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چكیده
امروزه استفاده از فضای مجازی و امکاناتی که اينترنت در اختيار قرار میدهد ،در تمام
ابعاد زندگی انسان نفوذ يافته است که يکی از اين ابعاد ،حوزه دين و تربيت دينی است .با
توجه به اينکه آموزش شايسته مفاهيم و ارزشهای دينی -به عنوان سنگ بنای جامعه-
مستلزم توجه به کيفيت آموزشهای دينی است ،بايد به فرصتها و تهديدهای بالقوهای
توجه نمود که آموزش دينی در فضای مجازی میتواند به همراه داشته باشد.
به بيان ديگر ،هر چند استفاده از فضای مجازی میتواند فرصتهای آموزشی مناسبی را در
تربيت دينی متربيان به همراه داشته باشد؛ اما ماهيت اين فضای آموزشی به نحوی است که
تهديدهايی را در اين زمينه ايجاد خواهد نمود که عدم توجه به آنها میتواند صدمات جبرانناپذيری
به متربيان و جامعه وارد کند؛ لذا در پژوهش حاضر که از دو قسمت تشکيل شده است ،ابتدا
به مفهومشناسی تربيت دينی پرداخته شده و سپس امکان تحقق سه اصل از اصول تربيت
دينی -پرورش تفکر و تعقل ،عزت نفس ،آزادگی -در فضای مجازی برای متربيان توضيح
داده شده است؛ همچنين ،در ادامه از محدوديتهای بالقوه فضای مجازی در اين سه محور
بحث شده است که عدم توجه به آنها میتواند تربيت دينی را با چالشهايی مواجه سازد.
واژگان کلیدی :تربيت دينی ،فضای مجازی ،فرصتها و تهديدها

مقدمه
در دهههای اخير ،پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحوالت مهمی در نظامهای
آموزشی جهان ايجاد کرده و موجبات ظهور دانشگاهها و نهادهايی با نظامهای جديد ياددهی-
 .1عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيان مشهد ،گروه علوم تربيتیkeramaty_ensi@yahoo.ca ،

)34( / PURE LIFE, Vol. 6, No.17 (Shawwal 1440. Khordad 1398. June 2019

يادگيری شده است که نمونه بارز آن ،نظام آموزش مجازی و دانشگاههای مجازی
است که قدمت آن به اواخر دهه  80و اوايل دهه  90ميالدی برمیگردد.
(مدانلو و ساالريان)132 :1390 ،
عمدهترين دليل گسترش نظام آموزش مجازی ،مزايای فراوان آن از جمله
قابليت عموميت يافتن و هزينه های کمتر نسبت به آموزش سنتی است؛ (شاهبيگی
و نظری )53 :1390 ،اما آموزش مجازی چيست؟
نصيری ( )95 :1384در پاسخ به اين سؤال بيان میکند که کلمه مجازی از واژه
التين 1يا واژه فرانسوی 2به معنای ظرفيت -بالقوه -است؛ يعنی چيزی که واقعی
نيست ولی امکان تحقق دارد.
يک شیء مجازی از نظر فيزيکی واقعی نيست؛ ولی خصوصيات ماده مورد نظر
را دارد يا به عبارت ديگر ،نمايشی از آن شیء است؛ پس میتوان گفت که يک شیء
مجازی وجود دارد ،اما قابل لمس نيست.
به همين ترتيب آموزش مجازی ،نماينده الکترونيکی آموزش واقعی با همان
مشخصهها و ويژگیها است؛ اين خصوصيات از طريق رايانه و ابزارهای فناوری
اطالعات تحقق میيابد ،پس وجود دارند؛ اما قابل لمس نيستند .آموزش مجازی از
قدرت شبکههای کامپيوتری ،تکنولوژیهای اينترنت ،شبکههای ماهواره ای و علوم
جديد ديجيتالی بهره میبرد و در اصل هنر استفاده از تکنولوژی شبکهها به منظور
طراحی ،انتخاب ،تحول و اداره فرايند آموزشی است.
آموزش مجازی توسط رسانههای ارتباطی جديد تحقق میيابد؛ اين رسانهها در
عصر حاضر نفوذی کامل در زندگی روزمره انسانها پيدا نمودهاند ،به طوری که
زندگی معاصر بدون رسانه های جديد ارتباطی غير قابل تصور است.
1. Virtualis
2. Virtuel
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دين و آموزش مسائل دينی نيز يکی از موضوعاتی است که وارد حوزههای رسانهای
شده و گذشت زمان در مورد تمام اديان نشان داده است که ناسازگاری هويتی ميان
رسانههای مدرن و دين وجود نداشته و امکان تعامل و ايجاد رابطه همزيستی ميان اين
دو ،نه تنها امکان پذير بوده بلکه ضروری و الزامی است( .کاظميان)124 :1391 ،
از طرف ديگر ،حفظ دين به عنوان زيربنای اعتقادی جامعه و تداوم فرهنگ دينی مستلزم
توجه به کيفيت تعليم و تربيت است؛ چرا که تعليم و تربيت واقعی و همهجانبه انسان وقتی
حاصل میگردد که آدمی مطابق دستورهای دينی در زندگی رفتار کند( .کشاورز)1387 ،
اگر افراد جامعه زندگی خود را برمدار دين و خدا باوری معنا کنند ،سالمت و
سعادت جامعه در همه ابعاد سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تضمين میشود.
جامعه ای که دينی می انديشد و دينی رفتار می کند ،جامعهای است که میتواند
خوشبختی و پيشرفت واقعی را در خود متجلی سازد( .حسينزاده و مشرفی)42 :1389 ،
نظام جمهوری اسالمی ايران با محوريت دين و فرهنگ اسالمی پايهگذاری شده و
به همين جهت با گذشت حدود چهار دهه از آغاز انقالب اسالمی ،روشها و ابزارهای
متعددی برای حفظ و تعميق باورها و اعتقادات دينی در مردم مورد استفاده قرار گرفته است.
تقوینسب و همکاران ( )1388توضيح میدهند که اگر تربيت دينی بتواند از نظر
محتوا ،اجرا و روشها با نيازهای مخاطبش منطبق شود و با خود نوآوری و تازگی به
همراه داشته باشد ،گام مؤثری برای جذب افراد به دين و دينداری برداشته است.
يکی از نوآوریهايی که میتواند در زمينه تربيت دينی مورد توجه قرار گيرد،
استفاده از فضای مجازی و رسانههای ارتباطی جديد است .قابليتهای متنوع اين
فناوری ،به طراحان و برنامهريزان آموزشهای مجازی اين امکان را میدهد تا برای
مخاطبان مختلف و طيفهای سنی متفاوت ،دورههای آموزشی با کيفيتتری را
تدارک ببينند (سراجی و همکاران)74 :1392 ،
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همچنين تحقيقات نشان میدهد که آموزش مجازی در صورت تدوين مناسب
محتوای آموزشی و ارزشيابی مطلوب ،سيستم موفق و کارآمدی است؛ زيرا بيشتر 94 -درصد-
فراگيرانی که دورههای آموزش مجازی را طی کردهاند ،بر اين باورند که در مقايسه با
کالسهای حضوری يادگيری بيشتری داشتهاند( .وفايی نجار و همکاران)121 :1390 ،
در عين حال ،بايد توجه داشت که استفاده از هر ابزاری در راستای دستيابی به
اهداف و به ويژه تربيت دينی دارای فرصتها و محدوديتهايی است؛ لذا
سياستگذاران ،برنامهريزان و مجريان برنامههای آموزشی تربيت دينی برای حرکت به
ً
سمت راهاندازی دورههای آموزش مجازی و اطمينان خاطر -غالبا -به شواهد
پژوهشی معتبری نياز دارند.
بر اين اساس در پژوهش حاضر ،به اين سؤال پاسخ داده میشود که مهمترين
فرصتها و تهديدهای استفاده از فضای مجازی برای تربيت دينی چيست؟
همچنين قبل از پاسخ به اين سؤال به مفهومشناسی تربيت دينی و اصول حاکم بر آن
که بايد در تربيت دينی مجازی مورد توجه قرار گيرد؛ پرداخته میشود.

مفهومشناسی تربیت دینی
در مورد تربيت دينی تاکنون تعاريف متعددی ارائه شده است که برای دستيابی به
تعريفی جامع ،ابتدا به معروفترين تعريف از دو مفهوم دين و تربيت پرداخته شده و
سپس برخی از مهمترين تعاريف تربيت دينی برای دستيابی به جمعبندی مطرح میشود.
عالمه طباطبايی ( ،1366ج )228 :16ذيل تفسير آيه  30سوره روم در تعريف دين بيان میکند:
دين عبارت است از اصول علمی و سنن و قوانين عملی که برگزيدن و
عمل به آنها تضمين کننده سعادت حقيقی انسان است؛ از اين رو الزم
است دين با فطرت انسان هماهنگ باشد تا تشريع با تکوين مطابقت
داشته باشد و به آنچه آفرينش انسان اقتضای آن را دارد ،پاسخ گويد.

تربیت دینی در فضای مجازی37 /

کشاورز ( )99 :1387نيز تربيت را زمينهسازی برای کمک کردن به متربی
جهت شکوفاسازی قابليتها و توانشهای درونی وی تعريف میکند؛ بنابراين در
تربيت ،بحث هدايت و فراهمآوری زمينههای مساعد برای متربی مطرح است نه
ايجاد يک امر بدون زمينه که نوعی تحميل يا واردسازی زورمندانه باشد.
با اين تعاريف از دين و تربيت ،تربيت دينی عبارت است از مجموعه اعمال
عمدی و هدفدار به منظور آموزش گزارههای معتبر يک دين به افراد ديگر به نحوی
که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزهها متعهد و پايبند گردند.
تربيت دينی به معنای به فعليت رساندن کماالت بالقوه معنوی در متربی است.
به بيان ديگر ،عبارت است از ايجاد تغيير تدريجی در متربی برای سير از «بودن» به
«شدن» يا انتقال از وضعيت بالقوه به بالفعل بر اساس اهداف و ارزشهای دينی در
هر يک از ابعاد يا ساحتهای بدنی ،شناختی ،عاطفی و رفتاری( .ساجدی)95 :1384 ،
داوودی ( ،)1383تربيت دينی را مجموعه اعمال عمدی و هدفدار به منظور
آموزش گزارههای معتبر يک دين میداند که منجر به پايبندی افراد در نظر و عمل به
آن آموزهها می شود .بر اين اساس ،تربيت دينی در هر مکانی قابل اجرا بوده و
آموزش آموزههای تمام اديان را میتواند شامل شود.
لوين )2009( 1نيز معتقد است تربيت مبتنی بر دين بيانگر همسويی ميان
اعتقاد ،توکل و پيروی يا اطاعت است.
علیرغم معانی متفاوتی که از جانب صاحبنظران عرصه دين يا تربيت برای
مفهوم مشترک تربيت دينی بيان میشود ،يک اشتراک معنايی در اين رابطه قابل
ً
مالحظه است؛ به نحوی که -غالبا -تربيت دينی متشکل از سه عنصر شناختی،
عاطفی و عملی قلمداد میگردد.
1. Levin
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به طور کلی ،تربيت دينی را میتوان به معنی شکوفايی استعدادهای متربی جهت پيوستگی
متقابل ذهن ،قلب و بدن در راستای حرکت به سوی کمال مطلق دانست؛ لذا همانطور که
نوروزی و بديعيان ( )94 :1388نيز بيان میکنند تربيت دينی به معنای اعم محدود به مسائل
اعتقادی ،معنوی و يا اخالقی نمیشود؛ بلکه رفتار و انديشه آدمی را در ساير ابعاد فرهنگی،
سياسی ،اعتقادی ،عاطفی و هيجانی در بر میگيرد و در يک کلمه شخصيت انسان را پوشش میدهد.

فرصتهای فضای مجازی برای تربیت دینی
وسايل ارتباطی جديد و به ويژه فضای مجازی برای تربيت دينی دارای فرصتهای مفيد و
ظرفيتهای متعددی است؛ به نحوی که سه مورد از مهمترين اصول تربيت دينی انسان
شامل پرورش تعقل و تفکر ،عزت نفس و حريت يا آزادگی توسط فضای مجازی به بهترين
نحو قابل تحقق هستند که در ادامه به چگونگی اين موضوع با توجه به اصول نامبرده پرداخته میشود.
 .1پرورش تعقل و تفكر
فکر ،تالش و پويشی است که به هنگام مواجهه انسان با مسائل ،در وی جريان میيابد و
با توجه به ويژگی تفکر در آدمی ،بايد اين پويش بی وقفه انديشه را هدايت کرد که
اين امر ،بيانگر شاخص عقل است.
در زبان عرب ،عقل به معنای بند و بازداری است و در قرآن کريم ،مفهوم
خاصی برای آن در دو سطح شناخت و عمل به کار رفته است .در سطح شناخت،
عقلورزی به معنای آن است که افراد ،تالشهای شناختی خويش را به نحوی تحت
ضبط و کنترل درآورند که از کجروی در انديشه مصون مانده و به شناخت يا
بازشناسی امر مورد نظر راه يابند .در سطح عمل نيز به معنای عملی است سنجيده
که توسط بازداریهای برخاسته از تأمل ،کنترل میشود و چون افراد به کمک
شناختهايی که به دست آوردهاند به تأمل در مورد عمل خود میپردازند؛ پس عقلورزی
در مقام عمل به معنای پوييدن در پرتو شناختها است( .کشاورز)100 :1387 ،
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در تعليم و تربيت ،چيزی به اندازه تفکر و پرورش آن اهميت ندارد؛ زيرا جريان
تربيت از مسيری آگاهانه و مبتنی بر تعقل میگذرد؛ پس عملی آگاهانه ،ارادی و
مبتنی بر تفکر است که با فعاليت علمی همراه بوده و برای متحد ساختن ذهن و
جسم يا فکر و عمل فراگيرنده تالش میکند( .رحيمی)49-57 :1388 ،
اهميت پرورش عقل در دين اسالم نيز به اندازهای است که قرآن کريم میفرمايد:
ُ َ
اب ع ْن َد الله ُّ
الص ُّم ْال ُب ْك ُم ال َ
«إن َشر الد َو ِّ
ذین ال َی ْع ِقلون»؛ (انفال)22 ،
ِ
ِ
ِ
بدترين موجودات آنهايی هستند که تعقل نمیکنند.
همچنين يکی از اهداف بعثت انبياء ،شکوفايی استعدادها و کمال بخشيدن به
قوه تعقل و تفکر انسان مطرح شده است؛ به نحوی که پيامبر اکرم

فرمودهاند:

خداوند هيچ پيامبر و رسولی را مبعو نکرد مگر اينکه عقل را کمال بخشد.
برخی از پژوهشگران مانند فشيون 1و همکاران ( )43 :2002معتقدند آموزش
ً
دادن -صرفا -به معنای ياد دادن انديشيدن به فراگيران است؛ انديشيدن نيز فرآيندی
است که عواملی مانند دانش و اطالعات ،مهارتهای تفکر (مشاهده ،تعيين روابط
علی ،فرضيهسازی ،تفسير ،تحليل ،ترکيب و تعميم) و نگرش (عالقه به ترديد
نسبت به قضاوت خود ،گرايش به طرح سؤال ،اشتياق برای قبول شواهد معتبر و
تالش در برطرف کردن ابهامها) در آن دخالت دارند.
به طورکلی ،استفاده از فضای مجازی در تربيت دينی از چند جهت میتواند به
پرورش تفکر و تعقل در متربيان منجر شود:
 با در نظر گرفتن بحثهای گروهی مجازی ،به ويژه در نوع غير همزمان؛نتايج پژوهشهای متعددی مانند پژوهش گيلر 2و همکاران ()2008
1. Facione
2. Guiller
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نشان داده است که به دليل وجود زمان بيشتر برای تفکر ،متربيان میتوانند
موفقتر از بحثهای گروهی حضوری عمل کرده و مهارت تفکر انتقادی
را در خود رشد دهند .از طرف ديگر ،برخوداری از مهارت تفکر انتقادی
نيز برای بررسی صحت عبارات و شبهات دينی بسيار ضروری است.
 با توجه به امکان دسترسی سريع و آسان به منابع مختلف و معتبر دينی توسطاينترنت ،متربيان میتوانند به اطالعات وسيعی در مورد ابهامات و سؤاالت دينی
خود دست يافته و در مورد گزينش بهترين و مناسبترين منابع ،پژوهش کنند که
چنين جستجو و پژوهشی نيز به مرور منجر به تقويت قوه تفکر و تعقل متربيان میشود.
 در برنامههايی که امکان برقرای تعامل توسط نوشتن برای افراد وجود دارد-همانطور که پژوهش سجادی و ايمانزاده ( )11 :1386نيز نشان میدهد-
تفکر و نوآوری و چندگانگی و عدم تجانس برای افراد به ارمغان آورده میشود.
 در مباحث آنالين ،بحث زمانی شروع میشود که داوطلبان درک خود رااز مسئلهای بيان میکنند .در خالل مطرح کردن ايدهها ،افراد گاهی با
شيوههای جديد حل مسئله رو به رو میشوند و به آنچه که خود مطرح
کردهاند ،فکر میکنند؛ بنابراين سطح جديدی از درک يک موضوع را
بازسازی و توليد میکنند که اين فرايند با بحث در مورد چشماندازهای
متفاوت -مانند مطلبی که درک منحصر به فردی از مسئله را نشان میدهد-
ادامه يافته و گاهی منجر به ايجاد ايدههايی مستحکمتر از آن چيزی
میشود که آنها قبل از شروع بحث داشتند( .مقدم)156 :1392 ،
 .2عزت نفس
عزت در اصل به معنای صالبت و حالت شکستناپذيری است؛ حالتی در انسان
که نمی گذارد مغلوب کسی گردد و شکست بخورد.

تربیت دینی در فضای مجازی41 /

خدای متعال خود را متکفل برآورده عزت انسان دانسته و يکی از صفات الهی
«رب العزه» است.
از طرف ديگر ،برای تأمين عزت در متربيان بايد احساس عزت را در آنان به
وجود آورد تا مجالی برای تکوين احساس ذلت نماند ،ظهور احساس عزت نيز در
گروی آن است که انسان خود را قادر بر کاری بداند؛ پس الزم است که فرد-
خود -را کارآمد ببيند و اين نيز حاصل آن است که مربی با رفتاری کرامتآميز،
بسترهای الزم را برای بروز توانايی متربيان با حفظ عزت نفس آنان فراهم آورد؛
لذا از آن جهت که متربيان به عنوان موجودات انسانی دارای عزت نفس هستند،
مربی در امر تربيت دينی بايد توجه داشته باشد که اين انسانهای کريم و صاحب
عزت ،نيازمند امر هدايت هستند تا کرامت و عزت آنان بروز و ظهور يابد.
(کشاورز)103 :1387 ،
عزت يا عزت نفس يکی از مهمترين ثمرات تربيت دينی است .ثمره تربيت
دينی نيز پرورش انسانی است که حرمت ،شرافت و شخصيت برای خود قائل است
و بزرگواری خود را در همه حال حفظ می کند؛ يعنی سختی و راحتی و شکست و
پيروزی ،او را به سستی و تباهی نخواهد کشاند و هرگز تن به خواری و زبونی
نخواهد داد( .نوروزی و بديعيان)99 :1388 ،
استفاده از فضای مجازی در تربيت دينی از چند جهت میتواند منجر به رشد
احساس عزت نفس در متربيان شود:
 از آنجا که در توليد محتوای آموزش دينی میتوان از عناصر متفاوتی مانندصوت و تصوير ،امتحانات کوتاهمدت ،تعامل با فراگير و ساير موارد برای
تأ کيد مجدد در فراگيری هدفمند استفاده نمود ،قدرت نگهداری اطالعات
و يادگيری در فراگيران افزايش میيابد (شاهبيگی و نظری)49 :1390 ،

)42( / PURE LIFE, Vol. 6, No.17 (Shawwal 1440. Khordad 1398. June 2019

که اين امر منجر به افزايش عزت نفس آنها در درک و يادگيری متون دينی
با سهولت و به بهترين وجه میشود؛ چون پژوهشها نشان دادهاند-
ً
معموال -افرادی که توانايی يادگيری پايينتری دارند ،دارای عزت نفس
پايينتری نيز هستند.
 باتوجه به اينکه آنچه در فضای مجازی توليد و ارائه میشود ،پس ازمدتی نيز به همان صورت اوليه قابل دستيابی است؛ پس در صوتی که
فراگيران يک قسمت از مطلبی را فرا نگيرند ،میتوانند در زمانی مناسب
به آن رجوع کرده و دوباره به مطالعه و بررسی آن بپردازند؛ چنين امکانی
از آن جهت قابل اهميت است که در کالسهای درس سنتی آموزش دينی
اگر متربی مطلب يا مفهومی را نياموزد يا برای لحظاتی حواسش پرت
شود ،امکان دستيابی به آنچه از دست رفته میتواند بسيار دشوار و در
مواردی غير ممکن باشد؛ لذا امکان يادگيری مطالب ارائه شده توسط
بررسی مجدد آنها در فضای مجازی میتواند منجر به افزايش عزت
نفس متربيان شود.
 استفاده از شبکههای مجازی و تاالرهای گفتگو يا کنفرانسها میتواندمنجر به ايجاد اجتماع و برقراری تعامل مطلوب با کمترين پيامد منفی
برای اعضا شود .از يک طرف به علت امکان مخفیسازی هويت در
شبکههای مجازی ،اعضای يک گروه -آزادانه -میتوانند به بيان مسائل و
دغدغههای دينی خود بپردازند بدون اينکه مورد توبيخ مستقيم قرار گيرند
و از طرف ديگر ،چنين فضايی منجر به افزايش مشارکت افرادی که از
سخن گفتن در جمع هراس دارند يا از نظر گفتاری ،ضعف داشته و-
ً
نسبتا -کمروتر هستند ،شده و از اين رو میتواند عزت نفس افراد را حفظ
و ارتقا دهد.
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 .3حر یت و آزادگی
حريت به معنای آزادگی و آزادمنشی است ،بيرون شدن از بندگی مخلوقات و بريدن
از تعلقات است و رسالت همه پيامبران الهی

نيز اين بوده که انسان را به آزادی

حقيقی و بندگی خدا رسانده و از بندگی غير خدا آزاد سازند؛ لذا مربی در امر
هدايتگری بايد فعاليتهای تربيتی خويش را چنان تنظيم کند که متربيان ،منشی
آزاد بيابند و از شخصيتی مستقل برخوردار گردند.
آزادی نيز هم در شکل سلبی و هم در شکل ايجابی آن مورد نظر میباشد؛ در شکل
سلبی ،مربی نبايد مانع انجام فعاليتهای آزادانه متربيان گردد ،چون انجام فعاليتهای
آزادانه باعث میگردد استعدادهای متربيان شکوفا گرديده و در نتيجه مربی شناخت
بيشتری نسبت به متربيان به دست آورد و بهتر بتواند امر هدايتگری آنان را متکفل
گرداند و پيامد ديگر آن اين است که انگيزه فعاليت در متربيان نيز تقويت میگردد .در
شکل ايجابی نيز به معنای آن است که متربيان بتوانند در سايه روشنايی عقل خويش-
با کنترل تمايالت نفسانی -راه درست را بيابند( .کشاورز)107 :1387 ،
با توجه به اينکه آموزشهای مجازی مبتنی بر تفاوتهای فردی افراد ،به شکلهای
متنوعی میتواند طراحی و ارائه شود ،استفاده از فضای مجازی در تربيت دينی نيز از
چند جهت میتواند منجر به تحقق اصل حريت و آزادگی در متربيان شود؛ به نحوی که:
 آموزش الکترونيکی اين امکان را برای متربيان فراهم میکند تا به ميلخود و متناسب با توان يادگيری ،سرعت پيشرفت درسی را تعيين کند .در
اين شيوه آموزش ،افرادی که از سطح اطالعات باالتری برخوردارند،
میتوانند مطالب سادهتر را به سرعت بگذرانند؛ در حالی که متربيان
ضعيفتر میتوانند وقت بيشتری را صرف يادگيری همان مطلب کنند که
اين امر در مقايسه با کالسهای حضوری موجب کاهش نگرانی و
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اضطراب اينگونه فراگيران ناشی از عدم توانايی همگامی با سايرين نيز
میشود (شاه بيگی و نظری .)51:1390 ،به بيان ديگر ،متربيان آزاد
هستند که سرعت پيشرفت خود را آزادانه تعيين کرده و مطالب مورد نياز را
با انتخاب خود ،تعيين و مطالعه کنند.
 انعطافپذيری مکانی و زمانی آموزش توسط فضای مجازی به متربياناين آزادی را میدهد تا هر موقع که از نظر آنها مناسب است و احساس
نياز به يادگيری دارند ،وارد جريان آموزش شده و به يادگيری بپردازند.
 از آنجا که با کمک فناوری میتوان با سرعت به اطالعات الزمدسترسی داشت؛ (وفايی نجار و همکاران )124:1390 ،چون موضوعات
و محتويات تغيير يافته و به سرعت بر روی سرويسهای مربوطه قرار
میگيرد -پس متربيان در علمآموزی احساس آزادی بيشتری خواهند
داشت؛ همچنين ،اهميت پرداختن به تفاوتهای فردی در عرصه تعليم
و تربيت دينی همواره به عنوان اصلی اساسی در اسالم نيز مد نظر
قرار گ رفته است .
به عنوان مثال؛ در سوره بقره اين موضوع به طور صريح مطرح شده و
متناسبسازی تکاليف دينی با اوضاع و احوال جسمی و حتی موقعيت
مکانی و زمانی افراد ،بيانگر کاربردی شدن اين اصل در رويکرد تربيتی
دين اسالمی نيز هست( .نوروزی و بديعيان)101 :1388 ،

تهدید (چالشهای) فضای مجازی برای تربیت دینی
چالشهای نظم و انضباط آموزشی ،مديريت آموزش يا تدريس و ارزشيابی سه
مورد از مهمترين تهديدها در اين زمينه هستند که در ادامه به بررسی اين موارد
پرداخته میشود:
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 .1نظم و سلسلهمراتب آموزشی
نظم و انضباط يکی از اصول تربيت است (سجادی و ايمانزاده )16:1386 ،و نمیتوان
شرايط تربيتی يا يک محيط آموزشی را تصور کرد که فاقد نظم و انضباط باشد؛ اما
به نظر میرسد استفاده از فضای مجازی برای آموزش دينی ،اصل نظم در محيط
آموزشی را با چالش مواجه میسازد ،زيرا:
 تمام متربيان در برنامههای مجازی ناهمزمان و حتی برخی از برنامههایمجازی همزمان آزاد هستند که هر موقع و هر زمان که تمايل دارند ،وارد
فضای آموزشی شده و به يادگيری بپردازند؛ در حالی که آموزش در فضای
غير مجازی در يک مکان و زمان مشخص رخ داده و اين امر منجر به
جديت فضای آموزش و استمرار يادگيری متربيان میشود.
به عنوان مثال -در يک گفتگوی مجازی -ايدههای کسانی که زودتر وارد
فضای مبحث میشوند ،به صورت يک رشته زمانی در ابتدای زنجيره
بحث و نظر افرادی که ديرتر وارد اين فضا میشوند در انتهای زنجيره
زمانی قرار میگيرد .اين ساختار سلسلهمراتب زمانی منجر به طوالنی
شدن رشته زمان در مباحث مجازی شده و موجب میشود کسانی که
ديرتر وارد اين فضا میشوند به مباحث ابتدا يا انتهای زنجيره ،توجه
کمتری داشته باشند؛ (مقدم )154:1392 ،لذا سؤاالت و ابهاماتی که
مطرح میکنند برای افرادی که از ابتدای بحث -زودتر -حضور داشتهاند،
به عنوان نوعی عامل مختل کننده نظم فکری ايشان محسوب شود.
 تکثر و تنوع افرادی که در يک بحث يا محيط يادگيری مجازی شرکتمیکنند منجر میشود هر کس از ظن خود به اظهارنظر در مورد يک
موضوع واحد تربيتی بپردازد .اعضا در يک محيط يادگيری مجازی دارای
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ديدگاههای متفاوت و پيشينه و دانش دينی متفاوت و در سطوح مختلف
هستند؛ لذا طرح مباحثی از جانب آنها که منجر به کشاندن متربيان به
جهات مختلف خواهد شد ،امکان ايجاد نظم الزم برای يادگيری را از بين
خواهد برد و يادگيری عميق در يک موضوع را به دنبال نخواهد داشت؛
همچنين به دليل پراکندگی و تنوع مواردی که مطرح میشود -بيشتر-
منجر به آشفتگی ذهنی متربيان میشود.
ً
 عالوه بر نظم -معموال -در محيطهای آموزشی نوعی سلسلهمراتب وجوددارد .تعليم و تربيت دينی نيز مبتنی بر سلسله مراتب است و اين سلسلهمراتب
در ديدگاه اسالم درباره علم و علما به وضوح يافت میشود؛ به نحوی که
خداوند در رأس اين سلسلهمراتب بوده و انبياء و پيامبران و ولی در سطوح
بعدی آن هستند .در تعليم و تربيت مبتنی بر سلسهمراتب -معلم -منبع
اقتدار محسوب میشود و نقشی که سلسلهمراتب در جريان فعاليتهای
تربيتی ايفا میکند ،تقويت کنترل جريان اطالعات توسط معلم است .به
واسطه اين نوع رابطه سلسلهمراتبی است که معلمان به راحتی جريان
انتقال اطالعات را در کنترل دارند و اجازه نمیدهند هر نوع اطالعاتی به
دانش آموزان منتقل شود؛ (سجادی و ايمانزاده )14-15 :1386 ،اما در
فضای مجازی چنين سلسلهمراتبی حاکم نيست.
به عنوان مثال -در يک گفتگوی آنالين -در مطالب ارسالی توسط
کاربران ،پراکندگی مالحظه میشود و در بيشتر موارد داوطلبان در مسير
اهداف درس حرکت نمیکنند؛ چون تصوير بزرگ و جامعی از مطالب
ارسال شده ندارند.
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 .2مدیر یت آموزش یا تدر یس
مديريت تدريس و آموزش در مورد موضوعات دينی در فضای مجازی نياز به
مهارت و قابليتهای ويژهای دارد و چنانچه مدرسان فاقد مهارتهای الزم در اين
زمينه باشند ،تربيت دينی متربيان عقيم خواهد ماند؛ به نحوی که:
 چون مدرس حضور فيزيکی ندارد و نمیتواند از زبان بدن خود برایبرقراری تعامل استفاده کند؛ پس محتوای آموزشی که تدارک میبيند بايد
به اندازه کافی برانگيزاننده باشد ،در غير اين صورت متربيان محيط
آموزشی را ترک خواهند کرد يا يادگيری عميق در آنها رخ نخواهد داد .از
آنجا که هدف اوليه مربی ايجاد نياز و خأل و عدم تعادل در ساختار
شناختی و عاطفی متربی نسبت به مسائل دينی است تا وی به دليل نياز
طبيعی تعادلجويی -خود -درصدد رفع اين نياز برآيند؛ بنابراين بايد قادر
به تدارک يک محيط آموزشی مناسب و برانگيزاننده برای متربيان خود باشد.
در اين زمينه کاظميان ( )128 :1391به بيان راهبردهای متنوعی در تربيت دينی
پرداخته که برخی از آنها در فضای مجازی میتواند توسط مدرسان برای آموزشی
اثربخش مورد استفاده قرار گيرد .مهمترين اين راهبردها عبارتند از:
 oسادگی؛ هر چه اعالن پيام ،صريحتر و هدف آن مشخصتر باشد ،درک
آن نيز سادهتر و توسط جمع بيشتری از مخاطبان رمزگشايی خواهد شد.
 oتکرار؛ يکی از پرکاربردترين راهبردهای تبليغاتی برای تأثيرگذاری در
اذهان عمومی است ،چون تکرار پيام به ديده شدن و شنيده شدن آن در
ميان انبوه پيامها کمک می کند؛ البته اگر تکرار از آستانه تحمل مخاطبان
باالتر رود ،به دلزدگی خواهد انجاميد ،در اين صورت نه تنها تبعيت
افزايش نمیيابد؛ بلکه به واکنش مطلوب نيز منجر نخواهد شد.
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 oارائه توجيه منطقی؛ هدف اين راهبرد ،رساندن پيامی منطقی به
مخاطبان است و سعی بر آن است تا تنها با خلق يک تصوير
جذاب و يا يک شعار پرتحرک و پرجاذبه به هدايت فرد اقدام
نگردد؛ بلکه همواره با منطق استقالل و بيان واقعيتها،
مخاطبان در جريان واقعيت پيام قرار گيرند.
 oبيان نمادين؛ نمادگرايی يک ابزار دانش کهن و اصولیترين راه
بيان مفاهيم است .نماد ،انديشه را برمیانگيزاند و انسان را به
تفکر بدون گفتار رهنمون میشود که ترجمان کوششی است
جهت دستيابی و تجسم مفاهيمی که ورای ابهامات ،انسان را
احاطه کردهاند.
 oزيباشناسی؛ زيباگويی و فصالحت و بالغت بهترين اهرم برای
جذب مردم است ،همانگونه که قيافه زيبا و موزون نقش مهمی
در تأثير کالم دارد.
 oايجاد احساس نشاط و طنز؛ استفاده از بيان تصويری و نوشتاری
مفرح و طنزگونه در مقايسه با پيامهای جدی و غير صميمی -در
ايجاد تمايل در مخاطبان -اثربخشتر به نظر میرسد .اين نوع
تبليغات با تغيير نگرش و ايجاد احساسات مثبت ،نه تنها تمايل و
عالقه مخاطبان را به تبليغ بيشتر نموده؛ بلکه گرايش و احساس او
را نسبت به يک پديده شدت میبخشد و در ميان ساير اعالنها،
بيشتر در مورد آن صحبت شده و به ياد میماند .از سوی ديگر،
مخاطبان در برابر مسائل مطرح شده با جنبه طنز ،کمتر موضعی
سختگيرانه اتخاذ مینمايند؛ اما دست يافتن به راهبرد بيانی
شوخطبعانه در اعالن که در راستا و مرتبط با موضوع مطرح شده باشد،

تربیت دینی در فضای مجازی49 /

نياز به خالقيت و دقت بيشتری دارد؛ چون اگر مربی ،طنزی قوی
و مرتبط را ارائه ندهد ،نتيجهای معکوس دربرخواهد داشت و اگر
به سوی بيان هجوگونه و کنايهآميز سوق يابد ،ممکن است
مفهومی توهين آميز يافته و موجب رنجش و رويگردانی متربيان
شود؛ لذا در اين زمينه بايد بسيار هوشيارانه عمل نمود.
 از آنجا که تعداد زياد داوطلبان در کالسهای آنالين منجر به کمرنگ شدن حضورمدرس میشود و وی فرصت کمتری برای بحث خواهد داشت؛ در نتيجه بسياری
ً
از متربيان ممکن است کمتر مشارکت کرده يا عمدتا بحثهای نامرتبط داشته باشند.
نتايج پژوهشی مقدم ( )152:1392نيز نشان میدهد زمانی که دانشجويان از
کالسهای آنالين بازخورد کافی دريافت نمیکنند ،تعامل ضعيفتری داشته
و مشارکت نازلتری نشان میدهند؛ به عالوه وقتی مدرس کنارهگيری میکند،
در مطالب ارسالی توسط کاربران پراکندگی مالحظه میشود.
نتايج پژوهشی يعقوبی و همکاران ( )167 :1387بيانگر مهارتهای
مورد نياز مدرس در فضای مجازی است که مهمترين اين مهارتها برای
تربيت دينی عبارتند از:
 oمديريت و تشويق؛ شامل مديريت زمان ،ارزشيابی پيشرفت
متربيان در طول دوره تحصيلی ،تشويق آنها به ارائه بازخورد،
جستجوگری و نيز هدايت ايشان در انجام تحقيق.
 oحضور و تعامل مجازی؛ شامل تعامل با فراگيران ،شروع و
هدايت بحثها.
 oپشتيبانی از متربيان؛ ارجاع به منابعی فراتر از منابع ارائه شده
در دوره و يا مديريت انفرادی آنها.
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 oمهارت و تعهد الکترونيکی؛ پاسخ به نامههای الکترونيکی در
محدوده زمانی مناسب ،مهارت در توليد محتوای الکترونيک و
هدايت سؤالها و جوابها.
 oتامين محيط تعاملی؛ شامل فراهم کردن فرصتهايی برای کار
گروهی ،مديريت کار گروهی ،تلخيص و جمعبندی نظرات.
 oنگرش مثبت و تسهيلگری؛ مهارت در تدريس پيوسته يا
آنالين ،نگرش مثبت به يادگيری الکترونيکی ،هدايت و
تسهيلگری به جای آموزشگری.
 .3ارزشیابی
ارزشيابی آموزشی فرايندی است که طی آن دادههای مختلف مربوط به يک واقعه
آموزشی ،جمعآوری ،تحليل و تفسير میگردد و سپس بر اساس آن تحليلها درباره
ميزان اثربخشی آن واقعه آموزشی تصميمگيری میشود (بازرگان)308 :1395 ،
انجام ارزشيابی در محيط مجازی دارای فوايد متعددی است؛ به عنوان مثال در اين
نوع آموزش نه تنها ارزشيابی با سرعت بيشتری انجام میشود ،بلکه حرکت به سوی
خودارزشيابی که میتوان آن را يکی از اهداف مهم آموزش و پرورش دانست -اينجا-
درحال شکلگيری است؛ زيرا پیگيری وضعيت آموزشی افراد و ميزان پيشرفت آنها در
فضای مجازی به راحتی قابل بررسی است و فراگير با ارزشيابی مستمر خود به شناخت
بهتری نسبت به خودش دست میيابد که به طور قطع در پيشرفتش مؤثر خواهد بود؛ اما
در کنار فوايد بیشمار ارزشيابی در محيط مجازی ،يک چالش عمده نيز در اين زمينه وجود دارد.
همانطور که پيش تر نيز طرح شد ،تربيت دينی از سه عنصر شناختی ،عاطفی و
عملی تشکيل شده و به معنی شکوفايی استعدادهای متربی جهت پيوستگی متقابل
ذهن ،قلب و بدن در راستای حرکت به سوی کمال مطلق است؛ اما انعطافپذيری
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فضای مجازی از نظر زمان ،مکان ،تعداد متربی و ويژگیها و سطوح آنها،
ارزشيابی را به ويژه از نظر عملی و نگرشی با چالش مواجه میسازد .به عبارت
ديگر ،اين سؤال همواره برای مدرسان مجازی مطرح است که:
 چگونه بدون تعامل مستقيم با متربيان قادرند به بررسی تغييرات نگرشی ورفتاری آنها در مورد امور دينی بپردازند؟

نتیجهگیری
رسانههای ارتباطی جديد در عصر حاضر نفوذی کامل در زندگی روزمره انسانها پيدا
نمودهاند؛ به طوری که زندگی معاصر بدون استفاده از آنها غير قابل تصور است .دين و
آموزش مسائل دينی نيز يکی از موضوعاتی است که به شکل جدی وارد حوزه های
رسانهای شده و گذشت زمان در مورد تمام اديان نشان داده است که ناسازگاری هويتی
ميان رسانههای مدرن و دين وجود نداشته و امکان تعامل و ايجاد رابطه همزيستی ميان
اين دو ،نه تنها امکانپذير -بلکه -ضروری و الزامی است (کاظميان)124 :1391 ،
تحقيقات بيانگر آن است که آموزش مجازی در صورت تدوين مناسب محتوای
آموزشی و ارزشيابی مطلوب ،سيستم موفق و کارآمدی است؛ زيرا بيشتر 94 -درصد-
فراگيرانی که دورههای آموزش مجازی را طی کردهاند ،بر اين باورند که در مقايسه با
کالسهای حضوری يادگيری بيشتری داشتهاند؛ (وفايی نجار و همکاران)121 :1390 ،
در عين حال ،استفاده از هر ابزاری در راستای دستيابی به اهداف و به ويژه تربيت
دينی دارای نقاط قوت و ضعفی است که در متن مقاله بيان شد.
با توجه به يافتههای پژوهش ،به نظر میرسد مدرسان تربيت دينی بيشترين سهم
را در موفقيت يا عدم موفقيت آموزش در فضای مجازی دارا هستند؛ لذا چالش
مديريت تدريس و آموزش توسط مدرس ،تمام موارد و مباحث مطرح شده تاکنون را
تحت الشعاع قرار میدهد.
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به عبارت ديگر ،توانمندی مدرسان به عنوان راهنمايی هميشه حاضر يا آنالين
که نيازهای دينی مخاطبان را به درستی شناسايی کرده و به موقع و با راهبردهايی
مناسب به تعامل با متربيان در فضای مجازی میپردازند ،میتواند روحيه
جستجوگری و پژوهش را در مخاطبان آموزشهای دينی ايجاد کرده و رشد دهد.
اين امر نيز در گروی آن است که مربيان آموزش دينی به متربی خود به عنوان
موجودی صاحب عقل ،آزادی يا حريت و عزت نفس نگاه کنند و محتوای آموزشی
خود را مبتنی بر اين ويژگیها و نيازهای دينی آنها توليد کنند تا در امر تربيت دينی
در فضای مجازی موفق باشند.
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