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هاي اساسی زندگی در عصر فاوامهارت

  1محمود مهر محمدي

  

اي که در ابعاد فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، علمی و فناوري در عصر فاوا بر جوامع مستولی شده یا به با تحلیل شرائط ویژه  

هاي تعلیم و تربیت کار نظامهائی که باید در دستور ها یا شایسنگیتوان به استنتاج مهارتشکل گریز ناپذیري خواهد شد، می

  .قرار گیرد دست یافت

هائی است که  به عنوان ها و شایستگیسواد اطالعاتی ناظر به قابلیت. ترین مهارت سواد  اطالعاتی استاولین و شناخته شده   

م و تربیتی را یافت که مورد وفاق و اجماع در سطح جهانی بوده و شاید نتوان هیچ نظام تعلی یک مهارت زندگی نوظهور تقریباً

حساسیت نشان نداده و اقداماتی را  "جامعه اطالعاتی"هاي زندگی در عصر جدید  با زندگی در نسبت به این زمینه از مهارت

از نظر . تعریفی کاربردي از مفهوم سواد اطالعاتی ارائه کرده است) 1989( 2انجمن کتابخانه هاي امریکا. به عمل نیاورده باشد

و توانائی شناسائی ، ارزشیابی  دهد چه وقت اطالعات مورد نیاز است،تشخیص می "من باسواد اطالعاتی کسی است کهاین انج

پیش از آنکه تحوالت متاثر از توسعه و گسترش جهانی شبکه اطالعات .  ".باشدو استفاده موثر از اطالعات مورد نیاز را دارا می

تنها کامپیوتر به عنوان ابداع جدید بشري پا به عرصه وجود گذاشته و با ظرفیت محدود جوامع اطالعاتی را به ارمغان آورند و 

آمد که امروزه به عنوان جزئی از سواد به میان می "سواد کامپیوتري"شد، در جوامع تعلیم و تربیتی سخن از به کار گرفته می

ی از اجزاء مهم آن که قابلیت جستجو در پهنه گسترده عالوه بر سواد اطالعاتی و یک  3.گیرداطالعاتی مورد توجه قرار می

تردر محیط وب براي کمک به افزایش تر و هوشمندانهتوان  کنش هرچه مسئوالنهاطالعات سامان یافته در شبکه است، می

اي اساسی هها یا مهارتمندرج در شبکه را نیز در زمره قابلیت 4 "بهره هوش جمعی"ظرقیت ارزشمندي که می توان آن را  

ها و آموزان جوامع غیر انگلیسی زبان را هم در عداد مهارتنگارنده تسلط به زبان انگلیسی براي داتش. در عصر فاوا منظور کرد

.  داند که بیش از گذشته به عنوان پیش نیاز مشارکت موثردر حیات دانائی محور محسوب می شودهاي مسلمی میقابلیت

نازلترین آن کسب داده و اطالعات . شود که یادگیري داراي سطوح مختلفی استین نکته آغاز میطرح دومین شایستگی با ا  

با الهام از (  5و مرحله عالی و نهائی آن خردي است که از َآن می توان به عنوان خرد درونی شده، بصیرت یا خرد وجود شناسانه

بنابراین، باید به عنوان هدف یادگیري در دستور کار هر نظام ، 6دست یابی به بصیرت. ، نام برد)1973مک دونالد و دیگران،

گرایش به سوي تمرکز بر اطالعات در عصر جدید می . اندیشندهاي تعلیم و تربیتی قرار گیرد که به آثار ماندگار و پایدار می

گیري در نظام تعلیم و جهتحال آنکه داللت حقیقی فناوري جدید باید متوقف ساختن این . تواند جلوه و جالي کاذبی بیابد

به دیگر سخن، چنانچه نظام هاي . تر یادگیري باید به شکل طبیعی وجهه همت قرار گیردتربیت تلقی شده و سطوح عالی

را در کانون توجه داشته باشند، به دلیل عدم انطباق عملکرد با نیاز هاي  8و انباشت اطالعات 7آموزشی کماکان انتقال داده
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پیش می روند و شهروندان  فاقد  "دولت الکترونیک"کافی است توجه نمائیم که دولت ها از هم اکنون  و با شتابی فزاینده به سمت تبدیل شدن به  . 3

  .سواد کامپیوتري در آینده نه چندان دور ممکن است از دریافت بسیاري از خدمات اولیه هم محروم بمانند

4. Collective intelligence quotient
5 .Existential insight
6. insight
7. data
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شوند که بالموضوع وزان در عصردانایی، از درجه اعتبار ساقط خواهند شد و دانش آموختگان داراي ظرفیتی میآمزیستی دانش

در . اندبوده و کامپیوتر ها و شبکه به اشکالی برتر و کارآمد تر از شکل انسانی، حامل این گنجینه هاي مبسوط و متراکم دانش

جاربی پوچ یا سترون تبدیل شده و ادامه حیات نهاد تربیت را با چالش مواجه این شرائط تجارب مکتسبه در نظام آموزشی به ت

هاي چهره به چهره باید به رویکرد سنتی و آموزش جالب است که براي دست یابی به سطوح برتر یادگیري اتفاقاً. سازدمی

نماید که تاکید می "فلسفی به ابنترنتنگاهی "به عنوان نمونه دریفوس در . متکی بود و از اتکاء به فضاي مجازي پرهیز کرد

یادگیري در سطوح عالی نیاز به مواجهه رو در روي معلم و یادگیرنده و همچنین یادگیرندگان با یکدیگر دارد که اتکاء به 

).1383ترجمه علی مالئکه،(فضاي مجازي چنین امکانی را در اختیار نمی گذارد

باشد که محوریت مدرسه را به عنوان یکی دیگر از تحوالت ناشی از فاوا می) Komosky 2007,( 9تغییراکولوژي یادگیري  

فضاي انحصاري یادگیري با چالش جدي مواجه کرده و نسل جدید را تا آنجا متکی به استفاده شخصی از رسانه ها در یادگیري 

مبنی بر این که گسترش ) 2007(11یتبیین کاماسک. شودنام برده می 10"نسل رسانه اي"نموده است که از آنان به عنوان 

به باور وي . مل استأاي تعریف کرده است قابل توجه و تتازهیا زیست بوم  "اکولوژي"اي براي یادگیري تعامالت شبکه

تحت الشعاع  محیط بسیار غنی یادگیري در خارج از موسسه قرار گرفته و  کامالً) مدرسه اي یا دانشگاهی(اي یادگیري موسسه

بینی و واقع. اي را باید به رسمیت شناختهاي موسسهیا تعیین کننده نبودن یادگیري 12 "خروج یادگیري از جعبه"  واقعیت

بهره جستن از این امکانات فاخر در کالس درس سعی  يکند که مربی عالوهها حکم میها و ظرفیتحسن استفاده از فرصت

متکی به شبکه ارتباطی در خارج از کالس و موسسه را  "اکولوژي یادگیري"که  کند آگاهانه و خالقانه تدابیري را به کار بندد

توضیح بیشتر . هاي درون و بیرون از محیط کالس گردداي هدایت نماید که منجر به هم افزائی فرصتنیز جهت داده و به گونه

برآورد . منتفی است "ثبوتا"، این معنا نستتوان محدود به ساعات حضور در مدرسه دااینکه در عصر فاوا یادگیري را هرگز نمی

مانند امریکا، و دیر یا زود هاي حوزه فاوا در کشور هاي پیشرفته صنعتیهاي مربوط به ساعات صرف شده با مجموعه رسانه

ت به دهد کودکان و نوجوانان بیش از ساعات حضور در مدرسه در خلوت خود یا با دیگران و در اوقاسایر کشور ها، نشان می

هاي یادگیري در دسترس خارج از چارچوب نظام برداري بهینه از فرصتاما بهرهاصطالح فراغت خود با رسانه ها سروکار دارند

آموزش رسمی را باید از اوجب واجبات نیز دانست که فناوري جدید امکان آن را به شکل بی سابقه اي فراهم نموده و لذا باید 

هاي پس از خروج از مدرسه به سال. تقویت و تثبیت گردد به جد مورد توجه قرار گرفته و هاي مربوطه همآموزش مهارت

آموختگان از هم موید ضرورت برخورداري دانش) نه فقط ساعات پس از مدرسه در حین تحصیل(دنبال فراغت از تحصیل

به این سخن گاردنر که از قول یک . شده استهاي یادگیري است که به ویژه در فاوا تعبیه قابلیت بهره برداري بهینه از فرصت

با حداکثر سه ماه تالش نکردن براي به روز ماندن، فرد هرگز  "زیست شناس نقل کرده است توجه کنید که به قول او تنها

این شرائط، یعنی یادگیري . شودیا متحمل خسارت جبران ناپذیري می "هایش را جبران کندنخواهد توانست عقب افتادگی

اي در سالهاي پس از هاي مدرسههاي تحصیل و یادگیري غیر محدود به یادگیرير محصور در حصار مدرسه در سالغی

تحصیل،اهمیت پرداختن نظام آموزشی به مجموعه گرایش ها و مهارت هائی که دانش آموختگان را قادر به قرار گرفتن در 

.می رسد "اثبات"ماید به مدار یادگیري و رشد مستمر به ویژه با اتکاء به فاوا ن
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9. Learning ecology
10. Media generation
11. Kenneth Komosky 
12. Learning out of the box
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Apple(1991)ده توجــــه بســــیاري از صــــاحبنظران ماننــــبحــــث دربــــاره نگــــاه انتقــــادي بــــه فــــاوا کــــ  

Bauerlein(2008),Postman(1985,1995),Carr(1387)  ها و تنگناهـایی  را به خود جلب نموده است، به محدودیت

محور اصلی و مشترك این نقد ها را شـاید  . به همراه دارد میپردازدهاي انسانی ها و قابلیتکه این پدیده از نظر توسعه ظرفیت

هاي ساخته و پرداخته انسان که بدون شـک بـا هـدف سـهولت     ها و ابزاراینگونه توصیف کرد که به نظر می رسد فناوريبتوان 

اي اند، چه بسـا بـه گونـه   بخشیدن و ارتقاء کیفیت زندگی به عنوان یک خواست مشترك و همگانی و گرایش جهانی ابداع شده

-ها و هنجارهائی را به صورت صریح و ضمنی به او تحمیـل مـی  اند و عادات، ارزشناخوشایند و نامطلوب، در کار ساخت انسان

-ممکن است همزمان با تسهیل دستیابی به اهـداف و آرمـان   دستیابی به کیفیت حیات در ابعاد دیگر، به دیگر سخن،. نمایند 

هـا و بـه ویـژه فنـاوري اطالعـات و      به عبارت دیگر، به تعبیر نگارنـده، برخـی فنـاوري   . ناوري به مخاطره بیفتدهایی از طریق ف

توان به  غولی تشبیه کرد که به مدد انسان از چراغ بیرون جسته است و اکنون کمـال یـا حیـات پـاك او را بـا      ارتباطات را می

. مخاطراتی هم مواجه ساخته است

بینانه از این پدیده دوران ساز و اثرگذار نه باید به ساده انگاري گرایش پیدا کرد و نه این که ده در ارزیابی واقعبه باور نویسن   

آموزش و پرورش الزم است به دور . در پیش گرفت13"لودیتی "یا اصطالحا ) فناوري(هاي ضد ماشینبا بدبینی مفرط گرایش

از همین بحث مقدماتی در . ، مدبرانه براي تهدیدها چاره اندیشی نماید14"اسیتکنولوژي هر"از هول و هراس ضد فناورانه یا 

هاي ها یا قابلیتدهد این نتیجه مهم و کارساز را از حیث مهارتبخشی که نگاه انتقادي به فناوري را مورد توجه قرار می

و  هافرصتها و محدودیت یا اخت ظرفیتکه ناظر به شن 15یا تربیت فناورانه "سواد فناوري"توان گرفت که اساسی زندگی می

است و توسط یکی از منتقدین پیشنهاد شده، یک زمینه مهم و حائز اولویت یادگیري  هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتتهدید

 ، نظام آموزشی باید در جهت تثبیت رویکرد معقول و به دورتکنولوژي را موضوع آموزش قرار دادناز این طریق، یعنی . است

  )    44،ص 1995پستمن،.(از افراط و تفریط در مواجهه با فناوري در نسل جدید گام بردارد

هاي تعلیم و تربیت به طور جدي مطالبه بازنگري در انگاره تربیت سیاسی اجتماعی وجه دیگري از تحوالتی است که از نظام   

هاي یک یا تربیت شهروندان برخوردار از ظرفیتهاي اجتماعی دمکراتاین بازنگري در چارچوب اعطاي مهارت. شودمی

البته با عنایت به اختصاصات (  16و برخورداري از قابلیت هاي مربوطه)1379میلر،ترجمه مهرمحمدي، ( دمکراتیک ارزیابی شده

هاي این انسان. آیدجزء الزامات غیر قابل اجتناب عصر فناوري اطالعات و ارتباطات به حساب می) فرهنگی و تاریخی جوامع

شان تعلق بگیرد یا نگیرد از امکانات بی نظیر و رو به تزاید شبکه هاي اطالعاتی و عصر، به دیگر سخن، چه حاکمان  اراده

. دهدآگاهی، حق انتخاب و همچنین اجازه حضور فعال در عرصه تعیین سرنوشت می ها توان،برخوردارند که به آن 17ارتباطی

گیري شبکه هاي فهم ماهیت ظرفیت سیاسی اجتماعی فناوري جدید یا همان امکان شکلبر این اساس شایسته است با 

ها با توسل به نظام تعلیم و تربیت به عنوان موثرترین نهاد رسمی تربیت سیاسی اجتماعی، نسل جدید را اجتماعی، حاکمیت

                                                            
13. Luddites
14. technophobia
15. Technology education

پاسخگو بودن قدرت در برابر قانون، تن دادن به : ي نظم سیاسی اجتماعی مردم ساالر که از جمله عبارتند ازقابلیت هاي همسو با ویژگی ها 16.

  حاکمیت مردم، آزادي اندیشه و کنشگري مسئوالنه فردي و اجتماعی شهروندان

نات هستند که در آینده نزدیک به شکل در گوگل نمونه هاي تازه اي از این امکا Buzzو  facebook  ،twitterشبکه هاي اجتماعی مانند 17.

پدیده انحصار گرایی و اعمال مدیریت سراسري و . فراگیر مورد استفاده قرار گرفته و عمال اعمال هر نوع کنترل بر گردش اطالعات را از میان بر می دارد

یب بیش از پیش به یک مقوله متعلق به گذشته تبدیل متمرکز بر این عرصه و در نتیجه نظام هاي سیاسی و اجتماعی متکی به این انحصار بدین ترت

در سطح بین المللی هم نشان داد که کنترل اطالعات حتی از عهده ) WikiLeaks(اتفاق پرسروصداي دیگري به نام سایت ویکی لیکس . خواهند شد

  . ایاالت متحده امریکا نیز در حدي که حکمرانان آن الزم یا مصلحت می دانند ساخته نیست
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ت اجتماعی خویش و دیگران است آماده در جهت بهره برداري سازنده و مسئوالنه از آن که همان تعالی بخشیدن به موقعی

سازند

شبکه اي شدن روابط اجتماعی نیز یکی از . بازنگري در انگاره تربیت ارزشی و فرهنگی هم ضرورت عصري دیگري ا ست  

هاي داراي امکان نامحدود پیوستن به شبکه. توان مورد توجه قراردادوجوهی است که در بخش اقتضائات اجتماعی فاوا می

ها صرفنظر از محدودیت هاي فضائی و زمانی اتفاق سترگ و بی هاي گوناگون و مشارکت فعال و موثر در آنق و ارزشعالئ

تواتد در جهت مثبت و تعالی فردي و این تاثیر البته می. نظیر دیگري است که در کیفیت زندگی افراد تاثیر شگرفی دارد

ها و هنجارهاي فرهنگی نیز به یک عامل شتاب دهنده به سیر قهقرایی الكاجتماعی عمل نموده و در صورت نادیده انگاشتن م

اي منحصر به عصر فاوا بوده و به عنوان یک است که پدیده "هویت هاي مجازي"در اینجا سخن از . فرد و جامعه تبدیل گردد

چه و سازگار را که پیش نیاز سالمت تواند برخورداري فرد از هویت یکپارپدیده هویتی نوظهور ، پیچیده و با وجوه متکثر می

یابی  و جامعه پذیري محدود به مرزهاي فیزیکی و قابل دیگر هویت. هاي بیشتري مواجه سازدزیستی و روانی است با دشواري

این گسترش در سطح ، گسترش در ماهیت و محتوي را نیز به . کنترل نبوده بلکه در پهنه و گستره جهانی اتفاق می افتد

فاوا، بنابراین ، . را به امري رایج و روزمره بدل خواهد ساخت 18"گفتمان میان فرهنگی "داشته و پدیده چند فرهنگی یا همراه 

ها و باورهاي فرد در ابعاد گوناگون یا منش و هویت او را به شدت و مستمرا در معرف یکی از تحوالتی است که استحکام ارزش

-کارآئی تربیت ارزشی و فرهنگی درنظام آموزشی را در معرض آزمونی سخت قرار میمعرض تعارض و چالش قرارداده و درجه 

را باید با اولویت ویژه ) نه محروم سازي و قرنطینه کردن( "مصونیت بخشی"از این رو تربیت ارزشی و فرهنگی با رویکرد . دهد

و تقویت قدرت ) کف نفس(مانند خویشتنداري  هایی یابی متربیان به مهارتاي در نظام آموزشی مورد توجه قرار داده، دست

هاي چند مهارت. هاي تربیتی مناسب توسط مربیان و والدین مالحظه نمودها و روشقضاوت عقالنی را در تمسک به رویکرد

هاي خرد متعددي است و با  تعریف جدید قابلیت شهروندي همخوانی دارد نیز که شامل قابلیت 19"سواد جهانی"فرهنگی یا 

هاي غیر قابل اجتناب در عصر جدید هاي میان فرهنگی محسوب شده و در زمره مهارتیش نیاز حضور در صحنه گفتمانپ

.خواهد بود

اي که بر اساس آن هر اقدام ممکنی را ماذون و مجاز تقویت خود شیفتگی و خود ستائی و روي آوردن به موازین اخالقی ویژه  

منتقدین نسل شبکه اي با تخطئه کردن این . ن منتقد در این، در کمین نسل شبکه ایستشمارد، به زعم برخی از ناظرامی

از جمله این شواهد به مقایسه . دهند که شواهد گوناگونی براي پشتیبانی ازاین مدعا در اختیار دارندنسل از جمله هشدار می

ها نشان داده عالوه بر این بررسی. ه می شودساله اشار 25دانشجویان در فاصله زمانی  20نتایج آزمون سنجش خود محوري

دیگران بسیار رواج یافته و از ... هاي گوناگون اینترنتی در سایه دسترسی وسیع به منابع و محصوالت فکري واست که سرقت

اه گرچه تپ اسکات و بسیاري دیگر این چنین نگ)4-5،ص 2009تپ اسکات،!!(آنان استادان مجربی در این زمینه ساخته است

شمارند اما باید این نکات را دست کم از باب هشدار جدي گرفت و براي پیشگیري از وقوع آن در می بدبینانه را فاقد اعتبار

کنیم بیش از این دچار بحران اخالقی نگردد و بعد هاي تعلیم و تربیت چاره اندیشی نمود تا جهانی که در آن زیست مینظام

هاي اساسی از هاي متناسب با این مهم باید به عنوان شایستگیباورها و بینش. اضافه نشودتازه اي به بداخالقی هاي بشر 

احساس مسئولیت در برابر جمع و خویشتنداري در برابر وسوسه رفتارهاي خود . طریق نظام هاي آموزشی مورد توجه قرارگیرد

. ستایانه یا خود پسندانه از جمله این موارد است

                                                            
18. Intercultural discourse
19 .Global Literacy
20 .Narcissistic Personality Inventory
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:بنديجمع

هاي اساسی زندگی شناسائی شده متناسب با اقتضائات عصر فناوري اطالعات و ارتباطات مشتمل بر دوازده ت مهارتفهرس   

:محور  به قرار زیر می باشند

 سواد اطالعاتی شامل سواد کامپیوتري ، جستجوي موثر، کنش مسئوالنه و هوشمندانه در محیط وب و کمک به

ط به زبان انگلیسیافزایش بهره هوش جمعی و همچنین تسل

 دانش و بصیرت ،ذهن ترکیب کننده(دستیابی به  سطوح عالی تر یادگیري(

 خود سازماندهی یادگیري و اعمال آگاهانه مدیریت بر اکولوژي یادگیري خویشتن( مدیریت دانش(

 یادگیري مادام العمر، خود اتکائی در یادگیري

بروز واکنش مناسب در برابر وسوسه دائمی  به (و حفظ تمرکز ، تقویت اراده )سواد فناوري(فهم ماهیت فناوري

)به منابع مختلف "نوك زدن"و "سرك کشیدن"اصطالح 

برخورداري از ذهن پرسشگر و آبستن سوال

 به عنوان مجراي غیر قابل جایگزین شناخت و وسیله اي ممتاز (تمایل به حضور در متن واقعیت ها و طبیعت تقویت

  )براي کسب معرفت 

 تربیت شهروندي و مهارت هاي زیست مردم ساالرانه

 و تقویت قدرت قضاوت عقالنی) کف نفس(خویشتنداري

مهارت هاي چند فرهنگی، سواد جهانی

فرد باوري تا مرز خلل به هویت جمعی

خویشتنداري و پرهیز از رفتارهاي غیراخالقی خود ستایانه یا خود پسندانه
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