
شـــهروند الکــترونیک

چكيده
قرن بيست ويكم قرن دانايي است. به عبارت 
جامعه  به  صنعتی  جامعه  از  تغيير  قرن  ديگر 
اطالعاتی است. با گسترش منابع ديجيتال، نوع 
جديدی از شهرها به نام شهرهای الكترونيک يا 
مجازی در حال ظهور هستند، لذا امروزه پيشرفت 
و  می باشد  الكترونيک  دنيای  سمت  به  جوامع 
درچشم انداز بيست ساله كشور نيز اكثر امورحول 
محورتوسعه دولت الكترونيک جريان دارد. از اين 
رو توجه به توسعه الكترونيک و شهروند الكترونيک 
مقوله ای مهم به شمارآمده و نيازمند تالش همه 
جانبه دولت و شهروندان  می باشد. با توسعه دولت 
الكترونيک و تربيت شهروند الكترونيک از بسياری 
می توان  فرصت ها  و  انرژی ها  ،اتالف  هزينه ها  از 
ديگر  های  درمسير  را  وآنها  نموده  جلوگيری 
الكترونيک  شهروند  نمود.  هدايت  كشور  توسعه 
فردی است كه توانايی استفاده از خدمات آنالين 
دولت ها را درحد مطلوب داشته باشد و عالوه بر 
يادگيری  نحوه استفاده از فناوری های اطالعات و 
ارتباطات، با هنجارهای رفتاری آن نيز آشنا شود. 
تربيت شهروندانی با ويژگی های متناسب با عصر 
آموزشی  نظام  عهده  به  اول  درجه  در  ديجيتال 
كشورها می باشد.  به عبارت ديگر چالش آموزش 
وپرورش در هزاره سوم »سياست تغيير وتبديل« 
است. اين به معنای آن است كه نظام آموزشي 
بايد با شناخت الزامات ، مقتضيات و شرايط جديد 
جهانی قادر به تربيت شهروند الكترونيک باشد. با 
توجه به جديد بودن مقوله شهروند الكترونيک، 
اين مقاله به بررسی مفاهيم شهروندی و حقوق 
و  دولت   نقش  الكترونيک،  شهروند  شهروندی، 
الكترونيک  شهروند  تربيت  در  آموزشی  نظام 
وهمچنين به بررسی مفهوم شهروند الكترونيک 
روش  پردازد.  می  ديگر  كشورهای  از  برخی  در 
ابزار  و  بوده  ای  اين مطالعه،كتابخانه  در  تحقيق 
ومجالت  مقاالت  كتب،  اطالعات  آوری  جمع 

فارسی والتين می باشد.
: شهروندی، شهروندآينده،  كليدی  واژه های 
وپرورش،  آموزش  الكترونيک،  شهروند 

برنامه درسی
  

مقدمه
فناوری های نوين اطالعاتی  و ارتباطی چهره 
عصر  است.  ساخته  دگرگون  را  جوامع  سنتی 

كنونی »عصر اطالعات« است كه اساس ايجاد آن 
بر پايه اطالعات و مؤلفه اصلی آن »دانش« است. 
هر روز تعداد زيادی از مردم به شبكه های جهانی 
متصل و اطالعات مورد نياز خود را ظرف كمتر از 
چند ثانيه به دست می آورند. امروزه دستيابی به 
اطالعات به عنوان ابزار قدرت و برتری، تمام توجه 
دولت هارا به خود  معطوف داشته است و برتری 
نظامی جای خود را به برتری اطالعاتی داده است. 
تربيت  و  الكترونيک  توسعه  به  توجه  رو  اين  از  
شهروند الكترونيک  مقوله ای  مهم  به شمار می آيد 
و نيازمند توجه و تالش همه جانبه از سوی دولت 
با توجه به اين كه در  ها و شهروندان می باشد. 
چشم انداز بيست ساله كشور نيز اكثر امور حول 
محور انفورماتيک وتوسعه دولت الكترونيک است، 
با توسعه دولت الكترونيک و شهروند الكترونيک 
می توان  منابع   اتالف  و  هزينه ها  از  بسياری  از 
جلوگيری نموده و آن ها را در مسير های ديگر 

توسعه كشور هدايت نمود.   
قبل از پرداختن به مقوله شهروند الكترونيک، 
حقوق  شهروندی،  چون  مفاهيمی  با  آشنايی 
نظر  به  ضروری  شهروندی  وآموزش  شهروندی 

می رسد.

شهروندی1  وحقوق شهروندی2 
معاصر  دنيای  در  زيستن  زاييده   شهروندی 
با   است  تالش  در  تازه  تأكيداتی  با  كه  است 
پيشرفت   راه   اجتماعی  زندگی  در  تفاهم  ايجاد 
و ارتقاي  جامعه را هموار سازد. شهروندی  نوعی 
اجتماعی شدن  و آمادگی برای زندگی در جامعه 
محلی، ملی و جهانی)دامون3 ،2001( وجا به جايی 
در  درگيرشدن  و  پرداختن  در  جامعه  وتحرك 
منظور  به  تكنولوژی  از  استفاده  برنامه ريزی 
تسهيل مشاركت در يک جامعه دموكراتيک است 
اجتماعی   علوم  رشته  در  و   .)2006، ِانمارك4   (
برای اولين بار به منظور  وحدت افراد جامعه  و 
تزريق روح جمعی، مفهوم شهروندی مطرح شد و 
تالش گرديد با كمک علوم سياسی و نظام مردم 
ساالری، اين مفهوم توسعه يابد؛ سپس در نظام 
تعليم و تربيت توسعه يافت و در برنامه های درسی 
به آن توجه ويژه مبذول گرديد) فتحی و واحد 

چوكده، 1385(.
مفهوم شهروندی تركيبی از چند عنصر كليدی 
است)الوسن و اسكات5 ،2002( كه عبارتند از :      

- مشاركت در امور اجتماعی
- اعتقاد به اين كه شهروند كسی است كه هم 
تأثير پذير  وهم  است  كننده  وتعيين  تأثيرگذار 

وتحت حكومت 
- متضمن  داشتن احساس هويت

- پذيرش ارزش های اجتماعی
- داشتن حقوق ومسئوليت

سه   در  تاريخی  لحاظ  به   شهروندی  حقوق 
مرحله شكل گرفته است. توماس مارشال6   جامعه 
شناس انگليسی معتقد است:" در واقع شهروندی 
مدرن در كشورهای پيشرفته صنعتی طی مراحل 
مختلف روند مردم ساالری در اين جوامع در طول 
داده است. در قرن هيجدهم  اخير رخ  قرن  سه 
حقوق مدنی اساسی ترين خواست  شهروندی در 
اين جوامع بود كه به موجب آن، شهروندی ملی 
يعنی حقوق  برابر شهروندان در برابر قانون، آزادی 
اجتماعات  تشكيل  وآزادی  عقيده  ابراز  و  بيان 
وسايرآزادی های فردی. قرن نوزدهم قرن مبارزه 
يا  برای تحقق حقوق سياسی گروه ها و طبقات 
شهروندی سياسی7  بود كه در آن مبارزه برای حق 
رأی برابر  ونيز مبارزه برای تشكيل و قانونی شدن 
برجسته  جنبه  مدرن  وسياسی  صنفی  نهادهای 
ای يافت)برخورداری و جمشيديان، 1387(. سر 
های  انديشه  تحقق  روند  بيستم  قرن  در  انجام 
برای  برخورداری  مردم ساالری در قالب تالش 
پرورش،  و  آموزش  زمينه  در  مساوی  حقوق  از 
بهداشت، درمان و ساير مزايای اجنماعی و رفاهی  
به اساسی ترين نيروی محركه برای فعاليت های 
 ".)1376 سپهری،  شد)  تبديل  عدالت طلبانه 
مارشال معتقد است:"  شهروندی موقعيتی است 
كه به اعضای  جامعه اعطا می گردد. همه افرادی 
كه  صاحب چنين موقعيتی هستند، ضمن اينكه 
را  وظايفی  بايد  باشند،  می  برخوردار  حقوقی  از 
نيز به عهده گيرند. به عبارت ديگر هر موقعيت 
اعطا شده ، حقوق ومسؤوليت هايی را نيز شامل 

می شود)استريجبوس8 ،2001(".
آموزش شهروندی

متأثر  درهركشوری  شهروندی  آموزش  نظام 
اجتماعی،  فرهنگی، سياسی،  عوامل  از مجموعه 
نوبه  به  ازآنها  يک  هر  كه  است  واقتصادی  فنی 
خود درشكل دادن آموزش های شهروندی نقش 

حياتی ايفا می كنند)آريان پور، 1385(.
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همان گونه كه جامعه مدنی از يونان باستان 
تا قرون حاضرمعانی متفاوتی راكه گاه متناقض 
نيز می باشد به خود ديده است تربيت شهروندی 
نيز همزمان با تحول مفهوم جامعه مدنی معانی 
فالسفه  كلی  طور  به  است.  داشته  مختلف 
تربيتی پس از روسو در پی ارايه الگوهای تربيت 
شهروندی  بوده اند كه به پرورش توانمندی های 
افراد در ارزيابی و مشاركت در بازسازی يا پيشبرد 
امور سياسی- اجتماعی منجر شود )علم الهدی، 

.)1379
شروط  از  يكی  فرهيخته  شهروندان  وجود 
عالوه  شهروندان  است.  دموكراسی  فكری  عمده 
بردسترسی به  اطالعات بايد نحوه استفاده از اين 
اطالعات را نيز بدانند و از  مهارت های الزم برای 
برخورد  با مسايل عمومی خود  برخوردار باشند. 
فرهيخته  در  تربيت  و  تعليم  دستگاه  بنابراين 
برعهده  اساسی  نقش  شهروندان   ساختن 
 .)1388 آبادی،  جعفر  كالته   دارد)جاويدی 
فقدان آموزش  بتی بوترويد اظهار داشته است:" 
زمان های   برای  مدارس   در  كافی  شهروندی 
بشر  اجتماعی  زندگی  در  تاريكی  نقطه  طوالنی 
شمرده  می شودكه پيامدهای ناگواری بر فرآيند 
 ، اوسلر9   ( است"  داشته  دنبال  به  دموكراسی 
2009(. آموزش شهروندی فضايی آموزشی خلق 
می كندكه درآن معلمان ودانش آموزان به طور باز 
برداشت های  هويت ها،  باره  در  سانسور  بدون  و 
به گفتگو  شخصی وموقعيت های اجتماعی خود 

می پردازند)پيكت10 ، 2007(.
هايی  عناصرومؤلفه  با  شهروندی  تربيت 
و   2000  ، شهروندی)كواجلی11  دانش  نظير 
فتحی،2001 (، مسئوليت پذيری تفكر منطقی، 
و  سياسی   مشاركت  فردی،  حقوق   به  احترام 
اقتصادی، حفظ  هويت  و فرهنگ  ملی، اهتمام 
خودكفائی،  برای  تالش   ملی،  منابع  توسعه  در 
كاربست دستاوردهای  علمی و تكنولوژيكی در 
 ، يانوا  و سی ريج12  حل مسايل جاری ) پيتی 

1996(. در ارتباط است.
جوامع دمكراتيک در رشد و توسعه  مهارت ها، 
ارزش ها و فضيلت های  شهروندی  نقش برجسته 
از  برخی  هستند.  قايل  مدارس  برای  را  ای 
معلمان  با حضور  مدارس  معتقدند  صاحبنظران 
و  برنامه درسی به عنوان كانال ارتباطی بنيادی 
محسوب  وتربيت  وتعليم  شهروندی  تربيت  بين 
و  بيست  قرن  در   .)2002  ، می شود)ايچيلوو13 
يكم ديدگاه اكثر مربيان تعليم و تربيت براين باور 
استوار است كه امروز ديگر وظايف مدارس تنها 
به آماده كردن كودكان  و جوانان  برای زندگی 
درجامعه محدود نيست. بلكه هدف اصلی آموزش 
و پرورش تجربه وتمرين عرصه های مختلف زندگی 
درمدرسه به عنوان يک جامعه كوچک است كه 
درآن تقويت تفكر انتقادی وخالق به جای روحيه 
همنوايی، تقويت همكاری ها، فعاليت ها و تعامالت 
گروهی به جای رقابت های انفرادی و يادگيری های 
به جای  نفس  به  اعتماد  تقويت  وگذرا،  سطحی 
خود پنداره منفی و آموزش يادگيری به جای ياد 
دادن  مورد توجه  قرار می گيرد. اين رويكرد نشان 
دهنده اهميت به سزای آموزش های شهروندی  
برای اقشار  مختلف  و به ويژه دانش آموزان است 

)برخورداری  و جمشيديان، 1387(. 

پنج  معاصرتربيت شهروندی،  نگرش های  در 
نگرش وجود دارد)علم الهدی، 1379( :

- آموزش اصول دموكراسی وآموزش حقوق و 
ارزش های دموكراتيک به همه دانش آموزان

- توجه به روش های آموزش شهروندی مانند 
بحث كالسی، روش حل مسئله گروهی و تفكر 

انتقادی
هر  وحكومت  تاريخ  از  حقايقی  آموزش   -

كشور
فعاالنه  و  مدنی  درگيری  به  اعتقاد   -

دانش آموزان
نقش  و  اجتماعی  مشاركت  بر  تأكيد   -

مشاركت های سياسی در رشد شهروندان

محتوای شهروندی
محتوای  شهروندی در  بسياری  از كشورهای  
پيشرفته  مانند  ژاپن، استراليا، كانادا   و آمريكا، 
به  طور   و  اجتماعی  مطالعات   از طريق  بيشتر 
دروس  با   همراه   ای   رشته  بين  و   تلفيقی  
شناسی،  روان  اجتماعی،  علوم  جغرافيا،  تاريخ، 
جامعه شناسی، مردم شناسی، ادبيات، حسابداری، 
سياست، اقتصاد، فلسفه و ... ارايه  می شود. برخی 
اين دروس شامل طرح مباحث  مباحث  مطرح 
و اصطالحات مربوط و نحوه استفاده كاربردی از 
برخی ازاين مفاهيم اساسی و ايده ها و آرمان های 

ملی است كه عمده ترين آن ها عبارتند از :
 عدالت اجتماعی، تساوی و  برابری  بين افراد 
ادبيات، رياضيات،  يک  جامعه و جامعه بشری، 
حفظ محيط زيست، فناوری اطالعات )كامپيوتر و 
اينترنت(،  مهارت های الزم برای زندگی فردی  و 
جمعی در ميان فرهنگ ها  و ملل مختلف جهان 
به  نياز   بر  آقازاده،  1385(. شهروندان عالوه   (
ويژگی ها وكيفيت های خاص  به منظور مشاركت 
سياسی، نيازمند مهارت ها، دانش و نگرش  برای 
مشاركت در امور  جامعه  و در ارتباط با فرهنگ 
های گوناگون می باشند. لذا آموزش شهروندی  
آماده  منظور  به  درسی   برنامه  ضروری   بخش 
كردن شهروندان  در جوامع  چند فرهنگی است 
نيز  وعقايد  مذاهب  ساير  برای  كه  بياموزند  تا 

احترام قايل شوند )ولدويس14، 2005(. 
انقالب ديجيتالی 

كرده  ايفا  دوسويه  نقشی  اطالعات  فناوری 

است. ابتدا خود ايجاد كننده بسياری از فرآيندها 
از جمله جهانی شدن بوده  است و سپس خود 
فرآيند شده  اين  از  استفاده  و  برای رشد  ابزاری 
جدی  طور  به  تربيت  آينده   رو  اين  از  است. 
قائدی، 1385(.    ( بود  خواهد  فناوری  از  متأثر 
و  اطالعات  تكنولوژی   در  دگرگونی  و  تحول 
انبوه   تأثير مهاجرت های   فرآيند های توليد آن 
و تغييرات  عظيم  اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
نگرش  بشری  دانش  های  محدوديت  وگسترش 
را   جديدی  دانش  وكسب  جديد  تلقی  وطرز 
سال های  در  لذا   .)2002، می كند)تيانا15  اقتضا 
اخير مفهوم شهروندی تغيير  يافته  و از تأكيد 
بر شهروند  ملی كه  اشاره به حقوق و  وظايف 
هر يک  از  اعضای  جامعه دارد به سوی  مدل 
همگانی تر، يعنی  عضو  جامعه  جهانی كه مبتنی 
بر حقوق و وظايف  جهانی است سوق يافته است 
روند   كه  جا  ازآن  آدوبجارنادوتير16   2003(.   (
جهانی شدن  موجب گسترش  ارتباطات  شده 
و  افراد از سراسر دنيا با يكديگر ارتباط  بر قرار 
ارتباط  و  شناخت  معرض  در  وبيشتر  می كنند 
،تفاهمات  گيرند  قرارمی  جهان   افراد  ساير  با 
با  برای  ويادگيری  يابد  می  ضرورت  بين المللی 
هم زيستن به عنوان يک هدف مهم در آموزش 
وپرورش در  می آيد. يادگيری برای با هم زيستن 
و  خويشتن  ابراز  چگونگی  يادگيری  مستلزم 
برقراری ارتباط به شكلی مؤثر  با ديگران است. 
نحوه  و  ها  فرهنگ  ساير   شناخت   رو  اين  از 
می تواند   و   يابد  می  ضرورت  آن ها   با  ارتباط 
پرورش  و  آموزش  دست  در  فرصتی  عنوان  به 

قرارگيرد)يونسكو، 1378(.
كرومسويک17   نشان  می دهدكه چگونه انقالب 
ديجيتالی، امكانات، تنگناها  و چالش هايی را برای 
مدارس و معلمان در جوامع معاصر ايجاد كرده 
محققين،  گذاران،  سياست  ميان  امروزه  است. 
معلمين  و مديران مدارس اتفاق  نظر وجود دارد 
كه ICT )سواد ديجيتالي و پروژه اي(   بايد به نحو 
عميق تری در مؤسسات مورد بررسی قرار گيرد 
)كرومسويک، 2006(. لنكستر و همكاران)1996( 
معتقدند:"  فناوری اطالعات  فضای محصور تربيت 
را در معرض سئوال وترديد قرار داده ومفروضات 
اين فضای محدود در باره ثبات وپايداری كالم، 
دهنده  انتقال  مقام  در  معلم  ونيز  چاپی  متون 
مفاهيم در معرض چالش واقع شده است. جهش 
خصوص  به  تكنولوژی  در  ناگهانی  و  چشمگير 
را در طول دهه گذشته به شدت   افراد  عملكرد 
تحت الشعاع  قرار داده  است.  به طور تقريبی 
می توان گفت كه در سال  2001، حدود  هفتصد 
دوبيليون  حدود   سال 2007   در  و   ميليون  
كاربر  يعنی معادل  يک  سوم  جمعيت كره زمين  
انجمن  آمار   كرده اند. طبق  استفاده  اينترنت  از 
ملی انگلستان، 82 درصد از كاربران  بين سنين 
16  تا 24  سال هستند. اين امر نشان دهنده 
آن  است كه بچه ها با  مهارت های آموخته شده 
قبلی نمی توانند  در دنيای آينده  موفق و مؤثر 
باشند. پس چنين تغييراتی در محتوای تعامالت 
وآموزش وپرورش امروزي  تأثير به سزايی بگذارد 

)ليچ18  ،2001 (.
شهروندی  مفهوم  ترويج  است،  مسلم  آنچه 
موجب شده تا اين مفهوم در حوزه های مختلف 
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رواج  يابد و با روند رو به رشد تجارت الكترونيک 
و لزوم استفاده از سيستم های الكترونيكی برای 
تجارت،  وگذراندن امور زندگی به نحوی آسان تر 
در بين مردم، مفهوم  شهروند  الكترونيكی نيز در 
سطح جهان گسترش يابد. امروز با گسترش منابع 
ديجيتال19  نوع جديدی از شهرها به نام شهرهای 
مسلماًچنين  هستند.  ظهور  حال  در  الكترونيک 
شهرهايی  شهروندانی را  با  ويژگی هايي خاص  
می طلبد كه برای زيستن  در جامعه جهانی كه 
نقش  ارتباطات  و  اطالعات  های  فناوری  آن  در 
اصلی را دارند، مناسب باشند و بتوانند عاليق و 
نيازهای روزمره خود را در چنين  فضايی تأمين 
نمايند. به  عبارت ديگر اكنون  با چالشی تحت 

عنوان »شهروند الكترونيک« روبرو هستيم.

مفهوم شهروند الكترونيک20 
سراسر  دولت های  بيستم  قرن  آخر  دهه  در 
جهان، دامنه وسيع استفاده از خدمات الكترونيكی 
را  به وسيله فناوری های اطالعاتي و  به خصوص 
كردند.  پايه گذاری  را  اينترنت  بر  مبتنی  كاربرد 
يافته  توسعه  كم  كشورهای  در  پيشرفت ها  اين 
هنگامی  اما  است،  داده  رخ  آهسته تر  حركت  با 
اطالعات  فناوری هاي  از  استفاده   ها  دولت  كه 
خواسته های  می دهند،  افزايش  را   ارتباطات  و 
افزايش  نيز  بهتر  و  فعال تر  خدمات  برای  عموم 
می يابد. به واقع يكی ازگسترده ترين موضوعات 
درمباحث و پژوهش های كنونی دولت الكترونيک 
شهروند  بارآوردن  و   وتربيت  آن   تبع  به  و 
راحتی در دولت   به  بتواند  الكترونيكی است كه 
 .) الكترونيک  زندگی  كند ) س�اكو21 ، 2006 
برنام�ه  شهروند  الكترونيک  مبتنی بر  طراحی  و  
توسعه  برنام�ه آموزشی و عملی مشخصی است 
كه به عموم افراد جامعه در  استفاده از خدمات 
آنالين در  زندگی روزمره آن ها  از طريق تسلط 
می كند  كمک  كامپيوتر  كاربرد  مهارت های  بر  
برای  و  كرده   پر  را  جامعه  افراد  بين  شكاف  و 
را در   توانايی هايشان  همه آن ها  فرصت  رشد 
استفاده از اينترنت  به منظور  برقراری تعامالت 
گوناگون در حوزه های  مختلف فراهم می آورد 
بر اساس  لذا   .) ) مؤسسه آی.سی.دی.اِل،2009 
الكترونيک  شهروند  شده  تعريف  استانداردهای 
فردی است كه از توانايی الزم  برای كار با رايانه  
برخوردار بوده و بتواند از اينترنت در انجام امور 
زندگی از قبيل  برقراری ارتباط با ديگران، خريد و 
فروش، مبادالت بانكی، مسافرت  و تفريح، درمان  
وكليه  امور ديگر استفاده كند.) بتينلی،2002(. 
بدين ترتيب شهروند در يک  جامعه  اطالعاتی  و 
در متن دنيای گسترده  اينترنت به يک شهروند 

الكترونيک مبدل می شود.

ش�هروند  مهارت ه�ای  و   ويژگی ه�ا 
الكترونيک

وظايف  انجام  در  بهبود  منظور  به  شهروندان 
سواد  نيازمند  معاصر،  جوامع  در  ومسؤوليت ها 
رسانه ای هستند.  ايجاد و ارتقاي سواد رسانه ای 
اكثر  در   كه  ديجيتالی22  شكاف  كاهش  برای 
 ، ولدويس23   ( است  دارد ضروری  وجود  جوامع 

.) 2005
برخي از صاحب نظران آمادگی برای حوادث 

مسئوليت پذيری  حس  توسعه  غيرمنتظره، 
درخصوص آينده ونسل های آينده، ارتباط  بر قرار 
كردن بين اكنون وآينده و توانايی ساختن و شكل 
دادن آن، توانايی هدايت تغييرات سريع جهانی 
و توانايی  حل مسئله را از خصوصيات شهروند 
الكترونيک می داند. چنين شهروندی برای اين 
كه بتواند در عرصه جهانی عمل كند، ابتدا بايد 
شناختی از جهان به دست آورد)الگوس24، 2002 

وداريسون25 ،2000(.
اياالت  شمالی  منطقه  آموزشی  آزمايشگاه 
متحده آمريكا،  مهارت های الزم برای شهروندان 
قرن بيست ويكم را چنين شناسايی كرده است: 
 ، عملكردی26  شامل)سواد  ديجيتال  قرن  سواد 
تكنولوژيک،  سواد  اطالعاتی،  سواد  علمی،  سواد 
سواد  فرهنگی27  ، هوشياری  و آگاهی  جهانی28(، 
تفكر  اختراعی، تفكر در رسيدن به رتبه  باالتر 
استدالل كامل، ارتباط  مؤثر و بهره  برداری  باال. 
شهروندان در جامعه  جهانی بايد اين  مهارت ها 
را آموخته باشندتا بتوانند نقش شهروندی خود 
يک  خصوصيات  بهترين  از  يكی  نمايند.  ايفا  را 

كه  آنجا  از  و  اوست  »آگاهی«  خوب  شهروند 
روش های كسب اطالعات تحت تأثير تكنولوژی 
بايد  لذا دانش آموزان  در حال تغيير است،  دائماً 
كتابخانه ها،  از  اطالعات  جستجوی  های  شيوه 
سايت های كامپيوتری و نشريات را ياد بگيرند تا 
هر روزه  بتوانند اطالعات  و آگاهی مورد نياز خود 
را كسب كنند) برخورداری و جمشيديان1387(. 
انجمن كتابخانه آمريكا سواد اطالعاتی را اين 
وقت  چه  اطالعات  بدانيم  می كند:  تعريف  گونه 
ضروری اند وتوانايی جمع آوری، ارزيابی واستفاده 

كارآمد از آنها را داشته باشيم)روزن29 2000(.
 مزايای شهروندی الكترونيک 

يش بينی های اوليه نشان  می دهد  استفاده 
از اينترنت سبب  افزايش كارآيی می گردد، مردم 
را مولد تر و مثمرثمرتر می سازد وآن ها  را  قادر 
می نمايد تا  از طريق استفاده از خدمات آنالين از 
اياب و ذهاب های غير ضروری اجتناب كنندكه 
حاصل آن استرس كمتر، صرفه جويی در وقت  و 
برقراری  تماس های  جديد می باشد. اين امرخود 
افراد  وخشنودی  رضايت  احساس  ايجاد  موجب 
عظيمی  اجتماعی  سرمايه  نتيجه  ودر  می گردد 
برای جامعه توليد می كند)ديماجيو وهمكاران30، 
2001(. شهروند الكترونيكی به روز زندگی می كند، 
زيرا قادر است آخرين اطالعات، اخبار،كاالها و نرم 

اينترنت  ازطريق  دقيقه  چند  ظرف  رادر  افزارها 
جدی  آورد.كاهش  بدست  و  كرده  جستجو 
آلودگی هوا به دليل كاهش عبور و مرور شهری، 
افزايش سرعت كارها با  استفاده بهينه  شهروندان 
در  صرفه جويی  و  روز  شبانه  مفيد  زمان  كل  از 
انرژی مفيد آن ها ، ارتقای روحيه مثبت به دليل 
افزايش سطح رفاه و آسايش همگانی، دستيابی 
به عدالت  اجتماعی همگانی با توزيع عادالنه و 
يكسان خدمات واطالعات، افزايش سرعت توسعه 
و پيشرفت كشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی 
و علمی شهروندان، تسهيل استخدام شهروندان به 
دليل آگاهی از فرصت های موجود شغلی ازطريق 
معلوليت  افرادی كه  به  اينترنت، خدمت رسانی 
شهروندی  مزايای  جمله  از  و...  دارند  جسمی 

الكترونيكی است ) عليخانزاده،  1386(.

شهروند الكترونيک وبرنامه درسی
بسياری از كشورهای  جهان به دليل حضور  
در بازار  جهانی و رقابت  فزاينده  در آن، تأمين  
نيروی انسانی كار آمد و ماهر را از وظايف  نظام 
آموزش  نظام  مأموريت   و  نموده  تلقی  آموزشی 
بويژه   و پرورش  را آموزش  مهارت های زندگی 
وسيله  بدين  تا  می دانند  ای  حرفه  مهارت های 
نيروی مورد نياز بازاركار را تأمين كنند)عزيزی، 
1385(. لذا تغييرمحتوا وجهت گيری برنامه های 
درسی ازجمله مسايلی است كه زمينه سازاصالح 
و تغيير در مبانی درسی و چارچوب برنامه درسی 
ملی در بسياری از كشورها شده است. در حال 
دنبال  به  آموزشی  نظام های  از  بسياری  حاضر 
نياز  مورد  نگرش ها ی  و  مهارت ها  دانش،   ارايه 
با مسايل  برخورد  فراگيران در  آماده سازی  برای 
با  و  هستند  آنان  آينده  زندگی  چالش های  و 
استفاده از سياست های راهبردی گوناگون امكان 
رشدوگسترش مبانی آموزش مداوم را به عنوان 
تسهيل كننده  درسی،  برنامه های  كه   فرآيندی 
آن است، دنبال می نمايند )اوليوروهيتر، 1944(. 
نظام برنامه ريزی درسی بايد با توجه به تحوالت 
در  واكنشی  پيش  و  تكوينی  جديد  تغييرات  و 
تحوالت  پيش بينی  ضمن  مشخص،  دوره های  
اصالحاتی  و  تغييرات  درسی  برنامه  تغييرات  و 
متناسب باآن تدارك ببيند)جمعی ازنويسندگان، 
باور  كه  رويكردتحول گرا  به  توجه  با   .)1383
دارد فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارها وحتی 
خط مشی ها و اهداف تعليم وتربيت را به صورت 
اساسی تغيير  می دهد و متحول می كند )عطاران، 
استفاده  به   جهان  گسترده  تمايل  و   )1383
همچنين  و   )2006  ، اودونو31   ( فناوری ها  از 
پيش بينی های آينده  برای حمايت  از ياددهی- 
يادگيری در آموزش كه برنامه درسی نيز تحت 
تأثير  قرار خواهد گرفت از تغييرات در سازمان 
تعليم  و تربيت است)سيلور، 1378 (. طرح ريزی  
دانش آموزان   به   كامپيوتر  علوم  آموزش  برنامه  
وظيفه ای  چالش بر انگيز است. پيچيدگی  مواد 
درسی كه بخشی از برنامه درسی است با سرعت 
ناشی  كه  است  افزايش  حال  در  انگيزی  حيرت 
از پيچيدگی و پيشرفت نرم افزارهای كامپيوتری 
و  آنها  بر  تسلط  برای  نيز    دانش آموزان  است؛ 
نه فقط برای كسب  مهارت جهت  استفاده های 
آينده  شهروند  تربيت  منظور  به  ،بلكه  گوناگون 

شهروند الكترونيک فردی است 

كه توانايی استفاده از خدمات آنالين 

دولت ها را درحد مطلوب داشته باشد 

و عالوه بر يادگيری  نحوه استفاده از 

فناوری های اطالعات و ارتباطات، با 

هنجارهای رفتاری آن نيز آشنا شود
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)جدول شماره 1(  مهارت های قرن بيست ويكم برای شهروندان

لذا   .)2006، )كوزمو32   می شوند  داده  آموزش 
و  تعليم  نياز  مورد  مهارت های  تحقق  منظور  به 
تربيت دانش آموزان با  نگاه جهانی، بايد  فضای 
محورتبديل  دانش آموز  محيط  يک  به  آموزشی 
شود. فناوری های اطالعات و ارتباطات مخصوصاً 
كامپيوتر و اينترنت اگربه طور مناسب بكار روند 
راه های جديد تعليم و تربيت را فراهم كرده وسبب 
انتقال تعليم  و تربيت معلم محور به فن تربيت 
دانش آموز محورخواهد شد؛ اين امر بدين معنی 
متنوع  فعاليت ها  اطالعاتی  جامعه  در  كه  است 
تعيين  فراگيران  وتوسط   بوده  متفاوت  بسيار  و 
می شود. خط مشی ها نيزتوسط  فراگيران تعيين 
می شود، آموزش پربار است و به يافتن راه حل های  
جديد  برای مسايل منجر خواهد شد. بنا بر اين 
چنانچه از يكسو آموزش شيوه استفاده از فناوری 
ها مد نظر قرار گيرد و از سوی ديگر دانش آموزان 
به  ملزم  خود  آموزشی  فعاليت های  انجام  برای 
تكنولوژی  كارگيری  به  باشند  ازفناوری  استفاده 
جديد درجامعه نيزرواج خواهد يافت و شهروندان 

الكترونيک با قابليت های گسترده ظهورخواهندكرد 
)برخورداری وجمشيديان،1387(.

پاتريک و هاگ پس از تكميل تحقيق جامعی 
روی كتاب های درسی دبيرستان در سال 1978 به 
اين نتيجه رسيدندكه بايد از آموزش كتاب محور 
پرهيزكرد.آنها معتقد بودند كه كتاب های بررسی 
يا  افزايش مهارت های شناختی  شده تأثيری در 
ندارند.  تفكرانتقادی  مهارت های  و  تصميم گيری 
موضوعات  و  مطالب  پيوستگی  فاقد  همچنين 
خود  در  را  حد  از  بيش  اطالعات  و  می باشند 
جای داده اند، بدون اين كه روی  مباحث عميق 
داشته  تأكيدی  مهم  رويدادهای  و  درنظريات 
باشند. موضوعات جدال برانگيز دركتاب ها ياحذف 
شده يا به گونه ای خاص تفسير وتأويل شده اند. 
دريک  شهروندی  مهم  نقش  روی  كتاب ها  اين 
جامعه مردم ساالر نا موفق بوده اند)كابو و كينی، 
پايه  بر  تنها  كه  هايی  آموزش  در  زيرا   ،)2000
كتاب درسی می باشند مطالب ناچيزی  پيرامون 
مردم و اتفاقات جامعه  وجود دارد. وابستگی كامل 

به كتاب های درسی باعث می شود تا دانش آموزان 
فرصت بررسی موضوعات  مختلف و پرورش  و 
دست  از  را   گيری  تصميم  در  مهارت  توسعه 
اين ترتيب مدارس درپرورش توانايی  بدهند. به 
دانش آموزان در تصميم گيری وحل مسئله نقش 

مؤثردارند.
پسای )1999 (  اظهار می دارد:" فوايد آموزشی  
دانش آموزان  برای  اينترنت  از  استفاده   از  ناشی 
بستگی  به شرايط و وضع موجود دركالس دارد.  
يافته ها همچنين  با سايرمنابع ICT توانايی معلم 
درايجاد پيوستگی بين  منابع  شبكه ای نشان داده 
است معلمانی كه عالقمند به استفاده از تكنولوژی 
اين  در  را  خود  مهارت های  هستند،   ای  شبكه 
زمينه گسترش داده و آن را به مثابه يک وسيله 
تلقی  گيری  تصميم  و  تحقيق  يادگيری،  مهم 
تنها  نه  معلمان  كه  ذكراست  به  الزم  می كنند. 
بايد دانش ومهارت خود را در اين زمينه  به روز 
نمايند، بلكه در فرآيند ياددهی - يادگيری بايد به 
عنوان يک ميانجی عمل كنند)واتسون33، 1997 و 
فاگانو و اسكاكتر34، 1999 (. بدين ترتيب  فناوری 
الكترونيكی امكاناتی را برای نظام تعليم و تربيت 
فراهم آورده است كه متنوع تر و خود  انگيخته تر 
از جريان غالب تعليم و تربيت معاصر می باشد و با 
انتخاب وكنترل ياد گيرنده توأم است. اين تعليم 
و تربيت خود جهت ياب و هدفگراست و می تواند 
متضمن اهداف و مقاصد پيش رونده  باشد، لذا 
هدفش  كه  نيست  وتربيتی  تعليم   بر  تأكيدش 
نيل به هدف های تحميل شده از خارج و از پيش 

تعيين شده باشد ) قائدی ،1385(. 
عضوهاي  يكم   و  بيست  قرن   دانش آموزان 
آموزش   نيازمند  كه   هستند  يافته ای  سازمان 
و  رسمی  گروه های  سازماندهی  مهارت های 
فناوری  درك   رشد  راستای  در  غيررسمی 
و  خط مشی ها  تنظيم  در  ازآن  بهره گيری  و 
شهروندان   باشند.  می  آموزشی  سياست های 
آينده  نيازمندند كه برنامه  زندگانی خودشان را  
ورعايت  از يک سو  نوگرايانه  های  با خط مشی 
ايجاد  به  يادگيری، كمک  كيفيت  ارتقای  اصول 
برابری آموزشی و اعتالی اثر بخشی از سوی ديگر 

هماهنگ نمايند)كرمی پور، 1381(.
شهروند  مفهوم  باره  در  صحبت  طوركلی  به 
الكترونيكی با دو جنبه مشخص و مهم دموكراسی 
ارتباط  در  الكترونيكی  ودولت  الكترونيكی 
می باشد. برهمين اساس در ادامه به تعريف اين 
مفاهيم پرداخته ونقش آن ها  را در تربيت شهروند 

الكترونيک مورد بحث قرار می دهيم.

دول�ت  و  الكترونيك�ی  دموكراس�ی 
الكترونيكی

يک  در  شركت  به   الكترونيكی   دموكراسی 
دولت آنالين ،  فعاليت دموكراتيک ، استفاده از 
اينترنت برای  تقويت  ، پيش  بردن  يک  موضوع  
يا بيان  يک عقيده كه در واقع  مشاركت آنالين 
در يک  جامعه الكترونيكی  است،  اشاره  دارد 
دموكراسی   .)  2004 نانوكسی35،  و   باسوتی   (
الكترونيكی  به اين معنا است كه شهروندان نه تنها 
از تكنولوژی برای كسب اطالعات در مورد حوادث 
عنوان  به  آن  از  بلكه  می كنند،  استفاده  جاری 
انتخابات   در   دادن  و شركت  رأی  برای  ابزاری 

سواد قرن ديجيتال
توان رمز گشايی معنی وشرح عقايد در يک سلسله از وسايل ارتباطی )رسانه( كه 

شامل به كارگيری تصاوير گرافيک، ويدئو، نمودارها، نقشه ها و... است.

سواد عملكردی

درك جنبه های تئوريک وعملی علم رياضيات سواد عملی
صالحيت ورقابت در كاربرد فناوری های ارتباطات واطالعات سواد تكنولوژيک
ICT توان يافتن، ارزيابی وبه كار بردن اطالعات از طريق   سواد اطالعاتی

فهم ارزش گوناگونی فرهنگ ها سواد فرهنگی
فهم اين كه چگونه ملت ها، بنگاه ها وجوامع در سراسر جهان با هم در ارتباطند آگاهی جهانی

توان اقتباس ومديريت در يک جهان پيچيده وبه هم پيوسته قابليت اقتباس
ميل به دانستن فراست

توان به كارگيری ديدگاه ها برای خلق امور جديد خالقيت

توان ريسک كردن ودر نظر گرفتن احتماالت ريسک پذيری
تفكر درجه باالتر

ارتباط مؤثر
توان كار در يک تيم يا گروه تيم بندی

توان تأثير متقابل وكار مؤثر با ديگران تشريک مساعی 

وتعامل فردی و 

اجتماعی 
 برای مصلحت عام بكارمی برند ICTجوابگو بودن در مقابل روشی كه دركاربرد 

وفراگيری كاربرد 

مسئوليت پذيری

رقابت و صالحيت در انتقال، بيان، دستيابی وفهم اطالعات ارتباط متقابل
بهره وری باال

برنامه ريزی ومديريت برنامه ها وپروژه ها برای كسب نتايج دلخواه جهت كاربرد آنچه 

در كالس های درس ياد می گيرند تا بتوانند در جهان واقعی برای خلق و ايجاد 

فرآورده های مرتبط و با كيفيت به اجرا در آورند.

توان اولويت بندی

تفكر اختراعي

شماره نهم - سال تحصيلي88-89
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نانوكسی،2002(.  كنند)  استفاده  می توانند  هم 
يابد،  افزايش   الكترونيكی  دموكراسی  كه  وقتی 
به   را   بازخوردها  تنها  می توانند  نه  شهروندان  
و  بحث  طريق   از  می توانند  بلكه  آورند،  دست 
گفتگو  و ديگر روش هايی كه به صورت  طبيعی 
تعامل   يكديگر  با  دارد،  نياز  تعامل شخصی   به 
مشاركت   است  ممكن  ابزارها  اين  كنند.  برقرار 
شهروندان را در سياست وآگاهی آنان را از وجود 
ساخت های  دموكراتيک  يعنی دو مورد التزامی 
مانند رأی گيری الكترونيكی و دخالت  الكترونيكی 

افزايش دهد.
دولت الكترونيک، برنامه ای است كه ريشه در 
مبحث  مدرن سازی دارد و  بی شک به عنوان 
وسيعی  سطح   در  می تواند  كه  است  فرآيندی 
فراتر  الكترونيک   دولت  شود.  تغييرات  موجب 
از فن آوری، اينترنت  و ارايه خدمات است. شاو 
)2003 ( در تعريف دولت الكترونيک می گويد:" 
الكترونيک  يعنی  قرار دادن شهروندان  دولت  
و در مركز  انجام می دهيم  درقلب هر كاری كه 
امكانات دموكراتيک كه  و  به خدمات  دسترسی 
وجود  متعددی  های  راهكار  آنهاست.  پيرامون 
داردكه می تواند بر پيوند ميان دولت الكترونيک 
باشد.  تأثيرگذار  الكترونيک  شهروندان  و 
زير  شرح  به  را  راهكارها  اين   ،)2006( ساكو36 

بيان می كند:
- تسهيل ارايه خدمات به شهروندان

- ارايه دسترسی آسان تر به اطالعات آنالين
- افزايش پاسخ گويی دولت به شهروندان از 

طريق شفاف سازی
- زدودن اليه های مديريت دولتی

- تهيه منابع جهت  استفاده بهينه جامعه از 
آن ها 

فرآيندهای تجارت دولتی وكاهش  - تسهيل 
بوروكراسی

- كاهش فساد اداری كه در بسياری از دولت ها 
وجود دارد

منظور  به  سازان  تصميم  با  مردم  تعامل   -
ارتقاي گفتمان مردم محور

واحتياجات  نيازها  به  سازان  تصميم  توجه   -
شهروندان

بطوركلی استراتژی هايی كه به منظورافزايش 
عنوان  به  وسياستگذاری  درجامعه  مشاركت 
رود،  می  بكار  الكترونيک  درعصر  شهروند  يک 
آنها  از  مواردی  به  كه  بوده  چندگانه  رويكردی 

اشاره می گردد) ولدويس،2005 ( :
-  مثل هميشه و در درجه اول  آموزش نقش 
تنهايی  به  اما  دارد،  به عهده  اي   تعيين كننده 

كافی نيست.
- هدايت  و راهنمايی در مورد  دموكراسی و 
مشاركت  بايد  از دوره  ابتدايی  شروع  و به صورت  

پروژه يادگيری مادام العمر37  ادامه يابد.  
فضای  وجود  شهروندی،  مؤثر  آموزش  جهت 

دمكراتيک در مدارس وكالس ها ضروری است.
ملی  محلی،  سطح  در  سياستمداران  رفتار   -
وفراملی بايد الگويی شايسته برای ساير شهروندان 

باشد.
استانداردهای  بايد  خانواده  در  آموزش   -
ايجاد  به  تا  كند  تعريف  رفتار  برای  را  روشنی 

نگرش  دموكراتيک كمک كند.

- امكان مشاركت  از طريق مشاركت در امور 
و...  اشتغال، سياستگذاری های  محلی  مدرسه، 

افزايش يابد.
-سواد رسانه ای بايد ارتقايابد.

زندگی  واقتصادی  اجتماعی  استانداردهای   -
بايد افزايش يابد.

به سياست  نسبت  اعتماد شهروندان  - حس 
وسياست گذاران بايد دوباره باز گردانده شود.

دولت  توسعه  خصوص  در  كشورها  تجارب 
الكترونيک و شهروند الكترونيک

يكي از ملزومات گسترش فرهنگ شهروندي 
درباره  الزم  اطالعات  كه  است  اين  الكترونيک 
خدمات مختلف شهري روي شبكه هاي الكترونيک 

در اختيار آن ها  قرار داشته باشد.  
شهروند الكترونيک در سنگاپور از سوی دولت 
سنگاپور درجهت فراهم نمودن اطالعات آنالين 
متعدد  ازنمايندگی های  معامالتی،  خدمات  و 
كه  شده  ابداع  اينترنت  جداگانه  پنجره  دولتی، 
می باشد  الكترونيک   شهروند  ورودی  مدخل 
وعاليق و  نيازهای مشتريان، اصول ارايه خدمات  
را  الكترونيک  شهروند  برای   سازماندهی   و 
در  افراد  نيازهای   آينيه  كه  می نمايد  تعيين 
سفر زندگی است و شامل مواردی چون  هنر و  
ميراث فرهنگی، تجارت، دفاع، امنيت و آسايش 
سالمتی،  خانواده،  استخدام،  خاطر،آموزش، 
مسكن، قانون،كتابخانه، سرگرمی، ورزش، حمل 
و نقل و سفر، می باشد ) يانگ38،2004 (. مفهوم 
سفر زندگی، مبنی بر فرضيه ای است كه تمامی 
برخی  در   دولت  با  تعامل   نيازمند  شهروندان  
از جنبه های زندگی مانند  ثبت تولد  فرزندان، 
ثبت نام آن ها  در مدارس، انتخاب دانشكده های 
تأسيس  كار،  جستجوی  دانشگاه ها،  يا  صنعتی 

شركت، پرداخت ماليات و غيره می باشند.

شهروند الكترونيک در تايوان
ترين  مهم  از  يكی  عنوان  به  تايوان  دولت 
ورودی  مدخل  الكترونيک  دولت   پروژه های 
خدمات  تمامی  تكميل  جهت  در  را  متمركزی 
واطالعات دولتی آنالين تأسيس نمود تا به اين 
با دولت  الكترونيكی متناسب  صورت شهروندان 
الكترونيک تربيت كند ) چيون و لی39، 2004(. 
اين مدخل شامل اطالعات  مختلف از آمار های 
مختلف ملی، مقاالت سياسی تا كتاب های راهنمای 
نمايندگی ها و به روز كردن فوری اخبارمی باشد.  
چينی  وهم  انگليسی  زبان  به  هم  نيز،  اطالعات 
ارايه  المللی  بين  مخاطبان  استفاده  راستای  در 
می شود و بالغ بر صد نوع خدمات الكترونيكی را 

به شهروندان الكترونيكی ارايه  می دهد.

شهروند الكترونيک در كره جنوبی
دركره جنوبی مركز خدمات الكترونيک دولت 
كه  می باشد  كامل  مدخلی  شهروندان،  برای 
اينترنت  ازطريق  دولت  با  می توانند  شهروندان 
تعامل داشته باشند. اين سايت امكان دسترسی 
را  شهری  متفاوت  موضوع  چهارصد  حدود  به 
 .)2007، وگاسبلر40  می نمايد)اسبورن  فراهم 
به  امكان دسترسی  برای شهروندان  مدخل  اين 
خدمات آنالين با مجوزها، اختيارات وگواهی های 
درزمينه  اطالعاتی  خدمات  دريافت  مختلف، 

به  مربوط  قوانين  و  اداری  يا  قانونی  های  آگهی 
استفاده از خدمات پرداخت های رفاه اجتماعی و 

استردادماليات را فراهم می آورد.

شهروند الكترونيک در نروژ
در 15 سال گذشته تمايل به آموزش شهروندي 
در سراسر جهان افزايش يافته است. ابتكارات ملي 
مهمي دركشورهای  استراليا )شوراي برنامه ريزي  
و   ايرلند،كر   )كلور،  انگلستان   ،)2005 درسي، 
لوپز41 ،2005(  و اياالت  متحده امريكا )موسسه 
پروژه هاي  با  همراه  نيويورك42،2003(  كارنگي 
فراملي  به وسيله  سازمان هايي مثل: يونسكو، 
در  آموزش شهروندي   مراكز  و   اروپا   شوراي  
هنگ كنگ  حمايت شده  است )  لي، گراس  
من،كندي43،2004 ( كه دامنه اي  از آموزش ها 
و بورس ها را همانند توسعه  برنامه  و سياست  
تشويق  و ترويج ارايه داده اند. فناوري  اطالعات 
بارزی در  ارتباطات و سواد ديجيتالي، جايگاه  و 
برنامه ريزي درسي نروژ به خود اختصاص داده و 
اين كشور را در يک موقعيت بين المللي قرار داده 
است. با اين حال آيا هيچ  ترديدي در آن  وجود 
ندارد وآيا آنها را در خارج از مدرسه نيز  هدايت 
می كند؟ و آيا به آن ها   احساس اعتماد  به نفس 
 ( ديجيتالی  می دهد  رسانه های  با  ارتباط   در 
نوبل، 1999  وكرامسويک، 2006 (. نتيجه اين 
كه، يادگيری رسمی و غير رسمی با يكديگر هم 
در  فضای  يادگيری  فيزيكی  و هم  در  فضای  
يادگيری  مجازی  تلفيق  شده اند؛ با  اين  وجود  
جهت  الزم  ديجيتال  سواد  فاقد  هنوز  معلمان  
وفضای  وارتباطات  اطالعات  فناوری  مديريت 
يادگيری جهت اصالح وبهبود دانش هستند)ويک 
و تين سين، 2007(. انقالب ديجيتالی، تغييرات 
اصالحی را در جامعه نروژ از اواسط دهه 1990 
هم  آموزش  و سيستم  است  كرده  آغاز  ميالدی 
تحت تأثير اين  پيشرفت ها   قرار گرفته است. 
درسال  باند  پهناي  تحليل  گزارشات  اساس  بر 
قابليت  ها  نروژي  از  صد  در   98 حدود   ،2007
دارند.  را  باند  پهناي  با  ارتباط  و  دسترسي 
بررسي های اخيردراروپا، نروژ را در بين باالترين 
كشورها برحسب  مهارت هاي ديجيتال قرارداده 
است. در مقاطع متوسطه به ازاي هر 1/7 نفر، يک 
نفر كامپيوتر شخصي دارد و41 در صد محصلين 
كامپيوتريا  صفحه  پشت  را  ساعت   5 روزانه 

تلويزيون سپري مي كنند)واگ، 2007(.

ش�هروند  ايج�اد  در  موج�ود  موان�ع 
الكترونيک

موانع بالقوه بسياری  وجود دارد كه می تواند در 
روند رش��د دولت الكترونيک  و تربيت شهروندان 
الكترونيكی اختالل ايج��اد نمايد.كروبی)2005( 

اين موانع را به قرار زير بيان می كند : 

رهبری وتعهد سياسی : 
تعهد مقامات باال امری حياتی در جهت به كار 
انداختن راه كارهای دولت الكترونيک است. اين 
داشته  درپی  را  شهروندان  دسترسی  بايد  تعهد 
باشد.اكثر برنامه های دولت الكترونيک هنگامی با 
شكست مواجه می شود كه تصميم گيرندگان درك 
درستی از اهميت پروژه ندارند و بنابراين انرژی و 
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نيروی كافی را به آن اختصاص نمی دهند. اكثر 
ادارات دولتی در پروژه ای وارد نمی شوند، مگر اين 
كه تعهدكامل ازسوی مقامات ارشد وجود داشته 

باشد.

 فراساخت
فراساختی كه دردنيای رو به پيشرفت كنونی 
به  است.  واقعی  فراساختی  می گردد،  عنوان 
طورمثال ارتباط پهنای باند، شبكه، پرتال، پايگاه 
آنالين  اطالعات  به  اگر  طرفی  از  وغيره.  داده ها 
دسترسی وجود نداشته باشد، حتی اگر كشوری 
بهترين سيستم ممكن را داشته باشد، شهروندانش 

آن كمترين استفاده را از آن خواهند برد.

دسترسی به اينترنت
مشاركت  برای  كافی  فرصت  بايد  شهروندان 
معنادار داشته باشند و در حداقل زمان  بتوانند 
صورت  اين  غير  در  دهند.  انجام  را  خود  امور 
نخبه  شهروند  می دهند.  نشان  واكنش  سريعاً 
نير می تواند مانع به حساب آيد، زيرا با اينترنت 
زيادكار می كند، به نظرسنجی ها پاسخ  می دهد 
وپيشنهاد ارايه می كند. بنابراين كارگری كه وقت 
زيادی ندارد نمی تواند از مزايای دولت الكترونيک 

به خصوص در مسايل سياسی بهره ای ببرد.

اعتماد
پرتال ها   سراغ  به  شهروندان  اعتماد،  بدون 
نمی روند و به پرسش نامه ها جواب نمی دهند  و 
بنا براين در دولت  الكترونيک شركت نمی كنند. 
اگركسی فكر كند كه نظرات به طور جدی مدنظر 
فقط  دولت  فكركند  كه  اين  ويا  قرارنمی گيرد 
می دهد،  ارائه   آنها  به  افتاده  پا  پيش  خدمات 
در  و  رفت  بين خواهد  از  فعال  مشاركت  انگيزه 
نتيجه دولت بايد سرمايه گذاری كالنی برای جلب 

اعتماد دوباره شهروندان انجام دهد.

منابع مالي
هر پروژه ای كه در آن سرمايه گذاری نشده 
باشد محكوم به  شكست و فناست و پروژه دولت 
الكترونيک  نيز از اين امرمستثنی نيست. در واقع  
مهمترين مسئله اين است كه قبل از شروع كار بايد 
بودجه كافی اختصاص يابد؛ چراكه ممكن است 
برآورده نشدن نيازهای شهروندان الكترونيكی در 
شهروندان  نارضايتی  موجبات  الكترونيک  دولت 
را در پی  به تبع آن  شكست آن پروژه  شده و 

داشته باشد.

نتيجه گيری
يافته  توسعه  در سه دهه گذشته، كشورهای 
فراوانی  فراز و نشيب های  با  و در حال توسعه، 
و  فرهنگی  اقتصادی،  سياسی،  های  زمينه  در 
كه  بپذيريم  اگر  لذا  اند.  شده  مواجه  آموزشی 
ساختار و بنيان زندگی امروز  بشر از اساس تغيير 
كرده است، می توانيم مظاهر اين تغييرات را نيز 
بشری  بيستم، جوامع  قرن   اواسط  در  بپذيريم. 
اينترنت  يعنی  فناوری  نوين  شاهد ظهورپديده  
با  وتأثيراتش  ها  كاركرد  تمامی  با  كه  اند  بوده 
گوناگون   ابعاد  در  را  معاصر  جوامع  تمام  قدرت 
از جمله آموزش، ارتباطات، اطالعات، اقتصاد  و 

بازار به اين تكنولوژی ارتباطی وشبكه اطالعاتی 
دولت  چون  پديده هايی  است.  كرده  وابسته 
الكترونيک، شهرالكترونيک، شهروند الكترونيک، 
آموزش الكترونيک و... جلوه هايی ازاين تكنولوژی 
هستند. اما زندگی در يک شهرالكترونيک و جامعه  
است.  اطالعاتی  شهروندانی   نيازمند  اطالعاتی 
شهروند امروز ديگر يک شهروند معمولی نيست؛ 
او يک  شهروند الكترونيک  است با تمام توانايی 
های الزم برای  يک  زندگی شبكه ای.  شهروند 
الكترونيكی كه زاييده زندگی درجامعه اطالعاتی 
و شبكه ای است، دارای اين پيام  است كه انسان ها 
برای زندگی دريک جامعه  اطالعاتی  با چالش ها 
و چشم اندارهای جديدی  مواجه می شوند. در هر 
حال دستاوردهای علمی و تكنولوژيكی بشر در 
قرن بيست و يكم، نيازمند تربيت شهروندی  با 
ويژگی های جديد است. در واقع امروز شناسايی 
و  تعليم  نظام  آماده سازی   و  جديد  شهروندان  
تربيت برای توجه به  اين فناوری ها در دستور كار 
بسياری از مجامع بين المللی قرار دارد. آن چه مهم 
به نظر می رسد اين است كه بايد اقدامات تربيتی 
در چنين جامعه ای به طور دقيق موردتوجه نظام 
الكترونيک  تا شهروند  قرارگيرد  آموزشی جوامع 
به  ورود   با   همراه   بياموزدكه  ابتدا  ازهمان 
با آن را  بايد رفتار  متناسب   عرصه تكنولوژی، 
نيز  بياموزد. شهروند الكترونيک كسی است كه 
با فناوری اطالعات آشنايی داشته باشد و بتواند 
ازخدمات شهرالكترونيک استفاده كند. موجوديت 
شهروند الكترونيک به عنوان محور و مركز مفاهيم  
قرار می گيرد. مهمترين هدف سازمان  و  فوق  
به  مطلوب   رسانی  خدمت  الكترونيک   دولت  
شهروندان  وكسب رضايت آنان  می باشد. اين در 
صورتی است كه افراد  جامعه به عنوان  دريافت 
كنندگان  اين خدمات، قابليت  استفاده از آن را 
داشته باشند. در رويارويی  با بسياری از چالش های 
بالقوه آينده، سيستم آموزشی به عنوان سرمايه 
مربوط  اهداف  تحقق  برای  درتالش  ای ضروری 
به توسعه تلقی شده و مهمترين ابزار موجود برای 
پيشبرد  برنامه ها  و واقعيت بخشيدن  به آرمان 
های هر ملت  محسوب گرديده است. چالش های 
بزرگ در تمامی ابعاد وسيع  جامعه، چشم اندازی 
از ضرورت نوآوری، احياءو ابداع را نشان  می دهد. 
اغلب صاحب نظران، معلمان و مربيان با صراحت 
و شفافيت، اظهار می دارند كه برنامه های موفق 
طريق  از  تربيت  و  تعليم  نظام  در  مطلوب  و 
مشاركت  فعال  فراگيران و دخالت مستقيم آنان 
براين آن چه همه  بنا  اجرا گذاشته می شود.  به 
بر آن  اتفاق نظر دارند، »حضور  مخاطب اصلی 
در صحنه تعليم و تربيت«  است. از طرفی زبان  
تعليم و تربيت در  دنيای امروز »زبانی جهانی« 
است، هر چند كه مضمون آن بر اساس فرهنگ ها 

می تواند محلی و بومی باشد. 
در قرن جديد ، جهان به دستاوردهای تازه ای 
نايل شده است وتعليم وتربيت نيز از حيث روش، 
محتوا و اهداف، شكل ديگری به خودگرفته است. 
تحول در عرصه آموزش و پرورش به گونه ای است 
كه امروزه ايجاد  نظام آموزشی مبتنی بر مشاركت 
با استفاده از پيشرفته ترين  فناوری های اطالعاتی 
مورد  توجه  واقع شده است. نظام های آموزشی به 
ويژه در عصر جهانی شدن آموزش وپرورش ونيل 

های  به حكم ضرورت  آرمانی جهانی  به جامعه 
جامعه بشری، الزم است افراد را به گونه ای تربيت 
كند كه بتوانند خدمات حرفه ای خود را هم در 
جامعه خود و هم در ساير جوامع  بر حسب  نيازها  
و اولويت های  اقتصادی و صنعتی عرضه كنند و 
لذا همه ملت ها بايد عالوه برلحاظ كردن مجموعه 
اهداف وآرمان های اعتقادی وتربيتی خود مبتنی 
بر اهداف ملی و منطقه ای، هدف های جهانی را 
انسانی  به عنوان  تا  بيفزايند  اين مجموعه  نيزبه 
فرهيخته و در عين حال شهروندی جهانی برای 
وتوانمندی های  ومؤثر، صالحيت ها  فعال  زندگی 

الزم را كسب نمايند.
آنچه مسلم است، اين است كه در هزاره  سوم، 
بسيار دور از ذهن  به  نظر می رسد كه بتوان با  
باقی ماند،  به شيوه های گذشته، درصحنه  اتكاء 
لذا با توجه به به اين امر كه مدرسه اولين جايی 
است كه فرد از طريق آن زندگی اجتماعی را برای 
نخستين بار تجربه می كند، بايد توجه ويژه ای به 
آن مبذول داشت. اكنون لزوم تغيير فعاليت های 
كالسی، جو و فضای  مدرسه به شدت  احساس 
بحث  رسمی،  آموزشی   نظام  در  می شود، 
كتاب های درسی، روش تدريس دركالس ونحوه 
ارزشيابی از موضوعات اساسی نظام تعليم وتربيت 
به سمت  رفتن   حال  در  كه  ما  دركشور  است. 
حالی  در  آموزشی  كتب  محتوای  است،  توسعه 
می دهدكه  تشكيل   را  ما  آموزشی  نظام  بنيان 
دانش آموزان هرگز مهارت هايی چون: كارگروهی، 
را  نوآورانه  های  وانديشه  خالقيت  نقاد،  تفكر 
كسب نمی كنند چه رسد به آموزش مهارت های 
شهروند الكترونيكی.  لذا حد اقل تا به امروز نظام 
آموزشی درايران،آن طوركه انتظار می رفته است، 
نتوانسته است درانتقال مهارت های اوليه زندگی 
درحالی  اين  و  كند  موفق عمل  دانش آموزان  به 
است كه آموزش رفتارشهروندی يكی از مهمترين 
امروز  های  مؤلفه  به  توجه  با  كه  آموزش هايی 
جهان و عصرارتباطات بيش ازهرآموزش ديگری 
براساس  ما  آموزشی  نظام  می شود.  احساس 
محفوظاتی  عمل می كند كه  شايد در زندگی 
عملی دانش آموزان چندان كاربردی نداشته باشد 
بايد  پرورش  و  آموزش  كه  است  درحالی  اين  و 
درعصر  زندگی  چالش های  برای  را  دانش آموزان 
ما  آموزشی  درنظام  كند.  مهيا   نيز  ديجيتالی 
تمركز دركتاب های درسی، بيشتر بر روی سطح 
مدرسه،  در  كه  حالی  در  كاربرد  تا  است  دانش 
با  دانش آموزان   تا  نمی شود  ايجاد  فرصت هايی 
استفاده  ازآن فرصت ها،  مهارت های شهروندی 
زمينه  در  كند.  تمرين  را  زندگی  اصوالً  و  خود 
كتب  در  چه  آن  نيز  وتربيتی  اخالقی  مسايل 
درسی بر آن تأكيد شده است مفهومی بسياركلی 
بوده و مبتنی براخالق شهروندی و اخالق روابط 
اجتماعی نمی باشد،  بلكه  اخالق  به معنای امری 
متافيزيكی است كه با زندگی روزمره دانش آموزان 
ريشه   شايد  ندارد.  ملموس  و  منطقی  پيوندی 
بسياری از مسايل شهروندی دركشور ما، مثاًل عدم  
رعايت  مقررات راهنمايی و رانندگی بی توجهی 
ماليات،  پرداخت  عدم  زيست،  محيط  حفظ  به 
پايين بودن نرخ رشد مطالعه، خريدكتاب، ناتوانی 
دربرقراری ارتباطات وتعامالت صحيح اجتماعی، 
مشكالت خانوادگی، غالب بودن فرهنگ تحميل  
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به جای مفاهمه وگفتگو، عدم انتقاد پذيری و...
آموزش  نظام  امر جستجوكردكه  اين  در  بايد  را 
و  رفته  طفره  سازی  ازملت  همواره  ما  وپرورش 
به دنبال تأكيد بر مفهوم كلی امت سازی، ايرانی 
اساس  بر  لذا   و  است  نهاده  سايه   در  را  بودن 
نحوه آموزش ما در مدارس و رسانه هاست كه با 
شخصيت های  ضعيف شهروندی  روبرو هستيم. 
و  درسی  كتب  محتوای  در  بازنگری  براين  بنا 
به  مفاهيم  و اصول  با توجه  باز نويسی آن ها  
مفهوم   و  ملی  آرمان  و  بومی  فرهنگ  مذهبی، 
ملت، ايرانيت و شهروندی، ضرورتی اساسی است. 
پيش   از  بيش  بايد  نيز  ها  رسانه  ديگر  طرف  از 
بر مفاهيم شهروندی و اخالقی ملی –  مذهبی  
فرهنگ سازی نمايند. عالوه  بر اين  بايد اذعان 
يک  در  زندگی  آموزش  اوليه  ابزار  كه  داشت 
سيستم شبكه ای، رايانه اي واينترنتي می باشد. 
اين در حالی است كه  بايد از ميزان دسترسی به  
رايانه و شبكه  در مدارس آمار دقيقی به دست 
آورد. در هرحال عليرغم تمايل يا عدم تمايل در 
واقعيت  اين  بايد  ای،  به جهان شبكه  پيوستن  
را  پذيرفت كه امروزه  ارتباطات، ستون فقرات 
اطالعات وارتباطات سراسری درجهان می باشد و 
اينترنت به عنوان يک سرويس اطالعاتی عمومی 
و جهانی است كه بايد برای تمام اعضای جامعه 
جهانی قابل دسترسی باشد وبه اين طريق امكان 
پديدآوردكه  را  جهانی  گفتگوی  و  تعامل  نوعی 
كند.  بيان  خودرا  سخن  بتواند  فرد  هر  درآن 
كليد  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  اساس  براين 
كند  تربيت  را  فردا  های  انسان  بايد  آينده  فتح 
و نسل امروز رابرای زندگی درجامعه فردا آماده 
سازد. در اين راستا شناخت الزامات و مقتضيات 
سياستگذاران  ريزان،  برنامه  توسط  فردا  زندگی 
آموزشی مسئوالن آموزش و  پرورش و معلمان  
ضرورتی اجتناب ناپذير است. بنابراين با  نگاهی  
طريق  از  شهروندی  آموزش  فرآيند  بر  تحليلی 
بررسی سير تحوالت آموزش وپرورش در كشور 
اين  در  تجربه  صاحب  كشورهای  با  مقايسه  در 
آموزشی  نظام  كه  يافت  درخواهيم  خصوص 
كشور در طول تاريخ با عظمت خود ، فاقد يک 
منظومه فكری و بنيادهای نظری ومبانی فلسفی و 
اجتماعی روشن برای شكل گيری فرآيند آموزش 
شهروندان مبتنی بر نيازها و مطالبات  فرهنگی، 
اقتصادی و سياسی جامعه، در گذشته و حال بوده 
است. آثار منفی اين شرايط موجب شده است كه 
نظريه پردازان تربيتی، مربيان ودست اندركاران 
تربيتی   آرمان های  نتوانند  كشور  وتربيت  تعليم 
ومشخصات انسان مطلوب در جامعه ايران را به 
ارايه  آن  از  روشنی  تصوير  و  كنند  تعريف  دقت 
دهند. از طرفی نتوانسته اند  وسايل آموزشی آن 
را، چنان مهيا سازند كه دانش آموز و دانشجو  هر 
چه بيشتر  به آن صفات و  مهارت هايی كه جامعه 
ما به اقتضای زمان  و فرهنگ غنی  وپربارخود، 
طالب آن است مجهز شود. به عالوه فقدان اهداف، 
آموزشی  برنامه های  و  محتوا  تربيتی،  روش های 
متناسب  با تحوالت مفهوم شهروندی و انتظاراتی 
كه  از  يک شهروند در سطح ملی  و جهانی مورد 
نظر است، موجب شده  تا نتوانيم به اين سؤال 
مهم پاسخ دهيم كه جامعه طالب چگونه انسانی 
به  نياز  ملی،  برتربيت شهروند  امروزعالوه  است. 

درجامعه  زندگی  برای  شهروندان  آماده سازی 
جهانی الكترونيک، به صورت يک ضرورت تربيتی 
درآمده است و عالوه بر حوزه آموزش مدرسه ای، 
های   آموزش  برای  نيز   ملی  جامعه   و  خانواده 
شهروندی  بايد  فرهنگ سازی نمايند. دركشوری 
ومملو  متكثر  است  ای  جامعه  ماكه  مانندكشور 
زبانی  فرهنگی  اجتماعی،  گوناگون  ازگروه های 
و  برابر  به حقوق  كه  تربيت شهروندانی  وقومی، 
بگذارند  احترام  خود  هموطنان  تمامی  انسانی 
را پاس دارندو  نشانه ای  آنان  انسانی  وكرامت  
از تربيت شهروندی جهانی است؛ چرا كه وقتی 
خود  هموطنان  يكايک  وحقوق  انسانی  حرمت 
برای مردم كشور های  بشناسند،  به رسميت  را 
ديگر  نيز آن را  باور خواهند داشت. برای نيل 
به اين هدف، دانش آموزان بايد  با تمامی ميراث  
فرهنگی و هويت دينی، ملی و انسانی خود آشنا 
تكنولوژی  كه  دنيايی  در  جهانی  شهروند  شوند. 
ديجيتالی، همه مرزها را شكسته است، به معنای 
مشاركت در مناسبات جهانی مبتنی بر دانش و 
فهم مسايل جهانی، تفاهم وصلح جويی واحترام 
برابری  به  مربوط  های  وارزش  متقابل  ومنافع 
بهره گيری  با  و  بشری  جوامع  ميان  در  وعدالت 
آگاهانه وعادالنه در مورد  از مهارت های قضاوت 

چالش های جهانی است. 
پي نوشت:

1- e-citizenship
2- HumN Right
3- Damon
4- Enmark
5- Lawson & Scot
6- Marshal
7- Political Citizenship
8-Strijbos
9- Osler
10- Pykett
11- Quigley
12- Pitiyanuwat & Siridej
13-Ichilov
14-Veldhuis
15- Tiana 
16- Adalbgarnodottir
17- Krumsvik
18- Leach
19- Digital Resource
20- E- Citizen
21- Sacco
22-Digital Divide
23-Veldhuis
24- Lagos
25- Drison
26-Performance literacy
27- Cultural literacy
28- Global Knowledge
29- Rosen
30-DiMaggio
31- O ُDonoghue
32- Cosmo

33- Watson
34- Schacter & Fagano
35- Biasiotti & Nannucci
36- Mariasacco
37- Life long-learning
38- Yong 
39- Cheun & Lee
40- Osborn & Gacbler
41- Cleaver,Irland,KERR&Lopes 
42-  Carnegie Corporation of New York
 43- Lee,Grossman & Kennedy
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