
 

 

 دینی هایآموزش ارتقای راهكارهای ارائه و شناسیآسیب

 یمجاز فضای در
 1)ایران( زادهجواد محسن محمدنویسنده: 

 11/07/1396پذیرش:                     05/12/1395دریافت: 

 چكیده

های نوین اطالعات و ارتباطات، با آغاز هزاره سوم میالدی و توسعه و رشد فناوری

ها در سپهر عمومی و شئون زندگی، چارچوبی و نیز با حضور و گستردگی رسانه

موزش، فرهنگ، سیاست و اجتماع انسانی حول محور فراهم شده است که آ

از طرف دیگر، انسان قرن  ارتباطات و رسانه در بستر فضای مجازی جریان یابد.

بیست و یکم با توجه به مشغله زیاد در عصر مدرن و نداشتن وقت کافی برای 

های آموزش حضوری، به سبک جدیدی از آموزش به نام آموزش حضور در دوره

این  از پیدا کرده، که اکنون در سرتاسر دنیا در حال گسترش است.مجازی نی

ای و مشاهده پیمایشی، کتابخانه -پژوهش که با روش کیفی از نوع توصیفی

های دینی و علوم اسالمی در شناسی آموزشمشارکتی انجام شده، با هدف آسیب

ین مبانی چنهمفضای مجازی و ارائه راهکارهای ارتقای آن صورت گرفته است. 

های دینی در اهمیت تعلیم، تعلم و نظری برای تبیین علمی پژوهش بر اساس آموزه

های ارتباطی اشاعه و تبلیغ انجام یافته؛ و در حوزه ارتباطات نیز بر اساس نظریه

های قدرت میشل فوکو، نقش -نوآوری اورت راجرز، تبلیغات به مثابه گفتمان دانش

، سول و چارلز رایت، نقش وسایل ارتباط جمعی ویلبر شراماجتماعی ارتباطات هارولد ال

 نظریه آموزشی اثربخش بزرگساالن و نقش ارتباطات گرافیکی انجام شده است.

                                                           

 ،(مركزي تهران واحد) اسالم آزاد دانشگاه ارتباطات، و فرهنگ گروه دكتري دانشجوي -1

  mj.mohsenzadeh@gmail.com ،ایران تهران،
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دهد با توجه به ساختار نوین ارتباطی در عصر ارتباطات و نتایج پژوهش نشان می

نقش زی دارای کارکرد، فرصت، ظرفیت مناسب و مجای فضافناوری اطالعات؛ 

ی سبک جدیدی از آموزش غیر حضوری و الکترونیک در شکلگیرتأثیرگذاری در 

های دینی در فضای حوزه آموزش دینی است؛ اما با توجه به نوپا بودن آموزش

ها شناسایی شود تا با ها و ضعفریزی مناسب، آسیبمجازی الزم است با برنامه

ای تحقق منویات مقام معظم های موجود، از این فرصت برساماندهی و رفع چالش

رهبری در خصوص سواد فضای مجازی، اهداف آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و احیا 

 و گسترش تمدن اسالمی استفاده گردد.

ای، های ارتباطی، سواد رسانهآموزش دینی، فضای مجازی، نظریه واژگان کلیدی:

 وسایل ارتباط جمعی

 مقدمه

 مهمی عامل فرهنگی توسعه و رشد در ،امعجو محرکه نیروی عنوان به هارسانه

 عمومی افکار کردن آماده و سازیآگاه و آموزش به توسعه ؛آیندمی شماربه 

 میان این در و ،است نیازمند جامعه معنوی و مادی امکانات از برداریبهره برای

 -یهای اطالعاتها و شاهراهها، فناوریاستفاده از پایگاه ویژه به هارسانه نقش

های دیجیتال و الکترونیکی و فضای چون بستر رایانه، اینترنت، رسانههم

 در خود سرگرمی و تفریحی رسانی،آموزشی، اطالع کارکردهای با -مجازی

 .است انکارناپذیر ،جانبههمه توسعه

یگاه و افزایش ضریب نفوذ که با ارتقای جا ،این انتظار وجود دارد

با ایجاد بستر  ،و اسالمی در فضای مجازی های علوم دینیآموزش اجتماعی

های های کارشناس و کادر مجرب در حوزهاز قبیل تربیت نیرو -مناسب

 ریزی و اجرا، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطیگذاری، برنامه، سیاستعلمیه



 125/ مجازي  فضاي در دیني هايآموزش ارتقاي راهكارهاي ارائه و شناسيآسيب

 

موجب ایجاد انگیزه برای دانشجویان و طالب  -ایتعهد به اخالق حرفه و

های آموزشی، رفع نی و اسالمی بر اساس آخرین روشبرای آموزش علوم دی

 شود. آگاهی و اشاعه فرهنگ ناب محمدیشبهات احتمالی، تعالی و افزایش 

ها، های علمیه، دانشگاهخصوص حوزهه ب -مسئولین امررسد به نظر می

 راهبردبا بکارگیری  -مراکز آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی مرتبط

فناوری اطالعات و فضای مجازی و آموزش  مناسب و محاسن حوزه

توانند تهدیدهای موجود در زمینه تهاجمات فرهنگی را می 1دیجیتال و برخط

ایرانی و مذهب  -ریزی برای ترویج فرهنگ اسالمیبه فرصتی برای برنامه

و در زمینه جذب، تشویق، ترغیب و اقناع مخاطب در حوزه  ،تشیع کرده

 ی بردارند.ثرؤهای معلوم اسالمی گام

 پژوهش ضرورت و اهمیت

های فراوانی سفارش، در ساختار فرهنگی و آموزشی نظام جمهوری اسالمی

سالح علم را  شده است تا جایی کهبرای تحصیل علم و کسب معارف  

موجب سرفرازی و اعتالی کشور و حرکت به سمت اهداف واالی اسالمی و 

 شود:زها اشاره میاند، که به برخی از این فراانسانی دانسته

 هر به که ،کنممی سفارش اندرکاراندست و مسئولین همه به من

 و هنری و علمی و اعتقادی اخالقی ارتقای وسایل ممکن شکل

 و هاارزش به رسیدن مرز تا را آنان و ،سازید فراهم را جوانان

 2کنید. همراهی هانوآوری

 

                                                           
1. Online 

  .96، ص. 21، ج1361امام خميني،  -2
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 سیاستگذاری با و کشور وانج استعدادهای و هاتوانایی از استفاده با باید

 به ،زمان دادن دست از بدون و هماهنگ و سنجیده اقدامات و صحیح

 و فعال حضور و مجازی، فضای عرصه در انفعال حالت از خروج سمت

 کنیم. حرکت جذاب و متقن اسالمی محتوای تولید و تأثیرگذار

 هایعرصه در العادهفوق نرم قدرت یک عنوان به مجازی فضای

 ایمان، زندگی، سبک اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جمله از لفمخت

 1.گیرد قرار استفاده مورد اخالقیات و دینی اعتقادات

رایانه و فضای مجازی و سایبری که االن در اختیار شماست، اگر 

 خودتان درست حرف کلمه یک توانیدها را یاد بگیرید، میبتوانید این

 فرصت این برسانید؛ شناسید،نمی را هاآن شما که مستمعی هزاران به را

اگر ضایع شد، خدای  ،شود ضایع فرصت این مبادا است؛ ایالعادهفوق

 2ا روز قیامت سؤال خواهد کرد.متعال از من و شم

 طریق از زیادی حدود تا هاآن میان ارتباطات و جوامع ساختاربه طور کلی، 

 پژوهشگران اخیر دهه دو درکه چنان ؛گیردمی شکل هاآن در اطالعات جریان

 نیز اطالعات جریان خلـق و تأثیرگذاری چگونگی مطالعه به مشاهده، بر عالوه

 3اند.داده قـرار توجـه مورد نیز را اطالعات انتشار و پذیرش شیوه و ،شده مندهعالق

برای آموزش معارف دینی  تأثیرگذار و فعال حضور بر این اساس، الزمه

 از بدون اجرا در جدیت گیری،تصمیم در تمرکز زی،مجا فضای و اسالمی در

تعارض،  و کاریموازی از پرهیز ها،دستگاه میان هماهنگی زمان، دادن دست

                                                           
 .1394 شهریورماه 16، مجازي فضاي عالي شوراي اعضايبا  دیدارمقام معظم رهبري،  -1

 .1391مهر  19 شمالي، خراساناستان  روحانيون و علمابا  دیدارهمان،  -2

 .11 .ص ،1392 دیگران، ودانش  -3
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ون وسایل چافزاری همافزاری و نرمهای سختای، استفاده از فناوریهمندی از سواد رسانبهره

 .ه از هنر ارتباطات گرافیکی استهای اجتماعی، فضای مجازی و استفادارتباط جمعی نوین، شبکه

 که در جهان امروز ،گیردت میئجا نشآن ازپژوهش این اهمیت موضوع 

 ها تبدیل شده است.ناپذیر از زندگی انسانی جداییئفضای مجازی به جز

؛ داندافکار عمومی را ملکه جهان می -فیلسوف فرانسوی -1پاسکالدر این میان، 

ن را در جهانی و آ ،داندوسیله را پیام می -وزه ارتباطاتح پردازنظریه -2لوهانو مک

تا  اندای بر این تالشساختار رسانه ن جهت که همهآ از داند؛کردن پیام، مؤثر می

جهت دادن به فکر ، تبلیغ و آموزشجذب سلیقه مخاطب،  که -خود اهداف

ود روش زندگی مخاطب خسبک و مخاطبان و حتی ساخت یک هنجار برای تعیین 

وان یک وسیله و ظرفیت تواند به عنرا پیاده کنند؛ لذا بستر فضای مجازی می -است

نیل به اهداف  کرد دینی و نیزسازی، رشد و توسعه آموزش مجازی با رویبرای بهینه

با شگردهای مختلف  سالمی و اشاعه اسالم ناب محمدیبلند تمدن نهضت ا

 ای و گرافیکی به عرصه عمل برساند.رسانه

 پژوهشاهداف 

 ف اصلیاهدا -

 ؛مجازی فضای در دینی هایآموزش ارتقای شناسیآسیب -1

 .های دینی در فضای مجازیهای آموزشارائه راهکار برای رفع آسیب -2

 اهداف فرعی -

 های دینی؛م در آموزهتعلیم و تعل شناخت مفاهیم نظری -1

                                                           
1. Blaise Pascal (1623-1662) 

2. Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) 
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های ارتباطات در خصوص اشاعه و نوآوری، شناخت نظریه -2

 ؛نقش ارتباطات گرافیکی وای اجتماعی ارتباطات هتبلیغات، نقش

و  1شناخت مفاهیم نظری فضای مجازی، آموزش پداگوژی -3

، ٤جمعی ارتباط وسایل های، پایگاه3ای، سواد رسانه2آندوراگوژیک

 .٦تبلیغ و رسانه به مذهب و رویکرد 5جامعه اطالعاتی

 پژوهش سؤاالت

 کلی تسواال -

 های دینی در فضای مجازی چیست؟های ارتقای آموزشها و آسیبچالش -1

های آموزش دینی در فضای راهکارهای مناسب برای رفع آسیب -2

 مجازی چیست؟

 جزئی تسواال -

در تشویق، ترغیب و اقناع توانند کارشناسان مذهبی چگونه می -1

های دینی و گسترش در توسعه آموزش -ویژه جوانانه ب -مخاطبان

 مؤثر باشند؟تمدن اسالمی 

های وسایل ارتباط جمعی فضای مجازی و پایگاه جایگاه و نقش -2

 چیست؟توسعه و رشد آموزش علوم اسالمی  در نوین 

                                                           
1. Pedagogy 

2. Andragogy 

3. Media Literacy 

4. Mass Media 

5. Information Society 

6. Media and Advertising 
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ای مختلف منجر های رسانهتواند با ایجاد جاذبهفضای مجازی چگونه می -3

 های دینی شود؟یابی به سبک زندگی اسالمی بر اساس آموزهبه دست

رای بویژه ه ب -کی از آموزش برای آموزش مجازیچه سب -٤

 مفید است؟ -بزرگساالن

 های پژوهشیهفرض

و آموزش در انتقال کارشناسان مذهبی و فرهنگی رسد به نظر می -1

به مخاطبان و ترغیب آنان برای استفاده های دینی و علوم اسالمی پیام

 د.نثری ایفا کنؤتوانند نقش ممی ،از سبک زندگی اسالمی و ایرانی

با خالقیت و نوآوری و ربط ذیمتولیان و مسئوالن رسد به نظر می -2

و ظرفیت فضای مجازی در جبهه فرهنگی و استفاده از ابزارهای نو 

العاده در توانند از این بستر به عنوان یک قدرت نرم فوقمی ،جنگ نرم

ویژه آموزش دینی و انتقال فرهنگ، سیاست، ه ب -های مختلفعرصه

با ایجاد فرهنگ  -قاقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و اخال

ای در مقابل تهاجم فرهنگی در نهادینه کردن مقاومتی به عنوان نظریه

، رشد علمی، تحرکو موجب  ،فرهنگ دینی مورد استفاده قرار دهند

 شوند. -ویژه در میان نسل جوانه ب -تحقق سبک زندگی اسالمی

  پژوهششناسی روش

و علوم اسالمی در فضای های دینی شناسی آموزشبا هدف آسیب این پژوهش

محقق  همین راستادر ؛ مجازی و ارائه راهکارهای ارتقای آن صورت گرفته است

مقاله را  تدویناطالعات الزم برای  ،با استفاده از روش کیفی و مشاهده مشارکتی

 ای گردآوری کرده است.کتابخانه ، پیمایشی واز طریق توصیفی، مشاهده
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 پژوهشپیشینه 

های در حوزه ارتباطات، روابط عمومی، شبکه ار منتشر شدهبا نگاهی به آث

 است: زیرها، حاکی از موارد اجتماعی و آموزش مجازی، بخشی از یافته

 به منحصر هایخصیصه بر تکیه با «مجازی متن» کتاب ( در1388عاملی ) -

 اصلی قلمروهای به تحلیلی -توصیفی نگاهی با سایبر فضای در متن فرد

 و پرداخته، مجازی دنیای در دانشگاهی و علمی هاییافته عرضه و تولید

 است. کرده ارائه محیط مجازی در مواد این ترشایسته ارائه برای راهکارهایی

 عمومی روابط شناسیآسیب به پژوهشی در( 1388)قدیمی  و راد محسنیان -

 روابط پژوهش، این از آمده دست به هاییافته اساس بر پرداختند؛ ایران در

 و نیازها از یابیسازگارند، و اطالع تبلیغی الگوی با ایران در هاعمومی

 در کار اصلی فرآیند عنوان به تغییر، حال در محیط و مشتریان انتظارات

 و روابط برقراری رسانی، آموزش واطالع برای الزم بستر و هاعمومی روابط

 فته؛ به نحوی کهگر قرار غفلت مورد -عامداً  -دوسویه و سازنده مناسبات

 .ندارد وجود امر این تحقق برای الزم پژوهشی ساختارهای و هازیرساخت

 مبنای بر عمومی روابط ابزارهای بندیرتبه به پژوهشی در( 1390)اسماعیلی  و گودرزی -

 نقش توجه پرداختند؛ با  AHPروش با ورزش صنعت تولیدی بخش در AIDA مدل

 بندیرتبه پژوهش این هدف مخاطبان، به سازمان پیام رساندن در عمومی روابط مهم

 ورزش صنعت تولیدی بخش برای هاآن ترینمناسب انتخاب و عمومی روابط ابزارهای

 تبلیغات آگاهی، ایجاد نظر از که داد، نشان  AIDAمدل برمبنای سوم سطح در نتایج. است

 ایجاد نظر از ؛(0.33٤) اولویت ضریب با عمومی روابط و( 0.3٦0) اولویت ضریب با

 مشتریان دادن سوق نظر و از (0.359) اولویت ضریب با فروش پیشبرد تمایل، و عالقه

 داشتند. بیشتری اهمیت( 0.٤٤0) اولویت ضریب با شخصی فروش خرید، به
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 هایآموزه تحقق میزان به پژوهشی در( 1392) نیاباغ و مسعودی -

 داد نشان هاسیبرر ؛پرداختند تهران هایعمومی روابط در اسالمی

 اجرای موافق عمومی، روابط کارشناسان یا واحدها رؤسای مدیران،

 .هستند هاعمومی روابط سوی از اسالمی هایآموزه

 کارشناسان هایدیدگاه بررسی به پژوهشی در( 1393) امیری -

 روابط عملکرد به نسبت تهران عمومی روابط هایانجمن عضو

 تحقیق این هاییافته که چنانآن پرداخته است؛ ایران در هاعمومی

 ایران در هاعمومی روابط دهد،می نشان کارشناسان نظرات و

 باشند.می گرتوجیه و گرتبیین بیشتر

، «های خصوصی مجازیشبکه»( در کتاب 139٤محمدی )عزیز -

را بررسی  VPNهای اختصاصی مجازی های اینترانت و شبکهشبکه

 ارتباطی، جغرافیای محدوه گسترش کرده، و به مزایای آن از قبیل

 با مقایسه در عملیاتی هایهزینه کاهش امنیت، وضعیت بهبود

 برای اطالعات حمل و ارسال زمان کاهش ،WAN سنتی هایروش

 اشاره نموده است. 1آسان پیوستگی وری وبهره دور و بهبود راه از کاربران

 فضای موضوع با« حقیقت مجازی»( در کتاب 1395) محمدیعلی -

 پرداخته است. به بررسی موضوع فصل شش در مجازی

های آداب اسالمی در شبکه»( در پژوهشی در کتاب 1395) آهنگران -

های اجتماعی و به بررسی آداب اسالمی در شبکه« اجتماعی

 . ه استعملکرد کاربران در این حوزه پرداخت

 

                                                           
1. Topology 
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 های ارتباطیتحلیل نظریه

 اگر هنری، و ارتباطی جدید هایولوژیتکن بروز و بشر پیشرفت با همزمان

علوم اسالمی  موردنظر های پیام ساختن گرجلوه و آموزش دینی، انتقال شیوه

 هایپایگاه بستر از استفاده بخشی،، با جذابیتاستفاده از امکانات جدید با

 مسیر در گرافیکی ارتباطات و مجازی فضای نوین، جمعی ارتباط وسایل

 برای تواندمی پذیرد، صورت -جوانان ویژهه ب -هدف جامعه توجه مورد

 هدش مخاطبان اقناع و تشویق ترغیب، به منجر و ،کند قدرت ایجاد آن دارنده

 . کند تأمین را خود آموزشی و رسانیاطالع تبلیغی، اهداف و

های دینی در تبیین علمی پژوهش از آموزه منظور به راستا همین در

 و اشاعه ارتباطی هایزه ارتباطات از نظریهم و در حواهمیت تعلیم و تعل

 هاینقش ،2فوکو قدرت -دانش گفتمان مثابه به تبلیغات ،1راجرز نوآوری

 و 5شرام جمعی ارتباط وسایل نقش ،٤رایت و 3السول ارتباطات اجتماعی

 .است شده استفادهگرافیکی  ارتباطات نقش

 های دینیاهمیت تعلیم و تربیت در آموزه -1

، ایشانهای و سفیران آسمانی و هدف نهایی کتاب انبیاءفلسفه بعثت 

 آموزش، تربیت و تبلیغ بوده است. ارشاد و هدایت مردم و اجرای مسئله

 -تفعل و تفعیل باب در که ،است آن مشتقات از و علم واژه از برگرفته تعلم و تعلیم

 .دارد بیان را تنگرف آموزش نیز و دادن آموزش معنای تا است رفته کار به -مزید ثالثی

                                                           
1. Everett M. Rogers (1931-2004) 

2. Paul-Michel Foucault (1926-1984) 

3. Harold Dwight Lasswell (1902-1978) 

4. Charles Wright Mills (1916-1962) 

5. Wilbur Lang Schramm (1907-1987) 
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 1.است آمده بسیارکریم،  قرآن در علم واژه مشتقاتبه طور کلی، 

 راجرز اورت نوآوری و اشاعه ارتباطی نظریه -2

 مقابله -همکارانش و راجرز خصوص به -روانی نوسازی حوزه متفکران اعتقاد به

 . است گوناگونی عوامل از ثرأمت که ،است سازوکاری دارای نو امری با برخورد و

 کارکرد هم -نو ابزاری عنوان به -اطالعاتی و ارتباطی هایوریافندر این میان، 

 .دارند رسانیاطالع و آموزشی قبیل از دیگری کارکردهای هم وداشته،  ارتباطی

 و تغییرات توانندمی هاوریفنا این نشر، هاینظریه تبیین به توجه با

 هاییوریافن ورود که گونههمان؛ دنباش داشته روستایی جامعه در را هاییواکنش

  .است داشتهتأثیر  جامعه این در کشاورزی تاواد و تلویزیون رادیو، نظیر

هر  است معتقد که ،زندمی نوآوری نشر مطالعه به دست هدف این با راجرز

 ؛کنیممی زندگی تغییر عصر در دیگری زمان هر از بیش ما که دارد حقیقت چند

؛ شودمی هانوآوری نشر مانع غالباً -فردی هایویژگی و ماعیاجت نظام ساختار اما

 بدون -غالباً  -صنعت پزشکی و کشاورزی، آموزش، زمینه در ما هایفعالیتلذا 

 2.است جاری پژوهش هایدانسته آخرین مزایای از گیریبهره

  فوکو میشل قدرت -دانش گفتمان مثابه به تبلیغات -3

 محدودکننده تواندمی هم همزمان ،قدرت -حقیقت مرژی یک عنوان به تبلیغات تشبیه

محدود  و سرکوبگر هایجنبه سوی به تنها را هانگاه -احتماالً  -که دلیل این باشد، به

 کارکرد و داشته، حضور تبلیغات در همواره هاجنبه این هر چند کشاند؛می آن کننده

 3.باشد تبلیغات از توصیف کی کننده فراهم هم ودارند؛  معاصر تبلغات نظام در را اصلی

                                                           
 .4-5؛ علق، 2به عنوان نمونه؛ ر. ک: الرحمن،  -1

 .73 ، ص.1369 ،راجرز و شوميكر -2

 .36 ، ص.1392 ،فوكو -3
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 ارتباطات اجتماعی هاینقش -4

 جهانی جنگ از پس ارتباطات کارکردهای و اجتماعی هاینقش به مربوط هاینظریه

 .اندهگذاشت جا به خاصی تأثیرهای ارتباطی، تحقیقاتی و مطالعاتی هایدیدگاه در دوم

 از بار نخستین برای ارتباطات، اجتماعی هاینقش دقیق بندیطبقه و تعریف

 درمیالدی  19٤8 سال در که ایمقاله در -آمریکایی محقق -سولال هارولد سوی

 بر نظارت اساسی نقش سه مقاله، این دراو  1؛گرفت صورت ،نوشت باره این

 و( تشریحی نقش) اجتماعی هایهمبستگی هتوسع و ایجاد ،(خبری نقش) محیط

 2.گرفت نظر در جمعی ارتباط ایلوس برای( آموزشی نقش) فرهنگی میراث انتقال

 پیام کنندگان دریافت به ارتباط فراگرد مطالعات در که خاصی توجه اثر بر

 افراد مشترک هایادراک و هااستنباط معرف که همگرایی مفهوم است، شده

 تکیه با ؛است یافته خاص اهمیت نیز است معین مسائل و هاموضوع مورد در

 باشد، بیشتر افراد همگرایی میزان چه هر که شودمی گفته مفهوم، این بر

 3.شودمی مؤثرتر هاآن میان ارتباط جریان

 جمعی ارتباط وسایلهای و پایگاه نقش -5

ها ، که به دو نمونه از آناست بیان شده متعددی تعاریف جمعی ارتباط برای

 شود:اشاره می

 از رتعبا ،هاتوده میان در ارتباطات بگوییم بهتر یا جمعی ارتباط -

  ٤است. واحد آن در افراد از فراوانی تعداد به هااندیشه انتقال

                                                           
1. Lasswell, 1975. 

2. Brysonal, 1948, p. 93. 

 .91 ، ص.1390راد، محسنيان -3

 («روانشناسي اجتماع»مؤلف كتاب  -Jean Stotzel-استوتزل . )به نقل از ژان32 ص. ،1384 ،كرخواهش -4
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 ؛گیرندگان برای فرستنده سوی از پیام انتقال فراگرد از است عبارت -

 نظر مورد معنی با معنی مشابهت پیام درگیرندگان که آن بر مشروط

 1شود. ایجاد پیام هفرستند

 ناسانشجامعه که است جدیدی تعبیرجمعی  ارتباطبه طور کلی، 

 از که واژه این ؛اندبرده کار به  وسایل ارتباط جمعی مفهوم برای آمریکایی

 هایپایگاه، است شده تشکیل توده انگلیسی اصطالح و وسایل التین ریشه

 .اینترنت تلویزیون و چون رادیو،هم ؛های نوینرسانهآن عبارت است از: 

: از عبارتند جمعی ارتباط وسایل هاینقش ترینعمده امروزهاز طرف دیگر، 

 ایجاد و فراغت اوقات گذران رسانی،اطالع خبر، آموزش، سازی،فرهنگ

 2.اجتماعی مشارکت

 ارتباط وسایل نقش تبیین در «جمعی ارتباط مبانی» کتاب در دادگران

 : است آورده جمعی

 نقش مورد در شمارشبی هایپژوهش اساس بر شرام ویلبرام

 در مردم ترغیب: گویدمی سوم جهان در جمعی ارتباط سایلو

 زمینه توسعه، پیرامون گیریتصمیم بهکشورهای در مسیر توسعه 

 تحوالت کردن هماهنگ و تسریع ثر،ؤم مشارکت برای هاآن به دادن

نیز  و اطالعات و آموزش بسط با اجتماعی توسعه تحقق ،نظر مورد

 و فرهنگی توسعه و جمعی طارتبا وسایل طریق از تأثیرپذیری

 3.شودمی محقق اقتصادی

                                                           
 .41 .ص ،1390 راد، محسنيان -1

 .63 ، ص.1، ج1385 معتمدنژاد، -2

 .105-164صص.  ،1391 دادگران، -3



136  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.10, (Dhu Al-Hijjah1438. Shahrivar 1396. September. 2017) 

 گرافیكی ارتباطات نقش -6

 ؛باشدمی هنر و جامعه پیوند برای ایواسطه امروز، دنیای در گرافیکی ارتباط

 خورده پیوند انسانی زندگی در جا همه -امروزه -نیز گرافیک ارتباطات آثار

 راهنمایی، تابلوهای لف،مخت هایآرم ها،اسکناس طراحی ؛ لذاددار کاربرد و

 و دارند حضور که زمانی تا که ،اندشده اکسیژنی به شبیه عکاسی و بروشورها

 1.شویمنمی هاآن حیاتی نقش متوجه کنیم،می تنفس

 پیام هنری بیان در رایج هایشیوه تمامی گرفتن خدمت بهبر این اساس، 

 و زمانی هایقعیتمو به توجه با پیام مستقیم غیر یا مستقیم واگویه برای

 همکارانشان دیگر از را عمومی روابط موفق مدیران که است هنری مکانی،

-گرافیک -تصویری ارتباط آموزشی رشته توسعه و ایجاد ؛ لذاسازدمی جدا

 مؤثر فعالیت و طراحان صنفی انجمن سیسأت تحصیلی، مختلف مقاطع در

 گرافیک هنر که ،ددهمی نشان جامعه مختلف سطوح در رشته این هنرمندان

 کند. پیدا را خود نقش مردم میان در شعر یک یا کتاب یک از بیشتر تواندمی

 و خبری گرافیک خصوصه ب -تصویری ارتباطات از استفادهبنابراین، 

ویژه در حوزه ه ب -در ارائه پیام جذابیت ایجاد با تواندمی -رساناطالع

به  ،و اقناع مخاطببا تشویق، ترغیب  -آموزش مجازی دروس اسالمی

 گردد.میهای مختلف و باعث جذب سلیقه ،صورت کارآمد عمل کرده

 نتیجه تحلیل -7

آموزش  ارتباطات، کارکردهای و اجتماعی هاینقش به مربوط هاینظریه واکاوی با

 و جوامع اجتماعی ساختار در آفریننقش و تأثیرگذار عناصر ترینمهم مجازی از

آموزش،  با مرتبط هاینقش ایفای با که ،ای استرسانه یهاپیام به مخاطبین توجه

                                                           
 .16 ص. ،1395 زاده،محسن -1
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 بخشیآگاهی فرهنگی، میراث انتقال افراد، همگرایی و اجتماعی همبستگی توسعه

ویژه ه ب -هنری و تبلیغی فرهنگی، تولیدات در تازگی و تنوع حفظ با سرگرمی و

فضای  -امروزدر دنیای که ؛ چه اینتأثیرگذار است -در آموزش دروس اسالمی

 است. تمدن اسالمی پیشرفت جامعه و ظهور برای ایواسطه -مجازی

 رویكرد مذهب به رسانه و تبلیغ

چنان که در نگاه رهبران هم ؛محور و ابزار تفکر هستندتربیت ،های دینیرسانه

انقالب کبیر اسالمی، همین نگاه حاکم است، که در ادامه به دو نمونه از این 

 شود:باشد، اشاره میسانه دینی و ملی میفرازها که ناظر به ر

ابزار تفکر است نه  ین؛ رسانه دیمحورتیمحور است نه شخصتیترب ینرسانه دی

بازان نیاند نه دمداران جامعهنیاز د یناندرکاران رسانه دیدست ؛ابزار غفلت ملت

 1دهد.یبه او ارائه م یجیتدر یندیرا در فرآ یروح آدم یغذا ین، رسانه دیاکاریر

 عمومی افکار و فرهنگ مدیریت و هدایت خطیر مأموریت با سیما و صدا سازمان

 پیشرفته ایحرفه هایبرنامه و هافعالیت بر تکیه با -عمومی دانشگاه مثابه به -جامعه

 سبک ترویج و آگاهی و امید و اخالق و دین گسترش وظیفه ای،رسانه عمیق و

 . دارد عهده بر را ملت دآحا میان در ایرانی -اسالمی زندگی

 استقالل ارتقای و حفظ کنونی، مقطع در ملی رسانه تاریخی مسئولیت

 و معنوی ابتهاج و ملی است؛ عزم اسالمی ایران انقالب هویت و فرهنگی

 آگاهی گرو در اسالمی، نظام بلند اهداف مسیر در جامعه آحاد انقالبی نشاط

 تولید هایسرچشمه با پیوند نیازمند و عمومی، گسترده و عمیق معرفت و

 . است اسالمی انقالب پرانگیزه و فرهیخته دلبستگان خیل و دینی ناب فکر

                                                           
 .5ص.  ،1395 روحاني،ر. ک:  -1
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 پیشرفت مشوق و محرک موتور عنوان به چنینهم سیما و صدا سازمان

 عمومی بسیج امر در مبتکرانه و جانبههمه ایرسانه پشتیبانی وظیفه کشور،

 اجرای و اهداف تأمین جهت در یاجرای هایمدیریت به کمک نیز و ملت

 1.دارد دوش بر را کشور اندازچشم سند تحقق و نظام کالن هایسیاست

ها در راستای تبلیغ، آموزش، نشر و گسترش دین از رسانهبر این اساس، 

های تاریخی نشان چنان که بررسیهای اسالمی استفاده کرده است؛ همآموزه

اند؛ به نحوی که مبلغان ینداری کمک کردهنیز به تقویت دها دهد، رسانهمی

اند به درک و شناخت انسان از ها توانستههکارگیری ظرفیت رساندینی با ب

 جهان پیرامون خود معنا ببخشند. 

خداوند متعال در قرآن کریم آیات فراوانی را در خصوص تبلیغ و رسالت 

که به یک  ،دهی برای هدایت بشر نازل فرموده استرسانی و بصیرتپیام

 شود:نمونه از این آیات نورانی اشاره می

جز ابالغ  بر پیامبر 2؛«»

 .داندمى ،داریدچه را پوشیده مىچه را آشکار و آنخداوند آنو  ؛]رسالت[ نیست

 علوم اسالمیو آموزش  در آموزش نقش فضای مجازی

 برقراری به توانمی جمعی و فضای مجازی ارتباط وسایل هاینقش و ترین وظایفاز مهم

 فکری، مذهبی، -فرهنگی تولیدات در تازگی و تنوع حفظ گیران،پیام با زنده و پویا ارتباط

و  عهجام اجزای میان همبستگی ایجاد محیط، از حراست، نوین هایاندیشه عرضه ،سیاسی

 .برد نام دیگر نسل به نسلی از فرهنگی و اسالمی هایمیراث انتقال نیز

                                                           

 .1393آبان  15مقام معظم رهبري، حكم انتصاب رئيس سازمان صدا و سيما،  -1

 .99مائده،  -2
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با مسئوالن و متولیان امور دینی و آموزش علوم اسالمی بر این اساس، 

و استفاده از وسایل هنر ، تخصص در حوزه سایبرمسلح شدن به سالح 

توسعه  ویژهه ب -در اشاعه فرهنگ دینینقش خود را توانند ارتباط جمعی می

 .به انجام برسانند -و رشد تمدن اسالمی

های رسانهو  های نوین ارتباطیپایگاهبیان این نکته نیز الزم است، که 

 -فضای مجازیاطالعات و بستر فناوری  ،چون رادیو، تلویزیونهم -جمعی

بهتر های تصویری، انتشار اطالعات و اخبار نقش مهمی در با ایجاد جذابیت

های موردنظر از انتقال پیام نیز وای دینی در فضای مجازی وجلوه دادن محت

انتقال مفاهیم و و  سازیهای نظام اسالمی، فرهنگراهبردها و جمله سیاست

مخاطبین با  ذهنیت تغییر و سازی اجتماعی، اصالحهای دینی، هشیارایده

، ایجاد مدینه فاضله، سبک زندگی و فرهنگ میهدف گسترش تمدن اسال

های دینی، احیای امر به ها و آموزهارتباط با جوانان، معرفی پیام دینی در

های قرآنی، توسعه معروف و نهی از منکر، اشاعه فرهنگ نماز و در حوزه

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارند.

 آموزش مجازی و جامعه اطالعاتی -1

بر اساس  که جهان هر کس ،ساخت اجتماعی واقعیت به معنی این است

، محیط ، و از طریق همین تعامالتگیردشکل می اشبط متقابل انسانیروا

 شود. اجتماعی ساخته می

مفهوم جامعه اطالعاتی در دنیای ارتباطات و آموزش مجازی، یک سند اتحادیه 

است، که با عنوان عناصر و اصول جامعه اطالعاتی از  1بین المللی ارتباطات دوربرد

 بندی شده است:، و با محورهای زیر طبقهسوی کالدیا ساروکو تهیه شده

                                                           
1. ITU 
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، ها، برابری فرصتل بر ارائه خدمات و دسترسی جهانیبینش مشتم -1

 ؛تنوع محتوا، آزادی بیان و داشتن آزادی دسترسی

، تجارت، بهداشت، حکومت کاربردها مشتمل بر آموزش الکترونیک -2

 ارتباطی و اطالعاتی چندمنظوره؛های الکترونیک و تکنولوژی

که بر ضرورت ایجاد بینش مشترک و درک  ،ن جامعه آیندهساخت -3

 شود.مشترک پیرامون ضرورت نیل به جامعه اطالعاتی بحث می

توان گفت که در جامعه اطالعاتی آزادی می ،اصولاین با در نظر گرفتن 

و همه جوامع به طور یکسان به منظور  ،و برابری گسترش پیدا خواهد کرد

چون آموزش هم -عی از امکانات تکنولوژیدستیابی به عدالت اجتما

 1خواهند کرد. استفاده -الکترونیکی، مبادالت تجاری، بهداشتی

 های آموزش مجازیویژگی -2

و انسان با  های دیجیتالماشین آموزش مجازی مبتنی بر اوج ترکیب نقش

 . استو مبتنی بر چاپ  ،ایرسانهفرمت چندسویه و چند

در تعریفی از  -3اینترنتی دیجیتال دلیورنسسردبیر نشریه  -2وین کراسبی

استفاده  ایبر مدیا با تارنما پرداخته است، که عبارت است از:سایبر به تمایز س

عات، توزیع افقی اطالعات، از مولتی مدیا، سرعت به روز رسانی اطال

 ٤.است گییت دسترسی و داشتن قابلیت دوسویزدایی، قابلتمرکز

                                                           

 .50 ،1384 شكرخواه، -1

2. Vin Crosbie 

3. Digital Deliverance 

 .75 ص. ،1391 رسولي، و دادگران -4



 141/ مجازي  فضاي در دیني هايآموزش ارتقاي راهكارهاي ارائه و شناسيآسيب

 

های ده در آموزش مجازی که مورد استفاده رسانهگی مورد استفاسویشش سطح دو

 : ه است، که عبارتند ازشناسایی شد 1توسط کری هیتمیالدی  1989در سال  ند،نیست برخط

: پیچیدگی انتخاب موجود با داشتن امکانات 2امکانات جستجو -

 ؛طبنظر مخا های موردبیشتر جستجو در حوزه

معرف  و ،ید اعمال کنند: تالشی که کاربران با3درصد تالش کاربران -

 ربر نسبت به درصد تالش سیستم است؛درصد تالش کا

ها با اتکا به انسان نیست، رایانه -صرفاً  -های سایبر: در رسانه٤دهندگیپاسخ -

ی گیرند. اوج دوسویگهایی را بر عهده میدهندگی نقشدر این پاسخ نیز

سان و ماشین در های ارتباطی انتلفیق نقش درها و آموزش مجازی رسانه

 انجامد.می 5گی هوشمندبه دوسوی -در عمل -که ،فرایند ارتباط است

های زنده روماتاق بحث و چت: استفاده از ٦تسهیل ارتباطات بین فردی -

 های سایبر است.های کنفرانس جزو موارد رایج در رسانهو اتاق

ایبر های سگی خاص رسانه: این حالت دوسوی٧سهولت در افزایش اطالعات -

و به  ،شودوارد عمل میهای مختلف که در آن مخاطب در نقش ،است

حتی برخی از  ؛افزایدمی ،اطالعات رسانه سایبری که در حال مطالعه است

ها به مخاطبان خود های سایبر امکان افزودن اطالعات را در آنمواردی که رسانه

و  تولد، ازدواج ، اعالم خبرهای8دهند عبارت است از: افزودن صفحات وبمی

 .های فرهنگی و سرگرم کننده، خبر، گزارشمرگ، نوشتن مطالب تحقیقی، نقد

                                                           
1. Darrie Heeter 

2. Search Facilities 

3. Effort Users must Exert 

4. Responsiveness 

5. Intelligent Interactivity 

6. Facilitation of Interpersonal Communication 

7. Ease of Adding Information 

8. WebPage 
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های سایبر امکان نظارت بر کاربرد : رسانه1نظارت بر کاربرد سیستم -

مخاطبان خود نیز مطلع ق کنند تا از سالئسیستم خود را ایجاد می

ارنظر مخاطبان های سایبر امکان افزودن اظهحتی برخی از رسانه باشند؛

 2اند.های مختلف ایجاد کردهرا نیز در متون آموزشی و بخش

 مزایای آموزش مجازی -3

توان ها نمیآموزش مجازی مزایای قابل انکاری داردکه بدون توجه به آن

برای بیان برخی از مزایای  ؛ابعاد تحوالت برخاسته از آن را درک کرد

 اشاره کرد: زیررد توان به موامی ،ها و آموزش سایبررسانه

ها، امکان استفاده از آزادی از زمان و مکان، امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه -

واسطه، امکان کنش و صدا، موسیقی و تصویر ثابت و متحرک، امکان ارتباط بی

 3فتارهای افقی و بدون سلسله مراتب؛واکنش دوسویه، امکان شخصی شدن و ر

تغییر  و فضای سایبر های آموزشی دردر ارائه محتواقدرت واکنشی  -

 بر اساس نیاز مخاطب؛شکل و محتوا 

صدا و  های کاغذی، شامل بودن برمحوریت حجمی رسانه شکستن -

همزمان و موازی  عالوه بر متون، پیگیریتصویر و ارتباط گرافیکی 

 .هابا لینک یک محتوا از چندین منبع، اتصال از منبعی به منبع دیگر

و  ،ای روزآمد شودتواند به طرز پیوستهوای دیجیتال میبنابراین، محت

 ٤های مرتبط خود قرار گیرد.بدون محدودیت در ارتباط با موضوع

                                                           
1. Monitor System Use 

 .78 ص. ،1391 رسولي، و دادگران -2

 همان. -3

 .1 ص. ،1385 نمكدوست، -4
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 های آموزش مجازیها و چالشآسیب

و به منظور استفاده از در ایران با گسترش بسترهای نوین ارتباطی و فضای مجازی 

چون دانشگاه انشگاهی مختلف هممراکز آموزشی اسالمی، حوزوی و د این ظرفیت،

هزاران دانشجوی طلبه از سراسر جهان، دانشگاه مجازی قرآن با  مجازی المصطفی

 ، بنیادهزار دانشجو 1٧نیک دانشگاه آزاد اسالمی با بیش از ، واحد الکتروو حدیث

 اند.و... به آموزش مجازی روی آوردهایرانیان  الکترونیکی و مجازی آموزش

حوزه مطلوب و  در این سد مجموع مشاهدات و تجربیاتربه نظر می

توان گفت، دانشجویان و طالبی به به طور مثال می بخش نبوده است؛رضایت

محدودیت زمانی و مکانی برای  -معموالً -که ،آورندآموزش مجازی روی می

اما گاهی زمان  ؛ها و مراکز آموزشی حضوری را دارندحضور در دانشگاه

و دانشجو  ،بوده ریز و استادانها تابع شرایط خاص مدیران برنامهبرگزاری کالس

مقابل  -در منزل یا محل کار -د در ساعات پراکنده در ایام هفتهشومجبور می

 اینترنت در کالس درس حضور یابد. و با وصل شدن به ،سیستم رایانه نشسته

قلم نوری چون ای همهنگامی که استاد با تجهیزات رایانه ؛به طور مثال

به آن برای دانشجویان مشغول نوشتن مطالب ارائه شده در کالس و نمایش 

د، کاربر و دانشجو به علت پایین بودن سرعت پهنای وشمی برخطصورت 

گاهی صدای استاد به  را ندارند؛ یابه مطالب  برخطباند اینترنت، دسترسی 

وصل مکرر  چنین قطع وهمود؛ شصورت ناپیوسته پخش و مکرراً قطع می

های شخصی و عدم اجرای افزارها با رایانهسیستم، عدم همخوانی برخی نرم

 .است های مجازینیاز از دیگر مشکالت سامانه های موردبرنامه
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به دلیل کمبود  ، برای این نوع آموزششده بیانرغم تمام نکات قوت علی

تا فیبر نوری و  سدروجود دارد، که به نظر میهایی ها، مشکالت و چالشزیرساخت

 .سخن گفتاز آموزش مجازی  تواننمی ،دننداشته باشوجود های پرقدرت سرویس

 به این معنا که ؛است ، عوامل تعاملیهای سایبرمؤلفه دیگر در تبیین رسانه

این مطلب نیز هنوز اصالت  اما دهد؛، واکنش نشان میدر برابر کنش شما

نفر دانشجو  1000شده که برای حدود خود را نیافته است؛ یا گاهی مشاهده 

او نیز در کاربری با  که ،تنها یک نفر کارشناس برای پاسخگویی حضور دارد

 هایی دارد.سیستم ضعف

به دلیل عدم حضور فیزیکی استاد و حضور ها ها و چالشاز دیگر آسیب

در برخی اوقات به عدم  توان نام برد؛ چونبرخط یا ضبط شده استادان می

و بررسی کامل مطالب علمی توسط استاد و عدم مشارکت دانشجویان  تحلیل

های غلط و تحلیل بینیای است که ممکن است به پیشمباحثه ،در محیط

باعث سردرگمی دانشجویان و از بین رفتن  ، که ایننادرست مسائل بیانجامد

 شود.میانگیزه برای ادامه تحصیل 

 آموزش مجازیارتقای  راهكارهای

شود، بیشتر بر آموزش برخط تأکید چه امروز مشاهده میرسد آنمی به نظر

تا  لذا الزم است راهکارهایی فراهم شود ی؛آموزش مجازی و سایبر تا دارد

 تحققی آن در فضای اینترنتی شکل بگیرد؛ از جمله راهکارهای زیر:شرایط 

ها و مراکز آموزشی علوم اسالمی و دینی، دوسویه شدن اگر دانشگاه -1

توانند به ؛ چون میشودخیلی از مسائل حل می ،تعامل را بپذیرند و

 دانشجویان اجازه دهند صفحات مخصوص خود را داشته باشند. 
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های باید به حرف در صورت فعال شدن امکان نظردهی و پرسش، -2

واکنش نشان دادن  ،که بخش اصلی سایبر مخاطبان جواب داد، چرا

با کمترین تالش به بیشترین  کاربر ؛ به نحوی کهبه کاربر است

 برسد.  از طریق تارنما،هایش خواسته

آشنایی با مبانی آماری و برآوردهای عملکرد آموزشی و تبلیغاتی و  -3

های بررسی بازتاب در آموزش، نقش مهمی در ارتقای نیز شیوه

متولیان این سبک از آموزش  ؛ لذاآموزش دینی در فضای مجازی دارد

در رفع مشکالت و موانع آن  بایدها چالش ها وبا شناخت آسیب

 بکوشند تا آموزش مجازی توسعه و رشد یابد. 

دن به مقصد و اصابت به واقع ترین شرط رسیدانش و بینش مهم -٤

 است، که باید مورد توجه قرار بگیرد.

بستر فضای  افزاری مانند نحوه ارائه درهای نرمبینیالزم است پیش -5

استاد دارای  باید چنینآشکار باشد؛ هم برای استاد روشن و مجازی

و  ،قدرت و تسلط کامل بر درک و فهم مطالب و ارائه آن بوده

 بتواند مخاطبین را به اقناع و درک کامل مباحث درسی برساند.

محتوا و سبک ارائه شده دروس اسالمی در فضای مجازی باید از هر  -٦

برداشت  ر سوءگونه ابهام و گنگ بودن پیراسته باشد تا مخاطب دچا

تر باشد، آرامش مخاطب در که هر چه پیام روشن چرا ؛نشود

 شود.بیشتر می ،برداشت از مطالب

، ش متون اسالمی و تبلیغ علوم دینیهای آموزدر ارائه سبک -٧

الزم است؛ چرا که مشکالت  -بلکه -نوآوری نه تنها پسندیده

 هد. خوا، و مشکالت نو، راه حل نو میشودجامعه بشری نو می
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آفرینی و موفقیت را توانند بیشترین نقشدر تبلیغات دینی کسانی می -8

؛ که خویشتن را از علقه وابستگی مادی رهانیده باشند ،داشته باشند

 لذا الزم است مبلغان با رویکردی الهی به فضای مجازی وارد شوند.

تبلیغ و آموزش دینی در فضای مجازی یک خدمت آموزشی و تربیتی  -9

ها در فضای مجازی برای این معنا که اگر نشر و تعلیم این آموزهبه  ؛است

گسترش فرهنگ دینی و رشد اجتماعی استفاده شود، منجر به تربیت نسل 

 شود.اوردهای علمی و پژوهشی گسترده میجدید و به وجود آمدن دست

های هنری گیری از قالباطالعی و عدم بهرهکه کممطلب آخر نیز این -10

 باید رفع شود. ، تبلیغات و هنرافیکی در آمیختن آموزشارتباط گر و

 پژوهشهای یافته

 . نمودتغییرات الزم را اجرا  توانو در هر لحظه می ،میزان انعطاف باالست یدر فضای سایبر

نیست، که برای یک  آموزش مجازی تنها یک جمع محدودبه طور کلی، 

از حضور جمع  است که یتعامل یفضای ؛ بلکهکندجمع گسترده مطلب تولید 

 . کندبرای تولید مطلب استفاده می ایگسترده

در دنیای سایبر امکان دسترسی به ادبیات یک واژه با کلیک چنین، هم

محصول نهایی آموزش سایبر  وجود دارد؛ لذا 1روی آن به علت وجود ابرمتن

 تواند آموزش همگانی و عمومی و دسترسی به جامعه اطالعاتی باشد.می

بخشی از مسائل و مشکالت در حوزه تحقیقات به عمل آمده با بق طام

افزاری و افزاری و سختمط به کمبودها و مشکالت نرموزش مجازی مربوآ

مربوط به کمبود زیرساخت و بسترهای الزم برای آموزش مجازی نیز برخی 

 د متخصصان در این حوزه است.کمبوالبته و  ،و برخط در بستر شبکه جهانی

                                                           
1. Hyper Text 
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به عنوان  که آموزش مجازی در داخل کشورئله قابل بحث دیگر اینمس

 و هنوز در جامعه نهادینه نشده است.  ،یک نیاز مورد توجه قرار نگرفته

های شود؛ آموزشاز جمله راهکارهایی که به صورت پیشنهاد ارائه می

ای، متناسب و به روز برای دست اندرکاران و کارشناسان حوزه آموزش حرفه

های مدیریتی رسانه، سیاستگذاری چنین ارائه آموزشهم ؛ازی استمج

ریزان های فنی متناسب با نیاز مدیران به متولیان و برنامهای و آموزشرسانه

 شود. های مجازی پیشنهاد میدانشگاه

ها و سمینارهای تخصصی به منظور برگزاری همایشاز طرف دیگر، 

توای مطالب و نحوه ارائه آموزش در تر پیرامون محتحقیق و بررسی دقیق

مند به منظور ه، دانشجویان و پژوهشگران عالقاستادانفضای مجازی توسط 

 گردد.های متفاوت در حوزه آموزش مجازی نیز توصیه میایجاد قالب

برای ارتقای آموزش مجازی در حوزه دینی و تقویت جذب و  چنین،هم

آموزی دروس اسالمی و علم منظوربه ایجاد انگیزه و دغدغه برای جوانان 

از  -تبلیغ علوم دینی استفاده از ارتباطات گرافیکی در بسترهای نوین ارتباطی

 است. -های مختلف اجتماعیجمله فعالیت در شبکه

های آموزش و تربیت، با پیشرفت مباحث نظری در روشدر مجموع، 

، در های مختلف آموزشینظران این عرصه با بکار بردن روشصاحب

آموزان و تأثیرگذاری بیشتر، به این نتیجه جهت دریافت بهتر دانش

کالمی در مخاطب اثرگذارتر  ، آموزش و تبلیغ غیراند که تربیترسیده

و مخاطب واکنش بهتری نسبت به این نوع آموزش در مقابل تربیت  ،است

ند توااستفاده از ارتباط تصویری و گرافیکی می ؛ لذاو آموزش کالمی دارد

و باعث  نموده،تر های تصویری موارد آموزشی را جذاببا ایجاد جاذبه

 ترغیب و اقناع بیشتر مخاطب گردد.
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و گاهی  ،هنوز مراکز آموزش مجازی در کشور ایران خیلی جوان هستند

و نیازمند این هستند که  بوده، برخطمنبعی برای ارائه محتوا به صورت  تنها

ردازش اطالعات و ارائه آن را به نحو مطلوب سازوکار گردآوری اطالعات، پ

 برای مخاطبین داشته باشند. 

، یکی از کاربردهای آموزش مجازیبیان این مطلب نیز الزم است، که 

از طریق اینترنتی، نظر، اطالعات،  است، که باید گواشاعه اطالعات و گفت

شتاب آموزشی سایبر به حدی است ؛ لذا خبر و محتوای علمی کسب شود

نوع آموزش، ضروری به که تشکیل مرکزی برای دایر کردن تخصصی این 

 رسد. نظر می

 گیرینتیجه

که ؛ با توجه به اینترین شرط رسیدن به مقصد استدانش و بینش مهم

این عنوان و  ،مبلغان دینی، متولیان تعلیم دین و شریعت به عموم مردم هستند

 ؛ لذامحتاج دانش و بینش است و مسیری است که بوده،آور مسئولیتی تکلیف

ترین مباحثی است که برای شناخت ظرف و مظروف و لواحقش از ضروری

 درست راندن در مسیر تبلیغ و آموزش دینی باید آموخته شود. 

دانی و بددانی زاست و کمنادانی آسیبجاست، که قرینه مطلب آن

و و پُر رها شده، بدانیم و از جهل  ؛ پس بایدآفرین استآسیب نیز

 نیز بدانیم.دقیق 

فعالیت در عرصه آموزش دروس اسالمی در فضای سایبر بر این اساس، 

 و مجازی نیز مستلزم شناخت از این حوزه است.
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: از ستا عبارت مجازی یا سایبر فضای در متن هایویژگی ترینمهمدر مجموع، 

 مرتبط، غیر و طمرتب متون سایر با خوردن پیوند مجازی، سازیذخیره تغییرپذیری،

 منظر این از که شدن مرکزی غیر و دائمی دسترسی قابلیت شدن، ایچندرسانه

 و رشد امکان که شناخت، متحرک و زنده متن نوعی منزله به را مجازی متن توانمی

 1است. پذیرامکان آن در سادگی به متون، دیگر با تعامل امکان نیز و تحرک و نمو

 به ،قرار بگیرد تحرک فاقد و ایستا متن کنار در هاخصیصه این چهچنان

 . شودبرده می پی مجازی فضای در متن گسترده هایظرفیت

 -صرفاً -فضا این در علمی متون انتشار که مؤید این مطلب است، امر این

 و هاقابلیت ؛ لذاباشد ساده شکلی به هاآن بازتولید معنای به تواندنمی

 .گیرد قرار مدنظر باید دو آن میان متمایز هایویژگی

های ایجاد شده فراروی آموزش مجازی، آینده این چالشبه طور کلی، 

گسترش و تنوع منابع آموزشی محرکه رشد و  تا جایی که نوع آموزش است

 شود.رش آموزش در فضای مجازی محسوب میگست

جا که جوامع مدرن، اطالعات و آموزش را از منابع گوناگون به از آن

های نوین رقابت را که ریزان باید تکنیکآورند، مدیران و برنامهدست می

آشنایی با آموزش  ؛ لذابیاموزند ،های نوین آموزشی استاز تکنولوژی برآمده

 در فضای مجازی یک ضرورت است. 

های ها و قابلیتمجازی و توجه به مزیتپذیرش آموزش در فضای چنین هم

، به روز های مختلف از قبیل هزینه، درآمدنسبت به آموزش حضوری از جنبه آن

به وجود  و نیز، دسترسی در هر زمان و مکان، بودن اطالعات، سرعت پخش

 آوردن نیاز برای مخاطبین و جامعه هدف آموزشی باید مورد بررسی قرار گیرد.

                                                           
 .3 ص. ،1388 عاملي، -1
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توانند های دینی می، و پیامپیام دارای کارکردهای متنوعی استکه نتیجه آن

 ؛ به نحوی که اگر شیوه انتقال پیام درست بوده،سازنده و مفید باشند دارای اثرات

آموزشی  رسانی وتواند اهداف تبلیغی، اطالع، میو در مسیر درست منتشر گردد

 و آثار فراوانی داشته باشد.  تأمین نموده، خود را

آشنایی نسل جوان با رایانه و انبوه اطالعات در سایبر، از طرف دیگر، 

ر ارتباط با سای رسانی و سرگرمی،و تنوع مطالب آموزشی، اطالع گیریفرا

، محتواهای علمی در سطح جهان ملل، سرعت تحوالت در کسب برخط

جنگ نرم و در حوزه  شورهاکسایر های مقابله با فعالیت گسترده رسانه

 که آموزش مجازی توسعه و گسترش یابد.  ،کندتهاجم فرهنگی اقتضا می

 -بزرگساالن آموزش الگوی ،طرح شده در این پژوهشلب با توجه به مطا

ویژه در ه ب -بوده استفاده قابل سنی هایدوره همه برای -آندوراگوژیک

 نظام در تحول ایجاد باعث که -سبک آموزش در فضای سایبر و مجازی

 شناخت و نیازسنجی اساس بر را جامعه آموزش که چرا شود؛می آموزشی

 کند.یم دنبال افراد نیازهای

با توجه و فضای مجازی در عصری که استفاده از ابزارهای الکترونیک 

متولیان و به اقتضائات دنیای مدرن، امری ضروری و گریزناپذیر است، 

های ها و پایگاهبا استفاده از بستر رسانه بایدمسئوالن فرهنگی و مبلغان دینی 

و  نر تبلیغاتگیری از هوسایل ارتباط جمعی نوین با نوآوری و بهره

ها و ارتباطات تصویری و نوآوری در تبلیغ، ایجاد جاذبه و انتقال پیام

قابل قیاس با تأثیرگذاری  های اسالمی در کمترین زمان با سرعت غیرارزش

واسطه با مخاطبان و امکان ارزیابی سریع بازخورد آموزشی و ارتباط بی

مجازی با قدرت در فضای  برخطضمن ارتباط دوسویه و امکان آموزش 

 مانور و به روز بودن، اصالح و ویرایش سریع و تکمیل مطالب علمی 
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ویژه جذب حداکثری نسل ه ب -ضمن تشویق، ترغیب و اقناع مخاطبان

و ضمن  ،و رفعت جایگاه علوم اسالمی شوند منجر به ارتقا بتوانند -جدید

یریت امور دهی زندگی اسالمی و مدمبارزه با خرافات و انحرافات، در سبک

ها و و بتوانند در دستیابی به اهداف، برنامه ،مسلمانان تأثیرگذار باشند

 تر عمل کنند.های تمدن اسالمی موفقهای نظام اسالمی و آرمانسیاست
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