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Abstract
The growth and expansion of cyberspace and the spread of its use, especially
among children and adolescents, has caused a very serious concern for
families and those in charge of education in the country in terms of how to
deal with it. The widespread use of cyberspace by children and adolescents
will eventually lead to social divisions and crises and deep intergenerational
gaps between parents and children, and will gradually shake the position of
the school as the most important pillar of formal and public education. The
present study uses a qualitative approach to understand the current situation
of the policy theory of the Ministry of Education of the Islamic Republic of
Iran in the face of cyberspace and obtain its desired status components
through in-depth interviews with managers and experts and analysis of data
obtained through the data method. The entrepreneurial view in the Ministry
of Education, the lack of proper interaction with the private sector and the
market, the weakness of the management body and the staff of education
have formed the existing theoretical components. The desirable components
of policy theory are the role of regulating and directing and supervising
content by education along with defining the right role for the private sector
to produce healthy, useful, and safe content, and the need to pay attention to
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the priority of creating service and producing local content in the national
network infrastructure.

Keywords: Education, Cyberspace, Training, Digital Gap, Policy Theory.
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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


مؤلفههای نظریه سیاستی آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران
در مواجهه با فضای مجازی از نگاه خبرگان مدیریتی و اجرایی
سیدمحمدعلیشکیب

دانشیار دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام

 

یهاشمی
سیدمحسنبن 

ایران.

صادق(علیه السالم) ،تهران ،ایران.



استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

منديازآنبهخصوصدرمیانکودکانونوجوانان،سبب


گیريبهره

رشدوگسترشفضايمجازيوهمه
ايجاد دغدغه بسیار جدي براي خانوادهها و متولیان امر آموزش و تربیت در کشور از حیث چگونگی
مواجههباآنشدهاست.استفادهگستردهکودکانونوجوانان از فضايمجازيوعدمنظارتوتنظیم

تاریخ پذیرش99/90/11 :

چکیده

تاریخ ارسال00/90/11 :

ناصرباهنر



دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران،

گیريکافیازسوينهادهايمتولیامرتربیت،بهدلیلتأثیرگذاريشگرفآنبرفرآيندهايتربیتیو
مهمترين رکنتعلیموتربیت
بهعنوان  
بهتدريج جايگاهمدرسه 
عمیقمیانوالدينوفرزندانخواهدشدو 
رسمیوعمومیرامتزلزلخواهدکرد .پژوهشحاضربااستفادهازرويکردکیفی درصددفهموضعیت
موجودنظريهسیاستیوزارتآموزشوپرورشجمهورياسالمیايراندرمواجههبافضايمجازيوبه


ISSN: 2538-2209

اجتماعیوشکافهايمیاننسلی

هاوبحرانهاي


سببايجادگسست
بهمرور 
رکنشهايرفتاريآنان ،

تغیی

هايوضعیتمطلوبآن،ازطريقمصاحبهعمیقبامديرانوخبرگانوتحلیلدادههاي


دستآوردنمؤلفه
گريدروزارتآموزشوپرورش،


صدي
دستآمدهازطريقروشدادهبنیادبودهاست .نگاهمبتنیبرت
به 

اند.مؤلفههايمطلوبنظريهسیاستینیز،ايفاينقشتنظیمگريوراهبريو


نظريموجودراتشکیلداده
نظارتمحتوايیتوسطآموزشوپرورشدرکنارتعريفنقشصحیحبرايبخشخصوصیجهتتولید


نويسندهمسئولNbahonar@yahoo.com:

eISSN: 2476-6550

وپرورش،مؤلفههاي


عدمتعاملصحیحبابخشخصوصیوبازار،ضعفبدنهمديريتیوستاديآموزش
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محتوايسالم،مفیدوايمنوضرورتتوجهبهاولويتايجادسرويسوتولیدمحتوايبومیدرزيرساخت
شبکهملیراشاملمیشود .


کلیدواژهها :آموزشوپرورش ،فضای مجازی ،تعلیم و تربیت ،شکاف دیجیتال ،نظریه سیاستی .
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مقدمه
فضايمجازيوشبکههاياجتماعیو

سهولتدسترسیوبهرهگیرياز 

رشد،گسترشو
افزايشسرعتوپهنايبانداينترنتدرکشور،سبببروزمسائلومعضالتنوينتربیتیو
آموزشی در نظام فرهنگی و تربیتی کشور شده است .نوجوانان و جوانان بهعنوان رکن
دهکنندگان از فضاي مجازي هستند .پیدايش
آينده جامعه ،از مهمترين مخاطبان و استفا 
يگذشتهتغییراتعمیقیرادرعرصههايمختلف


هايجديدطینزديکبهدودهه
رسانه
زندگی روزمره پديد آورده است .اين تغییرات بیش از هر چیز از رهگذر تغییر در
ساختارهاوالگوهايارتباطینهتنهابرفرهنگجوامعمعاصرتأثیرگذاشته،بلکهخوديک
عرصهفرهنگینوينپديدآوردهاستکهباتعابیرمختلفازآنبهفرهنگالکترونیکی،
فرهنگديجیتال،فرهنگمجازي،فرهنگسايبروفرهنگنوينيادشدهاست(.بل:0202،
يکیازمعانینوبودگیدرعبارترسانههاينويندرآناستکهما

.)02بهگفتهلیستر0
ايبرايدرکاينرسانههادراختیارنداريم( Lister et al, 2003:


هايجاافتاده
هنوز 
نظريه

 .)9
امروزهتمامیمناسباتفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصاديجوامع،متأثرازفضاي
مجازي و ارتباطات مجازي هستند و به تعبیري فضاي مجازي به امتداد فضاي مجازي
لیهسطوحزندگیبشررادربرگرفتهاستوبهنوعیجامعه

حقیقیتبديلشدهاستوک
جديديرابربسترفناوري هاياطالعاتوارتباطاتپديدآوردهاستکهازآنبهجامعه

تعبیرمیکنند .

شبکهاي0

گسترشابزارهايديجیتال،يعنیرايانه،اينترنت،تلفنوبهخصوصتلفنهايهمراهو
ابزارهاي ديجیتال خانگی برنهادهاي اصلی جامعه ايران يعنی فرهنگ ،سیاست،
خويشاوندي،روابطاجتماعیافرادوآموزشتأثیرگذاردهاستوفرآيندديجیتالیشدن
در حال شکل دادن فرهنگی خاص براي خود است .درواقع روند تحوالت فناورانه در

1.Lister
2. NetWork Society
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کشور،فرهنگوبنیانهايتربیتیوآموزشیدرجامعهرابهسمتجديديهدايتکرده
است(.فاضلی .)052:0831،
نوجوانان و جوانان بهحسب طبع جستوجوگر خود ،بنا بر تغییرات عصر تازه از
ارتباطات جزو اولین مخاطبان نسل نوين از ارتباطات شبکهاي و اينترنتی قرار گرفتند و
بهکلیمناسباتايننسلدرتغییراتاينترنتیدچارتغییراتوتحوالتبسیارزيادينسبت

طورکلینسلامروزنوجوانوجوانرامیتواننسلینامید


هايپیشازخودشد.به

بهنسل
کهزندگیبدوناينترنتوفضايمجازيبرايآنانبیمعناستوازهنگامتولدباجهانی

مواجهشده اندکهتمامارتباطاتدرآنمبتنیبراينترنتوفضايمجازيبودهاست.طبق

آمار مؤسسه تحقیقاتی پیواينترنت ،بیش از  55درصد کودکان و نوجوانان در پژوهشی
همراههوشمندبهرهمندهستندو 55درصدازآناناذعانداشتندکه

آماريازتلفنهاي 
شبانهروز در حالت آنالين به سر میبرند ( )pewinternetresearch.comاز مؤلفههاي
میزانسرعتوبهتبعپهنايبانداينترنتاست.از

اصلیوتعیینکنندهدرفضايمجازي،
ابتدايوروداينترنتبهايرانتاسالهاياخیرظرفیتپهنايبانداينترنتبینالمللکشورو

کهتنهادرطولسالهاي


نحوي

همچنینظرفیتآيپیداخلیروندصعوديداشتهاستبه
پهنايبانداينترنتبینالمللدر

عالمرسمیمراجعذيربط،

 0850تااواخر 0853بنابرا
وروديکشوربارشدي385درصديبهرقم318گیگابايتبرثانیهرسیدهاست0.درواقع
حسبرشدوگسترشفناوريهاينوينارتباطی،کودکانونوجوانانازحیثروانی،


به
سلهاي قبل نمودهاند و البته در
جسمی و شناختی و منطق ذهنی تغییرات بنیادينی با ن 
مواجهه با واقعیتهاي اجتماعی آسیبپذيرتر شدهاند ( Valkenburg& Piotrowski,

.) 2017: 26-27امروزهاينپديدهسبببروزمسائلمتعددتربیتیوفرهنگیبرايکودکان
ونوجوانشدهاستوباروندفعلی،جايگاهنهادآموزشوپرورش بهعنوانمتولیاصلی
تربیت رسمی و عمومی ،در فرآيند فرهنگ پذيري و تربیت دانش آموزان دستخوش
تغییراتجديخواهدشد .
.0تارنمايسازمانتنظیممقرراتوارتباطاتراديويی 
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وپرورشبهعنواننهادي


وزارتآموزش
ازابتدايورودفناوريهاينوينبهکشور،
مهم در کشور ،تجربیات متعددي را در موردتعامل و مواجهه با فناوريهاي نوين از
ازتجربیاتانجامشدهنتوانستندمبانیومؤلفههايسیاستی

چي ک 
سرگذراندهاستولیهی 
مواجههايننهادبافناوريهاينوينوفضايمجازيرامشخصسازند.
پژوهش فوق به دنبال پاسخگويی به اين سؤال است که مؤلفههاي نظريه سیاستی
موجودومطلوبوزارتآموزشوپرورشدرمواجههبافضايمجازيازنگاهخبرگان

عبارتديگر،اينپژوهشقصدداردتابا

مديريتیواجرايیمرتبطبااينحوزهچیست.به
تحلیل اسناد سیاستی و همچنین بهرهگیري از نظرات نخبگان عرصه ارتباطات و رسانه،
تعلیم و تربیت و همچنین معلمان و سیاستگذاران وزارت آموزشوپرورش درزمینهي
مواجههنهادتعلیموتربیترسمی آنهابافضايمجازي،نظريهسیاستی موجودوزارت
آموزش وپرورشجمهورياسالمیايراندرمواجههبافضايمجازيرااستخراجنمودهو

سپسبهارائهمؤلفههايکلیدينظريهسیاستیمطلوبدراينرابطهبپردازد؛بنابراينمسئله
اصلی اين پژوهش بر مبناي اين سؤال بنانهاده خواهد شد که مؤلفههاي نظريه سیاستی
آموزشوپرورش جمهوري اسالمی ايران در مواجهه با فضاي

موجود و مطلوب وزارت 
مجازيچیست؟ 

پیشینه پژوهش
تاجايیکهمحققدرمنابعداخلیوخارجیبررسیکردهاستپژوهشیدرزمینهنظريه
سیاستی وزارت آموزشوپرورش و نهاد تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در مواجهه با
فضاي مجازي موجود نبوده است و قالب پژوهشها در مورد تأثیرات اينترنت و فضاي
مجازي بر کودکان و نوجوانان و همچنین مدل شاخصههاي زيست ديجیتال کودکان و
اند.بااينحال

نوجوانان بوده وازحیثسیاستی موضوعفوقرا مورد واکاوي قرار نداده
محققتالشکردهاستتاپژوهشهايمرتبطباحوزهکالننسبتيابینهادتعلیموتربیت
رسمیوعمومیوپیشرفتهايحوزهفناوريهاينوينراموردواکاويقراردهد .


فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهفتم| شمارة |22پايیز0011

|8

آموزشرسانهايدردورهفناورياطالعات؛

مقالهگومزوگاالن،)0202(0باعنوان"
ساختارنظريبرايسبکهايابتکاريآموزش"بهبررسیتأثیراتفناوريدرامرآموزش
و کمرنگ شدن نقش معلم در دنیاي ديجیتال و راههاي مواجهه با آن -در جهانی که
بهنوعی دچار سرخوشی مصنوعی مواجهه با ابزارهاي ديجیتال شده است -با درکی

همهجانبهازابعادمختلفتأثیراتفناورياطالعاتبرزندگیمردمپرداختهاست.نیازبه

رويکرد تحلیل به رسانه ،آموزش و آگاهسازي معلم و دانش آموزان و والدين و تغییر
ايجادنگرشانتقاديبهپیامهاي

سبکتدريسمعلمانمبتنیبرآزادي،انگیزهوخالقیت،
رسانهاي ،بررسی رابطه ارزشها و فرهنگها بر رسانهها مؤلفههاي احصا شده از طريق

روش فرا تحلیل ،در اين مقاله براي مواجهه صحیح ساختار آموزشی با فناوري ديجیتال
است.
گالوين و گرينهو ،)0202( 0نیز در مقالهاي تحت عنوان "استراتژي تدريس با
رسانههاي اجتماعی" که در دوره همهگیري شیوع ويروس کرونا نگاشته شده است ،به
هاينوينآموزشهايغیرحضورياست.مطالعهمذکورباروش

دنبالارائهراهکاروقالب
هاياجتماعیبرايآموزشهايبرخط

اسناديومطالعاتتلفیقیپیشنهاداستفادهازرسانه
گونهايهوشمندانهدربرنامهآموزشآنالين
هاياجتماعیبايدبه 

راارائهدادهاست.رسانه
دانش آموزانادغام شوند و بهنوعی به کمکآموزشهايسنتیبیايند.دراينرويکرد
رسانههاي اجتماعی بهعنوان يک کانال غیررسمی يا وسیلهاي براي ارتباطات متناوب
دانشجويیتعريفخواهندشدوبرايارسالمطالبومحتوايمرتبطبابرنامهدرسیبه
دانشجوياناختیاردادهمیشود.

باهنر و مهدي پور ( )0855در رساله دکتري با عنوان "نظريه سیاستی جمهوري
اسالمیايراندرقبالفضايمجازي" درصددارائهنظريهسیاستیجمهورياسالمیايران
درزمینهفضايمجازيبابهرهگیريازروشکیفیتحلیلمضمونودادهبنیاد،دروضعیت

1.Gómez & Galan
2.Greenhow & Galvin
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اند.براساسجمعبندياينپژوهش،تضعیفحاکمیتملیدراثر


موجودومطلوببوده
هوشمندوشبکهايشدنقدرتدردورهفضايمجازي،مسئلهاصلیبودهوبرايناساس

محور اصلی نظريه سیاستی مطلوب ،حفظ و تقويت حاکمیت و «بازطراحی مناسبات
براساسشرايطواقتضائاتجامعهشبکهاياست .

حاکمیتوفضايمجازي»
مطالعاتتطبیقیمدلهاي

نیزدرمقالهايباعنوان"

آزادهباواخانیوديگران(،)0205
آموزشمعلماندرسهکشوراسترالیا،ترکیهوسنگاپور:الگويیجديدبرايايران" کهبه
زبان انگلیسی بهنگارش درآمدهاست ،به ايننتیجهرسیدهاندکهارزيابیهاي بینالمللی
هايآموزشینشانمیدهدکهبرخیکشورهاداراي


طاتدرنظام
فناورياطالعاتوارتبا
هايسريعتريدراين زمینه بودهاند .در اينراستا ،هدفپژوهشحاضرتحلیل


پیشرفت
تطبیقی برنامههاي فاوا دوره آموزش عمومی معلمان در کشورهاي پیشگام در حوزه
فناوري آموزشی و مقايسه آن با ايران بود .يافتههاي تحقیق نشان داد ،رفع چالشهايی
فقدانسرمايهگذاريمالیدرازمدت،

همچونضعفدرجلبمشارکتبخشخصوصی،
عدمآموزشقبلازخدمتمعلمانوعدماستراتژيارزيابیهايمنسجممحورهايتوسعه
برنامههايفناورياطالعاتوارتباطاتدردورهآموزشعمومیايرانهستند.

همچنین حورا محمدي ( ،)0855در مقالهاي تحت عنوان "بررسی نقش بهره از
تکنولوژي و فناوري آموزشی در محیط ياددهی و يادگیري" به نقش تعیینکننده
فناوري هايآموزشیدرفرآينديادگیري ويادگیري وافزايشکیفیتآموزشپرداخته
است .
باقرزاده(،)0855نیزدرمقاله"تأثیر عملکردآموزشدرفضايمجازيدرتعامالت
هايمثبتومنفیبهرهگیريازفناوريهايمبتنیبر


بهبررسیويژگی
ياددهیويادگیري"
فضايمجازيدرتعامالتآموزشیپرداختهاست .
شريفی و نامیوندي ( )0851نیز در مقاله "بررسی ابعاد آموزش سواد رسانهاي و
اطالعاتیدرنظامتعلیموتربیترسمی وعمومیکشور"،بهبررسیابعادآموزشسواد
ايواطالعاتیدرنظامتعلیموتربیتکشوردرراستايارتقايسطحسوادرسانهايو


رسانه
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اطالعاتیپرداختهاند .بر اساسپژوهشفوقکه به روشتحلیلتم صورتپذيرفتهاست،
تعیینابعادپنجگانهروشآموزش،سطوحآموزش،تفکیکرسانهها،تعیینجامعههدفو

محتوايآموزشنقشمهمیدرارتقايسوادرسانهايواطالعاتیجامعههدفدارند .

هايرسانههاينوينوفضاي


هاوچالش

فرصت
همتیانوديگران()0855درمقاله"
برنقشاينترنتدرآموزشوپرورش"بهاهمیتنقشوجايگاهرسانههاي

مجازيباتأکید
نوين و تعاملی در حوزه تربیت و آموزش پرداختهاند و با بهرهگیري از روش مطالعات
کتابخانهاي چالشها و فرصتهاي استفاده از رسانههاي نوين و فضاي مجازي در امر

اندودرانتهاراهکارهايیجهتمواجههباآسیبها


تربیترسمیراموردبررسیقرارداده
هاينوينارائهدادهاند .


رورشدرحوزهفناوري
هايورودآموزشوپ

وچالش
هايجديدنشاندهندهاينواقعیت

مروريبرادبیاتدرحوزهتعلیموتربیتورسانه
وپرورشبهفناوريهاينوينورسانههاي


استکهدرحوزهرويکردسیاستینهادآموزش
تاجايیکهمحققجستوجونمودهاستپژوهشمعتبريموجود

جديدوفضايمجازي 
نبودهاست.همچنیندرخصوصنظريهسیاستینهادتعلیموتربیتدرمواجههباتحول
ديجیتالوفضايمجازيبهطورخاصنیزپژوهشیموجودنبودهاست .


ادبیات پژوهش
رسانههای جدید و اینترنت
بعضی تعاريف ،رسانههاي جديد را ترکیب شدن متن ،صوت ،ويدئو و قالبهاي ديگر
رسانهاي در يک ابزار رسانهاي ،داراي خصلتهايی مانند تعاملی بودن ،در بستر وب و

اينترنت ودارايخصلت ديجیتالی میدانند.)Logan,2005: 5(.مانويچ 0درکتابخود
«زبان رسانههاي جديد» رسانههاي جديد را بهعنوان «اشکال جديد فرهنگی که بر بستر
هايیمانندوبسايتها،ابزارديجیتالیو


کندوبرايآنمثال
رايانهقراردارندمعرفیمی
ايراذکرمینمايد( .)Manovich, 2003: 43

چندرسانهايوبازيهايرايانه¬

1.Manovich
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مانويچ درواقع هر آنچه بر بستر صفر و يکی و ديجیتالی بهعنوان يک رسانه
رسانههايجديدرا
میکند.بهولتروگران 
قابلتعريفباشدرابهعنوانرسانهجديدمعرفی 

هايسنتیمیدانند( )Bolter and Grusin, 1999: 45

بازسازيشدهرسانه

داند.اينويژگینهتنهابهخاطرتنوعو


ماهیتاينترنتراعدمقطعیتمی
مککوايل0

دواماينرسانهدرآينده،بلکه بهخاطرنوعیخصلتپستمدرنیستیآناست.اينترنت
ازمحدوديتهايالگوهايچاپوپخشدرارتباطاتفراتر

رسانهيجديد»
بهعنوانيک« 

وگومیکنندودريافتو

ايکثیرباعدهايديگرگفت


يآنعده

واسطه

رود؛چراکهبه

می
تغییر همزمان کاالي فرهنگی ممکن میشود و کنش ارتباطی از محیط زندگی ملی با
پذيرمیشودو


شودوارتباطسريعجهانیامکان
روابطفضايیسرزمینیمدرنیتهجابجامی
شود(.مککوايل )083:0833،

همگرايیرسانههادرقالبشبکهايجادمی

جامعه اطالعاتی
برايتحلیلنوعجامعهايکهبافناوريهايارتباطینوينواثراتآنمواجهوتحتتأثیر

آنقرارگرفتهاست،مفاهیممتعدديوجوددارد.مفهومجامعهاطالعاتی0کهبراياولینبار
دردهههاي 32و 12میالديدرآثارچندتنازاقتصاددانان وجامعهشناسانآمريکاو

بیشازهمهدرآثارفريتزمچلوب 8و دانیلبل 5مطرحشد،بهاينمعناستکهدانشو
اطالعاتدرحالتبديلشدنبهعواملکلیديدرحوزههاياقتصاديواجتماعیهستند

).بهتعبیرمککوايلجامعهاطالعاتیياجامعهپساصنعتیجامعهاي

(معتمدنژاد1:0835،
استکهدرآناطالعاتارزشمندترينمنبع،ابزارتولیدوهمچنینمهمترينفرآوردهاست
بهطوريکهعمدهنیرويکارازشاغلینمشاغلاطالعاتیتشکیلشدهاستوبرحسبکلیه

شاخصهاياقتصاديواجتماعینیزاطالعاتبرسايربخشهاغلبهدارد( .مککوايل،

 .)005-001:0833
1. Denis McQuail
2. Information society
3. Fritz Machlup
4. D.bell
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جامعه شبکهای
ايمحصولهمگرايیسهفرايندتاريخیمستقلاست.اينسهفرايندعبارتاند


جامعهشبکه
از انقالب اطالعات که ظهور جامعه شبکهاي را امکانپذير ساخت؛ تجديد ساختار
بهاينسوباهدفغلبهبر

داريواقتصادمتکیبهبرنامهريزيمتمرکزازدهه 0532


سرمايه
ودنبالههايآندردهه

هايدرونیايندونظام؛ونهضتهايفرهنگیدهه 0532

تعارض
 0512که کاستلز بر اساس آنها مفهوم جامعه شبکهاي را بسط و گسترش داده است.
درواقع جامعه شبکهاي جامعهاي است که ساختارهاي اجتماعیاش پیرامون شبکههاي
فعالشده از طريق فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی پردازششده ديجیتالی و مبتنی بر

شکلگرفتهاست(.کاستلز )05:0853،
میکروالکترونیک ،
ون دايک 0جامعه شبکهاي را جامعهاي توصیف میکند که در آن ترکیبی از
هايرسانهاي ،مبانیوساختارهايکلیديجامعهرادرهرسه


هاياجتماعیوشبکه
شبکه
سازيازنگاهوندايک


دهد.استفادهازشبکه

سازمانیواجتماعیشکلمی
سطحفردي،
يک نیاز اجتماعی آشکار محسوب میشود؛ و روابط سنتی در سطوح مختلف ديگر
پاسخگوينیاز افرادنیستند.بدينترتیبارتباطاتچهرهبهچهرهافرادبهارتباطاتمجازي
هايرسانهايتغییرکردهاستوفناوريديجیتالیجايگزينارتباطاتفردي

ازطريقشبکه
هايرسانهايوشبکهاجتماعیمجازي،ماهیتو

شدهاست.اينبدانمعنیستکهشبکه
معناي سازمانها و ساختارهاي اجتماعی را تغییر دادهاند.)Vandijk, 2006: 25-30( .
ايازنگاهوندايکنمايشدادهشدهاست .


ساختارشماتیکجامعهشبکه
نمودارشماره0

1. Vandijk
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نمودار  .0ساختار جامعه شبکهای در جوامع مدرن از دید وندایک ()Vandijk: 2006: 32

جامعه شبکهاي يک جامعه جهانی است که هر شخص از طريق فرآيندهايی که در
شبکههاي جهانی واقع میشود و ساختار اجتماعی را شکل میدهد تحت تأثیر آن واقع
شود.ويژگیاصلیجامعهشبکهايپیونده دهندهمردم ،نهادها وکشورهاست.جامعه


می
بنديها ،يکپارچگی امورجهانی راافزايش میدهد .به
شبکهايهمزمان باافزايش بخش 

بیانوبستراصلیتريندغدغهکاستلزتبیینراههاوشیوههايیاستکهجهانیسازيمردمو

فرآيندهارايکپارچهمیکند(وبستر .)053:0852،


شکاف دیجیتال

0

نابرابري در جامعه اطالعاتی اصطالحی بود که در اواخر دهه  52میالدي مطرح و
موردبررسیقرارگرفت.وندايکايننابرابريرابراساسساختارهاياجتماعیوموقعیت

عنوانمؤلفهدسترسپذيربودنيانبودن


افراددرآنديدهاست.شکافديجیتالاوايلبه
1. Deepening divide
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شد؛اماوندايکابعادجديديبرايآن


هايارتباطیبرايافرادمطرحمی

وسايلوفناوري
نههاي جديد) ،منابع ذهنی
مطرح کرد .او چهار حوزه زمان (فرصت بهرهگیري از رسا 
(دانشفنیجهتبهرهگیريازفناوري)،منابعاجتماعی(شبکهوارتباطیکهبهفربراي

دسترسی به فناوري کمک میکند) و منابع فرهنگی (پاداش فرهنگی که سبب انگیزه
استفاده و بهرهگیري بهتر فرد از فناوري شود .).درواقع شکاف ديجیتال به نابرابري در
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در میان کشورها اشاره میکند که شامل
مهارتهاي

سرمايهگذاري در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات ،مهارتهاي رايانهاي ،

اينترنتیودردسترسبودنشبکههايارتباطاتازراهدوراست(.کاظمپوريانوعبدلی،

.)0855
علل و ابعاد مختلفی جهت نابرابري در دسترسی و استفاده از رسانههاي جديد
مطرحشده است مانند سن ،شغل ،سطح تحصیالت و زندگی ،آموزش ،جايگاه فرد در

خانواده،جنسیتومسائلیازايندستجزومفاهیمیهستندکهبايدموردتوجهقرارگیرند.
ترسپذيريافرادکمترباشداين
).وندايکمعتقداستهرچهدس 
( Vandijk, 2006: 178
زيرابهرهگیري

سببپايینبودنمشارکتآناندرفرآيندهايجامعهاطالعاتیخواهدبود؛
از فناوري يکی از مهمترين شروط مشاغل جديد در جامعه شبکه است .اين شامل
مشارکتهايسیاسی،فرهنگی،اقتصاديواجتماعیخواهدبود .


سواد دیجیتال

0

شکاف د يجیتال را صرفاً نبايد به معناي دسترسی صرف افراد به فناوري تفسیر کرد.
گیريازرسانههايديجیتالدرجامعه


دايکبابسطاينمفهومبهمهارتوسوادبهره

ون
شبکهايهمتوجهنمود.درنمودارشماره0مراحلیکهبايدجهتاستفادهازفناوريوکم

هوندايکموردتوجهقرارگیردآمدهاست .
کردنشکافديجیتالازنگا 

1. Digital literacy
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نمودار  .7مدل چهار سطح دسترسی به فناوری دیجیتال از نگاه وندایک ()Vandijk, 2006: 181

همانطور که در شکل آمده است مؤلفههايی مانند انگیزه فرد ،ارتقاي مهارتی فرد در

شدهاند.
ندکهموردتوجهواقع 

بهرهگیريازفناوريونوآوريجزومهمترينعناصريهست

براي مثال انگیزه افراد جوان نسبت به افراد سالخورده جهت ارتقاي مهارتی و کاهش
شکافديجیتالباالتراست.يابهنسبتمؤلفههايفرهنگی،اجتماعی،اقتصاديوسیاسی
درکشورهايمختلفشیوهمواجههبامفهومشکافديجیتالمتفاوتخواهدبود.دربعد
مهارتیتعريفوندايکازمهارتيادگیريدرسهسطحعملیاتی،اطالعاتیوراهبردي

خالصهمیشود.درسطحعملیاتیمنظورمجموعهمهارتهايالزمبرايکاربارايانههاو

سختافزارها است .در سطح اطالعاتی مجموعه مهارتهاي نحوه مواجهه با اينترنت و

مهارتهايراهبردينیزمیزانآگاهیهاواطالعات

محیطوبونحوهکاردرآناست؛و
کلیفردوانگیزهاوازاستفادهازفناوريهايجديداست( .)Vandijk, 2006: 181
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به جهت افزايش مهارتهاي بهرهگیري و استفاده از فناوريهاي نوين و کاهش
شکاف ديجیتالی از مفهومی به نام سواد ديجیتالی نام میبرند .هیوج 0و پايتون 0سواد
ديجیتالیرا به عنوان يکحقمهم برايهمه جواناندر فرهنگیفزايندهو ديجیتالیدر
عصراطالعاتمیدانند.منظورازسوادديجیتالمهارتها،دانشودرکیاستکهدرهمه

امنیتوارتباطبهشکلمؤثرراحاصلمیشود.سوادديجیتال

زمینههايزندگیمشارکت،

را صرفاً نبايد به معناي مهارت کاربرد استفاده از رايانه تفسیر نمود .الزمه زندگی در
اينترنتوبهطورکلیفناوريمبتنیبربستروبکلفرايندهاي

عصريکهتلفنهايهمراه،

جوامع را تحت تأثیر قرارداده است ،آموزش نحوه کاربست اين فناوري در ساحتهاي
دگیاست.دراينجامعهکودکانونوجوانانیرشدمیکنندکهاصطالحات

مختلفزن
نامیدهمیشوند.کودکانونوجوانانیکهبامهارت،دانشودرکیکه

شهروندانديجیتال8
سواد ديجیتالی براي آنان به ارمغان میآورد ،بتوانند در حوزههاي اجتماعی ،فرهنگی،
ايفاکنند.ازطريقسوادديجیتالیبهطیفگستردهاي

اقتصاديوفکريجامعهنقشمؤثر
هاومنابعفرهنگیدسترسیپیدامیشودکهبتوانازآناندرابزارهايديجیتالبهره

ازشیوه
برد .)Hague and Payton, 2010: 2-10(.
باتوجهبهگسترشفزايندهبهرهگیريجوانانازفضايمجازيوفناوريدرزندگی،

ايکاربستاينفناورينیازبهنوعیحمايتازحیثاجتماعی،فرهنگیواقتصادي

آنانبر
دارند .الزمه اين حمايت تعريف و تبیین نحوه زندگی در عصر ديجیتال در مدارس به
جوانان است .به بیان باکنیگهام 5نوعی شکاف ديجیتالی جديد يا گسترش وسیع نوعی
شکافمیانفرهنگمدرسهوفرهنگبیرونازمدرسهبرايکودکانونوجوانانبهوجود
هاودانشهايیکهکودکانونوجوانانجهتزيستدر

زيراايدهها،ارزش

آمدهاست؛
عصر ديجیتال الزم دارند در آموزشهاي رسمی در مدارس انعکاس نمیيابد.
(Buckingham,2007بهنقلاز )Hague and Payton, 2010:00
1. Hague
2. Payton
3. Digtal native
4. Buckingham
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درنمودار شماره  8ابعادمختلفسواد ديجیتالیدرقالبچارچوبیمفهومی آمده
است :

خالقیت
مهارت های
مالی و
اقتصادی

تفکر انتقادی
ارزیابی و

فهم فرهنگی
و اجتماعی

همکاری و
تعامل

ابعاد سواد دیجیتالی

مهارت جست
و جو و
گزینش
اطالعات

امنیت

توانایی ارتباط
مؤثر

نمودار  .3ابعاد سواد دیجیتالی (.)Lorelle J et al, 2013



نشاندهندهآناستکهدرکسوادديجیتالرانبايدصرفاًبافناورييا
نمودارشماره  8
ابزارهايديجیتالمحدودنمود.بلکهبايددرکمسائلفرهنگی ،اجتماعی،تفکرانتقاديو
گستردهايدانستکهسوادديجیتالرا

خالقبودنراهمهبخشیازمجموعهروشهاي 
پوششمیدهند.مؤلفه هايیکهدرباالآمدهاستهمهجزويازمنظومهسوادديجیتالی

هستند .

نظریه سیاستی
نظريهايکاربردياستکهچارچوبعملدولتیومداخلهحکومتیرابر
نظريهسیاستی ،
مبناي ارزشهاي اسالمی و ايرانی تبیین میکند .نظريه سیاستی شفافیت الزم را براي
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استفادهدرديوانساالريونظامبرنامهريزيخواهدداشتومديرانوبرنامهريزانبخش

هايبرنامهريزيخودراساماندهند(اشتريان:0850،


توانندبراساسآنمدل

عمومیمی
 .)050-050نظريه سیاستی مفهومی است که بهعنوان الگوي مطلوب سیاستی در نظر
گرفتهشدهاست.دراينمفهومالگوبهمفهومنظريههايبرآمدهازکالننظريههايسیاسی،

اقتصادي ،اجتماعیواقتصاديومانندآندرنظرگرفتهکهمعطوفبهيکياچندمسئله
اجتماعی است و راهکارهاي مداخله حکومت بر حل آن را پیشنهاد میدهد( .الويري،
نظريهايکاربردي وکامالًمعطوف بهمسائل،
.)0850امامیمعتقداستنظريهسیاستی  ،
برنامهريزي و ارائه میشود و عمالً بهعنوان پشتیبان برنامهها و
زمان و مکان  ،
ادبیاتسیاستگذاريمغفولبودهاست

هامطرحمیشودوتابهامروزدر 

سیاستگذاري

(امامی .)0855،
مدلهايیعملیاتی
جهانامروزتوسطنظريههايسیاستیادارهمیشود.ايننظريهها ،

را بر اساس نظريههاي هنجاري تدوين نموده و همچون گفتمانی مسلط بر دستگاههاي
اداري و مديريتی کشورها سايه میافکنند .سطوح نظريهپردازي در علوم اجتماعی از
شدهوسپسبهنظريههايروششناسیوآنگاهبهنظريههاي


شناسانهشروع

ساحتیمعرفت
هايمختلفمیرسد.درمرحلهبعدينظريههايسیاستیقراردارندکهاز


عمومیدررشته
درون نظريههاي فوق استخراج میشوند .در يک تقسیمبندي میتوان نظريهها را در سه
طبقهبندينمود :
سطحدرنمودارشماره 5
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•نظريهحسی
•نظريهعقلیدرشناخت

سطح معرفت شناسی

•شناختشناسیو...
•نظريههايعقالنی
•نظريههنجاري
•نظريهرفتاري

سطح تحلیل رفتار کلی انسان و
اجتماع

•نظريهتفسیري
•سیاسی ،فرهنگی

موضوعات خرد معطوف به
وقایع و رخدادهای اجتماعی،

نمودار  :0جایگاه نظریه سیاستی در منظومه نظریهپردازی در علوم اجتماعی (اشتریان)050 :0330 ،

اسناد بینالمللی ،مقاوله نامهها و  ...درواقع بیانیههايی هستند که از درون اين نظريهها
یشوند .يکنظريهسیاستیمعطوفبهيکياچند
استخراجشدهوازطريقآنمديريتم 

موضوع يا مسئله اجتماعی است و يک يا چند راهکار مداخله حاکمیتی براي حل آن
پیشنهاد میدهد .نظريه سیاستی میتواند از درون نظريههاي روششناسی يا از درون
نظريههاي کالن سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي و ...استخراجشده يا با آنها مرتبط باشد.

(اشتريان )050-055:0850،
نظريه و نظريهپردازي در سیاستگذاري بهويژه در علوم اجتماعی ،هم در مقام
درسیاستگذارياجتماعیواجرا،دربردارنده

صورتبنديوتفسیروهمدرمقامتأثیر 

فرضهاي هنجاري است.
سلسلهمراتب و سطوح گوناگونی از ارزشها ،باورها و پیش 

انديشههايبنیادين

نظرياتسیاستیکهدرسطحسیاستگذارياجتماعیمطرحمیگردند،

ونظريراباعملاجتماعیمرتبطمیسازند(.صفايیوفريادي )0850،
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روش پژوهش
روش گردآوری
دادههاياينپژوهشبااستفادهازروشگردآوريمصاحبهعمیقباخبرگانمديريتیو

آوريشده و در رويکردي تحلیلی با بهرهگیري از روش تحلیلی داده بنیاد

اجرايی جمع
کدگذاري و مورد تحلیل و ارزيابی قرارگرفتهاند .هدف اصلی روش داده بنیاد ،کشف
دستآمده و
نظريه از دادههايی است که بهصورت نظاممند در تحقیق اجتماعی به 
شدهاند Glaser & Strauss,1967:1( .به نقل از دانايیفرد و امامی.)0833 ،
تحلیل 
آوريمیشود،اشکال


هاجمع

پردازدادهبنیادبرايتشريحفرآيند

هايیکهتوسطنظريه

داده
گفتوشنودها،مصاحبهها،
هايکیفیراشاملمیشود؛ازجملهمشاهدات ،

بسیاريازداده
اسناد عمومی ،خاطرات پاسخدهندگان و مجالت و تأمالت شخصی خود پژوهشگر.
(دانايیفرد،امامی )0833،


روش تحلیل
اين بخش از پژوهش ،دربرگیرنده تجزيهوتحلیل دادههاي گردآوريشده با استفاده از
روشگرانددتئوري(جی.تی) 0وبرمبنايسهمرحلهکدگذاريباز،کدگذاريمحوري
(استخراجمفاهیم)وکدگذاريانتخابی(استخراجمقولهها)است .
براي گردآوري دادهها ،در مجموع  05مصاحبه تخصصی با محوريت پرسشنامه
طراحیشدهبراساسدادههاياستخراجشدهازاسنادوادبیاتنظريصورتگرفت.جهت
تأمین روايی و اعتبار پژوهش ،مصاحبهشوندگان از میان مديران سابق و فعلی وزارت
نهادهايمتولیامردرحوزهفضايمجازيوآموزشوپرورش،

آموزشوپرورشوساير

شدهاند .
خبرگانوفعاالنحوزهتعلیموتربیتومديرانمدارسغیردولتیودولتیانتخاب 
باتوجهبهنظرياتوجنبههايمختلفکارکرديوتأثیراتفضايمجازيبرحوزه
مهمترين مسائل مطرح در
تعلیم و تربیت که در ادبیات نظري بهتفصیل مورداشاره  ،

)1. Grounded Theory (GT
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وپرورشبافضايمجازيباتوجهبهمفاهیمنهگانه


مواجههآموزش
سیاستهاي 

خصوص
پیشرواستخراجخواهندشد :
 .0توانمندسازي 
 .0مقرراتگذاري 
 .8آموزش 
 .5تقويتزيرساخت 
 .5تولیدمحتوا 
همکاريباذينفعان 

. 3
 .1خانواده 
 .3مجوزدهیونظارت
 .5همکاريوهمافزايیمیاننهادي

یافتههای حاصل از مصاحبه عمیق با صاحبنظران
بنديوکدگذاريمصاحبههايانجامشده،درسهمرحلهکدگذاريباز،کدگذاري


جمع
محوريبهجهتاستخراجمفاهیمودرنهايتکدگذاريانتخابیبهجهتاستخراجمفاهیم
انجامپذيرفتودرنهايتمحورهايموجودومطلوبکلمصاحبههابهتفکیکبررسیو

تحلیلشدند .
يانجامشده0023،کدباز52،مفهومو05مقولهاستخراج


مصاحبه
ازکدگذاري05
و موردبررسی قرار گرفت .جدول تقسیمبندي مفاهیم استخراجشده به سه محور عناصر
سیاستیمرتبطباوضعیتموجودومطلوبمواجههآموزشوپرورشبافضايمجازيرا

یدهد .
نشانم 
بررسی جدول مشخص میسازد  81مفهوم مستخرج عناصر تشکیلدهنده نظريه
مفهومديگرعناصرتشکیلدهندهنظريهسیاستیمطلوبو 03مفهوم

سیاستیموجود 81،
اجزاينظريهسیاستیموجودومطلوبوزارتآموزشوپرورشدرمواجههبا

نیزمشترکاً 
فضايمجازيراشکلدادهاند .
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بايستههاي حکمرانی آموزشوپرورش در فضاي مجازي»« ،الگوي
مقولههاي « 
مواجهه آموزشوپرورش با فناوريهاي نوظهور»« ،تجربیات پیشین آموزشوپرورش»،
توجهبهضرورتتولیدمحتوا،نقشرقباوبازيگرانبخشخصوصی»«،تقويتواصالح

«
جايگاهحاکمیتوتعامالتبیرونیوزارتآموزشوپرورش»«،آموزشوتوانمندسازي»،

سیاستگذاريتربیتمبنا»«،فضايمجازيکودکو

«نحوهادراکبهفضايمجازي»«،
آموزشوپرورش و مدل مطلوب هنجاري مواجهه با فضاي مجازي» و

نوجوانان»« ،
نیزمقولههايیهستندکهمقولههاي مطلوبسیاستی

آموزشوپرورشدرعصرپساکرونا»

«
آموزشوپرورش در مواجهه با فضاي مجازي را تشکیل میدهند .همچنین مقولههاي

«ضعف بدنه و ساختار آموزشوپرورش در عرصه فناوري»« ،جايگاه قوانین ،اسناد و
بخشنامههاي باالدستی در آموزشوپرورش»« ،نقش آموزشوپرورش در استقالل فضاي
تشکیلدهنده اجزاي مقولههاي سیاستی موجود وزارت آموزشوپرورش در

مجازي» 
مواجههبافضايمجازيهستند .
نشاندهندهايناستکهدر
جداولکدهايانتخابی(مقولهها)انتزاعشدهازدادهها ،
فرآيند تجزيهوتحلیل دادهها  ،پس از مصاحبه هفتم هیچ کد انتخابی (مقوله) جديدي به
دادههاي مصاحبههاي بعدي،
دست نیامده است و کدهاي محوري (مفاهیم) حاصل از  
نوعیآنراارتقادادهاند .


اندوبه

هاي)پیشینراتقويتکرده

کدهايانتخابی(مقوله
پس از مصاحبه پانزدهم نیز ،کد محوري (مفهوم) جديدي از دادهها ،ايجاد نشده
است.توقفظهورکدهايانتخابیوسیرنزولیشکلگرفتنکدهايمحوري(مفاهیم)
نشانگرآناستکهبرطبقاصولروش
جديددرفرآيندکدگذاريازمصاحبهسیزدهم ،
داده بنیاد ،پژوهش به اشباع نظري رسیده است و مصاحبههاي بعدي و تجزيهوتحلیل
دادههايآن،جهتاطمینانازحصولاشباعنظريواستحکامروايیپژوهشانجامشده

است .
مرحلهاي  05مصاحبه

درجدولشماره 5تجمیعدادههايحاصلازکدگذاريسه
شدهاند :
عمیقانجامگرفتهباخبرگاناجرايیومديريتینمايشداده 
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جدول  :0تجمیع دادههای حاصل از کدگذاری سه مرحله داده بنیاد
ردیف

کدهای انتخابی (مقولهها)

0

ناکارآمديرويکردتصديگرايانهآموزشوپرورش

حکمرانیمبتنیبرتنظیمگري،هدايتونظارتتوسط


0

آموزشوپرورش

لزومپیشرانبودنمدلمردمیوانعطافپذير


8

حکمرانیدرآموزشوپرورش(حکمرانیغیرمتمرکز)

تأثیراترشدفناوريدرساختارونحوهحکمرانی

5

آموزشوپرورش

لزومتغییرمواجههآموزشوپرورشباپديدهکنکورو


5

مؤسساتکنکوري
توجهبهقدرتانتخابگريمصرفکنندهولزوم


3
1

ذائقهسازيتوسطآموزشوپرورش

بايستههايحکمرانی


لزومتسلطتصمیمسازانومديراندر

آموزشوپرورشدرفضايمجازي


زوفناوريهاينوين

آموزشوپرورشبهعلمرو


3

وگومیانبدنهآموزشوپرورش


اهمیتتعاملوگفت
لزومترسیممدرسهآيندهبراساسآرايشرسانهاي


5

مبتنیبرفناوريهاينوين

ضرورتارتباطعملیاتیمتخصصانعلومتربیتیبا

02

مدارسوآموزشوپرورش

لزومايجادرويکردوساختاريکپارچهوعملیاتیبه

00

فناوريهاينوين

00

05
03

سیاستی
موجود
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

جايگاهآموزشوپرورشدرنسبتبافرآيند


موجودو

توسعهپذيريجامعه


مطلوب

لزومتوجهبهمعلمانبهعنوانمسئلهاصلی


08
05

کدهای محوری (مفاهیم)

جهت

آموزشوپرورش

يوهويتیآموزشوپرورشدرنسبت

ضعفساختار

مطلوب
موجود

ضعفبدنهوساختار

بانهادحاکمیت

آموزشوپرورشدرعرصهفناوري


کثرتمخاطبانوبدنهآموزشوپرورش


موجود

بدنهمديريتیغیرمتخصص،کهنسالوضعیفدر


موجود
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ردیف

کدهای انتخابی (مقولهها)

کدهای محوری (مفاهیم)

جهت
سیاستی

ساختارهاياثرگذارآموزشوپرورش

روزمرگیوضعفساختارهايمالیوحقوقی

01

آموزشوپرورش

ازهمگسیختگیساختارهايتصمیمگیردر


03

آموزشوپرورش(آنارشیسمسیاستی)

تغییراتمديريتیپیدرپیوبیثباتسازدر


05

آموزشوپرورش(مانايیپايینمديران)

انفعالراهبرديوتاريخیآموزشوپرورشو


02

حاکمیتدرمواجههبافناوري
عدممفاهمهکارآمدمیانبدنهمديريتیستادوصف

00

درآموزشوپرورش

بازخوانیوبهرهگیريازتجربهشبکهملیيادگیري


00

مدارسرشددرقالبشبکهاينترانت
عدمکارايیشبکهرشدبهدلیلعدمپاسخگويیبه

08
05

نیازهايموجود
تجربیاتپیشینآموزشوپرورش

فناوريهاينوين

05
03

82
80

باالدستیدرآموزشوپرورش


موجود
موجود
موجود

موجود
موجود

لزومبازخوانیسابقهديرينهوزارتآموزشوپرورش


موجودو

درحوزهفناوري

مطلوب

معايباسنادسیاستیولزومنقدواصالحآنان
جايگاهقوانین،اسنادوبخشنامههاي

موجود

بايستههايسیاستیوراهبرديپلتفرمسینا


اعالمی

03

موجود

موجود

ستهاياجراشدهوقوانینرسمیو
عدمهمخوانیسیا 

01

05

پیشرانبودنآموزشوپرورشدرمواجههابتدايیبا


موجود

(سندرومسندنويسی)
عدمبهروزرسانی،کلیبودنوغیرعملیاتیبودناسناد

سیاستی
لزومتعريففرآيندبهنتیجهرسیدناسناددر
وپرورشدرسلسلهمراتبساختاري


آموزش
محدوديتعملکرديآموزشوپرورشذيل


موجود
موجود
موجود
مطلوب
موجود
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ردیف

کدهای انتخابی (مقولهها)

کدهای محوری (مفاهیم)

جهت
سیاستی

چهارچوبهايرسمیوابالغی

وجودتعريفغلطوسنتیازفناوريهاينويندر

80

نگاهمحافظهکارانهمديران

اسنادسیاستی–
غلبهنگاهفنی،زيرساختیوديوايسمحوردر

88

آموزشوپرورش

لزوماتخاذرويکردمتعادلوبومیدرخصوص

85

فناوريهاينوين
عدمفهمواشرافکاملنسبتبهمسئلهتحولديجیتال

85

درآموزشوپرورش


83
81

(شکافديجیتال)
فناوريهاينوظهور

مواجههصوريوکاريکاتوريآموزشوپرورشبا

مقولهفناوريهاينوين

ورودديرهنگاموعجوالنهآموزشوپرورشبهموضوع

فناورياطالعات(توسعهشتابان)
تصمیمگیريهاياقتضايیوبدونپشتوانهعلمیدر

آموزشوپرورش

عدمتعريفنسبتمیانآموزشوپرورشوزندگی


50

موجود

مطلوب

آموزشوپرورشبافناوريهاينوين(تأخرفرهنگی)


52

مطلوب

توجهبهويژگیهاينسلیفرزندانعصرديجیتال

الگويمواجههآموزشوپرورشبا

85

موجود

موجودو

مواجههتهديدمحورجامعهوبهطبعآن

83

موجود

واقعیدانشآموزان


موجود
موجود
موجود
موجود
موجود

ضرورتتوجهبهاولويتايجادسرويسوتولید
50
58

محتوايبومیبهصورتانبوهوبانظارت

ضرورتتولیدمحتوا

55
55

مطلوب

آموزشوپرورش

ضعفتولیدمحتوايالکترونیک

موجود

تولیدمحتوابهصورتخودجوشتوسطمعلمانو


موجودو

دانشآموزانوبخشخصوصی


مطلوب

نقشرقباوبازيگرانبخش

تضعیفبازاروبخشخصوصیفعالتوسط

خصوصی

صدورمجوزهايسختگیرانه

آموزشوپرورش–


موجود
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ردیف

کدهای انتخابی (مقولهها)

لزومتسهیلدرورودبازاروبخشخصوصیبهحوزه

53

آموزشهايمجازي

ضعفآموزشوپرورشدرقیاسبارقبايبخش


51

خصوصیوبازاردرعصرديجیتال

53
55
52
50

حاکمیتبافضايمجازي

مديريتیدرپلتفرم
تفکروساختارسنتیدرآموزشوپرورش


چندساحتیبودنتحولديجیتال
تعريفاشتباهآموزشوپرورشازواژههوشمندسازي


53

32

هايآموزشوپرورش

تصمیمگیري


مطلوب

جلبمشارکتنهاديولزومتعريفمدلاقتصاديو

55

55

تأثیرگذاريتعامالتسیاسیاقتصاديبر

موجودو

زيرساختمبتنیبرشبکهملیاطالعات

55

53

دولتی

مطلوب

ايفاينقشوزارتارتباطاتدرراستايايجاد

58

دراسنادوراهبردها
نحوهادراکبهفضايمجازي

موجود

مدارسخصوصیبهعنوانکمکآموزشوپرورش


جايگاهحاکمیتوتعامالتبیرونی تناقضرويکرديوعدممشخصبودنتکلیفکلیت
وزارتآموزشوپرورش


مطلوب

موجودو

هايآموزشوپرورشنسبتبهنهادهايرقیب


مزيت

50

51

کدهای محوری (مفاهیم)

جهت
سیاستی

لزومديدپارادايمیوفلسفیبهفضايمجازيو
تأثیراتآندرجامعه
الزمهنگاهکاربرديوتفهمینسبتبهاجزايفناوري
اطالعات
وريخردمندانهازفناوريبهعنوانيکرسانه


بهره
شوپرورش
مکملدرکنارآموز 
فضايمجازيبهمثابهامتدادفضايحقیقی


موجودو
مطلوب
موجود
موجود
مطلوب
موجود
موجودو
مطلوب
موجود
مطلوب
مطلوب
مطلوب

موجودو
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ردیف

کدهای انتخابی (مقولهها)

کدهای محوری (مفاهیم)

جهت
سیاستی
مطلوب

الزمهتحولديجیتالتحولدرنحوهتفکرنسبتبه

30

فناوري
خألآموزشوتوانمندسازيمعلمانودانشآموزان


30

الزمهتعريفسوادرسانهايدررويکردهنجارمند


38

تعلیموتربیتاسالمی
لزوماتخاذرويکردچندبعديوبلندمدتبهمقوله

35

ايدهتربیترسانهاي

سوادرسانهاي-

لزومهدايتوراهبريمصرففضايمجازي

35
33

دانشآموزانازسنینابتدايی

آموزشوتوانمندسازي

ديجیتال

31

اهمیتمقولهسوادفناوريدرآموزشوپرورش
ايدرحوزههاي


کنشمفهومسوادرسانه

لزومبرهم

33

يادگیريآموزشوپرورش

انحرافآموزشوپرورشدرزمینهآموزشو


35

توانمندسازي
یتمحوردرسیاستهاي

لزوماولويتدهینگاهترب


12

آموزشوپرورشوحاکمیت


10
10
18
15
15

آموزيوفرهنگسازيمبتنیبراقتضائاتعصر


مهارت

سیاستگذاريتربیتمبنا


مطلوب
موجود
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
موجودو
مطلوب
مطلوب
موجود
مطلوب

مدلمطلوبتربیتی؛مديريتگرايشهاوتوجهات


مطلوب

اهمیتمضاعفنقشخانوادهوالديندرتعلیمو

موجودو

تربیت

مطلوب

افزايسايرنهادهايمتولیدر


ايفاينقشدرستوهم
امرتعلیموتربیت
اذرويکردمنسجموحمايتیسايرنهادهاي

اتخ
حاکمیتنسبتبهمسئلهتعلیموتربیت
الزمهايجادوتقويتجايگزينتربیتیخارجازفضاي
مجازيبرايکودکانونوجوانان

مطلوب
مطلوب
مطلوب
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ردیف

کدهای انتخابی (مقولهها)

13
11

هايسیاستیوراهبردينرمافزارشاد


بايسته
آموزشوپرورشدرعصرپساکرونا


13

عدمهمخوانیمختصاتفضايمجازيبامبانی
هنجاريتعلیموتربیتاسالمی

فضايمجازيکودکونوجوانان
30

52

مطلوب

وپلتفرمهايداخلی


مطلوب

شبکهملیاطالعات
مضراتاستفادهمدارسازپلتفرمهايخارجی

مفیدوايمن

هنجاريمواجههبافضايمجازي

مطلوب

تأثیرآموزشوپرورشدراقبالبهشبکهملیاطالعات


استقاللفضايمجازيوراهاندازياينترنتملیسالم،


آموزشوپرورشومدلمطلوب


مطلوب

موجودو

هايداخلیوزيرساختهايمبتنیبر

ضعفپلتفرم

33
35

ايجادسطحدسترسیمتناسبباکودکانونوجوانان

اپراتورها

فضايمجازي

موجود

نوجوانان

فراهمآوريبستهمناسبکودکانونوجوانانتوسط

نقشآموزشوپرورشدراستقالل


موجود

مطلوب

ازفضايمجازي

35

مطلوب

توجهبهآسیبهايفضايمجازيبرايکودکانو

منديدانشآموزان


لزومتدويندستورالعملنحوهبهره

35

موجودو

موجودو

درفضايمجازي

38

31

وپرورشبهفناوريهاينوين


آموزش

مطلوب

محتوايی

30

مطلوب

تأثیرکروناوتعطیلیمدارسبررويکرد

لزومتوجهبهرهابودگیفضايمجازيوپااليش

32

موجودو
موجودو

فناورياطالعاتبهمنظورتحققبسطعدالتآموزشی


15

33

کدهای محوری (مفاهیم)

جهت
سیاستی

طراحیمدلهنجاريزيستبومفضايمجازي

طراحیمدلمشخصساختارينسبتيابیفضاي
مجازيوآموزشوپرورش


موجود
موجودو
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
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در نمودار شماتیک مقولهها و مفاهیم نظريه سیاستی موجود و مطلوب وزارت
شدهاند :
ترسیم 

آموزشوپرورشدرمواجههبافضايمجازيدرنمودارشماره5


نمودار  .5مؤلفههای موجود و مطلوب نظریه سیاستی وزارت آموزشوپرورش در مواجهه با فضای
مجازی

آموزشوپرورش،

يگري دروزارت
شرحنمودار:باتوجهبهنمودار،5نگاهمبتنیبرتصد 
عدم تعامل صحیح با بخش خصوصی و بازار ،ضعف بدنه مديريتی و ستادي
بهروزرسانی قوانینوسیاستها وعدمتعريفاهدافمشخصو
آموزشوپرورش،عدم 

بهرهمنديازتجربیاتپیشیندرمواجههبافناوري،درکنارنبود
فشدهدراسناد،عدم 
تعري 
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برنامهريزي صحیح براي آموزش و
ادراک صحیح به مقوله فضاي مجازي و عدم  
دادهاند .
مؤلفههاينظريموجودراتشکیل 
توانمندسازيمعلمان،دانشآموزانووالدين 
مؤلفههاي مطلوب نظريه سیاستی نیز ،ايفاي نقش تنظیم گري و راهبري و نظارت
آموزشوپرورش در کنار تعريف نقش صحیح براي بخش خصوصی

محتوايی توسط 
جهتتولیدمحتوايسالم،مفیدوايمن،تعاملباوزارتارتباطاتجهتايجاددسترسی
ششده برايکودکانونوجواناندرفضايمجازي،توجهبهويژگیهاينسلی
امنوپاالي 
کودکان و نوجوانان عصر هزاره ،برنامه مدون توانمندسازي مديران ،معلمان و دانش
آموزانبرايمواجههصحیحوکارآمدبافضايمجازيوضرورتتوجهبهاولويتايجاد
سرويس و تولید محتواي بومی در زيرساخت شبکه ملی اطالعات بهصورت انبوه و با
نظارت آموزشوپرورش و درنهايت طراحی مدل هنجاري زيستبوم فضاي مجازي با
یشود .
آموزشوپرورشراشاملم 

نظارت

جمعبندی و نتیجهگیری
گیريازروشتحلیلدادهبنیادبهدنبالاستخراجمؤلفههايموجودو


اينپژوهشبابهره
مطلوبسیاستیوزارتآموزشوپرورشجمهورياسالمیايرانازنگاهخبرگانمديريتی
اعمازمديرانفعلیوسابقوزارتآموزشوپرورشوهمچنینخبرگاناجرايیاعماز

معلمانحوزهفناوريآموزشیوسوادرسانهايونخبگانحوزهتعلیموتربیتبودهاست .

بنديکلیوزارتآموزشوپرورشتارسیدنبهالگويمواجههصحیح،


دريکجمع
بهروز و کارآمد با حوزه تحول فاصله نسبتاً زيادي دارد .همچنین الزمه ايجاد تحول و

اصالحرويکردفعلیدروزارتآموزشوپرورش،تغییرنقشنهادتعلیموتربیترسمیاز

ناحیهتصديگريبهجايگاهتنظیمگرياست.همچنینبايدبرايسايرنهادهايدخیلدر

رسانههايرسمیونهادهايتبلیغیترويجیراهمدرفرآيند
فرآيندتربیتمانندخانواده ،
گذاريتربیتیدربستررسانههايمجازينقشجديقائلشد .


سیاست
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صورتبندی مدل نظری در وضعیت موجود
باتوجهبهتعاريفگفتهشدهمدلنظريهسیاستیدروضعیتموجوددرجدولشماره3

نمايشدادهشدهاست :

جدول  .5مدل نظری در وضعیت سیاستی موجود
 رويکردتصديگرايانه
شرایط علّی

ضعفبدنهمديريتیآموزشوپرورش 


ازهمگسیختگیساختارهايتصمیمگیر 


 جايگاهحاکمیتوتعامالتبیرونی 

شرایط زمینهای

 غیرعملیاتیبودناسنادسیاستی 
 شکافديجیتال
 ضعفارتباطبابخشخصوصی 
 مشکلادراکیبهفضايمجازي 

شرایط مداخلهگر

محدوديتعملکردآموزشوپرورش 


 بدنهومخاطبانمتکثر 
 تناقضرويکرديحاکمیتدرمواجههبافضايمجازي 

پدیده محوری
راهبردها
پیامدها

وپرورشبافناوريهاينوظهور


الگويغلطمواجههآموزش

 عدمتوجهنقشرقباوبازيگرانبخشخصوصی 
 عدماهتمامبهآموزشوتوانمندسازي 
 ضعفبدنهوساختارآموزشوپرورشدرعرصهفناوري 
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نمودار  .6صورتبندی مدل نظری در وضعیت سیاستی موجود

بر اساس نمودار با توجه به نظريه سیاستی موجود ،عوامل علّی در نظريه سیاستی
آموزشوپرورش در مواجهه با فضاي مجازي ،رويکرد مبتنی بر تصديگري و بدون

مداخله بخش خصوصی در آموزشوپرورش است .همین رويکرد منجر به ضعف بدنه
تخصصی و ازهمگسیختگی ساختارهاي تصمیم گیر در آموزشوپرورش شده است.
شرايط علی متأثر از شرايط زمینهاي و مداخلهگر مانند شکاف ديجیتال موجود میان
دانشآموزان و معلمان و والدين ،بدنه متکثر آموزشوپرورش و درعینحال محدوديت

عملکرد سیاستی آموزشوپرورش و اسناد سیاستی غیرعملیاتی ،ضعف ارتباط نهادي در
آموزش وپرورشباحاکمیتوبخشخصوصیهستند.پديدهمحوريدراينمیانالگوي

غلط مواجهه نهاد آموزشوپرورش با فناوري اطالعات است .عدم توجه به مؤلفههاي
موزشوتوانمندسازيوبهرهگیريازظرفیتبخشخصوصیدرنهايت

راهبرديمانندآ
منجربهايجادپیامدضعفکلینهادتعلیموتربیتدرمواجههبافناوريهايجديدخواهد

شد .
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صورتبندی مدل نظری در وضعیت مطلوب
ترسیم مفهومی مدل نظريه سیاستی مطلوب آموزشوپرورش جمهوري اسالمی ايران در
مواجههبافضايمجازينیزدرجدولشماره1نمايشدادهشدهاست :
جدول  .6مدل نظری در وضعیت سیاستی مطلوب
حکمرانیمبتنیبرتنظیمگري،هدايتونظارتتوسطآموزشوپرورش


شرایط علّی

وپرورشبهعلمروزوفناوريهاينوين


لزومتسلطتصمیمسازانومديراندرآموزش

هآيندهبراساسآرايشرسانهايمبتنیبرفناوريهاينوين 

 لزومترسیممدرس
وگومیانبدنهآموزشوپرورش


اهمیتتعاملوگفت


شرایط

 لزوم پیشران بودن مدل مردمی و انعطافپذير حکمرانی در آموزشوپرورش (حکمرانی

زمینهای

غیرمتمرکز)
 نگاهپارادايمیومبتنیبرديدگاههاياسالمیبهفضايمجازي 

شرایط
مداخلهگر
پدیده
محوری

لزومتسهیلدرورودبازاروبخشخصوصیبهحوزهآموزشهايمجازي


عنوانيکرسانهمکملدرکنارآموزشوپرورش


وريخردمندانهازفناوريبه

بهره

 ايجادسطحدسترسیمتناسبباکودکانونوجواناندرفضايمجازي 
 اصالحوارتقاالگويمواجههآموزشوپرورشبافضايمجازي
آموزشوتوانمندسازيمعلمان،والدينودانشآموزان



راهبردها

توجهبهويژگیهاينسلیفرزندانعصرديجیتال(شکافديجیتال)


 ضرورتتوجهبهاولويتايجادسرويسوتولیدمحتوايبومیبهصورتانبوهوبانظارت
آموزشوپرورش 


پیامدها



بومفضايمجازيبرايآموزشوپرورش 


ريزيست
 طراحیمدلهنجا

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهفتم| شمارة |22پايیز0011

| 10

صورتبنديمدلنظريدروضعیتسیاستیمطلوب

نمودار.1
حرکتآموزشوپرورشبهسمتتنظیمگیريو

درنظريهسیاستیمطلوب،شرايطعلی،
نظارت و راهبردي است .همچنین الزم است تا مدل مطلوب مدرسه آينده در نسبت با
فناوري و تسلط مديران آينده بر فناوريهاي ارتباطی را در نظر گرفت؛ که در شرايط
زمینهاي چون ايجاد بستر تعامل و گفتوگو میان بدنه مديريتی و صف و معلمان

وپرورشوپیشرانبودنحاکمیتمردمیوانعطافپذيروبراساسنگاهپارادايمی


آموزش
يمجازيقابلمطرحشدنهستند .

ومبتنیبرديدگاههايفلسفیواسالمیبهفضا

تسهیلوروداثربخشبازارومؤسساتخصوصیبهحوزهفناوريهايآموزشیوباال

بردنکیفیت بهرهوري خردمندانهازفناوريبهعنوان يکرسانهمکمل وهمچنین ايجاد
سطحدسترسیامنبهکودکانونوجواناننیزشرايطمداخلهگرمدلسیاستیمطلوبرا

پديدهمحورياينمدلاصالحوارتقاالگويمواجههآموزشوپرورشبا

شکیلدادهاند .

ت
فضايمجازياستکهبااستفادهازراهبردهايیچونآموزشوتوانمندسازيحداکثري
معلمان و دانشآموزان و والدين ،توجه به ويژگیهاي نسلی کودکان و نوجوانان و
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ويسوتولیدمحتوايبومیبهصورتانبوهوبانظارت

ضرورتتوجهبهاولويتايجادسر
عنوانراهبردمدلبهپیامداصلیآنطراحیمدلهنجاريزيستبوم


وپرورشبه

آموزش
فضايمجازيبرايآموزشوپرورشرسیدهاست .
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