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 1پوراهلل موسینعمت

 

اشخاص متعددی در ارتباا  باا وما ز  و تربیات   مهر هر سال فرصتی است برای مهرورزی

و سااير  2يکی از اين اشخاص، حک مت است که بر اساس قاان ن اساسای همها ری اسا می

م ظف شده است تا وم ز  و پرور  همگانی و رايگان را برای ملات فاراهم  3ق انین مرب  

، 4دان م فا  نبا دهای حک مت قاهار برای ايفای تعهد نسبت به وم ز  چنکند  گرچه ت  

اما دو حک مت پهل ی و همه ری اسا می در مماب باه ايان تعهاد، ک شار بسایار کردناد  

سازی مبتنی بر اص ل و م ازين معماری وم زشای رونا  يافات و هداساازی م قعیات مدرسه

های مقب ل حیات اهتمامی ايرانیان گرديد  مدرسه بعن ان يکی از نمادهای تربیتی يکی از پديده

هديد، با پرچم برفراشته خ د، در هايگااهی مهام قارار گرفات و ورود باه ون يکای از تمدن 

 ها خردسال ايرانی شد ورزوهای ک دکانه میلی ن

اند که با پ شیدن کفر و لبااس اکن ن دومین مهری است که ک دکان از اين فرصت محروم

ور  ياباد  تادار  ن ، راهی مدرسه ش ند تا فکر ونان به کمک معلماان صاب ر و متعهاد، پار

مدرسه برای پذير  مشتاقان تحصیب، ک شر حک مت ب د در قبال تعهد باه ت ساعه وما ز  

همگانی رايگان  وم ز  همگانی رايگان همچنان برهاست؛ ولی ابزار ون در شاراي  کروناايی 
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کارد و را وماده مای« 1ایفضای مدرسه»وم ز  برخ  تغییر کرده است  پیر از اين، حک مت 

ارتباطاا  »ای، اکنا ن انتظار است هايگزين ون را فراهم وورد  هايگزين فضای مدرسه اکن ن

شده است  بستر فعلی وم ز ، فضای برخ  اسات؛ کاه مشاتمب بار ابازار و « 2فضای مجازی

باشاد  باشد  تدار  بستر وم ز ، تعهد حک مت برای تدار  وم ز  رايگاان مایاينترنت می

هاايی از اگردان نیست؛ بلکه معلمان را نیز شامب است  وياا نشاانهالبته اين تدار  محدود به ش

 ايفای اين تعهد در رفتار حک مت طی دو مهر گذشته ديده شده است؟ 

  (، تدار  چناین وم زشای  1322از زمان تص يب قان ن برای وم ز  همگانی مجانی )

بادين  وا نداشاتند؛ وها ترديد ريکی از م ض مات دارای افتخار شد که در تدار  ون حک مت

جااه سبب، بارها مقررات حامی ون نیز به تص يب رسید  هم حک مت پهل ی در دهه چهب و پن

ه به تقاضای گسترده برای وم ز  تن سپرد و هم در دهه شصت و هفتاد همه ری اسا می با

 شاکب« ساپاه دانار»افزاير همعیت متقاضیان تحصیب، پاسخ مثبت داد  در دهه چهب وقتای 

در واقع از سرمايه نظامی کش ر صرف وم ز  همگانی رايگاان شاد  هماین وضاعیت  گرفت،

زار ا هر چاه ای نیاز دارد  تدار  اين اباکن ن نیز مطرح است  تدار  وم ز ، به ابزارهای تازه

ه ن در گذشاتا به واقع همانند تدار  همان مکا غیرهباشد: م بايب، تبلت، لپ تاپ، کامپی تر و 

دانساته اسات  ايان ما ز  حضا ری، حک مات خا د را متعهاد باه ون مایاست که بارای و

ر  ونهاا نیاز ت ان بجای قلم و دفتر قرار داد! گرچه در وم ز  رايگان، تدارا نمی ابزارارتباطی

ی ابازار ارتبااط»مسئ لیت حک مت است  وقتی حک مت اين واقعیت و تعهد را لحاظ کند کاه 
ت اناد ، راهی برای تامین منابع ون مای«ری استوم ز  برخ  هايگزين مدرسه وم ز  حض 

 بیابد 

برخا ردار در مناط  کم ها ک د  و ن ه ان، مخص صاًش اهد حاکی از ون است که میلی ن

های فرودست اقتصادی، از تدار  ابزارهای وم ز  برخ ، محروم هستند  همچناین و خان اده

                                                 
1.  School Atmosphere 

2.  Cyberspace Communications 
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  ونهاا در گذشاته در 1کننادارائه میاست وضعیت معلمانی که به ون شاگردان خدمات وم زشی 

کردند که تدار  ون در تعهد حک مات با د  اکنا ن ای به کار وم ز  اقدام میم قعیت مدرسه

های مرب   نیز ون تدار  برای ارتبا  با شاگردان، وظیفه مت لیان وم ز  رايگان است  واقعیت

یر از گذشاته کارده اسات  تحقا  ارتباطی شاگرد و معلم، نامادالنه ب دن وم ز  را ب به ابزار

هاست که فرام   شاده اماا مدالت وم زشی در ايران کن نی، به سبب متغیرهای متعددی، سال

 رسیده است « دسترسی»مدالتی به اکن ن بی

مدرسه برای پ شر به متقاضیان تحصایب، نمااد مادالت  مینطی قرن چهاردهم شمسی، تأ

ز اای تدار  ون مسئ لیت داشات  ناابرخ رداری دسترسی به وم ز  رايگان ب د و حک مت بر

ر دوم ز  به سبب نب د ابزارارتباطی، مثب ناابرخ رداری باه سابب نبا د مدرساه اسات  اگار 

شد، حک مت مسائ ل وم ز  حض ری، مدرسه در شهری يا روستايی يا در مشاير تدار  نمی

ون را  لمای فاراهم نیسات،شد  اکن ن نیز اگر ابزارارتباطی بارای شااگردی ياا معون قلمداد می

 ای از برزمین ماندن تعهد حک مت قلمداد کرد  ت ان نشانهمی

کند  گرچاه ارتباطی وم ز ، وم ز  مادالنه را دستخ   نابسامانی می نب د يا ضعف ابزار

ر وم ز  اثر ديابد، اما بسیار بیر از ون مدالتی در ابتدا با پديده مهم دسترسی ظه ر میاين بی

ثر أد  در فرايند مدالت وم زشی، اولین گروهای کاه حتای پایر از شااگردان از ون متاگذارمی

ش ند، معلمان هستند  مدالت وم زشی م ض می است که در وم ز  مجازی فشاار زياادی می

ساسیت حکند  م وه بر ونکه معلمان نسبت به دسترسی شاگردان به وم ز  بر معلمان وارد می

شا ارتر و د، وم ز  مجازی را بارای معلماان «ابزارارتباطی»رتب  با دارند، چهار پديده ديگر م

، «گیریحمايت از يااد»، «امکان تعامب»تر از وم ز  حض ری کرده است: پرفشارتر و فرساينده

 «  شدگی شاگردانغرق»و « زبان گفتگ »

الزم : در تدار  امکان يادگیری، تعامب باا شااگردان باه دالياب متعاددی تعاملی بودن آموزش

نقر اساسی دارند  ت هه شااگردان را  سرعتو  ادراک، توجهاست  در اين ارتبا ، سه پديده 

                                                 
اينکه برخی از معلمان امکان تدار  ابزارهای مناسب برای وم ز  در فضای مجازی را ندارند، م ض ع وشکاری است؛ اما  .1

ن است  دراختیارنگذاشاتن ابزارارتبااطی همانناد ون تر ون است که تامین ابزار ارتباطی هزو وظايف مت لیان وم ز  رايگامهم

 است که از معلم مدرسه حض ری خ استه ش د در منزل خ د پذيرای شاگردانر باشد!
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هاای شااگردان های خان ادهگاهکشاند  بسیاری از ساک نتمتغیرهای متعددی به س ی خ د می

امروز مدارس، محی  متناسبی برای وم ز  فرزندان نیست  ادرا  شااگردان نیازمناد دريافات 

ت اند پیام را به درستی منتقب کند و يا ون را دگرگ ن ساازد  ابزار و بستر ارتباطی می پیام است 

شا د  شااگرد سرمت شاگردان، نیز متفاوت است  در تعامب است که اين امر تشخیص داده می

ت اند سرمت خ د را گزار  کند  معلم است کاه در فراينادهای روياارويی باا شااگردان، نمی

 بارد  ابازارکند و به تناساب ون، برناماه وما ز  را باه پایر میسرمت هر يک را بروورد می

ارتباطی و بستر کن نی وم ز  برخ  به هر میزان که برخی شااگردان را از تعاماب گساترده باا 

شا د و کند، سبب صادور احکاام کلای دربااره ت هاه، ادرا  و سارمت مایمحروم می معلم

دهد  انگاری ت هه، ادرا  و سرمت شاگردان، افزاير میب دن وم ز  به سبب يکساننامادالنه

چنین شرايطی بر بازده وم ز  اثر منفی دارد و هم در ک تاه مدت به سبب مراهعاه والادين و 

 سازد  حض ر اين شاگردان در پايه باالتر، کار معلم را دش ار میهم در بلندمدت به سبب 

: مدرسه م ظف به حمايت و هادايت ياادگیری هماه شااگردان حمایت از یادگیری شاگردان

ر  نفا  شااگرد، گساتاست و الزمه م ثرب دن ون حفظ شاگرد، افزاير امیدواری و امتمادباه

دگیری های ماطفی يااگردان است  اينها هنبههای فردی شتعل  خاطر شاگرد و ت هه به تفاوت

  ايان ت انند به م فقیت و شکست شااگردان بینجامنادهستند و بسیار بیر از هنبه شناختی می

ب ش ند که معلمان ونهاا را باه تناساها، ام ری اختصاصی و م قعیتی محس ب مین ع حمايت

 کاام ً ن امکانی در وم ز  برخ کنند  چنیشاگردان و برای پیشرفت هر يک از ونان فراهم می

هاای يادهوابسته به ابزار ارتباطی است  معلمان متعهد مدارس ايران بخا بی از اهمیات ايان پد

شا د معلام بارای حمايات از وم زشی وگاه هستند  همین وگاهی و تعهد است کاه سابب مای

ايی در هار ها ونان رايادگیری شاگردان فاقد ابزار ارتباطی، از هان و زمان خ د مايه بگذارد تا 

کا س  کند و به ونان م ثرتر وم ز  دهد  اما باه چناد نفار از شااگردان فاراوان ياک« ديدار»

 ش د چنین خدمت کرد؟!می

های فهم زبان برنامه درسی، وگاهی : در وم ز  حض ری، يکی از زمینهزبان گفتگوی آموزش

يافات و هام شاگردن هريان مای و م اههه با زبان رسمی در محی  مدرسه ب د که هم در میان
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شد  اين فرصت يادگیری از يکديگر، يکای از مناابع ياادگیری بین معلمان و شاگردان دنبال می

ب د که در فضای مجازی از میان رفته و البته استمرار زبان با می خاان اده هام بار وخامات ون 

کناد  بار ايان اهه مایافزوده است  چنین شرايطی، به ط ر معم ل دريافت پیام را با مشکب م 

اخت ل معم ل فرايند ارتباطی، شما ابزارهای ارتباطی نامناسب فضای مجازی را بیفزايید  ببینید 

معلمان با چه مشکلی برای انتقال پیام و شاگردان با چه مشاک تی بارای دريافات درسات ون، 

يری مرب   باه ايان ها لطیفه تص م اهه هستند  اين ارتبا  مختب، زمینه و حتی سبب ت لید ده

ش د؛ )که البته مدرسه يا خاان اده، ونهاا ای دست به دست میواقعیت است که در فضای رسانه

تعهدی به حق ق و م اطف ون ک دکاان ها ونها را با بیسازند و رسانهاخ قی وشکار میرا با بی

ای از روزگار را لحظاه ای که غم و اندوه و رنجها بعن ان وسیلهکنند و مردم هم بدانبازنشر می

زنند؛ فارغ از ونکه اين لبخند ک تاه چه تاثیر بلندمدتی بار هاان و سازد لبخند میدلشان بدر می

گذارد که ون رخداد را تجربه کرده و فیلمر روان و سرن شت ون ک د  و ن ه انی برهای می

 دراختیار مم م قرار گرفته است!( 

ی ا والادين بیسا اد در حا زه رساانه و فضاای مجاازمعلمان برخ  در بسیاری از م اقع ب

باه  کناد  هام نیااز اسات کاه معلامسروکار دارند  اين واقعیت، کار بیشتری از معلم طلب می

تنا ع  فهمی بپاردازد وم ز  بکارگیری درست و اخ قی اقدام کند و هم به رفع بدفهمی و کج

 همچناین، م ضا ع مراقبات از ابزارهای م رد استفاده نیز مشاکب ديگاری بارای معلام اسات 

ار ای که وما ز  ون در سانین پاايین، بسایای و مجازی هم مطرح است  زمینهبزهکاری رسانه

 مشکب و تمايب بدان بعن ان بازی، بسیار هاذب است 

های مناسبی بارای : فضای مجازی و امکانات ون زمینهشدگی شاگردان در فضای مجازیغرق

شدن ونان در اين فضا شا د  فضاای ت اند منجر به غرقال میهذب شاگردان دارد و درمین ح

مجازی، فضايی غیر از فضای واقعی است  در فضای مجازی زمان، مکاان، سارمت، قادرت و 

شادن يابند که به تص ر نزديک است؛ تا واقعیت  غرقت انايی انسانی معانی و هل ه ديگری می

ت اناد ر  دهاد  ن ه انان به سرمت مایدر فضای مجازی، م ض می است که برای ک دکان و 

های اين فضاا هساتند کاه ناه تنهاا ک دکاان و ن ه اناان، کاه برخای از ها يکی از پديدهبازی

ت اند هر کسای کنند  درواقع، هاذبه فضای مجازی چنان است که میبزرگساالن را نیز معتاد می
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ايان هار دو در کا دکی  در حاد ام سات  2و تخیب 1وقتی که ماطفه را شکار کند؛ مخص صاً

شا د  ای هستند  اينجاست که م ض ع تعادل در بکارگیری مطرح مایالعادهدارای قدرت خارق

وورند و بارای پیشاگیری از معلمان برای اثربخشی وم ز  به امکانات فضای مجازی روی می

های مدرساه شدگی ناچارند از ون پرهیز کنند  ايجاد اين تعادل در شرايطی که تمام فعالیتغرق

 وابسته به ابزارارتباطی فضای مجازی است، کاری دش ار يا ناممکن است  

 
 

                                                 
1. Emotion  

2. Imagination 


