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پارسا التیامینیا
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چکیده
پیدایش ویروس کرونا در ابتدا ،مسئلهای در حوزة بهداشتی ،تلقی میشد ،ولی یکباره تماام
عرصهها ی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جهان را در برگرفت .در این میان یکی از
عرصههایی که به میزان زیاادی ،دساتشوش تغییروتحاو قارار گرفات ،تغییار در ساا تار
تعلیموتربیت دانشآموزان بود .در این میان ،حکمرانی فناوریهای نوین بهصاور مجاازی،
موجب تغییر نگرشها و بینشها ،بهویژه در هویت ایرانی  -اسالمی گردید؛ لذا ایان ماالعاه
به دنبا بررسی نقش فناوریهای نوین در تعلیموتربیت دانشآموزان در شارای کروناا اباا
تأکید بر هویت ایرانی  -اسالمی) است .این مقاله با روش توصیفی  -تحلیلی و با اساتفاده از
منابع کتابشانهای– اسنادی صور پذیرفتاه اسات .نتاایح تحقیاا بیاانگر ایان اسات؛ اگار
فناوریهای نوین ،بهصور مناقی و اصاولی در راساتای تعلیموتربیات دانشآماوزان قارار
گیرد ،نهتنها میتواند در کوتااهترین زماان ،پدیاده آورناده نیاروی انساانی پویاا ،کارآماد و
متشصص باشاد بلکاه؛ میتواناد باعا نناای هویات ایرانای  -اساالمی در عرصاۀ ملای و
بینالمللی گاردد؛ لاذا باهکارگیری فنااوریهاای ناوین ،بایاد بهگوناهای باشاد کاه ضامن
تعلیموتربیت صحیح دانشآموزان ،باید به توسعۀ هویت اصیل ایرانی  -اسالمی کمک نماید.
کلیدواژهها :فناوریهاای ناوین ،تعلیموتربیات ،فضاای مجاازی ،کروناا ،هویات ایرانای -
اسالمی.
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 .1مقدمه
امروزه بر کسی پوشیده نیست که گذار به هاازاره سااوم ،بااه معنااای گااذار بااه عصاار
پیشرفتهای شتابان در زمینه فناوری است .عصری که در آن ،دانش الکترونیاک ،بااا
پیشرفتهای شگرف ود ،نوع نوینی از ارتباطا را بااه جامعااه بشااری ارائااه نمااوده
است .ارتباطا مجازی به معنای هرگونه تباااد داده و اطالعااا از انااواع گوناااگون
اصو  ،تصویر ،داده و )...از طریا شبکههای الکترونیکی ،تنها یاک وسایله ارتباااطی
نیست؛ بلکه ،عملکرد آنی و فرازمانی و فرامکانی شبکههای الکترونیکی ،تباد داده و
اطالعا در زمانی اندک و فارغ از تمام محاادودیتهای فیزیکای ،طبیعای ،جنسای،
قومی  -نژادی ،سیاسی و  ...را به ویژگای منحصاربهفرد ایان نااوع ارتباطااا تباادیل
نموده است؛ امری که تاکنون ،در هیچ یک از سیستمهای ارتباطی پیش از آن ،دیده
نشده است ا یرالدین و زاییان.)6 :1394 ،
انقااالا ارتباطااا و اطالعااا بهساارعت اقتصاااد ،فرهنااس و سیاساات جهااان را
دستشوش دگرگونی میکند و جهان را به یک «دهکدة جهانی» ،تبدیل میکنااد .بااا
استفاده از امکانا این فناوری ،ر دادهایی کااه در هاار گوشااهای از کاارة زمااین ر
میدهد ،در کمترین زمان به سراسر جهان مشابره میشود اشکفته.)41 :1387 ،
قابلیت پرتوان کامپیوتر ،در گسترش فناوری ارتباطا و نماد آشااکار «اینترناات»
موج جدیدی از تحوال عظیم و سازنده ،به این معنااا نیساات کااه کااارکرد هناای و
القیت فکااری انسااان ،بااهرنم هجااوم فرهنااس دیجیتااالی و آمااوزش الکترونیکاای،
اصیت ود را از دست بدهد .با همۀ مزایای شگفتانگیز اینترنت ،باید به جنبههای
تاریااک و آسایبهای ا القاای ،فرهنگاای و تربیتاای آن نیااز اشاااره کاارد .بساایاری از
ناهنجاریهای رفتاااری ،ازهمپاشایدگی ااانوادگی ،فروپاشاای ارزشهااا ،گمگشااتگی
نقشها و هویتها ،سرگردانی اجتماعی و فرهنگی و صاادها آفاات دیگاار بر اسااته از
شرایای است کااه ااانواده باادون مراقباات و مادیریت ،فرزناادان را بااه حااا ااود
واگذاشتهاند و انرژی بلعنده اینترنت ،روح و روان آنها را در معرض تهدیااد و تشریااب
قرار داده است اشرودر.)18 :1964 ،
بااینحا  ،بعد از پیروزی انقااالا اسااالمی ،برنامااهریزان آمااوزشوپرورش ،توجاه
شایستهای به امر ترویح تربیت دینی در جامعااه نمودنااد و طبااا اصااو کلاای نظااام
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آموزشوپرورش و همچنین اصل دوم و سوم تدوین و اجرای برنامههای آموزشاای در
نظام جدید متوساه به همهجانبه بودن فعالیتهای پرورشی و تربیت دینی و تربیت
نیروی انسانی متشصااص تأکیااد شااده اساات؛ ولاای توصاایهها و راهبردهااای تربیتاای
معرفیشده توس روشنفکران جهان اسالم برای نفو مواهب معنوی بااه ساانتهااای
فناورانه و تمایل فزایندة جوامع اسالمی برای بر ورداری همزمان از مواهااب دیناای و
دستاوردهای فناوری ،سبب شده است که بر ی از دستاندرکاران ،ارائۀ برنامااههااای
آموزشی نوین را سرلوحۀ کار ویش قرار دهند االعلوانی.)27 :1377 ،
با این تفاسیر ،وقتاای مساائلهای در ساااح کااالن ،اک ریاات افااراد یااک جامعااه را
مسااتقیم و یااا نیرمسااتقیم تحتتااأ یر قاارار میدهااد ،احتمااا بااروز رفتارهااای و
نگرشهااایی کااه نشاااندهنده نگاارش عمااومی جامعااه هسااتند ،بیشااتر میشااود.
همهگیرشدن ویروس کرونا ،از جمله مواردی است که میتوان گفت پیامدهای منفی
آن در ساح رد و کالن ،نااهتنها جامعااۀ ایااران بلکااه؛ جامعااه جهااانی را ،بااه طاارز
چشمگیری تحتتأ یر قرار داده است .کمیت و کیفیت پیامدهای منفی این اپیاادمی
بهگونهای است که میتوان از این شرای بهعنوان گرفتار شدن جامعه به یک بحااران
و مصیبت همهگیر ،یادکرد اعبدالهی و رحیمی .)44 :1399 ،لذا این تحقیااا در پاای
بررسی نقش فناوریهای نوین نقش فناوریهای نوین در تعلیموتربیت دانشآمااوزان
در شرای کرونا ابا تأکید بر هویت ایرانی  -اسااالمی) ،بااهنوعی می واهااد ،تااأ یرا
فناوریهای نوین را در رکاا تعلیموتربیت قرار دهد و از طرفی پاسشگوی پرسش آیا
این فناوریهای نوین موجب تقویت یا تضعیف هویت اسالمی  -ایراناای میگااردد یااا
یر؟
 .1-1ضرورت و اهمیت بررسی موضوع
امروزه فناوریهای نوین ااینترنت) ،فضا و موقعیتی را در عرصااه فناااوری و اطالعااا
در جهان کنونی ایجاد نموده که بههیچعنوان تااوجیهی باارای چشمپوشاای و نادیااده
انگاشتن آن وجود ندارد ،از طرفی گسترش روزافزون و همهجانبه و نیز حضور بساایار
فراگیر آن در تمام زوایای پنهان و آشکار جوامع انسانی موجب شااده تااا از آن باارای
تباد اطالعا و انتقا مفاهیم و محتوای هدفمند ،بهرهگیری شود .وجااود محتااوا و
ماالب برای هر سلیقه و وقی از هر قشر و صنف ،در مقاطع سنی مشتلف از کودک
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گرفته تا افراد مسن و نیز سهلالوصو بودن و دسترسی آسان به اطالعا و ارزانی و
سادگی در برقراری ارتباط با کاربران از هر فکر و عقیده و مذهب موجب شده تا نااوع
جدیدی از مفاهیم ارتباط و تعامل بین اقوام و جوامع مشتلف بشااری در ایاان فضااای
مجازی شکل گیرد .اآشنا )235 :1380 ،با تمامی تفاسیر ازآنجاییکه در ایام شاایوع
بیماری کرونا اهمیت آموزش مجازی و فراهمکردن زیرسا تهای الزم برای توسعه
فرصت آموزش از راه دور و آموزش مجازی دوچندان از قبل شااده اساات ،و گوشاای
هوشمند در دسترسترین وسیله در بین معلمان و دانشآمااوزان اساات ،اتصااا بااه
اینترنت با استفاده از گوشی هوشمند برای جستجوی اطالعا و تمرینا درساای و
نیز استفاده از شبکههای اجتماعی بیشترین میاازان اسااتفاده را در میااان معلمااان و
دانشآموزان داراست؛ ناگفته نماند نرمافزارهااایی وجااود دارنااد کااه امکااان تاادری
آنالین یا مدرسه آنالین یا همان کالسهای مجازی را فراهم میکنند بر ی از ایاان
نرمافزارها رایگان و بر ی دیگر مسااتلزم پردا اات هزینااه هسااتند کااه میتااوان بااا
استفاده از آنها تدری یک درس را طراحی کرد اتسنیم )1398 ،لذا این ماالعااه در
پی پاسشگویی به ایاان پرسااش اساات کااه آیااا فناوریهااای نااوین در تعلیموتربیات
دانشآموزان در شرای کرونا ابا تأکید بر هویت ایرانی  -اسااالمی) ا رگااذار بااوده یااا
یر؟
. 2 -1

روششناسی تحقیق

در این تحقیا باتوجهبه موضوع تحقیا ،روند بررسی و تحلیل کتابشانهای  -اساانادی
است .نوع تحقیا توصیفی  -تحلیلی است و این کااار بااا اسااتفاده از منااابع مشتلااف،
کتب ،پایاننامه ،مقاال پژوهشی صور گرفته است .در پایان نیز بر مبنااای ماالااب
نظری جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی ،بیان میگردد.
 .3-1پیشینۀ تحقیق
مجموعه پژوهشهای صور گرفته در این حوزه ،به ترتیب زمانی زیر تبیین و تشریح
میگردد:
شعبانی ا)11 :1383؛ در پژوهشی با عنوان :مبانی برنامه توسعه و کاااربردی فناااوری
ارتباطا و اطالعا در نظام آموزشوپرورش؛ بیان میدارد؛ آنچه از تبلااور فناااوری
ارتباطا و اطالعا در نظام آموزشوپرورش کشور عیان میشود ،اهمیتی اساات
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صاحبمنصبان این نظام به زمینههای فناوری ارتباطی و اطالعاااتی در بنیادهااای
آن دادهاند و در حوزة تربیت منابع انسانی برای انتقا آموزش الکترونیکی بیشتر
و با ایستایی چندی همراه است.
ضرنامی و همکاران ا )9 :1386در پژوهشی با عنوان :بررسی دیدگاههای فلسفی
دربارة نسبت فناوری اطالعا و تعلیموتربیت ،بیان میدارد دیاادگاه نشساات یعناای
مدرنیزم ،فناوری اطالعا را وسیلۀ فکر آدمی میداند که به سبب نگاه مشااتاقانه و
آرمانی به فناوری ،در این مقاله به این دیدگاه لقب نگاه" رؤیایی "داده شااده اساات.
دیدگاه انتقادی در تقابل با دیدگاه مدرنیزم و با نظر به مشکال ناشاای از بیطرفای
ارزشی این دیدگاه در بهکارگیری فناوری اطالعا شکلگرفته است .دیدگاه مااذکور
به بررسی و تحلیل پیامدهای منفی و مشرا فناوری اطالعااا میپااردازد و معتقااد
است که نگاه مدرنیزم به فناوری اطالعا نادرست و تأسفبار است .ازایانرو بااه آن
لقب نگاه «تراژیک» داده شااده اساات .معااای ا)3 :1389؛ در پایاننامااه بااا عنااوان:
بررسی فرصتها و تهدیدهای کاربرد فناوری اطالعا و ارتباطااا و راهبردهااای آن
در تعلیم و تربیت ،نتایح حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مهمترین پیامدهای
این فناوری ،ایجاد جامعه اطالعاتی ،پیاادایش سااواد اطالعاااتی ،جهانیشاادن ،تغییاار
ماهیت و مفهوم دانش ،یکسانسازی دانش و اطالعا  ،شکلگیری فضای رزوماتیک،
پیدایش فرامتن و تضعیف نقااش و جایگاااه مااتن اساات .باتوجهبااه نتاایح حاصاال از
پژوهش درمییابیم که ورود فناوری اطالعا و ارتباطا به حوزه تعلیموتربیات هاام
میتواند بهعنوان یک فرصت و هم بهعنوان یک تهدید قلمداد شود و مااا بایااد باارای
مقابله با تهدیدا در این حوزه راهبردهایی را هم در ساااح کااالن کشااور و هاام بااه
شکل کاربردی ارائه دهیم.
نورمحمدی ا)3 :1390؛ در پایاننامه ود تحاات عنااوان :بررساای نقااش فناااوری
اطالعا در تعلیم و تربیت از منظر فیلسااوفان پساات ماادرن ،هاادف تحقیااا حاضاار
بررسی نقش فناوری اطالعا در تعلیموتربیت از منظاار متفکااران پسااتمدرن بااوده
است و از دیدگاه سه تن از آنها افوکو ،لیوتار و دریدا) به نقش فناوری اطالعااا در
زندگی ،تعلیموتربیت و برنامه درسی ابر مبنای الگوی برنامه درسی اکر) توجه شااده
است .در گذری کوتاه بر پاسخها میتوان بیااان کاارد کااه درحالیکااه از نگاااه لیوتااار
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میتوان به اطالعاتی شدن دانش بهعنوان یااک تهدیااد نگریساات و از دیاادگاه فوکااو،
بهکارگیری فناوری اطالعا در جهت ایجاااد سراساار باین را اااری باارای آزادی و
القیت افراد فرض نمااود؛ از دیاادگاه دریاادایی ،فناااوری اطالعااا میتوانااد حضااور
«دیگری» را در صحنۀ اجتماع تسهیل نماید .میر حیدری و همکاران ا)179 :1393؛
در پژوهشاای بااا عنااوان ارزیااابی مؤلفااههای هویاات ایراناای  -اسااالمی و انقالباای در
واسایتهای دانشگاههای دولتی ،یافتهها نمایانگر آن اساات کااه توجااه برنامااههای
فرهنگی و ماالب موجود در واسایتهای به مؤلفااههای هویاات ایراناای و اسااالمی
بیشتر از مؤلفههای هویت انقالبی است .همچنین ننیسازی برنامهها و فعالیتهااای
فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی و ارائه شنا تهای زیربنایی ،میتوانااد در شااکلگیری و
تقویت هویت ایرانی ،اسالمی و انقالبی جوانان در واسایت دانشااگاهها مفیااد واقااع
شود.
موالئی قولنجی ا)191 :1399؛ در پژوهشی با عنوان :بررسی چالشهای آموزش
مجازی و کرونااا ،چنااین بیااان مایدارد ،بااا درک و فهاام صااحیح از تااأ یر و فوایااد
رسانههای الکترونیکی بر یادگیری و مششص نمودن جایگاه آنها در سیستم آموزشی
میتوان به این امر امیدوار بااود کااه بااا کمااک اینچناین رسااانهها و ایجاااد فضااا و
محی های الکترونیکی حدوحدود و محدودیتهای آموزش و یادگیری را از ساار راه
برداشته و دانشآموز را با دامنه گستردهای از همفکران و هماندیشان ویش مواجه
میکند و با اشتراکگذاری اطالعا در توسعه فضاهای مجازی ،ارتباااطی و تعاااملی
کمک مهمی میکنند.
علیپور و همکاران ا)247 :1399؛ در پژوهشی با عنوان :بررسای اهمیات و لاازوم
توجه به چالشهای آموزش و یادگیری در فضااای مجااازی در دوران کرونااا در نظااام
آموزشی ایران ،بیان میدارد آموزش رکن اصلی در توسعه پایدار هاار کشااور اساات و
آموزش الکترونیکی امروزه از جدیدترین ،مؤ رترین و مامئنترین روشها در توسعه
آموزشهای فردی و سازمانی است .سیستم نوین آموزش الکترونیکی فوائد و مزایااای
منحصربهفردی را برای افراد سازمانها و مراکز آموزشی به همراه دارد.
با تمامی تفاسیر ،از مجموعه کارهااای پژوهشاای ماارتب و هاام سااو بااا ایاان کااار
تحقیقی چنااین میتااوان ابااراز کاارد کااه وجااه تمااایز کااار پژوهشاای نگارناادگان بااا
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پژوهشهای صور گرفته این اساات کااه در مقایسااه بااا کارهااای انجااام شااده ،نگاااه
نگارندگان در این پژوهش ،نگاهی جدیدتر بوده و در این تحقیا ضمن تأکید بیشااتر
بر بهکارگیری فناوریهای نوین در تمام ابعاد زندگی ،بیشتر بر اهمیت و ننای هویت
ایرانی  -اسالمی تمرکز کرده و در شرای کرونا ،با تأکید باار دانشآمااوزان کااه نساال
آیند ساز کشور هستند ،مورد بررسی قرار داده است و در پی تأ یرا و باز وردهااای
آن است.
 .4-1مبانی نظری تحقیق
تکنولوژیهااای نااوین ارتباااطی و اطالعاااتی ،پیچیادهتر از رسااانههای ساانتی ،عماال
میکنند .نالب صاحبنظران فضای مجازی بر ایاان نکتااه اتفااا نظر دارنااد کااه ایاان
رسانهها ،حجم اطالعااا در گااردش و ارسااا شااده بااه مشاطااب را بساایار وسااعت
بششیدهاند .نظریهپرداز سیاسی در حوزه فناوری اطالعااا  ،جمیااز روزنااا مینویسااد:
«فناوری رایانهای نهتنها ،تجزیهوتحلیل حجم عظیمی از اطالعا را تسهیل میکنااد؛
بلکه استفادهکنندگان از این فناااوری را برمیانگیازد تااا مهار هااای بیشااتری پیاادا
کنند» اروزنا.)54 :1390 ،
بااینحا  ،زندگی اجتماعی بدون هویت و شناسه نیرممکن و بیمعنی است چاارا
که اگر ششص دارای هویت فردی معین به ود نباشااد کااه بااا آن شاانا ته شااود و
دیگران را بشناسد و ود را بشناساند ،هرگز نشواهد توانست ارتباط و تعاملی صحیح
و معنیدار با پیرامون ود برقرار کند و باادون وجااود چهااار چااوبی باارای مشااشص
سا تن هویت اجتماعی و هویتهای فردی ،او همان است که دیگری هست و هایچ
یک از انسانها قادر نشواهد بود که نسبت معناداری بین ود و نیر ود بااا دیگااری
برقرار کند .در واقع ،بدون هویت جامعهای در کار نیست .از طاارف دیگاار در صااور
عدم وجود شباهت و وجوه اشتراک در میان افراد یاک مجموعااه و گااروه یاا جامعااه
اتحاد آنان و حفظ یکپارچگیشان سشتتر بوده و امکان فروپاشی جامعه باال واهااد
بود اشمسایی.)7 :1386 ،
مقام معظم رهبااری باار هویات ایرانای و اسااالمی در کنااار هاام تأکیاد داشااته و
فرمودهاند :سیاست کلی کشور باید عبار باشد از حفظ و پردا ت و وابستگی شدید
و کامل به فرهنس ملی .البته جزء مهمترین ارکااان فرهنااس ملای ،اسااالم اساات .مااا
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مفتشریم که از  1350سا قبل ،فرهنس ،زبان ،آداا ،عادا  ،لباس و همااه چیزمااان
با اسالم آمیشته شده است .شاید هیچ ملت دیگری اینگونه با اسالم آمیشته نشد که
ما شدیم .اسالم و آداا و فرهنس اسالمی ،جزء فرهنس ملای ماساات« .ملای» اینجااا
مقابل «اسالمی» نیست ،عین همان اسالمی است« .فرهنس ملای» یعنای «فرهنااس
ودی» و فرهنس ود باید حفظ شود .امیر)558 :1392 ،
. 1-5-1تعریف فناوری
فناوری به هر دانش نظامیافته اطال میشود که بر تجربه یااا نظریااه عملاای مبتناای
باشد و توان جامعه در تولید کاالها و دما افاازایش دهااد و در قالااب مهار هااای
تولید و سازمانها یا ماشینآال تجسم یابد .اهایدگر)92 :1375 ،
 .2-5-1تعریف تعلیموتربیت
مفهااوم دیگااری از تعلیموتربی ات کااه تحتتااأ یر فناااوری اطالعااا مااارح شااده،
تعلیموتربیت بدون مدرسااه اسات .در ایان مفهااوم ،نظاار باار آن اساات کااه فناااوری
اطالعا  ،در اصل ،مفهوم «مدرسه» را به چالش فرا وانده شده است .وئی پاارلمن
در کتاا ااود تحاات عنااوان «حااذف ماادارس :فاارا یاادگیری ،فناااوری نااو و پایاان
تعلیموتربیت» میگوید که در اصل ،هیچ فایدهای بر وجود مدارس مترتااب نیساات و
باید موانعی را که مدارس برای پیشاارفت اقتصااادی و اجتماااعی ایجاااد میکننااد ،از
پیش پا برداشت ا.)7: 1992Perelman,
 . 3-5-1ارتباط و تالقی فناوری و تربیت
یکی از این دگردیسیها را میتوان در ظهور مفهوم سااواد نااو مالحظااه نمااود ،ایان
مفهوم که به سواد دیجیتالی اشاره دارد ،تعلیموتربیت را متضمن آن میداند که افراد
را برای کسب سوادی متفاو باسواد معاوف به آ ار چاپی آماده سازد .سواد نیاز بااه
نوبه ود ،منشأ چنین تحوالتی بودهانااد .واقعیات ساااده ایان اساات کااه درحالیکااه
سنتهای شفاهی ،انقالا کشاورزی و همچنین شااعر هااومر را باارای مااا بااه ارمغااان
آوردند ،بیش از این کاری نمیتوانستند بکننااد .بااه طااور مشااابه ،آ ااار دستنوشااته
رنسان را برای ما به ارمغااان آورد ،امااا باارای دوران ماادرن بااا جامعااه پیچیادهتر و
بنابراین نیازهای اطالعاتی گستردهتر آن ،چاپ موردنیاز بااود .باارای تااأمین نیازهااای
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اطالعاااتی آینااده ،مااا ناااگزیریم از گونااههای الکترونیک ای اطالعااا اسااتفاده کن ایم
ا.)154: 1997Adlyzko,
 . 4-5-1آموزش مجازی در ایران
یکی از مهمترین چالشها و مسائلی که نظام آموزشی ایران با آن مواجه است عدم
پاسشگویی این سیستم سنتی آموزش عالی به نیازهای واقعی جامعه در حوزه تولید
علم و آموزش به طور مؤ ر است .در این میان با ناکارآمدی نظام کنونی ،مارحشدن
مبح آموزش الکترونیکی بهعنوان یک روش جدید و کارآمد و مؤ ر باار یاااددهی و
یادگیری در نظام آموزشی باتوجهبه مباح مااارح شااده بااا مسااائلی روباارو اساات
اصدقی و بوکانی و همکاران )36 :1394 ،هدف آمااوزش مجااازی ،تباادیل آمااوزش
سنتی به مجازی نیست ،بلکه آموزشهای تشصصی با شیوههای مدرن اساات .شااعار
آموزش مجازی آموزش برای همهک و برای همه سنین است .باید دید امکان ارائۀ
چه چیزهایی از طریا آموزش ساانتی وجااود ناادارد کااه آنهااا را میتااوان از طریااا
آموزش مجازی ارائه کرد .باید از امکانا در جهت بهبااود ،نااه جااایگزینکردن آنهااا
استفاده کنیم .در ایران ما مشکل تراکم فراگیر داریم و با اعزام یک معلم پروازی بااه
دورترین نقاه ،امکان تشکیل کالس با ظرفیت کامل هست .پ ما نبایااد آمااوزش
مجازی در ایران را از روی آموزش مجازی کشورهای نربی کپیبرداری کنیم ،چااون
هدف ما متفاو از هدف آنهاست .هدف آموزش مجازی در ایران باید روی دروس و
رشتههایی متمرکز شود که امکاناتمان کمتر است و با سیسااتم آمااوزش ساانتی مااا
جوابگو نیست اکیا.)88 :1388 ،
 . 5-5-1یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکاای ،یااادگیری مبتناای باار وا ،یااادگیری مبتناای باار کااامپیوتر و
یادگیری مجازی است و شامل دریافت اطالعا از اینترناات و انااواع چندرسااانهایها
مانند رسانههای دیداری ،شنیداری ،ماهواره ،ضااب صااو  ،تلویزیااون و دیسااکهای
فشرده میشود .عبارا بیان شده برای توصیف یااادگیری در محی هااایی اساات کااه
فراگیران و معلمان از لحاظ فیزیکی در یک مکان نیستند اسراجی و عااران:1397 ،
.)13
 . 6-5-1ویژگیهای کارکردی کالس مجازی
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مهمترین ویژگیهای کارکردی کالس مجازی موارد زیرند :طراحی کالس منابا بااا
واستههای مالوا .طراحی روند یادگیری ابرنامه درسی) بهوسیله معلم بره و باار
اساس نیازهای شنا تی فراگیر؛ امکان مکاشفه فراگیاار باتوجهبااه پیونااد ااوردن بااه
صفحا دیگاار اینترناات؛ امکااان بازیااابی اطتالعااا بیشااتر و جااامعتر بااا اسااتفاده از
موتورهای کاوش .موارد دیگری از ویژگیهای کارکردی کالس مجازی عبارتنااداز  1ا
نظار و پیگیری پیشرفت فراگیر بهصور بیواساه و بیدرنس 2 ،ا افزایش تعاماال
میان معلم ،متعلم و انواده با استفاده از امکانا شبکه وا 3 ،ا پیوند میان کااالس
و جامعه از طریا ارتباط پیوسته با سامانههای اطتالعاتی دیگر .عالوه بر اینها به سااه
ویژگی کارکردی م بت و دو ویژگی کارکردی منفی کالس مجازی نیز میتوان اشاره
کرد .کارکرد م بت کالس مجازی تعمیم عدالت آموزشی ،شکستهشدن حصااار زمااان
و مکان و افزایش پویایی در محی آموزشاای اساات .گزینااههای منفاای کااالسهااای
مجازی ،کاهش ارتباطا چهرهبهچهره و کاسته شدن از تعااامال واقعاای فراگیاار بااا
محی یادگیری است .همچنین ،افزایش مشکال جسمانی ا سته شدن چشم ،درد
استشوان و اعتیاد به واگردی) نیز از نکا منفی کالسهای مجازی هستند امنتظر
و دیانی.)10 :1382 ،
 .7-5-1فضای مجازی و تعلیموتربیت
لزوم رسیدن به آموزش مجازی و دور شدن از متدهای سنتی آمااوزش و اسااتفاده از
شیوههای نوین در جریان آموزش است .در حا حاضر بایااد بااهجای انباشااتن هاان
فراگیران از محفوظا  ،آن را به تحرک واداشت .باار الف اینکااه اسااتعداد القیاات
امری است اتی؛ اما شکوفایی آن در عامه فراگیران امکانپذیر است و آنچااه اهمیاات
دارد چگونگی بروز آن در اششاص بالقوه ال است .اگر به دنبا پیداکردن راهحاال
مناسب برای مشکال دنیااای صاانعتی رو بااه توسااعه هسااتیم بااه متفکااران ااال
محتاجیم تا رهبران با بهره جستن از تفکر قابل انعااف رهبران برای حل مسائل بااه
ال به متااد آمااوزش مجااازی بااه
شیوههای نوین دست یابند .تواناییهای تدری
مدرسان و فراگیران امکان میدهد تا عالوه بر قبو تحااوال بااا آن یکپارچااه شااوند
اقاسمی و همکاران.)1394 ،
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 .8-5-1شیوه یادگیری در آموزش مجازی
بهصور بر و نا بر است .در نوع او فرد ود بااهتنهایی مسااتقل از مکااان و
زمان آموزش میتواند محتوی آموزشاای را دریابااد .در کالسهااای آنالیان ،درسهااا
بهصور چندرسانهای روی سایت مرکز آموزش قرار داده میشوند و فرد بااا مراجعااه
به آن میتواند محتویا درس را دریافت کند ولی در نمونه نا بر محتویا درس
بهصور سیدیهای آموزشی چندرسانهای تهیه شده و به فرد داده میشود تا از آن
و نا بر است .در
استفاده کند .شیوه یادگیری در آموزش مجازی بهصور بر
نوع او فرد ود بهتنهایی مستقل از مکان و زمان آموزش میتواند محتوی آموزشی
را دریابد .در کالسهای مجازی بر درسهااا بهصااور چندرسااانهای روی سااایت
مرکز آموزش قرار داده میشوند و فرد با مراجعه بااه آن میتوانااد محتویااا درس را
دریافت کند .معلم نیز در زمانی مشااشص باارای ارائااه نکااا و یااا پاسااخ بااه سااؤا
یادگیرندگان در محیای مانند ویدئوکنفران حاضر میشود .ولی در نمونه نا باار
محتویا درس بهصور سی دی آموزشی چندرسانهای تهیااه شااده و بااه فاارد داده
میشود تا از آن استفاده کند ).(Raj, 2004: 426
 .9-5-1ویروس کرونا و آموزش مجازی
ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان شاایوع پیاادا کاارده و جااان بساایاری را
گرفته است .با شیوع کرونا مدارس و دانشااگاهها در کشااورهای درگیاار ایاان بیماااری
تعایل شاادند و همااه اقاادام بااه ارائااه آمااوزش از راه دور کردنااد؛ اینترناات ،گوشاای
هوشمند ،لپتاپ و کامپیوتر از ابزارهای مهم باارای برقااراری کااالسهاای ماادارس و
دانشگاهها شد که در کشور ایران نیز هم از این طریااا ،آمااوزش بااه دانشآمااوزان و
دانشجویان ارائه گردید .کشور ایران سناریوهای مشتلفی برای بهبود وضعیت آموزش
در منز را طراحی و اجرایی کرد کااه از جملااه آنهااا میتااوان بااه آمااوزش دروس از
طریا شبکه تلویزیونی آموزش ،تهیه لوحهای فشاارده آموزشاای و تاادوین درسنامااه
اشاره کرد .آموزشوپرورش و دانشااگاهها تمااام تااالش ااود را بااه کااار گرفتنااد کااه
دانشآموز و دانشجویی از کسب آموزشهای الزم باز نماند ،ولی نبود زیرسا تها در
بر ی مناطا بهویژه مناطا روستای و همچنین پایین بودن ساح درآمااد بر اای از
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اقشار بشصوص در حواشی شهرها موجب شد این ساایکل آموزشاای بااه طااور کاماال
انجام نشود اهدایتی.)2 :1399 ،
 .10-5-1معلمان و فضای مجازی
بهرهگیری از فضای مجااازی در آمااوزش بااهمنظور کاااهش شااکافهای آموزشاای و
اتمه دادن به نابرابریهای کمی و کیفی آموزش در شااهر و روسااتا ،میااان زنااان و
مردان ،روتمندان و فقرا ،بزرگساالن و نوجوانان و ...نیازمند مد هماهنسکنناادهای
است که بتواند همۀ کوششها را به نحوی مؤ ر مدیریت کنند .مدلی کااه گسااترش
آموزشهای عمومی ،تنوع آموزش عالی توسعه آمااوزش رساامی ،پاارورش حرفااهای
معلمان و ..را در ارتباط با یکدیگر سازماندهی میکند .آشنایی و سازگاری معلمان با
فناوری آموزشی در فضای مجازی و بهرهبرداری از آن نیازمند آموزش است .مهمتاار
از آموزش ،نحوه استفاده از این فناوریهای آمااوزش و روش سااازگاری ایاان ابزارهااا
باهدف ،برنامهها و محتوای آموزشی است که بسیار ضروری است .چنان چه معلمان
از بهکارگیری فناوریهای آموزشی در فضااای مجااازی احساااس رضااایت کننااد و از
راههای گوناگون حمایت شوند که آموزش ود را به کمک فناوریهای نو ،ا ااربشش
سازند ،به مهمترین عامل اشاعۀ فناااوری در آمااوزشوپرورش تباادیل واهنااد شااد
اطورانی و رستمی.)7 :1397 ،
 .11-5-1هویت
واژهای است که امروز از نظر واژگانی تدریجاً جایگاااه ااود را در ادبیااا جهااان از
دست میدهد .از نظر معنا با سرگشتگی در میان کهنه و نو ،ساانت و ماادرن و ...تااا
پستمدرن روبرو است و از نظر مفهااومی در میااان پسااوندها اهویاات ملاای ،هویاات
فرهنگی ،هویاات مااذهبی و )....ساارگردان اساات .از نظاار تاااریشی و جغرافیااایی ،در
معرض تهاجما جهانی ،اشالوده شااکنی و فروریازی و فروپاشاای تمادنها و رونااد
روبهرشد ایدهها ،تکنولوژیها ،اینترنتها ،و شاهراههای ارتباطی و )..است انکو روح،
.)1 :1378
واژه هویت در دنیای امروز اتاً در بحران اساات .ازیاکطرف بااه لحاااظ گسااترش
ارتباطا  ،فراوانی ایدهها و از سوی دیگر به لحاظ جابهجاییهای جمعیتاای ،التقاااط
فرهنسها و تمدنها .در کشور ایران ،در مجموع در مبح هویاات ،شااواهد گویااای
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سردرگمی و آشفتگی در این موضوع بوده است و روزنامااهها ،نگرشهااای مشتلااف،
همهوهمه بیانگر این بحران است .بحرانی که یکصد سا گذشته چندین بار شاااهد
آن بودهایم؛ ولی اینکه با گذشته تفاو بسیار دارد؛ زیرا کااه انقااالا اسااالمی ااود
دارای بار هویتی و فرهنگی بوده که از چهل سااا پاایش در نگرشهااای اجتماااعی،
مذهبی ،سیاسی و ...تغییراتی را اگرچه تدریجاً ،تدارک میدید اهمو.)181:
 .12-5-1سطوح هویت
هویت ایرانی املی) :هویت ملی به معنااای احساااس تعلااا و وفاااداری بااه عناصاار و
نمادهای مشترک در اجتماع ملی اجامعه کل) است .مهمتاارین عناصاار و نمادهااای
هویت ملی که سبب شناسایی و تمایز میشوند ،عبار اند از :سرزمین ،دین و آیین،
آداا و مناسک ،تاریخ ،زبان و ادبیا  ،مردم و دولاات .در درون یااک اجتماااع ملاای،
میزان تعلا و وفاداری اعضا به هر یک از عناصر و نمادهای مذکور ،احساااس هویاات
ملی آنها را ،مششص میسازد اچلبی.)143 :1378 ،
هویت اسالمی (دینی) :هویت اسالمی ادیناای) کااه بااه راباااۀ انسااان بااا دیان و
نسبتی که با آن پیدا میکند ،اطال میشود .سنس بنااای دیناای تعهااد و پایبناادی
اساات .اشاارفی )95 :1374 ،اسااالم بااهعنوان عقیاادهای بنیااانی ،دگرگونساااز و
وحد بشش فرهنس در گفتمان هویتی این دوره ،بیشازپیش از هاار صیصااههای
دیگری ،ویژگی سیاسی  -اجتماعی دارد اکچویان.)142 :1385 ،
هویت قومی :هویت قومی یکی دیگر از انواع هویت جمعی است کااه بااه مجموعااه
مششصا ویژگیهای اطال میشود که یک قوم را از اقوام دیگر متمااایز میکنااد و
بین اعضای قوم یک احساس تعلا به همدیگر ایجاااد میکنااد .م ا هااایی از بر اای
عناصر نمادین بدین قرارند :الگوهای انواده ،نزدیکی فیزیکاای ،پیوسااتگی مااذهبی،
اشکا زبانی یا گویشی ،پیوستگی قبیلهای ،ملیت ،مششصااا فیزیکاای ،ارزشهااای
فرهنگاای و فعالیتهاای فرهنگاای م اال هناار و ادبیااا و موساایقی & (Ashcreft
).Giffths, 1998,p 84

 .13-5-1هویت ایرانی :مفاهیم و مؤلفهها
هویت ایرانی ،زندگی در ساارزمینی مشااترک بااه نااام ایااران ،داشااتن آدااورسااوم،
همچنین آگاهی ،و رفتارهای اص که به آنها نام فرهنس ایرانی داده میشود ،است.
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ا سروانیان )9 :1387 ،تعلا اطر و پایبندی فرد به ارزشهای ملتی ،اساااورههای
ملتی ،هنجارهای ملتی ،میراثفرهنگی ،ارزشهای مذهبی  -دینی و موقعیاات اااص
جغرافیایی ،مالک دارابودن هویت ایرانی دانسته است ارزازی فر.)132 :1384 ،
مقصود از مؤلفههای هویت ایرانی ،ویژگیهای ممتاز و تمااایز بشااش ارزشاامندی
است که ایرانی به آنها تفااا ر میکنااد و دیگااران را بااه اطر نداشااتن آنهااا متفاااو
میبیند .از جمله این مؤلفهها میتوان به مؤلفۀ زبان و ادبیا فارسی اشاره کرد .زبان
و ادبیا فارسی ،آینۀ تمامنمای هویت ملتی ایران است .ادبیا فارسای بااهویژه شااعر
فارسی ،عنصر اصلی و پایدار فرهنس ایرانی است .در جهان امروز نیز ادبیاا فارسای
ارمغانی ب گرانبها و پرجا به و کاالیی پرمشتری اساات .امااروز ناهتنها در سااازمان
ملل متحد بلکه اتفاقاً در اوج دورة مدرن و سورئا و پستمدرن و رئالیسم جااادویی،
زبان مولوی ،نظامی و عینالقضا کمکم بهتر فهمیده میشود و دنیای کنونی بایش
از هر زمان دیگری نیاز ود را بااه ایان گنجیناۀ سرشااار از معنویات و هویات درک
نموده است اقبادی.)10 :1383 ،
آمیشتگی روزها ،هفتهها و ماههای مشتلف سا در فرهنس ایران با مناساابتهای
مشتلف تغییروتحو فصلها ،آیینهای دینی و مااذهبی ،آیینهااای ملتای و میهنای،
مناسبتها و مراسم انوادگی قسمت مهمای از آداا و ساانن اجتماااعی را تشااکیل
میدهند .جشنهای نااوروز ،تیرگااان ،مهرگااان و سااده ایلاادا) بااه شااکل باسااتانی و
اساورهای در کشور گرامی داشته میشود .بهعالوه ،جشنوسرور اعیاد فااار ،قربااان،
ندیر ،میالد پیامبر اکرم و ائمه اطهار اس) که همراه با جهان اسالم برگزار میشااود،
جایگاه اصی در سنتهای اجتماعی دارند .همچنین سنتهای اص و آیینی مااه-
های مبارک رجب ،شعبان ،رمضان و ماههای محرم و صفر در میاان مااردم و زناادگی
عادی آنها ،با اصو آموزشی و تربیتی ویژگیهای به نسلهای جدید انتقا مییابنااد
انوروزی.)181 :192 ،
 . 14-5-1هویت اسالمی
هویت اسالمی یعنای اعتقاااد و التاازام عملای بااه انجااامدادن فاارائد دیان اسااالم و
نشاندادن رفتاری که فرد اعتقاد به باورهای دینی شامل اصو توحیاد ،را از پیاروان
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مذهب دیگر متمایز میسازد .معاد ،نبااو  ،عااد و اماماات بااهعنوان اصااو دینای -
شیعی و نماز و زکا و روزه و  ...بهعنوان واجب و اعمااالی ماننااد شااهاد  ،ای ااار و...
بهعنوان ارزشهای دینی است که در پژوهش حاضر مجموع آنها بهم ابه هویت دینی
تلقی میشود .هویت اسالمی جزء ناگسستنی هویت ایرانیان است که به مفاهیم دین
و مذهب ایرانیان توجه دارد .با ورود اسالم به ایران ،این مقوله جزء پایههای محکم و
کلی هویت ایرانیان محسوا میشود .دین اسالم اصو و ارکاانی دارد کااه اعتقاااد و
پایبندی به این اصو از آداا مسلمانی محسوا میشود ا سروانیان.)9 :1387 ،
هویت اسالمی در واقع نشاندهندة احساس تعلا و تعهد به دین و جامعااه دیناای
است .مهمترین دستاورد هویت اسالمی ،پاسخدادن بااه پرسااشهای بنیااادی ،جهاات
بششیدن به زندگی ،وحد اعتقادی و معنا بششیدن به جهان است .هویت اسااالمی
بهنوعی بازنمایی ای واقعیت است که هیچ فرد یا گروهی ،بااه فاارد یااا گروهاای دیگاار
برتری ندارد ،جز کسانی که تقااوای الهاای داشااته باشااند اایمااان و روحااانی:1392 ،
.)129
در شرایای که فرزندان با هدایت والدین باید الگویی مناسب برای ود برگزینند
و مسیر زندگی ویش را انتشاا کنند ،با ورود به ایاان دهکااده جهااانی ،بااه دنیااایی
بیانتها متصل شده و با آن و میگیرند و طبااا راهورساام آن رشااد نمااوده و بلااوغ
جسمی و روحی پیدا میکنند .در چنین فضایی اگر فرزندان بااه ارتباطااا انسااانی و
واقعی اطرافیان و مسائل اجتماعی پیرامااون ااویش کمتوجااه و در بر اای از اوقااا
بیتوجه شوند ،هشداری جدی برای انوادهها محسوا میشود که باید درصدد رفااع
این مشکل برآیند؛ زیرا ممکن است صدما جبرانناپااذیری را ساابب شااده و دیگاار
توان کنتر فرزندان ود را از دست بدهند .نسل کنونی در شاارایای قاارار دارد کااه
استفاده از رایانه و به صوص اینترنت در زندگیشان اجتنااناپااذیر اساات .در میااان
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی که سا تار اطالعاااتی جوامااع امااروز را تغییاار
دادهانااد ،اینترناات کااه فضااای مج اازی را در زناادگی واقعاای انسااان وارد ک ارده ،از
ویژگیهای اصی بر وردار است و تأ یرگذاری آن در بشااشهااای مشتلااف زناادگی
انسان ،روزبهروز در حا افزایش است اترابی زاده.)98 :1399 ،
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اطالعا و ارتباطا در حوزه تعلیموتربیت را میتوان به چاقویی تشبیه کرد کااه
اگر در یک پزشک باشد میتواند باع نجا جان یک فرد شااود؛ ولای درصااورتیکه
در دست یک قاتل باشد میتواند باع به ار افتادن جااان کساای شااود .ورود ایاان
پدیده به حوزه تعلیموتربیت نیز الی از این دو نقش نیست؛ بنابراین الزم اساات بااه
این نکته توجه شود که پیش از فراهمکااردن امکااان آمیشتگاای ایاان دو مقولااه بایااد
زمینهسازی فرهنگی و علمی مناسب برای آن صور گیرد اهمو)108 :
بنابراین ،میتوان گفت ،از مهمترین ویژگیهای فضای مجااازی گسااترش اهمیاات
فرد و حیاه صوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است .افاراد در فضااای مجااازی
درعینحا که میتوانند در گروههای مشتلف و گاااه متضاااد باهویات حقیقاای ااود
حضور داشته باشند؛ میتوانند ود را جدا از دیگران و تنهااا نیااز حا کننااد .نبااود
مراتب قدر در فضای مجازی باع میشود ،فردیت افراد در جمااع حاال نشااود .در
جهان واقعی قدر انتشاا افراد ،همواره تحتتأ یر عواملی چون جبر مکااان ،زمااان،
فرهنس ،حکومت و ..محدود بوده است .اما در جهان مجازی مرزهای محدودکننده از
میان برداشته میشود و ششص در مقیاس جهانی با گزینههای فراوانی برای انتشاااا
روبروست؛ لذا باار همااین اساااس در میااان اقااوام ساانتی و مااذهبی شاااهد تااأ یرا
قابلمالحظهای در ایجاد انعاافپذیری و شکستن مرزهای محدودکننااده اعتقااادی–
فرهنگی هستیم اوکیلها.)70 :1392 ،
لذا رسانههای جدید آن دسته از رسانههایی هستند که عمدتاً بر اباازار رایانااهای و
شبکه جهانی وا اسااتوار هسااتند .بااهظاهر شاااید واژه رسااانههای جدیاد باار جنباه
سشتافزاری متکی باشد؛ اما فضای مجازی باار جنبااههای نرمافاازاری و یاا هنای و
فرهنگی اتکا دارد .فضای مجازی مفهومی اساات کااه بااار فرهنگای آن بیشااتر حااائز
اهمیت است .در تحقیقا مورد بررسی ،برای آنکه بااه مفهااومی مشااترک از فضااای
مجازی برسیم ،از مفاهیم فراگیر واسااایت ،وبااال  ،شاابکه اجتماااعی ،اینترناات و..
استفاده شده است ابروجردی علوی و صدیا یزدچی.)98 :1396 ،
جداییناپذیری هویت ایرانی و هویت اسالمی:
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امروزه در مقابل افراد کشور ما سه هویت ایرانی  -اسااالمی و نربای وجااود دارد کااه
مردم کشور ما در هیچکدام به طااور عمیاا وارد نشاادهاند و بااا هاار فشااار و جریاانی
بهسوی یکی از آنها گرایش پیدا میکنند و به دلیل همین گرایشهای ساحی اساات
که دچار افراطوتفری میشوند البته هویت ایرانیان بیشتر از دو گرایش هویات ملای
و اسالمی سرچشمه میگیرد .سابقه تاریشی و تحلیال روحیاا ششصایت ایرانیهااا
نشان میدهد که ملت ایران همواره بر هویات ملای و دینای ااود تأکیاد و تصااریح
داشته است .این واقعیت فرهنگی و اجتماعی باششصیت تمام ایرانیان آمیشته اساات
که هرگاه یکی از دوپایه هویت ایرانیان را حااذف کننااد یاا کمرنااس جلااوه دهنااد بااا
واکنش شدید مردم روبهرو شدهاند .منصوریان و همکاران.)7 :1397 ،
 .2بحث ،جمعبندی و ارائۀ پیشنهادها
در بررسی توصیفی  -تحلیلی از موضوع مااورد بررساای؛ نقااش فناوریهااای نااوین در
تعلیموتربیت دانشآموزان در شرای کرونا ابا تأکیااد باار هویاات ایراناای  -اسااالمی)،
بررسی مجموعه ماالعا و پژوهشهای صور گرفته ،نشااانگر ایاان اساات کااه چنااد
روند فناوریهای نوین ،باتوجهبه نیازهای جامعه ،بیشازپایش ،ماادرنتر و ا رگااذارتر
شده است؛ ولی این روند در ایران ،باتوجهبه وجود اینکه اهمیاات زیااادی در سااا تار
آموزشوپرورش و بهویژه هویت ایراناای اسااالمی دارد ،روناادی بائاای دارد .هرچنااد
به وبی میتواند ضمن ارتقای الگوهای یادگیری در دانشآموزان ،عرصه برای تأکیااد
بیشتر بر اهمیت و جایگاه هویت ایرانی  -اسالمی در ساااح ملاای و فراملاای ،فااراهم
نماید؛ ولی نتایح بررسیها نشان این دارد کااه در ایااام کرونااا ،ایاان جهتگیریهااا و
تالشها ،متأسفانه ضمن اینکه روندی کند داشته ،به وبی نتوانسااته در ایاان حیاااه
در این ایام ،ایفای نقشه داشته باشد .ولی در مجموع با توجه ارزیابیهااای تحقیااا از
مجموعه ماالعا  ،در مجموع فناوریهای نوین ااینترنت ،ماهواره و )...با وجااود آ ااار
م بت و منفی ،مفهوم تربیت و تعلیم را هم مدرنیزه کاارده و باعا تغییاار نگاارش و
بینش در افااراد گردیااده کااه در مجماوع میتااوان گفاات ،عااالوه باار تااأ یر مباارهن
فناوریهای نوین در تعلیموتربیت افراد ،این پدیده دارای دو بازتاا مشالف هم اساات
از طرفی دارای عملکردی فرصت گرایانه میباشد که عرصه را باارای بهبااود تعااامال
اجتماعی ،گسترش دانااش و سااواد اطالعاااتی ،افاازایش گونااههای مشتلااف تربیتاای،
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افزایش یادگیری ،آشنایی با علوم و حرفههای مشتلف شده است و از طرفی در اصاال
باع ا یااک تهدیااد در جامعااه شااده اساات چاارا کااه فناوریهااای نااوین مرزهااا را
درنوردیدهاند و موجبا شکاف نسلها ،بروز بحران کنتر  ،بحااران هویاات ،کمرنااس
کردن معیارهای و شا صهای مذهبی و اعتقااادی و همچنااین در مضاایقه گذاشااتن
هویت اصیل اسالمی و ایرانی و متأسفانه باع تأ یرپذیری جنبههای منفاای فرهنااس
نربی شده است که این امر نیازمند نگاه ویژه و اساسی از طرفی جهت تقویت هویت
اسالمی  -ایرانی و هم از طرفی جهت تقویت هویت و بنیان ششصاای و ااانوادگی و
اجتماعی شد .همچنین بهکارگیری از فناوریهای نوین ،باید بهگونهای باشد کااه بااه
رشااد القیاات در دانشآمااوزان کمااک کنااد ،نااه اینکااه موجبااا القیااتزدایی و
انزواطلبی را فراهم آورد .همچنین سیاستگذاری در مورد توسعه فناوریهااای نااوین
نباید به توسعه مصرف یا بازتولید محتوای آن محدود شود؛ بلکه باید گسترش هویت
ایرانی  -اسالمی منتهی شود.
لذا پیشنهادها زیر دراین صوص ،ارائه میگردد:
 -1توجه بیشتر و جدیتر جامعه به آموزشوپرورش بااهعنوان نهااادی اساساای
جهت احیای هویتی ایرانی و اسالمی استحکام آن
 -2باتوجهبه شرای کرونا ،باید بسترهای فضااای مجااازی و فناوریهااای نااوین
برای دانشآموزان برای شنا تن هویتها و مششصههای ایرانی – اسالمی،
ایجاد و ارتقای پیدا کند
 -3الگوبرداری از فضاهای مجازی فرهنااس نیاار منتهااا بااا دریافاات جنبااههای
م بت آن در احیا و ننیسازی هویت ایرانی – اسالمی صور گیرد.
 -4دروناای کااردن و نهادینهسااازی هویاات ایراناای  -اسااالمی باارای تمااام
دانشآموزان در تمامی ساوح
 -5بس و نشر فرهنس اصیل و ناا ایرانی و اسالمی از بستر فناوریهای نوین
برای دانشآموزان
 -6معرفی اساطیر ایرانی و بزرگان دینی اسالم و از طرفی الگوسازی آنها.
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