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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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 رانیا یاسالم یوپرورش جمهور آموزش یاستیس هینظر یها مؤلفه

 ییو اجرا یتیریاز نگاه خبرگان مد یمجاز یدر مواجهه با فضا

 

 

بیشکیدمحمدعلیس
تهران،  ،واحد تهران جنوب، یرسانه دانشگاه آزاد اسالم تیریمد یدکتر

 .رانیا
 

ناصرباهنر
گ و ارتباطات دانشگاه امام و فرهن یدانشکده معارف اسالم اریدانش

 .رانیتهران، ا ،(السالم هیعل)صادق
 

 .رانیتهران، ا ،واحد تهران جنوب ،یدانشگاه آزاد اسالم اریاستادیهاشمیبندمحسنیس

  چکیده
خصوصدرمیانکودکانونوجوانان،سببمنديازآنبهگیريبهرهرشدوگسترشفضايمجازيوهمه

بسیا دغدغه برايخانوادهايجاد جدي حیثچگونگیر از کشور تربیتدر آموزشو امر متولیان و ها

تنظیم نظارتو فضايمجازيوعدم از نوجوانان کودکانو گسترده استفاده است. آنشده با مواجهه

بهدلیلتأثیرگذاريشگرفآنبرفرآيندهايتربیتیو گیريکافیازسوينهادهايمتولیامرتربیت،

میاننسلیيهااجتماعیوشکافيهاهاوبحرانسببايجادگسستمروربهرفتاريآنان،يهارکنشتغیی

رکنتعلیموتربیتنيترمهمعنوانبهجايگاهمدرسهجيتدربهعمیقمیانوالدينوفرزندانخواهدشدو

متزلزلخواهدکرد. درصددفهموضعیتپژوهشحاضربااستفادهازرويکردکیفیرسمیوعمومیرا

فضايمجازيوبهموجودنظريهسیاستیوزارتآموزش با وپرورشجمهورياسالمیايراندرمواجهه

هايهايوضعیتمطلوبآن،ازطريقمصاحبهعمیقبامديرانوخبرگانوتحلیلدادهدستآوردنمؤلفه

وپرورش،گريدروزارتآموزشصدينگاهمبتنیبرتآمدهازطريقروشدادهبنیادبودهاست.دستبه

هايوپرورش،مؤلفهعدمتعاملصحیحبابخشخصوصیوبازار،ضعفبدنهمديريتیوستاديآموزش

هايمطلوبنظريهسیاستینیز،ايفاينقشتنظیمگريوراهبريواند.مؤلفهنظريموجودراتشکیلداده

فنقشصحیحبرايبخشخصوصیجهتتولیدوپرورشدرکنارتعرينظارتمحتوايیتوسطآموزش
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محتوايسالم،مفیدوايمنوضرورتتوجهبهاولويتايجادسرويسوتولیدمحتوايبومیدرزيرساخت

شود.شبکهملیراشاملمی

.یاستیس هینظر تال،یجیشکاف د ت،یو ترب میتعل ،یمجاز یوپرورش، فضا آموزش :ها واژهکلید
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 مقدمه 

هاياجتماعیوفضايمجازيوشبکهگیريازسهولتدسترسیوبهرهگسترشو،رشد

سبببروزمسائلومعضالتنوينتربیتیو،افزايشسرعتوپهنايبانداينترنتدرکشور

به جوانان و نوجوانان است. شده تربیتیکشور فرهنگیو نظام رکنآموزشیدر عنوان

جامعه آينده مهم، استفااز و پیدايشدهترينمخاطبان فضايمجازيهستند. از کنندگان

هايمختلفيگذشتهتغییراتعمیقیرادرعرصههايجديدطینزديکبهدودههرسانه

در تغییر رهگذر از چیز هر از بیش تغییرات اين است. آورده پديد روزمره زندگی

بلکهخوديک،هگذاشتتأثیرتنهابرفرهنگجوامعمعاصرساختارهاوالگوهايارتباطینه

،عرصهفرهنگینوينپديدآوردهاستکهباتعابیرمختلفازآنبهفرهنگالکترونیکی

:0202،فرهنگسايبروفرهنگنوينيادشدهاست.)بل،فرهنگمجازي،فرهنگديجیتال

هاينويندرآناستکهمايکیازمعانینوبودگیدرعبارترسانه0(.بهگفتهلیستر02

 :Lister et al, 2003هادراختیارنداريم)ايبرايدرکاينرسانههايجاافتادهنظريههنوز

9.)

متأثرازفضاي،اقتصاديجوامع،سیاسی،اجتماعی،امروزهتمامیمناسباتفرهنگی

مجازي فضاي امتداد به مجازي فضاي تعبیري به و هستند ارتباطاتمجازي و مجازي

دربرگرفتهاستوبهحقیقیتبديلشدهاستوک نوعیجامعهلیهسطوحزندگیبشررا

هاياطالعاتوارتباطاتپديدآوردهاستکهازآنبهجامعهجديديرابربسترفناوري

کنند.تعبیرمی0ايشبکه

هايهمراهوخصوصتلفنتلفنوبه،اينترنت،يعنیرايانه،گسترشابزارهايديجیتال

خانگ ديجیتال فرهنگابزارهاي يعنی ايران جامعه اصلی برنهادهاي ی ،سیاست،

گذاردهاستوفرآيندديجیتالیشدنتأثیرروابطاجتماعیافرادوآموزش،خويشاوندي

در تحوالتفناورانه روند درواقع است. فرهنگیخاصبرايخود دادن شکل حال در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Lister 

2. NetWork Society 
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جديديهدايتکردههايتربیتیوآموزشیدرجامعهرابهسمتفرهنگوبنیان،کشور

(.0831:052،است.)فاضلی

به جوانان و جستنوجوانان خودحسبطبع وجوگر از، تازه تغییراتعصر بر بنا

ارتباطاتشبکه نسلنويناز اولینمخاطبان وارتباطاتجزو گرفتند اينترنتیقرار ايو

تبسیارزيادينسبتکلیمناسباتايننسلدرتغییراتاينترنتیدچارتغییراتوتحوالبه

تواننسلینامیدطورکلینسلامروزنوجوانوجوانرامیهايپیشازخودشد.بهبهنسل

معناستوازهنگامتولدباجهانیکهزندگیبدوناينترنتوفضايمجازيبرايآنانبی

ت.طبقاندکهتمامارتباطاتدرآنمبتنیبراينترنتوفضايمجازيبودهاسمواجهشده

پیواينترنت تحقیقاتی مؤسسه آمار ، پژوهشی55بیشاز در نوجوانان و کودکان درصد

تلفن هوشمندبهرههايآمارياز آناناذعانداشتندکه55مندهستندوهمراه درصداز

میشبانه سر به آنالين حالت در )روز مؤلفهpewinternetresearch.comبرند از هاي(

ازمیزانسرعتوبه،دهدرفضايمجازيکنناصلیوتعیین تبعپهنايبانداينترنتاست.

المللکشوروهاياخیرظرفیتپهنايبانداينترنتبینابتدايوروداينترنتبهايرانتاسال

هايکهتنهادرطولسالنحويهمچنینظرفیتآيپیداخلیروندصعوديداشتهاستبه

اواخر0850 برا0853تا ربطعالمرسمیمراجعذيبنا المللدرپهنايبانداينترنتبین،

درواقع0گیگابايتبرثانیهرسیدهاست.318درصديبهرقم385وروديکشوربارشدي

هاينوينارتباطیحسبرشدوگسترشفناوريبه ،کودکانونوجوانانازحیثروانی،

ن با بنیادينی تغییرات ذهنی منطق و شناختی و نمودهسلجسمی قبل درهاي البته و اند

واقعیت با آسیبمواجهه اجتماعی شدههاي )پذيرتر  ,Valkenburg& Piotrowskiاند

(.امروزهاينپديدهسبببروزمسائلمتعددتربیتیوفرهنگیبرايکودکان26-27 :2017

ولیاصلیمتعنوانبهجايگاهنهادآموزشوپرورش،ونوجوانشدهاستوباروندفعلی

عمومی و تربیترسمی دستخوش، دانشآموزان تربیت و فرهنگپذيري فرآيند در

تغییراتجديخواهدشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تارنمايسازمانتنظیممقرراتوارتباطاتراديويی.0
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عنواننهاديوپرورشبهوزارتآموزش،هاينوينبهکشورازابتدايورودفناوري

کشور در مهم ، در را متعددي فناوريموردتعاملتجربیات با مواجهه ازو نوين هاي

هايسیاستیشدهنتوانستندمبانیومؤلفهازتجربیاتانجامکيچیهدهاستولیسرگذران

 هاينوينوفضايمجازيرامشخصسازند.مواجههايننهادبافناوري

مؤلفه استکه سؤال اين به پاسخگويی دنبال به سیاستیپژوهشفوق نظريه هاي

فضاموجودومطلوبوزارتآموزش با خبرگانوپرورشدرمواجهه نگاه يمجازياز

اينپژوهشقصدداردتابا،ديگرعبارتمديريتیواجرايیمرتبطبااينحوزهچیست.به

بهره همچنین سیاستیو اسناد رسانهتحلیل ارتباطاتو عرصه نظراتنخبگان ،گیرياز

سیاست و معلمان همچنین تربیتو و وزارتآموزشتعلیم يوپرورشدرزمینهگذاران

تعلیموتربیترسمیم آنواجههنهاد فضايمجازيها با موجودوزارتنظريهسیاستی،

وپرورشجمهورياسالمیايراندرمواجههبافضايمجازيرااستخراجنمودهوآموزش

بنابراينمسئله؛هايکلیدينظريهسیاستیمطلوبدراينرابطهبپردازدسپسبهارائهمؤلفه

م پژوهشبر اين اصلی سؤال اين بنانهادهبناي که شد سیاستیيهامؤلفهخواهد نظريه

مطلوبوزارت و فضايوپرورشآموزشموجود با مواجهه جمهورياسالمیايراندر

مجازيچیست؟

 پیشینه پژوهش

جايیکهمحققدرمنابعداخلیوخارجیبررسیکردهاستپژوهشیدرزمینهنظريه تا

وزارتآموزش باوپرورشوسیاستی مواجهه در عمومی و تربیترسمی و تعلیم نهاد

قالب استو نبوده هاپژوهشفضايمجازيموجود مورد فضايتأثیردر اتاينترنتو

همچنینمدلشاخصه و نوجوانان و کودکان ومجازيبر هايزيستديجیتالکودکان

نداد واکاويقرار مورد ازحیثسیاستیموضوعفوقرا و بااينهنوجوانانبوده حالاند.

يمرتبطباحوزهکالننسبتيابینهادتعلیموتربیتهاپژوهشمحققتالشکردهاستتا

هاينوينراموردواکاويقراردهد.هايحوزهفناوريرسمیوعمومیوپیشرفت
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ايدردورهفناورياطالعات؛آموزشرسانه"باعنوان،(0202)0مقالهگومزوگاالن

اتفناوريدرامرآموزشتأثیربهبررسی"هايابتکاريآموزشيبرايسبکساختارنظر

راه و دنیايديجیتال در نقشمعلم کمرنگشدن و آن با جهانیکه-هايمواجهه در

استبه شده ديجیتال ابزارهاي با مواجهه مصنوعی سرخوشی دچار درکی-نوعی با

نیازبهاتفناورياطالتأثیرجانبهازابعادمختلفهمه عاتبرزندگیمردمپرداختهاست.

رسانه به تحلیل رويکرد آگاه، تغییرآموزشو و والدين و دانشآموزان و سازيمعلم

هايايجادنگرشانتقاديبهپیام،انگیزهوخالقیت،سبکتدريسمعلمانمبتنیبرآزادي

ايرسانه ارزش، رابطه فرهنگبررسی و رسانهها بر مؤلفهها طريقها از شده احصا هاي

تحلیل روشفرا فناوريديجیتال، آموزشیبا صحیحساختار برايمواجهه اينمقاله در

 است.

گرينهو و (0202)0گالوين مقاله، در نیز عنوان تحت با"اي تدريس استراتژي

همه"هاياجتماعیرسانه دوره در استکه شده نگاشته ويروسکرونا گیريشیوع به،

هايغیرحضورياست.مطالعهمذکورباروشهاينوينآموزشکاروقالبائهراهدنبالار

هايبرخطهاياجتماعیبرايآموزشاسناديومطالعاتتلفیقیپیشنهاداستفادهازرسانه

ايهوشمندانهدربرنامهآموزشآنالينگونههاياجتماعیبايدبهراارائهدادهاست.رسانه

بهدانشآموزانادغام کمکآموزششوندو اينرويکردنوعیبه در هايسنتیبیايند.

بهرسانه اجتماعی وسیلههاي يا غیررسمی کانال يک متناوبعنوان ارتباطات براي اي

برنامهدرسیبه دانشجويیتعريفخواهندشدوبرايارسالمطالبومحتوايمرتبطبا

 شود.دانشجوياناختیاردادهمی

مهدي و )باهنر 0855پور عنوان با دکتري رساله در جمهوري"( سیاستی نظريه

درصددارائهنظريهسیاستیجمهورياسالمیايران"اسالمیايراندرقبالفضايمجازي

دروضعیت،گیريازروشکیفیتحلیلمضمونودادهبنیاددرزمینهفضايمجازيبابهره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Gómez & Galan 

2.Greenhow & Galvin 
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تضعیفحاکمیتملیدراثر،اينپژوهشبندياند.براساسجمعموجودومطلوببوده

مسئلهاصلیبودهوبرايناساس،ايشدنقدرتدردورهفضايمجازيهوشمندوشبکه

مطلوب سیاستی نظريه اصلی محور ، و حاکمیت تقويت و مناسبات»حفظ بازطراحی

اياست.براساسشرايطواقتضائاتجامعهشبکه«حاکمیتوفضايمجازي

هايمطالعاتتطبیقیمدل"ايباعنواننیزدرمقاله،(0205انیوديگران)آزادهباواخ

کهبه"ترکیهوسنگاپور:الگويیجديدبرايايران،آموزشمعلماندرسهکشوراسترالیا

است نگارشدرآمده زبانانگلیسیبه رسیده، ايننتیجه اندبه المللیهايبینارزيابیکه

دهدکهبرخیکشورهادارايهايآموزشینشانمیطاتدرنظامفناورياطالعاتوارتبا

بودههايسريعپیشرفت اينزمینه اينراستاتريدر در اند. تحلیل، هدفپژوهشحاضر

برنامه حوزهتطبیقی در پیشگام کشورهاي در معلمان عمومی آموزش دوره فاوا هاي

يافته بود. ايران با آن مقايسه و دادهايفناوريآموزشی نشان تحقیق چالش، هايیرفع

،گذاريمالیدرازمدتفقدانسرمايه،همچونضعفدرجلبمشارکتبخشخصوصی

هايمنسجممحورهايتوسعهعدمآموزشقبلازخدمتمعلمانوعدماستراتژيارزيابی

 هايفناورياطالعاتوارتباطاتدردورهآموزشعمومیايرانهستند.برنامه

حورا )همچنین (0855محمدي مقاله، در عنوان تحت از"اي بهره نقش بررسی

يادگیري و ياددهی محیط در آموزشی فناوري و تعیین"تکنولوژي نقش کنندهبه

افزايشکیفیتآموزشپرداختهفناوري يادگیريو فرآينديادگیريو هايآموزشیدر

است.

درفضايمجازيدرتعامالتعملکردآموزشتأثیر"نیزدرمقاله،(0855باقرزاده)

هايمبتنیبرگیريازفناوريهايمثبتومنفیبهرهبهبررسیويژگی"ياددهیويادگیري

فضايمجازيدرتعامالتآموزشیپرداختهاست.

( نامیوندي و 0851شريفی مقاله در نیز رسانه"( آموزشسواد ابعاد وبررسی اي

"وعمومیکشوراطالعاتیدرنظامتعلیموتربیترسمی بهبررسیابعادآموزشسواد،

ايوايواطالعاتیدرنظامتعلیموتربیتکشوردرراستايارتقايسطحسوادرسانهرسانه
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روشاطالعاتیپرداخته به اساسپژوهشفوقکه بر استلتمیتحلاند. ،صورتپذيرفته

تعیینجامعههدفو،هاهتفکیکرسان،سطوحآموزش،گانهروشآموزشتعیینابعادپنج

ايواطالعاتیجامعههدفدارند.محتوايآموزشنقشمهمیدرارتقايسوادرسانه

هاينوينوفضايهايرسانههاوچالشفرصت"(درمقاله0855همتیانوديگران)

هايبهاهمیتنقشوجايگاهرسانه"وپرورشبرنقشاينترنتدرآموزشتأکیدمجازيبا

آموزشپرداختهنوين تربیتو حوزه تعاملیدر بهرهو با و روشمطالعاتاند گیرياز

چالشکتابخانه فرصتاي و رسانهها از استفاده امرهاي در مجازي فضاي و نوين هاي

هااندودرانتهاراهکارهايیجهتمواجههباآسیبتربیترسمیراموردبررسیقرارداده

اند.هاينوينارائهدادهرورشدرحوزهفناوريوپهايورودآموزشوچالش

دهندهاينواقعیتهايجديدنشانمروريبرادبیاتدرحوزهتعلیموتربیتورسانه

هايهاينوينورسانهوپرورشبهفناورياستکهدرحوزهرويکردسیاستینهادآموزش

شمعتبريموجودوجونمودهاستپژوهتاجايیکهمحققجستجديدوفضايمجازي

تحول با تربیتدرمواجهه تعلیمو همچنیندرخصوصنظريهسیاستینهاد است. نبوده

طورخاصنیزپژوهشیموجودنبودهاست.ديجیتالوفضايمجازيبه

 

 ادبیات پژوهش

 های جدید و اینترنت رسانه

بعضیتعاريف متنرسانه، ترکیبشدن هايجديدرا صوت، قالب، و يديگرهاويدئو

رسانهرسانه يکابزار ايايدر تعاملیبودندارايخصلت، هايیمانند وبو، بستر در

دارايخصلتديجیتالیمیاينترنت )و مانويچLogan,2005: 5دانند. درکتابخود0(.

رسانه» هايجديدزبان بهرسانه« را هايجديد بستر»عنوان بر که فرهنگی جديد اشکال

ابزارديجیتالیو،هاهايیمانندوبسايتکندوبرايآنمثالرندمعرفیمیرايانهقراردا

(.Manovich, 2003: 43نمايد)ايراذکرمی¬هايرايانهايوبازيچندرسانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Manovich 



 00|وهمکارانبیشکیدمحمدعلیس

 

به ديجیتالی و يکی و صفر بستر بر آنچه هر درواقع رسانهمانويچ يک عنوان

هايجديدرارسانهوگرانبهولترکند.میعنوانرسانهجديدمعرفیتعريفباشدرابهقابل

(Bolter and Grusin, 1999: 45دانند)هايسنتیمیشدهرسانهبازسازي

تنهابهخاطرتنوعوداند.اينويژگینهماهیتاينترنتراعدمقطعیتمی0کوايلمک

اينرسانهدرآينده دوام بهخاطرنوعیخصلتپست، بلکه اينترنتمدرنیستیآناست.

هايالگوهايچاپوپخشدرارتباطاتفراترازمحدوديت«يجديدرسانه»عنوانيکبه

کنندودريافتووگومیايديگرگفتايکثیرباعدهيآنعدهواسطهرود؛چراکهبهمی

 میزمانهمتغییر ممکن فرهنگی باکاالي ملی محیطزندگی از کنشارتباطی و شود

شودوپذيرمیشودوارتباطسريعجهانیامکانزمینیمدرنیتهجابجامیروابطفضايیسر

(0833:083،کوايلشود.)مکهادرقالبشبکهايجادمیهمگرايیرسانه

 جامعه اطالعاتی

تأثیرهايارتباطینوينواثراتآنمواجهوتحتايکهبافناوريبرايتحلیلنوعجامعه

کهبراياولینبار0متعدديوجوددارد.مفهومجامعهاطالعاتیمفاهیم،آنقرارگرفتهاست

اقتصاددانان12و32هايدردهه ومیالديدرآثارچندتناز شناسانآمريکا وجامعه

آثارفريتزمچلوب همهدر مطرحشد5دانیلبلو8بیشاز اينمعناستکهدانشو، به

هاياقتصاديواجتماعیهستندرحوزهشدنبهعواملکلیديداطالعاتدرحالتبديل

اي(.بهتعبیرمککوايلجامعهاطالعاتیياجامعهپساصنعتیجامعه0835:1،)معتمدنژاد

ترينفرآوردهاستابزارتولیدوهمچنینمهم،استکهدرآناطالعاتارزشمندترينمنبع

دهاستوبرحسبکلیهشکهعمدهنیرويکارازشاغلینمشاغلاطالعاتیتشکیلطوريبه

غلبهداردهاياقتصاديواجتماعینیزاطالعاتبرسايربخششاخص ،)مککوايل.ها

0833:001-005.)
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 ای جامعه شبکه

اندايمحصولهمگرايیسهفرايندتاريخیمستقلاست.اينسهفرايندعبارتجامعهشبکه

شبکهاز جامعه ظهور که اطالعات امکانانقالب را ساختارپاي تجديد ساخت؛ ذير

سوباهدفغلبهبربهاين0532ريزيمتمرکزازدههداريواقتصادمتکیبهبرنامهسرمايه

هايآندردههودنباله0532هايفرهنگیدهههايدرونیايندونظام؛ونهضتتعارض

اساس0512 بر کاستلز آنکه شبکهها جامعه امفهوم گسترشداده بسطو را ست.اي

شبکه جامعه جامعهدرواقع اجتماعیاي ساختارهاي که است شبکهاي پیرامون هاياش

فناوريفعال طريق از پردازششده ارتباطی و اطالعاتی برهاي مبتنی و ديجیتالی شده

(0853:05،گرفتهاست.)کاستلزشکل،میکروالکترونیک

دايک شبکه0ون جامعهجامعه را میاي توصیف کاي ازکند ترکیبی آن در ه

مبانیوساختارهايکلیديجامعهرادرهرسه،ايهايرسانههاياجتماعیوشبکهشبکه

ازشبکهسازمانیواجتماعیشکلمی،سطحفردي استفاده دايکسازيازنگاهوندهد.

می محسوب آشکار اجتماعی نیاز وشوديک ديگر؛ مختلف سطوح در سنتی روابط

افرادنیستند.بدينترتیبارتباطاتچهرهبهچهرهافرادبهارتباطاتمجازيپاسخگوينیاز

ايتغییرکردهاستوفناوريديجیتالیجايگزينارتباطاتفرديهايرسانهازطريقشبکه

ماهیتو،ايوشبکهاجتماعیمجازيهايرسانهشدهاست.اينبدانمعنیستکهشبکه

سازمان ساختارهايمعناي و دادهها تغییر را )اجتماعی (.Vandijk, 2006: 25-30اند.

دايکنمايشدادهشدهاست.ايازنگاهونساختارشماتیکجامعهشبکه0نمودارشماره
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 (Vandijk: 2006: 32) دایک ای در جوامع مدرن از دید ون ساختار جامعه شبکه .0نمودار 

شبکه جامعه شخص هر که است جهانی جامعه يک دراي که فرآيندهايی طريق از

شکلمیهايجهانیواقعمیشبکه اجتماعیرا ساختار و واقعتأثیردهدتحتشود آن

شبکهمی ويژگیاصلیجامعه مردمشود. دهنده ايپیونده جامعه، وکشورهاست. نهادها

افزايشبخشزمانهمايشبکه هابنديبا افزايشمی، بيکپارچگیامورجهانیرا هدهد.

سازيمردموهايیاستکهجهانیهاوشیوهتريندغدغهکاستلزتبیینراهبیانوبستراصلی

(.0852:053،کند)وبسترفرآيندهارايکپارچهمی

 0شکاف دیجیتال

 دهه اواخر در که بود اصطالحی اطالعاتی جامعه در و52نابرابري مطرح میالدي

ابريرابراساسساختارهاياجتماعیوموقعیتدايکايننابرموردبررسیقرارگرفت.ون

شکافديجیتالاوايلبه نبودنعنوانمؤلفهدسترسافراددرآنديدهاست. پذيربودنيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Deepening divide 
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دايکابعادجديديبرايآنشد؛اماونهايارتباطیبرايافرادمطرحمیوسايلوفناوري

بهره )فرصت زمان حوزه چهار او کرد. رسامطرح از جديد(نهگیري هاي ذهنی، منابع

منابعاجتماعی)شبکهوارتباطیکهبهفربراي،گیريازفناوري()دانشفنیجهتبهره

کمکمی فناوري به انگیزهدسترسی سبب که فرهنگی )پاداش فرهنگی منابع و کند(

بهره و شود.استفاده فناوري از فرد بهتر (گیري ددرواقع. نابرابري به رشکافديجیتال

می اشاره کشورها میان در ارتباطات و اطالعات فناوري از شاملاستفاده که کند

ارتباطاتسرمايه فناورياطالعاتو زمینه گذاريدر ايهايرايانهمهارت، هايمهارت،

،هايارتباطاتازراهدوراست.)کاظمپوريانوعبدلیاينترنتیودردسترسبودنشبکه

0855.) 

م ابعاد و رسانهعلل از استفاده و دسترسی در نابرابري جهت جديدختلفی هاي

سنمطرح استمانند شده شغل، زندگی، تحصیالتو سطح آموزش، در، فرد جايگاه

دستجزومفاهیمیهستندکهبايدموردتوجهقرارگیرند.جنسیتومسائلیازاين،خانواده

(Vandijk, 2006: 178ون.)پذيريافرادکمترباشداينترسدايکمعتقداستهرچهدس

گیريزيرابهره؛سببپايینبودنمشارکتآناندرفرآيندهايجامعهاطالعاتیخواهدبود

مهم از يکی فناوري شاملاز اين است. شبکه جامعه در جديد مشاغل شروط ترين

اقتصاديواجتماعیخواهدبود.،فرهنگی،هايسیاسیمشارکت

 0سواد دیجیتال

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

هايديجیتالدرجامعهگیريازرسانهدايکبابسطاينمفهومبهمهارتوسوادبهرهون

مراحلیکهبايدجهتاستفادهازفناوريوکم0ايهمتوجهنمود.درنمودارشمارهشبکه

دايکموردتوجهقرارگیردآمدهاست.هونکردنشکافديجیتالازنگا
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 (Vandijk, 2006: 181)دایک  مدل چهار سطح دسترسی به فناوری دیجیتال از نگاه ون. 7نمودار 

استمؤلفههمان آمده شکل در که فردطور انگیزه مانند هايی در، فرد مهارتی ارتقاي

اند.شدهندکهموردتوجهواقعترينعناصريهستگیريازفناوريونوآوريجزومهمبهره

کاهش و مهارتی جهتارتقاي سالخورده افراد نسبتبه جوان افراد انگیزه مثال براي

اقتصاديوسیاسی،اجتماعی،هايفرهنگیشکافديجیتالباالتراست.يابهنسبتمؤلفه

بعددرکشورهايمختلفشیوهمواجههبامفهومشکافديجیتالمتفاوتخواهدبود.در

اطالعاتیوراهبردي،دايکازمهارتيادگیريدرسهسطحعملیاتیمهارتیتعريفون

هاوهايالزمبرايکاربارايانهشود.درسطحعملیاتیمنظورمجموعهمهارتخالصهمی

مهارتسخت مجموعه اطالعاتی سطح در است. اينترنتوافزارها با مواجهه نحوه هاي

هاواطالعاتهايراهبردينیزمیزانآگاهیمهارت؛ورآناستمحیطوبونحوهکارد

(.Vandijk, 2006: 181هايجديداست)کلیفردوانگیزهاوازاستفادهازفناوري
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افزايشمهارت جهت بهرهبه فناوريهاي از استفاده و کاهشگیري و نوين هاي

می نام ديجیتالی سواد نام به مفهومی از ديجیتالی هیوجشکاف پايتون0برند. سواد0و

به ديجیتالیدرديجیتالیرا و فرهنگیفزاينده جواناندر عنوانيکحقمهمبرايهمه

ودرکیاستکهدرهمهدانش،هادانند.منظورازسوادديجیتالمهارتعصراطالعاتمی

ادديجیتالشود.سوامنیتوارتباطبهشکلمؤثرراحاصلمی،هايزندگیمشارکتزمینه

در زندگی الزمه نمود. تفسیر رايانه از استفاده مهارتکاربرد معناي به نبايد صرفاً را

طورکلیفناوريمبتنیبربستروبکلفرايندهاياينترنتوبه،هايهمراهعصريکهتلفن

تحت را استتأثیرجوامع قرارداده ساحت، کاربستاينفناوريدر هايآموزشنحوه

دراينجامعهکودکانونوجوانانیرشدمیمختلفزن کنندکهاصطالحاتدگیاست.

دانشودرکیکه،کودکانونوجوانانیکهبامهارتشوند.نامیدهمی8شهروندانديجیتال

می ارمغان به آنان براي ديجیتالی آوردسواد حوزه، در اجتماعیبتوانند هاي ،فرهنگی،

ايايفاکنند.ازطريقسوادديجیتالیبهطیفگستردهاقتصاديوفکريجامعهنقشمؤثر

شودکهبتوانازآناندرابزارهايديجیتالبهرههاومنابعفرهنگیدسترسیپیدامیازشیوه

(.Hague and Payton, 2010: 2-10برد.)

،گیريجوانانازفضايمجازيوفناوريدرزندگیباتوجهبهگسترشفزايندهبهره

فرهنگیواقتصادي،نوعیحمايتازحیثاجتماعیايکاربستاينفناورينیازبهآنانبر

مدارسبه در ديجیتال عصر زندگیدر نحوه تبیین حمايتتعريفو اين الزمه دارند.

باکنیگهام بیان به است. نوعی5جوانان گسترشوسیع يا جديد شکافديجیتالی نوعی

نازمدرسهبرايکودکانونوجوانانبهوجودشکافمیانفرهنگمدرسهوفرهنگبیرو

آمدهاست ايده؛ هازيرا ودانشارزش، هايیکهکودکانونوجوانانجهتزيستدرها

آموزش در دارند الزم ديجیتال نمیعصر انعکاس مدارس در رسمی يابد.هاي

(Buckingham,200700بهنقلاز:Hague and Payton, 2010)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hague 
2. Payton 

3. Digtal native 

4. Buckingham 
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شماره نمودار قالبچارچوبیمفهومیآمده8در ديجیتالیدر مختلفسواد ابعاد

است:


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

 فناورييانشان8نمودارشماره با نبايدصرفاً آناستکهدرکسوادديجیتالرا دهنده

تفکرانتقاديو،اجتماعی،ابزارهايديجیتالمحدودنمود.بلکهبايددرکمسائلفرهنگی

همهبخشیازمجموعه ايدانستکهسوادديجیتالراگستردههايروشخالقبودنرا

مؤلفهپوششمی هايیکهدرباالآمدهاستهمهجزويازمنظومهسوادديجیتالیدهند.

هستند.

 نظریه سیاستی

داخلهحکومتیرابرايکاربردياستکهچارچوبعملدولتیومنظريه،نظريهسیاستی

ارزش میمبناي تبیین ايرانی و اسالمی برايهاي را الزم شفافیت سیاستی نظريه کند.

 ابعاد سواد دیجیتالی

 خالقیت

تفکر انتقادی 
 ارزیابی و

فهم فرهنگی 
 و اجتماعی

همکاری و 
مهارت جست  تعامل

و جو و 
گزینش 
 اطالعات

توانایی ارتباط 
 مؤثر

 امنیت 

مهارت های 
مالی و 
 اقتصادی
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ريزيخواهدداشتومديرانوبرنامهريزانبخشاستفادهدرديوانساالريونظامبرنامه

ساماندهند)اشتريانهايبرنامهتوانندبراساسآنمدلعمومیمی :0850،ريزيخودرا

به050-050 که است مفهومی سیاستی نظريه نظر(. در سیاستی مطلوب الگوي عنوان

،هايسیاسیهايبرآمدهازکالننظريهشدهاست.دراينمفهومالگوبهمفهومنظريهگرفته

اجتماعیواقتصاديومانندآندرنظرگرفتهکهمعطوفبهيکياچندمسئله،اقتصادي

راهک استو میاراجتماعی پیشنهاد را آن حل حکومتبر مداخله )الويريهاي ،دهد.

سیاستی0850 امامیمعتقداستنظريه .) مسائلنظريه، معطوفبه ،ايکاربرديوکامالً

مکان و زمان میبرنامه، ارائه و بهريزي عمالً و برنامهشود پشتیبان وعنوان ها

استگذاريمغفولبودهادبیاتسیاستشودوتابهامروزدرهامطرحمیگذاريسیاست

(.0855،امامی)

هايیعملیاتیمدل،هاشود.ايننظريههايسیاستیادارهمیجهانامروزتوسطنظريه

اساسنظريه بر دستگاهرا بر مسلط گفتمانی همچون و نموده تدوين هنجاري هايهاي

می سايه کشورها مديريتی و نظريهاداري سطوح ازپردافکنند. اجتماعی علوم در ازي

هايشناسیوآنگاهبهنظريههايروششدهوسپسبهنظريهشناسانهشروعساحتیمعرفت

هايسیاستیقراردارندکهازرسد.درمرحلهبعدينظريههايمختلفمیعمومیدررشته

نظريه يکتقسیمشوند.هايفوقاستخراجمیدرون نظريهبنديمیدر دتوان را سهها ر

بندينمود:طبقه5سطحدرنمودارشماره
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 (050: 0330پردازی در علوم اجتماعی )اشتریان،  : جایگاه نظریه سیاستی در منظومه نظریه0نمودار 

بین المللیاسناد نامه، بیانیهمقاوله درواقع ... و نظريهها اين درون از که هستند هاهايی

يکنظريهسیاستیمعطوفبهيکياچندشوند.یشدهوازطريقآنمديريتماستخراج

آن برايحل حاکمیتی مداخله راهکار چند يکيا استو اجتماعی مسئله يا موضوع

می میپیشنهاد سیاستی نظريه نظريهدهد. درون از روشتواند درونهاي از يا شناسی

سیاسینظريه کالن هاي اجتماعی، استخراج، و... بااقتصادي يا آنشده باشد.ها مرتبط

(050-0850:055،)اشتريان

نظريه و سیاستنظريه در بهپردازي اجتماعیگذاري علوم در ويژه مقام، در هم

دربردارنده،گذارياجتماعیواجرادرسیاستتأثیربنديوتفسیروهمدرمقامصورت

ارزشسلسله از گوناگونی سطوح و هامراتب پیش، و هنفرضباورها است.هاي جاري

هايبنیادينانديشه،گردندگذارياجتماعیمطرحمینظرياتسیاستیکهدرسطحسیاست

(0850،سازند.)صفايیوفرياديونظريراباعملاجتماعیمرتبطمی



 سطح معرفت شناسی

سطح تحلیل رفتار کلی انسان و 
 اجتماع

موضوعات خرد معطوف به  
 وقایع و رخدادهای اجتماعی، 

نظريهحسی•

نظريهعقلیدرشناخت•

...شناختشناسیو•

نظريههايعقالنی•

نظريههنجاري•

نظريهرفتاري•

نظريهتفسیري•

 سیاسی، فرهنگی•
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 روش پژوهش

 روش گردآوری

خبرگانمديريتیوداده ازروشگردآوريمصاحبهعمیقبا استفاده هاياينپژوهشبا

بهرهآورييیجمعاجرا با رويکرديتحلیلی در و بنیادشده روشتحلیلیداده گیرياز

ارزيابیقرارگرفته تحلیلو مورد کشفکدگذاريو بنیاد، هدفاصلیروشداده اند.

داده از بهنظريه که است نظامهايی بهصورت اجتماعی تحقیق در ودستمند آمده

)شدهتحلیل دانايیGlaser & Strauss,1967:1اند. از نقل امامیبه و فرد ،0833.)

اشکال،شودآوريمیهاجمعپردازدادهبنیادبرايتشريحفرآيندهايیکهتوسطنظريهداده

،هامصاحبه،وشنودهاگفت،شود؛ازجملهمشاهداتهايکیفیراشاملمیبسیاريازداده

عمومی اسناد پاسخ، مجالتدهندگانخاطرات شخصیو تأمالت پژوهشگر.و خود

(0833،امامی،فرد)دانايی

 روش تحلیل

پژوهش بخشاز اين تجزيه، دادهدربرگیرنده گردآوريوتحلیل ازهاي استفاده با شده

کدگذاريمحوري،وبرمبنايسهمرحلهکدگذاريباز0روشگرانددتئوري)جی.تی(

ها(است.مقوله)استخراجمفاهیم(وکدگذاريانتخابی)استخراج

داده هابرايگردآوري ، مجموع محوريتپرسش05در با تخصصی نامهمصاحبه

شدهازاسنادوادبیاتنظريصورتگرفت.جهتهاياستخراجشدهبراساسدادهطراحی

پژوهش اعتبار و روايی تأمین وزارتمصاحبه، فعلی و سابق مديران میان از شوندگان

،وپرورشنهادهايمتولیامردرحوزهفضايمجازيوآموزشوپرورشوسايرآموزش

اند.شدهخبرگانوفعاالنحوزهتعلیموتربیتومديرانمدارسغیردولتیودولتیانتخاب

اتفضايمجازيبرحوزهتأثیرهايمختلفکارکرديوباتوجهبهنظرياتوجنبه

به نظري ادبیات در که تربیت و مورداشاتعلیم رهتفصیل درمهم، مطرح مسائل ترين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grounded Theory (GT) 
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گانهوپرورشبافضايمجازيباتوجهبهمفاهیمنهمواجههآموزشهايسیاستخصوص

پیشرواستخراجخواهندشد:

توانمندسازي .0

مقرراتگذاري .0

آموزش .8

تقويتزيرساخت .5

تولیدمحتوا .5

نفعانهمکاريباذي .3

خانواده .1

 مجوزدهیونظارت .3

 ديافزايیمیاننهاهمکاريوهم .5

 نظران های حاصل از مصاحبه عمیق با صاحب یافته

درسهمرحلهکدگذاريباز،شدههايانجامبنديوکدگذاريمصاحبهجمع کدگذاري،

محوريبهجهتاستخراجمفاهیمودرنهايتکدگذاريانتخابیبهجهتاستخراجمفاهیم

هتفکیکبررسیوهابانجامپذيرفتودرنهايتمحورهايموجودومطلوبکلمصاحبه

تحلیلشدند.

مقولهاستخراج05مفهومو52،کدباز0023،شدهيانجاممصاحبه05ازکدگذاري

تقسیم جدول گرفت. موردبررسیقرار استخراجو عناصربنديمفاهیم محور سه به شده

وپرورشبافضايمجازيراسیاستیمرتبطباوضعیتموجودومطلوبمواجههآموزش

دهد.ینشانم

می مشخص جدول بررسی تشکیل81سازد عناصر مستخرج نظريهمفهوم دهنده

مفهوم03دهندهنظريهسیاستیمطلوبومفهومديگرعناصرتشکیل81،سیاستیموجود

وپرورشدرمواجههبااجزاينظريهسیاستیموجودومطلوبوزارتآموزشنیزمشترکاً

اند.فضايمجازيراشکلداده
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آموزشبايسته»هايهمقول حکمرانی مجازيهاي فضاي در «وپرورش الگوي»،

آموزش فناوريمواجهه با نوظهوروپرورش «هاي آموزش»، پیشین ،«وپرورشتجربیات

تقويتواصالح»،«نقشرقباوبازيگرانبخشخصوصی،ضرورتتولیدمحتواتوجهبه»

،«آموزشوتوانمندسازي»،«ورشوپرجايگاهحاکمیتوتعامالتبیرونیوزارتآموزش

ادراکبهفضايمجازي» «نحوه «گذاريتربیتمبناسیاست»، فضايمجازيکودکو»،

«نوجوانان مجازيآموزش»، فضاي با مواجهه هنجاري مطلوب مدل و وپرورش و«

مطلوبسیاستیهايهايیهستندکهمقولهنیزمقوله«وپرورشدرعصرپساکروناآموزش»

میوپآموزش تشکیل را مجازي فضاي با مواجهه در مقولهرورش همچنین هايدهند.

آموزش» ساختار و بدنه فناوريضعف عرصه در «وپرورش قوانین»، جايگاه و، اسناد

آموزشبخشنامه در باالدستی «وپرورشهاي فضاينقشآموزش»، استقالل وپرورشدر

مجازي مقولهتشکیل« اجزاي موجوهايدهنده آموزشسیاستی وزارت درد وپرورش

مواجههبافضايمجازيهستند.

دهندهايناستکهدرنشان،هاها(انتزاعشدهازدادهجداولکدهايانتخابی)مقوله

تجزيه هاوتحلیلدادهفرآيند جديديبه، انتخابی)مقوله( هیچکد هفتم مصاحبه پساز

 از حاصل )مفاهیم( محوري کدهاي استو مصاحبهدادهدستنیامده بعديهاي ،هاي

اند.نوعیآنراارتقادادهاندوبههاي(پیشینراتقويتکردهکدهايانتخابی)مقوله

نیز پانزدهم مصاحبه پساز داده، جديدياز محوري)مفهوم( هاکد نشده، ايجاد

توقفظهورکدهايانتخابیوسیرنزولیشکلگرفتنکدهايمحوري)مفاهیم( است.

گرآناستکهبرطبقاصولروشنشان،درفرآيندکدگذاريازمصاحبهسیزدهمجديد

بنیاد داده مصاحبه، و است رسیده نظري اشباع به تجزيهپژوهش و بعدي وتحلیلهاي

هايآنداده شدهجهتاطمینانازحصولاشباعنظريواستحکامروايیپژوهشانجام،

است.

 مصاحبه05يامرحلهيحاصلازکدگذاريسههاتجمیعداده5درجدولشماره

:اندشدهعمیقانجامگرفتهباخبرگاناجرايیومديريتینمايشداده
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 های حاصل از کدگذاری سه مرحله داده بنیاد : تجمیع داده0جدول 

 (کدهای محوری )مفاهیم (ها کدهای انتخابی )مقوله ردیف
جهت 

 سیاستی

0 

هايحکمرانیبايسته

 ورشدرفضايمجازيوپرآموزش

 موجود وپرورشناکارآمديرويکردتصديگرايانهآموزش

0 
گري،هدايتونظارتتوسطحکمرانیمبتنیبرتنظیم

 وپرورشآموزش
 مطلوب

8 
پذيرلزومپیشرانبودنمدلمردمیوانعطاف

 وپرورش)حکمرانیغیرمتمرکز(حکمرانیدرآموزش
 مطلوب

5 
رساختارونحوهحکمرانیتأثیراترشدفناوريد

 وپرورشآموزش
 مطلوب

5 
وپرورشباپديدهکنکورولزومتغییرمواجههآموزش

 مؤسساتکنکوري
 مطلوب

3 
کنندهولزومتوجهبهقدرتانتخابگريمصرف

 وپرورشذائقهسازيتوسطآموزش
 مطلوب

1
لزومتسلطتصمیمسازانومديراندر

 هاينوينزوفناوريوپرورشبهعلمروآموزش
 مطلوب

 مطلوب وپرورشوگومیانبدنهآموزشاهمیتتعاملوگفت 3

5 
ايلزومترسیممدرسهآيندهبراساسآرايشرسانه

 هاينوينمبتنیبرفناوري
 مطلوب

02 
ضرورتارتباطعملیاتیمتخصصانعلومتربیتیبا

 وپرورشمدارسوآموزش
 مطلوب

00 
يکردوساختاريکپارچهوعملیاتیبهلزومايجادرو

 هاينوينفناوري
 مطلوب

00 
وپرورشدرنسبتبافرآيندجايگاهآموزش

 پذيريجامعهتوسعه

موجودو

 مطلوب

08 
عنوانمسئلهاصلیلزومتوجهبهمعلمانبه

 وپرورشآموزش
 مطلوب

05 
ضعفبدنهوساختار

 وپرورشدرعرصهفناوريآموزش

وپرورشدرنسبتيوهويتیآموزشضعفساختار

 بانهادحاکمیت
 موجود

 موجود وپرورشکثرتمخاطبانوبدنهآموزش 05

 موجودسالوضعیفدربدنهمديريتیغیرمتخصص،کهن 03
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 (کدهای محوری )مفاهیم (ها کدهای انتخابی )مقوله ردیف
جهت 

 سیاستی

 وپرورشساختارهاياثرگذارآموزش

01 
روزمرگیوضعفساختارهايمالیوحقوقی

 وپرورشآموزش
 موجود

03 
یساختارهايتصمیمگیردرگسیختگازهم

 وپرورش)آنارشیسمسیاستی(آموزش
 موجود

05 
ثباتسازدردرپیوبیتغییراتمديريتیپی

 وپرورش)مانايیپايینمديران(آموزش
 موجود

02 
وپرورشوانفعالراهبرديوتاريخیآموزش

 حاکمیتدرمواجههبافناوري
 موجود

00 
نهمديريتیستادوصفعدممفاهمهکارآمدمیانبد

 وپرورشدرآموزش
 موجود

00 

 وپرورشتجربیاتپیشینآموزش

گیريازتجربهشبکهملیيادگیريبازخوانیوبهره

 مدارسرشددرقالبشبکهاينترانت

 موجود



08 
عدمکارايیشبکهرشدبهدلیلعدمپاسخگويیبه

 نیازهايموجود
 موجود

05 
رشدرمواجههابتدايیباوپروپیشرانبودنآموزش

 هاينوينفناوري
 موجود

 موجود هايسیاستیوراهبرديپلتفرمسینابايسته 05

03 
وپرورشلزومبازخوانیسابقهديرينهوزارتآموزش

 درحوزهفناوري

موجودو

 مطلوب

01 

هايجايگاهقوانین،اسنادوبخشنامه

 وپرورشباالدستیدرآموزش

هاياجراشدهوقوانینرسمیوستعدمهمخوانیسیا

 اعالمی
 موجود

03 
معايباسنادسیاستیولزومنقدواصالحآنان

 )سندرومسندنويسی(
 موجود

05 
روزرسانی،کلیبودنوغیرعملیاتیبودناسنادعدمبه

 سیاستی
 موجود

82 
لزومتعريففرآيندبهنتیجهرسیدناسناددر

 تبساختاريمراوپرورشدرسلسلهآموزش
 مطلوب

 موجودوپرورشذيلمحدوديتعملکرديآموزش 80
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 (کدهای محوری )مفاهیم (ها کدهای انتخابی )مقوله ردیف
جهت 

 سیاستی

 هايرسمیوابالغیچهارچوب

80 
هاينويندروجودتعريفغلطوسنتیازفناوري

 کارانهمديراننگاهمحافظه–اسنادسیاستی
 موجود

88 

وپرورشباالگويمواجههآموزش

 هاينوظهورفناوري

یوديوايسمحوردرغلبهنگاهفنی،زيرساخت

 وپرورشآموزش
 موجود

85 
لزوماتخاذرويکردمتعادلوبومیدرخصوص

 هاينوينفناوري
 مطلوب

85 
عدمفهمواشرافکاملنسبتبهمسئلهتحولديجیتال

 وپرورشدرآموزش
 موجود

83 
هاينسلیفرزندانعصرديجیتالتوجهبهويژگی

 )شکافديجیتال(

موجودو

 مطلوب

81 
مواجههتهديدمحورجامعهوبهطبعآن

 هاينوين)تأخرفرهنگی(وپرورشبافناوريآموزش
 موجود

83 
وپرورشبامواجههصوريوکاريکاتوريآموزش

 هاينوينمقولهفناوري
 موجود

85 
وپرورشبهموضوعورودديرهنگاموعجوالنهآموزش

 فناورياطالعات)توسعهشتابان(
 موجود

52 
هاياقتضايیوبدونپشتوانهعلمیدرگیريتصمیم

 وپرورشآموزش
 موجود

50 
وپرورشوزندگیعدمتعريفنسبتمیانآموزش

 آموزانواقعیدانش
 موجود

50 

 ضرورتتولیدمحتوا

ضرورتتوجهبهاولويتايجادسرويسوتولید

صورتانبوهوبانظارتمحتوايبومیبه

 وپرورشآموزش

 بمطلو

 موجود ضعفتولیدمحتوايالکترونیک 58

55 
صورتخودجوشتوسطمعلمانوتولیدمحتوابه

 آموزانوبخشخصوصیدانش

موجودو

 مطلوب

55 
نقشرقباوبازيگرانبخش

 خصوصی

تضعیفبازاروبخشخصوصیفعالتوسط

 گیرانهصدورمجوزهايسخت–وپرورشآموزش
 موجود
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 (کدهای محوری )مفاهیم (ها کدهای انتخابی )مقوله ردیف
جهت 

 سیاستی

53 
ورودبازاروبخشخصوصیبهحوزهلزومتسهیلدر

 هايمجازيآموزش
 مطلوب

51 
وپرورشدرقیاسبارقبايبخشضعفآموزش

 خصوصیوبازاردرعصرديجیتال
 موجود

53 
وپرورشعنوانکمکآموزشمدارسخصوصیبه

 دولتی

موجودو

 مطلوب

55 

جايگاهحاکمیتوتعامالتبیرونی

 وپرورشوزارتآموزش

ريتعامالتسیاسیاقتصاديبرتأثیرگذا

 وپرورشهايآموزشگیريتصمیم

موجودو

 مطلوب

 وپرورشنسبتبهنهادهايرقیبهايآموزشمزيت 52
موجودو

 مطلوب

50 
تناقضرويکرديوعدممشخصبودنتکلیفکلیت

 حاکمیتبافضايمجازي
 موجود

50 
ايفاينقشوزارتارتباطاتدرراستايايجاد

 ختمبتنیبرشبکهملیاطالعاتزيرسا
 موجود

58 
جلبمشارکتنهاديولزومتعريفمدلاقتصاديو

 مديريتیدرپلتفرم
 مطلوب

55 

 نحوهادراکبهفضايمجازي

 وپرورشتفکروساختارسنتیدرآموزش


 موجود

 چندساحتیبودنتحولديجیتال 55
موجودو

 مطلوب

53 
ازواژههوشمندسازيوپرورشتعريفاشتباهآموزش

 دراسنادوراهبردها
 موجود

51 
لزومديدپارادايمیوفلسفیبهفضايمجازيو

 تأثیراتآندرجامعه
 مطلوب

53 
الزمهنگاهکاربرديوتفهمینسبتبهاجزايفناوري

 اطالعات
 مطلوب

55 
عنوانيکرسانهوريخردمندانهازفناوريبهبهره

 وپرورششمکملدرکنارآموز

 مطلوب



موجودو مثابهامتدادفضايحقیقیفضايمجازيبه 32
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 (کدهای محوری )مفاهیم (ها کدهای انتخابی )مقوله ردیف
جهت 

 سیاستی

 مطلوب

30 
الزمهتحولديجیتالتحولدرنحوهتفکرنسبتبه

 فناوري
 مطلوب

30 

 آموزشوتوانمندسازي

 موجود آموزانخألآموزشوتوانمندسازيمعلمانودانش

38 
رمندايدررويکردهنجاالزمهتعريفسوادرسانه

 تعلیموتربیتاسالمی
 مطلوب

35 
لزوماتخاذرويکردچندبعديوبلندمدتبهمقوله

 ايايدهتربیترسانه-ايسوادرسانه
 مطلوب

35 
لزومهدايتوراهبريمصرففضايمجازي

 آموزانازسنینابتدايیدانش
 مطلوب

33 
سازيمبتنیبراقتضائاتعصرآموزيوفرهنگمهارت

 لديجیتا
 مطلوب

 وپرورشاهمیتمقولهسوادفناوريدرآموزش 31
موجودو

 مطلوب

33 
هايايدرحوزهکنشمفهومسوادرسانهلزومبرهم

 وپرورشيادگیريآموزش
 مطلوب

35 
وپرورشدرزمینهآموزشوانحرافآموزش

 توانمندسازي
 موجود

12 

 گذاريتربیتمبناسیاست

هايیتمحوردرسیاستدهینگاهتربلزوماولويت

 وپرورشوحاکمیتآموزش
 مطلوب

 مطلوب هاوتوجهاتمدلمطلوبتربیتی؛مديريتگرايش 10

10 
اهمیتمضاعفنقشخانوادهوالديندرتعلیمو

 تربیت

موجودو

 مطلوب

18 
ايمتولیدرافزايسايرنهادهايفاينقشدرستوهم

 امرتعلیموتربیت
 مطلوب

15 
اياذرويکردمنسجموحمايتیسايرنهادهاتخ

 حاکمیتنسبتبهمسئلهتعلیموتربیت
 مطلوب

15 
الزمهايجادوتقويتجايگزينتربیتیخارجازفضاي

 مجازيبرايکودکانونوجوانان
 مطلوب
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 (کدهای محوری )مفاهیم (ها کدهای انتخابی )مقوله ردیف
جهت 

 سیاستی

13 

 وپرورشدرعصرپساکروناآموزش

 افزارشادهايسیاستیوراهبردينرمبايسته
موجودو

 مطلوب

11 
تأثیرکروناوتعطیلیمدارسبررويکرد

 هاينوينوپرورشبهفناوريآموزش

موجودو

 مطلوب

 منظورتحققبسطعدالتآموزشیفناورياطالعاتبه 13
موجودو

 مطلوب

15 

 فضايمجازيکودکونوجوانان

لزومتوجهبهرهابودگیفضايمجازيوپااليش

 محتوايی
 موجود

32 
نیمختصاتفضايمجازيبامبانیعدمهمخوا

 هنجاريتعلیموتربیتاسالمی
 موجود

30 
هايفضايمجازيبرايکودکانوتوجهبهآسیب

 نوجوانان

موجودو

 مطلوب

30 
ايجادسطحدسترسیمتناسبباکودکانونوجوانان

 درفضايمجازي
 مطلوب

38 
نآموزامنديدانشلزومتدويندستورالعملنحوهبهره

 ازفضايمجازي
 مطلوب

35 
فراهمآوريبستهمناسبکودکانونوجوانانتوسط

 اپراتورها
 مطلوب

35 

وپرورشدراستقاللنقشآموزش

 فضايمجازي

وپرورشدراقبالبهشبکهملیاطالعاتتأثیرآموزش

 هايداخلیوپلتفرم

موجودو

 مطلوب

33 
یبرهايمبتنهايداخلیوزيرساختضعفپلتفرم

 شبکهملیاطالعات
 موجود

 هايخارجیمضراتاستفادهمدارسازپلتفرم 31
موجودو

 مطلوب

33 
اندازياينترنتملیسالم،استقاللفضايمجازيوراه

 مفیدوايمن
 مطلوب

35 
وپرورشومدلمطلوبآموزش

 هنجاريمواجههبافضايمجازي

 لوبمط بومفضايمجازيطراحیمدلهنجاريزيست

52 
طراحیمدلمشخصساختارينسبتيابیفضاي

 وپرورشمجازيوآموزش
 مطلوب
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مقوله شماتیک نمودار وزارتدر مطلوب و موجود سیاستی نظريه مفاهیم و ها

اند:شدهترسیم5وپرورشدرمواجههبافضايمجازيدرنمودارشمارهآموزش


وپرورش در مواجهه با فضای  یاستی وزارت آموزشهای موجود و مطلوب نظریه س مؤلفه .5نمودار 

 مجازی

،وپرورشآموزشدروزارتيگريتصدنگاهمبتنیبر،5شرحنمودار:باتوجهبهنمودار

بازار و خصوصی بخش با صحیح تعامل عدم ستادي، و مديريتی بدنه ضعف

مشخصووعدمتعريفاهدافهااستیسقوانینویروزرسانبهعدم،وپرورشآموزش

درکنارنبود،ازتجربیاتپیشیندرمواجههبافناورييمندبهرهعدم،دراسنادشدهفيتعر
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 عدم و مجازي فضاي مقوله به صحیح ويزيربرنامهادراک آموزش براي صحیح

.انددادهنظريموجودراتشکیليهامؤلفهدانشآموزانووالدين،توانمندسازيمعلمان

سیاستینیزمطلوبيهامؤلفه نظريه نظارت، راهبريو ايفاينقشتنظیمگريو

توسط بخشخصوصیوپرورشآموزشمحتوايی براي تعريفنقشصحیح کنار در

تعاملباوزارتارتباطاتجهتايجاددسترسی،مفیدوايمن،جهتتولیدمحتوايسالم

هاينسلیبهويژگیتوجه،برايکودکانونوجواناندرفضايمجازيشدهشيپاالامنو

هزاره عصر نوجوانان و کودکان مديران، توانمندسازي مدون برنامه دانش، و معلمان

آموزانبرايمواجههصحیحوکارآمدبافضايمجازيوضرورتتوجهبهاولويتايجاد

به اطالعات ملی زيرساختشبکه در بومی محتواي تولید باسرويسو و انبوه صورت

آموزش وپنظارت و زيستتيدرنهارورش هنجاري مدل باطراحی مجازي فضاي بوم

.شودیمراشاملوپرورشآموزشنظارت

 گیری بندی و نتیجه جمع

هايموجودوگیريازروشتحلیلدادهبنیادبهدنبالاستخراجمؤلفهاينپژوهشبابهره

رگانمديريتیوپرورشجمهورياسالمیايرانازنگاهخبمطلوبسیاستیوزارتآموزش

وپرورشوهمچنینخبرگاناجرايیاعمازاعمازمديرانفعلیوسابقوزارتآموزش

ايونخبگانحوزهتعلیموتربیتبودهاست.معلمانحوزهفناوريآموزشیوسوادرسانه

،وپرورشتارسیدنبهالگويمواجههصحیحبنديکلیوزارتآموزشدريکجمع

به با کارآمد و وروز تحول ايجاد همچنینالزمه زياديدارد. نسبتاً فاصله تحول حوزه

تغییرنقشنهادتعلیموتربیترسمیاز،وپرورشاصالحرويکردفعلیدروزارتآموزش

گريبهجايگاهتنظیمگرياست.همچنینبايدبرايسايرنهادهايدخیلدرناحیهتصدي

سمیونهادهايتبلیغیترويجیراهمدرفرآيندهايررسانه،فرآيندتربیتمانندخانواده

هايمجازينقشجديقائلشد.گذاريتربیتیدربستررسانهسیاست
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 بندی مدل نظری در وضعیت موجود صورت

توجهبهتعاريفگفته با 3شدهمدلنظريهسیاستیدروضعیتموجوددرجدولشماره

شدهاست:نمايشداده

 ضعیت سیاستی موجودمدل نظری در و .5جدول 

 شرایط علّی

 رويکردتصديگرايانه 

 وپرورشضعفبدنهمديريتیآموزش

 گسیختگیساختارهايتصمیمگیرازهم

 ای شرایط زمینه

 جايگاهحاکمیتوتعامالتبیرونی

 غیرعملیاتیبودناسنادسیاستی

 شکافديجیتال 

 ضعفارتباطبابخشخصوصی

 گر شرایط مداخله

 فضايمجازيمشکلادراکیبه

 وپرورشمحدوديتعملکردآموزش

 بدنهومخاطبانمتکثر

 تناقضرويکرديحاکمیتدرمواجههبافضايمجازي

 هاينوظهوروپرورشبافناوريالگويغلطمواجههآموزش  پدیده محوری

 راهبردها
 عدمتوجهنقشرقباوبازيگرانبخشخصوصی

 عدماهتمامبهآموزشوتوانمندسازي

وپرورشدرعرصهفناوريضعفبدنهوساختارآموزش  امدهاپی
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 بندی مدل نظری در وضعیت سیاستی موجود صورت .6نمودار 

موجود سیاستی نظريه به توجه با نمودار اساس بر سیاستی، نظريه در علّی عوامل

مجازيآموزش فضاي با مواجهه در وپرورش تصدي، بر مبتنی بدونرويکرد و گري

 آموزشمداخله در ضعفبدنهبخشخصوصی به منجر رويکرد همین وپرورشاست.

ازهم و آموزشتخصصی در گیر تصمیم ساختارهاي است.گسیختگی شده وپرورش

زمینه شرايط از متأثر علی مداخلهشرايط و میاناي موجود ديجیتال شکاف مانند گر

والديندانش و معلمان و آموزان آموزش، متکثر درعینوپرورشبدنه محدوديتو حال

سیاستیآموزش سیاستیغیرعملیاتیعملکرد اسناد وپرورشو ضعفارتباطنهاديدر،

وپرورشباحاکمیتوبخشخصوصیهستند.پديدهمحوريدراينمیانالگويآموزش

آموزش نهاد مواجهه مؤلفهغلط به توجه عدم است. اطالعات فناوري با هايوپرورش

گیريازظرفیتبخشخصوصیدرنهايتموزشوتوانمندسازيوبهرهراهبرديمانندآ

هايجديدخواهدوتربیتدرمواجههبافناوريمنجربهايجادپیامدضعفکلینهادتعلیم

شد.



 11|وهمکارانبیشکیدمحمدعلیس

 



 بندی مدل نظری در وضعیت مطلوب صورت

سیاستیمطلوبآموزش نظريه وپرورشجمهورياسالمیايراندرترسیممفهومیمدل

شدهاست:نمايشداده1بافضايمجازينیزدرجدولشمارهمواجهه

 مدل نظری در وضعیت سیاستی مطلوب .6جدول 

 شرایط علّی

 وپرورشگري،هدايتونظارتتوسطآموزشحکمرانیمبتنیبرتنظیم 

 هاينوينوپرورشبهعلمروزوفناوريلزومتسلطتصمیمسازانومديراندرآموزش 

 هاينوينايمبتنیبرفناوريهآيندهبراساسآرايشرسانهلزومترسیممدرس

شرایط 

 ای زمینه

 وپرورشوگومیانبدنهآموزشاهمیتتعاملوگفت 

 انعطاف و مردمی مدل بودن پیشران آموزشلزوم در حکمرانی )حکمرانیپذير وپرورش

 غیرمتمرکز(

 ازيهاياسالمیبهفضايمجنگاهپارادايمیومبتنیبرديدگاه

شرایط 

 گر مداخله

 هايمجازيلزومتسهیلدرورودبازاروبخشخصوصیبهحوزهآموزش 

 وپرورشعنوانيکرسانهمکملدرکنارآموزشوريخردمندانهازفناوريبهبهره 

 ايجادسطحدسترسیمتناسبباکودکانونوجواناندرفضايمجازي

پدیده 

 محوری
 وپرورشبافضايمجازيوزشاصالحوارتقاالگويمواجههآم 

 راهبردها

 آموزانآموزشوتوانمندسازيمعلمان،والدينودانش 

 هاينسلیفرزندانعصرديجیتال)شکافديجیتال(توجهبهويژگی 

 نظارتضرورتتوجهبهاولويتايجادسرويسوتولیدمحتوايبومیبه با و صورتانبوه

وپرورشآموزش

وپرورشبومفضايمجازيبرايآموزشريزيستطراحیمدلهنجا  پیامدها
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 بنديمدلنظريدروضعیتسیاستیمطلوبصورت.1نمودار

وپرورشبهسمتتنظیمگیريوحرکتآموزش،شرايطعلی،درنظريهسیاستیمطلوب

نسبتبا در آينده مطلوبمدرسه مدل استتا همچنینالزم راهبردياست. نظارتو

تسلطم فناوريفناوريو بر آينده گرفتديران نظر در را کههايارتباطی شرايط؛ در

گفتزمینه و تعامل بستر ايجاد چون معلماناي و صف و مديريتی بدنه میان وگو

پذيروبراساسنگاهپارادايمیوپرورشوپیشرانبودنحاکمیتمردمیوانعطافآموزش

شدنهستند.يمجازيقابلمطرحهايفلسفیواسالمیبهفضاومبتنیبرديدگاه

هايآموزشیوباالتسهیلوروداثربخشبازارومؤسساتخصوصیبهحوزهفناوري

فناوريبهبردنکیفیتبهره از مکملوهمچنینايجادوريخردمندانه عنوانيکرسانه

گرمدلسیاستیمطلوبراسطحدسترسیامنبهکودکانونوجواناننیزشرايطمداخله

وپرورشباپديدهمحورياينمدلاصالحوارتقاالگويمواجههآموزشاند.شکیلدادهت

فضايمجازياستکهبااستفادهازراهبردهايیچونآموزشوتوانمندسازيحداکثري

دانش و والدينمعلمان و آموزان ويژگی، به وتوجه نوجوانان و کودکان نسلی هاي
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صورتانبوهوبانظارتويسوتولیدمحتوايبومیبهضرورتتوجهبهاولويتايجادسر

بومعنوانراهبردمدلبهپیامداصلیآنطراحیمدلهنجاريزيستوپرورشبهآموزش

وپرورشرسیدهاست.فضايمجازيبرايآموزش
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 منابع
( کیومرث، 0850اشتريان، طراحیالگوياسالمیايرانیپیشرفت(، تدوينو راه جاول،نقشه ،

تهران:دبیرخانههمايشالگوياسالمیايرانیپیشرفت

علمیهدرتدوينيها(،چیستیالگوياسالمیايرانیپیشرفتونقشحوزه0850الويري،محسن،)

.35-52،صص0،سالاول،شمارهنشريهمطالعاتالگويپیشرفتاسالمیايرانیآن،

( انگیز، مهر آموزش0855باقرزاده، عملکرد تأثیر و(، ياددهی تعامالت در مجازي فضاي در

.001-085،صص50،شمارهپژوهشنامهاورمزديادگیري،

( حسین، پور، مهدي ناصر، 0855باهنر، با(، مواجهه در ايران سیاستیجمهورياسالمی نظريه
،رسالهدکتري،تهران:دانشگاهامامصادقعلیهالسالمفضايمجازي

( ديويد، 0833بل، حسینحسنی،هايسايبريفرهنگبريدرآمد(، کوثريو مسعود ترجمه ،

تهران:انتشارتجامعهشناسان

)فرديیدانا مجتبی سید امامی، و حسن ،0833« استراتژي(. کیفی: پژوهش بریتأملهاي

-51.سالاول.شمارهدوم.پايیزوزمستان.صصانديشهمديريت«.دادهبنیاديپردازهينظر

35.

سیدمهد )شريفی، سجاد نامیوندي، کرمی رسانه0851ي، سواد آموزش ابعاد بررسی و(، اي

 تربیترسمیوعمومیکشور، تعلیمو پژوهشیاطالعاتیدرنظام دوفصلنامهعلمیو
 .000-052،صص55،شماره05،سالدينوارتباطات

)مطالعهموردي:ستيزطیمحيزيربرنامهنظريهسیاستیو(،0850صفايی،امیر،فريادي،شهرزاد،)
پايدار(، توسعه ايرانینظريه اسالمی الگوي مرکز پیشرفت پیشگامان کنگره همايش

.8پیشرفت،دوره

نعمت )فاضلی، 0831اهلل، فرهنگايران(، شدن امروزي يا مطالعاتمدرن پژوهشکده تهران: ،

 فرهنگیاجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوري.

( مانوئل، 0853کاستلز، چاپاول)ويرايشقدرتارتباطات(، حسینبصیريانجهرمی، ترجمه ،

 دوم(،تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.

( سمانه عبدولی، سعید، پوريان، شکاف0855کاظم پوشش براي راهکاري ديجیتال: سواد ،)

.5ه،شمار3،دورهعلموفناورينامهاستیسنشريهديجیتالوپرورششهروندديجیتال،
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( هورا ازتکنولوژيوفناوريآموزشیدرمحیطياددهیو0855محمدي، بررسینقشبهره ،)

.005-005،صص50،شمارهپژوهشنامهاورمزديادگیري،

دنیس) 0833مککوايل، ،) دفتریجمعارتباطنظريه تهران: چاپسوم، پرويزاجاللی، ترجمه ،

هامطالعاتوتوسعهرسانه

فرانک 0852)وبستر، اطالعاتيهاهينظر(، تهران:جامعه چاپاول، اسماعیلقديمی، ترجمه ،

انتشاراتامیرکبیر.

( سیدعباس، منش، حسینی حسن، آقاجري، مجاهد، 0855همتیان، چالشفرصت(، و هايها
آموزشرسانه نقشاينترنتدر بر تأکید با مجازي فضاي و نوين اولینوپرورشهاي ،

پژوهشالمللکنفرانسبین مطالعاتی و روانشناسی و تربیتی علوم حوزه در نوين هاي

 اجتماعیايران.
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