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چكيده:
هدف این مطالعه ،شناسایی عملکرد شبکههای اجتماعی مجازی در آموزش بیسوادان و کمسوادان
استان لرستان بوده است .این پژوهش به روش کیفی با رویکرد نظریه دادهبنیاد انجام شد .جمعیت مورد
مطالعه متخصصان حوزة آموزش مجازی ،متخصصان و صاحبنظران حوزة نهاد رسانه ،آموزشوپرورش،
و سوادآموزی بودند .روش نمونهگیری نیز بهصورت «نمونهگیری هدفمند و نظری» بود .ابزار گردآوری
دادهها «مصاحبة عمیق» بود که بر این اساس بعد از مصاحبه با  15نفر از متخصصان این حوزه ،اشباع
نظری حاصل شد .بهمنظور تحلیل دادهها از رویکرد «اشتروس و کوربین» استفاده شد و بر اساس آن،
از سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و گزینشی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .یافتهها نشان
میدهند که پدیدة محوری این مطالعه «فقر دانش رسانهای» است .شرایط علی حاکم بر این پدیده شامل
سه مقوله «فرودستی مجازی ،باورها و تفکرات سنتی ،و جامعهناپذیری مجازی» است .بسترهای حاکم
نیز «موانع قانونی در آموزش توســعة مجازی ،فقر دانش تخصصی ،و فهم واپسگرا از آموزش مجازی»
هستند .شرایط مداخلهگر بر پدیدة محوری نیز سه مقوله بدین شرحاند« :انطباقناپذیری مجازی ،نگاه
راهبردهای رفع فقر دانش رســانهای عبارتاند از:
هزینه-فایدهمحور ،و ضعف انگیزههای یادگیری».
ِ
توجه به «آموزش نیازمحور ،انسجامبخشی به آموزش مجازی و ارزیابی عملکرد دائمی» که بر اثر آن،
شاهد پیامدهایی نظیر «حس اثربخشی سواد مجازی ،خلق محتوای کاربردی ،توانمندسازی آموزشی و
نوینسازی سازمانی» خواهیم بود.
نتایج نشــان میدهند ،فقر سیاستگذاری در حوزة آموزش مجازی ،و خأل قانونی در سوادآموزی،
بسترها و سازوکارها ،دشواری غلبه بر فقر دانش رسانهای را مضاعف کرده است .این امر در کنار حس
فرودستی مجازی ،باورها و تفکرات سنتی ،جامعه (ناپذیری سوادآموزان مجازی ،به انطباقناپذیری و
رغبت کم مخاطبان (بیسوادان و کمسوادان) نسبت به فضا و بهتبع آن آموزش مجازی منجر شده است.

كليد واژهها:

بیســوادان و کمسوادان ،شبکههای اجتماعی ،ســوادآموزی ،فقر دانش رسانهای ،فرودستی
مجازی ،انطباقناپذیری مجازی

 ïتاريخ دريافت مقاله98/11/6 :

 ïتاريخ شروع بررسي98/11/28 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/3/29 :

* دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائیabozar.ghasemi2013@gmail.com...................................................................................................................
** مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان آیتاهلل کمالوند خرمآباد ،دکترای جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران (نویسنده مسئول)bahrami1171@gmail.com.............

این مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی است که به سفارش «پژوهشکدة تعلیم و تربیت استان لرستان» انجام گرفته و در شهریور  1398توسط نویسندگان مقاله از آن دفاع شده است.
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بیان مسئله

امروزه یکی از موضوعهای مهم نقشی است که شبکههای اجتماعی میتوانند در آموزش گروههای
خاص اجتماعی داشته باشند (پاســیک و هارگیتای2٠٠9 ،1؛ سوارت2٠٠9 ،2؛ یانگ2٠٠9 ،3؛ سیلوان،4
2٠٠7؛ روبلیــر ،مــک دانیل ،وب ،هرمن و واینس وایتی2٠11 ،5؛ گاریســون و کانــوکا2٠٠4 ،6؛ باربر و
پلوگ2٠٠9 ،7؛ هانگ و ین2٠1٠ ،8؛ مکلوقین و لی2٠٠7 ،9؛ جانسون2٠11 ،1٠؛ جانکو هیبرگر و وکن،11
2٠11؛ لیــم و ریچاردنســون2٠16 ،12؛ بتس و پول .)2٠٠3 ،13در طول دهة گذشــته ،تغییرات مهمی در
سیاستهای آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم در بسیاری از کشورها در سراسر جهان رخ داده است
(اکساکال و کازیو 2٠15 ،14ص.)18 .
اجتماع جهانی برای محو بیســوادی از ســال  2٠2٠تالش خود را آغاز کرده اســت و کشورها
نیــز تالش مضاعفی را برای کاهش خســارتهای ناشــی از بیســوادی ســامان دادهانــد (قلتاش،
رمضانی ،گلافروزو زارع .)1397 ،امروزه ،به نظر میرسد که شبکههای اجتماعی مجازی ،با استفاده
از فرصتهــای متنــوع تا حدی میتوانند بر بخشــی از این محدودیتهای ســوادآموزی غلبه کنند.
شبکههای اجتماعی مجازی تسهیالت وبمحوری هستند (بوید و الیسون )2٠٠7 ،15که برای جمعی
از کاربــران اینترنتی امکان گفتوگــو در مورد موضوعهای مورد عالقه را ایجــاد میکنند (ویلیام،16
 ،)2٠٠9امکان تعامل میان تولیدکنندة پیام و دریافتکننده آن را فراهم میآورند (پاتنام 2٠٠٠ ،17ص.
 ،)17٠و برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر را (کاتز و اسپیدن 1997 ،18ص ،)7 .فـــارغ
از محدودیتهای زمانی ،مکانی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،میسر میسازند (کراوت ،کیزلر ،بنووا،
هیلگسون و کروفورد.)2٠٠2 ،19
یکــی از ویژگیهای جالب توجه و مفید آموزش مجازی ،برطرف کردن نیازمندیهای یادگیری در
جامعة مدرن اســت و به این دلیل تقاضای بســیاری برای یادگیری الکترونیکی در زمینههای گوناگون،
مانند تجارت و مؤسســههای آموزش عالی ایجاد شده است (هراستینسکی .)2٠٠8 ،2٠آموزش مجازی
بهمثابه عاملی شــناخته شــده اســت که فرایند یادگیری را تسهیل میبخشــد و به توسعة دستاوردهای
شهروندان با استفاده از فناوری منجر میشود (پیچتر ،مایر ،ماچر.)2٠1٠ ،21
شــبکههای اجتماعی امروزه نقش مهم و بیبدیلی در ســوادآموزی و ارتقای آگاهی کمسوادان و
بیسوادان بر عهده دارند .شبکههای اجتماعی میتوانند بهعنوان ابزاری در جهت آموزش و یادگیری
به کار گرفته شــوند و یکی از گزینههای مورد توجه برای آموزش افراد کمســواد و بیسواد در «نبود
دسترسی به آموزش حضوری» باشند (بابایی 139٠ ،ص .)4 .اما در حال حاضر ،نهتنها منابع و مواد
اطالعاتی نوســوادان کم اســت ،بلکه موضوعهای کمی را نیز در برمیگیرنــد .با توجه به اینکه یکی
از عوامل شــرکتنکردن بیسوادان در کالسهای سوادآموزی ،مشغلههای سوادآموزان ،دوری محل
کالس از محل زندگی ،و نامناســببودن زمان برگزاری کالسهاســت (محمدخانی و محمد داودی،
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جاللی« ،)1391 ،باید به ظرفیت این شــبکهها برای دگرگونکــردن اطالعات از طریق زمان و فضا»
(استیونســون 1395/2٠٠3 ،22ص )187 .برای این قشر توجه کرد و در عین حال ،حقوق آنها را ،از
جمله «حقوق دسترســی به اطالعات ،دانش ،تجربه و مشــارکت» (ص )184 .آنها را ،در نظر داشته
باشیم.
23
بنا بر اســتدالل رابینســون ( ،)2٠٠7بیســوادان به یادگیری خواندن و نوشتن تمایل دارند ،اما از
قرارگرفتــن در معرض ارتباط با دیگــران خودداری میکنند .آنها آرزو میکنند از وابســتگی خالص
شــوند .سوادآموزی مجازی موجب میشود آنها بتوانند برای خدمت در نقشهای والدین ،کارمندان،
کارفرمایان ،خریداران ،فروشــندگان ،شــوهران ،همسران و شــهروند فعال جامعه ،آماده شوند .بررسی
مسائل اجتماعی در سنین متفاوت ،بهخصوص بین کمسوادان و بیسوادان نشان میدهد که سواد برای
زندگی بهتر ،میتواند از طریق شبکههای اجتماعی آموزش داده شود و به حرکت سیالتر و روبهپیشرفت
در جامعه کمک کند .سواد از طریق شبکههای مجازی میتواند در توانمندسازی کمسوادان و بیسوادن
نقش مهمی ایفا کند (ربیعی.)13 :1394 ،
طبق نتایج بهدســتآمده از سرشــماری عمومی نفوس و مســکن ســال  87/6 ،1395درصد از
جمعیت شــش سال به باالی کشــور باسواد هســتند (مرکز آمار ایران .)1395 ،این نرخ در سالهای
 ۱۳85و  9٠۱۳به ترتیب  84/6و  84/8درصد بوده است .استان لرستان از این نظر ،با  82/98درصد
جمعیت باســواد باالی شــش ســال ،در جایگاه  28قرار دارد (مرکز آمار ایران .)139٠ ،بر اســاس
سرشــماری سال  ،۱۳95لرستان جزو شش استان نخســت کشور با بیشترین درصد بیسوادی است.
حل این مشــکل اهتمام جدی مســئوالن و متولیان حوزة آموزش را میطلبد ،چرا که با وجود رشــد
آمار سوادآموزان ،این استان همچنان نرخ بیسوادی باالیی دارد .در جامعة هدف سوادآموزی استان
که بین  1٠تا  49ســال سن دارند ،هشــت درصد بیسواد مطلق گزارش شده است .در واقع ،بیش از
 86هزار بیســواد در استان وجود دارند که آماری نگرانکننده است .همچنین درصدی از کمسوادان
در طول زمان به بیســوادی مطلق بازگشــت میکنند و این موضوع باز هم جمعیت بیسواد مطلق در
کشور را افزایش میدهد (باقرزاده.)۱۳۹۳ ،
گرچــه بیش از ســه دهه از فعالیت «ســازمان نهضت ســوادآموزی» در کشــور ،از جمله اســتان
لرســتان میگذرد و از تالشها و تدابیر اتخاذشده از سوی مسئوالن و مجریان سوادآموزی دستاوردها
و موفقیتهایی به دســت آمدهاند ،اما مانند ســایر مناطق کشــور ،اســتان لرســتان نیز در زمینة اجرای
موفقیتآمیز برنامههای ســوادآموزی با مشکالتی مواجهاند که موجب شده است ،اثربخشی اهداف و
سیاســتگذاری ســازمان مزبور کاهش یابد .تحقیقات نشان میدهند ،آموزشهای نهضت سوادآموزی
نیازهای مخاطبان را پوشش نمیدهد و این موضوع موجب استقبالنکردن از این آموزشها و نداشتن
انگیزة کافی برای شرکت در دورههای سوادآموزی میشود (حکیمزاده.)۱۳۹۲ ،
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عوامل فرهنگی ،از قبیل تعارض فرهنگ سنتی با فرهنگ علمی سوادآموزان ،در کنار عواملی مثل
برگزارنشــدن منظم دورههای آموزشی ،محدودبودن ساعت تدریس ،نبود مکانهای آموزشی مناسب
برای آموزش ،و طوالنیبودن مســافت تشــکیل کالسها از محل زندگی و هزینههای ایاب و ذهاب
آنان در استان لرستان ،ارائة شیوههای نوین آموزش کمسوادان و بیسوادان را ضروری ساخته است.
یکی از این شــیوهها ،آموزش الکترونیکی از طریق شــبکههای اجتماعی است« .این نوع آموزش
میتوانــد به جذابیــت در یادگیری کمک کند و بســیاری از چالشهای و موانع فــوق را برطرف کند.
اســتفاده از تصویر ،صدا و متن ،و ترکیب مناســب آنها با هم ،تنظیم آهنگ آموزش توسط دانشپذیر،
و مســتقلبودن ایــن آموزشها از پارامترهای زمــان و مکان ،و اینکه میتوان در هــر زمان و مکان از
آن اســتفاده کرد» (فعال ،)۱۳۹۸ ،میتواند ســبب توفیق اجرای این نوع آموزشها شــود .این فرصت
بهخصوص برای جذب و آموزش کمســوادان و بیسوادان که انگیزة کافی ندارند و مشغلههای زندگی
روزمرهشان زیاد است ،میتواند مفید باشد .بنابراین بررسی موانع بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در
آموزش کمسوادان و بیسوادان ضرورت پیدا میکند.
 èپرســش اصلی مطالعة حاضر این اســت که شــرایط علی و بســترهای بهرهگیری از شــبکههای
مجازی در آموزش کمسوادان و بیسوادان استان لرستان کداماند؟ پدیدة محوری در بهرهگیری از
شبکههای اجتماعی چیست و این پدیده مستلزم چه شرایط مداخلهگر و راهبردهایی است؟ و در
نهایت ،پیامدهای راهبردهای به کار گرفتهشده کداماند؟

پیشینة پژوهش

در خصوص شبکههای اجتماعی و آموزش و ارتقای سواد و یادگیری ،اکثر نمونههای مورد مطالعه،
دانشآموزان ،دانشــجویان ،کارمندان و یا شــهروندان در معنای کلی بودهاند .در خصوص سوادآموزی
کمســوادان و بیســوادان نیز مطالعات زیادی انجام گرفتهاند ،اما نقش شبکههای اجتماعی مجازی در
آموزش بیســوادان و کمسوادان بهصورت پراکنده و محدود مورد توجه محققان گرفته است .از حیث
روش مــورد مطالعه نیز اکثر مطالعــات بهصورت پیمایش کمی انجام گرفتهاند که با ابزار پرســشنامه
درصدد بررســی رابطة بین آموزش مجازی و کیفیت یادگیری بین نمونههای مورد بررســی بودهاند .در
مواردی نیز از طریق مطالعات آزمایشی و شبهآزمایشی ،آموزش مجازی بهصورت امری مداخلهای به
گروهی افراد ارائه شده و در ادامه سعی شده است ،اثرات آن در دو گروه کنترل و گواه ارزیابی شود .در
ادامه ،به برخی مطالعات انجامشده داخلی و خارجی در این خصوص میپردازیم.
محمدخانــی و همکارانش ( )1391در مطالعة خود با عنوان «ارائة یک الگوی پیشــنهادی برای
وبســایت ویژة بزرگساالن نوسواد» ،نشــان دادند که این وبســایتهای مجازی نقش مهمی در
آموزش ســوادآموزی دارند و باید با توجه به رشــد فناوریهای نوین آموزشــی ،شیوة آموزشی این
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افراد نیز از سنتی به نوین تغییر کند.
قلتاش و همکارانش ( ،)1397در مطالعهای با عنوان «نیازسنجیهای آموزشی سوادآموزان تحت
پوشش نهضت سوادآموزی فارس» ،بر بهرهگیری از مهارتهای عملی و مهارتهای یادگیری مجازی
تأکید دارند و مهارتهای فناوری ارتباطی را از اولویتهای نیازهای آموزشی سوادآموزان میدانند.
راجپوت و آگاروال ،کومار و آنیل ناناواتی ،)2٠٠8( 24در پژوهش خود در خصوص جایگزین سواد
ســنتی با شــبکههای مجازی در کشورهای جهان سوم ،نشــان میدهد که راهحلهای حمایتی مبتنی بر
فناوری ،نیازهای روزمرة بیسواد را پوشش میدهند ،بر تعامل آنها با فناوری میافزایند ،و با ابزارهای
چندحالته (با پشتیبانی صوتی و تصویری) یادگیری محسوس کاربر را تسهیل میکنند.
میالر ،)1996( 25در مطالعة خود بر لزوم آموزشهای رایانهای و مجازی در برنامههای سوادآموزی
بزرگســاالن تأکید کرده و به بررســی جوانب و منافع آن پرداخته است .در این مطالعه دادهها از طریق
مربیان جمعآوری شدند و ســپس با انجام آزمایش ،اثربخشی دستورالعملهای رایانهای مجازی روی
ســوادآموزان تأیید شده اســت .نویسنده در این تحقیق  12مزیت و هشــت نقطهضعف برای آموزش
مجــازی فرض کرده اســت .از این دوازده مزیت تنها شــش مورد حاصل شــدند و چهار نقطهضعف
(مشکالت حضوری ،سرعت یادگیری ،کیفیت انتقال و اعتمادبهنفس یادگیرندگان) نیز برطرف شدند.
«زندگی دوم بیســوادان :سهبعدیهای مجازی برای آموزش پایة بزرگساالن کمسواد» ،مطالعهای
اســت که توســط ایکوبال ،کالوس  ,تجوا )2٠1٠( 26انجام گرفته اســت .این مطالعه نشان میدهد که
فضای حاصل از فناوریهای جدید مجازی در کنار رویکردهای سنتی میتواند سواد پایة بزرگساالن
فاقد سواد را در دورة زندگی خود باال ببرد .این یادگیری بر اساس رویکردهای چندگانه با زندگی آنها
سازگار است.
27
سابیستون ( ،)2٠٠٠در مطالعهای با عنوان «بررسی معیارهای تعیین کیفیت یادگیری مبتنی بر وب
بزرگســاالن کمســواد» در «دانشگاه رویالرود» کانادا ،به بررســی موضوع عوامل تأثیرگذار بر کیفیت
یادگیری در محیط وب پرداخته اســت .نتایج مطالعة او نشــان میدهند که فضای وب و مجازی کیفیت
یادگیــری این افراد را بــاال میبرند .بهعالوه ،یکی از معیارهای مهم تعیین کیفیت یادگیری ارتباط آن با
نیازهای یادگیرنده است.

روش تحقیق ،جمعیت ،نمونه و روش نمونهگیری

با توجه بهعنوان پژوهش ،از پارادایم «تفســیرگرایی اجتماعی» و روش کیفی برای اجرای فرایند
تحقیق استفاده شده است .در واقع ،هدف پژوهش کیفی فهم معنای کنشهای متقابل ،انگیزهها و معنای
ذهنی کنشــگران است .در اینجا ،از «نظریة دادهبنیاد »28بهعنوان یکی از مهمترین روشهای کیفی بهره
جستیم .این رویکرد هم بهعنوان روش و هم بهعنوان تئوری به کار گرفته میشود .در اینجا ،بعد روشی
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آن مدنظر است ،زیرا با تأسی از رویکرد اشتروس و کوربین ،نظم روشی بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها
مورد تأکید واقعشــده اســت .هدف نظریة زمینهای ،تولید تئوری از خالل بررسی و مطالعة فرایندهای
اجتماعی بر اساس جمعآوری و تحلیل نظاممند دادههاست.
در اینجا ،به دلیل تأکید بر دقت روششــناختی از یکســو ،و نیز تالش برای ایجاد الگوی مطلوب
با پرسشهای ساختارمند ،بهمنظور تحلیل دادهها رویکرد کوربین و اشتروس انتخاب شد .این رویکرد
نسبت به میدان مورد مطالعه بیطرف نیست و با ذهن فعال محقق ،مبتنی بر پرسشهای نظاممند ،سعی
دارد اصول معرفتشــناختی خود را دنبال کند که برخالف رویکردهای دیگر نظریة دادهبنیاد (رویکرد
گلیزر و یا رویکرد سازهگرایانه) ،سعی در احصا و استخراج الگو و چگونگی حادثشدن پدیدة اصلی
در یک وضعیت خاص دارد.
افراد نمونه نیز همة متخصصان حوزة آموزش و ســوادآموزی در اســتان لرستان هستند .در واقع،
با پرسوجو از صاحبنظران و متخصصان آموزش و ســوادآموزی درصدد هســتیم ببینیم کمسوادان
و بیســوادن موردنظر ،چگونه میتوانند از فضای مجازی بهره بگیرند ه و چگونه میتوانیم به آنها
آموزش دهیم .روش نمونهگیری در نظریة دادهبنیاد ،بهصورت «نمونهگیری هدفمند و نظری» اســت
(فلیــک .)۱۳۹۷/ ۲۰۰۶ ،نمونهگیری هدفمند یعنی انتخــاب افرادی که دارای تجربه و دانش الزم در
خصوص پدیدة مورد نظر هســتند که در اصطالح به آنها «مطلعان کلیدی» گفته میشود .نمونهگیری
هدفمند برای دسترسی به سه نمونة ابتدایی بهمنظور مصاحبة اولیه انجام گرفت .در ادامه ،نمونهگیری
نظری در رأس قرار گرفت.
نمونههــای نظری ،نمونههایی بودند که در خدمت غنای نظری پژوهش قرار داشــتند .این نمونهها
متناسب با الگوی اولیة مصاحبهها بودند و دائم ًا بر غنای ظهور و شکلگیری پدیده محوری میافزودند.
در واقع ،نمونهگیری ضمن فرایند پژوهش و بر اساس مفاهیمی صورت گرفت که در خالل نمونهگیری
هدفمند حاصل شدند .پیشبرد روند نمونهگیری و انجام مصاحبهها نیز بر اساس «اشباع نظری »29انجام
گرفت .اشباع زمانی حاصل شد که دریافتیم ،با در نظر گرفتن همة عوامل پیشین ،گذشت زمان و از همه
مهمتر ،پختهترشدن مقوالت اولیه ،بهتدریج از خلق مفاهیم جدید کاسته میشود و بهصورت تجربی و
ذهنی این اطمینان حاصل شد که دیگر مفاهیم و مقوالت جدید و تازهای حاصل نمیشوند که بر غنای
مقوالت پیشین بیفزایند.
مصاحبهها بر اساس اصل «تنوع ،موافقت در مشارکت ،فهم نظری از موضوع ،و کلیدی بودن»
(قاســمینژاد ،1398 ،ص )1٠4 .انجام شــد .روند مصاحبهها به اینگونه بود که بعد از انجام ســه
مصاحبــة هدفمند با افراد مطلــع کلیدی ،بهمنظور انجام نمونهگیری نظری ،ابتدا با ایمیل و ســپس
بــا تماس تلفنی از افراد مورد نظر برای مصاحبة حضوری وقت گرفته میشــد .در مواردی که این
امر امکانپذیر نبود ،بهصورت تلفنی مصاحبهها انجام میشــدند .طول زمان مصاحبهها از  37دقیقه
170

 ëشمارة 74
 ëسال نوزدهم
 ëتابستان 1399

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی الگوی دادهبنیاد بهکارگیری شبکههای مجازی در تحقق آموزش کمسوادان و بیسوادان استان لرستان

تا  62دقیقه در نوســان بود .ســؤالهای مصاحبه به دو شکل ســؤالهای اصلی و سؤالهای فرعی
پرسیده میشدند.
سؤالهای اصلی بنمایة مصاحبه با افراد در خصوص شیوههای بهرهگیری بیسوادان و کمسوادان
از شــبکههای مجــازی بودند .در ادامه ،اگر پاســخها از وضوح ،غنا و عمــق الزم برخوردار نبودند ،با
ســؤالهایی پیگیری که عمدت ًا به شکل «میشه توضیح بیشتری بدی؟ چطور میشه از این فضاها بهره
برد؟ آگه میشه مثال بزن؟ تا االن جایی از اون استفاده شده؟ کجا؟ چطور؟ بیشتر توضیح بده» ،و غیره
بود ،به کنکاش بیشــتر میپرداختیم .بر این اســاس ،پس از مصاحبه با  15نفر از متخصصان این حوزه،
رونــد مصاحبهها را متوقف کردیم و به تجزیهوتحلیل دادهها پرداختیــم .در ادامه ،بهمنظور اطمینان از
صحت گردآوری دادهها ،به یادداشتبرداری و ثبت تمامی گفتهها ،و بررسی مصاحبهها و نیز سؤالهایی
کنترلی دست زدیم .بهمنظور اطمینان از اعتبار تحلیلها نیز از بازخورد نظرات «مطلعان و متخصصان»
حوزة نظریة دادهبنیاد بهره جستیم.
تجزی ه و تحلیل دادهها
بــرای تجزیهوتحلیل دادهها و اســتخراج مضامین ،از ســه مرحلة «کدگذاری بــاز » « ،کدگذاری
محوری »31و «کدگذاری گزینشــی »32استفاده شد« .کدگذاری به جهتیابی قبل از انتخاب شدن منجر
میشــود و دادهها را به بخشهای تحلیلی تبدیل میکند که صورتی مفهومی به خود میگیرند» (مقدم،
 2٠٠6ص .)5 .در اینجا ،معانی نهفته در توصیفهای ارائهشــده توســط شــرکتکنندگان استخراج و
تناقضات موجود در تفســیرها مشــخص و رفع شدند .در نهایت نیز ،معانی استخراجشده از توصیفات
ارائهشــده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند (قاسمینژاد .)1398 ،واحد تحلیل نیز مرکب از افراد بود که
مورد مصاحبه قرار گرفتند.
روند تجزیهوتحلیل دادهها به این صورت بود که ابتدا ســطر به ســطر عبارات موجود در متن خام،
مطالعه و به آنها کد داده شد .بعد از تجزیهوتحلیل دادهها و مطالعة سطر به سطر آنها 457 ،مفهوم اولیة
استخراج شدند .کدها بر حسب ویژگیهای مشابهی که بین افراد مورد مطالعه وجود داشتند ،طبقهبندی
شدند .مفاهیم پایه بر اساس ارتباط با موضوعهای مشابه طبقهبندی شدند که در واقع «مقولهسازی» یا
«تمسازی» محسوب میشد .در ادامه ،توصیف طبقهها با توجه به خصوصیات آنها صورت پذیرفت.
این کار بهمنظور روشنترکردن طبقهها انجام گرفت .سپس جدول کدهای اولیة استخراجی از مصاحبهها
و جدول طبقههای استخراجشده از مفاهیم به همراه کدهای ثانویه احصا شدند (کدگذاری باز).
در ادامه ،یکی از مقوالت مهمی را که دارای ویژگی کانونی و قدرت جذبکنندگی باالیی بود و سایر
مقوالت را دربر میگرفت (با احصای شرایطی که یک مقولة محوری باید داشته باشد) ،بهعنوان «پدیدة
محوری» انتخاب کردیم .سپس پدیدة محوری را در مرکز فرایند مورد بررسی قرار دادیم و ارتباط سایر
3٠
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مقوالت با آن را مشخص کردیم .سپس ،در یک رابطة مدلواره ،شرایط علی ،زمینهای ،پیامدی و کنشی
را در ارتبــاط با مقولة محوری مورد مطالعه قرار دادیم (کدگذاری محوری) .در نهایت ،تدوین گزارش
متن ،پرکردن خألهای احتمالی ،اعتباربخشــی و انسجام به مقوالت و سپس خط اصلی داستان و ارائه
قضایای نظری انجام گرفت (کدگذاری گزینشی).

یافتههای پژوهش

ابتدا ،جدول کلی مشــخصات مشــارکتکنندگان ارائه میشود و در ادامه به توصیف پاسخگویان و
سپس تحلیل مصاحبهها میپردازیم .الزم به ذکر است ،افراد نمونه با اینکه به نسبت حوزة مورد مطالعه
ســطح تحصیالت متفاوتی را نشــان میدهند ،اما در خصوص ســوادآموزی دارای تجربه و یا پســت
مدیریتی بودند و توســط دیگران بهمثابة افراد کلیدی شــناخته و معرفی شدند .تجربه یا پست مدیریتی
مشارکتکنندگان به ترتیب شمارة سوابق علمی و یا اجراییشان بدین شرح است:
 èفعال و مدیر اجرایی سوادآموزشی شهرستان سلسله؛

 èچهار سال سابقة مدیریتی در سوادآموزشی استان؛

 èدو سال مسئول فناوری آموزشی آموزشوپرورش شهرستان؛
 èمسئول کارگروه نهضت سوادآموزی شهرستان؛

 èدانشآموختة دکترای ارتباطات و فعال آموزشی؛
 èفعال آموزش  ICTروستایی/محلی؛
 èدکترای تکنولوژی آموزشی؛
 èدکترای تکنولوژی آموزشی؛

 èدو سال مدیر نهضت سوادآموزی شهرستان؛

 èمجری طرح استانی ساماندهی آموزش از راه دور در استان؛

 èهمکار طرح استانی ساماندهی آموزش از راه دور در استان؛

 èدانشآموخته و کارشناس فناوریهای اطالعاتی/ارتباطی استان؛
 èمعاون آموزشی سوادآموزی استان؛

 èمتخصص آموزش و فناوری از راه دور.

از نظر سن ،پایینترین مشارکتکننده  32سال و باالترین مشارکتکننده  59سال دارد .شش نفر از
مشارکتکنندگان زن و نه نفر مرد هستند.
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جدول  .1توصیفات جمعیتشناختی و دموگرافیک مشارکتکنندگان

شماره

سن

جنس

سطح تحصیالت

کد مصاحبه

1

46

زن

دانشجوی دکترا

p -01

2

59

مرد

دکترا

p -02

3

49

زن

دانشجوی دکترای

p -03

4

50

مرد

دانشجوی دکترا

p -04

5

49

مرد

دکترا

p -05

6

37

مرد

دکترا

p -06

7

48

زن

دکترا

p -07

8
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مقولة محوری :فقر دانش رسانهای
مقولة محوری در کدگذاری محوری «فقر دانش رســانهای» یا به تعبیری سواد رسانهای است .این
مقوله از ســطح انتزاع باالیی برخوردار اســت و میتوان آن را هستة اصلی کدگذاری این مرحله تلقی
کرد .سواد رسانهای و دانش انتقادی همراه با آن چندمنظوره خواهد بود و فرد خواهد توانست به نیابت
از وضعیتهای واقعی ،در یک بســتر الکترونیکی و دیجیتالی ،در امر آموزش خود و دیگران مشارکت
تام داشته باشد .این امر قدرت تخیل و سازماندهی ،انتخاب آموزشهای متناسب با سطح کیفی افراد،
انتخاب محتوای خاص ،و آزادی و سرعت عمل بیسوادان و کمسوادان را ارتقا خواهد بخشید .افزون
بر این ،ســواد رسانهای موجب تســریع روند سیاســتگذاریهای نهادی ،انطباقپذیری افراد ذینفع،
جامعهپذیــری مجازی ،زوال تفکرات کلیشــهای ،مواجهة خالقانه ،ارزیابــی عملکرد دائمی خود و نیز
افزایش دانش تخصص میشود.
مشارکتکنندة شمارة  11میگوید:
مــا در ایــن حوزه چیــزی نداریم .فقیریــم .باید اول کالس آموزشــی برگزار شــود که قدرت
تجزیهوتحلیل و درک و فهم نســبت به فضای مجازی بیشــتر شود تا مخاطبان فعال باشند و بتوان
برنامهریزی و راهکارهای مؤثر ارائه داد.
مشارکتکنندة شمارة  15اشاره میکند:
بدون ســواد و دانش الزم در این زمینه کار به جای نمیرســد .کاری در زمینة بیســوادان و
کمسوادان و شبکههای مجازی نشده!
در این مرحله ،برای مقولة محوری پرسشهای زیر مطرح شدند تا با توجه به کدگذاری مرحلة قبلی
و نیز تحلیل مجدد و بازپروری ،به آنها پاسخ داده شود:
 èعلل شرطی بهوجودآورندة این پدیده چه چیزهایی است؟

 èزمینه یا زمینههای بهوجودآورندة این پدیده چیست؟
 èشرایط مداخلهگر بهوجودآورندة این پدیده کدماند؟
 èاین پدیده در کدام کنش و راهبرد متجلی میشود؟

 èاین پدیده چه پیامدهای به دنبال دارد؟» (قاسمینژاد.)1398 ،
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جدول  .2شرایط علی ،زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها

مفاهیم

مقوالت

کمدانشی مجازی
بیقدرتی در کنترل این فضا
مصرفکنندة اطالعات
ترس از ورود به این فضا

حس فرودستی مجازی

رهابودگی تکنولوژیکی
جایگاه اجتماعی پایین
منزلت اجتماعی سنتی

باورها و تفکرات سنتی

ابعاد
شرایط ع ّلی

حس کمبود منافع مشترک با دیگران

نگرش نامطلوب در استفاده از شبکههای مجازی
همساالن همدرد
دایرة دوستی محدود
فقر مهارتی

جامعه (نا) پذیری مجازی

نقشپذیری ضعیف
ضعف در کنترلپذیری
فقدان برنامهریزی ملی
فقر منابع و اعتبارات کالن
موانع حقوقی توسعة سواد رسانهای

موانع قانونی و سیاستگذاری
آموزش مجازی

فقدان تفکر سیستمی بین متولیان و نهادها
سلطة آموزش سنتی در برنامهها
کمبود متخصصان
تعریف نامشخص از آموزش مجازی
فقر نگرش بینرشتهای

بستر و زمینهها

ضعف در همکاری سازمانی

فقر دانش تخصصی آموزش
مجازی

نگاههای فردی و غیرسیستمی مدیران
عدم درک آموزش مجازی
بدبینی در ورود این افراد به این شبکهها

فهم واپسگرا از آموزش مجازی

سختی تغییر روحیة ورود به این شبکهها
قلت دیگران مهم و افراد میانجی
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جدول ( .2ادامه)
مفاهیم

مقوالت

نهادینه نشدن مزیت آموزش مجازی
تعارض آموزش مجازی و کالسیک
سردرگمی در استفاده از اینترنت و گوشیهای هوشمند

انطباق (نا)پذیری

دشواری همگامشدن با فضای مجازی و تکنولوژی

نداشتن چیزی برای ارائه
اولویت نداشتن آموزش مجازی

نگاه هزینه  -فایدهمحور

شرایط مداخلهگر

استفاده و کاربرد موقتی

نداشتن مزیت شغلی و استخدامی
نبود فرصتهای یادگیری شخصی
زمانبر بودن این فضا
چندبعدی بودن آموزش مجازی

انگیزههای
یادگیری

تعیین سطوح و کیفیت خدمات
نیازسنجی توجه به نیاز کاربران
ارائة آموزشهای بصری و تصویری با توجه به سطح فهم مخاطبان

آموزش نیازمحور

تعیین دامنة سنی گروههای ذینفع
مدیریت ارائة آموزش به ذینفعان
تشخیص مصادیق آموزش مجازی

همسان تلقینکردن با آموزش از راه دور
مصداقشناسی دقیق
جلوگیری از موازیکاری
تعیین مزایای آموزش مجازی
هدفگذاری در بازة زمانی خاص
ایجاد حس معنابخشی در کاربران
توجه به آسیبهای روانی آموزش مجازی
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جدول ( .2ادامه)
مفاهیم

مقوالت

تعدیل نگرشهای منفی
زوال تصور بیهودگی مجازی
فروپاشی کلیشههای ذهنی
تأمین امنیت روانی کاربران

حس اثربخشی
و زوال بیهودگی

کاهش حس بیگانهبودگی در فضای مجازی
تسهیل در فرایند آموزش
ایجاد محتوای آموزشی اثربخش

بهروزرسانی دانشی

پیامدها

ایجاد مهارتهای کاربردی

خلق محتوای
کاربردی

ظهور کاربران خالق و باانگیزه
افزایش دانش رسانهای
قابلیت کنترلپذیری مجازی

توانمندسازی آموزشی
(توسعه انسانی)

شکوفاسازی قابلیتها
ارتقای رویکردها
بهروزرسانی اهداف آموزشی
بهکارگیری دادهها و منابع متنوع

نوینسازی
سازمانی

گذر از آموزش سنتی

شرایط علی
 فرودستی مجازی
در معنای کلی برداشــت از خود به مثابة جامعیت اندیشــهها و احساســاتی است که فرد در ارجاع
بــه خودش بهعنوان یک شــناختة عینــی در نظر میگیــرد و از این طریق خود را تعریــف میکند .در
اینجا« ،فرودســتی» چیزی اســت که افراد در خانواده ،نهادهای آموزشــی و غیره آن را تجربه کردهاند
و یــاد میگیرند .در این مفهوم موقعیت فرودســتی به معنــای« ،اطاعتپذیری»« ،ضعف قوة پرورش»
و «اســتقالل کم» اســت .در این وضعیت ،چون استقالل کمی در دریافت ،تحلیل و بعد مصرف پیامها
دارند ،لذا در موقعیتی قرار دارند که از آن به «فرودستی مجازی» تعبیر میکنیم.
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مشارکتکنندة شمارة  13روایت میکند:
«این افراد در وضعیت منفعل و پایینی قرار دارند و نمیتوانند آنطور که باید و شــاید از این
فرصت استفاده کنند .واقعیت این است که در حالت ضعیف و فاقد قدرت قرار دارند .چون استفاده
اینها در بهترین حالت معمو ًال اســتفادههای ســاده و ابتدایی است .نوعی کمبینی هم دارند ،چون
سواد الزم را ندارند».
 باورها و تفکرات سنتی

کلیشهســازی در نقشهای جنســی ،شغل ،قومیت و سبک زندگی ،از جمله مواردی هستند که مانع
کنشهای آزادانه و خالقانة افراد میشــوند .کلیشــهها در مواردی بیتفاوتی در نظم اجتماعی مستقر را
به رســمیت میشناسند و بســترهایی را فراهم میسازند که انفعال اجتماعی از طریق آنها امری عادی
و اجتنابناپذیر در زندگی روزمره تلقی میشــود .افراد بیســواد و کمسواد در روند رویارویی با انواع
نوآوریها ،به دلیل تهنشســتها و باورهای ســنتی خود ،معمو ًال با نوعی حالت سلبی برخورد میکنند،
یعنی اساســ ًا با جاذبههایی که خارج از دایرة تفکــرات آنها قرار دارند ،مثل عناصر فضای مجازی ،با
حالت بازدارندگی و در برخی مواقع حالت هشدارگونه روبهرو میشوند و حتی افراد دیگر را از پیامدها
و تبعات کنشی آن آگاه میکنند.
مشارکتکنندة شمارة  12میگوید:
«در این فضا ،ابتدا ایجاد آمادگی ذهنی بهمنظور رهایی از کلیشههای ذهنی بیسوادان مهم است.
این افراد ذهنیتی بد در خصوص این فضا دارند و نمیتوان بهراحتی هم این ذهنیت را شکســت.
باورهای اشتباه و نیز مشکالتی که بعض ًا در این فضا میبینند به وجود میآید ،مانع دور زدن ذهنیت
سنتی آنها میشود».
 جامعهپذیری مجازی

جامعهپذیری فرد را بـــه آموختن هنجارها ،ارزشهــا ،زبانها ،مهارتها ،عقاید و الگوهای فکر و
عمل که همگی برای زندگی اجتماعی ضروری هســتند ،قادر میســازد .افراد زمانی که آموزش ببینند،
آمادگــی الزم را برای درونیکــردن ارزشها و هنجارهای خاص یک گــروه و خردهفرهنگ (در اینجا
ورود به فضای مجازی و فهم مناسبات حاکم بر آن بهمنظور استفادة مطلوب از آن) کسب و موافق آن
عمل میکنند .اما یکی از مهمترین عناصر علی رانشی و دفعکنندة بیسوادان و کمسوادان از بهرهگیری
مطلوب و بهینه از این فضا ،جامعهپذیرنشــدن و یا جامعهناپذیری آنهاست .این قشر از افراد ،به دلیل
دایرة محدود دوستیهایی که معمو ًال با افرادی همسنخ خود دارند و نیز انعطافپذیری محدود حاکم بر
این فضا که اعمالنفوذ کمتری برای این دست افراد باز میگذارد ،بهخوبی در فرایند ورود و کنشگری
مجازی قرار نمیگیرند.
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مشارکتکنندة شمارة  13بیان میکند:
«ما برنامه و آموزشی در خصوص یادگیری فضای مجازی برای این قشر از افراد نداریم .خب
بدیهی اســت که این افراد دچار ســردی و انفعال میشــوند و یا به مسخره گرفته میشوند و مورد
سوءاســتفاده قرار میگیرند .در مواردی از این افراد کلیپ میســازند و بهراحتی در فضای مجازی
پخش میکنند و ملت میخندند».

بسترها یا زمینهها
 موانع قانونی و سیاستگذاری

آموزش در بستر برنامههای مدون و سیاستهای اجرایی که ریشه در قانون دارند ،رشد و گسترش
پیدا میکند .این قواعد و سیاســتها که در قالب برنامههای توســعه خود را نشان میدهند ،اطالعاتی
دربارة نحوة کنش مورد انتظار از افراد (بیســوادان و کمســوادان) و ســازمانها (آموزشوپرورش ،و
پژوهشــکدة تعلیــم و تربیت) در موقعیتهای خــاص در اختیار ما قرار میدهنــد؛ بنابراین کنشها را
پیشبینیپذیر میکنند.
مشارکتکنندة شمارة  6شرح میدهد:
«قانون همه چیز را ترتیب و نظم میدهد و به کســی که در این حوزه فعالیت دارد ،چشــمانداز و
قدرت عمل میبخشــد .ما در این حوزه هیچگونه دستورالعمل کالنی نداریم که بر اساس آن جلو
برویم .اگر هست شما بگو تا ما هم بدانیم».
مشارکتکنندة شمارة  5روایت میکند:
«تا قانون و سیاســتگذاریهای درستوحســابی در الیههای باالیی انجام نشود ،نمیتوان کاری
کرد .باید در این حوزه بهسرعت سند طراحی کرد تا کارها نظم بگیرند».
 فقر دانش تخصصی

از مهمترین الزامات باالبردن دانش رســانهای و آموزش مجازی ،داشــتن دانش تخصصی و افراد
حرفهای است .فقر در دانش تخصصی ناشی از فقر در توجه تنظیمبخش نسبت به فضای مجازی است
که نسبت به کارویژههای آموزشی و پرورشی رسانهها ،اولویتها و پیشنیازها را در نظر نمیگیرد و با
نگاه تودهوار و همسان به افراد ناهمسان ،لباسی یکدست برای همة آنها میدوزد.
مشارکتکنندة شمارة  4میگوید:
«در این حوزه افراد متخصص به معنای واقعی نداریم .چقدر آدم داریم که واقع ًا در این حوزه و
در مورد شبکههای مجازی و آموزش بیسوادان و کمسوادان کار کرده باشند؟ من که کسی را ندیدهام!
موقعی میگویم متخصص ،یعنی کسی که در این حوزه صاحب تجربه و کارهای ماندگاری باشد».
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 فهم واپسگرا

فهم یعنی پنداشتی که افراد و تجربة زندگی برای فرد نسبت به زندگی به بار میآورد .درک شهروندان
از زندگی اجتماعی و مناســبات حاکم بر آن ،جایگاه خود و خودپندارة شــخصیتی و هویتی ناشــی از
آن ،برآمده از روش نســبت ًا ثابت در تفکر ،احســاس و رفتار افراد نسبت به موضوعها و مسائل زندگی
ماســت .افراد کمســواد و بیسواد به دلیل ایستارهای حاکم بر ذهنشــان که اساس ًا ناشی از تجربیات و
زیستجهانشان است ،با رویکردی تدافعی و تقابلی به این فضا وارد میشوند .به دلیل نداشتن سواد و
دانش الزم در بهرهبرداری از این فضا و نیز انعطافناپذیری ناشــی از ساختار تفکر آنها در خصوص
ابزارهای مدرن ،فهم واپسگرایی نسبت به این فضا و مزایای آن پیدا کردهاند.
مشارکتکنندة شمارة  13روایت میکند:
«زمانی که آدم عمری را به دور از رســانههای جدید سپری کرده و در عین حال سواد چندانی
در استفادة عمیق از آنها ندارد ،فهم مثبتی از آنها پیدا نمیکند .عمده رسانة مورد استفادة این افراد
رادیو و تلویزیون است و نوعی ترس و بدبینی نسبت به این فضا دارند .اکثر این افراد فکر میکنند
که اینها مثل اسباببازی برای بازی و سرگرمی هستند .فهم دقیقی از کارکرد اینها ندارند».

شرایط مداخلهگر
 انطباقناپذیری

آموزش به فرد انعطاف و قدرت نفوذ ،و توانایی تأثیرگذاری و نیز تأثیرپذیری میدهد .انطباقناپذیری
کمتر افراد بیسواد و کمسواد ،قدرت انطباق و همراهی مؤثر آنها را کاهش میدهد .این خود به دلیل
دشواری در همگامی با این فضا ،و به سردرگمی در استفادة بهینه از تمام جوانب این فضا ،تعارض بین
فضای کالسیک و فضای مجازی ،و مانند آنها برمیگردد .از اینرو ،با حداقل همنوایی روبهرو هستند.
مشارکتکنندة شمارة  9بیان میدارد:
«باید شــرایطی ایجاد شــود که افراد با این فضا دوست ،و منطبق و سازگار شوند .ما که دانش
داریم هم خیلی عمیق نتوانستهایم منطبق بشویم ،چه برسد به افراد کمسواد و بیسواد .اینکه روند
زندگی این افراد را با این شبکهها جفت (مچ) کنیم ،خیلی مهم است».
 نگاه هزینه -فایدهمحور

تصمیمگیرندگان با داشتن اطالعات در مورد ارزشها ،منافع و اهداف ،اولویتهای متفاوتی دارند و
بر اساس آن انتخاب میکنند .در چارچوب این رویه ،افراد بهترین تصمیمها را در مورد اولویتهای خود
میگیرند .هر یک از تصمیمگیرندگان منطقیبودن را بر اســاس اولویتهای موردنظر در منافع و زندگی،
اهداف شخصی و اجتماعی تعبیر و تفسیر میکنند .بیسوادان و کمسوادان نیز اولویتها و نیازهایی دارند
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که باید در این فضا به آنها برســند .از این رهگذر ،ورود و فعالیت در این فضا را منوط به دســتاوردهای
میدانند که برای آنها به همراه دارد .الجرم ،زمانی که میبینند در کنشهای واقعی به انتظارات و ارزشهای
مدنظر آنها پاسخ داده میشود و ترجیحات ذهنی و روانشناختی آنها با بازخورد مناسبی همراه است ،در
ورود و فعالیت به این فضا تأمل میکنند و یا به فعالیتهای جزئی و سطحی رو میآورند.
مشارکتکنندة شمارة  1میگوید:
« ببینید باید بدانیم که یک فرد بیسواد و باسواد کم ،چه سودی از این فضا میبرد .واقعیت این است
که نه دانش آن را دارد و نه کسب و کاری که از این طریق فعالیت کند .اولویتهای اساسی این افراد
در فضای مجازی نیست و یا کمتر است .شناخت این موارد مهم است که بتوان برای آنها بهصورت
اساســی مزایا تعریف کرد .فرد بیســواد در یک روستا چه نیاز عمیقی از این طریق برای خود متصور
است که رفع کند؟ نه میتواند پرداخت الکترونیکی انجام بدهد ،نه میتواند روابط فرامکانی ایجاد کند».
 انگیزههای یادگیری

انگیزة یادگیری ،مخاطبان را کموبیش بهصورت فعال ،به دنبال محتواهای خاصی به جستوجو و
تالش وامیدارد .از جملة این موارد ،جســتوجوی اطالعات برای تقلیل شــک و تردید و حل مسائل
و مشکالت شخصی است .از موارد دیگر ،انسجامبخشی به هویت شخصی است که از رسانهها برای
کسب خودآگاهی ،یافتن الگوهای رفتاری و تقویت ارزشهای شخصی استفاده میکنند.
مشارکتکنندة شمارة  12شرح میدهد:
«یادگیری اســتفاده از این فضا خیلی مهم و اثربخش است .باید شور و اشتیاق باشد تا ضعف
دانش و سواد آنها مانع استفادة همیشگی از این شبکهها نشود».
راهبرها
 آموزش نیازمحور

نیازســنجی کمک میکند که از حدس ،گمان ،و سلیقة شخصی در اعمال رویههای اجرایی و تعیین
نیازهــا ،اهــداف کوتاهمدت و غیره اجتناب شــود .عالوه بر این ،برنامهریــزی و تخصیص اعتبارات را
شــفاف و واقعیتر میســازد و در تعیین محتوای آموزشی مناسب نقش بســزایی دارد .بنابراین ،کسب
رضایت ذینفعان آموزش مجازی ،بدون برخورداری درک درست از ماهیت ذینفعان و همچنین نیازها
و انتظارات آنها ،امکانپذیر نخواهد بود .افراد مختلف به تناسب سن ،جنس و محدودة زندگی و غیره،
نیازهای مختلفی دارند .وانگهی ،راه مناسب جذب ذینفعان ،شناخت ،تحلیل و تعیین اهمیت انتظاراتشان
است .با این روش برنامههای پنهان افراد آشکار و اولویتبندیهای آموزش مجازی و بسترهای آن مهیا
میشود .از این طریق نیز انطباقپذیری و همسویی منافع آنها با سیاستهای مد نظر شکل میگیرد.
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مشارکتکنندة شمارة  ۱۱میگوید:
« ابتدا باید محدودة سنی افراد مشخص شود .مث ً
ال اگر سن فرد باال باشد ،در زمینة آموزش به
جوانان با مشــکالتی مواجه میشود  ...بر حسب سکونتگاههای شهری و روستایی میتوان از این
ظرفیتها برای شناخت نیازها استفاده کرد .مث ً
ال در روستاها ،دهیار ،اعضای شوراها و یا افرادی که
جایگاه ریشسفیدی دارند ،میتوانند در این زمینه مؤثر باشند».
 انسجامبخشی در تعریف آموزش مجازی
بــدون تحدیــد و تعریف ماهیت امر مجازی و نوع آموزشــی که از این طریق یاد داده میشــود و
طبقهبندی آنها ،آگاهی الزم در این حوزه حاصل نمیشود .ماهیت امر آموزش مجازی باید دارای معانی
مشخصی باشد تا اطمینان حاصل شود که گزارههای آنها بهگونهای مناسب ،آزمونپذیر ،قابلسنجش و
ملموس هستند و بتوان آن را در کار ذینفعان ارزیابی و ماهیت پیشروندة آن را قابل پیشبینی کرد .این
چیزی است که از آن به شرط «پایداری در عین تحولپذیری» تعبیر میکنیم.

مشارکتکنندة شمارة  ۸اشاره میکند:
«مهم است که مقصود و محدودة آموزش مجازی مشخص شود .اگر ما بتوانیم این مفهوم را در
جایگاه اصلیاش بنشانیم و تعریف کنیم ،کار بزرگی کردهایم .از این طریق میتوان برای آن مصداق
و هدف تعریف کرد و مانع ســردرگمی شــد .واقع ًا این کار سخت است ،چون باید بسترها و موانع
قانونی و ویژگیهای آن را خوب بشناسیم».

 ارزیابی عملکرد دائمی
ارزیابی عملکرد ذینفعان از یکسو و نیز دستاوردهای سازمانی از سوی دیگر ،آسیبهای احتمالی
ناشــی از این روند را کاهش خواهد داد و تراکم تجربیات ناشــی از حین و بعد از آموزش را ممکن
خواهد ســاخت .ارزیابی عملکرد ساختار اجرایی و محتوای آموزشــی ،برقراری ارتباط ضعیف میان
آموزش لحاظ شــده در مراکز تولیدی و خدماتی ،یا بیســوادان و کمسوادان را مشخص میسازد و با
کسب تجربیات حاصلشده ،برای ارتقای کیفی این آموزشها پشتوانة علمی به دست میدهد .همانگونه
که مشارکتکنندة شماره  14و  6بهخوبی اشاره میکنند:

مشارکتکنندة شمارة : 14
«اینکه دائم ًا همه چیز رصد شود ،خیلی مهم است .زیرا تجربیات زیادی در این زمینه وجود ندارند
که مبنای عمل باشــند .پس به نظر من باید دائم ًا همه چیز رصد بشــود و از آنها کسب تجربه کرد».

مشارکتکنندة شمارة : 6
« ...ما با خأل خاصی روبهرو هستیم .دلیل اصلیاش این است که بازنگری و نقد مسیر نداریم .این عنصر
مهمی است که در حوزة آموزش مجازی میتواند خیلی راهگشا باشد و به مشکالت احتمالی پاسخ بدهد».
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پیامدها
 حس اثربخشی و زوال بیهودگی

آموزش و اســتفاده از فناوری چندرسانهای ،توانایی برقراری ارتباطات اجتماعی با بیان صحبتها
و احساســات قابلدرک را افزایش میدهد .اســتفاده از شیوههای آموزشــی چندبعدی ،عالوه بر اینکه
مهارتهای شناختی بیسوادان و کمسوادان را غنا میبخشد ،قدرت کالمی ،پیوستگی و انسجام ،انطباق
و مشارکت ،درگیری عینی و ذهنی ،و قابلیتهای انسانی آنها را باال میبرد و هویت و خودپندارة منفی
و ضعیف را کنار میزند و به ظهور مسئولیتپذیری و تعلق و از همه مهمتر« ،اثربخشی اجتماعی» آنها
منجر میشود .بنابراین ،همانگونه که مشارکتکنندة شمارة  6روایت میکند:
«ببین ،در آموزش مجازی فقط به آموزش رســمی اکتفا نمیشــود .در کنار آموزش رسمی در
خصوص یک مقولة خاص ،آموختن مهارتهای ارتباطی و آشنایی بیسوادان و کمسوادان با اینکه
چگونه با دوستانشــان رابطه برقرار کنند ،با چه شــیوههایی به دیگــران احترام بگذارند ،چگونگی
وظایف خود را انجام دهند ،و اینکه مســئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرند و مســئولیتپذیر
باشــند ،و نیز آشــناکردن آنها با مشــاغل ضرورت دارد .همة اینها فرد را قــوی ،و بعد از مدتی
کارآمدتر و سرزندهتر میکنن».
 خلق محتوای کاربردی

«محتوای کاربردی» یکی از مهمترین پیامدها و نتایج راهبردهای مطلوب به شــمار میرود .خلق
محتوای مطلوب و متناسب با نیازها ،نشان میدهد ،نتایج و اهدافی که قرار است حاصل شوند ،در مسیر
خوبــی قرار گرفتهاند .خلق محتوای کاربردی ،چــون با جمعآوری دادهها و اطالعات تخصصی همراه
است ،به بیان و تعیین اهداف بهصورت رفتاری ،یعنی اهداف قابلاندازهگیری برای تصمیمگیریهایش
دربارة اثربخشی کلی برنامة آموزشی ،کمک میکند.
محتوای آموزشی امر صرف ًا متنی و نوشتاری نیست ،بلکه محتوایی چندگانه است .متن نوشتاری،
انیمیشن ،کلیپها ،تصویرها و غیره ،از جمله انواع محتواها به شمار میروند .این چندگانگی محتوا،
با تعیین اختالف بین مخاطبان در ارتباط است و با تعیین فاصلهها ،سعی بر اولویتبندی آنان ،ارائة
راهحل و انتخاب راهحل دارد .از اینرو ،با نگاهی بازاندیشانه به نیازها ،گامی تکمیلی در جهت رفع
یکی از مهمترین مشکالت در این حوزه ،یعنی تعیین استاندارد آموزشی مطلوب و خالقانه محسوب
میشود.
مشارکتکنندة شمارة  14اظهار میکند:
«در این حوزه به همکاری تخصصی و فنی نیاز اســت .همکاری تخصصی کسانی را میطلبد
که محتوای آموزشــی را میشناســند و تجربة کار با کمســوادها و بیسوادها را دارند .یعنی کسانی
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که کارشــان تولید محتوای آموزشی اســت .همکاری فنی کسانی را میطلبد که قالب الکترونیک و
محتوای آن را طراحی کنند».
 توانمندسازی آموزشی

در فرایند آموزش ،اطالعات و پیامها منتقل و ردوبدل میشــوند .با علم به اینکه در عصر حاضر،
اطالعات منشــأ قدرت و در حقیقت عین قدرت اســت ،دسترسی اقشار وسیع مردم به اطالعات گامی
کلیدی در فرایند توانمندسازی به حساب میآید .یکی از دستاوردهای توانمندسازی نیل به قدرت است.
این قدرت (بهعنوان درجة کنترل و یا میزان تســلطی که بیسوادان و کمسوادان در روند توانمندسازی
کسب میکنند) موجب میشود به منابع مادی ،انسانی ،معنوی و نیز محتواهای آموزشی که برای آنها در
نظر گرفته میشود ،رویکردی انتقادی و بازاندیشانه داشته باشند .عالوه بر این ،توانمندسازی آموزشی با
ایجاد و توسعة تفکر انتقادی ،کاهش عیبجویی و تفکرات کلیشهای ،به عهده گرفتن مسئولیت شخصی
برای آینده ،توسعة خودکارآیی و اثربخشی ،و ایجاد انطباق و جامعهپذیری آموزشی ،میتواند پایههای
شرایط علی نگاه بدبینانة این افراد را به آموزش مجازی سست کند.
مشارکتکنندة شمارة  ۱۱بیان میدارد:
« اص ً
ال اگر این نوع آموزش به افزایش درک و فهم ،نفوذ اجتماعی و دانایی بیشتر این افراد منجر
نشــود ،کار خاصی انجام نشده اســت .کل امر آموزش باید به افزایش روابط و قدرت افراد جامعه
بینجامد ،چه برسد به افراد بیسواد و کمسواد که جزو اقشار کمتوان جامعه محسوب میشوند .اگر
این اهداف حاصل نشوند ،همة زحمات سازمانی و هزینهها و منابع بیهوده هدر رفتهاند».
 نوینسازی سازمانی

با نوینســازی ســازمانی ،نگرانی مدیران در جهت یافتن اطالعات جدید و منابع اطالعاتی موثق تا
حدودی رفع میشود .امکان تعامل دو سویه میان مدیران و کاربران (کارمندان و بیسوادان و کمسوادان)
کانالیزه میشود .یکپارچهسازی عناصر آموزشی در یک قالب کاربردی سازمانی ،توسعة اجتماعی و حرفهای
و همکاری برابر را فراهم میآورد و بازسازی انگارههای سنتی و کالسیک را میسر میسازد .بازسازی رفتار
سازمانی که با استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحیشده در محیط کار برای آموزش و نیز تغییر رفتارهای
کنونی انجام میگیرد ،مبتنی بر درسهایی اســت که از بازیها و تجربیات کسبشــده حاصل شــدهاند.
مشارکتکنندة شمارة  ۱۲میگوید:
«شــک نکنید که اگر این نوع آموزش مجازی جا بیفتد ،تحوالت نهادی و ســازمانی خوبی به
وجود میآید .آن وقت مجبوریم که در همة عناصر سازمانی تحول عظیمی ایجاد کنیم که خود باعث
نزدیکی افراد به سازمانها ،مشارکت و انگیزة یادگیری میشود».
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شرایط مداخلهگر:

انطباق (نا) پذیری ،نگاه هزینه-فایدهمحور،
انگیزههای یادگیری

شرایط ع ّلی:

حس فرودستی
مجازی ،باورها و
تفکرات سنتی ،جامعه
(نا) پذیری مجازی

پدیده محوری:

فقر دانش رسانهای

راهبردها:

آموزش نیازمحور،
انسجامبخشی در
تعریف ،ارزیابی
عملکرد دائمی

پیامدها:

حس اثربخشی و
زوال بیهودگی ،خلق
محتوای کاربردی،
توانمندسازی
آموزشی
(توسعه انسانی)،
نوینسازی سازمانی

شرایط زمینهای

موانع قانونی و سیاستگذاری آموزش مجازی ،فقر
دانش تخصصی آموزش مجازی ،فهم واپسگرا از
آموزش مجازی
نمودار  .1مدل پدیده محوری

خط اصلی داستان
آموزش مجازی به دلیل ماهیت متحول و نیز ماهیت مبهم مجازی ،با فقدان انســجام در تعریف و
مصادقهای عینی و کاربردی روبهروست .این وضعیت ناشی از یک پدیدة محوری است که از آن تحت
عنوان «فقر دانش رسانهای» تعبیر میکنیم .فقر سیاستگذاری در حوزة آموزش مجازی و خأل قانونی،
دشــواری غلبه بر فقر دانش رســانهای را مضاعف کرده است .این امر در کنار حس فرودستی مجازی،
باورها و تفکرات سنتی ،و جامعه (نا) پذیری مجازی ،به انطباقناپذیری و رغبت کم مخاطبان (بیسوادن
و کمســوادان) نسبت به فضا و بهتبع آن آموزش مجازی منجر شده است .در فقدان بسترهای نهادی و
قانونی و نیز شرایط فرودستی بیسوادان و کمسوادان ،نیازمند راهبردهایی از جمله آموزش نیازمحور،
انسجامبخشــی در تعریف آموزش مجازی ،و ارزیابی عملکرد دائمی سیاســتها هســتیم ،تا در سپهر
آن فهم واپسگرا از آموزش مجازی کاهش یابد و با تقویت حس اثربخشــی بیســوادان و کمسوادان،
شرایط جذب آنها فراهم آید و در نتیجه ،شاهد خلق محتوای کاربردی ،توانمندسازی آموزشی (توسعة
انسانی) و نوینسازی سازمانی باشیم.
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بحث و نتیجهگیری
امروزه تحوالت و پیشرفتهای چشمگیر در زمینة علوم و فناوری ،بهخصوص
ظهور شــبکههای مجــازی ،الگوها و کارکردهای نظامهای آموزشــی را با چالش
مواجه کرده است .این چالشها ،هم از نظر معنا و مفهوم آموزش و هم در کاربست
و کاربرد آن ،برای گروهها متفاوت اســت .یکی از این چالشها که با فرصتهای
چشــمگیری نیــز همراه اســت ،آموزش و یادگیــری مجازی برای کمســوادان و
بیسوادان است.
اما آنچه بر سیاستهای آموزش کشور حاکم است« ،مدل فزاینده و کالسیک»
آموزشی است که مبتنی بر رویکرد هنجاری و دستوری است .این مدل محافظهکارانه
است و در آن ،تصمیمگیرندگان درصدد تغییرات بنیادی و اساسی در تصمیمهای
قبلی نیســتند .دســتوری بودن تصمیمات آموزشی بهمرور سیاســتگذاران را در
دسترســی به اطالعات و تجربیات آموزشی جدید ناکام گذاشته است .از اینرو،
امروزه شــاهد اختالف میان خطمشیهای جدید و تصمیمهای قبلی هستیم که با
ظهور آموزش مجازی این شکاف خود را بهخوبی نشان میدهد .بنابراین نیازمند
عبور از این وضعیت تحت لوای بهرهگیری تصمیمگیرندگان و سیاســتگذاران از
تواناییها ،استعدادها ،ابتکارات ،نوآوری و خالقیت هستیم .مهمترین سازوکار این
عبور و گذار ،بازنگری در مفهومسازیهاست .این امر قدرت کنترل و نامگذاری بر
شرایط را برای ما فراهم میسازد.
با توجه به خط اصلی داســتان ،در اغلب تحقیقات ،نیازهای ســوادآموزان یا
کمســوادان کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت .عالوه بر لزوم توجه به تمهیدات
و تســهیالت مــادی و فیزیکی برای گســترش جنبش ســوادآموزی ،پرداختن به
عالقههای یادگیرندگان (ســوادآموزان) و شناســایی نیازها و ترجیحات ســنی و
جنســی آنان بسیار مهم اســت .بنابراین فعالیتهای آموزشـــی ارائه شده باید با
نیازها و عالقههای مخاطبان (بیســوادان و کمسوادان) متناســــب باشد .در غیر
این صورت موجب بیرغبتی مخاطبان و کاهش اثربخشــی برنامههای آموزشــی
خواهد شد.
در این مطالعه بر انگیزة یادگیری و الزامات انسانی کاربران و آموزش نیازمحور
تأکید شــد .همچنین ارائه و خلق محتوای کاربردی برای ایجاد توازن بین فناوری
روز و ارزشهای ذهنی بیسوادن و کمسوادان ،بهمنظور تسهیل باورهای انگیزشی
(کــه در قالب فهم واپسگرایانه مضمونیابی شــد) مورد توجــه قرار گرفت .نتایج
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تحقیق نشــان میدهند که تولید محتوای کاربردی در این حوزه ،منوط به اســتقرار
سازوکارهای قانونی است تا هم انسجامبخشی معنایی در خصوص آموزش مجازی
برای بیسوادان و کمسوادان شکل بگیرد و هم فهم واپسگرایانه رو به زوال برود.
از مهمترین موانع شکلگیری آموزش بهینه در این حوزه ،نبود مصداقشناسی
درســت ،یکســانپندار آموزش مجازی با آموزش از راه دور ،نگاههای نادرست
شــخصی ،ضعف افراد متخصــص و فقر مهارتی ذینفعان در این حوزه اســت.
بنابراین ،ارتقای ســطح سواد بیســوادان و کمسوادان مستلزم نیازسنجی با توجه
به شرایط محیط فرهنگی/اجتماعی و جغرافیایی افراد ،چندبعدی کردن آموزش و
ارزیابی/عملکرد دائمی فرایند کار در یک ارتباط دوجانبه بین ذینفعان و متولیان
امر اســت .همچنین در برنامهریزی آمــوزش مجازی ،در وهلة اول تعیین تعریف
سواد مجازی و در وهلة دوم تعیین بهترین شیوة آموزش سواد با امکانات موجود
باید مورد توجه قرار گیرد .این شیوة آموزشی به سواد شکل میدهد ،شیوة انتقال
آن را در افراد جامعه تعیین میکند ،و نیز انسجام محتوایی و کاربردی آموزش را
تأمین میکند.
اما مشخص است که در آموزشوپرورش ایران ،سندی دال بر برنامة آموزش
مجازی وجود ندارد .تدوین این الگو امری ضروری است تا موازیکاری کاهش
یابد و همگرایی و انســجام تقویت شــود .این فقدان در آموزش رسمی کالسیک
و آموزش مجازی به ما امکان میدهد ،آموزشــی مســتمر و متناســب با اهداف
متغیر طراحی کنیم .برنامة مزبور باید مبتنی بر آموزش در ســه حیطة «شناختی»،
«عاطفی» و «مهارتی» باشــد .زیربنای این آموزش چندبعدی و بسترمند خواهد
بود .آموزش شناختی زمینههای تغییر در فهم ،درک ،تفکر و احساس کمسوادان و
بیسوادان را فراهم میآورد و این امکان را مهیا میسازد که انگارههای کالسیک
آموزش کمرنگ شوند و جامعهپذیری نوینی به وجود آید که در سپهر آن میتوان
فهم واپسگرا از آموزش را کنار گذاشت.
آموزش عاطفــی ،زمینههای تعلق وجودی و حس اثربخشــی و هماهنگی و
از همه مهمتر انطباقپذیری را مهیا میســازد و شــرایطی ایجاد میکند که همدلی
کمسوادان و بیسوادان با آموزش بیشتر شود و آنها فعاالنه و خالقانه قابلیتهای
درگیــری عاطفی بــا آن را پیــدا کنند .آمــوزش مهارتی ،با تقویــت مهارتهای
چهارگانه و نیز تقویت روحیة ســواد انتقادی ،مخاطبان را از مصرفکنندة پیامها
به دریافتکنندة فعال تبدیل میکند و قدرت کنترل بر پیامها را افزایش میدهد.
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