
149
 ë 80 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 زمستان 

الهام یوسفی همدانی*     احمدرضا نصر اصفهانی**     یاسمین عابدینی***     محسن طاهری دمنه****

ï تاريخ پذيرش مقاله: 1400/5/9 ï تاريخ شروع بررسي: 1400/3/7  ï تاريخ دريافت مقاله: 99/12/12 

 اين مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان »آينده نگاری برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی در ايران در افق 1415« در دانشگاه اصفهان است.

E-mail: eyousefi64@gmail.com ...................... .نویسندۀ مسئول( دانشجوی دکتری برنامه ريزی درسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان( *
E-mail: arnasr@edu.ui.ac.ir ................................................................................ .استاد گروه برنامه ريزی درسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان **
E-mail: y.abedini@edu.ui.ac.ir ................................................................... .دانشیار گروه برنامه ريزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان ***
E-mail: mtdemne@gmail.com ........................................................... .استاديار گروه مهندسی صنايع و آينده پژوهی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان ****

149 -172

چكيده:

راهبردهاییاددهیویادگيری،عصردیجيتال،شكافنسلی،نسلآلفا،آموزشابتداییكليدواژهها:

 شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی 
 و یادگیری در دورۀ ابتدایی: 

رویکردی آینده پژوهانه

جهان آینده مقارن با تحوالتی شــگرف و بی سابقه در عرصه های علم و فناوری و انتقال اطالعات 
خواهد بود. زیستن در چنین جهانی موجب می شود تا شکاف عمیقی میان نسل نوظهور یادگیرندگان با 
عنوان »نسل آلفا« با نسل های پیشین پدید آید و شیوه های مرسوم یادگیری را ناکارآمد سازد. ازاین رو، 
هدف این پژوهش شناسایی خصوصیات نســل نوظهور یادگیرندگان و طراحی راهبردهای یاددهی و 
یادگیری مناســب بر مبنای آن ها در دورۀ ابتدایی بود. به این منظور از روش فراتحلیل کیفی و ابزار 
تحلیل محتوا با نرم افزار Atlas.ti8 اســتفاده شد. در بخش نتایج، در گام اول، خصوصیات نسل آلفا 
در قالب نُه مقوله شناسایی و توضیح داده شــد. در گام دوم، مفاهیم و گزاره های مرتبط با یاددهی و 
یادگیری در قالب هفت مقوله اســتنباط و سپس مقوله های مذکور برای تدوین راهبردهای یاددهی و 
یادگیری مناسب برای نسل آلفا استفاده شد. یافته ها نشان داد نسل آلفا تمایل دارند هدایت یادگیری 
خود را به عهده گیرند، مرزهای میان یادگیری رسمی و غیررسمی را از میان بردارند و روش های تعاملی 
را جایگزین روش های یک سویه و سنتی انتقال اطالعات کنند. در پایان سه رویکرد عمده برای تلفیق 

و به کارگیری این راهبردها پیشنهاد شد.
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 مقدمه
از منظر آينده پژوهی، ارتباط نزديک میان تحوالت صنعتی با تحوالت اجتماعی و آموزشی واقعیتی 
است که می توان آن را در دوره های گوناگون تکامل جامعۀ بشری مشاهده کرد. تمدن بشری تاکنون سه 
انقالب صنعتی را پشــت سر گذاشته است و اکنون در آستانۀ »انقالب صنعتی 4.0«1 به سر می برد. موج 
تحول اخیر »جامعۀ 5.0«2 را با عنواِن »جامعه ای اَبَرهوشمند«3 پديد خواهد آورد )کیدانرن4، 2016( که 
با القاب ديگری نظیر »عصر مفهومی« )پینک5، 2005، 1385(، »عصر ديجیتال« و »عصر خالقیت« نیز 
توصیف شده و واجد خصوصیاتی است که آن را از دوره های پیشین خود متمايز می کند )تان6 و همکاران، 
2017(. اين تحوالت بنیادين، فرهنگی بسیار پیچیده را در ابعاد اجتماعی، فناوری، رسانه ها و ديگر ابعاد 

زندگی به وجود آورده است.
 يکی از مسائل اجتماعی ناشی از اين گذاِر تمدنی بروز »تفاوت های نسلی« يا »شکاف نسلی«7 است. 
بر اســاس ديدگاه مانهايم8 )1969( مفهوم نسل به گروه سنی9 يا مجموعه ای از افراد اطالق می شود که 
در دورۀ زمانی تقريباً يکسانی متولد شده اند و خصوصیات مشترک، آگاهی نسلی، رفتارها و تجارب سنی 
نســبتاً مشابهی را دارند )به نقل از ناگی و کلکسی10، 2017؛ کتز11، 2017(. شکاف نسلی هنگامی بروز 
می کند که تحوالت اجتماعی با شتاب بسیاری رخ می دهند و نسل ها ازلحاظ آگاهی تاريخی-اجتماعی 

متمايز می شوند )فراستخواه، 1395(.
هم اکنون نقطۀ کانونی مطالعات »نسل آلفا« است. اصطالح »آلفا« را مک کريندل12 برای نام گذاری 
متولدين ســال های 2010 تا 2025 ابداع کرده  اســت. نســل آلفا، پس از نسل خاموش13، نسل انفجار 
جمعیت کودکان14، نســل ايکس15، نسل وای يا هزاره16 و نســل زد17 متولد شده اند )رومرو18، 2017؛ 
مک کريندل و فل19، 2019(. بخشــی از آن ها هم اکنون در دورۀ پیش دبســتانی يا دبســتان قرار دارند، 
بزرگ ترين آن ها 10 سال دارد و بخش عمده ای هنوز متولد نشده اند. شايان ذکر است خصوصیات معرف 
يک نسل، بازتابی از رويدادهای برجستۀ عصر اوست که می تواند رويدادی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی يا 
نظامی باشد. اما به نظر می رسد در عصر پیِش رو، خصوصیات نسل های آينده را بیش از هر چیز ديگری 
فناوری هــای غالب در هر دورۀ زمانی توصیف می کند و طول هر نســل به طول عمر آن فناوری خاص 

وابسته است )گاردنر و ديويس20، 2013(. 
بی شک روندهای فناورانه تغییرات بنیادينی را در تمام ابعاد تعلیم وتربیت به وجود خواهند آورد. امروزه 
کودکان به واســطۀ اينترنت و شبکه های اجتماعی از آگاهی وسیع جهانی برخوردارند که به پیرامونشان 
محدود نشــده است. اين امر، زندگی و تعلیم وتربیت کودکان را در بافت وسیع تر اجتماعی و جهانی قرار 
می دهد )الکساندر21، 2010(. ازاين رو، به موازات انقالب صنعتِی چهارم دورۀ جديدی با نام »تعلیم وتربیت 
4.0«22 آغاز شــده است )کسر و سمرســی23، 2019(. در پارادايم تعلیم وتربیت 4.0 آموزش مؤثر نسل 
جديد يادگیرندگان مســتلزم فهم جهانی است که در آن زندگی می کنند. اين امر به مدد بهره گیری از 
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رويکردی آينده پژوهانه در حوزۀ تعلیم وتربیت میســر است؛ چراکه آينده پژوهی رويکردی پیش نگرانه به 
موضوعات اســت و به ما کمک می کند فراتر از گذشــته و حال رفته و به روندها و نشــانه های تغییر در 
آينده بینديشیم. بدينترتیب با تصور آينده ای ممکن و محتمل، ظرفیت گسترده ای را برای ايجاد تغییر، 
کنشــگری فعال در برابر تحوالت آينده و بازنگری در اقدامات و برنامه ريزی های امروزمان پديد می آورد 
)سردار، 2015؛ 1396(. بنابراين، رويکرد آينده  پژوهانه در کنار ديگر رويکردها به تکامل فهم ما از آيندۀ 

آموزش و يادگیری در جهان پیش رو کمک می کند. 
مروری بر سیر تحول نظام های آموزشی نشان می دهد به رغم پیشرفت هايی که در حوزه های گوناگون 
دانش صورت گرفته، مؤسســات آموزشی از زمان پیدايش تاکنون تقريباً ايستا بوده اند. ساختار مدارس، 
شــیوه های آموزشی، مکان آموزش، مفاهیم معلم، يادگیرنده و مدير تغییر اندکی کرده اند )ديويدسون و 
گلدبرگ24، 2009؛ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ]OECD[25، 2019(. اين در حالی است که 
»تفاوت های نسلی« در تجارب و انتظارات آموزشی بهشدت بازتاب می يابد )توتل 26 و همکاران، 2014( 
و موجب می شود راهبردها و روش های تدريسی که برای نسل های گذشته اثربخش بود، برای نسل حاضر 
 ،28]WEF[ و آينده کارايی الزم و مطلوب را نداشــته باشد )فلیســیا 27، 2009؛ مجمع جهانی اقتصاد
2016؛ رايس29، 2018(. برای نمونه، يکی از علل ضعف دانش آموزان در ســوادآموزی و نداشتن مهارت 
درک مطلب اين اســت که استفاده از رسانه هايی معین )کلمه و عدد( بر ديگر رسانه ها )صوت و تصوير( 
غلبه کرده اســت )جاگودزينســکی30، 2017(. ازاين رو، مطالعۀ تفاوت های نسلی، همان گونه که به فهم 
داللت های آن برای زندگی اجتماعی و اقتصادی کمک می کند، برای شــناخت موج جديد يادگیرندگان 

و طراحی راهبردهای تدريس آينده نیز ضرورت دارد )کتز، 2017؛ سینک31، 2010؛ برک32، 2009(.
مروری بر مطالعات انجام شده نشان می دهد که دربارۀ موضوع گروه های نسلی به طور عمده از منظر 
اهداف تجاری بحث شده است. برای نمونه، میلر33 )2011( به بررسی ويژگی های شغلی و خانوادگی نسل 
ايکس پرداخته و کتز )2017( از عالقۀ شديد بازاريابان به شناخت اين نسل به عنوان بازار مصرف سودآور 
ســخن گفته است. همچنین برای موفقیت شغلی نســل جديد در محیط های کاری آينده بر شناسايی 

خصوصیات و مهارت های موردنیاز آن ها تمرکز کرده اند )مک کريندل و فل، 2019(. 
بررسی شکاف نسلی از منظر داللت های آموزشی نیز موضوع برخی مطالعات بوده است. پرنسکی34 
)2001( دراين باره می گويد: »دانش آموزان ما تغییــرات بنیادينی کرده اند. دانش آموزان امروز ديگر آن 
افرادی نیستند که نظام تعلیم وتربیت ما برای آموزش به آن ها طراحی شده بود.« وی اين گسست نسلی 
را »تکینگی«35 نامیده اســت و آن را ناشی از ظهور فناوری های ديجیتال در اواخر قرن بیستم می داند. 
همچنین برک )2009( به بررسی خصوصیات نسل هزاره پرداخته و بر مبنای آن ها راهبردهای تدريس 
مناسب را برای اين نسل پیشنهاد کرده  است. در همین راستا، نظام های آموزشی برخی کشورها به منظور 
انطباق با نیازهای يادگیرندگان در عصر ديجیتال ايجاد برخی تحوالت را مدنظر قرار داده اند. برای نمونه، 
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انگلیس از سال 2014 پیشگام گنجاندن سواد ديجیتال در برنامۀ درسی مدارس بوده است و در مدارس 
ابتدايی و متوسطه برنامه نويسی رايانه ای را آموزش می دهد )رايس، 2018(. آموزش وپرورش استرالیا نیز 
ســه راهبرد عمده را در پیش گرفته  است: 1. انطباق با روش های تدريس و سبک های يادگیری جديد؛ 
2. آموختن مهارت های کارآفرينی به دانش آموزان برای آماده ساختن آن ها برای مشاغلی که هنوز پديد 
نیامده اند؛ 3. درگیرســاختن دانش آموزان، مدرســه، صنايع و والدين در طراحی مشارکتی فرصت های 

يادگیری )مک کريندل، 2018(.
در مطالعات داخلی، مسئلۀ شکاف نسلی غالباً از منظر جامعه شناختی، تحلیل نگرش های سیاسی، 
دينی و فرهنگی بررســی شده اســت. برای نمونه، معیدفر )1383( به بررســی مفهوم و ديدگاه های 
پیرامون شــکاف نسلی در ايران و افالکی فرد و همکاران )1392( به تحلیل ارزش های مؤثر در تربیت 
بین نسلی پرداخته اند. همچنین ســلیمان پور )1396(، ضمن دسته بندی متولدين دهه های 1310 تا 
1380 در قالب چهار نســل، راهکارهای تربیتی و فرهنگی برون رفت از گسست نسلی را کاويده است. 
مطالعۀ ديگر درزمینۀ تفاوت های نسلی استادان و دانشجويان را فراستخواه )1395( انجام داده  است. 
وی مشخصات پنج نسل ايرانی را متناظر با پنج نسل دنیای معاصر توصیف کرده است که عبارت اند از: 
1. نســل مشروطه/ نسل خاموش؛ 2. نسل ناسیونالیسم ايرانی/ نسل انفجار جمعیت؛ 3. نسل نوسازی/ 
نسل ايکس؛ 4. نسل انقالب اسالمی/ نسل وای يا هزاره؛ و 5. نسل پسا انقالب/ نسل ِزد. اما در خصوص 
متولدين دهۀ 90 در ايران، که معادل با نســل آلفا در مطالعات جهانی اســت، پژوهش ويژه ای انجام 

نشده  است.
مطابق آنچه گذشــت، همان گونه که محیط های کاری برای ورود نسل آلفا آماده می شوند، شايسته 
است محیط های يادگیری نیز برای آموزش مؤثر و توانمندسازی آنان در عصر پیِش رو برنامه ريزی شوند. 
در ايــن میــان، دورۀ ابتدايی به علت تأثیر بنیادينش اهمیت ويژه ای دارد و نســل آلفا نیز هم اکنون در 
دورۀ کودکی و نوجوانی به ســر می برد. در اين راستا، بازنگری مستمر در راهبردهای ياددهی-يادگیری، 
به علت نقش واسطه ای آن میان رشد و يادگیری کودک با فرهنگ و دنیايی که در آن زندگی می کند، 
ضروری اســت. اين مسئله برای نظام های آموزشی متمرکز همچون کشور ما که به طور طبیعی در برابر 
تغییر و نوآوری مقاومت بیشتری نشان می دهند و آهنگ تحول در آن ها کندتر است، اهمیت و ضرورتی 
دوچندان می يابد. ازاين رو، هدِف اين پژوهش شناســايی خصوصیات نســل آلفا يا همان نسل نوظهور 
يادگیرندگان در دورۀ ابتدايی و ارائۀ راهبردهای ياددهی و يادگیری اثربخش برای آن هاست. براين اساس، 

پرسش های پژوهش به شرح زير است:
1. خصوصیات نسل آلفا يا نسل نوظهور يادگیرندگان چیست؟

2. راهبردهــای ياددهی و يادگیری اثربخــش در دورۀ ابتدايی بر مبنای خصوصیات نســل آلفا 
کدام اند؟
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 روش شناسی پژوهش
ايــن پژوهش، از منظر روش شــناختی، رويکردی کیفی و بین رشــته ای دارد و با اســتفاده از روش 
فراتحلیل کیفی36 و ابزار تحلیل محتوا انجام شده است. فراتحلیل کیفی يا فرامطالعه روشی برای ترکیب 
و معنابخشــی مجدد به يافته های پراکنده دربارۀ يک موضوع اســت )بارنت پیج و تامس37، 2009(. ابزار 
تحلیل محتوای کیفی دارای سه رويکرد تحلیل محتوای عرفی، تحلیل محتوای جهت دار و تحلیل محتوای 
تلخیصی اســت. تحلیل محتوای عرفی در مطالعاتی به کار می رود که هدف آن ها شرح يک پديده است و 
مبانی نظری يا منابع تحقیق دربارۀ آن پديده محدود است. اين رويکرد در پی استخراج اطالعات از متن، 
بدون تحمیل نظريه های ازپیش تعیین شــده است )هشیه و شانون38، 2005(. در اين پژوهش نیز به علت 

ناکافی بودن منابع تحقیق، از رويکرد تحلیل محتوای عرفی استفاده شد.
اقدامات انجام شده مطابق روش پژوهش را می توان در پنج گام خالصه کرد: 1. طرح ريزی پرسش ها؛ 2. 
 جست وجوی منابع؛ 3. شناسايی و انتخاب پژوهش های مرتبط؛ 4. اجرای فرايند کدگذاری و 5. تحلیل نتايج.

بدين ترتیب پس از مشخص کردن پرسش های پژوهش، جست و جوی منابع مرتبط با استفاده از واژه های 
کلیدی »نســل آلفا« و »شکاف نسلی« در پايگاه های اطالعاتی فارســی َمگ ايران39، سید40، نورمگز41 و 
انســانی42 و پايگاه های اطالعاتی انگلیسی گوگل  اسکالر43، ريسرچ گیت44، جی استور45 و آکادمیا46 صورت 
گرفت. همچنین به علت اندک بودن منابع پیرامون نسل آلفا از برخی وبگاه های اينترنتی معتبر نیز استفاده 

شد که در منابع يافت شده به آن ها ارجاع داده شده بود.
نمونه گیــری منابع به روش هدفمند و نظام مند صورت گرفت. معیارهای انتخاب منابع برای ورود به 
مطالعه عبارت بودند از مرتبط بودن با مســئلۀ پژوهش، انتشــار در بازۀ زمانی 2008 تا 2020، انتشار در 
مجالت، کنفرانس ها و وبگاه های معتبر، دسترسی به متن کامل و انتشار به زبان فارسی يا انگلیسی. نتايج 
جست و جو پس از حذف موارد تکراری و پااليش منابع بر اساس معیارهای ذکرشده، درمجموع 15 مقاله و 
گزارش پژوهشی، چهار مقاله در وبگاه های معتبر و فصل هايی از دو کتاب به زبان انگلیسی بود و فقط دو 
مقالۀ فارسی معتبر يافت شد که هرچند پیرامون نسل زِد بود، به علت نزديکی و شباهت نسل زد به آلفا 
استفاده شد. بررسی و کدگذاری اسناد با استفاده از نرم افزار Atlas.ti8 انجام شد. واحد تحلیل در تحلیل 
محتــوای متون »مضمون« بود که منظور از آن معنای خاصی اســت که از يک کلمه، جمله يا پاراگراف 
استنباط می شود. کدگذاری به شیوۀ استقرايی صورت گرفت و به تشکیل مقوله ها از کدهای اولیه منجر 

شد. در پايان، يافته ها در قالب الگوهای به دست آمده از اطالعات ارائه شد.

 یافته ها
پس از تحلیل منابع منتخب، درمجموع 95 کد اولیه اســتخراج شد که با تحلیل و انتزاع از کدهاِی 
اولیه درنهايت نُه مقوله يا مضمون اصلی برای پرســش نخست و هفت مقوله برای پرسش دوم پژوهش 
شناسايی شد. به منظور مستندسازی مقوله ها و کدهای شناسايی شده برخی از گزاره های اصلی به منزلۀ 
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شواهد پژوهشی ارائه شده اند. در ادامه، به تفکیک پرسش های پژوهش، به ارائۀ نتايج و تشريح مقوله های 
استخراج شده می پردازيم. 

 پرسش اول:  خصوصیات نسل آلفا به عنوان نسل نوظهور یادگیرندگان چیست؟
 در پاسخ به پرسش نخست، نُه مقوله از میان 68 کد اولیه شناسايی شد که در جدول 1 آورده شده اند.

در ادامه، ضمن اشاره به نمونه هايی از متون اصلی، به تشريح مضامین پرداخته شده است.

 جدول 1.   گزاره ها، کدها و مقوله های مرتبط با خصوصیات نسل آلفا                                                                                                                                  

نمونة گزارهکدهای اولیهمقوله ها

 هویت متصل 1.
 و برساخته 

در فضای مجازی

بومیان ديجیتال، تلفیق فناوری در زندگی، غوطه وربودن در فناوری، 
نســل اپ، نسل اسکرين، نسل ديجیتال، نسل گلس، ارتباط انسان و 
ماشــین، جهان بدون مرز، دسترســی به اطالعات فراوان، زندگی در 
جهان افقی، بســط هويت های قابل قبول، تولیصــرف، خودبیانگری 
برخط، درهم تنیدگی زندگی برخط )آناليــن( و برون خط )آفالين(، 

نسل متصل، هويت بسته بندی شده

نسل آلفا نخستین نسلی خواهند 
بود که فناوری را به صورت يکپارچه 

در زندگی شان تلفیق می کنند.

درک فناورانة 2.
عمیق

آن ها بنیان بهتری برای ساخت آگاهی از فناوری، باهوش تر، سواد فناورانۀ بیشتر، شست فناورانه
سواد فناورانه شان دارند.

آن ها در لحظه زندگی می کنند.ترس ازدست دادن فرصت، زندگی در لحظه، لذت گرايیزندگی تفّننی3.

 ضعف در 4.
مهارت های 

عملی

ترديد بــرای خطرپذيری، ضعــف در ارزيابی ريســک، ضعف در 
مهارت های زندگی، ضعف در هدف گذاری، متخصصان نابلد، نازپرورده

والديــن از کمبــود مهارت های 
زندگی در میان نسل آينده آگاه اند.

 سبک 5.
زندگی جهانی

تنوع طلب، چندفرهنگی، نسل برند، نسل جهانی، ارتباطات ديداری، 
نسل سیار، تأثیرپذيری از همساالن

اعضــای ايــن نســل روندهای 
جهانی را دنبال می کنند.

 سبک یادگیری6.
دیداری و عملی

نسل آلفا ازطريق انجام دادن ياد يادگیری عملی، يادگیری ديداری، يادگیری تجربی
می گیرند.

زندگی در عصر فردی ســازی و سفارشی ســازی، احساس تنهايی، فردگرایی7.
ارتباطات حضوری اندک، انزواطلبی، بحران صمیمیت، رشد اجتماعی 

ضعیف، زيستن در حباب رسانه ها، متصل بودگی، هنجارشکنی

والدين از پیامدهای منفی استفادۀ 
بیش ازحد از فنــاوری، انزواطلبی و 

آثار ضد اجتماعی آگاه اند.

 شتاب زدگی 8.
و کاهش تمرکز

بازۀ توجه محدود، سرعت فدای دقت، قابلیت چندکاره بودن، انتظار 
برآوردن سريع خواسته ها، تصمیم گیری سريع، تمايل به بازخورد آنی

توانايــی  معمــوالً  آن هــا 
چندکاره بودن دارند.

 نسل منتقد 9.
و تحول خواه

انتخابگر، باالترين سطح تحصیالت رسمی، تغییر شیوۀ انديشیدن، 
خودکفا، دورۀ نوجوانی طوالنی تر، فراتر از سن خود، نسل چندحالتی، 
خیال پرداز، خالق، روحیۀ خطرپذيری، نســل کارآفرين، اهل چالش، 

پرسشگر

آن ها مشــتاق طرح ســؤال در 
کالس اند؛ فراگیرانی برون گرا و اهل 

هیاهو هستند.
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 1.  هویت متصل و برساخته در فضای مجازی 
مقولۀ نخســت به فضايی که نســل آلفا در آن متولد می شوند و رشد می کنند و تأثیرات آن در 
هويت اين نســل اشاره دارد. آن ها را »بومیان ديجیتال«  می نامند؛ به اين معنا که در بافت فناورانه 
رشــد يافته اند و »ديجیتال« زبان بومی و مشترک آن هاست و معلمان برای ارتباط با آن ها ناگزيرند 
به زبان فناوری صحبت کنند )تال48، 2020؛ توتل و همکاران، 2014؛ گاالردو-اشنیک49 و همکاران، 

2015؛ رايس، 2018؛ جها50، 2020؛ آيدمیر51، 2020؛ استول52، 2018(. 
تجربۀ فناورانۀ نســل آلفا با نســل های پیشین متفاوت اســت. آن ها از ابتدای تولد با فناوری 
مرتبط اند و فناوری جزئی جداناشــدنی از زندگی آن هاســت. به گفتۀ کوالال53 )2016(: »نســل 
آلفا که پس از نســل های ايکس، وای و زد متولد می شــوند، مســلماً بیــش از آن ها در فناوری 
غوطه ورند. آن ها صرفاً کاربران سادۀ فناوری نیستند، ... در فضای فناورانه زندگی می کنند و نفس 
می کشند. ... گويی فناوری جزئی از DNA آن هاست«. ديگر القابی نیز که برای توصیف اين نسل 
به کار رفته  اســت، نظیر نسل اپ54، نسل اســکرين55، نسل ديجیتال، نسل گلس56 همگی بر غلبۀ 
فناوری بر زيست جهان آن ها اشاره دارد )ويلیامز57، 2015؛ جها، 2020؛ گاردنر و ديويس، 2013؛ 

مک کريندل، 2020(. 
زندگی در جهان فناورانه هويت اين نسل را به شدت متأثر می سازد، به گونه ای که قادر نیستند بدون 
گوشی های هوشمند يا اينترنت به سر ببرند و از اين موضوع هراس دارند. از اين منظر آن ها را »نسل 
متصل«58 نامیده اند )مک کريندل، 2020؛ مک کريندل و فل، 2019؛ کوالال، 2016؛ جها، 2020( و 
مفهوم »اتصال« مفهومی محوری در اين نسل است، حتی بسیار بیشتر از نسل زد )توتل و همکاران، 
2014؛ رايــس، 2018(. به باور ترکل59 )2008( زندگی برخط )آنالين( و برون خط )آفالين( شــان 
درهم تنیده شده است و به ندرت میان خوِد برون خط و خوِد برخطشان تمايز قائل می شوند. توصیف 
وی از وضعیت هويتی اين نســل چنین است: »تجربۀ نسل های پیشین از فناوری زندگی دو بخشی 
آناليــن و آفالين بود؛ گويی وجود جهان های مجزا را مفروض می گرفت. اما تجربۀ نســل جديد از 
همواره آنالينʽ و آمادۀ ارتباط هستند که وضعیت جديدی از   فناوری به گونۀ ديگری اســت: آن ها̓ 

خود متصل̔ 60.«  ʼخودʽ را آشکار می کند:̓ 
هويت آن ها فراتر از يک مصرف کننده است: »مهم ترين تفاوت فرهنگی میان آن ها و نسل های 
پیشــین اين اســت که هم به مصــرف اطالعات ديجیتــال و هم به تولید و اشــتراک گذاری آن 
می پردازند.« )ناگی و کلکسی، 2017(. واژۀ »تولیصرف«61، که تافلر آن را ابداع کرد، به پیش بینی 
ادغام مصرف و تولید هم زمان محتوا توســط اين نســل در فضاهای تعاملی می پردازد )ســینک، 
2010(. به بیان تپ اســکات )2009؛ به نقل از سینک، 2010(: »آن ها فقط مشاهده گر نیستند، 

بلکه مشارکت کننده اند.« 
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 2.  درک فناورانۀ عمیق
نســل آلفا آگاه ترين نسل درزمینۀ شیوۀ اســتفاده از فناوری اند و »سواد فناورانۀ« خیلی خوبی 
دارند )رومرو، 2017؛ ناگی و کلکسی، 2017(. آن ها از فناوری بدون کمک ديگران استفاده می کنند. 
شســت فناورانه̔ 62 متولد می شوند، ... يک کودک دوساله می تواند  به بیان کوالال )2016(: »آنان با̓ 
به راحتی از تبلت يا آی پد اســتفاده کند، حتی پیش از آنکه خواندن را بیاموزد.« برخی محققان بر 
اين باورند که فناوری کودکاِن آلفا را »باهوش تر« کرده  است )يرتسون و کارادنیز63، 2020؛ تِرک64، 
2017(. در اين زمینه آيدمیر )2020، ص34( می گويد: »چگونه فناوری رشــد شــناختی و هوشی 
نســل آلفا را ارتقا خواهد داد؟ فناوری دسترســی وسیع تر به اطالعات، روشهای پردازشی سريعتر و 
يکپارچه و ابزارهايی را فراهم می کند که به افراد امکان کار همزمان بهمنزلۀ يک گروه را می دهد.«

 3.  زندگی تفنّنی
کودکان آلفا را می توان با نداشــتن خويشتن داری و میانه روی توصیف کرد که در عباراتی نظیر 
»زندگی در لحظه« و »ترس ازدســت دادن فرصت«65 نمود يافته  است )کوالال، 2016؛ مک کريندل و 
فل، 2020(. ترس مذکور، اضطرابی فراگیر و ناشی از اين باور است که ديگران ممکن است تجربه های 
پرارزشــی داشته باشند که فرد از آن ها بی بهره است. اين حالت به تمايل به اتصال مداوم به ديگران 
منجر می شود و فرد می خواهد که در جريان تجربه های آن ها باشد. فلسفۀ زندگی ازنظر آن ها تفنن و 
کسب لذت هرچه بیشتر است که جها )2020( آن را با عبارت »ترجیح فزاينده به سوی لذت گرايی«66 

و فراستخواه )1395( آن را با عبارِت »سیاست زندگی: بگذار زندگی کنم« توصیف کرده اند.

 4.  ضعف در مهارت های عملی
کودکان آلفا در مهارت های عملی ضعف دارند. يکی از علل آن احاطه شدن با فناوری و اطالعات 
فراوان است. در اين زمینه مک کريندل و فل )2020( چنین اظهار می کنند: »آن ها تحصیلکرده ترين 
افراد هســتند، اما همچنان کمترين تبحر را در مهارت های عملی، ارزيابی ريســک، هدف گذاری و 
دســتیابی به هدف و توسعۀ قابلیت های عملی دارند.« ازســوی ديگر، والدينشان که از نسل ايکس 
يــا وای اند آن هــا را نازپرورده بار آورده اند )کوالال، 2016؛ ناگی و کلکســی، 2017( که به نوبۀ خود 
مســئولیت پذيری آن هــا را کاهش می دهد. عامــل ديگر، روند تخصص گرايی اســت که به تربیت 
»متخصصان نابلد« و بی هنر منجر شــده اســت. در توصیف اين پديده مرزنیچ67 )2017، به نقل از 
افراد همه فن حريف اجرايی̔ 68 با مجموعۀ گسترده ای  تِرک، 2017( می گويد: »صدها سال پیش، ما̓ 
از مهارت های فراگیر بوديم که برای بقا الزم بود. اما امروزه، مغز افراد تحت سلطۀ قلمروی محدودی 
از مشکالت قرار گرفته و به طور فزاينده ای برای کارهای ويژه تخصص دارد.« همچنین می گويد: »ما 

طبقه ای از مافوق متخصصان69 ايجاد کرده ايم.«
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 5.  سبک زندگی جهانی
متولدين آلفا تحت تأثیر روندهای جهانی شــدن، ســبک زندگی جهانی )و نه الزاماً منطبق بر 
فرهنگ بومی( دارند کــه در ويژگی هايی نظیر تنوع طلبی، چندفرهنگی و ارتباطات ديداری بازتاب 
می يابد. محیط اجتماعی شــان اساساً با نسل های پیشــین متفاوت است و اين موضوع صرفاً در نوع 
پوشــش و استفاده از زبان خالصه نمی شــود، بلکه ازلحاظ روش های کسب اطالعات و راهبردهای 
ارتباطی فراتر از مرزهای فیزيکی، قانونی و رسمی عمل می کنند )ناگی و کلکسی، 2017؛ مهرپرور 
و احمدی، 1397(. به بیان فراســتخواه )1395(: »بچه های ديجیتالی نسلی پلورال، به وصفی بس 
بی قاعده اند. کمتر پايبند انواع گروه های مرجع قديم و جديدند ... آموزش های رســمی مدرســه و 
دانشــگاه برای آن ها چه بسا چیزی شــبیه موزه های قديمی باشد که شايد به ديدنش بَیرزد.« آن ها 
بیشــتر تحت تأثیر همســاالن خودند تا خانواده و افراد بزرگ سال. در اين زمینه مک کريندل و فل 
)2019( چنین می گويند: »کودکان اين نســل بیش از نســل های ديگر با همساالنشان مرتبط اند و 
به وسیلۀ آن ها شــکل می گیرند. آن ها ازطريق رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و اينستاگرام به 
جهان  شــبکه ای متصل هستند که بسیار وسیع تر از شبکۀ ارتباطی نســل های پیشین است. اين̓ 
اجتماعیʽ از دايرۀ خانواده و دوســتان نزديک فراتر رفته و به عنوان منبعی برای دريافت اطالعات و 

نظرات و شکل دهی به باورها ايفای نقش می کند.« 

 6.  سبک یادگیری دیداری و عملی
تعامل نسل آلفا با ابزارهای ديجیتال موجب شده است که بسیاری از آن ها به جای مطالعۀ کتاب، 
تمايل به مشاهدۀ محتواهای ديداری نظیر ويدئوها داشته باشند. تحلیل سبک های يادگیری نیز غلبۀ 
يادگیری ديداری و عملی بر ســبک شــنیداری و متنی را در اين نسل نشان داده است )مهرپرور و 
احمدی، 1397؛ کوالال، 2016؛ گاالردو-اشنیک و همکاران، 2015؛ آيدمیر، 2020(. به بیان رومرو 
)2017(: »اين نسل نوظهور از دانش آموزان به مدرسه نمی آيند تا به سخنان معلم که مطالب کتاب 
درســی را تکرار می کند، گوش دهند، بلکه به دنبال مشــارکت فعال در يادگیری و تجارب عملی 
هســتند.« بنابراين کودکان آلفا دانش را ازطريق انجام دادن و تجربه کردن کسب می کنند و مدارس 

بايد محیطی را فراهم کنند که اين نوع يادگیری را ارتقا دهد.

 7.  فردگرایی
روند فردگرايی در جهان رو به افزايش است و کودکان آلفا در عصر فردی سازی و سفارشی سازی 
زندگی می کنند. برخالف نسل های پیشین، نسل زد و آلفا را نمی توان يک گروه در نظر گرفت، آن ها 
همگی »فرد«70 هســتند. گروه های مشابه معموالً به پیام های مشابه پاسخ می دهند، اما دربارۀ اين 
نسل اين گونه نیست )مک کريندل و فل، 2019(. به همین ترتیب در حوزۀ تعلیم وتربیت فردگرايی 
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و تنوع فزاينده میان افراِد اين نسل ازلحاظ تجارب، عاليق و سبک زندگی برنامه ريزی برای آموزش 
آن ها را دشوار و با مشکالت جدی مواجه می سازد. 

فرايند اجتماعی شــدن برای نسل آلفا به شــیوۀ متفاوتی رخ می دهد. آن ها به افراد بسیاری در 
بستر رسانه های اجتماعی »متصل« می شــوند؛ شیوه ای که نه تنها با فردگرايی تناقضی ندارد، بلکه 
تقويت کنندۀ آن است، چراکه الزمه اش ارتباط حضوری و هم نشینی انسان ها نیست. دراين باره ترکل 
)2008( چنین می نويســد: »ما شاهد شکل گیری نوع جديدی از اجتماعی شدن هستیم که در آن 
متصل بودگی̔ 71 نمی کند، بلکه پیش شرط آن به شمار  جدايی بدن های فیزيکی مان داللت بر فقدان̓ 
مــی رود. متصل بودگی که ]در اينجا[ اهمیت دارد، به وســیلۀ دوری مــا از فناوری های ارتباطی در 
دسترس ]نه ديگرانســان ها[ تعیین می شود.« وی در ادامه می گويد: »هريک درون حباب رسانه ای 
خصوصی زندگی می کند. رســانه ها اين پیام را مخابره می کنند که ما نمی خواهیم به وســیلۀ شیوۀ 
مرســوم اجتماعی شــدن با افرادی که به لحاظ فیزيکی نزديک ما هستند، مزاحمتی برايمان ايجاد 

شود.«
فردگرايی در کنار اشــکال جديد تعامل اجتماعی که ناشــی از ظهور رسانه های ديجیتال است 
پیامدهايی دارد، ازجمله انزواطلبی، بحران صمیمیت72 و هنجارشکنی. در اين زمینه گاردنر و ديويس 
)2013( مســئلۀ صمیمیت را اين چنین توصیف کرده اند: »رســانه های ديجیتال می توانند موجب 
سطحی نگری و کاهش تعامالت چهره به چهره شوند و حتی نوع روابط انسانی را پیشاپیش طبقه بندی 
کنند يا برعکس، شیوه های نوينی را برای ارتباط ايجاد کنند. ممکن  است ارتباط عمیق و طوالنی تری 
را رقم بزنند يا به ارتباطی سطحی منجر شوند که با کلمات سرد، منزوی و معامله گونه بهتر توصیف 
می شــود.« نسل آلفا همانند بسیاری از کودکان نسِل زد، با وجود »متصل بودن«، با احساس تنهايی 
دست به گريبان اند. اين امر ناشی از تک فرزندبودن و استفادۀ فراوان از فناوری است )کوالال، 2016؛ 

ترک، 2017؛ مک کريندل و فل،2020(.

 8.  شتاب زدگی و کاهش تمرکز
نسل آلفا همچون نسل زد بازۀ توجه کوتاهی73 دارند، به همین علت نمی توانند به مدت طوالنی 
روی يــک موضوع تمرکز کنند، موضوعات پیچیده را نقادانه تحلیل کنند يا مقادير چشــمگیری 
از اطالعات را به خاطر بســپارند. به بیان ســینک )2010(: »آن ها به سرعت از کاری به کار ديگر 
می پرند و به ســرعت بیش از دقت بها می دهند.« تعبیری که ترکل )2008( به کار  می برد »توجه 
جزئی يا ناتمام«74 اســت: »متصل بودگی، زمان ســاير فعالیت ها را )به ويژه آن هايی را که نیازمند 
توجه کامل هســتند( می گیرد، وظايف جديدی را اضافه می کند که زمان بر اســت )رسیدگی به 
ايمیل ها و پیام ها( و نوع جديدی از زمان را به روز می افزايد، زمان ʼبه اشــتراک گذاری توجهʽ که 
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گاهی با عنوان ʼتوجه جزئی مستمرʽ نامیده می شود.« 
اين ويژگی موجب می شود اگر موضوعی برای آن ها جذاب نبود و درگیری فعالی را ايجاد نکرد، 
کســل و ناشکیبا شوند. ازاين رو، به »بازخورد سريع و آنی« نیاز دارند. ازسوی ديگر، کاهش توجه به 
آن ها قابلیت »چندکاره بودن«75 را می دهد و درواقع اين دو رابطه ای دوسويه دارند )گاالردو-اشنیک 
و همکاران، 2015؛ مک کريندل، 2013؛ يرتســون و کارادنیز، 2020(. به تعبیر تال )2020(، ذهن 
آن ها برای جابه جايی میان موضوعات و فعالیت های گوناگون و تفکر غیرخطی سازگار شده است. در 
اين زمینه ايوان و رابرتسون76 )2020( می گويند: »چندکاره بودن تأثیر منفی در حافظۀ کاری و توجه 
آن ها دارد. ... محققان به اين نتیجه رسیده اند که چندکاره ها در مقايسه با غیر چندکاره ها معموالً به 

زمان بیشتری برای مطالعه نیاز دارند.«

 9.  نسل منتقد و تحول خواه
نسل آلفا در سنین پايین تر به بلوغ جسمی و روان شناختی می رسند و دورۀ نوجوانی طوالنی تری 
دارند که با عبارت »رشــد سريع تر و در ســنین پايین تر«77 توصیف شده است )مک کريندل و فل، 
2020؛ مک کريندل، 2013؛ ســینک، 2010(. آن ها می خواهند از هرگونه محدوديتی آزاد باشند و 
اهل چالش اند. دراين باره ناگی و کلکسی )2017( می گويند: »آن ها خودکفاتر، برخوردار از تحصیالت 
بهتر و آماده برای چالش های بزرگ هستند.« همچنین انتظار می رود که نسل آلفا بیش از نسل های 
پیشــین برای ورود به عرصۀ اقتصادی خطرپذير باشند و مشاغل خود را بیافرينند؛ خصوصیاتی که 
آن ها را به سمت کارآفرينی در سنین پايین سوق می دهد )رومرو، 2017؛ کوالال، 2016؛ مک کريندل 

و فل، 2020(.
رســانه های ديجیتال همان گونه که عناصر هويتی و میزان تمرکز اين نســل را تحت تأثیر قرار 
داده اند شیوه های انديشیدنش را نیز دگرگون ساخته و نسل آلفا را به انسان هايی تحول گرا و منتقد 
مبدل کرده  اســت. به تعبیر رايس )2018(: »اين نســل بیانگر اصالحاتی در انديشه و حس نقادی 
اســت که به نسلی بسیار مترقی و تحول گرا اشاره دارد. نســل های گذشته نشان داده بودند که در 
دنیايی تا حدودی سلســله مراتبی مشــارکت دارند و امروزه اين نوع تفکر ديگر مانند گذشته عمل 
نمی کند. ديدگاه کار و تحصیالت تغییر شــکل می يابد و اين نسل در جهانی افقی بزرگ می شود.« 
براين اساس، نسل جديد کودکان الگوی انتقال يک سويه و خطی اطالعات از معلم به شاگردان را به 
نفع روش های خالقانه و تعاملی منسوخ خواهند کرد. به بیان تپ اسکات )2009؛ به نقل از سینک، 
انتخابʽ در خصوص آموزش خود هستند؛ انتخاب ازلحاظ آنچه می آموزند،  2010(: »آن ها خواهان̓ 
زمانی که می آموزند، مکان و شیوۀ آن. آن ها می خواهند يادگیری شان به جهان واقعی مرتبط باشد،... 

و جذاب و حتی سرگرم کننده باشد.«
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 پرسش دوم:  راهبردهای یاددهی و یادگیری مناسب برای نسل آلفا کدام اند؟
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، از 27 کد اولیه 7 مقوله انتزاع شد که در جدول 2 آورده شده اند. 

 جدول 2.   گزاره ها، کدها و مقوله های مرتبط با راهبردهای یاددهی و یادگیری برای نسل آلفا                                                                                                                                  

نمونة گزارهکدهای اولیهمقوله ها

 تلفیق فناوری1.
در برنامة درسی

روش هــای جذاب و بصــری و چند حالتی78، 
واقعیــت مجازی و افــزوده، تلفیق فنــاوری در 

يادگیری، استفاده از چندرسانه ای ها

بــرای نســل هــزاره، ذهن انســان به 
محرکهای جهان واقعی اتکا داشــت. اما در 
دهه های اخیر، کودکان به ابزارهای ديجیتال 
برای يادگیری، تعامل و بازی متکی شده اند.

 استفادۀ مؤثر2.
 و به جا 

از فناوری

ارتباطــات حضوری، خوانــدن کتاب به جای 
متون ديجیتال، فنــاوری در جايگاه ابزار فرعی، 
نقشۀ مفهومی، نوشتن به جای تايپ کردن، وضوح 

بخشی به نکات، يادداشت برداری

نوشتن با دست برای تربیت دانش آموزان 
مقاوم به آينده79 مهارتی با اهمیت است.

تربیت شهروندان 3.
دیجیتال

تقويت هوش ديجیتال، مهارت های اطالعات و 
فناوری، سواد فناورانه 

مهارتهای هوش ديجیتال در نســل آلفا 
ارتقا يابد.

 تجارب 4.
یادگیری عملی

دانســتن کاربردهای دانش، روش های عملی، 
يادگیری پروژه محور

آن هــا تمايل دارند مزايــای عملگرايانۀ 
دانش را بدانند.

 شخصی سازی5.
 یادگیری

توجــه بــه ســبک های يادگیــری متفاوت، 
يادگیری خودگام و خودراهبر

برنامۀ درســی حول مفاهیــم يادگیری 
خودراهبر و خودگامی80 تمرکز دارد. 

 یادگیری بازی محور6.
 و بازی گونه

ترجیح بازی به کار جدی، گیمیفیکیشــن81، 
مهارت آموزی ازطريق بازی، يادگیری بازی گونه

بازی کــردن بخــش مهمــی از تجارب 
يادگیری آن ها خواهد بود.

تدريس تعاملی، طراحی مشارکتی فرصت های یادگیری تعاملی7.
يادگیری داخل و خارج کالس، مباحثه و گفت وگو

تلفیق  بــرای  بــرای آن ها  راهبردهايی 
سبک تعاملی و رسانه های جديد در تدريس 

طراحی شوند.

در گام بعــدی، مقوله های مذکور به عنوان مضامین راهنما بــرای تدوين مجموعه ای از راهبردهای 
مناســب برای ياددهی- يادگیری نسل آلفا استفاده شــدند. بدين ترتیب، 18 راهبرد طراحی شد که در 
ادامه هر مقوله به تفکیک ارائه شــده  و به منظور غنابخشی به مباحث از ديگر مطالعات مرتبط نیز بهره 

گرفته شده است. 

 1.  تلفیق فناوری در برنامۀ درسی

 استفاده از راهبرد »یادگیری مبتنی بر شبکه82«: راهبرد »يادگیری مبتنی بر شبکه« به جای 
مجموعه ای از وظايف تدريس، ازطريق ابزارهای فناورانه، شبکه های ارتباطی و يادگیری غیررسمی 
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رســانه ها عمل می کند )ويلیامســون83، 2013(. در اين زمینه می تــوان از فناوری های ديجیتال 
به نحو مؤثری در راســتای ارتقای يادگیری اســتفاده کرد، ازجملــه تلفیق فناوری در روش های 
تدريس، تکالیف و فعالیت های درون و بیرون کالس، ارائه های دانش آموزی و ايجاد پوشه های کار 
الکترونیک84، اســتفاده از ويدئو، موسیقی، بازی ها، و پويانمايی برای آموزش مفاهیم و مهارت ها. 
ازآنجاکه نسل آلفا سبک يادگیری ديداری دارند، استفاده از ابزارهايی مانند فیلم، ويدئوهای آپارات 
يا يوتیوب، فناوری های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی برای بیان مفاهیم، نظريه ها و فرايندهای 
دشــوار سودمند اســت. به گفتۀ آيدمیر )2020، ص. 34(: »واقعیت مجازی و افزوده به اين نسل 
اجازه می دهد تا ســناريوهای زندگی واقعی را در شبیه ســازی های مشابه زندگی تجربه کنند.« 
همچنین به باور وی معلمان آينده مجبور خواهند شد که برای به کارگیری فناوری در طراحی های 

آموزشی خود صالحیت بیابند.
 خلق محتوای دیجیتال توسط دانش آموزان: با توجه به اينکه نسل جديد به صورت تولیصرف 
عمل می کند، اجرای تکالیف يادگیــری و ارائۀ نتايج پروژه ها می تواند در قالب محتوای اينترنتی 
نظیر ويکی ها، ويدئوها، پادکســت ها و نظاير آن انجام شود. برای نمونه ايجاد محتوا در ويکی پديا 
رايگان اســت و امکان اصالح و تکمیل اطالعات با توجه به پیشــرفت يادگیری و دريافت نقدها و 
آرای ديگران وجــود دارد. همچنین ويکی پديا می تواند عالوه بر متن، تصوير، ويدئو و فايل صوتی 

داشته باشد.

 2.  استفادۀ مؤثر و به جا از فناوری
يکی از خصوصیات نســل آلفا اتصال مداوم به فناوری است. ازاين رو، بايد تالش کرد فناوری در 
کالس درس به هدف تبديل نشود، بلکه از آن به شیوه ای مؤثر و به جا در راستای حمايت از يادگیری 

بهره گرفته  شود. برای نمونه:
 اســتفاده از نقشه های مفهومی: استفاده از نقشــه های مفهومی برای نشان دادن روابط میان 
مفاهیم و برجســته کردن نکات مهم راهکار مناســبی است )سینک، 2010(. ترسیم اين نقشه ها 
می تواند تکلیفی باشد که گروه های دانش آموزی انجام می دهند و به صورت دستی يا با نرم افزارهای 

مرتبط در اين زمینه مانند Xmind يا Mindmap رسم میشوند. 
 نوشتن به جای تایپ کردن و تقویت مهارت کتاب خوانی: نسل آلفا تمايل دارند به جای نوشتن 
با دست، تايپ کنند؛ درحالی که مزايای نوشتن با دست برای تقويت حافظه، خالقیت، تفکر نقادانه 
و حل مســئله بیش از تايپ کردن است )مک کريندل، 2018(. همچنین به گفتۀ استول )2018( 
متــون ديجیتال نظیر چت ها توانايی خواندن را افزايــش نمی دهند؛ زيرا اغلب کوتاه اند و به زبان 
شــفاهی نزديک ترند تا زبان نوشــتاری. اما متن طوالنی و مکتوب دارای زبان غنی تری است و به 
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تسلط کودکان در رمزگشايی، درونی سازی دانش نحوی، افزودن به واژگان و ايجاد دانش زمینه از 
جهان و انواع متن کمک می کند. 

 3.  تربیت شهروندان دیجیتال

 راهبردهای مناســب برای تقویت شــهروندی دیجیتال: مشــکل معلمان امروز طراحی 
راهبردهای مؤثر برای تقويت هوش ديجیتال در نسل آلفا و تجهیز آنان به مهارت های شهروندی 
ديجیتال اســت. هوش ديجیتال مجموعه ای جامع از شايستگی های فنی، شناختی، فراشناختی 
و اجتماعی-عاطفی اســت که در ارزش های اخالقی جهانی ريشــه دارد و افراد را قادر می سازد با 
مشکالت زندگی ديجیتال مواجه شوند و اقتضائات آن را بپذيرند )پارک85، 2019؛ به نقل از آوجی 
و اديگوزل86، 2020(. شــهروندی ديجیتال »هنجارهای رفتاری در ارتباط با استفاده از فناوری« 
اســت و در نُه دســتۀ کلی جای می گیرد: 1. معیارهای اخالقی؛ 2. ارتباط و تبادل اطالعات؛ 3. 
آموزش و يادگیری دربارۀ فناوری؛ 4. دسترسی و مشارکت در جامعه؛ 5. خريدوفروش الکترونیک؛ 
6. مسئولیت پذيری؛ 7. حقوق و آزادی های فردی؛ 8. ايمنی فیزيکی و 9. امنیت )مسائل احتیاطی 

برای تضمین ايمنی( )ريبل87 و همکاران، 2004(.

 4.  تجارب یادگیری عملی

 بهره گیری از راهبردهای یادگیری تجربی و اکتشــافی: يادگیــری ازطريق انجام دادن88 و 
اکتشــاف به تنهايی يا با همســاالن به افراد کمک می کند که اطالعات را بهتر به ياد بسپارند و به 
شیوه ای خالقانه و معنادار به کار گیرند. به گفتۀ مک کريندل و فل )2020(: »تغییر در راهبردهای 
آموزشــی برای يادگیری نســل آلفا در حال رخ دادن اســت و مدارس از شــیوه های شنیداری و 

ساختاری به شیوه های فعال، ديداری و تجربی حرکت کرده اند.«
 یادگیری در محیط بیرون89 و یادگیری در موقعیت واقعی90: نسل آلفا مشتاق تجارب بیرون 
کالسی اند که فعال، مشارکتی، تجربی، پرجنب وجوش، همراه چالش، بازخورد سريع، ابراز عواطف 
و خودانگیخته باشد. شواهد گويای آن است دانش آموزانی که در فعالیت های عملی و ماجراجويانه 
در محیط بیرون مدرسه مشارکت داشته اند، سطح بااليی از توجه يا توجه کامل را نشان داده اند و 
در تجارب يادگیری به خوبی درگیر شده اند )اينگمان91، 2018(. آنان می خواهند يادگیری شان به 
جهان واقعی مرتبط و جذاب و سرگرم کننده باشد. يادگیری ازطريق انجام دادن، شبیه سازی، ايفای 
نقش در فضای واقعی يا مجازی و تجارب حل مســئله به اين کار کمک می کند. با تدارک ديدن 
تجارب بیرون کالســی و بازديدهای میدانی از موزه، باغ وحــش، محیط های طبیعی، کتابخانه، 

کارخانه و غیره می توانید کالس درس را فراتر از ديوارهای مدرسه گسترش دهید.
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 فراهم کردن تجــارب کارآفرینی: با تعريف پروژه هــای کارآفرينی در مقیــاس کوچک به 
دانش آمــوزان، می توانید مفاهیم و مهارت های ايده پردازی، طراحی محصول، اجرا، تولید محتوای 
تبلیغاتــی، بازاريابی و غیره را به آن ها آموزش  دهید. در اين زمینه می توان از ظرفیت های جامعۀ 
محلی و والدين کمک گرفت و بازديدهايی را از استارت آپ های92 موفق ترتیب داد و از آن ها برای 

ايده پردازی و همکاری درزمینۀ برگزاری رويدادهای کارآفرينی در مدرسه دعوت کرد.

 5.  شخصی سازی یادگیری

 به کارگیری فنون یادگیرنده محور: ازآنجاکه کودکان اين نســل تمايل به انتخاب گری دارند، 
فراهم کردن امکان انتخاب درزمینۀ محتوا، زمان، مکان و شیوۀ يادگیری برای آن ها اهمیت دارد. 
در اين زمینه يرتسون و کارادنیز )2020( پیشنهاد می کنند که نقش »معلم طراح« را ايفا کنید و 

يادگیری را به سمت دانش آموز محوری سوق دهید.
 راهبرد یادگیری خودگام: با استفاده از راهبردهای يادگیری خودراهبر و خودگام به آن ها اين امکان 
را بدهید که متناسب با سرعت يادگیری خود پیش روند. راهبردهای يادگیری شخصی و يادگیری 
غیررســمی که به شیوه های متعدد و جديد ازطريق شــبکه های اجتماعی، ويکی ها و ديگر منابع 
ديجیتالی تعاملی ارائه می شود )ديويدسون و گلدبرگ، 2009؛ اسکات93، 2015(، درزمینۀ توجه به 
تفاوت های فردی سودمندند. »برنامه های مطالعاتی مستقل« نیز اگرچه ايدۀ جديدی نیست، می تواند 
به کمک ابزارهای فناورانه به طور مؤثری در راســتای يادگیری شخصی و افتراقی به کار گرفته  شود.

 6.  یادگیری بازی محور و بازی گونه
کاهش توجه نســل آلفا يکی از مشکالت مهم آموزشی است. بازۀ توجه در درجۀ اول بازتاب میزان 
عالقۀ دانش آموزان به موضوع يا فعالیت اســت. بنابراين می توان از جذابیت  بازی ها در راســتای اهداف 

يادگیری و افزايش بازه و کیفیِت توجه استفاده کرد. برای نمونه راهبردهای زير پیشنهاد می شود: 
 راهبرد یادگیری مبتنی بر بازی94: بازی ها می توانند در راســتای يادگیری جهت دهی شــوند 
و ضمن جذاب کردن يادگیری و دادن بازخورد ســريع به کودکان، به منظور آموختن مهارت ها و 
قابلیت های موردنیاز نسل آلفا در زمینه های گوناگون نیز به کار گرفته  شوند )گراف95 و همکاران، 
2016؛ آيدمیر، 2020(، بازی ها می توانند ديجیتال يا غیر ديجیتال باشــند. بازی های آموزشــی 
ديجیتال با بهره گیری از واقعیت افزوده و مجازی موجب تقويت همکاری، رشــد مهارت های حل 
مسئله، ســالمت جســمانی و ذهنی و نیز تداوم توجه و تمرکز کودکان می شــوند. کودکان در 
نقش يادگیرنده - بازيکن تشــويق به يادگیری می شــوند زيرا محیط يادگیری بديلی ايجاد شده 
که سرگرم کننده، کارآمد و ارضاکنندۀ ســبک های گوناگون يادگیرندگان است )فلیسیا، 2009؛ 

مانسیس96، 2020(.
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 راهبرد گیمیفیکیشن یا بازی وارســازی: »گیمیفیکیشــن« يــا »بازی وارسازی« پديده ای 
نوظهــور و مفهومــی جديدتر از يادگیری بر مبنای بازی اســت که عناصــر مربوط به طراحی 
بازی ها را در بافت های گوناگون يادگیری به کار می گیرد )رابرتس97، 2018؛ آلمیدا و سیموز98، 
2019؛ مک کريندل، 2020(. تمايز آن با يادگیری بازی محور اين است که يادگیری بازی محور 
می تواند بخش کوچکی از يادگیری باشــد؛،اما صرف به کارگیری بازی برای آموختن يک مهارت 
به معنای گیمیفیکیشــن نیســت. گیمیفیکیشــن به تغییردادن کل الگوی آموزش به بازی يا 
آموزش بازی گونه اشــاره می کند )توتل و همــکاران، 2014(. درواقع دانش آموزان دانش را در 
موقعیتی بازی گونه می آموزند. بدين ترتیب ازطريق ايجاد چالش، جذابیت و بازخورد آنی، توجه 

آن ها افزايش می يابد.

 7.  یادگیری تعاملی

 فراهم کردن تجارب مشــارکتی و چندفرهنگی: با توجه به جهانی بودن ســبک زندگی و 
تفکرات اين نسل، توجه به تفاوت های فرهنگی دانش آموزان و بحث و گفت وگو پیرامون محتواها 
و مسائل متنوع فرهنگی و جهانی در کالس پیشنهاد می شود. به کمک ابزارهای فناورانه می توان 
فرصت هايــی را برای حضور افراد از فرهنگ ها و قومیت های گوناگون در فعالیت های مشــارکتی 

درون و بیرون کالس و گفت وگو و تعامل میان آن ها اختصاص داد.
 یادگیری از همتایان: يادگیری تعاملی ازطريق مباحثه، رسانه های تعاملی و ديگر روش ها می تواند 
راهبرد مؤثری در يادگیری نسل آلفا باشد. همچنین »يادگیری ازطريق واسطه گری همساالن«99 
)ديويدســون و گلدبرگ، 2009( يا »يادگیری از همتايان« راهبرد ســودمندی اســت که در آن 
کودکان آنچه فراگرفته اند را به همتايان يا دوستان خود آموزش می دهند. به بیان ديگر، فراگیران 
هم در جايگاه معلم و هم فراگیر خواهند بود. اين راهبرد به رفع نیازهای اجتماعی و روان شناختی 

فراگیران نیز کمک می کند )لوريس100 و همکاران، 2010(.
 یادگیری پروژه محور در بستر رسانه های جدید: در اين زمینه می توان تجارب يادگیری که 
هوش های چندگانه و ســبک های يادگیری گوناگونی را درگیر می ســازد در قالب پروژه هايی در 
بستر فناوری تعريف کرد. اين راهبرد به يادگیری فعال کمک می کند و همچنین امکان تعامل و 

گفت وگو را میان همساالن فراهم می سازد.
 بازخورد فوری: نسل آلفا انتظار پاسخگويی سريع دارد. ارائۀ بازخورد مرتب و فوری به شیوه های 
گوناگون )شــفاهی، مکتــوب، نگاه کردن، با زبان بدن، و غیــره( و درعین حال آموختن صبوری و 
خودکنترلی به آن ها کمک می کند که سرخورده نشوند. توجه کنید بازخورددادن به معنای ارائۀ 
پاســخ صحیح نیســت. گاه بايد به دانش آموز فرصت داد تا خودش متوجه اشتباهاتش شود و با 
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تســهیلگری معلم به پاسخ صحیح دست يابد. بازخورد فوری و پاداش درونی از خصوصیات ذاتی 
بازی هاست که در صورت اســتفاده از يادگیری بازی محور، اين نیاز به شکلی مطلوب پاسخ داده 

می شود.
 ترکیب سخنرانی با مباحثه و گفت وگو: کاهش مدت زمان سخنرانی و اختصاص دادن زمانی 
برای مباحثه و تبــادل ديدگاه ها، راهبرد مؤثری برای ترغیب دانش آموزان به اظهارنظر و پرورش 

اعتمادبه نفس، مهارت تفکر نقادانه و مستقل است.
 سخنرانی و مناظره های دانش آموزی: در اين راهبرد، دانش آموزان دربارۀ موضوعاتی که عالقه 
دارند مانند روابط والدين و فرزندان، مسائل محیط زيست و مسائل اخالقی و اجتماعی به سخنرانی 
يا مناظره می پردازند. اهداف اصلی اين راهبرد شامل يادگیری ارزش ها، مهارت حل مسئله، افزايش 

اعتمادبه نفس، تفکر خالقانه، تفکر نقادانه، مهارت های ارتباطی و اجتماعی است.

 بحث و نتیجه گیری   
هدف اين پژوهش، شناســايی خصوصیات روان شناختی و جامعه شناختی نسل 
آلفا به عنوان يادگیرندگان نوظهور و طراحی راهبردهای ياددهی و يادگیری مؤثر بر 
مبنای آن بود. نتايج پژوهش نشان داد توجه به تفاوت های نسلی، به ويژه نسل نوظهور 
آلفا، در ايران از منظر بررســی داللت های آن بــرای محیط های آموزش و يادگیری 
مغفول مانده  است، درحالی که در برخی کشورهای ديگر مسئله ای جدی در چارچوب 
تعلیم وتربیت 4.0 اســت. ويژگی هايی که دربارۀ نسل آلفا در منابع بررسی شده ذکر 
شد، همگرايی و تجانس درخور توجهی دارد که نشان دهندۀ جهانی بودن اين نسل و 
فراگیربودن خصوصیاتشان است و اتکا به نتايج فراتحلیل را برای دانش آموزان ايرانی 
موجه می سازد. هرچند اجرای پژوهش های داخلی می تواند از منظر توجه به تمايزات 

احتمالِی اجتماعی و فرهنگی و مقايسه يافته ها با مطالعات ديگر حائز اهمیت باشد.
بررســی خصوصیات اين نسل نشان می دهد که آن ها همانند ما فکر نمی کنند، 
نیازها، ارزش ها و عاليق متفاوتی دارند و ازلحاظ فرهنگ و باورها، شــکاف عمیقی با 
نسل های پیشین خواهند داشت. اين شکاف به گفتۀ برک )2009( ناشی از فرهنگ 
ديجیتال و درواقع تجلیات فرهنگی فناوری در آينده اســت. نسل آلفا تمايل دارند 
اختیار و هدايت يادگیری خود را به عهده گیرند، مرزهای میان يادگیری رســمی و 
غیررســمی را از میان بردارند و روش های تعاملی را جايگزين روش های يک ســويه 
ســازند. مهم ترين خصوصیت آن ها »هويت متصل و برســاخته در فضای مجازی« 
است که موجب می شود تصور زيستن در جهانی بدون فناوری و اينترنت برای آن ها 
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ناممکن باشــد و به نوعی معنای »وجود« و »بودن« خود را در گرو حضور مداوم در 
جهان مجازی )نه صرفاً جهان واقعی( و میزان تعامالت خود در آن قلمداد کنند. به 
گفتۀ مهرپرور و احمدی )1397( فناوری های جديد به منزلۀ خوراکی هايی است که 
ادامۀ حیاتشان را در جامعه امکان پذير می سازد. به بیان ديگر، آنچه هستی و هويت 
نســل آلفا را برايشــان معنادار می کند »بازتعريف معنای وجود« به عنوان عضوی از 
اعضای جهان ديجیتال و کنشگری فعال در آن )نه صرفاً مشاهده گری( است. ازاين رو، 
کلید ورود به دنیای آن ها فناوری اســت. بهره گیری از رويکردهای جديد يادگیری 
و کاربرد مناســب فناوری های نوظهور در بافت آموزشی می تواند پنجره ای به دنیای 
اين نسل بگشايد. در اين رابطه، گاالردو-اشنیک و همکاران )2015( نکتۀ مهمی را 
خاطرنشان می ســازند و آن اينکه توصیف اين نسل با  عنوان »بومیان ديجیتال« به 
معنای داشتن مهارت های ديجیتال )در استفاده از فناوری( است، نه شايستگی های 
ديجیتال )سنجش و يادگیری از منابع(. بنابراين آنان درزمینۀ انتقال اين مهارت ها به 

محیط های يادگیری به آموزش نیاز دارند. 
راهبردهای ياددهی و يادگیری برای نســل آلفا، حول عناصر مشــترکی شکل 
می گیرند که نشــان می دهنــد در عصر ديجیتال ديگر دانســتن اطالعات اهمیتی 
ندارد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، تقويت قدرت انديشــیدن و پرورش افراد خالق، نوآور 
و کارآفرين اســت که توانايی برقراری ارتباط میان اطالعات و خلق مفاهیم جديد را 
داشته باشند. به بیان مک کريندل )2020( مدارس بايد بر انواع مهارت های يادگیری 
تمرکز داشته  باشند تا فراگیران را برای تطابق با جهان متحول آينده آماده سازند و 
در اين زمینه پیشنهاد آموزش های ُخرد101 را می دهد. اين تأکید بر مهارت آموزی و 
کسب شايستگی ها در بیان کوالال )2016( با عبارت »پرورش شهروندان ديجیتال« 
مشهود است. از سوی ديگر، برک )2009( ايجاد محیط يادگیرنده محور را در ترکیب 
با فناوری دارای اهمیت فراوان دانســته  است که در راهبردهای مطالعۀ حاضر نیز به 

آن اشاره شد.
شايان ذکر است به کارگیری مؤثر راهبردهای ارائه شده نیازمند انتخاب رويکرد يا 
الگوی يادگیری در سطحی کالن تر و سپس گزينش و استفاده از راهبردهای مناسب 
و ســازگار در چارچوب آن اســت. برای مثال، فرصت های يادگیری مشارکتی بايد 
به گونه ای باشند که مانع بروز فرديت دانش آموزان نشوند. در اين راستا، سه رويکرد 
يادگیری که می توانند بخش عمده ای از راهبردهای مذکور را پوشش دهند و بسیاری 

از نیازهای يادگیری و انتظارات نسل آلفا را برآورده سازند، پیشنهاد می شود:
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1. رویکرد یادگیری پدیده محور102: اين رويکرد که در مدارس فنالند استفاده 
می شود، نوعی يادگیری کاوشگرانه مبتنی بر رويکرد چندرشته ای و ساخت گرايانه به 
يادگیری اســت کــه در آن کودکان به يادگیری حول يــک موضوع، مفهوم يا پديده 

می پردازند. 
2. رویکرد یادگیری معکــوس103: در يادگیری معکــوس، دانش آموزان به 
يادگیری انفرادی يا گروهی بیرون از کالس درس با استفاده از منابع متعدد مکتوب 
و اينترنتی می پردازند. سپس در کالس درس نتايج و دستاوردهای خود را به اشتراک 
می گذارند و پیرامون نکات مهم آن پرسش و مباحثه می کنند. به اين رويکرد الگوی 
تدريس تلفیقی نیز گفته می شــود و برای دورۀ ابتدايی مناســب و اثربخش اســت 

)برگمن و سمز104، 2016؛ 1398(.
3. رویکــرد یادگیری مبتنی بر ماجراجویی105: اين رويکرد نوظهور مبتنی 
بر يادگیری تجربی و کاوشــگرانه اســت که به ترکیب يادگیری کالسی و يادگیری 
برخط می پردازد. رويکرد يادشده فرصت هايی را برای کاوش در مسائل دنیای واقعی 
در محیط های يادگیری تعاملی فراهم می کند و در اين راستا فناوری را برای تقويت 
تجارب يادگیری، مرتبط ساختن فراگیران، معلمان و متخصصان با يکديگر به خدمت 

می گیرد )هنريکسون106، 2016؛ میلر و همکاران، 2015(. 
هرچنــد رويکردها و راهبردهای مذکور با تمرکز بر دورۀ ابتدايی ارائه شــده اند، 
می توانند در انطباق با يادگیرندگان مقاطع باالتر نیز به کار روند. برای نمونه، بازی های 
آموزشی يا پروژه های مشارکتی را می توان در طیفی از ساده تا پیچیده برنامه ريزی و 
اجرا کرد. همچنین ازآنجاکه نسل آلفا نسل نوظهوری است، ويژگی های آن ها کاماًل 
شــناخته نشده  است. نسل جديد صرف نظر از تأثیر گستردۀ فناوری در زندگی شان، 
گروهی بسیار متنوع و ســیال اند که در مهارت ها، توانايی ها، سبک های يادگیری و 
تجارب تنوع بســیاری دارند. ازاين رو، راهبردهای معرفی شده در اين مقاله، بخشی 
از کوشش پايان ناپذير و مســتمر در راستای تکامل نظام آموزشی برای آماده سازی 

فراگیران در عصر ديجیتال است.
بديهی اســت ايجاد و اجرای اثربخش هرگونه تغییر، تحول و نوآوری مســتلزم 
فراهم ساختن زيرساخت ها و تربیت نیروی انسانی مناسب است. در اينجا نیز تربیت 
معلمان خالق و انعطاف پذير که جسارت ايجاد تغییر را داشته باشند و ابتکار عمل را 
در دست گیرند، حرکت به سوی تمرکززدايی از نظام آموزشی و اعطای آزادی و اختیار 
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بیشــتر به مدارس برای ارتقای کیفیت يادگیری و نیز فراهم کردن زيرســاخت های 
فناورانۀ الزم از ضرورت های انکارنشــدنی است. برای نمونه، مؤسسات و شرکت های 
گوناگون در برخی کشــورها بازی هايی ديجیتال با اهداف آموزشی تولید می کنند. 
کشــور ما در اين زمینه با کمبود جدی مواجه اســت. ازاين رو، پیشــنهاد عملی ما 
مشارکت نظام آموزشی با استارت آپ ها به منظور تولید فناوری ها و بازی های آموزشی 
است که می تواند بخشی از اين کمبود را جبران کند. در خصوص مطالعات آتی نیز 

موضوعات زير پیشنهاد می شود:
واکاوی خصوصیات نسل آلفا در ايران ازطريق مطالعات تجربی و کیفی.   

بررسی انواع، ظرفیت ها، شــیوه ها و مزايای به کارگیری بازی های آموزشی در   
دورۀ ابتدايی.

نحوۀ شخصی ســازی يادگیری ازطريق تجارب يادگیری فناوری محور در دورۀ   
ابتدايی.
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