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  اهفرصت و هاچالش: آوري اطالعاتفنو  ينيد تيترب
 2،  سيد رمضان عقيلي1فريبا موسوي

  
اين شتاب . ر سطح جهاني نيز گسترش يافتآوري اطالعات، سرعت توليد اطالعات دبا پيشرفت در فن
هاي د چالشو ايجا، برابري اطالعات با دانش، غلبه بر اطالعات به جاي دانش 3زدايي دانشمنجر به مشروعيت

  ).1992ليوتار، ( استهدششناختي در روند تربيت ديني و اخالقي معرفت
شناختي ايجاد كرده كه اي جديد روشهبا ويژگي  4در همين زمان، رشد اينترنت يك فضاي ريزوماتيك

آوري اطالعات، يك فضاي همچنين، فن). 1996بارت، (سبب بروز مشكالتي در آموزش مذهبي گرديد 
ايجاد نموده، كه در فرآيند يادگيري متون سنتي، به ويژه در فرآيند آموزش ديني سنتي  5يادگيري فرامتني
   .استساز شدهصولگرا مشكلهاي محافظه كار يا ادر سنتو  ضعيف عمل كرده

  :هدف هاي پژوهش
شناختي و متني مطرح شده توسط فناوري اطالعات شناختي، روشهاي معرفتمشكالت و چالش اين مقاله

  .  دهدقرار مي بررسيفرآيندهاي آموزش مذهبي سنتي را مورد  بر
تحليل اي و مروري با تأكيد بر توصيفي بوده و از روش كتابخانه -رويكرد مورد استفاده در پژوهش، تحليلي

  .استاسناد موجود، استفاده شده
شود كه ديگر مدرسه و نظام آموزش و پرورش كمتر اي به بحث گذاشته ميموضوع تربيت ديني در دهه

آوري اطالعات در حوزه در واقع صفت اصلي فن. قادر به كنترل محتواي يادگيري يادگيرندگان خواهند بود
آموز است و به تدريج نقش سطوح عالي آموزش و اعطاي نقش بيشتر به خود دانش آموزش و پرورش،

آوري اطالعات به آموزش و پرورش از بر اين پايه، قبل از انتقال فن. پرورش در اين مسير رنگ خواهد باخت
- ن پيشحيث ايفاي نقش در تربيت ديني، انتقال روح و صفت اساسي اين دوره، به متن تربيت ديني، به عنوا

اين امر به معناي اعطاي عزت يادگيري به يادگيرنده . شرط فرهنگي آن، از حساسيت بيشتري برخوردار است
 ريزي درسي معطوف به تربيت ديني استهاي اساسي برنامهو ارتقاي منزلت ياددهنده در مولفه
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ايم، به طوري كه در اثر هاي اخير شاهد انقالب اطالعات و ارتباطات بودهدر سال). 1390كاكوجويباري، (

  ). 1389به نقل از تافلر، (اطالعات و ارتباطات به ثبت رسيده است  آوريتحوالت، قرن جاري به نام فن
در فرآيند تربيت ديني مورد بحث قرار  هدش هاي معرفت شناختي ايجاددر بخش اول از اين مقاله چالش

- فنو اي ريزوماتيك را كه به وسيله رشد اينترنت شناسي فضهاي روشبخش دوم اين مقاله، ويژگي. گرفت

اين . است را مورد مداقه قرار خواهد دادايجاد كرده 1اي را به نام فضاي فرامتنيآوري اطالعات، فضاي ويژه
وري اطالعات براي آشناختي و متني مطرح شده توسط فنشناختي، روشهاي معرفتمقاله مشكالت و چالش
  .است و به ارائه راهكارهايي پرداخته ي سنتي را مورد تجزيه و تحليل قرار دادهفرآيندهاي آموزش مذهب

  :هاي پژوهشيافته
وري اطالعات معاصر در فرآيندهاي آموزشي مذهبي سنتي، شايد آهاي ناشي از فنبا تجزيه و تحليل چالش

تجزيه و تحليل ماهيت اين . مهاي آموزشي مذهبي مقابله و آنها را تصحيح كنيهاي اين سنتبتوانيم با كاستي
هاي آموزشي در جوامع آوري اطالعات، به ويژه براي سيستمها و مشكالت موجب شده توسط فنچالش

تاثير واقعي اينترنت،  .نداريزان با آن مواجهديني، مسئوليت مهمي است كه امروزه كارشناسان آموزشي و برنامه
 جدياين مسئله پيامدهاي . زندهم ميآموز را بردانش -معلم ي بينايجاد فضاي ريزوماتيك است كه رابطه

سه اصل اساسي آموزش مذهبي سنتي يا بنيادگرا كه با ظهور فضاي ريزوماتيك به . براي آموزش مذهبي دارد
هاي ها و شكل، روشنيز فرامتن. ، سلسله مراتب و نظم و انضباط دينيبازنمايي  :استچالش كشيده شده

  . اش به متون استوابستگي آموزش مذهبي سنتي ويژگي ديگر. در پي داشته استزش جديدي در آمو
شود كه اعتبار سنت، برگرفته از صحت و ثبات از متون اصلي بر اساس حقيقت متافيزيكي و متعالي تصور مي

ند و خواننده كخواننده ، فرامتن اقتدار و ثبات متون مذهبي را تضعيف مي -بخاطر انتقال رابطه نويسنده. است
جنگ هاي مخالف و يا يك ويژگي ديگر از فضاي فرامتن، تلفيق ايده. دهدرا در جايگاه  مولف قرار مي

است، در حالي كه هدف از آموزش ديني سنتي ايجاد يكنواختي، سازگاري و وحدت و همگرايي  2آموزشي
را  يآموزش سنت هايروش ممكن است آوريبر فن يآموزش مبتن .آموزان استدر رفتار و درك دانش

در . آن نيگزيو نه جا شودموارد، نه مكمل آن  يو در برخ شودآن  نيگزيموارد جا يو در بعض كند ليتكم
رسانه، در امر  كياز  شياست، ب يكيآموزش الكترون ياصل يكردهاياز رو يكيكه  يبيآموزش ترك
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 وه،يش نيدر ا .بر وب يمبتن ياز ابزارها يريگهآموزش معلم با بهر بيمانند ترك. شوديآموزش، به كارگرفته م
  .شوديم يمكمل آموزش سنت يكيآموزش الكترون

آوري اطالعات هاي جدي استفاده از فنرفت و تقليل اين چالشبا توجه به فضاي توصيف شده، براي برون
راهبرد  كيرت به صو ،يكيالكترون هايو آموزش يسنت هاياستفاده همزمان از آموزشدر آموزش ديني، 

در اين باب رويكردهاي مختلفي ارايه شده است كه در ادامه چند مورد را به  گردد ويم شنهاديمناسب، پ
  :صورت اجمالي شرح خواهيم داد

انتقال اطالعات از  ،و هدف يو اطالعات آموزش مربيبر  ياصل ديروش، تأك نيا در:  1آموزشي كرديرو. 1
  .نامند يوار م يطوطبرداشت   يروش را اصطالحا استراتژ نيا يبرخ. است ريبه فراگ مربي

 يمعلومات و دانش خود را م رنده،يفراگ .است ريبر شخص فراگ ديروش، تأك نيا در: 2گراساختن كرديرو. 2
 يم فايا يريآموزش و فراگ ندياست و استاد نقش راهنما را در فرآ شيخو يريمسئول فراگ سازد و در واقع

  .نامند يفكر كننده خالق م يروش را اصطالحا استراتژ نيا يبرخ. دينما
و در تعامل با  يو كسب دانش، مطالعه، به صورت گروه يريروش، با هدف فراگ نيا در: 3د تعامليكريرو. 3
  .است ياجتماع تيفعال كيدر قالب  ينديروش، اصطالحا فرآ نيدر ا يريفراگ. شود ياجتماع انجام م كي

در  يخود نقش اساس ر،يفراگ يعني ،است گراساختن كرديبر رو ياطالعات، مبتن آوريفن هيآموزش بر پا
فرايند يادگيري را براي  4گر نقش تسهيلاطالعات،  صرف انتقال يبه جا مربيدارد و  شيخو يريادگي

 يهاستميس تيموفق زانيدر م تواندذيل مينكات  ،با عنايت به مقدمات مطرح شده .كندفراگيران بازي مي
  :كنند فايا ينقش مهم در استفاده از فضاي مجازي به منظور آموزش ديني و اخالقي يموزشآ
تناسب محتواي منتخب با رسانه  .3؛ انتخاب مخاطبان و داوطلبان مناسب. 2اي؛ استفاده از نظام چندرسانه. 1

؛ مناسب يخاب فناورانت. 5؛ نوع آموزش نيخود در ا يآنها با نقش ها ييو آشنا مربيان آموزش. 4آموزشي؛ 
؛ به كار گرفته شده يهايورآآموزش مخاطبان و داوطلبان، جهت استفاده آسان و مناسب از امكانات و فن. 6
و آموزش  ياستفاده همزمان از آموزش مجاز. 8ي؛ ابيمناسب نظارت و ارز ستميس تيريو مد جاديا. 7

 .رودررو
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