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چکیده

برای توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی الزم تحول بنیادین در نظام آموزشوپرورش مبتنی بر آرمانهای بلند نظام اسالمی باید
اسالمی انقالبی ،الهامبخش جهان اسالم همراه با تعامل سازنده و مؤثر در عرصه روابط بینالمللی باشد که در این زمینه ایجاد زیرساختها و مراکز
ارتباطات سیار سلولی نسل پنجم (اینترنت نسل پنجم) در سراسر کشور علیالخصوص مناطق محروم و مرزی میتواند سرعت رسیدن به این هدف
کالن را بسیار بیشتر کند .در این مقاله توضیحاتی در مورد کاربرد اینترنت نسل پنجم در آموزش و تربیت دانشآموزان دادهشده است.
واژههای کلیدی :توسعه ،عدالت ،آموزش ،تربیت ،اینترنت نسل پنجم.
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مقدمه
تحقق ارزشها و آرمانهاي متعالی انقالب اسالمی مستلزم تالش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و اقتصادي است.
عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهاي تعالی همهجانبه کشور و ابزار جدي براي ارتقاي سرمایه انسانی شایسته کشور در
عرصههاي مختلف است .تحقق آرمان توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزش و تربیت در سراسر کشور نیاز به معلمان بیشتر و
همچنین ایجادت زیرساختهاي عظیمی در این عرصه میباشد که امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژي میتوان از ارتباطات سیار
سلولی نسل پنجم و آموزش مجازي دانشآموزان در سرتاسر کشور علیالخصوص مناطق محروم و مرزي و دورافتاده به بهترین
روش ممکن عدالت تعلیم و تربیت را در بین جامعه و بر اساس راهبردهاي کالن تحول بنیادین آموزشوپرورش ارائه داد.
توسعه
توسعه یعنی رفتن بهسوي یک جامعه انسانی که مسائلش را با بیشترین مشارکت و کمترین هزینه حلوفصل میکند؛ خواه مسئله
تولید باشد ،خواه مشکل توزیع باشد ،خواه چالش سیاسی باشد و خواه بحران اجتماعی! توسعه یعنی حاکمیت تدریجی عقالنیت
جمعی بر فرایندهاي اجتماعی و اقتصادي بهجاي حاکمیت سنت یا فرمانبر این فرایندها.
عدالت آموزشی و تربیتی
یکی از مهمترین و البته استراتژیکیترین بحثهاي کشور ،بحث عدالت آموزشی است .بحث مهمی که در سند تحول نیز یکی از
راهبردهاي اصلی را به خود اختصاص داده و درباره راهکارهاي رسیدن به آن شرح و بسط فراوانی رفته است .مقدمهاي که در اسناد
باالدستی و طرحهاي کالن این عرصه به آن اشارهشده اینطور میگوید که درواقع یکی از شرایط الزم براي یک جامعه متعالی ،پویا
و توسعهیافته دستیابی به عدالت ،هم به معناي عام آن و هم به معناي خاص آن است .درواقع متصدیان امربر این باورند که این
عدالت آموزشی است که زمینه را براي دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم میکند.
براي عدالت تعریفهاي مختلفی وجود دارد .اهالی اندیشه در حوزههاي مختلف ،تالش زیادي درباره مفهوم عدالت داشتهاند .آنها
از زوایاي گوناگون به این موضوع پرداخته و ازنظر تعریف واژگانی و هم ازلحاظ تعریف مفهومی و تعیین مصادیق ،راهکارها و
روشهاي تحقق آن تحقیقات گستردهاي داشتهاند .درواقع یکی از دعواهاي جدي مصلحان جامعه بحث دستیابی به عدالت بوده
است .فارغ از این مطالعات و تحقیقات با موضوع عدالت ،در شرایط فعلی یک تعریف کاربردي که بتوان در حوزه آموزشوپرورش
ارائه داد ،تعادل و توازن فرصتهاي یادگیري است .هر دانشآموز متناسب با ظرفیتی که دارد باید فرصت یادگیري داشته باشد و تا
جایی که فرصت و استعداد او اقتضا میکند ،باید رشد کند .اگر چنین شرایطی را براي جامعه به وجود بیاوریم درواقع به رعایت
اصل عدالت وفادار بودهایم و آن را تعمیم دادهایم.
عدالت یا افقی است یا عمودي .عدالت افقی در آموزش یعنی همان تعداد کالس و معلم و سایر امکانات آموزشی که شهرها دارند
و روستاها هم باید داشته باشند (به نسبت جمعیتشان)؛ اما عدالت عمودي میگوید تفاوتها را لحاظ کن و به نسبت فقر آموزشیشان،
بیشتر روي روستاها سرمایهگذاري کن.
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ارتباطات سیار سلولی نسل پنجم
نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا  ۵جی ( ،)5Gیا دقیقتر ،نسل پنجم ارتباطات سیار سلولی با سرعت بسیار باال ،هماکنون جدیدترین
نسل دستگاههاي ارتباطات سیار سلولی است که پس از نسل چهارم ( )4Gفعلی ارائهشده است .طیف فرکانسی نسل پنجم شامل
موجهاي باند باال (باالي  ۶گیگاهرتز) ،باند متوسط ( 1تا  ۴٫۵گیگاهرتز) و باند پایین (زیر  ۳گیگاهرتز) است .باند پایین فرکانسی
نسل  ۵مشابه نسل چهارم است.
اهداف اینترنت نسل پنجم
از اهداف نسل پنجم ،افزایش سرعت انتقال داده تا  1۲گیگابایت بر ثانیه (یک گیگابایت بر ثانیه براي هر کاربر) ،افزایش ظرفیت
سرویسدهی به کاربران شبکه (کاربران بیشتر) ،کاهش تأخیر شبکه و بهینگی بیشتر مصرف توان در تجهیزات شبکه و کاربر (مانند
گوشی موبایل) و نیز پشتیبانی از سرعت بیشتر کاربران در حال حرکت (مانند کاربر سوار بر اتومبیل در اتوبان یا قطارهاي سریعالسیر)
تعریفشده است.
در این نسل باید حداقل یکمیلیون کارب ِر ارتباطات پهن باند سیار در هر کیلومترمربع بتوانند به شبکه متصل شوند و هر کاربر باید
بتواند در شلوغترین حالت ،حداقل سرعت  1۲۲مگابیت بر ثانیه را تجربه کند که این در استاندارد نسل چهارم قید نشده بود .کاهش
مصرف انرژي هم معیاري است که در این نسل به آن توجه شده است و دستگاههاي فرستنده و گیرنده اپراتورها باید در ساعت
کممصرف به حالت صرفهجویی انرژي واردشده و بهسرعت فعال شوند که این معیار هم در نسل چهارم قید نشده بوده است.
درنتیجه ،نسل پنجم بهعنوانمثال ،امکان ارتباط بهصورت رسانه جاري ( )streamingدر ساعات اوج مصرف از طریق تلفن همراه
را براي افراد فراهم میکند .همچنین ،هدف عملیاتی دیگر آن بهبود پشتیبانی از ارتباطات ماشین با ماشین ،یعنی اینترنت اشیا ،با
هزینه کمتر ،مصرف باتري کمتر و تأخیر کمتر از نسل چهارم است.
تأثیرات اینترنت نسل پنجم در سیستم آموزشی
فناوري نسل پنجم اینترنت همراه به معلمان این امکان را میدهد که اتصال بهتري به فضاي مجازي داشته باشند و موضوعات
پیچیدهتري را تحلیل کنند .ازآنجاییکه سرعت اینترنت پیش از  5Gامکان بارگذاري صحیح ویدئوها را نمیداد ،پخش مستندهاي
آموزشی بهصورت آنالین در کالسها فرآیندي غیرقابل اجرا بود و حتی در صورت تالش معلمان زمان زیادي را مصرف میکرد.
حاال نسل جدید اینترنت قرار است سیستم آموزشی را تغییر دهد .بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال  1۲1۲توسط سازمان
پیرسون ۵۵ ،درصد افراد معتقدند توسعه فناوري میتواند به یادگیري سریعتر و بهتر دانشآموزان و دانشجویان کمک قابلتوجهی
کند.
با سرعت چند برابري  5Gنسبت به اینترنت نسل چهارم معلمان و اساتید میتوانند بهراحتی محیط تحصیلی مناسب و مدنظر خود
را فراهم کرده و کالسهاي پربارتري را برگزار کنند .فناوري  5Gمیتواند تمامی فعالیتهاي  4G LTEرا باکیفیت ،سرعت و
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قدرت بهتري انجام دهد .اینترنت نسل پنجم همچنین قادر است اینترنت اشیاء ،واقعیت مجازي و واقعیت افزوده را به کالسهاي
آموزشی بیاورد تا دانشجویان و دانشآموزان درک بهتري از مطالب کسب کنند.
درسهای جامع با جزئیات کامل توسط  ARو VR
استفاده از فناوري واقعیت مجازي و واقعیت افزوده به پهناي باند قوي و گسترده نیاز دارد تا افراد بتوانند بدون بروز مشکالت
مختلف محتواي خود را در دسترس کاربران قرار دهند .همانطور که مشخص است فناوري  4Gقادر به ارائه سرعت کافی براي
استفاده از فناوريهاي واقعیت افزوده و واقعیت مجازي بهصورت زنده نیست.
اما با ورود اینترنت نسل پنجم به بازار جهانی چنین فناوريهایی به یک امر روزمره و عادي تبدیل خواهند شد .محصالن میتوانند
بهراحتی ساختار بدن موجودات مختلف را در قالبی سهبعدي مشاهده کنند و یا با استفاده از واقعیت افزوده رابط کاربري بهتري را
با سیستم آموزشی خود تجربه کنند.
کالسهای هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء
تنظیم دستگاههاي مختلف و وارد شدن به سیستم رایانه براي دانشجویان و دانشآموزان بهصورت جداگانه امري زمانگیر و سخت
است که میتواند زمان زیادي از کالس را به خود اختصاص دهد .با فراهم شدن فناوري اینترنت نسل پنجم ،حاال معلمان و اساتید
میتوانند بهراحتی وارد شبکه سیستم آموزشی شوند و این فرآیند را با شکلی مشابه براي دانشجویان فراهم سازند.
با استفاده از اینترنت اشیاء بسیاري از فعالیتهاي دستگاهی بهصورت هوشمند صورت میگیرند و دانشآموزان نیز میتوانند نظرات
خود را بهصورت دیجیتالی ارائه دهند .پهناي باند قدرتمند فناوري  5Gمیتواند سیستم اتصال قوي به وجود آورد و با چنین قابلیتی
اساتید دیگر نگرانی قطعی در زمان آموزش خود نخواهند داشت.
دانلود ویدئوها در چند ثانیه
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،کالسهایی که در آنها از مستند و ویدئو براي آموزش استفادهشده ،بازخورد بسیار بهتري نسبت
به کالسهاي تئوري دارند و درنهایت محصالن حاضر در این کالسها درک بهتري از مفاهیم خواهند داشت .از طرف دیگر میتوان
گفت دانشآموزان و دیگر محصالن تمایل بسیاري به تماشاي ویدئوي آموزشی در کالسهاي خوددارند.
با تمامی این اوصاف فراهم کردن ویدئوهاي مختلف تا به امروز براي اساتید و معلمان امري دشوار بهحساب میآمد چراکه دانلود
آن زمان زیادي را صرف خود میکرد .با ورود فناوري نسل پنجم کاربران میتوانند ویدئوها را در عرض چند ثانیه دریافت کنند و
یا حتی آنها را بهصورت زنده اجرا کنند .این امر میتواند در رشد تحصیلی افراد تأثیر قابلتوجهی نشان دهد.
فراهمسازی سیستم آموزشی بهتر برای افراد با نیازهای خاص
کودکانی که از بیماريهاي خاص رنج میبرند معموالً به دستیارهاي همیشگی نیاز دارند تا همواره نظارت الزم را بر روي آنها
وجود داشته باشند .در دنیاي امروزي رباتهایی وجود دارند که میتوانند در حل مسائل مختلف به افراد کمک کنند اما با
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محدودیتهاي پیش از  5Gاستفاده از آنها پیشنهاد نمیشد .اکنون باعرضه جهانی فناوري  5Gمیتوان انتظار داشت که این رباتها
کاربري بهتري را از خود نشان دهند و کمکرسانی جامعتري را به افراد با بیماريهاي خاص داشته باشند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در بخش هدفهاي کالن و بخش ششم راهبردهاي کالن با توجه به توسعه نهادینه
کردن عدالت آموزشی و تربیتی با بررسیها بهعملآمده زیرساختهاي بنیادي تکنولوژيهاي روز براي دانشآموزان فراهم شود و
با استفاده از اینترنت نسل پنجم به آموزش و تربیت بهصورت حرفهاي و کنترلشده در تمام مناطق ایران شروع کرد تا عرض چندین
سال به نتایج مطلوب به شکوفایی استعدادي دانشآموزان در زمینههاي مختلف پی برد و در ارتقاء آنان به آنها کمک کرد تا بتوانند
آرمانهاي انقالب اسالمی براي شکوفایی هرچه بیشتر کشور عزیزمان ایران در زمینههاي مختلف علم و صنعت ارائه دهند و اما
تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر ،منابع و امکانات الزم ،تقسیمکار در سطح ملی و الزامات
در این مسیر بهصورت شفاف و دقیق مشخصشده باشد.
منابع


شوراي عالی انقالب فرهنگی .سند تحول بنیادین آموزشوپرورش :دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی



ادهم ،نوید .)1۳۵۵( .عدالت آموزشی چیست .گروه جامعه و اقتصاد سدید.



رنانی ،محسن .)1۳۵۵( .عدالت آموزشی چیست؟ .گروه جامعه و اقتصاد سدید.



« 5Gنسل پنجم شبکه تلفن همراه را بشناسید» .شرکت مخابرات ایران .دریافتشده در  1۴نوامبر .1۲1۶



خبرنگار حوزه دریچه فناوري گروه فضاي مجازي باشگاه خبرنگاران جوان .)1۳۵۵( .تأثیرات مهم  G۵در سیستم آموزشی .باشگاه خبرنگاران
جوان ()YJC.IR
Kim, C. ( 2019). "5G an Massive IoT". IHS Markit. Retrieved 7 Feb 2020.
"A technical look at 5G energy consumption and performance". Ericsson.com, 2019.

فصلنامه ایده های نو در تعلیم و تربیت ،دوره دوم ،شماره دوم ،بهار 1041





1۴

