانهمهارت

1. Yi Jin

2. Wong, E. K.

3. Yeung, A. S.
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مسابقات سواد رسانه -44

 هاي مختلف است. بهبه معناي داشتن دید نقادانه در برخورد و مواجهه با اخبار رسانه ايسواد رسانه
 جمعي ايهرسانه منفي آثار برابر در شهروندان حمایت براي ابزاري عنوان به ايهنرسا سوادتعبیر دیگر 

 تا تهگرف چاپ از مختلف اشکال به هاپیام خلق و ارزیابي تحلیل، دسترسي، جهت را چارچوبي و است
د.کنمي فراهم اینترنت

بررسي اثرات سیاسي کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت، منطقي )در دست انتشار( در کتاب 
وي هاي دیجیتالي آن سفور، تلفن همراه، ماهواره و رایانه در تشریح اثرات گسترده القائات بازياسپي

 نویسد:آب ذیل عنوان آموزش غیررسمي مي
تواند از طریق یک گردش علمي، بازدید، داستان، کلیپ، پویانمایي، فیلم، آهنگ، آموزش غیررسمي مي»

 پوستر، عروسک و اسباب بازي و مانند آن، اطالعاتي را به کساني که مخاطب وي هستند، انتقال دهد.
باشند، اما به دلیل  هاي مثبت تا منفيتوانند واجد ارزشهاي غیررسمي به لحاظ ارزشي ميآموزش

هاي غیررسمي در جامعه، متأسفانه در غالب موارد اثرات منفي آن متوجه عدم شناخت کافي آموزش
ها هستند، شده است. جامعه ایران و کودکان و نوجوانان و جوانان که هدف عمده این نوع از یادگیري

ا و ي الگوهایي مانند باربي، برتز، السا و آنهاها و پویانمایيهاي دیجیتالي، کارتونبه عنوان نمونه، بازي
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گذراني و اندامي غیرواقعي و در اوج رفاه، تجمالت، مدگرایي، خوشها، با ارایه فردي با نظایر آن
گرایي، به سادگي احساس بدشکلي بدني، اضطراب و افسردگي )ناشي از نداشتن امکاناتي مشابه مصرف

انند به توهاي غیررسمي ميزنند. در سطحي فراتر، یادگیرير دامن ميهاي اخیر( را در کودکان کاربالگو
هاي اقتصادي و سیاسي ها از ارزشهاي مختلف در کاربران دست بزنند، طیف این ارزشالقاي ارزش

 اند.هاي فرهنگي و اعتقادي گستردهگرفته تا ارزش
کان پیش دبستاني ایراني کاربر آن هاي دیجیتالي که کودها و بازيها، پویانمایيمالحظه کارتون

ستند اي ههستند، داللت بر آن دارد که این محتویات در غالب موارد حاوي القائات پنهان زیاد و گسترده
گرا و پرهوس به مخاطبان خود و در مجموع به دنبال ارایه و القاي یک نظام ارزشي دنیامدار، لذّت

اب اسفنجي، دهکده الزلو و بازي سیمز، مروج روابط عنان هاي شرك، بهستند. به عنوان مثال، کارتون
 گرایي هستند.گسیخته دوجنس و هم جنس

وش، پهایي مانند نیمه ابري، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه چکمهنمایيها و پویایيکارتون
هود هستند.ستایش قوم یبا القائات عقیدتي خویش در صدد نفي دین یا ایجاد تردید در دین و منجي و یا 

ام و فوکار، تهاي بد، پانداي کونگهایي مانند پرندگان وحشي، خوكها و بازيها، پویانمایيکارتون
ها، یا دست به نفي رقباي سیاسي غرب زده و یا به شناس و نظایر آنموس، لوك خوشجري، میکي

ري، هایي مانند نیمه ابها و کارتونپویانمایيها، پردازند و سرانجام بازيستایش غرب و یا قوم یهود مي
ها، ضمن ارایه سبک زندگي امریکایي به کاربران خردسالشان، اهداف تجاري باربي، پُو و نظایر آن

 «.انددونالد( را در دستور کار خود قرار دادههاي غربي )مانند مکشرکت
 -اعياجتمخت و تبیین القائات مختلف تواند با هدف شناآموزان مياي دانشمسابقات سواد رایانه

صورت پذیرد. هاي دیجیتالعقیدتي و زیباشناختي بازي -سیاسي -اقتصادي -فرهنگي

برگزاری مسابقات نقد و بررسی -45

کنند و مستقیم و هاي روز جهان را پیگیري ميها وسریالآموزان، فیلماقشار قابل تأملي از دانش

مانند  نظیر راه رفتن فردي–ترین موارد رار گرفته و حتي گاهي از کوچکها قغیرمستقیم تحت تأثیر آن
ا ههایشان را از الگوهاي مطرح در این فیلمتا موارد مهمي نظیر سبک زندگي و ارزش -جنیفر لوپز گرفته

 کنند.ها اخذ ميو سریال
ته، گفهاي پیشریالها و سآموزان نسبت به اهداف پنهان فیلماز این رو براي ارتقاي آگاهي دانش

آموزان درخواست کرد. هاي مطرح و روز جهان را از دانشها و سریالتوان مسابقه نقد و بررسي فیلممي
آموزان به جاي آن که با دیدي غیر انتقادي، پذیراي مضامین آثار اخیر باشند، شود دانشاین امر سبب مي
اي مورد بحث توجه داشته باشند. بالطبع از آنجا که هها و سریالتر به القائات فیلمبا دیدي انتقادي

ها براي یکدیگر، پذیرند، ارایه نقد آنآموزان حرف دوستان خود را بهتر از حرف مسووالن ميدانش
آموزان بر جاي بگذارد.تواند اثر فرهنگي مضاعفي از خود در سطح دانشمي
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وانند از تهاي صدا و سیما نیز ميي و برنامههاي تلویزیونهاي روز جامعه، سریالنقد و بررسي فیلم
 هاي مطرح در زمینه مسابقات نقد و بررسي باشند.دیگر سوژه

به کارگیري انجمن اولیا و مربیان در انتخاب آثار برتر از سویي و معرفي آثار برتر در سطح گسترده، 
مخاطبان خواهند افزود.از جمله مواردي هستند که بر حساسیت و اهمیت موضوع در اذهان 

های کارآفرینی در فضای مجازی.برگزاری مسابقات ایده - 46

اي هاي گسترده و ناشناخته فضکاري انبوهي از فارغ التحصیالن از سویي و ظرفیتبا توجه به بي
 )بههاي جدید کارآفرین خود را آموزان و معلمان خواست تا ایدهتوان از دانشمجازي از سوي دیگر، مي

 آموزان در فضاي مجازي مطرح کنند. هاي تکمیلي مورد نیاز( براي دانشهمراه آموزش
آموزان متوسطه اول است که با استفاده از نرم افزار هایي از باغ آرایي یکي از دانشتصاویر زیر نمونه

آرایي به تهیه آن پرداخته است.باغ

تبرد اهداف فرهنگی معاونی مجازی برای پیشیابی کاربری فرهنگی از فضامسابقات ایده -17

پرورشی آموزش و پرورش

دید ها را پتواند در عین طرح مضامین جدید، امکان ادغام مضامین مختلف و اعتالي آنبارش فکري مي
ابقه توان با به مسآموزان و کارکنان ميهاي فردي معلمان، دانشآورد. بنابراین جهت استفاده از خالقیت

هاي زیر پوشش نظام آموزش هاي کاربري فرهنگي از فضاي مجازي، از خالقیتمسابقات ایده نهادن
هاي فرهنگي آموزش و پرورش در راستاي کاربري بهینه از عمومي کشور جهت پربارتر کردن برنامه

 تر ساخت.فضاي مجازي سود برد و لیست حاضر را بر همین مبنا غني
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برگزاری مسابقات هنری در فضای مجازی -11

یر هایي نظتواند با ارایه سوژههاي خود ميمعاونت پرورشي آموزش و پرورش در فراز دیگري از فعالیت
ا، هخواري و مانند آنها، رانتهاي اینترنتي، آقازادهبنديشب قدر، کودکان کار، زنان بدسرپرست، شرط

هاي اخیر دست به تهیه پوستر، کار گرافیکي و نقاشي با اي موضوعآموزان بخواهد تا برمبناز دانش
ري معاونت هاي هنتوانند در نمایشگاهاستفاده از امکانات فتوشاپ و موارد مشابه بزنند. موارد برگزیده مي

 پرورشي آموزش و پرورش به نمایش نهاده شوند.
توانند مورد ارزیابي و داوري قرار گرفته، آموزان مختلف ميدر یک اقدام فرایندي، آثار برگزیده دانش

ه، هاي اخیر براي عامه مردم جامعگفته انتخاب شوند. ارایه نمایشگاههاي پیشآموزان برتر در زمینهدانش
تواند باشد. ها ميفراز دیگري از این اقدام
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آموزیهای دانشنوشتاندازی وبراه -19

وزان آماز اطالعات نادرست که در سطح فضاي مجازي وجود دارد، به کارگیري دانش با توجه به انبوهي
تواند قسمتي از خالء اطالعات علمي در ها ميهاي تخصصي مرتبط با عالیق آننوشتبراي تهیه وب

ساب ها ذیل عنوان احتفضاي مجازي را پر کند. البته به کارگیري معلمان براي نظارت بر این وب نوشت
هاي شتنوهاي اخیر بیفزاید. انتخاب بهترین وبنوشتتواند بر غناي وبتیاز فرهنگي براي آنان ميام

آموزان در این ارتباط بیفزاید.تواند بر انگیزه دانشآموزي ميعلمي، فرهنگي و اجتماعي دانش

های معلماننوشتاندازی وبراه -21
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مند توانند از معلمان عالقهمعاونت آموزشي آموزش و پرورش مي معاونت پرورشي با همکاري
هاي شتنوهایي در ارتباط با تخصص خود تهیه کنند. انتخاب برترین وبدرخواست کند تا وب نوشت

لمان در تواند بر انگیزه معها مينوشتتخصصي و فرهنگي و تخصیص امتیاز ارتقاي ساالنه به این وب
این جهت بیفزاید.

برگزاری مسابقه تهیه محتوای فاخر برای فضای مجازی -21

گردد که غالب شود، مشاهده مياي که در جامعه رد و بدل ميهاي نوعدوستانهبا اندکي دقت در میل
اند، در حالي که هاي غیر الهي تهیه شدههایي است که در خارج و با ارزشمیلها ترجمه ايمیلاین اي
ي گیري الهدیني و عرفاني موجود در ایران، سرشار از مضامین نوعدوستانه و اخالقي با جهتادبیات 

هاي نوع دوستانه، سبک زندگي، فرزندپروري و است. از این رو با برگزاري مسابقه در زمینه تهیه میل
اي سبي برتوان ضمن به تحرك واداشتن دانشگاهیان در این جهت، در عمل محتواي مناها، ميمانند آن

 اسالمي در این فضا فراهم آورد.   -عرضه در فضاي مجازي و طرح فرهنگ ایراني

آموزان و معلمان ها را از دانشتوان پردازش تصویري آیات، ادعیه، احادیث و مانند آندر موارد دیگري مي
 عکسي از یک کاکتوسها را براي عموم در فضاي مجازي عرضه کرد. تصویر زیر خواست و موارد برگزیده آن

اي است که در حاشیه آن نوشته شده است.گر مضمون آیه شریفهبه گل نشسته است که تداعي
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های روزهای فرهنگی روی خط به مناسبتبرگزاری برنامه -22

هاي روي خطي تدارك دید و در یک جریان تعاملي و شاد، توان برنامههاي مختلف ميبه مناسبت
 آموزان را گرد هم آورد و ساعات فرهنگي و خوشي را براي آنان رقم زد.دانش

اي، شهري و استاني نیز برگزار شوند که هاي منطقهتوانند به صورت گردهمایيهاي اخیر ميبرنامه
آموزان برخوردار خواهند بود.هاي خاص خود براي دانشبالطبع از جذابیت

وی خطبرگزاری مسابقات فرهنگی ر -21

توانند به صورت روي ها مي، مشاعره، مناظره و مانند آن1هاي فرهنگي نظیر حافظه برتربرخي از برنامه

 خط اجرا گردند.

های فرهنگی در ایام کروناییبرگزاری مسابقه بهترین فرصت سازی -22

هاي فرهنگي خویش در ایام سازيتوانند از فرصت آموزان، کارکنان و معلمان ميدر این مسابقه دانش
کرونایي یاد کرده با مکتوب کردن و مستند کردن آن و یا با تهیه یک کلیپ از چگونگي این 

ها، آن را براي داوري در مسابقه ارسال دارند. طبیعي است که در یک برنامه فرایندي، سازيفرصت
ان، کارکنان و معلمان )و حتي مردم جامعه(، آموزتوانند در نمایشگاهي براي عموم دانشموارد برگزیده مي

 به نمایش نهاده شوند.

هایي نظیر دیوان حافظ، مثنوي، بوستان، گلستان و آموزان متقاضي با حفظ کتابتوان اعالن داشت دانشدر این برنامه مي .9
 هاي مشخص این آثار را از حفظ بیان دارند.ها در برنامه شرکت کرده، بر حسب تقاضاي داوران، قسمتمانند آن
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خالقیت برگزاری مسابقات هفتگی -55

ها خواست تا کار خالقي را آموزان، از آنهاي مختلف به دانشتوان با ارایه سوژهدر این مسابقات مي
مانند کشت روي دریا، طراحي فضاي گردشگري در  توانند موارديهاي مورد نظر ميارایه کنند. سوژه

 هاي گردشگري مناطق مختلف جغرافیایي و تاریخيمناطق مختلف جغرافیایي و تاریخي، ارتقاي جذابیت
 ها ارایه شده باشند.ها همراه با توجیه اقتصادي طرحو نظایر آن

 وسطه اول صورتآموز متتصویر زیر طراحي چگونگي کشت روي دریا است که توسط یک دانش
پذیرفته است:
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اي هست که از دو زاویه مختلف، دو شیي متفاوت را به تصویر زیر شامل طراحي یک سنگ به گونه
معرض دید بگذارد:

ي اي از فضاهاي خالآموز متوسطه اول دبیرستان است که از مجموعهتصویر زیر کار یک دختر دانش
آموزان، تصویري متفاوت درآورده است.داده شده به دانش

 آل( در بازار فروشتوانند ثبت شده، )در شرایط ایدهآموزان ميهاي برتر اخذ شده از دانشبرخي از ایده
ها به فروش برسند.ایده

آموزی )با اتکا به فضای مجازی(المللی خالقیت دانشمسابقات بین -56

د نظر هاي مورالمللي در موضوعاي و بینتوانند در سطح منطقهن یاد شد، ميمسابقات خالقیت که از آ
 مطرح شده، در فضاي مجازي صورت پذیرند.

ت این تواند بر جذابیها ميآموزان به دانشگاهدر نظر گرفتن امتیازهایي مانند ورود بدون کنکور دانش
آموزان بیفزاید.دست از مسابقات به شدت در نزد دانش
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المللی پژوهش فرهنگیانجام مسابقات بین -27

ها( و هنري )نظیر نقاشي، در حال حاضر مسابقات مختلف علمي )رایانه، رباتیک، شیمي و مانند آن
ها( در سطح جهان برگزار مي گردد، اما مسایل فرهنگي در این میان مهجور مانده، گرافیک و نظایر آن

 ست. به آن توجه کافي و وافي نشده ا

آموزان و برگزاري مسابقات هاي فرهنگي براي دانشرسد با عمده کردن موضوعاز این رو به نظر مي
المللي، بتوان به مسایل پر اهمیت فرهنگي بهاي الزم را اي و حتي بینفرهنگي در سطح ملي، منطقه

 جامعه و جامعه جهاني کرد.آموزان را بیش از پیش متوجه مسایل فرهنگي داد و اذهان دانش
 اي براي ورودتواند به صورت مقدمهالمللي، ميطبیعي است که تأمل در مسایل فرهنگي بین

آموزان به مبحث شهروندي جهاني عمل کند.دانش

تر در عنوان مسابقات ملي پژوهش فرهنگي خاطر نشان شد که معاونت پرورشي آموزش و پیش
هاي آموزان که از عالیق پژوهشي زیادي برخوردارند، پژوهشاقشاري از دانشتواند براي پرورش مي

هایي مانند زیست محیط در نگاه دین، زیست محیط در عرف عارفان، زیست محیط فرهنگي در زمینه
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ها را طرح کرده و به هاي زندگي، اخالق اجتماعي در سطح جهان و نظایر آندر ادبیات جنگ، مهارت
وانند در سطح تهاي دیدگاه دیني است ميد. این مسابقات که در عین حال تصویرگر زیبایيمسابقه بگذار

المللي برگزار شده، ضمن ایجاد نزدیکي فکري بین اي و کشورهاي اسالمي و احیاناً در سطح بینمنطقه
 اسالمي بپردازد. -مخاطبان، به معرفي دستاوردهاي فرهنگ ایراني

ها مسابقات نقاشی با امکانات فناوری- 21

پذیرد، مسابقات نقاشي است، از این رو المللي صورت ميیکي از مسابقات هنري موجود که در سطح بین
آموزان مقاطع مختلف )از پیش دبستان گرفته تا دبستان و متوسطه اول و دوم براي کاربري بهتر دانش

فاده از نرم گفته، با استتوان مسابقات نقاشي را در سطوح پیشميهاي ارتباطي جدید، دبیرستان( از فناوري
آموزان پیش دبستان، دبستان و دبیرستان درخواست کرد و با برگزاري مسابقات افزارهاي مختلف از دانش

 ي کرد.المللاي و بینهاي فرهنگي منطقهآموزان را به نوعي آماده تعاملالمللِي، دانشاي و بینملي، منطقه
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مسابقات تولید محتوای دیجیتال فرهنگی -29

هاي ارتباطي جدید و فضاي مجازي، در عمل گیري از فناورينظام آموزشي عمومي کشور به سبب فاصله
از اندیشه تولید محتواي بومي براي بارگذاري در فضاي مجازي بازمانده است، از این رو ضرورت دارد نظام 

هاي گذشته، نه تنها از نخبگان جامعه در جهت تولید مشيبازنگري جدي در خطآموزش عمومي کشور با 
.آموزان نخبه نیز در این میان غافل نشودادبیات فاخر استعانت بجوید، بلکه از معلمان و حتي دانش

 دهد: گزارش مي آموزي ابن سیناجشنواره ملي دانش ( درباره92/92/9919)ایرنا 
گرایش، ماراتون استارتاپي  9محور کلي شامل: مسابقات آزمایشگاهي در  1سینا در جشنواره ابن»

گرایش علوم  9آموزي، المپیاد علوم نوجوانان در آموزي، نمایشگاه دستاوردها و اختراعات دانشدانش
موزي آپایه، کنفرانس دانشمندان جوان )سمینارهاي علمي(، فیلم کوتاه داستاني و مستند، مناظره دانش

آموزان، والدین، هاي تخصصي ویژه دانشواي دیجیتال و همچنین نمایشگاه جانبي و کارگاهو محت
«.دشومدیران مدارس و مربیان پژوهشي برگزار مي

گونه که از خبر اخیر پیداست، تولید محتواي دیجیتال در حد کم رنگي در مسابقات ملي ایران همان
 جاي توجه بیشتري دارد. مورد توجه قرار گرفته است که البته

آموزان، عرصه مناسبي براي برگزاري مسابقات تولید محتواي دیجیتال فرهنگي در سطح دانش
توانند با بارگذاري در فضاي آموزان پدید آورده، موارد برگزیده و برتر آن ميهاي فرهنگي دانشتعامل

مجازي، معرف تاریخ فرهنگي ایران و فرهنگي معاصر آن باشند.

آموزیهای دانشآپمسابقات استارت -11

له أآپ بر این مساگر چه در تعریف استارتشده است. ترجمه  شرکت نوپافارسي  بهآپ استارت

 وري اطالعات باشد، اما به دلیل اینایا فن فناوريدر حوزه باید کیدي وجود ندارد که حتماً فعالیت آن أت
ف اند، گاهي در تعریها شکل گرفتهاین زمینه در همینهاي اخیر، سال طيها آپکه بسیاري از استارت

.هاي نوین باشدورياآپ باید در حوزه فنکه استارتشده است اشاره  نکتهآپ به این استارت
دهد:آموزي گزارش ميآپي دانشدر زمینه یک مسابقه استارت (9/99/9919سایت پونیشا )

https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960914/82753803/N82753803-72034186.jpg
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حوزه کارآفریني در استان گیالن است که به همت شهرداري آموزي در اولین رویداد دانش« پله»
و  سسه شتابدهي استعدادؤرشت، پارك علم و فناوري، باشگاه کارآفریني نوجوان و اداره کار، توسط م

.شودموفقیت پل استار در استان گیالن برگزار مي

 سب براي موفق شدنچگونگي تشکیل یک تیم منادئر این رویداد آموزان شرکت کننده دانش

کنند و با ادگیري تجربي را از نزدیک درك ميی ارزش و اهمیت شان را در عمل تجربه کرده وپروژه
.آموزندها را ميآپهاي متفاوت مدیریت پروژه در استارتي مدلکمک مربیان نحوه استفاده

شود. در روز اول؛ شرکت مي اردیبهشت ماه سال آینده برگزار 91تا  91این رویداد به مدت سه روز از 
شود تا ایده خود را شرح ثانیه فرصت داده مي 41هاي خود را مطرح و به هر صاحب ایده کنندگان ایده

هاي برتر قابل اجرا انتخاب ي حاضران به عنوان ایدهأایده با ر 51 ،هاي مطرح شدهدهد و از بین ایده
.دنشومي

 هایيگاهکار مربیان، توسط زماني برنامه طبق و کرده سازي تیم به شروع منتخب هايایده ،در روز دوم
یابي و نحوه تولید محصول اولیه و حداقلي را براي ه ایده، توسعه محصول، مشتريیه ارانحو شامل
.کنندبرد و اجرایي کردن ایده سپري ميپیش

دهند و شان انجام ميلها را در راستاي تولید نمونه اولیه محصوها آخرین تالشدر روز سوم، گروه
ها و محصول اولیه حاصل از آن بررسي شوند. عصر همین روز، ایدهه آن در حضور داوران ميیآماده ارا

دهند يه میه توضیحات در زمینه توجیه اقتصادي طرح، ارزشي که ارایها با اراشود، به طوري که گروهمي

کنند.مي دفاع خود طرح از اند و غیرهگرفته شدهو افرادي که به عنوان مصرف کنندگان نهایي در نظر 
ایي هشوند، برنده واقعي این رویداد گروهي نهایي داوران انتخاب ميأدر نهایت سه تیم برتر با ر

 ،اندرویداد حفظ کرده و با تجربیاتي که به دست آوردهاین هستند که تیم تشکیل شده خود را بعد از 
«.شرکت سودآور کنند استارت آپ خود را تبدیل به یک

 هايآموزي با گرایشهاي دانشآپهاي آموزشي و پرورشي آموزش و پرورش، استارتبا توجه معاونت
ات گفته، شروع به انجام مسابقتوانند طبق چارچوب مدون پیشهاي علمي و فرهنگي ميتولید محصول

آپي تآموزي استارصورت مسابقات دانش آپي استاني و ملي کنند و در ادامه این رویداد مهم را بهاستارت
المللي گسترش دهند.اي و بینمنطقه
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آموزیبرگزاری مسابقه پژوهش فرهنگی سال دانش -11

آموزان )با تأیید معلمان درس مورد نظر( با هاي درسي دانشتواند در میان پژوهشمعاونت پرورشي مي
 سال را انتخاب و معرفي کند.  مضامین فرهنگي مسابقه برگزار کرده، آثار برتر هر

آموزان به این آثار، به اثرگذاري فرهنگي برنامه اجرا شده امتیاز داوري به نمره دادن دانش %51احاله 
 خواهد افزود.

 تواند بر جذابیتها ميبه شکل مشابهي گسترش مسابقه اخیر در سطح آموزش و پرورش استان
مسابقه مورد نظر بیفزاید.

برگزاری مسابقه پژوهش فرهنگی سال معلمان -12

تواند با انتخاب پژوهش فرهنگي یا کتاب با مضامین معاونت پرورشي با همکاري معاونت آموزشي مي
 ها بیفزاید.فرهنگي معلمان، در عمل بر توجه معلمان به مسایل فرهنگي جامعه و حل آن
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آموزاندانشاندازی رادیو و تلوزیون راه -11

آموزان را فراهم تر دانشتواند اسباب مراوده بیشآموزان، مياندازي رادیو و تلوزیون استاني دانشراه
زیر  هاي فرهنگيآموزان بتوان فعالیتاندازي رادیو و تلوزیون دانشرسد با راهآورد، از این رو به نظر مي
 داد.، افزایش  91معترض دهه  پوشش نظام را براي نسل

آموزانپیشنهاد برنامه برای اوقات فراغت دانش -44

آموزان به باشگاه رفته، برخي شود که برخي از دانشآموزان مشخص ميبا بررسي اوقات فراغت دانش
کنند. بخش تربیت بدني آموزش و اي خاصي پیروي ميهاي تغذیههاي کاهش وزن یا رژیماز برنامه

 مند به ورزش یا کاهشآموزاني که عالقهتشکیل باشگاه ورزشي مجازي به دانشتواند با پرورش مي
هاي ارایه شده آموزان مزبور، برنامههاي الزم را ارایه کرده، با اخذ بازخورد از دانشوزن هستند، برنامه

 به آنان را اصالح و تکمیل کند.

زانآموهای آموزشی فوق برنامه برای دانشپیشنهاد برنامه -45

ي هاشود که برخي از این افراد در کالسآموزان مشخص ميهاي روزمره زندگي دانشبا بررسي برنامه
ا( هاي )نظیر تایپ، حسابداري و مانند آنهاي متفرقهاند یا برخي در کالسزبان خارجي ثبت نام کرده

 کنند.که ممکن است براي آنان در آینده راهگشا واقع شوند، شرکت مي
ها از هاي آموزشي زبان آموزشي )در سطوح مختلف( تایپ، حسابداري مقدماتي و نظایر آند برنامهایجا

ان فشار آموزهاي اخیر که بر اقتصاد دانشتوانند ضمن کاستن از بار مالي کالسطریق فضاي مجازي، مي
آنان باالتر ببرد. هاي فرهنگي معاونت پرورشي و آموزشي را برايهاي برنامهآورند، جذابیتوارد مي

پرورشوشناسان حاذق آموزشهای روی خط و برون خط توسط مراکز مشاوره و روانارایه مشاوره -46

آموزان است. بالطبع هاي ذهني دانشمراکز مشاوره آموزش و پرورش، محلي مناسب براي طرح دغدغه
 اند.تعطیل درآمدهبا تعطیلي نسبي آموزش و پرورش، مراکز اخیر نیز به صورت نیمه 
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تواند با همکاري مرکز مشاوره، ترتیبي اتخاذ کند که معاونت پرورشي آموزش و پرورش مي
اندازي شود تا به این ترتیب ضمن ارایه آموزان راههاي روي خط و برون خط براي دانشمشاوره
هاي مکان از دغدغههاي مشکالت تحصیلي، رواني و مانند آن، حتي االهاي مختلف در زمینهمشاوره

 آموزان کاسته شود.ذهني دانش
هاي ذهني دوستانشان به مشاوران حاذق و تشویق آنان به تشویق همیاران مشاور براي انتقال دغدغه

.هاي مناسبي هست که در این زمینه میسر و ممکن استمراجعه به مراکز روي خط مشاوره، از دیگر اقدام

های تخصصی توسط معلمانروماندازی چتراه -17

وگو در غرب، ارایه خدمات تخصصي به کاربران است. به عنوان هاي تاالرهاي گفتیکي از کاربري
هایي که بیمار سرطاني، کودك مبتال به سندروم داون، تجربه هاي متعددي براي خانوادهروممثال چت

فته گمانند آن را دارند، وجود دارد که افراد پیشسقط جنین، سوگ از دست دادن یکي از اعضاي خانواده و 
هاي متخصصان مربوطه براي کاهش مشکالتشان ها حضور یافته از راهنمایيرومتوانند در این چتمي

 استفاده کنند. 
هاي علمي و تخصصي )نظیر روماندازي چتتوانند در جهت راهمعلمان زبده آموزش و پرورش نیز مي

مند به موارد اخیر را در آموزان عالقهها( دانشت محیط، دنیاي خودرو و مانند آنباستان شناسي، زیس
هاي علمي و تخصصي خویش جذب کرده، اسباب رشد و اعتالي آنان را فراهم آورند.رومچت

ط هاي مرتبرومآموز ابتدایي است که عالیق وافر وي در چتتصویر زیر متعلق به شروین، دانش
اش فراهم آورد.واند جهت مناسب و بهینه یافته، اسباب اعتالي وي را در زمینه مورد عالقهتمي
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روم توسط معلمان کودکان با نیازهاي ویژه براي اولیاي این دست از کودکان و یا ایجاد ایجاد چت
آموزش و پرورش در هاي ارزشمند معلمان باشگاه مجازي براي  کودکان با نیازهاي ویژه، از دیگر اقدام

آید.ایام کرونایي به شمار مي

های اجتماعیاندازی برخی از پویشراه -11

ر هاي اجتماعي نظیاندازي برخي از پویشتوانند به راهمعاونت پرورشي با همکاري معاونت آموزشي مي
 نذر فرهنگي، وقف فرهنگي، شکست مافیاي کنکور و نظایر آن دست بزنند.

موزان آهاي کمک درسي مورد نیاز دانشتوان معلمان را تشویق کرد تا کتابوله نذر فرهنگي ميدر مق
را تهیه کرده، به صورت رایگان در فضاي مجازي قرار دهند. به همین ترتیب در فراز دیگري از برنامه 

نیاز  ه و موردتوان از معلمان متعهد خواست تا با شروع تحقیق در مورد مسایل مبتالبنذر فرهنگي مي
 هاي ارزشمندي نایل آیند.آموزان داوطلب، به انجام پژوهشجامعه، با همکاري رایگان دانش

آموزان، با استفاده از فضاي مجازي بالطبع اطالعات میداني مورد نیاز در ایام کرونایي توسط دانش
 گردآوري خواهد شد.

مان توان از معلي دیگري است که مياندازي پویش اجتماعي شکست مافیاي کنکور، پویش جدراه
اي هآموزان داوطلب که به انبوهي از منابع کالسخواست با توجه به تخصص خودشان )و همکاري دانش

خصوصي کنکور دسترسي دارند(، دست به خالصه سازي و تهیه منابع مورد نیاز کنکور کرده، با نشر 
ف و شکستن مافیاي کنکور گردند.ها در فضاي مجازي، در عمل موفق به تضعیرایگان آن
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ن تشویق آموزاتواند به این شکل برگزار گردد که دانشپویش اجتماعي حمایت از کودکان کار نیز مي
شوند که حتي با نشستن در کنار خیابان به کودکان کار سواد بیاموزند تا این کودکان محروم و دردمند، 

.با سواد شدن، از آینده بهتري برخوردار گردند

هاي ارتباطي جدید و رسد تأمل دوباره درباره فناوريبا توجه به آن چه از آن یاد شد، به نظر مي
و  آموزانتر به دانشفضاي مجازي در ارتباط با گسترش و تعمیق آموزش، خدمات رساني هر چه بیش

 ها و موارد مشابهن آنهاي مالي بسیاري از مسابقات حضوري با روي خط شداولیاي آنان، کاهش هزینه
هاي جدید در برابر نظام آموزش عمومي کشور تواند به گشایش افقضرورت داشته، این عمل مي

بینجامد.
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آموزشی در نظام هایگامی به سوی تحقق نوآوری -4

آموزش عمومی کشور

مقدمه

هاي آموزشي هاي آموزشي مورد توجه قرار گرفته است. در تعریف نوآوريدر این مقاله مقوله نوآوري
هاي آموزشي متضمن تغییر رویکرد سنتي به آموزش فعال و یادگیريِ توان بیان داشت، نوآوريمي

گیري از هاي علمي تازه، استقبال از بهرهپیشرفتهاي جدید و پردازيیادگیري، توجه به نظریه
 آموزان و پیش گرفتن برخوردهايهاي ارتباطي پیشرفته، عطف توجه به افزایش انگیزه دانشفناوري

نوآورانه و خالق در سطح کالس درس و مدرسه و سازمان آموزشي و در نهایت پاسخ مناسب به نیازهاي 
 پیچیده اجتماع است.

هاي هاي آموزشي در عرصهتجربیات موجود در سطح جهان بیانگر آن است که نوآورينگاهي به 
هاي آموزشي و تغییر و تحول در هاي اطالعاتي، نوآوري در روشاز فناوريمحتواي آموزشي، استفاده 
  اند.مراکز آموزشي تحقق یافته

عناوین: استفاده از هنرها، تربیت هاي آموزشي ذیل ترین نوآوريدر ادامه پس از معرفي برخي از مهم
ها به سمت مسایل اجتماعي، طرح الگوها آموزان، آموزش فعال، سوق دادن محتواي درسخالق دانش
آموزان، استفاده از هاي درسي، افزایش انگیزه دانشآموزان، بومي کردن محتواي کتاببراي دانش

اي، پذیرش بازي و تدریس میان رشته هاي جدید، فردي کردن آموزش، یادگیري مشارکتي،فناوري
آموزان، ارزیابي دوستان از فرد، ایجاد امکان تبادل خنده در جریان درس، ارزیابي و سنجش کیفي دانش

تجربیات در معلمان، سوق دادن معلمان به سمت تحقیق و پژوهش، گسترش دانش و اطالعات معلمان، 
ق و در مدارس، مناطق آموزشي و سازمان آموزش و جذب آموزگاران خالق و نوآور، ایجاد مدیریت خال

پرورش، تعمیق رابطه مدرسه با خانواده، ادغام کار و آموزش در مدرسه، همکاري با نهادهاي اجتماعي، 
آموزان در معرض برد اهداف مدرسه، تدارك تمهیدات خاص براي دانشآموزان در پیشبه کارگیري دانش

هاي مردمي و خیرخواهانه، ایجاد وزان محروم و ناتوان، جذب کمکآمخطر، بازنگري در آموزش دانش
 هاي کمک آموزشي،هاي آموزشي و تمهید دورهآموزان، کوتاه کردن دورهتجربیات دانشگاهي براي دانش

گفته در غالب موارد در نظام آموزش عمومي هاي پیشخاطرنشان گردیده است که متأسفانه نوآوري
اند.قرار نگرفتهکشور مورد امعان نظر 
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با بروز بیماري کرونا ویروس، شرایط خاص اجتماعي سبب شد تا مسووالن نظام آموزش عمومي 
هاي ارتباطي جدید، ادامه سال تحصیلي را به اتمام کشور با تعطیل کردن مدارس، با اتکا به فناوري

 سال آتي نیز مدارسبرسانند و از آنجا که سرانجام کرونا ویروس چندان مشخص نیست، ممکن است 
 به صورت تعطیل باقي بمانند.

هاي آموزشي، خاطرنشان ساخته است، اگر چه مسووالن مقاله حاضر پس از معرفي اجمالي نوآوري
اند تنها سال نیمه تمام تحصیلي را به اتمام نظام آموزش عمومي کشور در بحران کرونا ویروس کوشیده

ک توان به صورت یتهدید کرونا ویروس و شرایط ایجاد شده مي برسانند، اما نباید فراموش کرد که از
هاي آموزشي در سطح مدارس و فرصت هم سود برد و بر همین مبنا با براي تحقق و گسترش نوآوري

 سازمان نظام آموزشي اقدام کرد و به بسترسازي الزم در این جهت دست زد.
ي هاي آموزشر ارتباط با چگونگي گسترش نوآوريهاي الزم دها و شاهد مثالمقاله با ارایه استدالل

در دوران سیطره کرونا، به انجام رسیده است.

های آموزشی چیست؟نوآوری

روند و یکي از وظایف اولیه ، ذخایر انساني آن جامعه به شمار ميايکودکان و نوجوانان هر جامعه
ن صورت ذخایر بالقوه جامعه، فعلیت مسووالن نظام، توجه به شکوفاسازي این استعدادها است. در ای

خواهند  آل نایلایدهاي یابند، به رقم زدن جامعهکه مياي یافته، افراد با کفایت فردي و اجتماعي بهینه
عظیم انساني که در هاي رود، در برخورد با سرمایهآمد. از این رو از نظام آموزش و پرورش انتظار مي

حساسیت، ظرافت و دقت الزم برخورد کرده، با تدارك محتوا و فضاي  اختیار وي نهاده شده است، با
 آموزشي الزم، از این فرصت استثنایي، سود جوید.

هاي آموزشي که در بستري از تغییر رویکرد سنتي به آموزش فعال و یادگیريِ در این میان، نوآوري
رفته، هاي ارتباطي پیشري از فناوريگیهاي علمي تازه، بهرههاي جدید، پیشرفتپردازيیادگیري، نظریه

آموزان و پیش گرفتن برخوردهاي نوآورانه و خالق در سطح کالس درس توجه به افزایش انگیزه دانش
گوي انتظارهاي تواند جوابو مدرسه و پاسخ مناسب به نیازهاي پیچیده اجتماع، رخ نموده است، مي

 گفته باشد.      پیش
هاي هاي آموزشي در عرصهر سطح جهان بیانگر آن است که نوآورينگاهي به تجربیات موجود د

هاي جدید، همچون تفکر فراملي درباره حفظ محیط زیست؛ محتواي آموزشي )مانند: طرح موضوع
موزان در مسایل درسیشان با آها؛ برخورد دادن دانشنگاري و هنرها در جریان درساز تئاتر، روزنامهاستفاده 

هاي از فناوريهاي شغلي و موارد مشابه(، استفاده موزان با موقعیتآ، برخورد دادن دانشمحیط اجتماعي
زي، ساهاي مبتني بر شبیهاي، آموزشهاي رایانهاي، طراحيجویي از بازیهاي رایانهاطالعاتي )نظیر: بهره

هاي آموزشي نوآوري در روشاز رایانه و موارد مشابه(، هاي مجازي، خلق آثار هنري با استفاده آموزش
 هاي آموزشي)مانند: تبدیل معلمان از یک منبع اطالعاتي به یک راهنماي تحقیقاتي، طراحي روش
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هاي یادگیري و در معرض شکست تحصیلي و اخراج از کار، داراي ناتوانایيموزان بزهآخاص براي دانش
ري گیازي، کاهش تمرکز قدرت و تصمیممدرسه( و تغییر و تحول در مراکز آموزشي )نظیر: مدارس مج

از  اند.هاي آموزشي(، تحقق یافتهدر سطح مدیریت، مراکز آموزشي و گسترش جّو دموکراتیک در محیط
شود.هاي آموزشي، یاد مياین تحوالت ذیل عنوان نوآوري

 هاي آموزشي در مقاله حاضر، به قرار زیر است:تعریف مفهومي و تعریف عملیاتي نوآوري
هاي آموزشي، موارد ابتکاري و خالقي هستند که موجب تحول در نظام تعریف مفهومي: نوآوري»

 سازي و ارتقاي کیفي آن خواهند انجامید.آموزشي سنتي شده، به بهینه
از هاي مورد استفاده، استفاده هاي آموزشي ناظر بر محتواي آموزشي، روشتعریف عملیاتي: نوآوري

 ذیرش تغییرات مؤسسات آموزشي هستند. هاي جدید و پفناوري
ي پذیري فکررود که ضمن افزایش انعطافمحتواي آموزشي خالق و نوآورانه، محتوایي به شمار مي

و کارهاي بدیع از سوي آنان انجامیده، تولیدهاي فکریشان را افزایش دهد.ها موزان، به ارایه ایدهآدانش
هاي جاذب و متنوع )مانند: پویا دیدن نظام آموزشي، تبدیل ها، ارایه و ابداع روشنوآوري در روش

معلمان از یک منبع اطالعاتي به یک راهنماي تحقیقاتي، ارایه دستاوردهاي بدیع، نو و کاربردي به 
 انجامد.سازي آموزش ميمعلمان( است که به بهینه

 و موارد مشابه اشاره دارد.اي انهگیري از رایانه، وسایل چند رسهاي جدید، به بهرهاز فناورياستفاده 
هایي اشاره دارد که در نظام آموزشي رخ داده )نظیر افزایش تغییرات مؤسسات آموزشي هم به تحول

جّو دموکراتیک مؤسسه آموزشي(، به افزایش مشارکت فراگیران و در نتیجه افزایش کارآیي مراکز 
 (.9993انجامد )منطقي، آموزشي، مي

ادآوري است که مطالعات میداني حکایت از آن دارند که در بسیاري از شرایط در برابر البته الزم به ی
هایي در برابر آن پدید آمده است. به این معنا که با وجود هاي آموزشي به جامعه، مقاومتعرضه نوآوري

رخي ، اما بتوانند در نظام آموزشي پدید آورندهاي آموزشي ميهاي قابل توجهي که نوآوريآفرینيتحول
آموزان و سرانجام بسیاري از اولیاي امور آموزشي، به دلیل ناآگاهي و فقدان آموزان، اولیاي دانشاز دانش
هاي مزبور را هاي آموزشي، تحقق نوآوريپذیري الزم براي انطباق با تحوالت سریع نوآوريانعطاف

یري گهاي آموزشي، جهتاز نوآوري دشوار دیده، بعضاً با تغییر دید اولیه خویش مبني بر استقبال
گیرند که هاي آموزشي را در پیش ميپیشینشان را نفي کرده، بعضاً راه انکار و مقاومت در برابر نوآوري

 از این معنا در مقاله دیگري یاد گردیده است.
سي هاي زیر به اجمال مورد بحث و بررهاي آموزشي، به ترتیب نوآوريدر ادامه، در بررسي نوآوري

 قرار خواهند گرفت:
ها به سمت آموزان، آموزش فعال، سوق دادن محتواي درساستفاده از هنرها، تربیت خالق دانش
هاي درسي، افزایش انگیزه آموزان، بومي کردن محتواي کتابمسایل اجتماعي، طرح الگوها براي دانش

وزش، یادگیري مشارکتي، تدریس هاي ارتباطي جدید، فردي کردن آمآموزان، استفاده از فناوريدانش
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آموزان، ارزیابي اي، پذیرش بازي و خنده در جریان درس، ارزیابي و سنجش کیفي دانشمیان رشته
دوستان از فرد، ایجاد امکان تبادل تجربیات در معلمان، سوق دادن معلمان به سمت تحقیق و پژوهش، 

وآور، ایجاد مدیریت خالق و در مدارس، گسترش دانش و اطالعات معلمان، جذب آموزگاران خالق و ن
مناطق آموزشي و سازمان آموزش و پرورش، تعمیق رابطه مدرسه با خانواده، ادغام کار و آموزش در 

برد اهداف مدرسه، تدارك آموزان در پیشمدرسه، همکاري با نهادهاي اجتماعي، به کارگیري دانش
آموزان محروم و ناتوان، نگري در آموزش دانشآموزان در معرض خطر، بازتمهیدات خاص براي دانش

آموزان، کوتاه کردن هاي مردمي و خیرخواهانه، ایجاد تجربیات دانشگاهي براي دانشجذب کمک
 هاي کمک آموزشي.   هاي آموزشي، تمهید دورهدوره

استفاده از هنرها در جریان تدریس

سازد که عالیق هنري، اولین اولویت ميآموزان، خاطرنشان رنزولي در بررسي عالیق مختلف دانش
آموزان در مجموعه عالیق آنان است. از سوي دیگر برخي از مطالعات حکایت از آن دارند انتخابي دانش

آموزان در زمینه مسایل هنري بر میزان اعتماد به نفس دانش که موفقیت در انجام کارهاي هنري،
یابد. از همین رو، استفاده از تئاتر و انجام آنان تعمیم ميبه سایر موارد تحصیلي افزوده، این مسأله 

وستر، کالژ، طراحي، گرافیک، پ ها، پانتومیم، تئاتر عروسکي، شعر، کاریکاتور، نقاشي،گونه درسنمایشنامه
هاي مختلف در جریان ارایه مباحث درسي از سوي برخي از )گِل( سفالگري، فیلم و موسیقي به شکل

ر گرفته شده است.معلمان، به کا

تربیت خالق شاگردان

 هاي آموزشاند تا با استفاده از روشبرخي از معلمان نوآور و خالق، در جریان تدریس خویش کوشیده
طرح الگوهاي  پردازي، نگارش خالق، خواندن خالق، حل مسأله،خالقیت )مانند: بارش فکري، بدیعه

آموزان خود را تشویق کنند تا تکالیف خویش را به دانشها(، گیري از تخیل و نظایر آنخالق، بهره
صورتي نو، بدیع، خالق و متفاوت، ارایه کنند. به عنوان مثال، در درس انشاء، تهیه انشاءهاي خالق به 
صورت تکمیل متن نیمه تمام، انشاي گروهي، خالصه نویسي، انشاي مصور، انشاي شفاهي، نگارش 

ه تهی آموزان،ر، تهیه داستان از مجموعه تصاویر ارایه شده به دانشهاي ردوبدل شده بین دو نفحرف
داستان بر مبناي تصویري مبهم، بازآفریني یک حادثه تاریخي در مسیري متفاوت، تهیه انشاء با عنوان 

هاي هایي از پردازشوگوي حذف شده فردي در یک صحبت دو طرفه نمونهدرج گفت پذیر،انعطاف
اند. در درس نقاشي نیز برخي از معلمان با پیشنهاد تهیه لمان به انجام آن پرداختهخالق هستند که مع

ه، با اشکال هندسي، نقاشي شطرنجي، قرین اي(،نقاشي با خطوط مختلف )شکسته، موازي، منحني، دایره
، فصل( 3ارایه ها )هاي برجسته، نقاشي فصلدیکته، نقاشي با نقش -انگشتي، گروهي، تخیلي، نقاشي

 اند.آموزان دادهها را به دانشنقاشي با اعداد، نقاشي روي اشیایي به جز کاغذ و نظایر آن
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آموزش فعال

پردازان از یادگیري عمیق در برابر یادگیري سطحي، یادگیري براي شناختن در برابر برخي از نظریه
 وار، یادکرده، به اینوطيیادگیري براي به خاطر آوردن و یادگیري براي یادگیري در برابر آموختن ط

یري هاي علمي نپردازد، امکان یادگاند که اگر فراگیر، شخصاً به کشف یافتهترتیب خاطرنشان ساخته
اند تا واقعي را از دست خواهد داد. از این رو، برخي از معلمان با اتخاذ رویکرد آموزش فعال، کوشیده

م بزنند. تالش براي تحقق آموزش فعال در مدارس تري را براي شاگردانشان، رقیادگیري عمیق و جدي
آموزان شروع شده، به استفاده از ابزارهاي هاي بازدیدي براي دانشایران، از سطح پایینِ گذاشتن برنامه

آموزان به سمت ها، سوق دادن دانشآموزشي )دست ساز و تهیه شده(، تالش در جهت ارایه عملي درس
 هاي مستقل، انجامیده است.آموزان به انجام پژوهشتشویق دانش پژوهش در زمینه مباحث درسي و

ها به سمت مسایل اجتماعیسوق دادن محتوای درس

جوامع بشري، شاهد انبوهي از مسایل حل نشده اجتماعي هستند و براي حل این مسایل، استفاده از 
ي یب که با آَشناسازهاي طالیي دیگرپیروي کودکان در مدارس، توصیه شده است. به این ترتسال

آموزان با مسایل اجتماعي موردنظر، در عمل بستر الزم جهت تخفیف و تعدیل مسایل مزبور، دانش
 فراهم خواهد آمد.

طرح مسایلي مانند: روابط اجتماعي و چگونگي رفتار در جامعه، بازیافت مواد، محیط زیست، 
اند، تفکر و تأمل در مورد مسایل ختراع کردهها اهایي که بچههایي در مورد اختراع و دستگاهداستان

هاي مورد نیاز جوامع بشري، از جمله هاي صنعتي، حمل و نقل و اجتماعي و اختراعمختلف در زمینه
ند. برخي از اهاي دبستاني تا دبیرستاني کشورهاي پیشرفته، مطرح شدهمباحثي هستند که در کتاب

 هايهایي که در نظام آموزشي خود به گرایشد، دبیرستانهاي انجام شده، داللت بر آن دارنبررسي
ر گیري اخیتري از مدارس مشابهي که فاقد جهتاند، نتایج آموزشي مطلوباجتماعي توجه نشان داده

 اند.اند، به دست آوردهبوده
در ایران، برخي از معلمان و مدارس نوآور در جهت سوق دادن مباحث درسي به سمت مسایل 

اند:هاي زیر زدهدست به اقدام اجتماعي،
 ربط مسایل درسي به مسایل کاربردي و اجتماعي، -
 هاي اجتماعي،نمایش فیلم -
 آموزان به منابع اطالعاتي موجود در جامعه،ارجاع دانش -
 ارجاع شاگردان به جامعه جهت پژوهش، -
 آوردن مسووالن مختلف به محیط مدرسه، -
هاي اجتماعي به کالس و مدرسه،هایي از آسیبآوردن نمونه -
 آموزان،هاي اجتماعي به دانشدادن مسوولیت -
 هاي اجتماعي.آموزان به محیطبردن دانش -
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آموزانطرح الگوها برای دانش

 الگوها مسیر چگونه بودن و چگونه شدنگیري شخصیتي فراگیران دارند، الگوها، نقش مهمي در شکل
 ند.کنرا فراروي افراد، ترسیم مي

سان شنااند، روانهاي مختلف جهان که بر روي نقش الگوها، تأکید وافري داشتهگذشته از فرهنگ
ایي که اند تا جبدیل الگوها در تربیت خالق و بهینه متربیان را مورد تأیید قرار دادهمتعددي، نقش بي

عنوي را براي ارتقاي مأله سچاللر، با بازگشت به گذشته، به طرح رابطه مرید و مرادي پرداخته، این مس
 دهد.شاگردان، مورد تأکید قرار مي

آموز برتر علمي و اخالقي به عنوان الگو، از وي برخي از معلمان ایراني، گاهي با طرح یک دانش
اند. در موارد دیگري بعضي از معلمان با آموزان دیگر به صورت یک الگو یاد کردهبراي دانش

اند و سرانجام در آموزانشان مطرح ساختهعمل به صورت الگویي فراروي دانشرفتارهایشان، خود را در 
 هنري، ورزشي و دیني، -موارد دیگري، معلمان با طرح الگوهاي مختلف علمي، تاریخي، اجتماعي، ادبي

 اند.الگوهایي مناسبي را براي شاگردانشان مطرح ساخته
 هاي خورشیدي برايدر مدرسه، استفاده از سلولطرح الگوهاي رفتاري مختلف )مانند: بازیافت مواد 

هاي علمي و نظایر آن(، وجه دیگري از طرح الگو براي فراگیران تهیه آب گرم مدرسه، برگزاري همایش
اند.آید که در برخي از مدارس، مورد توجه قرار گرفتهبه شمار مي

های درسیبومی کردن محتوای کتاب

ر برخي از اولیاي آموزشي را ب ون و متفاوتي برخوردارند و همین مسأله،مناطق مختلف، از امکانات گوناگ
 هاي درسيبپردازند که چه ضرورتي دارد که به فرض، کتابآن داشته است که به طرح این مسأله 

هاي مناطق شهري باشد؟ بالطبع در صورت توجه به این معنا، با مناطق روستایي، دقیقاً مشابه کتاب
آموزان مناطق مختلف جغرافیایي )روستایي، ساحلي، شهري، دانش هاي درسي،بومي شدن کتاب

نشین(، به فراگیري مباحث درسي ناظر بر امکانات بومي همان محیط )خاصه امکانات اقتصادي( پایتخت
هاي گردند که از اکثریت قریب به اتفاق آموختهپردازند و به این ترتیب از این امکان برخوردار ميمي

 بهره جویند.ویش، به شکل عملي، خ
نون تاکالزم به یادآوري است که نوآوري اخیر، به سبب نظام آموزشي غیرمنعطف و متمرکز ایران، 

در کشور محقق نشده است.

آموزانافزایش انگیزه دانش

هاي مطرحي است که به تعمیق یادگیري فراگیران آموزان، یکي از نوآوريافزایش انگیزه دانش
آموزان در دیگر کشورهاي انجامد. بررسي ادبیات جهاني حکایت از آن دارد که افزایش انگیزه دانشمي

 هاي زیر، پي گرفته شده است:جهان، با اتخاذ روش
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آموزان )مانند بحث دو گروه موافقان و مخالفان هاي دو و چند طرفه در بین دانشاندازي بحثراه -
اعدام در جامعه(،

ها و تبلیغات در درس مطالعات اجتماعي،ها، نامهن سخنرانيبررسي مت -
،«فکر کنید»و « وگوگفت»آموزان در کتاب ذیل عناوین پیشنهاد اخذ نظر دانش -
آموزان در طراحي تکالیف درسي،سهیم کردن دانش -
هاي جذاب و متنوع،مخلوط کردن مباحث درسي با داستان -
ا ها بي علمي )مانند: تجدید یخبندان کره زمین، برخورد سیاركهابیان هنري مسایل و راه حل -

زمین و نظایر آن(،
ارایه مفاهیم درسي با توجه به سیر تاریخي تحول مفاهیم، -
هاي مورد نظر،نظرسنجي از افراد دیگر در زمینه -
ارایه مباحث درسي با استفاده از ذخایر فرهنگي در کشور، -

شان آموزانهاي زیر، در صدد افزایش انگیزه دانشور ایراني، با توسل به روشبرخي از معلمان نوآ     
اند:برآمده
ها با مسایل هنري و بازي(،ها )با ترکیب درسجذابیت بخشیدن به درس -
انگیز در کالس درس،ایجاد فضاي هیجان -
انگیز در سطح مدرسه،ایجاد فضاي هیجان -
اي تعمیق یادگیري شاگردان،هاي ابتکاري برپیش گرفتن طرح -
آموزان،توجه به عالیق شخصي دانش -
تکریم شخصیت شاگردان، -
آموزان در تهیه مباحث علمي الزم براي کالس درس،به کارگیري دانش -
تفریحي در سطح مدرسه، -هاي علمي و علميبرگزاري جشنواره -
ایجاد فضاي شاد در کالس درس و مدرسه، -
ي مرتبط با درس،هاطرح سرگرمي -
معنویت بخشیدن به فضاي کالس، -
و استفاده از شرایط پیش آمده جهت عمق بخشیدن به یادگیري شاگردان. -

های ارتباطی جدید استفاده از فناوری

ن هاي ارایه شده، در نظام آموزشي نیز بهره جویند، از ایبا پیشرفت فناوري، متخصصان کوشیدند تا از فناوري
هاي هاي اخیر، پس از ورود رادیو، تلویزیون و سینما به عرصه آموزش، به تدریج  ویدیو، دستگاهدههرو طي 

هاي ویدیویي، مورد استفاده آموزشي قرار گرفتند و در نهایت با پا به عرصه نهادن اُپک و اسالید و بازي
آموزش، سود جسته شد. ماهواره، اینترنت و تلفن همراه، از این ابزارهاي ارتباطي نیز در جریان
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 از تاریخ گرفته تا فیزیک و شیمي، هاي مختلف،اي، در عرصه آموزش درسرایانه -بازیهاي ویدیویي
 اند.آمدهآموزان راهگشا واقع شده، به کمک فهم بهتر مباحث درسي دانش

مختلف  يهااینترنت نیز به سهم خود تحول شگرفي در نظام آموزشي پدید آورده است. عرضه سایت
آموزشي در اینترنت، امکان آموزش مجازي و از راه دور را فراهم آورده است و امکان عمل اخیر،  -علمي

المللي بین برخي از مدارس را محقق ساخته است. از سوي دیگر، امکان هاي آموزشي بینبستر همکاري
 هاي خودشانن به وب نوشتآموزاتهیه وب نوشت، سبب شده است که برخي از معلمان با ارجاع دانش

یا تشویق آنان به تهیه یک وب نوشت مستقل، گام آموزشي مناسبي بردارند. به شکل مشابهي، برخي 
هاي ها در جهت بحثهاي گپ اینترنتي، از این اتاقآموزانشان به اتاقاز معلمان با سوق دادن دانش

 اند.درسي و آموزشي )مانند آموزش زبان(، سود جسته
اي گسترده هده از نرم افزارهایي نظیر: پاورپونیت، تهیه انیمیشن، کلیپ و فتوشاپ، امکان عملاستفا

 دیگري به لحاظ آموزشي فراروي فراگیران، پدید آورده است.

، انجامیده است.1هاي آموزشي از تلفن همراه، به طرح مفهوم جدید آموزش مبتني بر موبایلاستفاده

ها اوريها، وجه دیگري از استفاده از فنکترونیکي، ام.پي.تري.پلیر و مانند آناستفاده از وایت بردهاي ال
 دهند. در نظام آموزشي را تشکیل مي
برخي از اقشار اجتماعي )و یا برخي از  هاي ارتباطي در نظام آموزشي،با وجود اثرات مفید فناوري

له ها نیستند که از این مسأستفاده از آنکشورهاي جهان(، به سبب فقري که از آن برخوردارند، قادر به ا
شود. در همین راستا به سبب عالقه کمتر زنان به استفاده از اینترنت، با عنوان شکاف دیجیتالي یاد مي

شکاف جنسیتي نیز پدید آمده است که براي تعدیل هر دو مورد اخیر، تمهیداتي اندیشیده شده است.

 فردی کردن آموزش

طرح نظریه هوش چندگانه، در عمل بستر نظري فردي کردن آموزش را فراهم آورد. با  2هوارد گاردنر

ساني نگریسته نشده، براي هر فرد، نیازهاي در جریان فردي کردن آموزش، فراگیران به شکل یک
شود و از همین رو معلم، باید به تناسب توان و آموزشي و سرعت فراگیري متفاوتي در نظر گرفته مي

 به راهنمایي و ارایه مباحث آموزشي به وي، اقدام ورزد.یر، ظرفیت فراگ
فردي کردن آموزش، در حد محدودي مورد توجه برخي از معلمان خالق و اولیاي در ایران مسأله 

وزان آماز سطح خفیف دادن تکالیف دلخواه و آزاد به دانشنوآور مدارس، قرار گرفته است و این مسأله 
آموزان در وع شده، به ارایه تکالیف متفاوت اجراي پروژه دلخواه، کار با دانشدر برخي از مدارس، شر

آموز و در نهایت پذیرش سرعت متفاوت یادگیري هاي دانشخارج از کالس، ارزیابي با توجه به ویژگي
آموزان در کالس درس، انجامیده است.دانش

1. M-learning or mobile learning

2. Howard E. Gardner
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یادگیری مشارکتی

ه گیرد، به عبارت دیگر، این گرود، گروه مورد توجه قرار ميدر یادگیري گروهي یا مشارکتي، به جاي فر
دهد و در نهایت این گروه است که برنده یا بازنده آموزد، گروه است که تکلیف انجام مياست که مي

 شود.مي
آموزان در یادگیري گروهي، در درجه نخست موظف به ایجاد یک وابستگي مثبت بوده، در دانش

آموزان شتک دانظایف فردي خویش، پاسخگو هستند. به عبارت دیگر، از آنجا که تکدرجه بعد در برابر و
دانند، در صورت موفقیت فردي نیز در نهایت به نمره مطلوب طبع خویش نخواهند رسید، بنابراین مي

 آموزان گروهشان، به کمک سایر دانشدانند تا براي رسیدن به نمره مورد عالقهخودشان را موظف مي
داخته، اسباب ارتقا و تعالي آموزشي آنان را نیز فراهم آورند و از سوي دیگر در صورت تعلل و تخطي پر

ي خواهند که وي تعلل و کاستیکي از اعضاي گروه، سایر اعضا با ابراز نارضایتي خویش از وي، از او مي
 .باشد را در اسرع وقت، مرتفع سازدخویش را که به زیان )خود او و( گروهش مي

ل گذاري، شکآموزان(، نامبندي )ترکیب دلخواه یا متعادل دانشدر یادگیري مشارکتي، نحوه گروه
از پیش  هاي)با تغییر چینش صندلي کالس یا حضور در محلي با میز و صندلي برگزاري کار گروهي

هاي از گروهارزیابي هاي درس، طرح سوال، آماده شده( و وظایف گروه )یادگیري درس، پاسخ به سوال
دیگر، تهیه مباحث فوق برنامه(، نحوه ارایه مباحث )ارایه ساده اطالعات، تبلیغ مواضع مطالعه شده، 

گونه مباحث( و ارزیابي )تصحیح یک برگه گروه، تصحیح برگه سرگروه یا ارزیابي تدریس نمایشنامه
تواند به صورتي منعطف در نظر گرفته شوند.ها از یکدیگر(، ميگروه

ایدریس بین رشتهت

وان تاي هستند و از منظر یک رشته واحد، نميهاي مختلف اجتماعي، واقعیاتي بین رشتهواقعیات پدیده
هاي مورد نظر، وقوف کافي و وافي یافت، از این رو براي فهم بهتر مسایل، برخورد با مسایل به پدیده

 ها، راهي است که به مقصد واي آنرشته مورد نظر از چند زاویه دید مختلف و به تعبیري بررسي بین
 نماید.تر ميمقصود، نزدیک

لف هاي مختاند تا با طرح مسایل از زاویه دید رشتهبرخي از معلمان بنا به ذوق شخصي، کوشیده
اشي فیزیک و ادبیات، انگلیسي و دیني، انشا، نق )مانند ترکیب مباحث شیمي و مسایل زیست محیطي،

شي تر، بعضي از اولیاي آموزآن(، به ارایه مباحث درسي خویش، بپردازند. در سطحي پایینو هنر و نظایر 
ي داري رواي )مانند: بررسي تأثیر دینهاي بین رشتهآموزان به پژوهشاند با هدایت دانشکوشیده

ها را به سمت و سوي منظري چند سالمت جسماني و رواني در درس دیني(، منظر تک بُعدي درس
تر، سوق دهند.دي و جامعبُع
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پذیرش بازی و خنده در جریان درس

ا، همطالعات انجام گرفته در زمینه بازي حکایت از آن دارند که بازي در کاهش اضطراب، افزایش خالقیت
آمیز بودن بازي، افزایش اعتماد به نفس کودك و نوجوان، مؤثر تعمیق یادگیري و در صورت موفقیت

اي هها به بازي و خنده در دستور کار نظاماخیر سبب شده است که آمیختن درسمسأله آید. واقع مي
آموزشي پیشرفته، قرار گیرد. به عنوان نمونه، در بررسي کتاب ادبیات مقطع ابتدایي آلمان، تکالیف زیر 

 قابل مشاهده است: گر آمیختگي با بازي هستند،که به نوعي تداعي
ي هایي که روسازي، ریختن تاس با مکعبهاي عروسکي، بازي قافیهیشنماهاي نمایشي، بازي»

زي با هاي نگارشي، باهاي ریخته شده، بازياند و بررسي معناي تاسها حروف الفبا نقش بستهبدنه آن
هاي کودکانه، تبدیل جمالت به تصاویر نمایشي، یافتن جدول، تهیه یک خط مخصوص، ابداع واژه

 «.انند آنتیترهاي مناسب و م
موزانشان آبرخي از معلمان ایراني با استفاده از عامل بازي، سعي در عمق بخشیدن به یادگیري دانش

هاي ریاضي )نظیر شکار اعداد مناسب با قالب اند. به عنوان نمونه در مقطع دبستان، بازيکرده
گارش فتن و تخفیف دادن(، نزدن پنالتي، مغازه بازي، خرید و فروش با تخفیف گرگیري آهنربایي، ماهي

امالء در جریان بازي )مانند: نوشتن کلمات در حالت دویدن، حرکت با لیله و نوشتن کلمه مورد نظر، 
نوشتن با قوطي ریکایي که به صورت آبپاش در آمده است در سطح حیاط  مدرسه، تهیه کلمات با سیم 

 شود.وسط برخي از معلمان اجرا ميپذیر، امالي فضایي، بازي با تاس( و مانند آن، تانعطاف
 رسانيسوالي، مسابقه اطالع 21توانم، مسابقه سپاري نميهایي نظیر: خاكدر سطح متوسطه اول، بازي

درِ گوشي، اجراي پانتومیم براي حدس زدن سوال یا پاسخ مورد نظر، انجام بازي بلوف زدن در جریان 
ات، تدریس مختصات و رسم بردار به صورت بازي در ارایه درس توسط شاگردان، مشاعره در درس ادبی

 اند.حیاط مدرسه و مانند آن، گزارش شده
هایي در سطح متوسطه دوم نیز مواردي مانند: تدریس حد و انتگرال یا آموزش آرایش کوانتومي با بازي

اند.مانند پرتاب توپ یا نمایش ورود به هتل و اسکان در آن، با بازي محقق گردیده

آموزان به جای ارزیابی کمیابی کیفی دانشارزی

آموز ارزیابي کمي با ارایه یک نمره، تنها به ترسیم دورنمایي یک بعدي و مبهم از وضعیت درسي دانش
پردازد. حال آن که ارزیابي کیفي با رها کردن خود از ارایه یک نمره، با به دست دادن توصیفي از مي

د نظر، ضمن انتقال تجربیات معلم پیشین به معلم بعدي نقاط قوت و ضعف شاگرد در درس مور
 نماید.آموز، راه برخورد موفق با وي را ميدانش

ارزیابي کیفي در نظام آموزشي برخي از کشورهاي جهان، کم و بیش رسوخ کرده، خاصه در دوره 
گردد.ابتدایي، اعمال مي
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ایي هست و براي دوره ابتدایي، بحثدر ایران بحث ارزیابي کیفي به صورت رسمي پذیرفته نشده ا
و نظیر آن(، مطرح شده است. اما برخي از معلمان  93-91، 91-21هاي شناور )مانند: مانند پذیرش نمره

نوآور )خاصه در مقطع ابتدایي که معلمان در قیاس با همکاران متوسطه اول و دوم خود، از دست بازتري 
ستقبال کرده، سعي در اعمال آن در کالس آموزشي و مدرسه برخور دارند(، شخصاً از ارزیابي کیفي ا

اند.خویش کرده

ارزیابی دوستان از فرد

هاي علمي و تربیتي، آموز، با دو هدف انجام ارزیابيها از دانشرایج کردن ارزیابي دوستان و همکالسي
 پذیرد.صورت مي

آموزان از یکدیگر، به کاهش ارزیابي دانشادبیات جهاني موجود در این زمینه، حکایت از آن دارد که 
 انجامد.احساس اضطراب آنان و افزایش احساس خودکار آمدیشان، مي

آموز دیگر، پرسش آموزان از همدیگر در ایران، به صورت پرسش یک شاگرد از دانشارزیابي دانش
موزان کالس از فرد آهاي کالس از یکدیگر، پرسش همه دانشسر گروه از اعضاي گروه، ارزیابي گروه

هایشان، داوطلب، ارایه معیارهاي نمره دادن به فراگیران و درخواست نمره دادن آنان به همکالسي
آموزان کالس و به درخواست از شاگردان ضعیف براي طراحي سوال، اخذ امتحان و نمره دادن به دانش

اند.س، گزارش شدهبحث نهادن برخي از رفتارهاي نامناسب اجتماعي شاگردان در جمع کال

ایجاد امکان تبادل تجربیات در معلمان

بدیل معلمان در نظام آموزشي، به غفلت نسبي نظام آموزشي پردازان با اشاره به نقش بيبرخي از نظریه
اند که در غالب موارد، آموزش معلمان که حلقه واسط در برخورد با معلمان یاد کرده، خاطرنشان ساخته

 هاي آموزشي به فراگیران هستند، مورد غفلت قرار گرفته است.انتقال نوآوري
ن تریهاي آموزشي پیشرفته جهان حکایت از آن دارد که توانمندسازي معلمان، از مهمبررسي نظام

آید. به عنوان نمونه، برنامه راهبردي اصالحات آموزشي راهبردهاي تحول در نظام آموزشي به شمار مي
ت طلبد تا براي امنیر امریکا، به صراحت دولت و نهادهاي مدني را به یاري ميبا رویکرد امنیت ملي د

 ملي و آینده کشور، اولویت نخست خود را بهسازي آموزشي و توانمندسازي معلمان قرار دهند.

. این هدف به 1هاي توانمندسازي معلمان، ایجاد امکان تبادل تجربیات در آنان استیکي از روش

هاي آموزشي، برگزاري جلسات مشترك معلمان با مدیران، از جمله برگزاري کارگاه هاي مختلف،صورت

براي تحقق یک نوآوري، عوامل مختلفي، از فرد نوآور و خالق گرفته تا شرایط و امکانات محیطي در آن مؤثرند. بالطبع در. 1

ه تر بهاي دیگر، سهم امکانات محیطي پر رنگها، سهم خالقیت و نواندیشي معلمان، و در برخي از نوآوريبرخي از نوآوري
هاي انجام گرفته در سطح معلمان و اولیاي آموزشي نوآور ایراني، داللت بر آن دارد، در شرایطي که سهم رسد. بررسيمي نظر

موزان، پذیرش شادي و نشاط در کالس آدرسي دانشهاي نوآوري معلمان در تحقق نوآوري آموزشي )نظیر: افزایش انگیزه
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شناسان، مشاوران، متخصصان تکنولوژي آموزشي و هاي برنامه درسي، روانناظران، هماهنگ کننده
 پذیرد.دیگر افراد مرتبط و تدریس تیمي، صورت مي

به مشارکت و ارایه تجربیات شخصي خویش در ایران گذشته از معلماني که براي تک ماندن، حاضر  
به همکارانشان نیستند، معلمان نوآور با یکدیگر، معلمان نوآور براي معلمان غیرنوآور و معلمان عادي با 

کنند و در جریان جلسات مزبور، ضمن طرح تجربیات موفق خویش، یکدیگر، جلسات محدودي برگزار مي
آید.ر نشریه یا نشریه الکترونیکي، فراهم ميبستر گسترش این تجربیات از طریق درج د

سوق دادن معلمان به سمت تحقیق و پژوهش

ان به دهندگهاي دقیقي )در زمینه کنترل پاسخهاي مدون علمي، دقت نظر و کنترلبراي اجراي تحقیق
ا ملحاظ سن، جنس، پایگاه اقتصادي، اجتماعي، وضعیت فرهنگي، قومیتي و مانند آن(، ضرورت دارد. ا

هاي دقیق علمي، امکان مناسبي براي معلمان فراهم هاي اقدام پژوهشي، با کاهش کنترلدر پژوهش
گردند، شود تا آنان با اتکا به این روش، به حل مسایل و مشکالتي که در سطح کالس با آن روبرو ميمي

 نایل آیند.
( که طي www.casestudy.comاند )مانند سایت هایي طراحي شدهدر سطحي فراتر، گاهي سایت

آن، معلمان تجربیات پژوهشي موردي خود را با همکارانشان در دیگر نقاط جهان، به اشتراك گذارده، 
گردند.از دستاوردها و تجربیات پژوهشي یکدیگر، منتفع مي

گسترش دانش و اطالعات معلمان

ي هامان در برخورد با نوآوريهاي آموزشي، داللت بر آن دارد که معلبررسي واکنش معلمان به نوآوري
گذارند:هاي زیر را از خود به نمایش ميآموزشي، به ترتیب واکنش

 هاي آموزشي،عدم استفاده از نوآوري -
وجوي اطالعات در مورد نوآوري مطرح شده،جست -
تهیه نوآوري براي استفاده، -
استفاده ناهماهنگ و مکانیکي، -
استفاده عادي، -
پارچه و هماهنگ با دیگران،استفاده یک -
هاي احتمالي.وجو براي جایگزینجست -

تر یشبرد اهداف مدرسه(، بموزان در پیشآدر کالس درس، به کارگیري دانش درس، پیش گرفتن یادگیري مشارکتي یا گروهي
اما در مواردي که سهم شرایط محیطي  اند،هاي نو، جدید و قابل توجه، دست زدهبوده است، معلمان به ارایه انبوهي از نوآوري

اق تر بوده است، معلمان باالتفر نظام آموزشي(، بیشدر تحقق نوآوري مورد نظر )مانند حمایت از معلمان و افراد نوآور و مبتکر د
زم سازمان گذاري الکه این معنا، بیانگر فقدان توجه و سرمایهاند از فقدان نوآوري اخیر در جریان تجربیات آموزشي خود یاد کرده

هاي آموزشي است.آموزش و پرورش، در امر نوآوري
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و  بازآموزي»هایي نظیر گفته، طرحدر سطح جهان براي تسریع جا به جایي معلمان در مراحل پیش
ق تشوی»، «هاي آموزشيآشناسازي معلمان با نوآوري» ،«هاي جدید آموزشيآشنا کردن معلمان با روش

سوق دادن معلمان به سمت تحقق یک یا »و « هاي ارتباطي آموزش از راه دورشبکهاستفاده معلمان از 
، پیشنهاد و به مرحله اجرا درآمده است.«چند نوآوري )هر چند کوچک و جزئي( در سطح کالسشان

هاي ضمن خدمت )که بررسي اطالعات موجود در سطح ایران حکایت از آن دارد که به جز کالس
دهند(، برخي از مدارس و اولیاي هاي آموزشي، توجه خاصي نشان نميباً به نوآوريها هم غالاین کالس

هاي آموزشي در سطح به شکلي خودانگیخته، در صدد آشناسازي و کاربردي کردن نوآوري آموزشي،
اند.هاي خود برآمدهمدرسه و کالس

جذب معلمان خالق و نوآور

یاً کنند و ثانتري تربیت ميآموزان خالقمعلمان خالق، دانشادبیات جهاني حکایت از آن دارد که اوالً 
د و سازنبرداري آموزشي را محقق ميترین بهرهترین امکانات، بیشآموزگاران خالق و نوآور، با جزئي

ا آموزان گرفته تهاي آموزشي از دانشهایي که در برابر نوآوريثالثاً معلمان خالق، در برخورد با مقاومت
آنان و از معلمان دیگر گرفته تا مسووالن مدرسه، منطقه و سازمان آموزش و پرورش، صورت اولیاي 

 کنند.تعدیل و حذف موانع پیش آمده مي تري عمل کرده، سعي در تخفیف،پذیرد، به شکل مناسبمي
معلمان خالق، در موارد دیگري نیز قادر به رفع مشکالت فراروي نظام آموزشي هستند. به عنوان 

اند، در صورتي که برخي از معلمان، به سبب استفاده از هاي انجام شده نشان دادهثال، بررسيم
تأثیري منفي در همکاراني که از پاداش هاي آموزشي از پاداش برخوردار شوند، این مسأله نوآوري

 ي خود بهگذارد، اما در صورت خالق بودن معلم، وي به صورت ذاتي و به شکلاند، ميبرخوردار نشده
هاي هایي نو و غیرمتعارف هست که موارد  اخیر نیز به میزان زیادي با نوآوريخود، مایل به تحقق راه

هاي آموزشي منطبق هست و بنابراین دیگر نیازي چنداني به ترغیب معلمان به استفاده از نوآوري
آموزشي و در پي آن، تشویق مالي آنان نیست.

ان آموزش و پرورش، مناطق آموزشی و مدارس ایجاد مدیریت خالق در سازم

تجربیات جهاني حاکي از آن است که مدیریت تغییر، به مثابه اقدامي سازماني در جهت تحول و پیشرفت 
 شود.در نظر گرفته مي

اگر مدیریت سازمان آموزشي خالق عمل کند، هم در ابعاد محتوایي )مانند: تهیه سناریوي رویارویي 
ي ها، طراحدر مجموعه درسدر نظر گرفتن زنگ خالقیت و حل مسایل تکنولوژیکي  مدارس با آینده،

 هايکارآفریني در مدرسه و نظایر آن( و هم در ابعاد اجرایي )نظیر: بسترسازي براي ترویج نوآوري
هاي آموزشي و تالش براي فایق آمدن بر مقاومت در برابر نوآوري آموزشي در سطح مناطق آموزشي،

آن(، تحول آفرین واقع خواهد شد.مانند 
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تواند عرصه را براي تر، ایجاد مدیریت خالق و نوآور در سطح مناطق آموزشي، ميدر سطحي نازل
هاي آموزشي، در سطح مدارس فراهم آورد. در برخي از مدارس ایران، ایجاد سایتي براي ورود نوآوري
انتخاب مشاوران جوان منطقه،  آموزش و پرورش، آموزان، اولیا و اولیاي آموزشي با رییسارتباط دانش

در  اند که مصادیقي از نوآوريصورت پذیرفته هاي مدارس ناحیه و مانند آن،ایجاد ارتباط بین کتابخانه
 روند.مناطق آموزشي به شمار مي

سرانجام مدیریت خالق در سطح مدارس، با طراحي مواردي نظیر: برگزاري همایش با همکاري 
اي از معلمان )توسط همکاران، کادر دفتري، درجه 941موزان و انجمن اولیا و مربیان، ارزیابي آدانش

آموزان، برگزاري جلسات زن در جریان آموزش دانشهاي فکآموزان(، استفاده از عروسکاولیا و دانش
یق مآموزان و پزشک متخصص )زنان( و مانند آن، فضاي مناسبي جهت تعپرسش و پاسخ بین دانش

آورد.یادگیري فراگیران، پدید مي

تعمیق رابطه خانه و مدرسه

هایي که در ارتباط خانه و مدرسه پدید آمده بررسي ادبیات جهاني حاکي از آن است، با وجود پیشرفت
است، اما با این وجود، روابط اخیر عمق واقعي خود را نیافته است و زمینه و بستر کار در این قسمت باز 

هاي کاري مشترك بین خانه و مدرسه که در طلبد. برخي از زمینهتري را به خود ميق بیشبوده، عم
 اند، به شرح زیرند:سطح جهان و ایران، صورت پذیرفته

)مانند: به کارگیري اولیا جهت تدریس در زمینه مباحث همکاري در امور آموزشي و کمک آموزشي 
د کمک اولیا به فرزنآموزان،هاي دانشت تصدي برخي از پروژهمرتبط با حرفه آنان، استفاده از اولیا جه

جهت تهیه برشور مشترك درخواستي توسط مدرسه، انجام مطالعه مشترك اولیا و فرزندان و نظایر آن(.
 آموزان با کمک انجمن اولیا و مربیان(،هاي علمي دانشهمکاري در امور علمي )نظیر: برگزاري همایش

برنامه هنري، الگوسازي هاي فوقهنگي )نظیر: همکاري اولیا در برگزاري کالسهمکاري در امور فر
مانند جشنواره غذاهاي  -هاي فرهنگي در مدرسهآموزان موفق آنان، برگزاري جشنوارهاز اولیا و دانش

 (،-هاي مختلفمحلي و سنتي، برگزاري برنامه سفره هفت سین بین استان
هاي اردویي، بازدیدها و ظاهر شدن اولیا در نقش مجري برنامه همکاري در امور اجرایي )مانند:

ي، هاي علمي، ورزشاندازي انجمنها، تصدي کتابخانه و آزمایشگاه مدرسه توسط اولیا، کمک به راهجشن
 هنري و فرهنگي در مدارس(،

از اولیا جهت  آموزان، استفادهاي )نظیر: ظاهر شدن اولیا در نقش مشاور دانشهمکاري در امور مشاوره
 دار(، آموزان مسألهپیگیري مسایل و مشکالت دانش

همکاري در امور عمراني )مانند: همکاري اولیا در توسعه و عمران مدرسه، ساخت مرکز رایانه، کمک 
به تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه(،
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و جوانان و همکاري در امور بهداشتي )نظیر: بحث در مورد مسایل بهداشتي مبتالبه نوجوانان 
 هاي اخیر(،آموزان در زمینهرساني به دانشاطالع

هاي نیکوکاري، واسط شدن بین همکاري در ایجاد ارتباط با نهادهاي مدني )نظیر تشکیل بازارچه
 ،مؤسسات خیریه و نهادهاي مدني در جهت انجام کارهاي عام المنفعه(

هاي اردوهاي تفریحي، برگزاري جشنواره آموزان )مانند: برگزاريهمکاري در امور تفریحي دانش
 تفریحي در مدرسه(،

)نظیر: استفاده از فضاي مجازي براي اخذ نظرات سایر اولیا،  همکاري در استفاده از فضاي مجازي
تهیه کتابخانه تصویري از مباحث ارایه شده هاي آنان، گیري از خالقیتارایه گزارش به آنان و بهره

 شغلي توسط اولیا(،
هاي خدماتي به اندازي تعاوني مدرسه، برگزاري جشنوارههمکاري در مسایل اقتصادي )مانند: راه

 آموزان(.منظور نمایش توان تولیدي و کارآفریني دانش
ها یاد شد، با وجود آن که اولیاي خالق و نوآور برخي از  مدارس، با استفاده از راهکارهایي که از آن

اند، ولي با این ابطه خانه و مدرسه را در ایران از خود به معرض نمایش نهادهالگوي مناسب و خالقي از ر
به خوبي استفاده هاي گسترده ارتباط خانه و مدرسه، در سطح نظام آموزش و پرورش، وجود، از ظرفیت

گوي مدیریت مدارس در آمده، در شود و انجمن اولیا و مربیان مدارس، به طور عمده به صورت سخننمي
اي جز اخذ وجوه مالي از آنان براي رفع نیازهاي مالي مدرسه، قایل نیستند.رتباط با اولیا، وظیفها

ادغام کار و آموزش در مدرسه 

هاي آموزش و پرورش مختلف جهان، بدان عطف توجه به اقتصادي کردن مدرسه، امري است که نظام
 اند.قرار داده هاي گوناگون در دستور کار خودتوجه کرده، آن را به شکل

موزان مورد نظر قرار گرفته است که این امر با آسطح ممکن، کسب درآمد توسط دانشترین در ساده
حقق موزان چیني(، مآموزان )نظیر دانشآاحاله کارهایي مانند مونتاژ وسایل ساده و اسباب بازي، به دانش

 گردد.مي
خواهند تا یکي دو روز در هفته، موزان خود ميآز دانشهاي آموزشي، ادر سطحي فراتر، برخي از نظام

آموزي در زمینه مورد عالقه هاي کاري بگذرانند و به این طریق به حرفهآنان وقتشان را در محیط
 خودشان، بپردازند.

موزان، به لحاظ آآموزي دانشهاي آموزشي ضمن تعقیب هدف حرفهتر، نظامدر سطحي پیشرفته
هایي آورند و ضمن تهیه منابع نظري در زمینه حرفهموزي آنان حمایت به عمل مينظري از حرفه آ

همچون آموزش تجارت الکترونیکي، راهنماي گردشگران، جواهر فروشي، آموزش نجاري پیشرفته، 
ها، با تهیه نرم افزارهاي مختلف، فراگیران را در آموزش هرچه بهتر، یاري تایپ پیشرفته و مانند آن

ند.رسانمي
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موزانشان آآموزي عملي دانشسرانجام مدارس در آخرین سطح ممکن، نه تنها کسب درآمد و حرفه
مورد نظر، کارآفرین هاي بلکه با فراهم آوردن آموزش نظري در راستاي حرفه اند،را مدنظر قرار داده
موظف هستند براي فارغ موزان آو دانشاند موزان را مورد توجه خویش قرار دادهآتربیت کردن دانش

 التحصیل شدن، ضمن تعریف یک پروژه کارآفرینانه، آن را اجرایي کرده، به ثمر برسانند.
کار و هاي موزان رشتهآاوالً تولیدهاي دانشاند، در ایران، برخي از معلمان خالق و نوآور کوشیده

ارهاي خدماتي در سطح دیگر دانش را به جامعه عرضه کنند و ثانیاً با تشویق انجام برخي از ک
موزان مدارس، براي عرضه به جامعه، بُعدي اقتصادي به روند آموزشي شاگردانشان بدهند.آدانش

همکاری با نهادهای اجتماعی

هاي آموزشي کشورهاي مختلف جهان، از همکاري مدارس با نهادهاي اجتماعي استقبال برخي از نظام
هاي مدني، مراکز پزشکي، مراکز همکاري با سازمان اند.تا برداشتههایي عملي در این راسکرده و گام

خیریه، کمک به بنیاد بیماران دیالیزي، همکاري در حفظ و حراست از محیط زیست، تشکیل مجتمع 
هاي مشترك مدارس با نهادهاي اجتماعي، به شمار محلي براي مدرسه و مانند آن، قسمتي از فعالیت

در برخي از کشورهاي توسعه نیافته، نهادهاي مدني به کمک آموزش و پرورش  روند. از سوي دیگرمي
 اند.هاي خویش به گسترش آموزش در سطح جامعه پرداختهشتافته، با کمک

 اند،در ایران، با وجود آن که در سند ملي نظام آموزش و پرورش، بحث نهادهاي مدني مطرح شده
شده است و در مجموع درهاي آموزش و پرورش بر روي اما در عمل سازوکار اجرایي آن مشخص ن

همکاري متقابل با نهادهاي اجتماعي، به میزان زیادي بسته مانده است.

برد اهداف مدرسهموزان در جهت پیشآبه کارگیری دانش

ها، يرموزان در امر نوآوآهاي آموزشي، بر این باورند که بدون به کارگیري دانشپردازان امر نوآورينظریه
 در مدارس، جامه عمل نپوشیده، محقق نخواهند شد.این مسأله 

 مختلف آموزشي، اجرایي،هاي موزان مدرسه را در زمینهآاولیاي برخي از مدارس خالق و نوآور، دانش
 اند.فرهنگي، اجتماعي، بهداشتي و عمراني، به کار گرفته

موز معلم، مدرسان آنقش معلم یار )یاوران معلم، دانشموزان با ایفاي آآموزشي، دانشهاي در زمینه
هاي مستمر، همکاري در ساخت برخي از وسایل آموزشي و مانند جوان، طرح زکات علم(، انجام آزمون

  اند.آن، به کار گرفته شده
موزان در جریان اداره نمازخانه، کتابخانه، تزیین کالس، شوراي آاجرایي، دانشهاي در زمینه

موزي، شهرداري مدرسه، معاون یاري، پلیس مدرسه، آمران به معروف و نظایر آن، وارد شده و به آانشد
اند.حل مشکالت و رتق و فتق امور مدرسه پرداخته
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و به انجام اند اجتماعي مدرسه خودشان شده -هاي فرهنگيموزان جذب فعالیتآبعضي از دانش
علمي، ورزشي، فرهنگي، برگزاري مراسم دعا و دیگر مراسم دیني و اموري مانند: برگزاري مسابقات 

هاي مختلف، یاري رساندن به مناطق حادثه دیده کشور، تهیه تابلوهاي ملي، برپایي جشن به مناسبت
 اند.خبري یا خبرنامه براي اطالع رساني در مدرسه و نظایر آن، پرداخته

موزان آشرکت در معاینات اولیه دانش اند،اشتغال ورزیدهموزان بدان آهاي بهداشتي که دانشفعالیت
جهت تشخیص عیوب انکساري آنان، شرکت در طرح مروجین سالمت در مدرسه و نظایر آن بوده است.

هاي عمراني خویش، موزان در فعالیتآهاي ارایه شده، حکایت از آن دارد که دانشسرانجام گزارش
گاه و مرکز رایانه مدرسه، آبادسازي و عمران مدرسه، درخت کاري در به مواردي مانند: ساخت آزمایش

اند.ها و نظایر آن، پرداختهسطح مدرسه، رنگ آمیزي کالس

1موزان در معرض خطرآتدارک تمهیدات خاص برای دانش

موزاني هستند که به دالیل مختلف رواني، اجتماعي و فرهنگي آآموزان در معرض خطر، دانشدانش
کاري و رفتارهاي مشابه(، در آستانه ترك تحصیل یا اخراج از نند مشکالت عاطفي یا به سبب بزه)ما

رصه ساز ورود جوان به عبالطبع از آنجا که اخراج از مدرسه، یکي از بسترهاي زمینه اند.مدرسه قرار گرفته
د ر الزمي است که بایکاري است، بنابراین تالش براي نگه داشتن شاگردان در نظام آموزشي، امبزه

 بدان اهتمام ورزید.
بررسي ادبیات جهاني حکایت از آن دارد که در سطح برخي از کشورهاي پیشرفته به لحاظ آموزشي، 

 دارزمان به تدوین یک نظام آموزشي جدید براي شاگردان در معرض خطر، قرار گرفتن شاگردان مسألههم
 براي آنان، در دستور کار قرار گرفته است.اي ت مشاورهدر زیر چتر حمایتي دوستان و ارایه خدما

آموزي به موزان در معرض خطر، ضمن حرفهآنظام آموزشي جدید طراحي شده براي دانش
هاي اجتماعي و مباحث مربوط به زندگي روزمره موزان براي پیوستن به بازار کار، آموزش مهارتآدانش

هاي اخیر هدف افزایش میزان تحمل مضاف بر این، کالس را در دستور کار خود قرار داده است.
زبور، هاي مبرد بیش از پیش کالسشاگردان، را مورد توجه قرار داده است. به همین ترتیب براي پیش

کنند(، ضمن همدردي با شاگردان اداره ميهاي اخیر را با حضور حداقل شاگردان، معلمان )که کالس
 شمرند.ل به آنان را جزو وظایف خود ميدر معرض خطر، احترام متقاب

ي هاي آموزشقرارگرفتن زیر چتر حمایتي حلقه دوستان و همتایان و تمهید دیگري است که نظام
ال سهاي مزبور که غالباً زیر نظر یک بزرگگروه اند.موزان در معرض خطر، اندیشیدهآپیشرفته براي دانش

موز در معرض خطر کمک کرده، آیل عواطف و احساسات دانشتوانند در عمل به تعدکنند، ميعمل مي
با ارایه الگوي رفتاري مناسبي به وي، او را از دست زدن به رفتارهاي پرخطر باز دارند.

1. At risk
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موزان در معرض خطر و حمایت به عمل آوردن از آنان، توسط آآموزي دانشزمان با حرفهسرانجام هم
تواند به ارایه موزان طراحي و تدوین شده است که ميآاین دانش براياي دوستانشان، خدمات مشاوره

 آموزان بپردازد.درسي و غیردرسي به دانشاي خدمات مشاوره
د کوشنها ميگذشته از تالش براي حفظ شاگردان در معرض خطر در نظام آموزشي، برخي از این نظام

عي ترغیب به بازگشت دوباره به نظام آموزشي کنند.اند، به نوموزاني را که دست به ترك تحصیل زدهآدانش
بررسي اطالعات موجود در سطح آموزش و پرورش ایران حکایت از آن دارد که حمایت از شاگردان 

اي هدر معرض خطر، به شکل نظام یافته، مورد توجه نظام آموزشي قرار نگرفته است و به جز حرکت
دار، در غالب موارد دارس در کمک به شاگردان مسألهخودجوش برخي از معلمان و اولیاي متعهد م

مواجهه اولیاي آموزش و پرورش در برخورد با شاگردان در معرض خطر که به دلیل مشکالت عاطفي 
و یا به دلیل ارتکاب به یک بزه یا انجام یک رفتاراخالقي نامناسب، از منظر اند به عدم تعادل گرفتار آمده

مشابه رفتارهاي نظام قضایي بوده، با حذف و اخراج آنان، به مشکل  اند،فتهعرف اجتماعي زیر سوال ر
موزان در معرض خطر، در درجه نخست با آو در عمل به جاي حمایت از دانشاند پدید آمده، پاسخ داده

و درجه بعد با هُل دادن آنان به سمت جامعه پرتشتت، در عمل اند برچسب نامناسبي که بدانان زده
اند.باب سقوط بیش از پیش آنان را فراهم آوردهاس

موزان محروم و ناتوانآبازنگری در آموزش دانش

موزان محروم به لحاظ امکانات آدانش»توان به دو گروه آموزان محروم و ناتوان را از منظري ميدانش
 ، تقسیم کرد.«موزان معلول و ناتوان ذهني و جسميآدانش»و « محیطي
هاي زیر در آموزش و پرورش موزان محروم به لحاظ امکانات محیطي، حمایتآارتباط با دانشدر 

 گردد:برخي از کشورهاي جهان، در حال حاضر اعمال مي
موزان مناطق دور افتاده مرزي، نواحي روستایي کوچک و دشوار به لحاظ دسترسي،آحمایت از دانش -
، عشایر و قبایل،موزان ساکن ایالتآحمایت از دانش -
در دسترس قرار دادن پانسیون و مدارس با امکانات شبانه روزي )در سطح شاگردان متوسطه اول و دوم(، -
اندازي مدارس نیمه وقت، مراکز یادگیري براي کودکان خیاباني، مدارس قایقي، مدارس چادري راه -

راي کودکان مهاجر و مدارس اختیاري هاي مسکوني بو متحرك، مدارس فصلي، ایجاد مدرسه در اردوگاه
هاي مدني )در هند(.توسط سازمان

کالري انرژي براي  911گرم پروتئین و  9-92غذایي بین روز با هاي ارایه صبحانه یا وعده -
موزان مقطع ابتدایي )هند(،آدانش
تخصیص بودجه تهیه کتاب، یونیفرم، حمل و نقل و خواننده براي کودکان نابینا، -
موزان نیازمند،آپژوهشي براي دانشهاي اختصاص کمک هزینه تحصیلي و هزینه -
موزان محروم )مالزي(،آدرماني براي دانشهاي تمهید برنامه -
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آموزشي براي کودکان مستقر در خانه )سنگاپور(،هاي تهیه بسته -
، سالمتيهاي زنان، انتشار نشریهرساني در مورد حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان، خاصه اطالع -

تالش در جهت اطالع رساني و اقدام تالش در جهت ایجاد دسترسي شاگردان ناتوان به خدمات عمومي،
هاي اجتماعي معطوف به زنان )هند(،مؤثر در جهت کاهش خشونت

اتوان. موزان محروم و نآترجمه متون انگلیسي به زبان محلي و در اختیار نهادن آن به دانش -
موزان راهنمایي و دبیرستاني ساکن در مناطق دور آدر ایران جز تهیه مدارس شبانه روزي براي دانش

موزان محروم و ناتوان، صورت نپذیرفته است. آدست، اقدام شاخص دیگري در جهت کمک به دانش
ي هاجسمي، اقدام موزان معلول و ناتوان ذهني وآبرخي از کشورهاي پیشرفته، در ارتباط با دانش

دار در جامعه هاي شیبمناسب سازي محیط )مانند ایجاد سطح اند.جامعي را در دستور کار خود قرار داده
موزان معلول(، ایجاد امکان تحصیل )با تخصیص امکانات آو مدرسه، تهیه دستشویي مناسب براي دانش

ي براي معلوالني که تردد براي آنان دشوار است موزان نیمه بینا و نابینا، آموزش مجازآبریل براي دانش
موزان معلول به مدارس عادي(، تحصیل رایگان )و قایل شدن تبعیض مثبت در آیا وارد کردن دانش

هاي آنان از جهت تحصیل معلوالن جامعه(، ارایه خدمات ویژه به معلوالن )مانند طرح نیازمندي
تاهي احتمالي ادارات خدمات اجتماعي( و کار )به صورت قانوني جمعي، امکان شکایت آنان از کوهاي رسانه

هاي مختلف به معلوالن جامعه(، از جمله کردن جذب و تخصیص درصدي از کارکنان مؤسسات و شرکت
پذیرد.موزان معلول و ناتوان، در برخي از کشورهاي جهان صورت ميآهایي است که براي دانشاقدام

موزان معلول در برخي از کشورهاي جهان، در بستر اخیر، قابل دفاع و معنادار آتجربه وارد کردن دانش
نماید.مي

موزان معلول با حضور یافتن در مدارس عادي، در درجه نخست اهمیت از فضاي افسرده و دلمرده آدانش
)که در هاي آموزشي مدارس معلوالن فاصله گرفته، در درجه بعدي اهمیت امکان برخورداري از نوآوري

اند( را بیش موزان عادي اندیشیده، طراحي و اجرایي شدهآحال حاضر، به طور عمده براي مدارس و دانش
زنند تا خالءها و از پیش پیدا کرده و در درجه بعد براي اثبات خویش، دست به تالشي مضاعف مي

 س مزبور نیز به دلیل برخوردموزان مدارآکمبودهاي احتمالي خویش را مرتفع سازند. مضاف بر این، دانش
یابند که ها را کنار نهاده، در ميتنگاتنگ با شاگردان معلول، دید قالبي خود مبني بر پست و حقیر دیدن آن

رتیب هر دو باشد و به این تکننده برتري یا کاستي افراد )در نظام آموزشي(، ميتعیین تنها عرصه اندیشه،
کنند.برد را در مدارس اخیر، تجربه مي -موز سالم، جریان بردآموز معلول و دانشآطرف دانش

 سازي مدرسه، دست به پذیرششخصي پس از مناسبهاي در ایران، به جز معدود افرادي که با انگیزه
پذیرش شاگردان معلول در مدارس، محقق نشده است. اند،شاگردان معلول در سطح مدرسه خودشان زده
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و خیرخواهانه های مردمیجذب کمک

گذاري در سطح آموزش و با وجود آن که در برخي از کشورهاي جهان، نقطه شروع توسعه، سرمایه
هاي مناسبي و درخوري در این راستا، صورت پذیرفته است، اما پرورش در نظر گرفته شده است و اقدام

صورت نهادي مصرف کننده در بسیاري از کشورهاي جهان )از جمله ایران(، نهاد آموزش و پرورش، به 
اسب شود که به دلیل تخصیص نامنسبب ميو نه تولید کننده، در نظر گرفته شده است، همین مسأله 

بودجه مورد نیاز نظام آموزشي، این نهاد همواره با مشکالت مالي عدیده سروکار داشته باشد.
هاي مردمي و خیرخواهانه، جذب کمکاز این رو در فضاي اخیر، به عنوان یک نوآوري آموزشي، 

یابد.امکان طرح مي
در سطح جهان مواردي مانند: تشویق افراد متمول به وقف قسمتي از اموالشان به آموزش و پرورش، 

هاي نقدي و غیر نقدي آموزش و پرورش از مهاجران مستقر ساخت یا تجهیز مدارس و یا درخواست کمک
هاي آموزشي هاي مردمي و خیرخواهانه، توسط نظاممکجذب کدر دیگر کشورهاي جهان، در راستاي 

 ساز، صورت پذیرفتههاي اخیر تنها در زمینه خیّرین مدرسهجذب کمک اند، اما در ایران،صورت پذیرفته
است، و در موارد دیگر، هنوز اقدامي در دستور کار مسووالن آموزش و پرورش ایران، قرار نگرفته است.

موزانآهی برای دانشایجاد تجربیات دانشگا

 موزان،آدر برخي از کشورهاي جهان تالش شده است، با فراهم آوردن تجربیات دانشگاهي براي دانش
بر میزان عالیق آنان به ادامه تحصیل افزوده شود.

گفته، در کشورهاي مزبور به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم جنبه اجرایي به خود تجربیات پیش
اند.گرفته

موزان، بعضي از استادان دانشگاه، با دعوت از آجربیات غیرمستقیم دانشگاهي براي دانشدر ت
تحقیقاتي در زمینه جوانان با خودشان، در عمل هاي موزان براي همکاري در جهت اجراي پروژهآدانش

در زمینه گردآوري یابي در مسایل جوانان و ثانیاً موز خودشان، اوالً در زمینه مسألهآاز همکاران دانش
رند.بموزان مدارس، سود ميآو ثالثاً در زمینه انعکاس نتایج حاصل از پژوهش انجام شده به دانشها داده

موزان دبیرستاني فراهم آمده است که آنان آدر تجربیات مستقیم دانشگاهي، این امکان براي دانش
شگاهي به صورت حضوري یا غیرحضوري، زمان به تحصیل در دبیرستان، به اخذ چند واحد دانهم

زمان با اخذ مدرك دیپلم، موفق به گذراندن چندین واحد دانشگاهي مبادرت ورزند و به این ترتیب هم
موزان اخیر در صورتي که موفق به ورود در رشته دانشگاهي که در آن زمینه، به اخذ واحد آشوند. دانش
د مانده واحدهاي دوره مورحتساب واحدهاي گذرانده، به گذراندن باقيتوانند با ابشوند، مياند، اقدام کرده

نظر، اقدام کنند.
موزان ایراني در آهاي مزبور در ایران، اجرایي نشده است و در نهایت دانشالزم به ذکر است که طرح

 خانه،کتاب هاي موجود در شهرشان، به دیدار ازهاي مختلف دانشگاهسطوح پاییني مانند بازدید از قسمت
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از  اند و یا به شرکت در برخيآزمایشگاه، آزمایشگاه زبان، کارگاه تکنولوژي آموزشي و نظایر آن پرداخته
اند.پذیرفته است، دعوت شدهآموزشي که توسط استادان دانشگاه صورت مي -علميهاي برنامه

آموزشیهای کوتاه کردن دوره

موزان سرآمد و تیزهوش، در بسیاري از کشورهاي جهان مورد آکوتاه شدن دوره آموزشي براي دانش
هاي شده است. اما در اقدامي جدید، برخي از نظامهاي گذشته اعمال ميتوجه قرار داشته، از زمان

ر تامکان ورود هرچه سریعآموزش عمومي، هاي از سویي با کوتاه کردن دورهاند آموزشي در صدد برآمده
 العمر، امکان پیشرفتار را فراهم آورند و از سوي دیگر با استقبال از طرح آموزش مادامجوانان به بازار ک

اند، فراهم آورند.آموزشي کوتاه مدتي را پشت سر نهادههاي علمي افرادي که دوره
گفته در ایران، هنوز در دستور کار مسووالن آموزش و پرورش قرار نگرفته است.اما مورد پیش

کمک آموزشیهای دورهتمهید 

 موزان، باز هم آنان را زیرآرغم فارغ التحصیل شدن دانشعلياند، هاي آموزشي، کوشیدهبعضي از نظام

ساعت  411طي « 1جینیي»پوشش نظام آموزشي، نگه دارند. به عنوان مثال، در هنگ گنگ برنامه 

موزاني را که آري است، در عمل دانشمورد آن اختیا 9مورد آن اجباري و  1زمینه که  21آموزش در 
و در صدد آماده سازي خویش براي ورود به دانشگاه هستند، زیر پوشش خود اند پشت دانشگاه مانده

 هایيالتحصیل، درسموزان فارغآجین به دانشهاي ارایه شده در برنامه یيدهد. در مجموعه درسقرار مي

(.2119، 3و یینگ 2شود )ونگزندگي نیز مالحظه مي هايهاي مطالعه و مهارتمانند: مهارت

موزان، آهاي زندگي و کارآفریني دانشدر سطح دیگري برخي از مدارس با هدف گسترش مهارت
کنند.موزان داوطلب، برگزار ميآهایي در تابستان براي دانشکالس

است.اقدام قابل توجهي نداشته  در هر دو مورد اخیر، نظام آموزشي ایران،

ها در دوران کروناییدر مسیر تبدیل تهدیدها به فرصت

آموزان، استفاده از هنرها، تربیت خالق دانشهاي آموزشي از مواردي مانند: در بررسي برخي از نوآوري
آموزان، ها به سمت مسایل اجتماعي، طرح الگوها براي دانشآموزش فعال، سوق دادن محتواي درس

 هاي ارتباطيآموزان، استفاده از فناوريهاي درسي، افزایش انگیزه دانشبومي کردن محتواي کتاب
اي، پذیرش بازي و خنده در جریان جدید، فردي کردن آموزش، یادگیري مشارکتي، تدریس میان رشته

آموزان، ارزیابي دوستان از فرد، ایجاد امکان تبادل تجربیات در درس، ارزیابي و سنجش کیفي دانش
دادن معلمان به سمت تحقیق و پژوهش، گسترش دانش و اطالعات معلمان، جذب  معلمان، سوق

1.Yi Jin

2. Wong, E. K.

3. Yeung, A. S.
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آموزگاران خالق و نوآور، ایجاد مدیریت خالق و در مدارس، مناطق آموزشي و سازمان آموزش و پرورش، 
تعمیق رابطه مدرسه با خانواده، ادغام کار و آموزش در مدرسه، همکاري با نهادهاي اجتماعي، به 

آموزان در معرض برد اهداف مدرسه، تدارك تمهیدات خاص براي دانشآموزان در پیشانشکارگیري د
هاي مردمي و خیرخواهانه، ایجاد آموزان محروم و ناتوان، جذب کمکخطر، بازنگري در آموزش دانش
 هاي کمک آموزشي،هاي آموزشي و تمهید دورهآموزان، کوتاه کردن دورهتجربیات دانشگاهي براي دانش

گفته در غالب موارد در نظام آموزش هاي پیشیاد شد و خاطرنشان گردیده است که متأسفانه نوآوري
رسد در شرایط حاضر که به سبب وجود اند. اما به نظر ميعمومي کشور مورد امعان نظر قرار نگرفته

و با  ه بهره برداند، بتوان از شرایط پیش آمدویروس کرونا مدارس از سر اجبار به تعطیل کشیده شده
ها و اعمال برخي از اصالحات در نظام مشيآفریني در بعضي از خطتغییر برخي از رویکردها، تحول

 گفته نایل آمد.هاي پیشآموزش عمومي کشور، به گسترش نوآوري
گفته در همین ارتباط به اجمال مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در ادامه عناوین پیش

های ارتباطی جدیدریاستفاده از فناو

کنند و فضاي مجازي در عصر حاضر از متراکم شدن فزاینده اطالعات با عنوان انفجار اطالعات یاد مي
گذارد. ویژگي اخیر فضاي مجازي از واجد ظرفیتي است که انفجار اطالعات را در عمل به نمایش مي

 دهد.کردن سوق مي تر عملچند زاویه مختلف کاربران را به سمت و سوي هر چه خالق
منظر نخست، تراکم انبوهي از تجربیات در فضاي مجازي است و از آنجا که تجربیات سوخت 

توان از این منظر فضاي مجازي را تا حدودي برانگیزاننده خالقیت دانست. روند، ميخالقیت به شمار مي
کر گر تفتر تداعيري، بیشمضاف بر این مسأله، اصوالً وجود انبوهي اطالعات در هر موضوع مورد نظ

 سازد.تر عمل کردن ميواگراست که فرد را مستعد خالق
از سوي دیگر مطالعات متعددي وجود دارند که بیانگر آن هستند که آموزش خالقیت در افزایش 

هاي متعددي از مواردي است که به نوعي واجد خالقیت مؤثر است و فضاي مجازي نیز حاوي نمونه
 خالقیت هستند.ارزش آموزش 

توان به سادگي نتیجه گرفت، کاربري بهینه و مناسب از از این رو با توجه به آنچه از آن یاد شد، مي
منابع اطالعاتي موجود در فضاي مجازي، به شکل بالقوه ارتقاي خالقیت کاربران را در برداشته، آنان را 

 دهند.تر عمل کردن سوق ميدر جهت هر چه خالق
هاي زیر و موارد مشابه، دست به بسترسازي فرهنگي تواند با اتخاذ روشش و پرورش ميسازمان آموز

براي کاربري بهینه آموزشي و فرهنگي از فضاي مجازي بزند:
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رساني به اولیا، هاي اطالعایجاد سایت -

هاي آموزشي تهیه شده براي اولیا، ارایه کتاب، کتابچه، برشور، پوستر و بسته -

 برگزاري کالس آموزشي براي ارتقاي آگاهي اولیا در زمینه فضاي مجازي، -
هاي ارتباطي( به اولیا ها )رایانه، تلفن همراه و دیگر فناوريهاي کنترل فناوريارایه انواع ابزار -

باشند(، ها باید رایگان)که در غالب موارد این برنامه
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اختصاص خط تلفن مستقل در ارتباط با مسایل فضاي مجازي براي اولیا، -
 ایجاد امکان ارتباط ایمیلي اولیا با مسووالن مدرسه، -
 هاي مختلف جهت اطالع اولیا،بندي محتواي سایترتبه -

 تعمیق روابط اولیا با مشاوران مدارس، -
هاي هاي مشترك اولیا با فرزند جهت کاربري مناسب وي از فناوريگذاشتن قرار و مدارتشویق  -

ارتباطي،
 ها به شکل ضمني در متون درسي،ارایه مباحث فناوري -
هاي جهان(،اي )نظیر برخي از کشوراختصاص واحد مستقل سواد رسانه -
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1هاي تصویريایجاد کتابخانه -

ها به صورت ترکیبي از تدریس مستقیم و تدریس روي خط،ارایه برخي از درس -
 هاي فوق برنامه در ارتباط با خطرات فضاي مجازي،انجام فعالیت -

شناسان و معلمان( با مقوله فضاي مجازي،درگیر کردن اولیاي مدرسه )مدیران، مشاوران، روان -
 براي مسووالن و اولیاي مدارس،تهیه کتابچه راهنما  -

ریزي درسي، ديهاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامهبرگرفته از مقاله زهرا سادات یاسیني و همکاران، همایش نوآوري. 1

 .9995ماه 
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آموزان و معلمان،هاي امن و سالم به دانشارایه و معرفي سایت -

 آموزان،هاي اجتماعي دانشارتقاي مهارت -
آموزان،هاي نامناسب( به دانشارایه کنترل شده فضاي مجازي )با فیلتر کردن سایت -
 آموزي،ایجاد سامانه مشاوره دانش -

آموزان در فضاي مجازي بزند. مواردي نظیر استفاده از منابع علمي تهیه شده در برخي از دانش
هاي( مجازي در هاي )تورها و گردشهاي( مجازي در موزههاي )تورهاي موجه و علمي، گردشسایت
دهند.هاي مختلف، قسمتي از این منابع را تشکیل ميها و کشورشهر
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عتبارسنجي منابع تولید شده توسط معلمان جهت کاربري در فضاي مجازي، قسمت دیگري از ا
شود:دهد.  این وظیفه در سطوح زیر محقق ميوظایف سازمان آموزش و پرورش را تشکیل مي

تشکیل کار گروه تخصصي در سطح مناطق آموزشي، شهر و استان. -
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 تخصصي در سطح کشور با حضور معلمان نخبه  و استادان دانشگاه،تشکیل کار گروه  -
اي و بین المللي در جهت تولید محتوا و هاي تخصصي ملي، منطقههاي مشترك با گروههمکاري -

تهیه ادبیات فاخر.

 تربیت خالق و آموزش فعال

کرد، ریزان تربیتي پیشنهاد ميبرنامهفیلسوف عصر روشنگري، در یکي از اصولي که به  ،1زماني کانت

ا انفجار ام ،حال، بلکه باید براي آینده تربیت شوند براي کودکان نباید صرفاً ،ساختخاطرنشان مي
 گروهجل ضروريدر عصر حاضر پدید آمده است، تحقق پیشنهاد کانت را به مثابه امري  کهاطالعاتي 

ت بود، پیشرف بعدانتقال دانش موجود به نسل  این معنا که اگر زماني محتواي آموزش، بهسازد.  مي
افته، به سرعت تنزل ی علميهاي دانش و انقالب اطالعاتي، سبب شده است که عمر مفید آخرین یافته

(. 9914نژاد، ؟، به نقل از سلیم ،2)جنکل یابدمیزان دانش بشر به دو برابر افزایش  ،بارهر پنج سال یک

اي براي برخورد مؤثر با محیط الزم است، به شکل فزاینده هایيدانش بیني این که چهاز این رو پیش
ود را به مدار، رویکرد خبا تغییر رویکرد حافظهشد. بنابراین آموزش و پرورش باید  خواهدبا مشکل روبرو 

ي، هایي نایل آید که براي اندیشیدن، نوآوربه تربیت انسان ،و بدین سان تغییر دهد رویکرد حل مسأله
 هاي دشوار آماده شوند. ها و موقعیتو مقابله با ناشناخته اختشن

، سبب شده است که تحرکي اساسي در غالب  پرورشدر سطح آموزش و  ،گفتهواقعیات پیش انعکاس
، به شکلي که برخي از پدید آید ،آموزشي مرسوم نظامکشورهاي جهان در جهت ایجاد تحول در 

هاي شهاي آموزشي براي آشناسازي معلمان با رواز طراحي برنامه هاي متعلق به دهه هفتاد،شگزار

(.9111، 3کنند )مؤسسه ایپداتدریس خالق یاد مي

1. Kant, I.

2. Ginkel, H. V.

3. EPDA Institute
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ایرشتهتدریس بین

ها روبرو است، در غالب مواقع از طبیعتي بین رشته برخوردار هستند و براي فهم مسایلي که بشر با آن
ها نه از یک منظر که فناوري ها(، دیدن آن)مانند مسایل تاریخي، اجتماعي،  و درك صحیح آن مسایل

ان، تر کردن دید آن از چند منظر مختلف ضرورت دارد. بالطبع تربیت افراد با ویژگي اخیر، ضمن جامع
ها را با مسایل کاربردي بیش از پیش خواهد کرد. اندیشه اخیر سرمنشاء آنامکان پیوند خوردن دانش

است. اي شدهجه برخي از نوآوران آموزشي به تدریس بین رشتهتو
گردند، شاگردان در طول پروژه بین رشته اي عالوه بر آن که با مهارت هاي حل مسأله آشنا مي

کنند.مهارت هاي ارتباطي و کار گروهي را نیز کسب مي
 داشت:اي خویش بیان ميیکي از معلمان در توصیف تدریس بین رشته

ر جریان تدریس اگر موضوعي از کتاب به درس دیگري مربوط شود، به دبیر مربوطه مراجعه من د»
کرده، از او مي خواهم تا به توضیح آن براي دانش آموزان بپردازد، مثالً من در بحث اهرام ثالثه مصر، 

الزم  حاز دبیر ریاضي و در بحث آب و هواي شرجي از دبیر علوم خواستم تا سر کالس من آمده، توضی
 «.موزان ارایه کنندرا براي دانش آ

تدریس »، «تدریس دیني و زبان انگلیسي با نمایش فیلم به زبان اصلي»معلمان دیگري با گزارش 
تدریس »، «آموزش ادبیات با ارایه مستندات قرآني اشعار مولوي»، «هاي طبیعيقرآن با اشاره به پدیده
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« حیطيهاي زیست مآموزش شیمي با اشاره به آلودگي»و « نافیزیک با اشاره به اندیشه کوانتومي موال
 آموزان خویش بدهند.اي به دانشاند نگاهي بین رشتهکوشیده

:1هایي از ادغام درس ریاضي و هنر استموارد زیر شامل نمونه

واند تکرده، مياي ارایه فضاي مجازي سرشار از افراد خالقي است که کارشان را به صورت بین رشته
ي اآموزان در جهت کنار نهادن تفکیک تصنعي مباحث علمي و بین رشتهالهام بخش و راهنماي دانش

2اندیشیدن باشد

 .9995ریزي درسي، دي ماه برنامههاي آموزشي، سازمان پژوهش و . برگرفته از مقاله اکبر زماني، همایش نوآوري9

.9995ریزي درسي، دي ماه هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامهبرگرفته از مقاله مظفر غربي، همایش نوآوري .2
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های درسی و ها به سمت مسایل اجتماعی، بومی کردن محتوای کتابسوق دادن محتوای درس

 همکاری با نهادهای اجتماعی

رسه یاد هاي مدمحیط اجتماعیشان که بعضاً از آن به عنوان برداشتن دیوارتر شاگردان با ارتباط ملموس
آموزان با قرار گرفتن درارتباط رود. دانشهاي جدي نظام آموزشي به شمار ميشود، از نوآوريمي

تري نسبت به مسایل انساني برخوردار شده، ضمن تنگاتنگ با محیط اجتماعي خودشان، از فهم عمیق
توانند اي که دارند، ميهاي زندگیشان، به سبب برخورداري از عواطف رقیق و نوعدوستانهافزایش مهارت

 هاي اجتماعي بکوشند.هاي جامعه خودشان انگیزه یافته، در جهت رفع حرماننسبت به رفع خالء

اً ان بود که بعضشآموزان با جامعهاي از ارتباط دانشارسال نامه براي رزمندگان در دوران جنگ، نمونه
 انجامید.آموزان و رزمندگان ميهاي عمیقي بین دانشبه دوستي

موزان، از آتواند با پیش رفتن به سوي ارزیابي کیفي دانشنظام آموزشي در دوران سیطره کرونا مي
و  هاسازد )نظیر نقد فیلمشان مرتبط ميآنان بخواهد تا با مواردي که آنان را بیش از پیش به جامعه

با توجه به  تواندهاي ایراني یا خارجي( دست به فعالیت بزنند. به شکل مشابهي نظام آموزشي ميسریال
آموزان، از آنان بخواهند تا با استفاده از فضاي مجازي، اطالعات الزم را راجع منطقه جغرافیایي دانش

 هاي درسي پیش برده، به تناسببه استان خود به دست آورده، منابع اطالعاتي خویش را فراتر از کتاب
هاي محیط زندگیشان، اطالعات تکمیلي را فضاي تاریخي، گردشگري، دامداري، کشاورزي و نظایر آن

به دست بیاورند.
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آموزان، پذیرش بازي و خنده در جریان درس، طرح الگوها و فردي کردن آموزشافزایش انگیزه دانش
براي جلوگیري از گسترش کرونا ویروس، اتکاي نظام آموزشي مبتني پس از تعطیل شدن مدارس 

هاي ارتباطي پیشرفه شد، بالطبع در آموزش مجازي و امتحان مجازي، این امکان عمل براي بر فناوري
هاي مجازي، نظام شود که براي جلوگیري از تقلب احتمالي شاگردان در امتحانمعلمان ایجاد مي

 مدار به نظام ارزیابي مبتني بر پژوهش تغییر دهند.ظام حافظهارزشیابي خویش را از ن
وجود انبوهي از منابع اطالعاتي موجود در فضاي مجازي، امکان کاربري از این منابع را براي کاربران 

 آورد.فراهم مي
توانند براي ارزیابي مباحث درسي خویش، با طرح عناوین پژوهشي مرتبط با درس، معلمان مي

آموزان خویش بخواهند تا با انتخاب سوژه مورد نظر، به گردآوري اطالعات در همان زمینه از دانش
 اقدام ورزد.

اي ههاي ادبي، نمایشي، تصویري و طنزپردازي همراه با فعالیتتصویر زیر بیانگر مجموعه فعالیت
علمي یک کالس فیزیک است.
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آموزان بیش از پیش با فرهنگ خویش آشنا آن که دانشگفته، براي هاي پیشمضاف بر پژوهش
هاي خویش را با توجه به ذخایر فرهنگي آموزان خود بخواهند تا گزارشتوانند از دانششوند، معلمان مي

.1کشورشان ارایه کنند

)نظیر توان با توجه به آن که حجم عظیمي از اطالعات ها، ميدر فراز دیگري از این دست برنامه
هاي مختلف اجتماعي در جامعه تدوین شده ها( توسط نهادزندگي چمران، باکري، همت و مانند آن

هاي خویش را شان، یافتهآموزان خویش بخواهند تا با مطالعه در موارد مورد عالقهاست، مثالً از دانش
 به صورت عکس، کلیپ و تهیه فیلم، ارایه کنند.

یق خویش به سمت منابع اطالعاتي مختلف در فضاي مجازي رفته، با آموزان با توجه به عالدانش
ند و به کنها را به عنوان قسمتي از تکلیف درسیشان ارایه ميسامان دادن به پژوهششان، این پژوهش

موزشي آموزان آمدار، دانشمدار به نظام پژوهشاین ترتیب ضمن سوق یافتن نسبي نظام آموزشي حافظه

.2کنندبر عالیق دروني خویش تجربه ميفردي را مبتني 

.9995ریزي درسي، دي ماه هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامهبرگرفته از مقاله پروین غفاریان، همایش نوآوري .1

.9995ریزي درسي، دي ماه هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامهپور ندوشن، همایش نوآوريله فاطمه عليبرگرفته از مقا .2
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1آموزش مفاهیم علوم- نمایش(-بازي–اتوبوس جنگلي )قصه 

.9995ریزي درسي، دي ماه هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامهبرگرفته از مقاله آذر کتابي، همایش نوآوري .1
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آموزان در ادغام کار و آموزش در مدرسه و همکاری با نهادهای اجتماعی، به کارگیری دانش

 برد اهداف مدرسهپیش

آموزش در نظام آموزش عمومي است، این عمل هاي آموزشي ادغام کار و ترین نوآوريیکي از مهم
ها را به دست بیاورد و در صورت آموزان در جریان تحصیل خویش برخي از مهارتشود، دانشسبب مي

 ها براي کسب درآمد و پیش گرفتن یک زندگي مناسب و متعهد بهره ببرد.لزوم از آن
هاي کارآفریني آنان، نمونه در پروژهآموزان آموزش کارآفریني و تأکید بر کسب درآمد توسط دانش

 هاي آموزشي جهان به مقوله اخیر است.بارزي در جهت عطف توجه نظام
هاي هنرستاني وجود دارد، اما به گرچه در نظام آموزش عمومي ایران، بحث تولید در برخي از رشته

توان از آن در که ميرسد فضاي مجازي امکان عمل مناسبي را در این جهت فراهم آورده است نظر مي
تري سود برد.حد گسترده

هاي ارتباطي جدید، خاطرنشان آموزان دبستاني از فناوري( در کتاب کاربري دانش9915منطقي )
د. آورنآموزان مقطع ابتدایي در حال حاضر با اتکا به فضاي مجازي پول در ميسازد، برخي از دانشمي

ي با فروشد یا دختر دیگروزي دست به تهیه کتاب صوتي زده، آن را ميآمبه این معنا که یا دختر دانش
هاي اجتماعي دیده است، تهیه دستبند سنگي را در دستور کار خود قرار الهام گرفتن از آنچه در شبکه

آموز دیگري با تبلیغ محصوالت شرکت آرایشي رساند و یا پسر دانشداده است و آن را به فروش مي
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گیرد. بنابراین با توجه به هاي اجتماعي، از وي پورسانت فروش خود را ميشبکهدایي خودش در 
ر تر به این معنا، درسد با عطف توجه بیشهاي گسترده اقتصادي فضاي مجازي، به نظر ميظرفیت

هاي اقتصادي فضاي مجازي در اندیشه کسب آموزان خواست تا با استفاده از ظرفیتعمل بتوان از دانش
اقتصادي برآیند و به این تریب یک بعد مهم مغفول در نظام آموزشي خویش را کم رنگ و حذف منفعت 

 .تري خواهد بخشیدکنند. بالطبع آمیخته شدن این مسأله با آموزش کارآفریني بر آن عمق بیش
آموزان، مدارس با در برخي از مدارس هم براي شروع مهارت آموزي و اقتصادي عمل کردن دانش

برد امور مختلف مدرسه، به نوعي ادغام کار و درس را در چشم و آموزان جهت پیشیري دانشبه کارگ
اند.آموزان خویش مطرح کردهدل دانش

آموزان در آموزان محروم و ناتوان و تدارک تمهیدات خاص برای دانشبازنگری در آموزش دانش

 معرض خطر 

موزان محروم به لحاظ امکانات آدانش»توان به دو گروه ميآموزان محروم و ناتوان را از منظري دانش
 ، تقسیم کرد.«موزان معلول و ناتوان ذهني و جسميآدانش»و « محیطي

موزاني هستند که به دالیل مختلف رواني، اجتماعي و فرهنگي آآموزان در معرض خطر نیز دانشدانش
ي مشابه(، در آستانه ترك تحصیل یا اخراج از کاري و رفتارها)مانند مشکالت عاطفي یا به سبب بزه

  اند.مدرسه قرار گرفته
توان کمک کرد و به آنان موزان محروم و داراي نیازهاي ویژه از دو طریق ميآدر ارتباط با دانش

ها است. به این معنا که به عنوان آموزان اخیر قسمتي از این کمکها به دانشیاري رساند. ارایه فناوري
ري تآموزان داراي نقص بینایي با استفاده از تبلت که متون مورد نیاز آنان را با فونت بزرگل، دانشمثا

تواند به شکل مؤثرتري از مفاهیم آموزشي سود برد.کند، ميارایه مي
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محور براي کودکان مبتال به نشانگان  هاي رایانه( درباره استفاده از فناوري2193) 2و کوویني 1الفرج

نویسند: داون مي
ها براي افزایش یادگیري تاپهاي رومیزي و لپدهد، ابزارهایي مانند رایانهالیتون گزارش مي»

نشانگان داون، در کارولیناي شمالي ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر کودکان با 
انگان نش، به استفاده از آیپد براي کمک به کودکان مبتال به 2192ند لستر در سال گراني ماناین، پژوهش

 اند. اشاره کرده داون
هاي یادگیري کودکان توانند براي حمایت از نیازهاي هوشمند، ميهاي همراه، به ویژه گوشيتلفن

هایي هاي موسیقي و دوربینهاي مختلف، پخش کنندههایي مانند وجود بازيبا ویژگي نشانگان داون
 اند، به کار گرفته شوند.هایي تعبیه شدهکه معموالً در چنین دستگاه

در بردارد، از جمله  نشانگان داونهاي متعددي براي کودکان منديمحور بهره هاي رایانهفناوري
خورد بخش، ارایه بازیادگیري با سرعت سازگار با کودك، ارایه گرافیکي اطالعات، وجود اصوات انگیزه

 آني و کنترل روند یادگیري خویش.
هاي پشت سر هم کودك ها )در این مورد معلمان(، هیچ وقت به دلیل خطارایانه برخالف انسان

 هیچ وقت تهدیدآمیز و مأیوس کننده نیست. شود و بازخورددهي آنناامید و یا خسته نمي
هاي ارتباطي جدید باعث افزایش اعتماد به نفس این فناوريکاربري کودکان مبتال به نشانگان داون از 

گردد که آنان به سهم خود قادر به تأثیرگذاري در محیط اطرافشان هستند.کودکان شده، به آنان یادآور مي
ها هم ورودي رایانهدهد. از آنجا که محور به کاربر یک تجربه چندحسي ارایه مي یادگیري رایانه

یري بوده و هاي تصوکه بیشتر یادگیرنده نشانگان داوني دارند، کودکان مبتال به تصویري و هم صوت

1. Alfaraj, A.

2. Kuyini, A.
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تواننند محتواي تصویري را از طریق رایانه بهتر یاد بگیرند، یادگیري صوتي برایشان سخت است، مي
ر بتواند به اشخاص مبتال به سندرم داون در غلبه مضاف بر این، ارایه گرافیکي برخي از اطالعات مي

 محدودیت پردازش زباني آنان کمک کند.
انجام شد و هدف تأثیر کاربري از  2192از سوي دیگر، پژوهش نادکارني و همکارانش که در سال 

کرد، نشان داد کودکان هاي ارتباطي جدید بر روي هماهنگي بین چشم و دست را تعقیب ميفناوري
س از مداخله درماني الزم، در زمینه هماهنگياي که در این پژوهش شرکت کرده بودند، پساله 1-99

«.گیري به دست آوردندفضایي، بهبود چشم -هاي تصویريچشم و دست و توانایي

تواند نیازهاي مختلف در فراز دیگري، ارایه انبوهي از محتواهاي تهیه شده در فضاي مجازي مي
 نسبي مرتفع سازد.شاگردان محروم و داراي نیازهاي ویژه را به طور 

اي هها براي نیازهاي آموزش عمومي کشور، تشکیل کتابخانهتولید محصوالت دیجیتالي دانشگاه
هاي اختصاصي براي مطالعه موردي دانش آموزان دچار دیجیتالي براي مدارس و طراحي سایت

محروم و داراي  آموزانتوانند گشایش در کار دانشهاي یادگیري از دیگر مواردي است که مياختالل
نیازهاي ویژه پدید آورند.
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هاي کاربردي هاي آموزشي کاربردي متعددي نیز وجود دارد که این برنامهدر فضاي مجازي برنامه
توانند براي نوجوانان و جوانان در معرض خطر که حوصله کافي براي یادگیري مفاهیم نظري عیناً مي

راهگشا واقع شوند و در جریان یک آموزش فردي، نیازهاي آموزشي این  نظام آموزش عمومي را ندارند،
آموزان را مرتفع ساخت.دانش

های کمک آموزشیهای آموزشی و تمهید دورهکوتاه کردن دوره

هاي آموزشي است که هاي کمک آموزشي از دیگر نوآوريهاي آموزشي و تمهید دورهکوتاه کردن دوره
توانند در سطحي قابل قبول در جامعه محقق شوند. به این معنا که مجازي، ميبا لحاظ امکانات فضاي 

تر و کاربردي کردن نظام آموزش گذشته از ضرورت بازنگري ملي در نظام آموزش عمومي و کوتاه
توان از امکانات فضاي مجازي سود برد و با پیش گرفتن نوعي از آموزش فردي، محتواي عمومي، مي

 ها ارایه کرد.ب با عالیق و توان افراد به آنآموزشي را متناس

آموزان توان با ارایه مباحث مورد نیاز براي ورود دانشهاي کمک آموزشي هم ميدر جریان ارایه دوره
توانند از طریق فضاي هاي زندگي را به همراه مباحث آموزشي اخیر که ميبه دانشگاه، برخي از مهارت

بسته آموزشي در دسترس افراد داوطلب قرار گیرند، ارایه کرد. مجازي به صورت یک
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 آموزانیجاد تجربیات دانشگاهی برای دانشا
ز آن آموزان حکایت ابررسي تجربیات جهاني در زمینه چگونگي ایجاد تجربیات دانشگاهي براي دانش

آموزان در نظر گرفته هي براي دانشهاي رسمي و غیررسمي دانشگاها آموزشدارد که در برخي از کشور
هاي دانشگاهي به طور رسمي و توانند با گذراندن برخي از واحدمند ميآموزان عالقهشده است  دانش

یا با همکاري با استادان دانشگاه جهت انتخاب موضوع تحقیق )مثالً وابستگي نوجوانان و جوانان به 
ح هاي تحقیق در سطها از سطح جمعیت تحقیق و نشر یافتههاي ارتباطي جدید(، گردآوري دادهفناوري

 هایي از تجربیات دانشگاهي را به سهم خود تجربه کنند.ها، جلوههمکالسي
آید، برخي از معلمان نوآور ایراني نیز براي غنا بخشیدن هر چه گونه که از تصاویر زیر برميهمان

للي، المخود، با طرح برخي از مباحث علمي دانشگاهي و بینآموزان هاي علمي دانشتر به برنامهبیش

.1گذرد، آشنا سازندتر از آنچه در سطح نظام آموزش عمومي کشور ميدر عمل آنان را با مباحثي عمیق

ریزي درسي، دي ماه هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامهرستگار نسب، همایش نوآوري حسین. برگرفته از مقاله غالم1

9995. 
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ایجاد امکان تبادل تجربیات در معلمان و سوق دادن معلمان به سمت تحقیق و پژوهش

گذاري روي آنان، ها و سرمایهارکان نظام آموزشي به شمار رفته، توجه بدان ترینمعلمان یکي از مهم
 توسعه منابع انساني»آموزان از منافع آن برخوردار خواهند شد. سند امر سودمندي است که تمامي دانش

رد اترین مقوله نوآوري یاد کرده، مو( از توسعه منابع انساني به عنوان مهم9115« )و راهبردهاي آموزشي
دیگري مانند آموزش پیوسته، تبادل تجربیات و دادن استقالل به کارکنان را نیز از جمله موارد مهم در 

 شمارد.بسترسازي براي تحقق نوآوري برمي

هاي بازآموزي معلمان خبر داده، ( در گزارشي که تهیه کرده است، از برگزاري کالس2119) 1مهروترا

هاي هاي کالسهاي انجام شده، حاکي از آن است که معلمان از آموختهنتایج بررسيگردد، یادآور مي
 جویند.بازآموزي در جریان کارشان سود مي

( در گزارش پژوهش خویش از تبادل عملي تجربیات نوآوري در امر آموزش 9119و 9111) 2واسلي

هاي نو و جدید آمیخته با روش دهد. این معلمان ضمن ارایه عملي کارشان کهتوسط معلمان، خبر مي
است، روش تدریسشان را براي همکاران خود به نمایش گذارده، در تبادل تجربه با آنان، ضمن آن که 

کنند، تحوالتي که در جریان تدریسشان رخ داده است را مورد هاي تدریس سنتي خویش یاد مياز روش
 دهند.بحث قرار مي

اند با آموزش سعي کرده 5(، با توجه به مسأله اقدام پژوهي9114( و برلین )9119) 4و وایت 3برلین

روش پژوهش اخیر به معلمان، آنان را قادر سازند تا در برخورد با مسایل و مشکالت فرارویشان، شخصاً 
ها نایل آیند.دست به کار شده، در جریان تحقیق و پژوهش به حل آن

1. Mehrotra, C. M.

2. Wasley, P. A.

3. Berlin, D. E.

4. White, A. L

5. Action research
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هاي تخصصي در سطح منطقه و شهر، معلمان تشکیل کار گروهتواند با سازمان آموزش و پرورش مي
هاي ایجاد شده در سطح استان و کشور، با ترکیب معلمان  و استادان نخبه را گرد هم آورده، در کار گروه

مان، هاي آموزشي برتر معلدانشگاه، ترکیب مناسبي به وجود آورد که آنان ضمن اعتبار بخشي به روش
 وارد اخیر در سطح مناطق آموزشي مختلف کشور نظارت کنند.بر گسترش و ترویج م

اخیر  هاي تخصصيالمللي بین کار گروهدر فراز دیگري سازمان آموزش و پرورش با ایجاد روابط بین
تواند تجربیات موفق جهاني را نیز به معلمان ایراني هاي آموزشي پیشرو ميهاي داراي نظامو کشور

ته در گفهاي پیشها کند. بالطبع عمده ارتباطیق به بهره بردن از این روشمعرفي کرده، آنان را تشو
انند به منابع توبستر فضاي مجازي شکل خواهند گرفت و معلمان با استفاده از این بستر، به سادگي مي

 الزم دست یافته، به تبادل تجربیات ارزنده خویش با همکارانشان دست بزنند.
بندي اجمالي بیان داشت، با وقوع گسترده توان در یک جمعجا از آن یاد شد، ميبا توجه به آن چه تا این

بیماري کرونا ویروس در سطح جهان و ایران، این مسأله به تعطیلي آموزش پیش دبستان، آموزش عمومي 
هاي ارتباطي و عالي کشور انجامید و اولیاي آموزش و پرورش از سر اجبار مجبور به کاربري از فناوري

 جدید براي ادامه سال تحصیلي نیمه کاره شدند.
هاي آن یاد کردند، اما ها و خسرانحادثه اخیر، از منظر بسیاري یک تهدید تلقي شد و از آسیب

توان از منظري دیگر به اختالل ایجاد شده توسط کرونا ویروس نگریست و از آن به صورت یک مي
اي هآموزشي با تجربه مثبتي که در استفاده از فناوري فرصت سود برد، به این معنا که مسووالن نظام

اي هتوانند دوباره به مواضع مبتني بر نفي و انکار خویش در ارتباط با فناوريارتباطي جدید داشتند، مي
برد اهداف نظام آموزشي بیندیشند و با ارتباطي جدید و کاربري از فضاي مجازي در زمینه پیش

ي هاي ارتباطبه اجمال از آن یاد شد، کاربري آموزشي بهینه از فناوري بسترسازي فرهنگي الزم که
جدید و فضاي مجازي را به شکل مناسبي افزایش داده، بسیاري از خالءهاي نظام آموزش عمومي 

کشور را در این میان مرتفع سازند.
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های آموزشی درها در برابر نوآوریتعدیل مقاومت -5

نظام آموزش عمومی کشور

مقدمه

هاي آموزشي تعریف شده است و در تعریف آن بیان گردیده است که در مقاله حاضر نخست نوآوري
ادگیري، توجه به هاي آموزشي متضمن تغییر رویکرد سنتي به آموزش فعال و یادگیريِ ینوآوري
شرفته، هاي ارتباطي پیگیري از فناوريهاي علمي تازه، استقبال از بهرههاي جدید و پیشرفتپردازينظریه

آموزان و پیش گرفتن برخوردهاي نوآورانه و خالق در سطح کالس عطف توجه به افزایش انگیزه دانش
 یازهاي پیچیده اجتماع است.درس و مدرسه و سازمان آموزشي و در نهایت پاسخ مناسب به ن

هاي هاي آموزشي در عرصهنگاهي به تجربیات موجود در سطح جهان بیانگر آن است که نوآوري
هاي جدید، همچون تفکر فراملي درباره حفظ محیط زیست؛ محتواي آموزشي )مانند: طرح موضوع

موزان در مسایل درسیشان آها؛ برخورد دادن دانشنگاري و هنرها در جریان درساز تئاتر، روزنامهاستفاده 
 هاياز فناوريهاي شغلي و موارد مشابه(، استفاده موزان با موقعیتآبا محیط اجتماعي، برخورد دادن دانش

، زيساهاي مبتني بر شبیهاي، آموزشهاي رایانهاي، طراحيجویي از بازیهاي رایانهاطالعاتي )نظیر: بهره
هاي آموزشي از رایانه و موارد مشابه(، نوآوري در روشجازي، خلق آثار هنري با استفاده هاي مآموزش

 هاي آموزشي)مانند: تبدیل معلمان از یک منبع اطالعاتي به یک راهنماي تحقیقاتي، طراحي روش
از  جهاي یادگیري و در معرض شکست تحصیلي و اخراکار، داراي ناتوانایيموزان بزهآخاص براي دانش

ري گیمدرسه( و تغییر و تحول در مراکز آموزشي )نظیر: مدارس مجازي، کاهش تمرکز قدرت و تصمیم
 اند.هاي آموزشي(، تحقق یافتهدر سطح مدیریت، مراکز آموزشي و گسترش جّو دموکراتیک در محیط

هاي آموزشي وريهاي قابل توجهي که نوآآفرینيهاي آموزشي و تحولهاي نوآورياما با وجود جذابیت
توانند در نظام آموزشي پدید آورده، بر عمق و غناي فراگیري فراگیران بیفزایند، برخي از شواهد مي

هاي آموزشي به جامعه، میداني حکایت از آن دارند که در بسیاري از شرایط در برابر عرضه نوآوري
هاي قابل توجهي که آفرینيد تحولهایي در برابر آن پدید آمده است. به این معنا که با وجومقاومت
زان آموآموزان، اولیاي دانشتوانند در نظام آموزشي پدید آورند، اما برخي از دانشهاي آموزشي مينوآوري

با  پذیري الزم براي انطباقو سرانجام بسیاري از اولیاي امور آموزشي، به دلیل ناآگاهي و فقدان انعطاف
هاي مزبور را دشوار دیده، بعضاً با تغییر دید نخست ي، تحقق نوآوريهاي آموزشتحوالت سریع نوآوري
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گیري پیشینشان را نفي کرده، بعضاً راه انکار و هاي آموزشي، جهتخویش مبني بر استقبال از نوآوري
 گیرند.هاي آموزشي را در پیش ميمقاومت در برابر نوآوري

سبب شد تا مسووالن نظام آموزش عمومي با بروز بیماري کرونا ویروس، شرایط خاص اجتماعي 
هاي ارتباطي جدید، ادامه سال تحصیلي را به اتمام کشور با تعطیل کردن مدارس، با اتکا به فناوري

برسانند و از آنجا که سرانجام کرونا ویروس چندان مشخص نیست، ممکن است سال آتي نیز مدارس 
 به صورت تعطیل باقي بمانند.

دهد، هاي آموزشي رخ ميهایي که در برابر نوآوريعرفي اجمالي مقاومتمقاله حاضر پس از م
ند اخاطرنشان ساخته است، اگر چه مسووالن نظام آموزش عمومي کشور در بحران کرونا ویروس کوشیده

تنها سال نیمه تمام تحصیلي را به اتمام برسانند، اما نباید فراموش کرد که از تهدید کرونا ویروس و 
ر هایي که دتوان به صورت یک فرصت هم سود برد و بر همین مبنا با مقاومتایجاد شده ميشرایط 

رد، پذیهاي آموزشي در سطح مدارس و سازمان نظام آموزشي صورت ميبرابر تحقق و گسترش نوآوري
 ها پرداخت.مقابله کرد و به تعدیل آن
ن ارتباط به انجام رسیده است.هاي الزم در همیها و شاهد مثالمقاله با ارایه استدالل

های آموزشینوآوری

هاي آموزشي متضمن تغییر رویکرد سنتي توان بیان داشت، نوآوريهاي آموزشي ميدر تعریف نوآوري
هاي علمي تازه، هاي جدید و پیشرفتپردازيبه آموزش فعال و یادگیريِ یادگیري، توجه به نظریه

موزان و آي ارتباطي پیشرفته، عطف توجه به افزایش انگیزه دانشهاگیري از فناورياستقبال از بهره
پیش گرفتن برخوردهاي نوآورانه و خالق در سطح کالس درس و مدرسه و سازمان آموزشي و در نهایت 

 پاسخ مناسب به نیازهاي پیچیده اجتماع است.
هاي در عرصه هاي آموزشينگاهي به تجربیات موجود در سطح جهان بیانگر آن است که نوآوري

هاي آموزشي و تغییر و تحول در هاي اطالعاتي، نوآوري در روشاز فناوريمحتواي آموزشي، استفاده 
هاي هاي آموزشي مطرح شده در سطح نظامترین نوآوريبرخي از مهم اند.مراکز آموزشي تحقق یافته

آموزان، آموزش فعال، سوق دادن دانشآموزشي جهان و ایران عبارتند از: استفاده از هنرها، تربیت خالق 
هاي آموزان، بومي کردن محتواي کتابها به سمت مسایل اجتماعي، طرح الگوها براي دانشمحتواي درس

هاي جدید، فردي کردن آموزش، یادگیري مشارکتي، آموزان، استفاده از فناوريدرسي، افزایش انگیزه دانش
رزیابي آموزان، اه در جریان درس، ارزیابي و سنجش کیفي دانشاي، پذیرش بازي و خندتدریس میان رشته

دوستان از فرد، ایجاد امکان تبادل تجربیات در معلمان، سوق دادن معلمان به سمت تحقیق و پژوهش، 
گسترش دانش و اطالعات معلمان، جذب آموزگاران خالق و نوآور، ایجاد مدیریت خالق و در مدارس، 

آموزش و پرورش، تعمیق رابطه مدرسه با خانواده، ادغام کار و آموزش در مدرسه، مناطق آموزشي و سازمان 
برد اهداف مدرسه، تدارك تمهیدات خاص آموزان در پیشهمکاري با نهادهاي اجتماعي، به کارگیري دانش
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هاي آموزان محروم و ناتوان، جذب کمکآموزان در معرض خطر، بازنگري در آموزش دانشبراي دانش
هاي آموزشي و تمهید آموزان، کوتاه کردن دورهي و خیرخواهانه، ایجاد تجربیات دانشگاهي براي دانشمردم
 هاي کمک آموزشي.  دوره

هاي آموزشي در نظام آموزش و پرورش، ضمن آن که یادگیري فراگیران با به کار گیري نوآوري
آموزشي دور شده، به رویکرد نظام مبتني مدار مرسوم نظام یابد، آنان از رویکرد حافظهتري ميعمق بیش

 شوند.بر حل مسأله نزدیک مي
هاي پیشرفت دانش و انقالب اطالعاتي، سبب شده است که عمر مفید آخرین یافتهالزم به ذکر است، 

از این رو  .یابدمیزان دانش بشر به دو برابر افزایش  ،باربه سرعت تنزل یافته، هر پنج سال یک علمي
ا مشکل اي ببراي برخورد مؤثر با محیط الزم است، به شکل فزاینده هایيدانشبیني این که چه پیش

به  ،داده تغییر 2را به نقشي زایشي خود 1بنابراین آموزش و پرورش باید نقش سازشي .شد خواهدروبرو 

ل آید که براي هایي نایبه تربیت انسان ،و بدین سان بپردازد  3آموختن یادگیري )یادگیري یادگیري(

بدون  ،یگرد تعبیرهاي دشوار آماده شوند. به ها و موقعیتو مقابله با ناشناخته شناختاندیشیدن، نوآوري، 
 یاد ،و نه محصول نهایي خامآن که اهمیت کلي اطالعات نفي شود، باید از اطالعات به عنوان مواد 

یت خالق تغییر یابد که بر اهم دگیريیاز طریق حفظ مطالب، به اکید سنتي در کسب دانشأکرد و ت
 کید دارد. أاطالعات ت ترکیباستفاده از دانش، از طریق تجزیه، تحلیل و 

هاي یکي از معلمان نوآور است که توجه به دقایق آن، عمق و اثر تجربه زیر گزارشي از فعالیت
 سازند:هاي آموزشي را عیان مينوآوري

موزان ابتدایي است، وي در گزارشي که از روند تحوالت علمي آسیدمرتضي جدّي آراني، معلم دانش»

داشت، او در دوره دبیرستان از درس فیزیک متنفر بود، اما وقتي در دبستان با ، بیان مي4دادخویش مي

 هاي علومشانها نیز مفاهیم انتزاعي و مجرد کتابآموزان خویش مواجه شده و دریافته بود که آندانش
آموزانش از مفاهیم فیزیکي، تصمیم به کنند، در تالش براي افزایش فهم دانشك ميرا به سختي در

تر گرفت و مجدداً شروع به مطالعه مباحث فیزیک پایه کرد و پس از کسب آمادگي مطالعه هر چه بیش
آموزان در کالس درس الزم براي انتقال مفاهیم مورد نظر، در درجه نخست براي رفع اضطراب دانش

هاي علوم دوره ابتدایي، در صدد برآمد تا با درجه بعد جهت تسهیل در انتقال مفاهیم انتزاعي کتابو در 
قال دهد.آموزانش انتگفته را به شکل عیني به دانشاستفاده از خالقیت و نوآوري خویش، مفاهیم پیش

اني تصمیم به ساخت ها و وسایل آزمایش علوم، پرهزینه بودند، جدّي آراز آنجا که تهیه کتاب     
وسایل مورد نیاز از وسایل در دسترس و دور ریختني کرد. وي در راستاي این هدف تاکنون به ساخت 

1. Modulative

2. Generative

3. Learning to learn

این گزارش، در سر کالس درسي نگارنده، توسط آقاي جدي آراني خطاب به دانشجویان ایراد گردیده است. .9
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آموزانش نایل آمده است و براي برخوردار شدن وسیله آزمایش براي تفهیم مفاهیم فیزیک به دانش 221
نمایشگاه در سطح  99داند، به برگزاري آموزان خویش ميها را دانشآموزان دیگري که همه آندانش

 ایران همت گمارده است.
هاي هاي مهمي وجود دارند که امکان گسترش ایدههاي این معلم پژوهنده، ویژگيدر دست ساخته
سازي، سازي، عموميسازي، ایمنها عبارتند از: بوميآورد. برخي از این ویژگياخیر را فراهم مي

پذیري، متغیرپذیري، سازي، تعاملپذیري، فعالنمایي، چند حسبازي بخشي،سازي، عینیتمدل
 پروري.  پروري و هوشسوال

   تالش دارد تا از مواد بومي موجود و بعضاً وسایل دور ریختني« سازيبومي»محقق در جریان 
ان عنوان نمونه، وي براي نشها( سود ببرد. به فشرده خراب و نظایر آن)مانند بطري نوشابه خانواده، لوح 

دادن عیني مسأله شکست نور، با تاباندن لیزر به داخل یک بطري نوشابه که پر از دود شده است، مسیر 
حرکت نور و با گذاردن یک ورقه شفاف یا کدر در انتهاي بطري، زاویه شکست انعکاس نور و عدم 

 بخشد.ش عینیت ميآموزانانعکاس نور در برخورد با اشیاي کدر را براي دانش
خطر ساختن آزمایش، اضطراب ، پژوهشگر کوشیده است تا ضمن بي«سازيایمن»در جریان 

اي را از بین ببرد. از این رو وي استفاده از وسایل شاگردان از شکستن احتمالي وسایل آزمایشي شیشه
است. یش قرار دادهرا در دستور کار خو -مانند طراحي قوطي غلتان با ظروف شفاف -پالستیکي شفاف

، عیني ساختن مفاهیم مجرد و انتزاعي است. به عنوان نمونه، محقق براي درك «بخشيعینیت»
هاي هوا از آن خارج آموزان از پدیده هوا، اسفنج یا کاسه سفالي را که زیر آب رفته، حبابروشن دانش

وزانش، آمابل مشاهده هوا براي دانشآموزان نشان داده، به این ترتیب به مفهوم غیر قشوند، به دانشمي
 بخشد.عینیت مي

، ویژگي دیگري بوده است که محقق در جریان کارهایش بدان توجه داشته است. به «نمایيبازي»
آموزان به درك برخي از مفاهیم فیزیکي این معنا که این امکان وجود دارد که در جریان بازي، دانش

که فشار  ايکند، یا ظرف نوشابهها شدن به جلو حرکت ميهوا، پس از رنایل آیند، مثالً  بادکنکي پر از 
هواي آن با زدن تلمبه افزایش یافته است، پس از باز شدن مجراي خروجیش، با حرکت رو به جلوي 

 کند.خود، اساس حرکت موتور موشک را براي شاگردان ترسیم مي
طراحي وسایل آزمایشي خویش بدان  ، ویژگي دیگري است که محقق در جریان«پذیريچند حس»

، در صدد بوده است تا ضمن به 1توجه داشته است، وي با توجه به نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر

سان نبوده، متشکل از اجراي مختلفي گانه، معتقد است که هوش یک پدیده یکهوارد گاردنر با طرح نظریه هوش هشت .9
 -فضایي، هوش بدني -ریاضي، هوش بینایي -هوش منطقيکالمي،  -است. این اجزا از نظر گاردنر عبارتند از: هوش بیاني

گرا.حرکتي، هوش موسیقیایي، هوش بین فردي، هوش درون فردي و هوش طبیعت
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ها، امکان دریافت هر چه بهتر ریاضي آن -آموزان در کنار هوش منطقيکارگیري هوش حرکتي دانش
 هاي مورد نظر را به دست آورد.تر آزمایشو عمیق

ود، شآموز در عرصه عمل به شکل فعالي ظاهر ميپذیري، از آنجا که دانشبالطبع در جریان چند حس
 این مسأله بر انگیزه یادگیري وي خواهد افزود.

گر با اند. پژوهشگفته مورد توجه بودههاي پیش، ویژگي دیگري است که در آزمایش«متغیرپذیري»
ها متغیرهاي مختلفي مؤثر باشند، با ایجاد تغییر در یک نطراحي وسایل آزمایشي گوناگوني که در آ

کند. به عنوان مثال، با فرو بردن یک بطري نیمه بریده شده در آب صابون، متغیر، تبعات آن را ترسیم مي
گیرد که با دمیدن هوا بر لبه بطري، بر اثر کاهش فشار اي از حباب مقطع برش بطري را فرا ميالیه

رود و با کم و زیاد کردن شدت دمیدن بر باالي بطري، الیه حباب در بطري باالتر مي هواي ایجاد شده
 در لوله مجاور درب بطري، سرعت حرکت الیه حباب در بطري، تغییر خواهد کرد.

توان بیان داشت: احساس تعهد به بنابراین در یک جمع بندي اجمالي از کارهاي جدّي آراني مي
تر، ابداع و بر عشق و شیفتگي به آنان، این معلم پژوهنده را به آموختن بیششاگردان و برخورد مبتني 
 مند سازمانهاي دست سازش سوق داده است، و در صورت توجه جدي و نظامابتکار و گسترش فناوري

اي نه چندان آموزان ابتدایي کشور، در آیندهرود دانشآموزش و پرورش به دستاوردهاي اخیر، امید مي
تر و برخورداري از روحي ز دستاوردهاي این معلم نوآور برخوردار شده، به دانشي عمیقدور، ا
 «.وجوگرتر دست یابندجست

آید، تسري تجربیات خالق و نوآورانه این دست از معلمان گونه که از تجربه جدّي آراني برميهمان
آن که نظام آموزشي آموزش و پرورش  تواند به تحولي قابل توجه در نظام آموزشي بینجامد، اما با وجودمي

از معلمان نوآوري مانند جدّي آراني به اندازه الزم برخوردار هست، با این همه اثرات مثبت وجودي آنان 
هاي آموزشي هایي است که در برابر نوآوريچندان در نظام آموزشي مشهود نیست که علت آن مقاومت

  رد. در عنوان بعد از همین مشکل یاد شده است.معلمان اخیر در بستر نظام آموزشي وجود دا

 های آموزشیمقاومت در برابر نوآوری

هاي آموزشي، بیانگر نظر اولیه موافق کاربران در زمینه هاي انجام گرفته اولیه در زمینه نوآوريپژوهش
 اد کههاي بعدي نشان دهاي آموزشي در روند کارشان است. اما پژوهشکارگیري نوآوريشناخت و به

شي هاي آموزبرخالف آراي موافق و باالي اولیاي آموزشي، با پا به صحنه گذاردن عیني و عملي نوآوري
هاي مزبور را دشوار از نوآوريهاي بعد، از آنجا که بسیاري از اولیاي امور آموزشي، استفاده طي سال

دیدند، گفته، در خود نمياي پیشهپذیري الزم را براي انطباق با تحوالت سریع نوآوريدیده و انعطاف
 گیرند.مي هاي آموزشي را در پیشگیري پیشینشان، راه نفي و مقاومت در برابر نوآوريبعضاً با تغییر جهت
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هاي آموزشي در آموزش در سطوح عالي تهیه که درباره نوآورياي (، در مقاله9141و همکاران ) 1باسکین

تدریس هاي هاي آموزشي، به سادگي جایگزین شیوهآورند که نوآوريکرده، از این واقعیت سخن به میان مي

، به شکل مشابهي هشدار (9113) 2پذیرد. اسمارتهاي مختلفي صورت ميها مقاومتسنتي نشده، در برابر آن

 کنند. 3هاي آموزشي ارایه شده را سرکوبهاي قبلي، ممکن است نوآوريها و جریاندهد که روشمي

ارایه شده است، خاطرنشان  9141که در سال « هاي آموزشيتوسعه فضاي نوآوري در سازمان»مقاله 
ضرورت دارد براي جا انداختن سازد، وجود صرف یک نوآوري به خودي خود همه کار محسوب نشده، مي

سازي تغییرات ساختاري در سازمان انجام هاي الزم براي عاديآن در سازمان آموزشي، زمینه سازي

 (.9141، 4پذیرد )میلز

داد، بسیاري از محققان هاي آموزشي، گزارش مي(، در بررسي چگونگي تحقق نوآوري9111) 5ولکوت

)که مصرف کننده واقعي بسیاري از ابتکارهاي ارایه شده در  آموزشي نسبت به این مسأله که معلمان
کردند، کنند، توجهي نميها چه گونه برخورد ميهاي آموزشي هستند(، با نوآوري و ابتکار آنزمینه نوآوري

هاي هاي فرهنگي تحقق نوآوريسازياز این رو، عالوه بر مسایل فني، باید به مسایل انساني و زمینه
 ه الزم را معطوف داشت.آموزشي، توج

سازند که تغییر در خاطرنشان مي اند،ارایه کرده 9119که در سال اي در مقاله 7و دیاموند 6توماس

مواد درسي، در قیاس با تغییراتي که به تحول محیط محتاجند، مانند تغییر در سبک تدریس یا تغییرات 
 گردند.قق ميتر محتري برخوردار بوده، سهلساختاري، از تبعات کم

براي گسترش « راهبردهایي براي طراحي مواد درسي نوآور»(، در کتابي که با عنوان 9111) 8الولر

 شناسان و مدیران اجرایيشناسان، جامعههاي آموزشي، تهیه کرده است، به کارگیري توامان رواننوآوري
هاي شناختي نوآوريجامعهي هاسازد، غفلت از جنبهنظام آموزشي را پیشنهاد کرده، خاطرنشان مي

 زا به دنبال خواهند داشت.آموزشي، اثراتي آسیب

 دارد:(، نیز طي اظهار نظري بیان مي9119) 9لوین     

موزشي ها به نظام آآید، نوآوري حتي با ورود فناورينوآوري تنها با تغییر نظام آموزشي پدید نمي»    
 «.افراد را درگیر خود سازدآید، نوآوري باید مؤسسات و پدید نمي

                                                           
1. Baskin, S. 
2. Smart, J. M. 
3. Stifle 
4. Miles, M. B.  
5. Wolcott, H. E. 
6. Thomas, A. M. 
7. Diamond, N. 
8. Lawler, M. R. 
9. Levien, R. E. 
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هاي آموزشي در ارتباط با مقاومت مردم و خاصه دست هشدارهاي معدود اولین نظریه پردازان نوآوري

(، در 9199) 2و پرایس 1تر شده است. رومبرگاندرکاران و اولیاي مسایل آموزشي، با گذر زمان بیش

 نویسند:همین زمینه مي
هایي صورت خواهد پذیرفت، هاي آنان، مقاومتند که در برابر نوآوريافراد مبتکر و نوآور باید بدان»

ها باشند و با شناخت قبلي موانع و مشکالت ها و مانع تراشياز این رو باید آماده برخورد با این مقاومت
 «.ها، آماده سازندفرهنگي موجود، خود را براي پاسخگویي بدان

آموزشي نوآور ایران  -برخي از معلمان و اولیاي اجرایي (، در سطح9995هایي که منطقي )در بررسي
هاي انجام داده است، به گزارش دو دسته از موانع برون و درون سازماني که بر سر راه گسترش نوآوري

 نویسد: آموزشي، وجود دارند، پرداخته است. وي در همین رابطه مي
هاي آموزشي قرار دارند، بگذریم، موانع رياگر از موانع برون سازماني که فراروي گسترش نوآو»... 

ت شود که بعضاً اقدامادرون سازماني که در برابر افراد نوآور وجود دارند، شامل لیست بلندباالیي مي
 بست و احیاناً شکست مواجه کرده است.مبتکرانه آنان را با بن

سازمان آموزش »سازماني، متوجه آموزشي نوآور در موانع درون  -اشاره عمده دبیران و اولیاي اجرایي
مدیران »، «امکانات آزمایشگاهي مدارس»، «هاي درسيکتاب»، «ادارات مناطق آموزشي»، «و پرورش

بوده است که در « آموزاندانش»و بعضاً خود « موزانآاولیاي دانش»، «همکاران آموزشي»، «مدارس
 واهد شد.از این موارد، اشاره خهایي ادامه، به ترتیب به نمونه

 سازمان آموزش و پرورش

پویایي سازمان آموزش و پرورش، پویایي کل سیستم را به دنبال داشته، بستر مناسبي براي گسترش 
آموزان پدید خواهد آورد، در حالي که تر دانشتر و عالمهاي آموزشي و تربیت هر چه خالقنوآوري

تعلل در کالن نظام آموزش و پرورش  رخوت، سستي و سکون سازمان آموزش و پرورش، به کندي و
 بست خواهد کشید.انجامیده، حتي افراد خودشکوفا و نوآور را به بن

 نویسد:مندان مياي از مدیران متحول و پویا، در یادنامه مرحوم عالقهمنطقي در شرح نمونه
ود گرایي بلمندان، یکي از معدود مدیران مبدع، مبتکر، پرجرأت و تحومرحوم مهندس جعفر عالقه»

 ها برد و باید ببرد.هایش بهرهاندیشهکه آموزش و پرورش ایران بعد از انقالب، از ثمرات افکار و 
، در صدد تعمیق محتواي آموزشي برآمد «هاي کمک آموزشيجشنواره کتاب»مندان با پیشنهاد عالقه

هاي نقش پراهمیت هنر در کتاب، به «هاي درسيجشنواره تصویرسازي در کتاب»و با پیشنهاد برگزاري 
ر ، سعي در گام برداشتن در مسی«رشته کار و دانش»درسي توجه نشان داد. وي با پیشنهاد و تأسیس 

آموزش فعال و ادغام کار و آموزش در مدرسه کرد )و به این ترتیب با اقدام اخیر خود زیربناي نظري 

                                                           
1. Romberg, T. A. 

2. Price, G. G. 
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به « مدارس فرهنگ»ساخت( و با تأسیس  کاربردي در آموزش عالي را نیز مهیا -هاي علميآموزش
مشکالت آموزش و پرورش را در گرو  %11اعتقاد دیرینه خود در اهمیت وافر مسایل انساني )که وي 

 مسایل انساني آن مي دید(، جامه عمل پوشید.
مندان در صدد اجراي آن بود.  ، طرح دیگري بود که عالقه«هاي درسيضرورت بومي شدن کتاب»

تر تر شدن هر چه بیشتحقق آن و بومي شدن محتواي آموزشي، از سویي به کاربردي طرحي که با
 آموزش و از سوي دیگر، شکسته شدن سد عظیم کنکور، خواهد انجامید.

مندان به مسایل پژوهشي، سبب شد که وي تالش کند مسایل آموزش و پرورش از منظر توجه عالقه
ود، مندان بکه از دستاوردهاي عالقه« ام تحقیقات سازماننظ»پژوهشي مورد بررسي قرار گیرند. سند 

هاي درسي است. در همین در صدد تحکیم رویکرد پژوهش محوري در سازمان پژوهش و تألیف کتاب
، با هدف «هاي آموزشيارزشیابي و نوآوري»و « ریزي درسيبرنامه»هاي اندازي پژوهشکدهراستا، راه

 «مدیریت علمي در آموزش و پرورش»هش در سازمان، ایجاد شدند تا تقویت ساختار و توسعه کیفي پژو
 را رقم بزنند.

مندان، معتقد بود جهان جدید، جهاني پیچیده و عقالني است، از سوي دیگر از آنجا که مهندس عالقه
 ها زانوي تعلم در برابر هرتوجه به عقل جمعي را در دستور کار خویش قرارداده، در این راستا نه تن

زد، بلکه دَر سازمان خویش را در برابر اندیشه و نظر را با خود داشت، ميفردي که ره توشه اي از طرح،
نظران مختلف از فني گرفته تا علوم پایه، از علوم انساني گرفته تا علوم اجتماعي و از دین و صاحب

ن عرصه هاي خویش در اییشهاندگفته، به ارایه نظران پیشفلسفه گرفته تا هنر، گشوده بود تا صاحب
آموزش  بردهاي مورد نیاز براي پیشهاي مختلف، تصمیمدست بزنند و در نهایت با جمع بندي نظرگاه

 و پرورش کشور، در پرتو عقل جمعي، اتخاذ گردد.
استقبال از مدیریت »، «اعتقاد به نقد خویش»توان در مندان را ميهاي آموزشي عالقهاما اوج نوآوري

ساالري دیني در آموزش و تحقق مردم»تر از همه و مهم« هیأت امنایي شدن مدارس»، «کتيمشار
 دانست.« پرورش

ي آسیب شناس»مندان با وجود دیانت مثل زدني اش، با استقبال از برگزاري همایش مهندس عالقه
شین ملکرد پیها، در گرو بازبیني و نقد و بررسي ع، در عمل نشان داد که تحقق آرمان«تربیت دیني

خویش است و در این راه نباید از هیچ چیزي واهمه داشت، حتي اگر این مسأله، مسأله آسیب شناسي 
 تربیت دیني باشد.

مندان، در شرایطي که بعضاً نهادهاي موازي موجود در کشور، در تقابل با یکدیگر قرار گرفته، عالقه
انجامد، با پذیرش اصل مشارکت، همکاري با پژوهشکده هاي یکدیگر ميکارشان به هرز بردن توانمندي

علوم انساني جهاد دانشگاهي، دانشگاه صنعتي شریف، دانشگاه صنعتي امیرکبیر و دانشگاه امام صادق 
)علیه السالم( را آغاز کرد و با وجود نقد برخي از همکارانش در این زمینه، از اعتقاد خویش مبني بر 
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ها ید و به این ترتیب الگویي از مدیریت مشارکتي و مبتني بر اعتماد به جواناعتماد به جوانان دست نکش
 را در سطح نظام، از خود بر جاي نهاد.

هیأت امنایي شدن »، از «حق انتخاب مردم در آموزش وپرورش»مندان، با تأکید بر مرحوم عالقه
ه خانه و مدرسه بود. در همین تر رابط، دفاع کرده، به این ترتیب در صدد تعمیق هر چه بیش«مدارس

ستن ساالري دیني، با شکمندان با فهم مشکل اساسي نظام در پذیرش یا عدم پذیرش مردمراستا عالقه
هادن کنار ن»هاي سال در سطح آموزش و پرورش تثبیت شده بودند، ضرورت هایي که براي سالپنداره

، 29/1/9999« )آموزش و پرورش باز رویکرد بسته نگر و امنیتي آموزش و پرورش و پیش گرفتن
اندیشي اقتصاد آموزش و پرورش( را مورد تأکید قرار داد و اعالن داشت: آموزش و پرورش همایش هم

نگر و امنیتي خویش در مدارس، با روي آوردن به مردم و باید با کم رنگ کردن اعمال حاکمیت بسته
هاي آنان را در نظام آموزشي کشور، فراهم آورد يمشها، در عمل امکان انتخاب و اعمال خطپذیرش آن

تا به این ترتیب آموزش و پرورش نه در سمت هدایت مردم، که در خدمت مردم ترسیم شود، مردمي 
 «.ها باور و اعتقاد داشتکه انقالب اسالمي را رقم زدند و باید براي تداوم آن نیز به آن

ي اآید، در مصاحبهور نظام آموزشي ایران به شمار ميبیگي نیز که از معلمان نوآمحمدمهدي سلطان
 کرد:که با نگارنده داشت، بیان مي

آموزان را به کار در کردم، دانشها تدریس ميمن وقتي که در دوران قبل از انقالب، در دبیرستان»
سایل وکردم به ساخت کردم. از سوي دیگر خودم سعي ميآزمایشگاه و ساختن وسایل علمي تشویق مي

بود. ها پذیرفته نگونه ابتکاري از جانب ما معلممورد نیاز در جریان تدریسم دست بزنم. در آن زمان هیچ
اما در زمان شهید سیدکاظم موسوي در آموزش و پرورش، با توصیه و کمک ایشان، طرحي در درس 

ر از همکاران، کارگاهي را شروع کردیم و با همکاري چند نف« آزمایش با وسایل ساده»علوم با عنوان 
کم آن را گسترش دادیم، به عالوه جلساتي را پرداخت و کمرا دایر کردیم که به تهیه وسایل ساده مي

هاي بسیار جالبي در این جلسات کردیم که گاهي همکاران طرحنیز در همین جهت با دبیران برگزار مي
که دیگر کسي از کار ما حمایت الزم را به کردند، اما با شهادت شهید موسوي، به علت آن ارایه مي

 «.عمل نیاورد، ما نتوانستیم کارمان را ادامه بدهیم
هاي انجام شده دال بر آن است که آموزش و پرورش ایران به شکل جدي و نظام یافته، در بررسي

 قصدد تحقق مدیریتي خالق و نوآور، در کالن سازمان آموزش و پرورش و به تبع آن در سطح مناط
آموزشي و مدارس برنیامده است و اگر خالقیت، نوآوري و ابتکاري در این زمینه در سطح آموزش و 

تر نشأت گرفته از احساس تعهد افراد نوآور، مبتکر و خالقي بوده است پرورش مالحظه مي شود، بیش
لي بهینه ء تغییر و تحواند تا در آینده منشاکه با ایثارگري تام و تمام، در صدد نشاندن بذر و نهالي بوده

 و مطلوب در فضاي آموزش و پرورش کشور گردد.
آموزشي نوآور، در توصیف مسایل و مشکالتي که فراروي آنان قرار داشته،  -معلمان و اولیاي اجرایي

انجامد، در درجه نخست اهمیت به مشکالت عدیده به محدودیت یا توقف نوآوري آموزشي آنان مي
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به شکلي که گاه مشکالت مزبور، حتي مانع تهیه و خرید  اند،پرورش اشاره داشته مالي سازمان آموزش و
موزان مدرسه شده است، اما در عین حال، افراد نوآور آچند پوستر یا لوح فشرده آموزشي، براي دانش

یاد  زاگر چه مشکل مالي آموزش و پرورش، مشکل قابل توجه و مهمي است، اما نباید ا اند،داشتهتأکید 
برد که تنها مشکل آموزش و پرورش، مشکل سخت افزاري آن نیست و اگر مشکالت نرم افزاري آن 

اي تر نیستند، به این معنا که از دید معلمان و اولیتر از مشکل نخست نباشند، کمبه لحاظ اهمیت، بیش
، «موزش و پرورشفقدان مدیران خالق در باالترین سطوح سازمان آ»آموزشي نوآور، مواردي مانند: 

ت خالقی»توجهي به مقوله ، بي«عدم جرأت ایجاد تغییر و تحول در سطح مدیران ارشد نظام آموزشي»
کارانه و فضاي محافظه»، «عدم عطف توجه به مدیران و معلمان مبتکر و نوآور»و « و نوآوري
عدم پذیرش »، «وجود تهدیدهاي سیاسي در آموزش و پرورش»، «گراي آموزش و پرورشغیرتحول

تحرکي مسووالن آموزش و پرورش در ، بي«الزام تدریس کتابي واحد در سطح کشور»، «تدریس بومي
ترین نقدهاي افراد نوآور و نظایر آن، از عمده« هاي آموزشيترویج نوآوري»و « سازيفرهنگ»زمینه 

 در مواجهه با سازمان آموزش و پرورش، هستند.
این که اصوالً نوآوري با تحول و نگرش متحول آمیخته است و از سوي در برخي از معلمان با تأکید 

کار بوده است، جمع تحول طلبي نشأت دیگر نهاد آموزش و پرورش، به شکل سنتي نهادي محافظه
 در همین اند.کاري سنتي نظام آموزشي را سخت و دشوار ارزیابي کردهها و محافظهگرفته از نوآوري

، ازسوي معلمان نوآور به آموزش و «هاي متنوع ایراندریس کتابي واحد در استانالزام ت»راستا، نقد 
 پرورش وارد شده است.

توجهي این سازمان به نقد دیگر آموزگاران و اولیاي آموزشي خالق به سازمان آموزش و پرورش، بي
اي بلندپایه آموزش و عدم تفاوت افراد نوآور و غیرنوآور از منظر اولی»، «نوآوري»و « خالقیت»مسأله 
عدم حمایت علمي، مادي و معنوي از معلمان »، «به کارگیري نیروهاي جوان و مبتکر»، «پرورش

ام نوآوري دبیران در نظنادیده گرفتن مسأله »، «به کارگیري مدیران نوآور در مناطق آموزشي»، «نوآور
 «معلمان در امر آموزشهاي سازهاستفاده از وسایل کمک آموزشي و دست »، «ارزشیابي نظام آموزشي

 ، بوده است.«برخوردهاي بعضاً جناحي در سطح سازمان آموزش و پرورش»و 
 سازي آموزشانتظار دیگر افراد نوآوري که در سازمان آموزش و پرورش اشتغال به کار دارند، فرهنگ

مقاومت مسووالن ها در سطح جامعه و به تبع آن کاهش و پرورش در جهت پذیرش تدریجي نوآوري
 موزان است.آمناطق آموزشي، مدیران مدارس، معلمان غیرخالق، اولیا و حتي دانش

 اداره آموزش و پرورش

افراد نوآور مصاحبه شده، در فراز دیگري از اظهار نظرهایشان دست به نقد مسووالن ادارات مناطق و 
کاري حاکم محافظه»، از «ن اداراتمشکالت مالي ای»نواحي آموزشي آموزش و پرورش زده، ضمن بیان 

هاي آموزشي در غالب مسووالن مناطق عدم فهم نوآوري»، «بر مدیریت مناطق آموزشي مختلف
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برخوردهاي جناحي »، «توجهي به نوآوران آموزشي در مناطق و نواحي مختلف آموزشيبي»، «آموزشي
توجهي در جهت بسترسازي بي»، «يهاي آموزشمواجهه نمایشي با نوآوري»، «در مناطق آموزشي مزبور

 برخورد تمسخرآمیز»، «فقدان نگاه تحقیقاتي مسووالن»، «هاي آموزشيالزم براي گسترش نوآوري
سخن گفته، دست به نقد عملکرد ادارات « هاي آموزشيمخالفت با نوآوري»و « برخي از مسووالن

 اند.نواحي و مناطق آموزشي آموزش و پرورش زده
اظهارات معلمان نوآور در زمینه مشکالت مالي نواحي مختلف آموزش و پرورش به قرار اي از نمونه
 زیر است:

 آیا شما از آموزش و پرورش کمک گرفتید؟ -»
اي در اختیار من قرار دهد، تواند بودجهآموزش و پرورش طرح مرا تأیید کرد، اما اعالم کرد نمي

مک توانستند، کها هم تا آنجایي که مينم. البته بچهبنابراین من مجبور شدم تا از جیب خودم خرج ک
 کردند، اما باز هم کافي نبود.مي

 نتیجه کار شما چه بود؟ -
هاي استان سفر کردیم و در نهایت یک کتابچه و یک فیلم ما با هر زحمتي بود به اکثر شهرستان

ین داد. در حال حاضر اوضیح ميتهیه کردیم که به نظر من جغرافیاي استان را بهتر از کتاب درسي، ت
کتابچه و فیلم همراه آن، در آرشیو مدرسه موجود است، اما مؤلفان کتاب جغرافیاي استان، براي تألیف 
کتاب دوم جغرافیاي استان و رفع نقایص آن به تجربه ما اهمیتي ندادند و تنها کار آموزش و پرورش 

 «. آموزان بودصرف وقت زیاد دانش براي ما، فرستادن یک تقدیرنامه به خاطر تالش و
هاي اول، دوم و سوم را به من وقتي سرگروه آموزشي بودم، پیشنهاد تهیه مجله علوم براي پایه»

کتاب و با هزینه خودمان، این کار  41-51طور جداگانه دادم و با تالش همکاران دیگر گروه، با مطالعه 
ي انشریه، آموزش و پرورش حاضر به پرداخت هیچ هزینه را انجام دادیم. ولي بعد از نشر اولین شماره

 «.ماهه متولد شد 1ام به ما نشد و در این مسأله به قدري به من فشار وارد شد که بچه
هاي آموزشي در مناطق مختلف شهرزادي، از دیگر معلمان نوآوري است که از عدم فهم نوآوري

 اشت:دش که توسط گروه پژوهش اخذ شد، بیان ميآموزش و پرورش یاد کرده است. وي در مصاحبه خوی
هاي انسولین خالي زیادي در دسترس دارم، کرد و من دیدم که سرنگمادر من انسولین مصرف مي»

ها، به یکي از نواقص محیط آموزشي کارم که فقدان وسایل از این رو سعي کردم تا با استفاده از آن
اي هست به ساخت وسایل آزمایشي زدم. یعني با سرنگکمک آموزشي است، پاسخ دهم، از این رو د

هاي سوخته، درب قوطي، سنگ، شیشه و گفته، و وسایل دور ریختني دیگري مانند حباب المپپیش
نظایر آن، دست به ساخت وسایلي همچون دستگاه ارتعاش، گریز از مرکز، عدسي، ساعت شني، ساعت 

ها ها و نظیر آنقدیمي(، سیفون، مخروط افکنه، انواع آیینهآبي، استرسکوپ، سانتریفیوژ، قپان )ترازوي 
ها در مجله رشد، بخش تکنولوژي آموزشي، به چاپ طرح ارایه کردم که این طرح 911زدم و در مجموع 

 رسیده است.
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تر ام، چند هزار تومان هزینه بیشترین دستگاهي که تا به حال من ساختهبا توجه به این که گران
ها با مسووالن مختلف، از وزیر آموزش است، در صدد گسترش کارم برآمدم و در همین راستا بارنداشته 

م با اها خواستههایم صحبت کردم و از آنتر، درباره طرحو پرورش گرفته تا دیگر مسووالن رده پایین
د، ي مدارس کشور بفرستنها زده، این وسایل را براي تمامسازي آنها، دست به انبوهاستفاده از این طرح

هاي اخیر، هیچ کمکي به من نکرد، بلکه یک تشکر خشک و خالي را اما نه تنها هیچ کس در طي سال
 «.اندنیز از من دریغ داشته

اند. ارجیني و هاي خودشان یاد کردهتوجهي مناطق آموزشي به نوآوريبرخي از معلمان نوآور از بي
 داشتند:هاي خود بیان ميقریشي در همین رابطه در مصاحبه

با آن که آموزش و پرورش از شیوه تدریس بنده، فیلم تهیه کرده و آن را به صورت لوح فشرده، در »
هاي کشور قرار داده است و صدا و سیما نیز به پخش قسمتي از اختیار آموزش و پرورش سایر استان

 .«توجه چنداني به کار من نشده استهاي من دست زده است، ولي در سطح شهر محل تدریسم، فعالیت
وري آکنم، پارسال از دبیران مقاله جمعمن چون در مرکز تحقیقات آموزش و پرورش هم فعالیت مي»

هاي گردآوري شده نداد و مقاالت اخیر در اداره گم شدند و کردم، ولي سازمان هیچ اهمیتي به مقاله
 «.ها نشداي از آنهیچ استفاده بهینه

داشت، وي براي تهیه اطالعات الزم براي مباحث جغرافیایي یري نیز در مصاحبه خود بیان ميمجنگ
یداني هاي مکالسش، حتي به سفر به برخي از نواحي کشور، نظیر کویر، اقدام کرده و ماحصل پژوهش

خویش را در اختیار دانش آموزانش نهاده است، اما هیچ کس در سطح منطقه از وي به سبب کارش 
 تي یک تشکر خشک و خالي نیز نکرده است.ح

داشت، مسووالن شاهي از دیگر معلمان نوآوري است که در نقد خود به مناطق آموزشي بیان مي
هاي آموزشي، با موارد اخیر به شکل نمایشي برخورد غالب نواحي آموزشي در مواجهه و برخورد با نوآوري

 داشت:کنند. وي در این زمینه بیان ميمي
 ترین مشکل من، عدم همکاري مسووالن با افراد نوآور است.ممه»

ان کنند و به نام خودشبرداري ميدر کل محیط کاري، محیط تمیزي نیست، دیگران کار آدم را کپي
 ام.کنند. براي همین من از سرگروهي منطقه استعفاء دادهآن را در بوق و کرنا مي

اب شدن در الگوهاي برتر تدریس، چند روزي با من شاهد هستم برخي از همکاران براي انتخ
آورند، اما بعد از هاي قابل قبولي را به مرحله اجرا در ميکنند و برنامهشاگردانشان خوب تمرین مي

 روند، آش همان آش و کاسه همان کاسه است... .انتخاب معلم برتر، دوباره که سر کالس درس مي
 «.ز فضاي نظام آموزش عمومي کشور کنار بکشمروند اخیر سبب شد من کالً خودم را ا

توجهي مناطق آموزشي در برخي از معلمان نوآور در مصاحبه خود با اعضاي گروه پژوهش، از بي
 اند.هاي آموزشي یاد کردهجهت بسترسازي الزم جهت گسترش نوآوري

 اند:هاي خویش در همین ارتباط چنین بیان داشتهالیاسي، یاموال و شمس در مصاحبه
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ها قرار گرفته است، آشنایي الزم را هاي مختلفي که فراروي آنآموزان با رشتهاز آنجا که غالب دانش»
است  اي پرداختههاي کار و دانش و فني و حرفهندارند، من در صدد تهیه فیلمي برآمدم که به معرفي رشته

 د.انتخاب رشته، به مشاوره تحصیلي بپردازنآموزان باید قبل از و در جریان فیلم تأکید شده است که دانش
آموزان در هاي مختلف، از آن جهت که شکست دانشبالطبع ارایه اطالعات الزم در مورد رشته

بعات گردد، تهاي تحصیلي و کنکورشان را کاهش داده، مانع هرز رفتن نیروي انساني کشور ميرشته
اي را که ساخت آن دقیقه 94ما وقتي من این فیلم آموزان و جامعه دربردارد، اارزشمندي براي دانش

هزار تومان براي من هزینه داشت، به سازمان آموزش و پرورش استان ارایه کردم،  511-541اي دقیقه
از بنده حمایتي به عمل نیاوردند، با فرستادن این فیلم براي مدیر کل دفتر تحقیقات، معادل بودجه 

هزار تومان و دو امتیاز براي این فیلمي که در حد معادل مدرك  511ساخت یک دقیقه از فیلم، یعني 
دکتري است، به من دادند و در حال حاضر هم این فیلم در آرشیو تحقیقات آموزش و پرورش، در حال 

 «.خاك خوردن است
آموزان به سازمان آموزش و اي را براي دانشمن با یکي از همکارانم پیشنهاد ساخت پژوهشکده»

آموزان را فراهم آورد، و خاطرنشان ساختیم از طریق ارایه کردیم تا امکان تحقیق دانش پرورش
ایم، ولي باز آموزش و پرورش هاي مردمي به میزان زیادي هزینه پژوهشکده مزبور را تأمین کردهکمک

 «.حاضر به همکاري در این جهت با ما نشد
سایل کمک آموزشي در درس ریاضي، به بنده در جریان کار تدریسم، ضمن ساختن برخي از و»

ام که دهآموزان اقدام کرساختن اسالیدهاي نجومي و تهیه یک تلسکوپ بازتابي )نیوتوني(، براي دانش
 «.آموزش و پرورش جز دادن یک لوح تقدیر به من، کار دیگري برایم انجام نداد

د مناطق آموزشي شهر خو شیرعلي، در مصاحبه خویش از فقدان نگاه تحقیقي و پژوهشي مسووالن
 کرد:یاد مي

تر آموزان جذابمن با هدف بررسي این که در درس فلسفه و منطق، کدام مباحث کتاب از نظر دانش»
خش کند، با پتر خسته ميآموزان را بیشهاي کتاب، دانشتري دارد و کدام قسمتبوده، طرفداران بیش

نقطه نظرهاي آنان را در موارد اخیر گردآوري کردم و  آموز،دانش 9111اي در سطح قریب به پرسشنامه
، اما اي به عمل بیاورندها استفاده مثبت و بهینهاین اطالعات را به مرکز تحقیقات استان دادم تا از آن

 اند، در حال حاضر ازها را پر کردهآموزاني که این پرسشنامهمسووالن این مرکز با بیان این که دانش
ز اند، اها را گرفتهآموزان جدیدي جاي آناند و دانشیرستان به پیش دانشگاهي رفتهسال سوم دب

 «.اي به عمل نیاوردنداطالعات مزبور استفاده
هاي تمسخرآمیز برخي از مدیران مناطق آموزشي، مقوله دیگري است که برخي از معلمان برخورد

داشت، وي از د قمي در مصاحبه خویش بیان مياند، به عنوان مثال، هنرمننوآور به آن اشاره داشته
خواست تا در درس انشاء ضمن تهیه متن خویش روي آن اِفکت بگذارند و تالش آموزانش ميدانش

 ها دیده شده وهاي مختلف در آنها و صحنهاي پردازش کنند که همه صداکنند انشایشان را به گونه
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در این زمینه به مسووالن آموزشي منطقه خویش داده بود، احساس شوند. اما وقتي وي پیشنهاد خود را 
 خورد، نه مدارس چند زبانه ایران.ها مواجه شده بود که طرح شما به درد کشور سویس ميبا تمسخر آن

اند، اصوالً مسووالن مناطق آموزشي سرانجام برخي از معلمان در بیانات خویش خاطرنشان ساخته
موزشي مخالفت دارند. احمدي طاهري، الیاسي و حسني در همین ارتباط بیان هاي آآنان با مقوله نوآوري

 داشتند:مي
هاي خاص در زمینه تدریس زیاد موافق نیستند. آموزش و پرورش و حتي مدیران مدارس با نوآوري»

خواستم آن را در حضور جمعي از شیوه تدریس بنده در جشنواره برگزیده شده بود، ولي زماني که مي
توجهي همکاران به حدي بود که من را متأسف کرد. کالً آموزش و بیران و مدیران ارایه دهم، بيد

 .«کنندگیرند و حتي در این زمینه کارشکني هم ميپرورش و مدیران این موارد را اصالً جدي نمي
ي و ینام که آن را به ستاد اعتالي دبیران دمن در درس دیني فیلمي راجع به برهان نظم ساخته»

ها ها به این فیلم نگاهي منفي داشتند. یعني برخي از آقایان، ورود رسانهقرآن استان ارایه کردم، اما آن
کنیم زندگي مي 29دانستند، در حالي که ما در قرن را به حیطه مباحث دیني، مترادف بدعت و فساد مي
 «.باقي بمانیمسال پیش،  31که قرن رسانه است و ما نباید در سیستم آموزشي 

م شد، آموزان انجابنده جشني به زبان انگلیسي برگزار کردم، در این جشن که به کمک خود دانش»
تمام مطالب جشن از شروع تا پایان به زبان انگلیسي برگزار شد. مضاف آن که در این جشن که حاوي 

 مدرسه استفاده شده بود.آموزان خالق انبوهي شعر، نمایش و مسابقه بود، در تمام موارد از دانش
توجه  تر شود وآموزان بیششود که عالقه و انگیزه در دانشهاي جدید باعث مياستفاده از این شیوه

ها با زبان و کامپیوتر که علم روز دنیا است، باعث پیشرفت به روحیات و حاالت نسل جدید وآشنایي آن
هاي کالس باعث باال رفتن آموزان در کاردانشآموزان بشود. همچنین همراهي تر دانشهر چه بیش

 گردد.روحیه، خالقیت و ابتکار در آنان مي
اما الزم به یادآوري است که مدیران آموزشي و اداره از برنامه بنده استقبال نکرده و حتي آن را تلف 

 دانند. کردن وقت کالس مي
 «.مسأله اخیر، آشکارا باعث کم شدن انگیزه در من شده است

 های درسیکتاب

، «غیرکاربردي»، «حجیم»هاي درسي مدارس با عناویني همچون برخي از نوآوران آموزشي، از کتاب
هاي و بر همین مبنا، از مشکل کتاب ، یاد کرده«حاوي مباحث قدیمي»و « غیر جذاب»، «نظري»

وقت کالس  درسي که به شکل عاملي ضدنوآوري به محدود ساختن امکان عمل معلمان و پرکردن
  اند.انجامد، سخن به میان آوردهها ميآن
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هاي درسي از نظر حجم، به روز شدن و گفته، از ضرورت تجدید نظر اساسي در کتابنوآوران پیش
اي هکاربردي شدن، به عنوان گامي اساسي در سوق یافتن نظام آموزشي به سمت پذیرش نوآوري

 اند.آموزشي، یاد کرده
 چند از معلمان نوآور مصاحبه شده در همین زمینه، به شرح زیر است:اظهار نظر تني 

هاي زیادي توسط معلمان مختلف به میزان ساعات درسي زیاد هست، همچنین تکالیف و تحقیق»
ها استرس وارد آموزان وقت آزاد و آسایش اندکي دارند و مرتب به آنشود و دانشآموزان داده ميدانش

آموزان شود دانشگیرد و باعث ميها ميآموزان، خالقیت را از آنهاي وارده به دانششود. فشارمي
وار یاد بگیرند، بهتر است مسووالن این مسایل را در تدوین برنامه آموزشي هایشان را طوطيمطالب کتاب

 «. لحاظ کنند
ز بخش تئوري دروس کاسته ها کاسته شود. به همین ترتیب باید اها و کتابباید از حجم درس»

 هاي زندگي آشنا شوند. همچنینها بتوانند با مهارتشده و به بخش عملي آن اضافه گردد تا مثالً بچه
 «. آوردآموزان فراهم ميتري براي پرورش خالقیت دانشآموزش به شیوه عملي بستر مناسب

 ادي داردمعایب زیجدید ام. کتاب تهبنویسیم( حضور داش -لیف کتاب جدید )بخوانیمأمن خودم در ت»
 .«بسیار خسته کننده است این مجموعه هم اضيیکتاب ر .بسیار عجوالنه نوشته شده استو 

 وسایل کمک آموزشی

پردازند، از فقدان تعدادي از نوآوران آموزشي، خاصه نوآوراني که در شهرهاي کوچک به تدریس مي
مختلف یاد کرده، از این موارد به هاي هاي مورد نیاز رشتهآزمایشگاه، امکانات آزمایشگاهي و کارگاه

 اند.عنوان عوامل مؤثر در افت کیفیت آموزشي کالسشان، یاد کرده
هاي فشرده مورد نیاز، تقاضا برخي از معلمان با بردن رایانه قابل حمل خود در سر کالس، تهیه لوح

رسه، تهیه ابزارهاي آزمایشگاهي به صورت شخصیشان به مدهاي از شاگردان براي آوردن رایانه
ساز )مانند تهیه موالژ با گِل(، یا جمع کردن پول و تهیه برخي از لوازم آزمایشگاهي، در صدد حل دست

معلمان دیگري با تذکر این که  اند.نسبي فقدان وسایل کمک آموزشي مورد نیاز کالسشان برآمده
موزان را دسته دسته آا باید براي انجام یک آزمایش، دانشهها کوچک است و آنآزمایشگاه مدرسه آن

ها، از مسوول آشنا به کار در کارگاه، برخوردار نیست و به آزمایشگاه ببرند یا این که کارگاه مدرسه آن
هاي آموزشیشان در سطح مدرسه، نظایر آن، از قسمت دیگري از مشکالت خویش در گسترش نوآوري

 اند.یاد کرده
 هایي از اظهارنظرهاي معلمان خالق و نوآور مصاحبه شده در همین ارتباط به قرار زیر است:نمونه

مشکل دیگر مدرسه ما فقدان آزمایشگاه هست که من طي این دو سالي که در روستا تدریس مي کنم، »
دیگر  و جاهاي هابريها، شیشهها، عینک فروشيآموزان برخي مواد اولیه را از الکتریکيبا کمک خود دانش

 «.امام و نمازخانه کوچک مدرسه را به این ترتیب به صورت یک آزمایشگاه در آوردهتهیه کرده
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یکي از موانع مهمي که من با آن روبرو هستم، عدم همکاري و آگاهي همکاران آزمایشگاه مدرسه »
را که هیچ سنخیتي با  رسد مسووالن مدرسه، در غالب موارد، افرادياست، به این معنا که به نظر مي

ها ها هم با عدم همراهي معلمان، آنکار و تخصص آزمایشگاه ندارند، به این قسمت مي فرستند و آن
 «.کنندها است(، دلسرد ميهایشان )که بعضاً هم خارج از حیطه وظایف آنرا از ادامه فعالیت

 مدیران مدارس

از آن دارد که مدیران اندکي هستند که نسبت به هاي میداني انجام شده گروه پژوهش حکایت بررسي
هاي آموزشي شناخت داشته، در صدد بسترسازي براي گسترش آن برآمده باشند. اما همین مقوله نوآوري

هاي مالي و مقرراتي آموزش و پرورش قرار دارند. یکي از دست از مدیران نیز غالباً در فشار محدودیت
 داشت:مدیران در همین رابطه بیان مي

من به عنوان مدیر یک مدرسه دولتي از بودجه و امکانات بسیار قلیلي برخوردارم. قوانین خشک و »
هاي ما انعطاف ناپذیر نظام آموزشي، دست ما را به عنوان یک مدیر مي بندد و مانع بروز خالقیت

 «.شودمي
مدارس، در حد بسیار کمي از گذشته از موارد اخیر، غالب معلمان نوآور، در برخورد خویش با مدیران 

مدیران مدارسشان رضایت داشته، در اکثریت قریب به اتفاق موارد از ناهمراهي آنان با خودشان سخن 
از جمله مواردي است که  اند،مشکالت مالي که دست مدیران مدارس را در غالب موارد بسته اند.گفته

 ردد. بیانات برخي از این معلمان، در زیر آمده است:گدر اظهارات بسیاري از نوآوران آموزشي مشاهده مي
ها ترین سروصدایي را که توسط بچهفضاي کالس بسیار کم و محدود است و مسووالن مدرسه کم»

هاي دیگر، مزاحمت ها این کار براي کالسدهند، زیرا به زعم آنشود، مورد نفي و انکار قرار ميایجاد مي
 ایجاد مي کند.
هایي را که من و دهد، به عنوان مثال، ماکتها اهمیتي نميس به کیفیت کار معلمغالب مدار

سازیم، مسووالن مدرسه به راحتي دور آموزانم با زحمات زیاد براي تفهیم هر چه بهتر درس ميدانش
 «. اندازندمي

دید براي بازهاي بیرون از محیط آموزشي حاضر به هزینه کردن نیست و من مدرسه براي فعالیت»
آموزان را آموزانم از مباحث مربوط به درس، مجبورم از جیب خودم هزینه رفت و برگشت دانشدانش

 پرداخت کنم.
ساعت کار  91کند، ولي دقیقه دیرآمدن من را مواخذه مي 5براي من جاي تعجب دارد که مدرسه 

 «.دهدتوجه قرار نميدهم، مورد آموزانم انجام مياضافه بر سازمانم را که براي دانش
اي الزم هتوانستیم به موقع بازدید برویم، یا هماهنگياغلب وسیله نقلیه در اختیار ما نبود و نمي»

ر تواند وسیله نقلیه و بودجه در اختیاگرفت. سرانجام مدیر مدرسه اعالن کرد که دیگر نميصورت نمي
گفت که شما به جاي تشکیل کالس و تدریس،  ما قرار دهد، در ادامه مدیر مدرسه به من اعتراض کرد و
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ها )که تنها حامیان طرح من بودند(، پیاده به برید. اما من تسلیم نشدم و با بچهها را به گردش ميبچه
یت رفت از من حماکارگاه بافندگي مورد نظر رفتیم. البته آموزش و پرورش هم آن گونه که انتظار مي

آموزان هاي بازدیدي دانشام، برنامهد من سازمان گردشگري تشکیل دادهگفتننکرد و مسووالن آن مي
 «.ها بودجه الزم را براي این کارها ندارندتر از یکي دو تا باشد و آندر طول سال نباید بیش

کنم. بعد که نفرات اول انتخاب شدند، تشویق من براي مسابقات علمي، با حوصله مطلب تهیه مي»
زه داده گذرد و بعد جایها نیست. چند ماه از مسابقه ميها متناسب با عالیق بچهن تشویقشوند، اما ایمي
 «.ها هیجان نداردشود که دیگر این کار براي بچهمي

، «ها توسط مدیرعدم فهم نوآوري»، «حسادت مدیر»برخي از معلمان نوآور دیگر از مواردي مانند 
ه مقابل»، «برچسب زدن به معلمان نوآور» ،« معلمان خالق»، «وراعتراض مدیر به کارهاي معلمان نوآ»

اند که برخوردهاي اخیر اسباب دلسردي و یأس آنان را ، یاد کرده، بیان داشته«با معلمان خالق و نوآور
 اند:فراهم آورده، بعضاً آنان را مجبور به کنار نهادن نوآوري آموزشي خودشان کرده

راض هاي آموزشي و اعتشان نسبت به نوآوريي از عدم فهم مدیر مدرسهفر و رجایبشکوفه، سلیماني
 اند:مدیر به کارهایشان به شرح زیر یاد کرده

ي کنند، فیلم بردارهایي که مشاهده ميخواستند از سلولآموزان در درس زیست شناسي ميدانش»
داري کردم، اما دریغ از این که هاي مورد نظر فیلم برکنند، من با دستگاه فیلم برداري خودم از سلول

 «.یکي از مسووالن مدرسه از من تشکر کند
کالس من، کالس شادي هست، ولي مدیر مدرسه همیشه از دست من شاکي است که چرا کالسم »

 «.کنمرا درست اداره نمي
ها روش بارش مغزي در مدرسه جا نیفتاده است، مثالً  هنگام به کارگیري این روش چون بچه»

 «.کندکنند، مدیر به من اعتراض ميروصدا ميس
سمیعي در مصاحبه خویش از تحقیري که از سوي مدیر و کادر مدرسه نسبت به کار خالق وي 

 پذیرد، به شرح زیر یاد کرده است:صورت مي
خواستم نمایشگاه بزنم، مدیر مدرسه به ما جایي براي برپایي نمایشگاه ها ميمن در یکي از دبیرستان»

راي بار مدیر مدرسه بنداد، او حاضر نبود که ما حتي در حیات مدرسه هم نمایشگاهمان را برپا کنیم. یک
این که من را از سر خودش باز کند، راهرو باریک جلوي سرویس بهداشتي مدرسه را به من پیشنهاد 

ها چهقشنگي برپا کردیم، ب ها در آن جا نمایشگاهکرد و اتفاقاً من هم این پیشنهاد را پذیرفتم و با بچه
با وسایل دور ریختني نمایشگاه باشکوهي را فراهم کردند. موقع افتتاح نمایشگاه  با جان و دل کار کردند و

 «.کردیمهمه گریه مي
 اند:گران پژوهش، در حاشیه گزارش مصاحبه اخیر خویش خاطرنشان کردهمصاحبه

از این از موانع کاري خود صحبت نکرد، ولي ما شاهد بد تر خانم سمیعي با وجود اصرار ما، بیش»
دند، زرفتاري و توهین مدیر و کادر دبیرستان به ایشان بودیم، همکاران پشت سرایشان هر حرفي مي
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مدیر مدرسه حاضر نبود فیلم نمایشگاه وي را که توسط خود او گرفته شده بود به ما بدهد. حتي با تعجب 
تواند پشت سر ایشان از او بدگویي کند که ما عمیقاً سه به خود اجازه داد تا ميباید بگویم که مدیر مدر

 «.از این کار وي متأسف شدیم
برخي از معلمان نوآور دیگر، از برچسب زدن مدیر به کار آنان و یا مقابله مدیر با کار آموزشي نوآورانه 

 اند:آنان یاد کرده
کنم، مثالً  براي آموزانم بحث ميجامعه براي دانش هایم درباره مسایل روزمن گاهي در کالس»
هایي با مضامین مزبور )مانند دختري با ها از دختران فراري یا زنان روسپي صحبت کرده، فیلمبچه

ها، در مدرسه بالفاصله به کار آورم. اما در پي این اقدامها به نمایش در ميهاي کتاني( را براي آنکفش
 «.شودزده مي من، برچسب سیاسي

ند دارپذیرند و بیان ميآموزان در محیط مدرسه را نميمسووالن مدرسه، تهیه ماکت توسط دانش»
 «.کشندنظمي ميکه آنان با این کارشان محیط آموزشگاه را به بي

مشکل عمده من وجود مدیران انعطاف ناپذیر است که همیشه ساز مخالف مي زنند، چرا که عقیده »
و در حین آن خواندن شعر و نیز شوخي و خنده در کالس با درسي چون فیزیک و ریاضي  دارند نرمش

ند متر به کالس عالقهآموز را بیشمغایرت دارد. غافل از این که عوامل احساسي مثل خنده و شعر، دانش
اد از ن افرترین مخاطب را دارند؟ مگر نه این که ایاي، بیشکند، چرا افرادي مانند آقاي الهي قمشهمي

 «. کنندزبان طنز، شعر و حکمت استفاده مي

 همکاران آموزشی

توان به دو گروه تقسیم کرد. غالب معلمان نوآور عاشقانه به کارشان معلمان نوآور را از منظري مي
هاي نوآورانه، خالق و مبتکرانه خود براي ارتقاي نظام آموزشي اندیشند و در صدد گسترش ایدهمي

این میان معدودي از معلمان نوآور نیز وجود دارند که براي تک ماندن، حاضر به انتقال هستند. در 
 تجربیات مثبت و مفید و نوآورانه خویش به همکارانشان نیستند.

اگر از معدود معلمان اخیر بگذریم، غالب معلمان نوآور در صدد ارایه رایگان کارشان براي اعتالي 
هاي میداني انجام شده داللت بر آن دارد که معلمان هستند. بررسي آموزانشانعلمي و اخالقي دانش

ا تر از آن که بخالق و نوآور چندان مورد پذیرش همکاران معمولیشان قرار نگرفته، از سوي آنان بیش
 شوند.دیده تأیید نگریسته شوند، با دیده نفي و انکار نگریسته مي

نوآور، حکایت از آن دارد، معلمان اخیر که در برابر  هاي میداني انجام شده در سطح معلمانبررسي
ند، از پردازها و محتواهایي متفاوت به تدریس ميگویي بسیاري از همکارانشان، با اتکا به قالبجزوه

شوند، زیرا تأیید معلمان نوآور و خالق، در عمل به سوي این دسته از معلمان غالباً مثبت ارزیابي نمي
تر از آن که به اعتالي علمي و اخالقي هاي آنان بیشانجامید، زیرا نتیجه اقدامنفي خودشان خواهد 

 انجامد.آموزانشان بینجامد، به اتالف عمر و استعدادهاي آنان ميدانش
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ازي دلقک ب»، «مسخره بازي در آوردن سرکالس»معلمان اخیر از کار معلمان نوآور با عناویني مانند: 
ها یاد و مانند آن« دن وقت کالس به شوخي و خنده به جاي درس دادنگذران»، «به جاي درس دادن

اند که همکارانشان، روي آنان اسم تمسخرآمیزي گذاشتهاند کنند. معلمان دیگري خاطرنشان ساختهمي
 کنند.و از آنان در جمع خویش، با اسم مزبور یاد مي

هاي آنان، دچار نشان در برخورد با نوآوريهمکارا اند،گروهي از معلمان نوآور هم خاطرنشان ساخته
هایشان، حسادت خویش را نسبت به همکاران نوآور و حسادت شده، با دروغ پراکني و شایعه سازي

 دهند.نواندیششان، نشان مي
تني چند از معلمان نوآور و خالق، از فضاي رواني پر تنشي که همکاران عادي و روزمره براي آنان 

 اند:به شرح زیر یاد کردهاند، پدید آورده
هاي عربي از حالت خشک و رسمي من اغلب سعي دارم جوّ کالس را با طنزهاي موجود در کتاب»

آموزان بیاموزم که البته در این زمینه مورد خارج کرده و همراه با خنده و شوخي مطالب را به دانش
 «.نیستام که کالس درس، جاي شوخي و خنده اعتراض همکارانم واقع شده

 «.نامندبعضي از همکاران، کارهاي نمایشي ما را مسخره بازي مي»
آموزانم از آثار باستاني شهر شیراز، از سازمان میراث فرهنگي، مجوز بازدید بنده براي بازدید دانش»

ن ام و با اخذ مجوز بیرون بردآموزانم از مراکز تاریخي شهر را در طول سال تحصیلي گرفتهرایگان دانش
آموزان، براي رفتن به مراکز تاریخي، وسیله نقلیه تهیه آموزان، با هزینه خودم و بعضاً کمک دانشدانش

آموزان براي بازدید از این طرف و آن طرف، کنیم، اما مسووالن مدرسه با بیان این که بردن دانشمي
ردسر ن همه خودت را به دکاري ایچیزي جز اتالف وقت و بودجه نیست، به من توصیه مي کنند: بابا بي

آموزان پي کار خودشان بروند. ولي انصافاً زخم اندازي! یک درسي بده و یک نمره هم بده تا دانشمي
 «.آموزان سنگین استزبان همکاران براي من تلخ و هزینه رفت و آمد دانش

ز آن جا که اغلب اوایل من در ارتباط با شیوه کارم، سعي در متقاعد کردن همکارانم داشتم، اما ا»
ن را بینند، مشوند و اآلن هم که هرازگاهي من را ميها فقط در قید کتب درسي هستند، متقاعد نميآن
 «.ها دارمزنند که من هم سعي در نادیده گرفتن این برخوردصدا مي« آقاي عمل و مصلح»

ین موانع موجود در فرا روي ترها و مسایل مشابه، عمدههاي آنحسادت و انتقادات همکاران، دروغ»
 «.تدریس من است

توان بیان داشت، گاهي معلمان نوآور، نه تنها خود را از سوي بنابراین در یک جمع بندي اجمالي مي
بینند، بلکه فضاي مدرسه را نیز که با سازمان، مناطق و نواحي آموزشي آموزش و پرورش در تهدید مي

فضایي نامساعد و خصمانه براي آنان فراهم آورده است، براي خود هاي مدیر و دیگر معلمان، واکنش
 یابند.فضایي سخت، دشوار و تحمل ناپذیر مي
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 موزانآاولیای دانش

موزان، نوآوري آموزشي معلمان نوآور را با دیده احترام و تکریم آاگر چه برخي از اولیاي نواندیش دانش
و  هاي آموزشيزیادي هستند که به علت عدم آشنایي با نوآوري نگرند، اما در جمع اولیا نیز، افرادمي

کارانه، هر گونه تغییر در جریان آموزش سنتي را خطري جدي ارزیابي برخورداري از روحیات محافظه
 خیزند.کرده، به مقابله با آن برمي

)با این  یري تعاونيتوجه اولیا به نمره به مثابه برآیند نهایي آموزش، مخالفت برخي از اولیا با یادگ
خواهد از زیر مسوولیتش شانه خالي کند(، عدم پذیرش بعضي تصور که معلم با پیشه کردن این کار مي

ها و مفاهیم درسي مطرح شده از سوي فرزندانشان به صورت خالق و مانند از والدین در ارایه موضوع
 ن نوآور فرزندشان است.هاي والدین، در مواجهه با معلماآن، بیانگر قسمتي از مخالفت

هاي میداني براي در فراز دیگري از مخالفت اولیا با معلمان نوآور، بعضي از آنان، انجام پژوهش
ه فرزندانشان در جریان تحقیق ممکن است باند، فرزندشان را مناسب ارزیابي نکرده، بر این اعتقاد بوده
هاي خارج و سفرها ز اولیا با طرح مخاطرات برنامهجاهایي بروند که نباید بروند. به شکل مشابهي برخي ا

 شوند.گفته نميپیشهاي از مدرسه، حاضر به قبول همراهي فرزندشان در برنامه
هاي نوآورانه آموزان، آموزشموارد زیر مصادیقي از اظهارنظر معلمان نوآوري است که اولیاي دانش

 اند:آنان را زیر سوال برده
ن آموزاکنیم و دانشهاي خودمان پیاده ميعاوني و گروهي را در سطح کالسوقتي ما یادگیري ت»

ها به کار دهند که ما در کالس خودمان فعال هستیم، خانواده آنشان گزارش ميکالس به خانواده
 کار هستند و شیوه آموزش مبتني برکنند معلمان در کالس بيمعلمان مدرسه معترض شده، تصور مي

 «.آوردآموزش فرزندشان لطمه وارد مي کارگروهي، به
آموزاني که موظف کنم. مثالً  دانشمن در درس انگلیسي، کالسم را با نمایش و بازي اداره مي»
شوند متني در مورد جشن تولد تهیه و براي کالس ارایه کنند، موظفند با ایجاد فضاي جشن تولد، مي

آموزان، براي ارایه تکلیف درسیشان در صدد عضي از دانشبه ارایه کارشان بپردازند. از همین رو وقتي ب
ها تهیه کیک، شمع و فشفشه براي نمایش عیني موضوع مورد بحثشان، برآمده بودند، روز بعد والدین آن

ها چیست که براي کالس زبان باید شمع، کیک و فشفشه داشتند: معني این کاربه مدرسه آمده، بیان مي
 «.تهیه کرد

د و آن داننهاي مکتوب نیمه کاره را در درس انشاء، سرگرمي ميتکمیل بریده روزنامه یا متناولیا »
 پذیرند.را به عنوان درس نمي

ها راضي نبودند فرزندانشان در انجام تحقیقات شرکت کنند، چون عالوه بر این بعضي از خانواده
 «.روندد بروند، ميشود و به جاهایي که نبایمعتقد بودند وقت مفیدشان تلف مي
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ابل آموزان قدرخواست تکلیف نقاشي براي مضامین درس دیني، براي مدیر مدرسه و خانواده دانش»
 «.خیزندفهم نیست و با من به مخالفت برمي

 آموزاندانش

 گرایي عالقه نشانبا وجود آن که جوانان به دلیل روحیه جواني که از آن برخوردارند، به نوگرایي و تحول
هاي نوي معلمانشان، به تردید افتاده، دست به مخالفت موزان در برخورد با طرحآدهند، اما برخي از دانشمي

ن سنتي )مانند کنار نهادهاي هاي تدریس نوین معلمانشان زده، خواستار تدریس معلمان به شیوهبا روش
 اند.دهه زبان اصلي در درس زبان(، شآموزش فعال و پیشه کردن بیان نکات کنکوري یا نمایش ندادن فیلم ب

 تر و مخالفتاما در مجموع مخالفت همکاران آموزشي معلمان نوآور، در قیاس با مخالفت اولیا، بیش
 تر گزارش شده است.موزان در مقایسه با مخالفت همکاران آموزشي معلمان نوآور، کمآدانش

کشاند که معلمان نوآور یا دست به کنار نهادن مجموعه آنچه از آن یاد شد گاهي کار را به آنجا مي
 کنند.هاي خود زده و یا فرار کردن از نظام آموزشي را پیشه خود ميها و خالقیتنوآوري

ه هاي خود بگیري از نوآوريهاي نوآورانه خویش و احمدي از کنارهسلطان بیگي از متوقف شدن کار
 اند:شرح زیر یاد کرده

ي شناسهاي فیزیک، شیمي و زیستیله آموزشي و کمک آموزشي در زمینهوس 211بنده بیش از »
با توضیح و شرح ابزارهاي « هاي امیدبخشگام»ام، کتابي نیز در همین جهت با عنوان تهیه کرده

اي که با وسایل کم هزینه و ساده قابل تهیه هستند، از طریق انتشارات مدرسه به دست نشر ساده
همین مجموعه را نیز آماده نشر کردم، اما چاپ آن انجام نشده است. در صورتي که ام، جلد دوم سپرده

توانستم به ها را ميجلد از این دست کتاب 5یافت، من تا به حال هایم ادامه مياگر روال چاپ کتاب
 «.مند گردددست نشر بسپرم تا جامعه از آن بهره

موزان به سمت مسایل اجتماعي وجود داشت. از آمشکالت زیادي در سر راه طرح سوق دادن دانش»
هاي مورد بررسي داراي سوگیري هستند و غیرمستقیم گروه، نهاد یا سازمان خاصي جمله این که موضوع

 دهند.را هدف انتقاد قرار مي
ها درگیري داشته ها و نهادموضوع اخیر سبب شد من آن قدر با آموزش و پرورش و دیگر سازمان

کنم راه اي نداشته باشم. از این رو من به هیچ کس پیشنهاد نميگیري از طرحم، چارهکناره باشم که جز
گویم روش من یا کارم جدیدي در پیش بگیرد، چون ممکن است مثل خود من سرخورده شود. نمي

توانستند به جاي سرکوب کردن من، مرا به مسیر درستي عیب و نقص بود، اما مسووالن آموزشي ميبي
 «.دایت کننده

پور ها در سازمان آموزش و پرورش سخن گفته و دهدشتي و ذوقيسعادتمندان از عدم فهم نوآوري
 اند:از تالش خود مبني بر فاصله گرفتن از نظام  آموزش و پرورش مرسوم یاد کرده
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در آموزش و پرورش دوغ و دوشاب برابر است و فقط براي مدیران آموزش و پرورش کمیت و »
 «.گرایي اهمیت داردکمیت
من منتظر اتمام تعهد به خدمتم هستم تا از آموزش و پرورش خارج شوم، چون اصالً چیزي که در »

 «.آموز، دبیر و تعلیم و تربیت استآموزش و پرورش جایگاه ندارد، دانش
ه ک اي رااند. به عنوان مثال، شبکههاي من را به نام خودشان مطرح ساختهدیگران خیلي از طرح»

اندازي کردم، برخي از آقایان آن را به نام خودشان تمام کردند، همین مسایل سبب شد که من من راه
 «.هایم بپردازماز سیستم آموزش و پرورش بیرون بیایم و در گوشه خلوتي براي خودم به اجراي طرح

ن تریشاید مهم توان نتیجه گرفت،بندي اجمالي، ميبا توجه به آنچه از آن یاد شد، در یک جمع
هایشان، بلکه حمایت از آنان در دغدغه نوآوران آموزشي، نه حمایت از آنان در جهت گسترش نوآوري

برابر نفي و انکاري است که از سوي سازمان آموزش و پرورش، مسووالن نواحي و مناطق آموزشي، 
ز این رو، با وجود آن که وجود موزان، متوجه آنان است. اآمدیران مدارس، همکاران و حتي اولیا و دانش

جمعي از معلمان و اولیاي آموزشي مُبدع، مبتکر و خالق، سرآغاز مبارك و میموني براي گسترش 
رسد، این مسأله رود، اما به نظر ميهاي آموزشي در کالن نظام آموزش و پرورش به شمار مينوآوري

زش و پرورش نخواهد انجامید و در صورت هاي آموزشي در سازمان آموبه تنهایي، به تحقق نوآوري
پذیري اولیاي سازمان و مناطق آموزشي آموزش و پرورش، نه تنها به نگري و عدم انعطافبسته

هاي دبیران و اولیاي آموزشي نواندیش وقعي گذاشته نخواهد شد، بلکه با مقاومت در برابر آنان نوآوري
سایش و خستگي افراد نوآور را فراهم آورده، آنان را در ادامه و احیاناً نفي و انکار طراحان آن، موجبات فر

 سازد.راه نوآور و خالقشان، با تردید مواجه مي

 ها در دوران کروناییدر مسیر تبدیل تهدیدها به فرصت

هاي آموزشي از مواردي مانند سازمان آموزش  و پرورش، ترین موانع گسترش نوآوريدر بررسي مهم
هاي درسي و امکانات آزمایشگاهي، مدیران مدارس، معلمان، اولیاي زشي، کتابادارات مناطق آمو

رسد در شرایط حاضر که به سبب وجود آموزان و در نهایت خود شاگردان یاد شد. اما به نظر ميدانش
اند، بتوان از شرایط پیش آمده بهره برد و با ویروس کرونا مدارس از سر اجبار به تعطیل کشیده شده

ها و اعمال برخي از اصالحات در نظام مشيآفریني در بعضي از خطر برخي از رویکردها، تحولتغیی
 آموزش عمومي کشور، به کم رنگ کردن موانع اخیر نایل آمد.

 گفته در همین ارتباط مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در ادامه هر یک از عناوین پیش

 سازمان آموزش و پرورش

ر را هاي اخیتر از آن که فناوريهاي ارتباطي جدید، بیشمعه در برخورد با فناوريمسووالن فرهنگي جا
ها ها را تهدید ارزیابي کرده، به همین سبب با رویکردي مبتني بر نفي و انکار با آنفرصت ببینند، آن
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راه لفن هماند.    انعکاس بارز رویکرد اخیر در نظام آموزش عمومي کشور، ممنوعیت ورود تبرخورد کرده
 )و تبلت( به مدارس است.

با سیطره یافتن کرونا ویروس در سطح جامعه، مسووالن نظام آموزش عمومي کشور مجبور شدند براي 
 هاي ارتباطي جدید و فضاي مجازي، به این امر مبادرت ورزند.تداوم سال تحصیلي، با اتکا به فناوري

آموزان از فضاي مجازي کاربري دانش سازمان آموزش و پرورش جهت بسترسازي بهینه براي
 هاي علمي، آموزشي و خدماتي جامعه، به این مهم نایل آید.تواند با یاري جستن از برخي از نهادمي

تواند در موارد زیر از مراکز دانشگاهي و پژوهشي جامعه انتظار معاضدت سازمان آموزش و پرورش مي
 و یاري داشته باشد:

 هاي ارتباطي جدید،هاي فناوريفراز و فرودتر شناخت هر چه بیش -
 هاي پیشرفته،هاي تعامل کودکان، نوجوانان و جوانان با فناوريبررسي فراز و فرود -
 بررسي میزان آگاهي کودکان، نوجوانان و جوانان از خطرات فضاي مجازي، -
 هاي انجام شده در امر فضاي مجازي،گذاريبررسي اثرات سیاست -
 هاي جدید،گذاريهاي انجام شده براي سیاستیه رهنمود بر مبناي پژوهشارا -
 هاي اولیا،طراحي سایت براي پاسخ به سوال -
 تولید ادبیات فاخر براي فضاي مجازي، -
 آموزان و معلمان(،تهیه محتواي آموزشي و کمک آموزشي )براي دانش -
 هاي مجازي،ها و موزهایجاد کتابخانه -
 خ مناسب به برخي از خالءهاي اجتماعي موجود،پاس -
 تمهید مراکز راهنمایي و مداخله در بحران. -

جامعه انتظار همکاري و همیاري  وزارت ارتباطاتتواند در موارد زیر از سازمان آموزش و پرورش مي
 داشته باشد:

ب و سالم جهت هاي مناسافزایش ایمني روي خط کودکان، نوجوانان و جوانان با تهیه سایت -
 کاربران اخیر،

 
 
 
 
 
 
 

 

 آموزي.تهیه سیم کارت دانش -
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 جامعه انتظار مؤسسات مرتبط با نوجوانان وجوانانتواند در موارد زیر از سازمان آموزش و پرورش مي
 همکاري و کمک داشته باشد: 

 نهادهاي دیني، -

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراکز پزشکي، -
 درماني،مراکز مشاوره و روان -
 ها.کتابخانه و -

انتظار یاري و  مراکز امنیتي و حفاظتي جامعهتواند در موارد زیر از سازمان آموزش و پرورش مي
 مساعدت داشته باشد:

 هاي اجتماعي روشنگر در ارتباط با فضاي مجازي،ایجاد جریان -
 هاي کنترل کننده به اولیا،ارایه ابزار -
 هاي اطالع رساني براي اقشار مختلف اجتماعي،ها و پوستربرشورنشر کتاب، کتابچه، جزوات و  -
 هاي خاص کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه،اندازي سایتراه -
 ها،هاي الزم به خانوادهارایه هشدار -
 هاي ضروري به جامعه،ارایه هشدار -
 ،رصد فعالیت افراد مختلفهاي گپ اینترنتي( براي حضور پلیس در فضاي مجازي )نظیر اتاق -
 ر.تایجاد خطوط مستقیم براي تماس اضطراري با مسووالن فضاي مجازي براي تهیه محیطي امن -

جامعه  هاي مدنيهاي دولتي و سازمانسایر نهادتواند در موارد زیر از سازمان آموزش و پرورش مي
 انتظار همکاري و همیاري داشته باشد: 

 آموزان،برشور و پوستر براي اولیا و دانش تهیه کتاب، کتابچه، -
 هاي امن براي کودکان، نوجوانان و جوانان،اندازي سایتراه -
 هاي فضاي مجازي،اي و سایتبندي محتواي رسانهدرجه -
 هاي  آموزشي براي اولیا و مراقبان نوجوانان و جوانان،برگزاري کالس -
 برگزاري ساالنه روز اینترنت امن، -
 هاي نوین.ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش در حوزه رسانه -
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 جامعه انتظار معاضدت و یاري داشته باشد: قوه قضائیهتواند در موارد زیر از سازمان آموزش و پرورش مي
 تدوین قوانین الزم براي حمایت از کاربران نوجوان و جوان فضاي مجازي، -
ان، نگاري کودککاربران فضاي مجازي )مانند ممنوعیت هرزهتدوین قوانین منع آسیب و ایذایي  -

 ها(، نژادپرستي، زورگیري الکترونیکي، سرقت هویت و نظایر آن
 تدوین قوانین ناظر بر حسن عملکرد اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان. -

تظار مساعدت و جامعه ان رسانيسایر مراکز اطالعتواند در موارد زیر از سازمان آموزش و پرورش مي
 همیاري داشته باشد:

 هاي خاص براي کاربري جوانان،هاي اجتماعي و سایتایجاد شبکه -
 اي به شکل مستقیم و غیرمستقیم در مباحث آموزشي و فوق برنامه،ارایه محتواي سواد رسانه -
 تشویق تفکر انتقادي کودکان، نوجوانان و جوانان، -
جوانان به انتقال مسایل و مشکالت پیش آمده براي آنان در فضاي تشویق کودکان، نوجوانان و  -

 مجازي به اولیا،
 وگوي اینترنتي کاربران نوجوان و جوان با متخصصان سالمت روان،ایجاد امکان گفت -
 هاي الکترونیکي جهت ارتقاي شناخت نوجوانان و جوانان از فضاي مجازي،در دسترس قراردادن روزنامه -
به کودکان، نوجوانان و جوانان مبني بر ماندن سوابق فرد در فضاي مجازي و دخالت این هشدار  -

 موارد در استخدام و آینده شغلي آنان.
هاي زیر و موارد مشابه، گفته، سازمان آموزش و پرورش باید با اتخاذ روشهاي پیشبا حمایت نهاد

 فرهنگي از فضاي مجازي وارد صحنه شود: رأساً در بسترسازي فرهنگي براي کاربري بهینه آموزشي و
 ها به شکل ضمني در متون درسي،ارایه مباحث فناوري -
 هاي جهان(،اي )نظیر برخي از کشوراختصاص واحد مستقل سواد رسانه -
 ها به صورت ترکیبي از تدریس مستقیم و تدریس روي خط،ارایه برخي از درس -
 ارتباط با خطرات فضاي مجازي،هاي فوق برنامه در انجام فعالیت -
 آموزان،ارسال محتوا در ارتباط با فضاي مجازي امن براي اولیاي دانش -
 آموزان،هاي آموزشي براي والدین دانشبرگزاري کالس -
 اختصاص خط تلفن مستقل در ارتباط با مسایل فضاي مجازي براي اولیا، -
 مدرسه، ایجاد امکان ارتباط ایمیلي اولیا با مسووالن -
 شناسان و معلمان( با مقوله فضاي مجازي،درگیر کردن اولیاي مدرسه )مدیران، مشاوران، روان -
 تهیه کتابچه راهنما براي مسووالن و اولیاي مدارس، -
 آموزان و معلمان،هاي امن و سالم به دانشارایه و معرفي سایت -
 آموزان،هاي اجتماعي دانشارتقاي مهارت -
 آموزان،هاي نامناسب( به دانشکنترل شده فضاي مجازي )با فیلتر کردن سایتارایه  -



  در ایام کرونایي در نظام آموزش عمومي کشورها تبدیل تهدیدها به فرصت/  919
 

 آموزي.ایجاد سامانه مشاوره دانش -

 
 
 

 
 
 

هاي خود باید اطالع رساني براي اولیاي سازمان آموزش و پرورش در فراز دیگري از فعالیت
 آموزان را به شرح زیر در دستور کار خود قرار دهد:دانش
 هاي آموزشي تهیه شده براي اولیا، کتاب، کتابچه، برشور، پوستر و بستهارایه  -
 برگزاري کالس آموزشي براي ارتقاي آگاهي اولیا در زمینه فضاي مجازي، -
ا هاي ارتباطي( به اولیها )رایانه، تلفن همراه و دیگر فناوريهاي کنترل فناوريارایه انواع ابزار -

 ها باید رایگان باشند(،برنامه)که در غالب موارد این 

 
 
 
 
 
 
 
 
 هاي مختلف جهت اطالع اولیا،بندي محتواي سایترتبه -
 تعمیق روابط اولیا با مشاوران مدارس، -
 رتباطي،هاي اهاي مشترك اولیا با فرزند جهت کاربري مناسب وي از فناوريتشویق گذاشتن قرار و مدار -
 براي ممانعت از پنهان کردن مشکالت پیش آمده براي وي،تعمیق رابطه دوستانه با فرزند  -
 هاي مناسب به فرزند،معرفي سایت -
 نظارت بر نحوه کاربري فرزند از فضاي مجازي، -
 مداخله فعال در جهت حل مشکالت پیش آمده براي فرزند در فضاي مجازي. -

به تهیه و تولید ادبیات فاخر هاي خود باید دست سازمان آموزش و پرورش در فراز دیگري از اقدام
آموزان در فضاي مجازي بزند. مواردي نظیر استفاده از منابع علمي تهیه شده در براي کاربري دانش

هاي( هاي )تورها و گردشهاي( مجازي در موزههاي )تورهاي موجه و علمي، گردشبرخي از سایت
 دهند.منابع را تشکیل ميهاي مختلف، قسمتي از این ها و کشورمجازي در شهر
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اعتبارسنجي منابع تولید شده توسط معلمان جهت کاربري در فضاي مجازي، قسمت دیگري از 

 شود:دهد.  این وظیفه در سطوح زیر محقق ميوظایف سازمان آموزش و پرورش را تشکیل مي

 
 تشکیل کار گروه تخصصي در سطح مناطق آموزشي، -
 در سطح شهر،تشکیل کار گروه تخصصي  -
 تشکیل کار گروه تخصصي در سطح استان )با حضور معلمان نخبه و  استادان دانشگاه(، -
 تشکیل کار گروه تخصصي در سطح کشور )با حضور معلمان نخبه  و استادان دانشگاه(، -
اي و بین المللي در جهت تولید محتوا و هاي تخصصي ملي، منطقههاي مشترك با گروههمکاري -
 ادبیات فاخر. تهیه

هاي خویش باید جهت اصالح برخي از سازمان آموزش و پرورش در فراز دیگري از اقدام     
 ها به قرار زیر است:هایي از این اقدامهاي خود دست به اقدام بزند. نمونهمشيخط

 هاي جهان،المللي جهت اخذ تجربیات آموزشي دیگر کشورسازمان دادن به روابط بین -
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هاي مشورتي متشکل از معلمان و نخبگان در سطح شهر، استان و کشور جهت کیل هستهتش -
 هاي تعالي بخش،ها و ایدهتدوین طرح

هاي بررسي تجربیات مثبت و منفي نظام آموزشي و پرورشي آموزش و پرورش، اندازي همایشراه -
 در ایام کرونایي، 

 مورد نیاز توسط افراد خالق و متخصص جامعه، هاي آموزشيمعرفي استاندار براي تهیه کتاب -
دار به مهاي نظام آموزشي )تالش براي تغییر رویکرد حافظهتالش براي بازنگري کلي در رویکرد -

 رویکرد حل مسأله(
 آموزان و اولیاي آنان، هاي نظام آموزشي از دانشانجام نظرسنجي درباره فراز و فرود -
 هاي نظام آموزشي از نخبگان جامعه،و فرود انجام نظرسنجي درباره فراز -
 تشکیل انجمن اولیا و مربیان در سطح منطقه، استان و کشور، -
 هاي کالن نظام آموزش عمومي کشور،گیريدخالت دادن انجمن اولیا و مربیان در تصمیم -
 کنند(،آموزان خالق تربیت ميجذب معلمان خالق )که دانش -
 کار و یادگیري،تالش در جهت ادغام  -

 

آموزان معلول و ناتوان )با اتکا به پیشرفت هاي تدوین شده براي دانشبازنگري در برنامه -
 هاي فضاي مجازي(،هاي ارتباطي جدید و ظرفیتفناوري
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آموزان ترك تحصیل کرده به جریان آموزش )با اتکا به پیشرفت تالش در جهت بازگرداندن دانش -
 آموزان(،اندازي آموزش مجازي این دسته از دانشهاي ارتباطي جدید در جهت راهفناوري

هاي انجمن دار )با اتکا به ظرفیتآموزان مسألهتالش در جهت کاهش و تعدیل مشکالت دانش -
هاي فضاي مجازي(،هاي ارتباطي جدید و ظرفیتاولیا و مربیان و پیشرفت فناوري

ادارات مناطق آموزشی

ادارات مناطق آموزشي موظف هستند ضمن معرفي منابع جدید مبتني بر فضاي مجازي، در جهت 
هاي معرفي شده سازمان آموزش و پرورش تالش الزم را مشيها و خطبسترسازي براي تحقق رویکرد

به عمل بیاورند. برخي از این موارد به شرح زیرند:
 نواحي مختلف آموزشي، تشکیل کار گروه تخصصي از معلمان نخبه در -
 تشکیل کار گروه تخصصي از معلمان نخبه در نواحي مختلف در سطح شهر، -
تشکیل کار گروه تخصصي از معلمان نخبه در نواحي مختلف استان )با همکاري استادان دانشگاهي(، -
 معرفي معلمان نوآور، خالق و برتر در تدریس، -
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 رساني الزم به اولیا در خصوص فضاي مجازي،انجام اطالع  -
 آموزان درباره فضاي مجازي،هاي الزم به دانشانجام اطالع رساني -
 هاي الزم به  معلمان در خصوص فضاي مجازي،انجام اطالع رساني -
 ها در ایام کرونایي،انتخاب بهترین مدیران و مدیریت -
 هاي تصویري براي مدارس،تهیه کتابخانه -
 معرفي منابع جدید آموزش مبتني بر فضاي مجازي به معلمان، -
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 هاي مدني براي ورود در بحث تهیه ادبیات فاخر جهت فضاي مجازي،تشویق سازمان -
 هاي دیني براي ورود در بحث تهیه ادبیات فاخر جهت فضاي مجازي.تشویق نهاد -

 آزمایشگاهیهای درسی و امکانات کتاب

هاي درسي و امکانات آموزان، کتاببا پررنگ شدن نقش فضاي مجازي در آموزش و پرورش دانش
در این  توانندبینند که توجه به موارد زیر ميآموزان تغییراتي به خود ميآزمایشگاهي مورد نیاز دانش

 گشا باشند:جهت راه
 به عنوان منابع و مباحث کمک درسي،انتخاب برخي از منابع موجود در سطح فضاي مجازي  -
 آموزان،ارایه امکانات کتابخانه تصویري به دانش -
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 هاي مجازي،کاربري از موزه -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هاي مجازي،کاربري از تور -
 هاي آموزشي،کاربري از انواع پوستر -
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  ها(،تاریخ و مانند آن –هاي رایانه اي با محتواي آموشي )زیست شناسي کاربري از بازي -

 آموزان،هاي امن به اولیا براي کاربري دانشمعرفي سایت -
 اي.بسترسازي براي تحقق تدریس بین رشته -

 مدیران مدارس
ان آموزش و پرورش پدید هاي سازممدیران مدارس باید بستر الزم را براي تحقق تحول آفریني

 ها به شرح زیرند:آورند. برخي از این اقدام
 تشویق و تسهیل کاربري از منابع آموزشي موجود در سطح فضاي مجازي، -
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 بسترسازي جهت تحقق ارزیابي کیفي، -
 آموزان،دانشبسترسازي جهت سوق یافتن معلمان از یک منبع اطالعاتي به راهنماي پژوهش  -
 هاي برتر تدریس،بسترسازي جهت تحقق روش -
 هاي آموزشي براي اولیا،برگزاري کالس -

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 هاي کنترل چگونگي کاربري فرزندان از فضاي مجازي براي اولیا،معرفي ابزار -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211 هاي آموزشي در نظام آموزش عمومي کشور /ها در برابر نوآوريتعدیل مقاومت 
 

 
 معرفي منابع راهنماي اولیا جهت کاربري فرزندان از فضاي مجازي، -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دار،سوق دادن انجمن اولیا و مربیان براي کمک به شاگردان مسأله -
 آموزان.هاي تحقیقاتي آزاد دانشانتخاب برخي از اولیاي متخصص براي هدایت پروژه -

 معلمان

هاي آموزشي فضاي مجازي بیش از پیش معلمان در مواجهه با کاربري از فضاي مجازي، با برخي از ظرفیت
 هاي آموزشي روي خواهند آورد.شده، با تن دادن به آن، خود به خود به پذیرش قسمتي از نوآوري آشنا

 رود، به شرح زیرند:برخي از دیگر مواردي که از معلمان در فضاي جدید انتظار مي
ها هاي خالق و نوآورانه معلمان نوآور )که سازمان آموزش و پرورش با استناد به آنپذیرش برنامه -

 ها اعتبار بخشیده است(.در عمل به آن
 پیش گرفتن آموزش فعال،  -

 
 
 
 
 
 



  در ایام کرونایي در نظام آموزش عمومي کشورها تبدیل تهدیدها به فرصت/  219
 

 همکاري در کار گروه معلمان نخبه در سطح منطقه، شهر، استان و کشور، -
 هاي برتر تدریس،تحقق روش -
 آموزان،تقاضاي حل خالق مسایل از دانش -
 آموزان،تحقیق ارزیابي کیفي از دانش -
 آموزان،اي دانشي سواد رسانهتالش در جهت ارتقا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بستر سازي جهت فردي کردن آموزش، -
 تغییر نقش خویش از یک منبع اطالعات به صورت راهنماي پژوهش، -
 آموزان،تشویق کارآفریني دانش -
 هاي ضمني درس،هاي پژوهشي به عنوان پروژهمعرفي سوژه -
 برخي از مباحث با دیگر معلمان.اي و ارایه مشترك تدریس بین رشته -

 آموزاناولیای دانش

رود با تغییر نسبي رویکرد نظام آموزشي در کاربري آموزشي از فضاي آموزان انتظار مياز اولیاي دانش
 تري در این میان برخوردار گردند. برخي از این موارد به قرار زیر است:مجازي، از نقش فعال

 رباره آشنایي با فضاي مجازي،هاي آموزشي دشرکت در کالس -
 اي فرزند،تالش براي ارتقاي والدگري الکترونیک و سواد رسانه -
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 هاي جدید،هاي کنترل فناوريآشنا شدن با ابزار -

 
 هاي مدرسه،استقبال اولیاي متخصص جهت ایفاي نقش آموزش )محدود( در سطح کالس -
 آموزان مدرسه،هاي علمي برخي از دانشهدایت پروژهاستقبال اولیاي متخصص جهت  -
 هاي کالن نظام آموزشي.مشيارتقاي اهداف انجمن اولیا و مربیان براي اثرگذاري در خط -

 آموزاندانش

هاي ارتباطي جدید و فضاي مجازي در عمل در سطحي کودکان، نوجوانان و جوانان با استقبال از فناوري
هاي کنند، اما باید ضمن هشدار در مورد تهدیدو اولیاي  آموزشي خویش عمل ميبسیار فراتر از اولیا 

آموزان معرفي کرد. موارد زیر برخي از این هاي آموزشي آن را نیز براي دانشفضاي مجازي، ظرفیت
 ها هستند:توصیه
 انجام تکالیف پژوهشي جهت مباحث درسي با اتکا به فضاي مجازي،  -
 هاي فضاي مجازي، آموزان و آشنا شدن آنان با تهدیداي دانشنهارتقاي سواد رسا -
 کاربري از کتابخانه تصویري مدرسه، -
 رسي،هاي دها براي معلم به عنوان قسمتي از فعالیتهاي آموزشي  و ارسال آنتهیه عکس و کلیپ -
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  استقبال از فردي شدن آموزشي، -
 
 
 
 

 
 
 
 معلمان،استقبال از ارزیابي کیفي  -
 استقبال از ارزیابي شاگردان از هم، -

تر در ارتباط با هایي که تا پیشرسد با وجود مخالفتبا توجه به آنچه از آن یاد شد، به نظر مي
شد، در شرایط جدید جامعه و نظام آموزشي، بتوان هاي آموزشي در سطح آموزش و پرورش مينوآوري
هاي آموزشي در سطح آموزش عمومي کشور مقابله موانع نوآوري هاي مناسب بر برخي ازریزيبا برنامه

هاي آموزشي در سطح کالن نظام کرد و بستر مهیایي براي تحقق و گسترش بیش از پیش نوآوري
 آموزش عمومي کشور پدید آورد.
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