
 

 (یکیف مطالعه یک) آموزشی نظام در دیجیتال شهروند تربیت و آموزش موانع و هاچالش واکاوی 

 3گراوند گرایی پیمان ،2آسماندره حمید ،1گراوند گرایی یزدان

 . ایران لرستان، واحد آزاد، دانشگاه سیاسی، علوم و حقوق علوم دانشکده سیاسی، علوم ارشد کارشناس .1

  .ایران تبریز، آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده آموزشی، مدیریت ارشد کارشناس .2

 (.مسئول یسندهنو) .ایران تبریز، آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده آموزشی، مدیریت ارشد کارشناس .3

 232-204، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاهماره ، شهفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 13/60/1266تاریخ پذیرش:                                                   22/60/1266تاریخ وصول: 

 چکیده

 این. بود آموزشی نظام در دیجیتال شهروند تربیت و آموزش یهاچالش از معلمان زیسته تجارب فهم حاضر پژوهش از هدف

 .ودب ساختارمند-نیمه هایمصاحبه از استفاده اطالعات گردآوری روش. شد اجرا پدیدارشناسی روش از استفاده با کیفی شپژوه

 تاسترابر روش به و آوریجمع داشتند را موردنظر زمینه در ایزیسته تجربه که معلمانی از نفر 71 از مصاحبه با هاداده منظور بدین

 یهاچالش ازجمله اصلی مضمون چهار از حاکی هامصاحبه از حاصل تحلیل .گرفت قرار وتحلیلهتجزی مورد( 3002) کارپنتر و

 آموزان، دانش به تفاوتیبی ازجمله زیر مضمون 72 و بود واداری ساختاری و اقتصادی یهاچالش اجتماعی، یهاچالش فرهنگی،

 که گفت وانتمی حاضر پژوهش نتایج به توجه با .بود مالی ئلمسا به توجهیبی و ،هازیرساخت به توجهیبی زمینه، به توجهیبی

 .است زمینه این در موجود یهاچالش رفع به وابسته دیجیتال شهروند آموزش مؤثر اجرای

 .آموزشی نظام دیجیتال، شهروند آموزش،کلیدواژه: 

 
 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 قدمهم

 این. (3071 ،7رام و فیجز) ستین پوشیده کسهیچ بر است گذاشته انسان زندگی بر و ارتباطات اطالعات فناوری امروزه که تأثیری

 متنوعی و مختلف هایدگرگونی و شده شهروندان زندگی هایعرصه و هاحیطه یهمه وارد  امروزی بشر زندگی در عظیم تحول

 زندگی ارتباطات، و اطالعات هایفناوری نفوذ شدن گسترده با که ایگونهبه. (3072 ،3ساراسون و همکاراناست ) گردیده موجب را

 و وانگ. (3072 سالیوان،شد ) خواهد مختل ICTکاربردهای مورد در الزم آگاهی بدون شهروندان اجتماعی تعامالت و روزمره

جدیدی  فرایند و ساخته متأثر را شهروندان میان متقابل کنش روزمره، زندگی در 4ICT وینن تأثیرات که معتقدند( 0703) 2دیگران

به تقویت ارتباطات متنوع بین افراد و ایجاد  منجر ،ICT ابزارهایاینترنت  نیز به عنوان یکی از  از ارتباطات را به وجود آورده است.

ای به نام شهروندی از این از اشکال جدید ارتباطی، پدیده یکی (.3072 ،2شپارداست )اشکالی جدیدی از ارتباطات با دیگران شده 

(. در یک دهه اخیر تمایل به آموزش شهروندی مجازی در کشورهای مختلف 3072 ،2و ریورا هرناندز سانکو،است )مجازی 

 کر ،رلندیا کلور،انگلستان )(، 3002 ریزی درسی،شورای برنامه) ایاسترالاست و ابتکارات ملی مهمی در کشورهای  یافتهافزایش

 ( در زمینه آموزش شهروند مجازی صورت گرفته است.3002 ،2موسسه کارنگی نیویورک) متحدهایاالت(، و 3070 ،1ولوپز

 ،72و سیمسک مسکیس ؛3072 ،73؛ گرمن3072 ،77و سپادا ایسانابر ؛3072 ،70وگابریل اورتجا ؛3072 ،2مختلفی نیز )آریف پژوهشگران

آن بر جامعه و نقشی که  تأثیرهای شهروند مجازی و داللت (  بر تعریف شهروند مجازی،3072 ،72وانیسال ؛3072 ،74اتو؛ وایک3072

اند و شهروند مجازی را فردی که توانایی الزم برای کار با اینترنت و کامپیوتر کرده تمرکز افراد در ارتباط با شهروندی باید ایفا کنند،

 یبرخ (.3073 ،بتینلی) اندکردهند از اینترنت در ارتباطات خود و امورات مختلف زندگی استفاده کند تعریف را برخوردار باشد و بتوا

 ،71هینتز و براون) یمجاز( و مهارت 3071 ،72هایوان و تیتا) یمجازاز پژوهشگران نیز معتقدند شهروند مجازی دارای دو بعد سواد 

که در این تعاریف وجود  هایتفاوت باوجود اما است شدهارائه گوناگونی عاریفت مجازی شهروند مورد کلی طوربه ( است.3071

 شهروند .باشدمی اینترنت و ICT از استفاده توانایی آن و هستند مشترک مورد یک در مجازی شهروند مفهوم یارائه در هاآن دارد،

                                                           
1. Rahm & Fejes 
2. Searson et al 
3. Wang, Heng, Hou, Jinchang 
4. Information and Communications Technology 
5. Shepherd 
6. Sancho, Hernández & Rivera 
7. Cleaver, Irland, Kere &Lopes 
8. Carnegie Corporation of New York 
9. Arif 
10. Ortega-Gabriel 
11. Sanabria & Cepeda 
12. Gorman 
13. Simsek & Simsek 
14. Waikato 
15. Sullivan 
16. Hivon & Titah 
17. Hintz & Brown 
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 ارتباط ناییتوا است، برخوردار ارتباطی و اطالعاتی فناوری کامپیوتر و پایه مفاهیم درباره الزم دانش حداقل از که است کسی مجازی

 دتوانمی همچنین و دارد را مجازی هایشبکهالکترونیک و  پست طریق از را الکترونیک هایپیام دریافت و ارسال و اینترنت با

 اینکه ضمن. (3071 ،7کارادامنند )ک جستجو اینترنت طریق از را خود موردنیاز افزارهاینرم و کاالها خدمات، به مربوط اطالعات

 زندگی تلفمخ امور بتواند و داشته آگاهی اینترنت هایآسیب برابر در خانواده و شخصی امنیت تأمین به نسبت باید فردی چنین

 (.7222 معمارزاده، و سرافرازی) دهد انجام اینترنتی هایشبکه طریق از امکان حد تا را خود

در . شوند مندبهره آن گوناگون خدمات از و شده متصل اینترنت به که است کسی مجازی دند شهروند( معتق3070وانگ و دیگران )

 و استفاده اطالعات فناوری از خود روزانه امور انجام در باشد قادر که است شدهگفته کسی به مجازی شهروند دیگری تعریف

 ،3سینگ) دینما دریافت کندمی استفاده الکترونیک سیستم ابزارهای از که هاییسازمان و هاانجمن دفاتر، از را خود موردنیاز خدمات

به عنوان نهادی گسترده و متولی آموزش  وپرورشآموزشرسد که (. هر صورت جدای از تعاریف شهروند مجازی به نظر می3071

وان قلب نظام آموزشی کانال و به عن مدرسه تواند نقش بسیار مهمی در تربیت و آموزش شهروند مجازی ایفا نماید.رسمی می

 مهارت ها،از این مهارت یکی (.7224 فتحی و سعادتمند،باورهاست )ها و مهارت ها،ای از دانشمجرایی مناسب برای انتقال مجموعه

ا و آموزان جهت تمرین رفتارهمکان مهمی برای دانش مدرسه تواند نقش مهمی در آن ایفا کند،شهروند مجازی است که مدرسه می

های شهروندی توان گفت مسئولیت اصلی پرورش مهارت(. به عبارتی می7220لطف آبادی،است )تعامالت مجازی خود با دیگران 

انی فعال و ندآموزان در این زمینه به شهروعمل کند که از دانش ایگونهبهاست که باید  وپرورشآموزشمجازی بر دوش نظام 

مقطع ابتدایی در راه تربیت شهروند مجازی با  خصوصبهشک نظام آموزشی  بدون (.7223 ،فتحی واجارگاهشوند )مسئول مبدل 

 ها و موانع است.اصلی پژوهش حاضر پرداختن به این چالش مسئله نیبنابرا است، روروبههای اساسی مشکالت و چالش

 پژوهش روش

 شامل شپژوه کنندگانمشارکت ه استفاده شد. کانون توجه.به سوال فوق از مصاحبه عمیق با معلمان این زمین دهیپاسخ منظوربه

 آمدهعملبه مصاحبه مورد 71 هر از معلم بود که 71 تحقیق هاینمونه تعداد. تجربه داشتند در موضوع فوق که معلمانی بود یهمه

 . دشدن انتخاب  برفی گلوله روش صورتبه و هدفمند گیرینمونه اساس بر تحقیق کنندگان شرکت است.

 محقق اتاطالع که رفت پیش آنجا تا هامصاحبه تعداد یعنی گرفت؛ صورت محقق اطالعاتی اشباع اساس بر هانمونه تعداد تعیین

 همصاحب سؤاالت پژوهش، اعتبار سنجش بحث در. نشد افزوده آن بر دیگری اطالعات بعدازآن و شد اشباع پژوهش یزمینه در

 الماتمک یهمه ،هامصاحبه ثبت برای. گردید تائید و اصالح مربوطه حوزه در متخصص اساتید زا تن 4 توسط شد طراحی بعدازاینکه

 کلمه به مهکل و شد دادهگوش دقتبه پژوهشگر خود توسط شدهضبط هایمصاحبه سپس. گردید ضبط صوتی صورتبه شدهانجام

. شد فادهاست "اعضا چک" روش از هامصاحبه روایی ئیدتا برای درآمد مکتوب صورتبه شدهضبط مصاحبه بعدازاینکه. شد نوشته

 لزوم ورتص در و تائید مطالب وسقمصحت تا شد فرستاده کنندگان شرکت برای دوباره مصاحبه مکتوب متن که ترتیب بدین

                                                           
1. Karaduman 
2. Singh 
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ف پدیده ( انجام شد. روش مذبور شامل توصی3002کارپنتر )اطالعات به روش استرابرت و  وتحلیلتجزیه. گردد اصالح مطالب

 استخراج ،کنندگانهای شرکتتوصیف قرائت با شرکت کنندگان، مصاحبه های محقق،فرضپیش یکنارگذار توسط محقق، موردنظر

بر  مرور نان،آ تائیدکنندگان و کسب توصیف به شرکت برگرداندن توصیفی از پدیده، نوشتن کردن روابط اساسی، دایپ ها،جوهره

 (.7220 ،یصلصال ،یزیپرو ادیب حاج باقری،باشد )می هاانتشاریافتهمتون مربوطه و 

 هایافته

چهار  هاآن بارهچندینداشتند و مطالعه  موردنظرمصاحبه با معلمانی که تجربه خوبی در زمینه  71پس از عملیاتی کردن مجموع 

 است. شدهارائهاستخراج گردید که در جدول زیر  زیر مضمون 72مضمون اصلی و 

 هااز مصاحبه شدهاستخراجامین اصلی و فرعی مض .2جدول 

 هامضامین فرعی چالش مضامین اصلی

 تهاجم و جدایی فرهنگی فرهنگی

 مقاومت

 خودشیفتگی

 انزوای اجتماعی اجتماعی

 خطر خودبزرگ پنداری

 نفعانذیعدم توجه به 

 کمبود بودجه اقتصادی

 افزاریسختمشکالت 

 افزارینرممشکالت 

 بخش خصوصیعدم تزریق مالی 

ساختاری 

 واداری

 کاغذبازی

 ناهماهنگی سازمانی

 قوانین متضاد

 یفرهنگ مضمون اول:

یان ب ارتباطدراین کنندگانمشارکتآموزش شهروند مجازی با خطر جدایی فرهنگی نیز است. یکی از  ی:فرهنگ ییتهاجم و جدا

 کند که:می

ها توجه کنی ممکنه ناخواسته و ناهوشیارنه فرهنگی اون به همه فرهنگ شما وقتی بخوای آموزش شهروند مجازی داشته باشی و توی

 (.2مشارکت کننده شماره بشه )ها از هم منجر به جدایی فرهنگ مسئلهخاص رو بیشتر برجسته کنی و این 

کند یان میب ارتباطرایندشوندگان اند. یکی از مصاحبهمواردی است که افراد بسیاری به آن اشاره کرده ازجملهواکنش منفی مقاومت: 

 که:

مشارکت کننده بدن )خیلی از افراد حتی معلما و دانش آموزان ممکنه جلوی آموزش شهروند مجازی از خودشون مقاومت نشون 

 (.74شماره 
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ده  در نتعصب بود. یکی از افراد مشارکت کن مسئلهاند یکی از مواردی که بسیاری از افراد پژوهش حاضر به آن اشاره کرده تعصب:

 کند که:این باره بیان می

شارکت مهست )هر موقع بحث از یه چیز جدید میشه یه عده بی دلیل شروع به تعصب میکنن که فالن آموزش به ضرر باورهای ما 

 (.2کننده شماره 

 یاجتماع مضمون دوم:

 کند که:بیان می ارتباطدراینندگان کناز مشارکت یکی در آموزش شهروند مجازی امکان انزوا  وجود دارد. انزوای اجتماعی:

انزوای  توی جامعه سنتی باعث مسئلهوقتی شما آموزش شهروند مجاز ببینی بدون شک نمی تونی مثل گذشته زندگی کنی و این 

 (.73مشارکت کننده شماره ) شهیمشما 

 آموزش امکان بروز آن وجود دارد.دیگر خطراتی است که با اجرای این نوع  ازجملهخودبزرگ پنداری  خطر خودبزرگ پنداری:

 کند که:شوندگان در این زمینه بیان میاز مصاحبه یکی

ستن هبعضی از افراد فکر میکنن اگر دوتا کلمه یاد بگیرن یا مهارت مجازی داشته باشن از همه بیشتر می دونن و داناکی کل 

 (.2مشارکت کننده شماره )

از  یکی های شهروند دیجیتال است.به والدین و عالئق کودکان یکی دیگر از چالش توجهیبی نفعان:عدم توجه به نیازهای ذی

 کند که:بیان می ارتباطدراین کنندگانمشارکت

مشارکت ) شهینمدر این زمینه اجرا میشه و هیچ توجهی به عالئق دانش آموزان  شدهتعیینهای از پیش ها آموزشخیلی وقت متأسفانه

 (.2کننده شماره 

 یاقتصاد ن سوم:مضمو

ر این د کنندگانمشارکتاز  یکی های موجود در این زمینه است.: عدم تخصیص بودجه مناسب یکی دیگر از چالشکمبود بودجه

 که: کندمیزمینه بیان 

 داختپرها رو واسه این کار اختصاص میدن خیلی اندک هست و حتی نمیشه با اون هزینه مربی وپرورشآموزشبودجه ای که توی 

 (.71مشارکت کننده شماره )

ر این د کنندگانمشارکتاز  یکی می باشد. افزاریسخت: آموزش شهروند دیجیتال مستلزم ایجاد امکانات افزاریسختمشکالت 

 که: کندمیزمینه بیان 

)مشارکت کننده توی مدرسه ما کال سه تا کامیپوتر هست چطور میشه با این امکانات محدود آموزش شهروند مجازی رو اجرا کرد 

 (.2شماره 

یان در این زمینه ب کنندگانمشارکتاز  یکی دارد. افزارینرم: آموزش شهروند دیجیتال نیاز به  ایجاد امکانات افزارینرممشکالت 

 که: کندمی
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ر د متأسفانه و تسلط بر این موارد هست که افزارینرم هایبرنامهیکی از موارد ضروری برای آموزش شهروند مجازی اینترنت و 

 (.77این زمینه مشکل داریم )مشارکت کننده شماره 

 ها در این زمینه است.بخش خصوصی از شهروند دیجیتال یکی دیگر از چالش حمایتعدم: عدم تزریق مالی بخش خصوصی

 که: کندمیدر این زمینه بیان  کنندگانمشارکتاز  یکی

خش این ب متأسفانهمجازی می تونن نیازهای بخش خصوصی رو رفع کنن اما  خیلی از دانش آموزان بعد از کسب مهارت شهروندی

 (.2حمایت نمی کنه )مشارکت کننده شماره 

 واداریمضمون چهارم: ساختاری 

های اصلی در زمینه آموزش شهروند دیجیتال است. یکی از مصاحبه شوندگان بروکراسی و کاغذ بازی یکی از چالش کاغذ بازی: 

 کند که:یان میب ارتباطدراین

 کنهیمهای این چنینی گیر هر زمان قرار میشه طرحی مثل شهروندی دیجیتال اجرا بشه توی داالن پر پیچ خم اداری و کاغذبازی

 (.73مشارکت کننده شماره )

ان ن زمینه بیکنندگان در ایاز مشارکت یکی ی در این زمینه است.هاچالشناهماهنگی سازمانی یکی دیگر از ناهماهنگی سازمانی: 

 کند که:می

 رورشوپآموزشمهمی هست که باید با تمامی هماهنگی بین بخش های مختلف یه سازمان بزرگ مثل  مسئلهآموزش شهروند مجازی 

 (.7مشارکت کننده شماره نداره )صورت بگیره اما در عمل می بینیم این چنین هماهنگی وجود 

در  کنندگاناز مشارکت یکی های مهم در آموزش شهروند دیجیتال است.از چالش وجود قوانین متضاد یکی دیگرقوانین متضاد: 

 کند که:این زمینه بیان می

هر روز در مورد تربیت مجازی و الکترونیک یه آیین نامه صادر میشه که گاها با هم تضاد دارن خب در چنین شرایطی نمیشه انتظار 

 (.72مشارکت کننده شماره )بشه داشت آموزش شهروند مجازی به خوبی انجام 

 بحث و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر چهار مانع اصلی در ارتباط با آموزش شهروند دیجیتال مورد شناسایی قرار گرفت که عبارت بودند از: موانع 

 زش شهروندو موانع فرهنگی و اجتماعی. یکی از موانعی که در پژوهش حاضر در ارتباط با آمو واداریاقتصادی، موانع ساختاری 

ائل هایی دارد که در اثر مسموانع اقتصادی اشاره به آن دسته از موانع و چالش مجازی مورد شناسایی قرار گرفت، موانع اقتصادی بود.

 برخوردارنددسته از موانع از اهمیت به سزایی در رشد یا عدم رشد شهروندی مجازی و دیجیتال  این آیند.مالی به وجود می

سته از موانع د این گیرد.مسائل اقتصادی قرار می تأثیر تحت در این زمینه، شدهتعیینهای ها و سیاستیاری از برنامهبس کهطوریبه

ارکت مش عدم بودجه، اتالف نبودن، صرفهبهمقرون، ریزیبودجهاداری  مسائل : کمبود بودجه، کمبود امکانات،ازجملهشامل موانعی 

صادی مسائل اقت تأثیرمتعددی بر  هایپژوهش .شودمیبخش خصوصی  حمایتعدمو  زودبازدهی اقتصاد نگاه ،نفعانذیاقتصادی 
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( در 7221) همکارانمثال حسینی و  طوربه. اندگذاشتهشهروندی مجازی صحه  خصوصبهبر رشد یا عدم رشد آموزش شهروندی 

و  افزاریسختهای و وجود زیرساختهای مادی و معنوی های شهروند الکترونیک، حمایتپژوهشی تحت عنوان شاخص

های تجهیزاتی ( نیز ضعف زیرساخت3072) کوک .دانندمیدر توسعه شهروند الکترونیک  تأثیرگذاررا یکی از عوامل علی  افزارینرم

ادی در تصعوامل اق تأثیرکنند که حاکی از و انسانی را عاملی مهم در عدم توسعه سواد دیجیتال و شهروندی الکترونیک معرفی می

یونان به مدارس  آموزش شهروند الکترونیک درموانع  یبررس( نیز در پژوهشی تحت عنوان 3074) مالینوسکاس این زمینه است.

عوامل اقتصادی بر توسعه آموزش شهروندی الکترونیک  تأثیرگذاریکه حاکی از  کندمیمواردی چون نبود تجهیزات  و امکانات اشاره 

های آموزش شهروند الکترونیک و مجازی موانع در برنامه ترینمهم ازجملهمرتبط با بودجه و امکانات مادی همواره  مسائل است.

ای فارغ از ماهیت آن برای موفقیت نیاز به حمایت مالی و تجهیزاتی و زیرساختی دارد. رشد شهروندی هر نوع برنامه اصوالً اند.بوده

اچیز یابد بسیار اندک و نبه این مسائل اختصاص می وپرورشآموزشهایی که در نهاد بودجه نیست. مستثنامجازی نیز از این قاعده 

مهمی چون  مسئلهحال حاضر مشارکت مالی در  در .شودمیهای دیگر مصرف ها نیز در قسمتاست، مقدار زیادی از این بودجه

 تیک و ناکارآمدی اداری نیز در این موضوع دمیده است.ترین حد خود قرار دارد. سیستم بوروکراشهروندی مجازی در پایین

چندان کارساز  شودمیهای شهروندی مجازی به مهارت وپرورشآموزشهای که برای تجهیز دانش آموزان به عنوان قلب تپنده هزینه

چنین دیدگاهی در  متأسفانهاست اما  بلندمدتهای با هزینه بلندمدتنیستند. نهادینه کردن شهروندی مجازی فرایندی 

طقی و با من روزروزبهها افتاده و ن این نوع از برنامهجابههمچون آفتی  مدتکوتاهبازده اقتصادی  دید حاکم نیست. وپرورشآموزش

بنابراین پرواضح است که مشکالت اقتصادی مرتبط با  ؛برندغلط اثربخش بودن این نوع از آموزش را زیر سوال می هایفرضپیش

گردد بلکه کوته نگری در نتایج اقتصادی حاصله از این آموزش شهروند مجازی فقط و فقط به تخصیص بودجه برنمی توسعه

ه به این به دلیل اختصاص بودج مدتکوتاهتر دانست. به عبارتی عینیت نگری توان از تخصیص بودجه نیز مهمها را حتی میبرنامه

 ای در آموزشالزم و ضروری است تفکر خطی و کارخانه بنابراین ؛راه مبدل شده است ها خود به چالشی عظیم در ایننوع برنامه

های یکسان با درون دادهای یکسان است اما حقیقت آن است که شهروندی الکترونیک گذاشته شود، این نوع تفکر به دنبال بازده

کانات( ، امبودجه پول،) یکسان دروندادهاینتظار داشت با ا توانمیها سروکار داریم و نشهروندی الکترونیک ما با انسان مسئلهدر 

موانع  در زمینه فلذا خواهد گذاشت. جابهها اثرات خود در نتایج را موجود در انسان هایتفاوت چراکه یافتدستبه نتایج یکسانی 

ص داده شود و دوم اینکه از تفکر اقتصادی توجه به دو مقوله از اهمیت خاصی برخوردار است، اول اینکه بودجه مناسبی اختصا

 در این زمینه پرهیز شود. مدتکوتاهیکسان نگری و 

که در تحقیق حاضر در ارتباط با آموزش شهروند الکترونیک مورد شناسایی قرار گرفت، موانع ساختاری بود. موانع سازمانی  مانعی

های آموزش ها و طرحسازمان منجر به ایجاد مانع در مقابل برنامه ها و مشکالتی دارند که در درون یکاشاره به آن دست از چالش

پیرامونی.  گیرد تا محیطموانع ارتباطی با محیط بیرون ندارد و بیشتر از درون یک سازمان نشات می این شود.شهروند الکترونیک می

( 7221) خاکپورمثال  طوربه. اندداشته تأکیدعوامل ساختاری در آموزش شهروند مجازی و الکترونیک  تأثیرهای متعددی بر پژوهش

که  ردبمیمناسب، توجه به آموزش و محتوا مناسب نام  گیریتصمیمدر پژوهشی پیرامون شهروند مجازی از عواملی چون ساختار 
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د بر عوامل ( نیز در پژوهش خو7222) همکارانو  پورکریمی عوامل سازمانی بر آموزش شهروند مجازی است. تأثیرگذاریحاکی از 

 تاچرتر و کنند. هانمی تأکیدهای الکترونیک های مرتبط به تجهیز شهروندان به مهارتو رهبری در برنامه گیریتصمیمسازمانی چون 

شهروندی الکترونیک و  ازجملههای مختلف ( نیز معتقدند که سازمان و قوانین آن نقش مهمی در اجرا یا عدم اجرای برنامه3071)

واند تمی طرفازیک. سازمان کنندمیگفت که ساختارها همانند تیغ دو لبه در آموزش شهروند الکترونیک عمل  باید د.مجازی دارن

بسیار  نقش سازمانیدرون عناصر د مانع آن باشد.توانمیرشد و توسعه شهروندی الکترونیک باشد و از طرف دیگر  کنندهتسهیل

ر سازمان نگاه راهبردی حاکم نباشد بسیاری از مسائل مرتبط با رشد شهروندی الکترونیک مهمی در زمینه الکترونیک دارند. اگر د

 . شودمینادیده گرفته 

آخرین مانعی که در پژوهش حاضر در ارتباط با شهروندی مجازی مورد شناسایی قرار گرفت، موانع فرهنگی و اجتماعی بود. موانع 

شد هایی در ربرخی از مسائل اجتماعی و فرهنگی منجر به مشکالت و چالش واسطهبه فرهنگی و اجتماعی اشاره به موانعی دارد که

ها عوامل فرهنگی و اجتماعی را عاملی مهم در توسعه یا عدم توسعه آموزش شهروندی از پژوهش برخی شود.شهروندی مجازی می

، بر وجود فرهنگ 37د تحت سواد دیجتالی در قرن ( در پژوهش خو3073) همکارانمثال کنتاسون و  طوربه اند.مجازی معرفی کرده

. عباسی و اندکرده تأکیدگسترش سواد دیجیتالی در بین شهروندان  تأثیرگذاربه عنوان عاملی  وگوگفتکار مشارکت، تعامل و 

 .نندکمییک معرفی را عاملی مهم در رشد یا عدم رشد شهروندی الکترون نفعانذی( نیز وجود منافع متضاد در بین 7221) همکاران

. تمامی کندمیهای فرهنگی را مانعی مهم در توسعه شهروندی الکترونیک و مجازی تلقی ( ضعف در زیرساخت7221) هاشمی

یی در بسزا تأثیرها ای در بافت خاص فرهنگی و اجتماعی خود مشغول به فعالیت است که این بافتهای آموزشی در هر جامعهنهاد

 ایئلهمسنبود فرهنگ قوی،  به دلیلآموزشی که  نهادهای رشد و توسعه شهروندی الکترونیک دارند. ازجملهی ابعاد مختلف آموزش

هرگز به آن بها نخواهد داد تضاد مدرنیته و سنت در جوامعی چون ایران نیز  داندنمیچون شهروندی الکترونیک را اولویت خود 

مثال فرض کنید در آموزش شهروندی الکترونیک دسترسی به  طوربهست، یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه شهروندی مجازی ا

ضاد بین ت مسئلهکه  اینجاستدر  پسنددنمیمهم است ولی بخش سنتی جامعه این موضوع را  هایفرضپیشاینترنت قوی یکی از 

سبت ن وپرورشآموزشمعه و نهاد فرهنگی و اجتماعی هست که نگرش جا چالش نوعیبهفوق  شود. مثالسنت و مدرنیته پررنگ می

که توجه پیش از پیش به موانع موجود بر سر راه آموزش  رسدمی به نظر درهرحالدهد. قرار می تأثیربه شهروندی الکترونیک تحت 

 آموزشی قرار بگیرد. هایبرنامهباید سرلوحه تصمیمات و  هاآنشهروند الکترونیک و رفع 

 منابع

 لهمج .کیشهر الکترون استقرارنو در  یشاخص یکیالکترون شهروندمداری(. 7222) غالمرضازاده، معمار ؛مهرزاد ،یسرافراز 

 .24-17، 44 اطالعات، یعصر فناور

 ،20-34 ،(2) ،کارآمدمدارس  مجله (. شهروند الکترونیک.7222) شهال فتحی واجارگاه، کورش؛ ذبیهون. 

  ،آموزش دانش شهروندی، سیاست نظری و تاسیسی، چاپ هشتم، تهران: نگاه معاصر.(7222) حسنعباسی . 

 سیمرغ :ترجمه محمدرضا جعفری، نشر .جدیدبه سوی تمدن (. 7222)تافلر، الوین و هایدی. 
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  ،23-23، (3)2 ،اجتماعی شهروندی در ایران؛ مجله انجمن جامعه شناسی ایران واقعیت (.7222) غالمعباسحسینی. 

 های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان. شناسایی آسیب (.7222)واحد چوکده، سکینه  ؛فتحی و اجارگاه، کورش

 .22-723(، 2)71فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 

  ،(. اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، تهران، انتشارات بال.7222) کورشفتحی واجارگاه 

 31-27، 31دجهانی، فصلنامه مدارس، (. تربیت شهرون7222) حسینعالئی، ا ؛فتحی واجارگاه، کورش. 

  ،(. تحلیل محتوای کتاب های درسی متوسطه و پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی بر اساس مولفه 7222) سهیالهاشمی

 .22-704، (72)4های آموزش صلح، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 

  (. بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی 7222) احمدهاشمی، سید
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