
  
  
  
  

  کارکرد تربیتی رسانه؛ گفتمان نوین ارتباطی مبتنی بر 
  اندیشه اسالمی در ایران

  *حامد فروزان          
  **سیدرضا نقیب السادات          
  06/10/1395 :اریخ دریافتت              

  02/12/1395 :تاریخ پذیرش                           
  
  یدهچک  

 که از مفاهیم دوگانه ارتباطات ،ت محور مفهومی نوینی استارتباطات تربی
با نگرش در مفهوم ارتباطات انسانی . انسانی و تربیت دینی الهام گرفته است

 در برقراري غالباً به این موضوع اذعان نمود که توان میاز نوع اسالمی 
 ....ارتباطات اعم از چهره به چهره، حضوري، غیرمستقیم، فردي، اجتماعی و

 از دیگر . مسائلی نظیر رشد، تعالی، تربیت و هدایت را مشاهده نمودتوان می
سو، واقعیت نیز تداعی کننده این موضوع است که رسانه هاي نوین اعم 
شبکه هاي اجتماعی موبایلی و رسانه هاي کالسیک، نه تنها در ارائه ارتباطاتی 

افراد جامعه باشد، اقدامی نکرده اند، بلکه بعضاً ) دینی(که مبتنی بر تربیت 
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خود عامل مهمی در ترویج و گسترش بحران هاي اخالقی و تربیتی به شمار 
 اساسی سؤال بنابراین، نویسندگان درصدد ارائه پاسخی متقن بدین .می روند

  چیست؟ و در ادامه این مفهوم ارتباطات تربیت محور مفهوم کهباشند یم
نتایج پژوهش که بر اساس تحلیل نخبگی یا  یی است؟ها شاخصی بر چه مبتن

اي تدوین  ابزار پرسشنامه اي و گیري از مطالعات کتابخانه سوات و بهره
اصلی را در راستاي طراحی مدل ارتباطات تربیت محور  مؤلفه 22 ،اند دهیگرد

د تحلیل و  مورQSPM و با استفاده از تکنیک ها مؤلفهسپس . اند نمودهاحصاء 
واره  بندي متغیرها، طرح ارزیابی دقیق واقع شدند و پس از تبیین و اولویت

ي مورداستفاده در این ها هینظر. ارتباطات تربیت محور دینی تدوین گردید
ي تربیت اسالمی عالمه مطهري و ارتباطات دینی ها هینظرمبتنی بر مقاله، 

  .استپروفسور حمید موالنا 
واره، جامعه اسالمی، تحلیل  تباطات، تربیت، طرحار :هاي کلیدي واژه

  نخبگی
  

   طرح مسئله و تعریف آن-1
اي با پیدایش  حقیقی هر جامعه وجود. هاست انسانمحصول ارتباط  حیات اجتماعی

 یابد می و بر مبناي همین روابط بقاي آن استمرار شود میاولین شبکه روابط انسانی آغاز 
روحیات  و ر نوع ارتباط اجتماعی موجب تغییر رفتارازآنجاکه ه). 26: 1381ذاکر،(

برده  عنوان عامل تربیت نام شناسی از آن به شناسی اجتماعی و جامعه روان  درشود، می
 زمینه درك متقابل و تعامل بین افراد را فراهم انسانیارتباطات شود به همین سبب،  می
 صورت بدین. گردد می انسانیت ارتباطاسبب گستردگی  و درك متقابل از یکدیگر آورد می

 که شود میها و ظهور یک میدان اجتماعی  ها موجب پیوستگی فعالیت ارتباط انسان
 در این راستا، چارلز. دهد میافکار و عواطف همگان را در تعامل با یکدیگر قرار 
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ها در تعامل عاطفی و ارتباط  انسان  اصوالً،است مریکایی معتقدآشناس   جامعهکولی
 معموالً در هر ارتباط). 77-76: 1387آزاد، (شوند  میماعی با یکدیگر انسان اجت

عنوان   یک فرد یا چند فرد برجسته و ممتاز را به، براي حفظ تجانس و همسانی،گروهی
و این  گزینند ها برمی دهی به فعالیت  بر استمرار پیوندها و جهت)مربی (مراقبناظر و 

کامالً به خود را  فرددرنتیجه بخشد،  می توسعه عمل ضریب موفقیت و اطمینان را
مهر  (برسد تا بتواند در کنار آن به اهداف فردي و اجتماعی خود سپارد میگروهی 

صورت کارهاي گروهی اگر طبق اصول و قواعد مشترك انجام  بدین). 39: 1384علی،
 تماعی و اهداف بزرگ اجتحقق در تواند ، میشود و همه اعضا آن را محترم بشمارند

تحت ها،  ارتباطات هدفمند انسان .آمال تاریخی نقش و تأثیر عظیمی ایجاد نماید
منبع ، مدیریت واحد با تمرکز بخشیدن وجهت دادن به قوا و امکانات پراکنده افراد

 موانع را از مسیر خود کنار ترین بزرگ تواند می که کند میاي ایجاد  العاده قدرت خارق
 تربیت انسانی و ارتباطات مفاهیم دوگانه تلفیق بنابراین). 163 :1379نیک زاد، (بزند
 تحقق، صورت در که است هایی ویژگی حامل محور، تربیت ارتباطات قالب در دینی

 کرد خواهد مرتفع اسالمی جامعه در را.... و اجتماعی ارتباطی، تربیتی، معضالت تنها نه
  :کند می گریزناپذیر را محور تربیت ارتباطات لزوم ذیل، دالیل بلکه

 توسـعه  و رشـد  براي نیز انسان و است انسان توسعه جوامع، توسعه اساس) الف
 باتربیـت  کـه  اسـت  معقـول  انـسانی  ارتباطـات  و این  دارد عقالنی تربیت به نیاز خود،

  .زند می رقم ها آن براي را کامیابی با توأم و شایسته زندگی ها، انسان عقالنی
در  انگیزه و امید با ها انسان در آن که پرنشاط و پویا يا جامعه به دستیابی) ب

  به آن در انسانی ارتباطات که اي جامعه دارند، برمی گام توسعه، و تربیت و رشد مسیر
 ارتباطی، سالمت این سایه در و یابد می تحقق شده بیان هاي آسیب و اختالالت از دور

 اي، جامعه در اگر .بندد یبرم رخت آن از تفاهمات سوء و اضطراب و افسردگی

                                                
1. Charles Horton Cooley 
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 درستی را به خود هاي نقش ها انسان جامعه در آن آمد، فراهم معقول انسانی ارتباطات
 انجام به را خود تکلیف چگونه آن مقتضیات به بنا نقشی هر در دانند می و شناسند می

 ها انسان بین ارتباطات در حوزه عدالت گونه این و نشود ضایع کسی حق که رسانند
 نیز، جوامع در واقعی عدالت استقرار سمت به حرکت آغازین نقطه. شود می اکمح

 نداشته وجود "معقول حیات"مبناي بر عدالت که اي جامعه در اصوالً. جاست همین
 این از گیري بهره قدرت عقالنیت، از تهی جامعه چراکه ندارد، مفهومی نیز آزادي باشد،

 که آنجاست نیز انسان کرامت. داشت نخواهد خود تکامل و رشد براي را عظیم موهبت
 حیاتی شاخص این به دستیابی آورند پس بجاي درستی را به هم انسانیت حق ها انسان

  .)62-61: 1384 بهشتی، (است ها انسان عقالنی تربیت درگرو
 تربیت و رشد به دستیابی براي اسالمی جامعه حرکت رویکردي، با چنین) ج
 تحول" در باید می را انسانی کرامت و آزادي عدالت، هسای در پایدار و حقیقی

 مقطعی تحول و تغییر در نه کرد، جستجو ارتباطات عنصر و تعمیق "ها انسان شخصیت
 تواند می گفتمان این بسط و انسانی ارتباطات تبیین. اقتصادي و اجرایی ساختارهاي در

 انسانی، ارتباطات بتدر غی چراکه. باشد داشته تکامل و تحول این در عظیمی نقش
 مسئولیت و اخالق رفتن از بین حقوق، تضییع محنت، و رنج جز ها انسان زندگی

 مرارت و جهل افزایش نهایت در و الهی انبیاء تعالیم از نادرست گیري بهره اجتماعی،
 توسعه و تحول این سایه در سبب، همین به. بود نخواهد دیگري چیز ها انسان
 نژاد، از فارغ ها انسان در میان انسانی اصول پایه بر مدنیتی بنیاد ارتباطاتی، هاي شبکه
 در مسیر جامعه و ها انسان و شود می گذاري پایه منزلت و ثروت سن، جنس، قوم،

  ).96: 1387 کشاورز، (گیرند می قرار تعالی و تکامل
در  ایجاد تحول با انسانی ارتباطات به دستیابی براي ابزار ترین اساسی) د

 طریق از جز کنونی پیچیده جوامع در. است تربیت و آموزش ها، انسان صیتشخ
 منظور. نمود آماده در آن موفقیت و زندگی براي را ها انسان توان نمی تربیت و آموزش

 بلکه نیست، شود می مشاهده ها و دانشگاه مدارس در امروز که آنچه آموزش، از
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 هستی جهان ها، انسان تا است زندگی سالیان تمام در فراگیري بر مبنی بنیادین، اعتقادي
 نظام یک مهندسی در رویکردي چنین با. گیرند بکار و کنند درك باید، که گونه آن را

 در کارگر و آموزد می زندگی درس چیز، ازهر قبل دانشگاه محیط در دانشجو آموزشی،
 را خود یزندگ هاي مهارت و خانوادگی ارتباطات مداوم، هاي آموزش با کار محیط
 برخوردار تري مطلوب انسانی ارتباطات از ساله همه گوناگون اصناف و بخشد می بهبود

 در هم آن بعدي، تک هاي انسان تربیت براي فقط آن فضاي که آموزشی. شوند می
 را ها انسان و دارد بازمی توسعه و رشد از را جامعه رود، می کار به بسته محیط یکسري

  .)37: 1391 دهقانی، (سازد می رها کنونی عصر متعددو  گوناگون هاي بحران در
 چیزي تنها نیستند، جغرافیایی مرزهاي در محصور ها انسان که آینده جهان در) ه

 آن در سایه تا آورد ارمغان به بشریت براي را و آرامش صلح فضاي تواند می که
 بر مبتنی سانیان ارتباطات" گیرند، قرار معنوي و مادي توسعه مسیر در ها انسان
 با این مقدمات به طرح سؤاالت اصلی و فرعی پژوهش کنونی مبادرت .است "تربیت

 مبتنی بر اندیشه محور تیترب اتارتباط) مدل(واره  ي اصلی طرحها مؤلفه. خواهیم نمود
 توان میاسالمی در ایران کدامند؟ با نگرش در مفهوم ارتباطات انسانی از نوع اسالمی 

 در برقراري ارتباطات اعم از چهره به چهره، غالباًاذعان نمود که به این موضوع 
 ازدر هر دو نوع .  به دو نوع کلی ارتباط پی بردتوان می ...غیرمستقیم، فردي، اجتماعی و

 توان میوضوح  را به...این ارتباطات مسائلی نظیر رشد، تعالی، تربیت و هدایت و
  ).59: 1391 خانمحمدي و رحیمی، (نمودمشاهده 
  

   ضرورت و اهمیت تحقیق-2
 به مقوله تربیت ،ارتباطات تربیت محور تحقیقی است که از زاویه نگاه علم ارتباطات

. در واقع ارتباطات تربیتی ورود علم ارتباطات به حوزه علم تربیت است. نگرد یم
 مربی و  ارتباطات. تربیت برمبناي ارتباطات استاساساًچراکه به عقیده نویسندگان 
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اي بوده و در  رشته بنابراین، این مقاله از نوع میان. متربی و تأثیرات این دو بر یکدیگر
تواند  یمشده در آن   مباحث مطرحبنابراین. تعامل علم ارتباطات و علم تربیت است

یه اصلی و اساسی که بناست در این تحقیق به بوته آزمایش  فرض.جدید و جذاب باشد
ر اساس اندیشه اسالمی و در جامعه اسالمی، ارتباطات میان گذارده شود این است که ب

باشد که هدف غایی آن  یماعضا خصلتی چندبعدي دارد که هدفمند و مسئولیت ساز 
واقعیت انکار ناشدنی این است که از سویی دیگر، . باشد یمتربیت افراد جامعه اسالمی 

ا باهدف تربیت و رشد اعضاي اي از افراد جامعه ر چنانچه جامعه ایران بخواهد مجموعه
آن مبتنی بر دیدگاه اسالمی ایجاد کند نیازمند طراحی نوینی از ارتباطات انسانی است 

به . باشد یمي ارتباطی با مبانی دینی ها شاخصکه در این طرح عامل اصلی، توجه به 
 هایی که منجر به انجام این پروژه تحقیقاتی شد، به شرح دیگر سخن، برخی از ضرورت

  :باشند ذیل می
هاي ناب  مبتنی بر اندیشه محور تی تربیارتباط) مدل(واره  طرح عدم طراحی -1
  اسالمی،
ي اجتماعی نوجوانان و ها هیسرماتأثیرات ارتباطات انسانی بر میزان توسعه  -2

 جوانان ایرانی،
  ، محورتی تربات ارتباطها و سازوکارهاي غیردینی در اندیشه  حضور-3
هاي تربیتی و فرهنگی  کرر رهبر معظم انقالب براي تحول در برنامه تأکیدات م-4

 ، محورتی تربی ارتباطکشور و جایگاه حساس آن در
منزله الگوي کارآمد بر تحول نظام تربیتی و   ارتباطات تربیت محور دینی به-5

  .آموزشی جامعه ایران
 هدف نیتر هممنخستین و  در رابطه با اهداف مقاله حاضر باید اذعان نمود که

 ینیدارتباطی تربیت محور با استفاده از مبانی ) مدل(واره  مقاله کنونی تدوین طرح
دیگر، بر اساس مبانی دینی، ارتباطات میان  عبارتی به. باشد یمدر جامعه ایران ) اسالمی(

، از سویی دیگر، تربیت نیز نوعی ارتباط ردیپذ یمافراد باهدف تربیت و رشد صورت 
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 و این رابطه دوسویه در قالب ارتباطات انسانی صورت باشد یم و متربی میان مربی
واره   هدف پژوهش کنونی، تدوین و تبیین طرحنیتر مهم نخستین و بنابراین. ردیگ یم

 این اهداف فرعی نیتر مهمدر ادامه برخی از . باشد یمارتباطی تربیت محور دینی 
  :عبارتند ازپژوهش 
 بر روند تأثیرگذاري ها شاخص نیتر مهمرشماري  و بنییتب تالش در جهت -

  ،)ایران(توسعه ارتباطات تربیتی در نظام اسالمی 
گسترش  بر میزان  تالش در جهت تبیین تأثیرات ارتباطات تربیت محور دینی-

  ارتباطات مستقیم، چهره به چهره و حضوري،
از مبانی دینی در  تالش در راستاي تبیین فواید ارتباطات تربیت محور با استفاده -

  . ایرانی-صورت تحقق یافتن در نظام اسالمی
  

   چارچوب نظري-3
از ) ایران (یاسالمبهتر ارتباطات تربیت محور در نظام  در راستاي تبیین و تدوین هر چه

گانه ارتباطات دینی پروفسور حمید  نظریه تربیت اسالمی عالمه مطهري و اصول شش
ي مذکور باید اذعان ها يتئوروص چرایی استفاده از در خص. شده است استفاده موالنا

  ارتباطات تربیت محور دینی مقوله ارتباطات و تربیت را در درونکه آنجا  نمود از
اي بهره  ي تلفیقیها يتئور از ستیبا یم پس، دینما یماي بزرگ و جامع بررسی  شبکه

در ذیل بنابراین . ش دهدنوعی مفاهیم کالن دوگانه ارتباطات و تربیت را پوش برد تا به
  :گانه خواهیم پرداخت ي سهها يتئوراجمال به  به
  

  :نظریات عالمه مطهري در زمینه تربیت اسالمی -1-3
مطهري در عصري که اقبال عمومی به مسائل مربوط به انسان و تمرکز عالمه 

ر  دیگزمان گوناگون بر محوریت اومانیسم در حوزه اندیشه و عمل، بیش از هر مکاتب
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  فرهنگ اسالم ناب، عالم بهشناس آگاه به زمان و ، در جایگاه اسالمکرد میخودنمایی 
 انسان تبیین و به زیبایی تفسیر کرده دربارهزوایاي گوناگون   اسالم را ازهاي دیدگاه
 درباره آفرینش انسان، دو ساحتی و دوبعدي بودن انسان، که وي مانند آنچه ،است

 انسان، هدف و غایات انسان، استعداد و قوا و هاي ایشگر و ها بینشاصالت روح، 
بیان کرده ...  و خدا وها پدیدهانسان با سایر ارتباط  انسان، نوع تربیتنیروهاي انسانی، 

  .)96: 1382 حاجی صادقی، (است
 هدف غایی تربیت اسالمی، پرورش انسان مقرب الهی است که شاکله دینی در

فلسفه . دار از او سربزند د و رفتارهاي دینی ریشهطور کامل شکل بگیر وجود او به
توان یافت که خداوند انسان را براي این آفرید که  خلقت بشر را نیز در همین نکته می

با علم به این هدف . وسیله تربیت صحیح، کمال یابد و به سرمنزل مقصود برسد او به
بیت اسالمی به ایجاد تر. کند غایی، تربیت اسالمی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می

شود که زمینه را براي بروز و ظهور استعدادهاي فطري آدمی  وضعیت مناسبی اطالق می
هر زمان فرصت و امکان براي . سازد تر می یافته تر و کمال کند و او را بالنده فراهم می

 یتترب. کند شود، آن زمان قداست و ارزش پیدا می فعلیت یافتن استعدادها فراهم می
کند و  المی نیز به دلیل ارتباطش با فطرت الهی انسان، ارزش و اهمیت واالیی پیدا میاس

اي باارزش است  هرچند تربیت در مفهوم کلی مقوله. شود به علم مقدسی تبدیل می
بر این اساس ورود به . کند تربیت اسالمی به دلیل انتساب به اسالم قداست پیدا می

عنوان   عالمه مطهري به.واعد ویژه نیاز دارد تربیت اسالمی به اصول و قهعرص
اندیشمندي اسالمی در خصوص اصول تعلیم و تربیت اسالمی، مسائلی را مطرح کرده 

تواند فضاي فکري مشخصی را در تربیت اسالمی به  ها می است که بررسی و ارائه آن
 تربیتی  اصولنیتر مهم.  تعلیم و تربیت یاري رساندهوجود آورد و به کاوشگران عرص

  :صورت ذیل برشمرد  بهتوان میاسالمی مورد نظر عالمه مطهري را 
 پذیري مربی در تربیت متربیان،  اصل مسئولیت-1

 ، تربیت با معنویتارتباط میاناصل  -2
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  اصل ارتباط دوسویه فرد و اجتماع،-3

 ، کودکیهاصل تأکید به تربیت دور -4

  ،اصل انسانیت دوستی-5
  ).77-78: 1374مطهري، ( اراده گیري از اصل بهره -6
  
  : ارتباطات دینی از منظر پروفسور حمید موالنا-2-3

در ارتباطات دینی، پیام و اطالعات که محتویات هرگونه ارتباطاتی را ارائه 
 تفاوت میان ارتباطات دینی و غیردینی ترین مهماین . ارزش نیست ، خنثی و بیدهد می
رفتار  تباطات، به معناي انضباط ذهن یا هردر سنت اسالمی، کلمه ار. باشد می

 ارتباطات غیردینی، نظریات در. دهد میستایش است که یک فرد را برتري  قابل
 نگرش ترین بنیادي و اولین .آورد می و ارتباطات را به وجود دواند می ریشه گوناگون

واژه به این . )14: 1388 پورنقدي، (استنسبت به ارتباطات در اسالم، نظریه توحید 
ترتیب، یکی از  این به. باشد میمعناي وحدت، پیوستگی و هماهنگی تمام اجزاي جهان 

. وجود آمده استه  محورهاي ارزشی و اخالقی ارتباطات، در دنیاي اسالم بترین اساسی
یگانگی پروردگار، وجود هدف در خلقت و رهایی و آزادي نوع بشر از قیدوبند 

 کلمه، نظریه توحید، هرگونه ارتباط و پیوند فکري، عبودیت ما سوي اهللا و در یک
فرهنگی، اقتصادي، و سیاسی که بشر را تحت سلطه مخلوق درآورد را مردود 

 ویران اصل توحید، موجب به. الگوي ارتباطات اسالم به ربوبیت اعتقاد دارد. شمارد می
جویی از  سلطهگرایی، خویشاوندي و  کردن ساختارهاي فکري مبتنی بر نژادپرستی، قوم

 ارتباطات درونی، میان گوناگونبدین معنا که در انواع . اصول ارتباطات اسالم است
. باید این اصل حاکم باشد جمعی، میان فرهنگی و غیره می فردي، گروهی، عمومی،

وجود نیاید، در حقیقت اصل دیگري به وجود آمده ه چنانچه این اصل در ذهنیت ما ب
  ).19: 1392 حقیقی، (استدون ذهنیت غیرممکن چراکه سخن گفتن ب. است
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معروف  کننده مرزهاي اخالقی و ارتباطات اسالمی، مسئله امربه ومین اصل تعییند
مفهوم ضمنی و آشکار این اصل، مسئولیت فردي و گروهی براي . و نهی از منکر است

ات دینی ارتباط. هاست آنآماده ساختن نسل آینده براي پذیرش احکام اسالمی و اعمال 
هدایت و . در اینجا و الگوي آن در اسالم با مسئولیت هدایت و ارشاد همراه است

بدون این اصل، در اسالم ارتباطات مفهوم خود را . ارشاد یکی از اصول ارتباطات است
 ،اي رسول ما": پردازد میخوبی به تشریح این معنا  این آیه قرآن به. دهد میاز دست 

 ما ".ها را از طریق مناظره بیان کن ن دعوت کن و بهترین شیوه را به حکمت و قرآخلق
 اصلی در اینجا این است که سؤالو . به ارتباطاتی دعوت شدیم که بدون هدف نیست

. وسوي اصل توحید است  هدف همان ارشاد و هدایت به سمتقطعاًهدف چیست؟ 
 نظریه یکی از مفاهیم خاص نظریه مسئولیت اجتماعی در ارتباطات دینی از

همیشه در غرب اصلی به نام اصل . گیرد میمعروف و نهی از منکر نشأت  امربه
 و اند آورده این اصل را از کجا ها آناین نکته که . مسئولیت اجتماعی وجود داشته است

 جان الك آیا. ست مجزامبحثی خود نیازمند اند بودهچه کسانی بنیانگذاران این اصل 
اگر ما از فرهنگ و دین   یا افالطون؟ویا ژان ژاك روسو؟ بنیانگذار این اصل بود و 

 در ها آن که شویم میشک اسیر مفاهیمی  خود شناخت صحیحی به دست نیاوریم بی
     ).5: 1387 موالنا،(کردند  واردالگوهاي ارتباطات 

مفاهیم شهادت . سومین و چهارمین مفهوم بنیادین، مفاهیم شهادت و جهاد است 
درستی درك و فهم کرد که نظریه   بهتوان میاطات اسالمی را تنها زمانی و جهاد در ارتب

 چارچوباز منظر . خوبی شناخته شود تحصیل خیر و سعادت و دوري از شر به
 بر پایه شفاعت و توان نمیارتباطی و از منظر اخالق اسالمی، شهادت و جهاد را 

عنوان وساطت   بهصرفاً اصل علیت و نه چارچوببلکه باید در . وساطت تبیین کرد
سخن آنکه از منظر ارتباطات دینی و اسالمی،  کوتاه. همت گماشت معنوي به فهم آن

 قطعاً ،جهاد فی سبیل اهللا نباشد اگر. شهادت بدون جهاد و تبلیغ در راه خدا معنا ندارد
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 پنجمین مفهوم .در حال جهاد در راه مکتب دیگري غیر از اسالم و راه حق است
مفهوم امت از . ر ارتباطات دینی مفهوم امت یا جامعه بزرگ اسالمی استبنیادین د

باید اضافه کرد . مناظر ملی یا سیاسی فراتر از مفهوم سیستم ملت دولت مدرن است
حوزه مخاطبین در الگوي ارتباطات . کننده حوزه مخاطبین است مفهوم امت تعیین

. غرافیا، نژادپرستی و تاریخ دارد بستگی به ج،معمولی ریاضی یا سیاسی و یا اجتماعی
رو هستیم   در واقع با یک جامعه اعتقاداتی روبهشود میلیکن زمانی که مفهوم امت طرح 

 جغرافیا فاقد اهمیت است عاملهمچنین در خبر، . شود میکه عامل جغرافیا از آن جدا 
 امت هاي بهجن ترین مهمیکی از . شود میو مسئله اعتقادات از اهمیت شایانی برخوردار 

نژاد، . شود نمیعنوان اعضاي یک جامعه تمایز قائل  این است که اسالم میان افراد به
قومیت، قبیله پرستی، ناسیونالیسم و عوامل جغرافیایی کمترین نقشی در تمایز افراد 

 اما باید اذعان داشت که هرگز ملیت بر کنیم نمیما مسلمانان هرگز ملیت را انکار . ندارد
بلکه در این روابط، اعتقادات، باورها و درجات . ت ما حاکم نخواهد بودارتباطا

 فرد و روابط او با جامعه است که این .شود می ها آن توحید افراد موجب تمایز گوناگون
باید ارتباط فرد و جامعه . خود هدف نیست خودي اما این رابطه به. باشد میداراي ارزش 

ما شمارا نخست از ! اي مردم": فرمایند می در قرآن پروردگار. با خداوند معلوم باشد
 ظاهري وجود داشته باشد؟ آیا جز هاي تفاوتگونه   چرا باید این".مرد و زن آفریدیم

اما آیا . براي شناخت یکدیگر است؟ در این میان کسی برتر است که باتقواتر است
 تاریخ . منفی است ً پاسخقطعاً وجود داشته باشد؟ تواند میجامعه بدون ارتباطات 

لم و ابزار ارتباطات در عصر رنسانس در ع. ارتباطات همگام با تاریخ خلقت بشر است
مرتبه خاص در تاریخ  لیکن ارتباطات یک. اروپا به وجود آمد و بعدازآن رشد یافت
شناسی غرب  این اشتباه بزرگ تاریخ جامعه. بشریت همچون کشاورزي و اقتصاد نیست

نسان از دوره قبل از کشاورزي به دوره کشاورزي قدم گذاشت و است که معتقدند ا
. اکنون در عصر ارتباطات و اطالعات قرار دارد و هم شد... سپس وارد دوره صنعتی و
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چراکه خلقت بشر با ارتباطات آغاز شد و باید گفت ارتباطات از ابتداي خلقت انسان 
 ارتباطات را ها آنن در این است که اشتباه فاحش غربیا. بوده و تاکنون ادامه یافته است

آنچه که در قرون اخیر . آنکه ارتباطات یک جریان است ، حالکنند می اشتباه "داده"با 
 اند نکردهغربیان به این نکته توجه . ها و ابزارها است و نه ارتباطات یافته داده گسترش

ی، این اصل را وارد دقت یافته است و با بی که در عصر کنونی ارتباطات غیرمفید گسترش
   ).102: 1389 رئوفی، (نمودناقتصاد و پروسه مدرنیزاسیون نیز 

عنوان فضیلت و  به.  است"تقوا"ششمین اصلی که در اینجا باید تبیین شود، مفهوم 
 ارتباطات دینی، تقوا چه در سطح فردي و چه در چارچوبعنوان یک عنصر مهم در  به

الگوي . ل یک مسلمان عنصري است اساسی در همه اعماتقریباًسطح اجتماعی 
این . ها ارتباطات و جامعه اسالمی الگوي وحی و تقواست و نه الگوي اطالعات و داده

 اطالعاتی است و نه هاي دایرهکننده   چون تقواست که تعیینهایی نظریهاسالم و 
، آزادي مفهوم امانت. باشد می و آخرین مفهوم، مفهوم امانت در اسالم هفتمین .بالعکس

و مسئولیت را در انسان حفظ کرده و صحت و اعتبار متون پیام در ارتباطات اسالمی را 
در مفهوم امانت مأموریت خالفت به انسان واگذارشده است و با . کند میتضمین 

 مفهوم امانت در الگوي ارتباطات دینی و اسالمی، گامی سترگ در جهت واردکردن
با تلفیق ). 12 :1387موالنا،  (ایم برداشته خویش تر کردن ارتباطات هرچه اسالمی

هاي تربیت اسالمی عالمه مطهري و ارتباطات دینی پروفسور موالنا، نویسندگان  تئوري
باشند که دین اسالم، از ارتباطات افراد جامعه  مقاله حاضر درصدد اثبات این موضوع می

برد و در واقع همین عامل، یکی  عنوان ابزاري مهم در تحقق تربیت دینی آنان بهره می به
در . باشد هاي ماهوي ارتباطات دینی و غیردینی می ترین تفاوت ترین و اصلی از مهم

توان هدف اصلی دانست، لکن  ارتباطات دینی، تربیت افراد جامعه و هدایت آنان را می
  .توان یافت چنین هدفی در ارتباطات غیردینی نمی
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   پیشینه پژوهش-4
ي علمی که در رابطه ها پروژهنه پژوهش باید افزود اصوالً تحقیقات و در خصوص پیشی

البته ذکر این نکته مهم . ارتباطات تربیت محور صورت پذیرفته باشد، وجود ندارد با
ي دانشجویی در ها رسالهپژوهش، اعم از کتب، مقاالت و  است که تعداد بسیار زیادي

 لکن ارتباطات تربیت اند رفتهیپذورت ارتباطات انسانی و تربیت دینی ص يها نهیزم
حال، در اینجا به  بااین. رود یم بدیع در این راستا به شمار کامالًمحور موضوع نوین و 

  :ي صورت گرفته مرتبط با بحث اشاراتی خواهیم نمودها پژوهش نیتر مهمبرخی از 
 تمعتقد اس انسان "دین و ارتباطات" بیات در پژوهشی با عنوان اهللا حجت -

گیرد،  می سرچشمه هستی مبدأ از که است آیینی و برنامه قانون، پیام، همان که دین
که  بخشی ترین مهم .دارد ارتباطی کاربردهاي و ماهیت کامالً و است انسان مخاطبش

حدود  و انواع که است معارفی کند، می آشکار خوبی به را دین ارتباطی کارکرد و ماهیت
مسیري  و آفرینش نظام در انسان به جایگاه توجه با. نماید می تبیین را انسان ارتباطات

 هاي بخش ترین مهم است، کرده ترسیم او سعادت براي دین قالب در خداوند که
 او ارتباطات مدیریت و تنظیم تبیین، به غیرمستقیم و مستقیم صورت به معارف دینی

 حامل نیز دین و شود می خالصه او ارتباطات در انسان زندگی همه زیرا پرداخته است،
  .آموزد می را کردن برقرار ارتباط و زیستن چگونه آیین که هایی است پیام

معناداري در جهان " علی آدمی و صباغ کلجاهی درتحقیقی با عنوان -
را  اندیشمندان ارتباطات از  برخی نظریاتترین مهم تا نمودند سعی "ارتباطات

 ها آنها با عامل فرهنگ و همچنین نقش  ط رسانهچگونگی ارتبا. دهند قرار موردتعامل
ها  ها با یکدیگر از خالل رسانه ها و نحوه ارتباط انسان دهی به شخصیت انسان در شکل

                                                
-15، شماره 1392دین و ارتباطات انسان، مجله حدیث و اندیشه، بهار و تابستان اهللا بیات،   حجت. 

-دوره 1391یز ی علی آدمی و صباغ کلجاهی، معناداري در جهان ارتباطات، نشریه تحقیقات فرهنگی ایران، پا ،
  .3، شماره 5
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که   آنجایی از.  را داشتها آنجمله عواملی بودند که این مقاله دغدغه بررسی  از
 در حوزه اقتصاد، اًخصوصسازي،  شدن یا به تعبیر بعضی از اندیشمندان، جهانی جهانی

 ویژگی و مشخصه جهان امروز است، عامل رسانه ارتباط تنگاتنگی در ترین مهم
صورت  توجهی چه به طور قابل  و ازآنجاکه دین بهکند میگسترش این مقوله بازي 

 آن دارند، در را شدن که رسانه نقش کاتالیزور صورت سلبی از جهانی ایجابی و چه به
 ارتباط بین دین، رسانه و وضعیت معناداري در ش نویسندگان،پژوه، گیرد می تأثیر

  .کند میجهان ارتباطات را بررسی 
  

  پژوهش شناسی روش -5
  :متغیرها تعاریف -1-5

 يها  شکلبه ارتباطات انسانی يها  کنشمیان  در چارچوب:انسانی ارتباطات -الف
. دهند ی مروي وتمتفا يها  بافتدر ها شکل این از هرکدام. دارد وجود گوناگونی
 ارتباطات ساده بیان به. است "خود با ارتباط یا فردي درون" ارتباطات شکل نخستین

 واقعدر . کند ی مبرقرار ارتباط خودش با فردي که دهد ی مروي زمانی فردي درون
 در فردي هر که است ذهن صداي یا درونی نداي همان فردي درون ارتباطات

 از فردي شکلی هرچند فردي، درونارتباط . شنود ی مرا آن روزمره گوناگون هاي یتموقع
مثالً . گذارد ی میر تأثارتباطات دیگر يها  شکلدر فردي هاي کنش میان بر اما است ارتباط
 به خواهد ی مکه ییها  صحبتمورد در سخنرانی از پیش دارد سخنرانی قصد که فردي
: 1391 کلجاهی، و آدمی(کند  ی مفکر دیگر چیزهاي و سخنرانی آغاز نحوه بیاورد، زبان
 ظریفی تفاوت البته. است فردي میان یا دونفره ارتباطات انسانی، ارتباط دیگر شکل). 83

 را ها آن موارد از بسیاري در هرچند دارد، وجود فردي میان و دونفره ارتباطات میان
 برخی در فردي میان ارتباطات که است این تفاوتآن . برند ی مکار به هم جاي به

 دونفره ارتباطات ساده بیان به اما. بدهد روي دو نفر از بیشتر میان است ممکن ها موقعیت
 در فرد دو میان ارتباط از شکلی هر مانند است، دو نفر میان معنا یا اطالعات تبادل
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 شکل ارتباط این یگاه). نفر دو علمی گفتگويمثالً  (روزمره گوناگون هاي یتموقع
 الکترونیکی وسایل باواسطه نیز گاهی. فرد دو میان نامه تبادل مانند کند ی مپیدا نوشتاري

 ارتباط این نیز گاهی گویند ی میزنقطه ن به  نقطهارتباط آن به که شود ی مممکن مانند تلفن
 ارتباط آن به که شود می ممکن یوتر کامپبر مبتنی ارتباطی يها  و شبکهیوترها کامپواسطه به

 طریقاز ) چت (گفتگو یا ایمیل تبادل مانند گویند، می کامپیوتر باواسطه فردي میان
در  روزانه فرد هر. است کوچک يها  گروهانسانی، ارتباطات سومشکل . اینترنت

 دوستانه، يها  جمعخانواده،. کند ی مبرقرار ارتباط با دیگران یگوناگون کوچک هاي گروه
 هاي در گروه. هستند کوچک يها  گروهزا ییها نمونه... و ورزشی هاي یم تهمکاران، گروه

) زیاد یا کم (گروه درون ارتباطی فرایندهاي در و هستند فعال اعضا تمامی کوچک
 گوناگون هاي یت موقعدر است ممکن کوچک هاي در گروه حال درعین. دارند مشارکت

  ).82-81: 1391 لطفی، (بگیرد عهده بر را گروه رهبري گروه اعضاي از یکی
 آن تر از بزرگ گروه عمومیدر ارتباطات . است عمومی ارتباطات چهارم شکل

 از ییها شکل. باشند داشته مشارکت ارتباطی فرایندهاي اعضا در همه که است
از  یکی. دهد ی مروي ها این مانند و ها سخنرانی درس، يها  کالسدر عمومی ارتباطات

 از شکل در این اعضا مشارکت میزان که است این عمومی ارتباطات مهم هاي ویژگی
 فرایندهاي در فعال شکل به) نفر چند مواردي در یا (یکمعموالً . نیست برابر ارتباط

 محدودي مشارکت یا هستند پیام کننده دریافت اعضا دیگر و کنند می  شرکت ارتباطی
 ارتباطات آشناي و پنجم شکل. کند ی متدریس معلم که درس يها  کالسمانند دارند،

 روي جمعی يها  رسانهطریق از جمعی ارتباطات. است جمعی رتباطاتا انسانی،
 صنعت کتاب، تلویزیون، و یو راد،ها  مجلهها، روزنامه شامل جمعی يها رسانه. دهد یم

 از معموالً جمعی ارتباطات محتواي. شود ی مکامپیوتري هاي ي بازو اینترنت سینما،
 پخش یا منتشر و آماده) دولتی یا عمومی خصوصی، (بزرگ اي رسانه يها  سازمانسوي

 و تولید ارتباطی نوین هاي ي تکنولوژو کامپیوتري يها  شبکهامروزه هرچند شوند، یم
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. است کرده تسهیل را افراد موارد برخی در و کوچک يها  گروهبراي محتواها انتشار
  ).87 :1391 لطفی،(

 نحوه براي را آدمی که است فرایندي دینی  تربیت):اسالمی (ینی دتربیت -ب
 با افراد ساختن آشنا منظور به دینی تربیت دیگر، عبارتی به. سازد ی ممهیا حیات از خاصی
 به توجه دینی، اعمال و ها سنت پذیرش دینی، عقاید و ایمانی معرفت کسب جریان

 در ایمان پرورش یا ایجاد دیگر، عبارت به و دین یید تأمورد رفتاري و اخالقی مالحظات
 به مذهبی تربیت و تعلیم": نویسد ی مزمینه این در گریمیت. پذیرد ی مرتصو افراد
 خصوص به شود، ی مافراد در ایمان پرورش موجب که دارد اشاره هایی یتفعال
 معرفت اصلی هسته به نوجوانان و کودکان کردن آشنا یا ساختن وارد به که هایی یتفعال
 تربیت هدف). 210-209: 1384 تولیت،( "شود ی ممنجر... و ایمانی عقاید و ایمان به

 درباره آگاهانه بتوانندها   آنتا رساند، یاري دین فهم در را جامعه افراد که است آن دینی
 تربیت و تعلیم از او مندي بهره انسان، شدن سعادتمند راه تنها بنابراین. بیندیشند آن

 حاکم اي ویژه يها  شاخصو ارزشی نظام و بینی جهان اسالمی، تربیتدر . است دینی
 ها ویژگی و ها شاخص این. سازد ی ممتمایز تربیتی يها  نظامدیگر از را آن که است

 در ما که اینجاست و شود اخذ روایات و آیات یعنی اسالمی متون از بایست یضرورتاً م
 توانیم یها نم  آنبه مراجعه بدون و نیستیم اسالمی متون از نیاز بی اسالمی تربیت تعریف

 تربیت واقعیت گرفتن در نظر با بنابراین. دهیم ارائه اسالمی تربیت از بینانه واقع عریفیت
: دکر ارائه اسالمی تربیت براي را زیر تعریفتوان   میآن، اسالمی بعد لحاظ با و
 بر متربی و مربی میان دوسویه و هدفمند یت از فعالعبارت است اسالمی تربیت"

 تحقق راستاي در متربی به کمک منظور به اسالم یارزش نظام و بینی جهان اساس
 فردي، گوناگون يها  جنبهدر او شخصیت پرورش و وي هاي یت قابلبه بخشیدن

 تربیت معرفی درصدد تعریف این. "....و عقالنی اخالقی، عاطفی، جسمانی، اجتماعی،
 الزم ياه  شاخصو ها ویژگی بیان به باید بیشتر تفصیل و توضیح براي که است اسالمی

  ).30-29: 1380، پوریدرش (نمود اقدام حیطه آن در
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  : روش و تکنیک تحقیق-2-5
روش تحقیق نیز مبتنی بر تحلیل نخبگی یا سوات با استفاده از ابزار پرسشنامه 

حجم نمونه مشتمل . باشد  میQSPMو تکنیک تحقیق نیز استفاده از ماتریس . باشد می
باشد و در نهایت  گیري بر اساس اشباع نظري می روش نمونه. بر شصت نفر بوده است

برآورد حجم . گرفته است وتحلیل اطالعات در سطح فردي و خرد انجام سطح تجزیه
  .باشد یمنمونه بر اساس اشباع نظري 

  
  ها وتحلیل داده  تجزیه-6

  :ها شناسایی انواع شاخص - گام اول-الف
وم ارتباطات انسانی و تربیت هاي مرتبط با دو مفه ترین شاخص در گام نخست، مهم

 شاخص اصلی از 59 کاوي به دست آوردیم که در نهایت دینی را از طریق روش داده
  :ایم بندي نموده بطن آن استخراج گردید که در جدول ذیل طبقه

  هاي ارتباطات و تربیت  استخراج شاخص-1 جدول
 شاخص شاخص شاخص شاخص

 وجود واسطه عدم  کنترلو نظارت همگرایی و همپوشانی اعتمادسازي

مخاطرات تبیین تحریف و تغییر امنیت مداري  ها تفاوت ریشه شناخت 

 ها واکنش و کنش شناخت
 )تعامل(

 پذیري میزان تعمیم پویایی تأثیرگذاري میزان

 محدودیت تعداد مربیان
میزان آزادي عمل 

 مربیان
وجود  عدم

 واسطه
 سازي گفتمان

هاي آموزشی  احیاي روش
 یو تربیت

 هویت و سازي هویت
 بخشی

 ها انگیزه شناخت
 متربیان معرفت و بصیرت
 مربیان سوي از

   پروري نخبه ابداع و نوآوري قابلیت
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  :ها شاخص انواع تفکیک -دوم گام -ب
گانه را در دو جدول و در قالب ارتباطات و  59 هاي اصلی در گام دوم، شاخص

  :تربیت تفکیک نمودیم
در این پژوهش تعریفی که از ارتباطات انسانی بیان :  الیه اول، ارتباطات-

 بین معانی بودن همسان شرط به گیرنده به فرستنده از پیام انتقال فرایند عنوان گردد به می
 .شود می دو هر احساسات ذهنی و مفاهیم شامل ارتباط علم در  معنا.است ها آن

 گذاشته اشتراك به و تعریف افراد بین معنا آن در که ست فرایندي ارتباطات انسانی
 گیرنده درنظرگرفته و فرستنده، پیام یک به ارتباط. )Watzlawick, 2000: 62 (شود می

 براي باشد یا از منظور فرستنده حضورداشته. ندارد نیاز گیرنده نیاز دارد، هرچند شده
 تاسردر سر تواند می ارتباطات بنابراین ، باشد آگاه ارتباط درزمان ارتباط برقراري
 نیازمند ارتباطات). Rogers, 2011: 14 (دهد رخ و مکانی گسترده زمانی هاي مسافت

     .بگذارند اشتراك به را ارتباطی مشترکات از اي ناحیه ارتباط هاي بخش که است آن
هاي برگزیده ارتباطات انسانی مشخص  اي را براي معرفی مؤلفه  گانه28بندي  دسته

مجموع  ها بوده و در اي از زیر شاخص ا خود شامل مجموعهه نمودیم که هر یک از آن
  . مورد اصلی اشاره گردید84به 

  محور دینی تربیت هاي ارتباطات انسانی در بخش ارتباطات ها و زیرشاخه  شاخص-2جدول 

ف
ردی

 

  زیر شاخص شاخص

 پیوستگی
 اعتمادسازي 1 گشودگی

 همپوشانی
 همگرایی

 امنیت مداري 2 ثبات

 آرامش
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 نظم
مندي چارچوب  پویایی 3 

ریزي برنامه  
  تعامل مندي

 )تعامل (ها واکنش و کنش شناخت 4  بخشی الهام

  مداري رفتار
  عالیق و سالیق

 ها تفاوت ریشه شناخت 5  هاي قلبی داشت باور

  بسترهاي ذهنی
  بهتر شناخت
 وجود واسطه عدم 6  بیشتر آشنایی

  باالتر شدن اجتماعی
  گرایی مثبت

 همگرایی و همپوشانی 7  ها مندي عالقه گذاشتن اشتراك به

  سازي محتوا
  سواستفاده هاي شخصی

 تحریف و تغییر 8  جعل
  ترویج اکاذیب
  خودشناسی
 تأثیرگذاري میزان 9  خودآگاهی

  تقویت تعلم و یادگیري
  منع گسترش فساد

 و کنترل نظارت 10  ها رست برنامهاجراي د

  تحقق اهداف
  استرس مدیریت

 مخاطرات تبیین 11  گر عوامل اخالل شناخت

  احتیاط مداري
  فراگیري

 پذیري میزان تعمیم 12  حمایت گري

  توسعه توانمندي
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یعنی بر اساس نظریه عالمه مطهري تربیت :  الیه دوم، تربیت اسالمی-
،  موجود است به فعلیت درآوردن و پروردنشی یک استعدادهاي درونی را که بالقوه در

تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه، حیوان و انسان صادق است و اگر در بنابراین، 
 به مفهوم واقعی این که نه ایم کاربرده به مجازاًمورد غیر جاندار این کلمه را به کار ببریم 

 گانه اي را براي معرفی 31بندي  هدست). 29: 1374مطهري، (ایم داده را پرورش آنشی
ها خود شامل  هاي برگزیده تربیت اسالمی مشخص نمودیم که هر یک از آن مؤلفه

  . مورد اصلی اشاره گردید93ها بوده و درمجموع به  اي از زیر شاخص مجموعه
  

  محور تربیت هاي تربیتی در بخش ارتباطات ها و زیرشاخه  شاخص-3جدول 

ف
ردی

 

  زیر شاخص شاخص

  نیازمحوري
 محدودیت تعداد مربیان 1  ممنوعیت دوشغله بودن مربیان

  نظارت سختگیرانه و بازخواست مداوم از مربیان
 اصالت کار تشکیالتی

انعطافضرورت وجود   میزان آزادي عمل مربیان 2 

هاي متعدد آموزش روش  
  ارتباط مستقیم میان مربی و متربی

 وجود واسطه عدم 3  همیشگی مربیان در کنار متربیانحضور 

  آموزش مستمر متربیان از سوي مربیان
  ها شناخت واقعیت

 سازي گفتمان 4  به فعلیت درآوردن

  اجتماعی مسئولیت
  جویی حکمت اصل

 هاي آموزشی و تربیتی احیاي روش 5  افراد هوشمند سازي و آگاهی

  آموزش از پائین به باال
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  ها القاي ضرورت
 بخشی یتهو و سازي هویت 6  پاسخگویی به نیاز متربیان

  مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی
  انسانی ادراك توسعه

 ها انگیزه شناخت 7  هاي محوري تدوین ارزش

  مخاطرات تبیین
  شناسایی نیروهاي توانمند

 8  ساالري شایسته بر تأکید
 سوي از متربیان معرفت و بصیرت

 مربیان
  پیشرفت جهت و حرکت مسیر یینتع

  الگوسازي
 ابداع و نوآوري قابلیت 9  مشکالت حل در تسهیل

  جمعی کار فرهنگ توسعه
  جمعی هویت و خرد گیري شکل

 پروري نخبه 10  نیرو پرورش و سازي کادر

  منابع بسیج

  
  :)SWOT(استفاده از تحلیل نخبگی  -سوم گام -ج

گانه اکنون با استفاده  باطات و تربیت در جداول سههاي ارت پس از تفکیک شاخص
  در ابتدا به تفکیک عوامل درونی و بیرونی و سپس تبیین نقاط"SWOT"از تحلیل 

هاي  بندي شاخص ها و تهدیدها و در نهایت در راستاي رتبه ضعف، فرصت قوت،
ها به تدوین پرسشنامه خواهیم پرداخت که در  گذاري آن شده و ارزش طراحی

  :باشند صورت می  بدینصفحه بعدهاي  دولج
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  هاي ارتباطات تربیت محور  تفکیک عوامل درونی و بیرونی شاخص-4 جدول

 عوامل بیرونی  عوامل درونی

 ها تفاوت ریشه عدم شناخت اعتمادسازي

 وجود واسطه پروري نخبه

 پذیري میزان تعمیم )تعامل (ها واکنش و کنش شناخت

 طراتمخا تبیین امنیت مداري

  محدودیت تعداد مربیان

  پویایی

  تأثیرگذاري میزان

  همگرایی و همپوشانی

  تحریف و تغییر

  و کنترل نظارت

  ها انگیزه شناخت

  مربیان سوي از متربیان معرفت و بصیرت

  ابداع و نوآوري قابلیت

  هاي آموزشی و تربیتی احیاي روش

  بخشی هویت و سازي هویت

  يساز گفتمان
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  ها و تهدیدهاي ارتباطات تربیت محور  ماتریس ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت-5 جدول
 :ها فرصت :نقاط قوت

هاي    اعتمادسازي مناسب از طریق ایجاد شبکه-
 ارتباطاتی،

  نظارت و کنترل هوشمند،-

شناخت و پرورش نیروهاي نخبه از طریق 
 سازي، شبکه

 ربیان ،م سوي از متربیان معرفت و صیرت

سازي ارتباطات  تر از طریق شبکه پویایی مناسب
  انسانی،

 قابلیت نوآوري و ابداع،

از ) تعامل (ها ها و واکنش کنش تر شناخت بهتر و جامع
 سازي، طریق شبکه

 بخشی ، هویت و سازي هویت

 ی،تی و تربی آموزشيها  روشيایاح سازي، میزان اثرگذاري در سطح وسیع از طریق شبکه

  ایجاد امنیت در سطحی وسیع، سازي، مانگفت

هاي افراد از  ها و توانایی تر از انگیزه شناخت دقیق
 سازي ارتباطات، طریق شبکه

 

  :تهدیدات  :نقاط ضعف
 ها، تفاوت ریشه عدم شناخت محدودیت تعداد مربیان،

 تحریف و تغییر،  عدم وجود واسطه

  مخاطراتنییتبعدم   يریپذ می تعمزانیم

  
  :طرح پرسشنامه -چهارم امگ -د

نامه تدوین  ها و تهدیدها، پرسش پس از تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت
 هاي استخراج منظور تبیین میزان اهمیت شاخص در واقع طرح پرسشنامه به. گردد می

  .باشد تا در نهایت بتوان راهبردهاي مشخصی را تدوین نمود شده می 
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هاي حاصل از  دهندگان و تحلیل داده سخها از سوي پا دریافت پاسخنامه پس از
ا استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به تبیین میزان بها  پرسشنامه

ها تفکیک و  ها مبادرت نموده و طبق جدول ذیل داده اهمیت هریک از شاخص
  :مشخص و نمره نهایی عوامل داخلی و خارجی نیز تعیین گردیدند

  
  بی عوامل داخلی ماتریس ارزیا-6جدول 

 میانگین  گویه
 ضریب
  اهمیت

ضریب 
 اهمیت

  شده نرمالیزه

 میانگین
  رتبه

 امتیاز
  موزون

 0,561  )3-4(  )0-0,1(  )0-1(  نقاط قوت

 0,630 3,3 0,058 0,58  ،ی ارتباطاتيها   شبکهجادیا  قیطر از   مناسبياعتمادساز

 0,610 3,41 0,061 0,61 نظارت و کنترل هوشمند،

 0,557 3,50 0,055 0,55 ،يساز   شبکهقی نخبه از طريروهایرورش نشناخت و پ

 0,744 3,37 0,067 0,67  ،انی مربي از سوانی و معرفت متربرتیبص

 0,673 3,43 0,071 0,71   ،ی ارتباطات انسانيساز  شبکهقیتر از طر  مناسبییایپو

 0,689 3,23 0,059 0,59   و ابداع،ي نوآورتیقابل

  
 میانگین  گویه

 ضریب
 اهمیت

ضریب 
 اهمیت

 شده نرمالیزه

 میانگین
 رتبه

 امتیاز
 موزون

 0,125  )1-2(  )0-0,1(  )0-1(  نقاط ضعف

 0,114 1,69 0,0621 0,621 محدودیت تعداد مربیان،

 0,273 1,76 0,0355 0,355  عدم وجود واسطه

 0,116 1,52 0,0877 0,877  يریپذ می تعمزانیم

  1,6 :نمره نهایی عوامل داخلی
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  خارجی عوامل ارزیابی ماتریس -7جدول 
 میانگین  گویه

 ضریب
 اهمیت

ضریب 
 اهمیت

 شده نرمالیزه

 میانگین
 رتبه

 امتیاز
 موزون

 0,15  )3-4(  )0-0,1(  )0-1(  ها فرصت

) تعامل(ها  ها و واکنش تر کنش شناخت بهتر و جامع
  ،يساز  شبکهقیاز طر

0,47 0,047 3,36 0,16 

 0,2 3,47 0,051 0,51  ،ی بخشتی و هويساز تیهو

 0,18 3,21 0,043 0,43  ،يساز  شبکهقی از طرعی در سطح وسي اثرگذارزانیم

 0,25 3,3 0,057 0,57  ،یتی و تربی آموزشيها  روشيایاح

 0,21 3,19 0,037 0,37    ،يگفتمان ساز

 0,19 3,78 0,032 0,32  ع،ی وسی در سطحتی امنجادیا

 افراد از يها ییوانا و تها زهی از انگتر قیشناخت دق
     ارتباطات،يساز  شبکهقیطر

0,46 0,046 3,51 0,13 

  
 میانگین  گویه

 ضریب
 اهمیت

ضریب 
 اهمیت

 شده نرمالیزه

 میانگین
 رتبه

 امتیاز
 موزون

  تهدیدها
   )1-2(  )0-0,1(  )0-1( ها، تفاوت ریشه عدم شناخت

 0,48 1,6 0,063 0,63 حریف و تغییر،ت

 0,52 1,2 0,043 0,43  مخاطراتنییتبعدم 

  1,4 :مجموع نهایی
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  : خارجی-استفاده از ماتریس داخلی -پنجم گام -ه
 ماتریس  خارجی از تلفیق-در نهایت ماتریس داخلی:  خارجی-ماتریس داخلی

آید و نتیجه آن،  ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به دست می
هاي باال،  شده از ماتریس با توجه به نتایج کسب. دهد راهبرد اتخاذي را نشان می

 .شود  خارجی به شکل زیر ترسیم می-ماتریس داخلی

  
2,5  1,6  

  :امتیاز ماتریس عوامل خارجی
  
  

               2,5    
  

              1,4  
    

 
  

 WOراهبردهاي  SO  راهبردهاي

ــاز ــب از طرياعتمادس ــ مناس ــادی اقی ــبکه ج  ش
 ،ی ارتباطاتيها 

ــرورش ن ــایشــناخت و پ ــه از طريروه ــ نخب  قی
 ،يساز شبکه

 يســاز   شــبکهقیــتــر از طر   مناســبییایــپو
 ،یارتباطات انسان

هـا   هـا و واکـنش   تـر کـنش   شناخت بهتر و جـامع   

ــا ــه ب ــدودیت بــه توج ــداد مح  از مربیــان، تع
ــه ــا طلب ــشتر  و ه ــداد بی ــشجویان تع ــراد و دان  اف

 شود هااستفاده ترگروه باتجربه

ــا ــشی تخــصیص ب ــت از بخ ــاي فعالی ــی ه  تربیت
 و نوجوانــان تحــصیلی افــت از مدرســه در افــراد

 عمـل  بـه  جلـوگیري  هـا   شـبکه  در حاضر جوانان
 مربـی  نـوعی  خـود  مدرسـه  دیگـر   عبـارتی   به آید،

                                                
1.IE 

 استراتژي تغییر جهت  استراتژي تهاجمی

  استراتژي تدافعی  استراتژي تنوع
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 ،يساز  شبکهقیاز طر) تعامل(

ــم ــذارزانی ــطح وســ ي اثرگ  قیــ از طرعی در س
 ،يساز شبکه

 ،يگفتمان ساز

 يهــا یی و توانــاهــا زهیــ از انگتــر قیــشــناخت دق
  ارتباطات،يساز  شبکهقیافراد از طر

ــاظر و حاضــر ــر ن ــراد تربیتــی هــاي فعالیــت ب  اف
 جلـوگیري  آنـان  تحـصیلی  افـت  از هـم  تـا  باشد
 اجـرا  تـر   بهینـه  و بهتـر  افـراد  تربیـت  هـم  و شود
 .گردد

 و کاسـته  تربیتـی  هـاي   شـبکه  بر ناظرین تعداد از
 .بسپارند متربیان خود به را نظارت وظیفه

ــابع ــی را الزم من ــوان م ــق از ت ــود طری ــراد خ  اف
ــر ــروه، حاض ــاي در گ ــی نهاده ــذهبی-فرهنگ  م
 نمود تهیه .... و بسیج هاي پایگاه همچون

 و هــا جـذابیت  از بایـد  تربیتـی  هـاي  برنامـه  ارائـه 
 ظــامی،ن اردوهــاي مــثالً. باشــد برخــوردار تنــوع

 ....و نور راهیان اردوهاي فرهنگی،

 ســوي از بایــد شــبکه یــک برنامــه و اســتراتژي
ــراد  مــثالً (مقطعــی صــورت بــه شــبکه، آن اف

 هـدف  یـک  بـه  دسـتیابی  اندیـشه  بـا  و) ساله  یک
 .باشد معین و کالن

ــان ــر از مربیـ ــراد دیگـ ــبکه افـ ــتاي در شـ  راسـ
ــر شــناخت ــان از بهت ــد بهــره متربی ــثالً. گیرن  از م
ــا و دوســتان  از برخــی متربــی، خــانواده حتــی ی

 و اخالقـــــــی و روانـــــــی خـــــــصوصیات
 .شوند جویا را وي هاي توانمندي

 بحرانـی  شـرایط  در نیروهـا  بـسیج  شوراي ایجاد
 شبکه هر مربیان مدیریت با

  WTراهبردهاي  STراهبردهاي 
ــرایط در نیروهـــا بـــسیج شـــوراي  ایجـــاد  شـ

 شبکه هر مربیان مدیریت با بحرانی

 و متربیـان  خـانواده  بـا  ارتباطـات  هدامنـ  گسترش

 اي شبکه هاي فعالیت بر پیوسته و کامل نظارت

 غیرتربیتی هاي شبکه با صریح و قاطع برخورد

 کشور در غیردینی تربیتی هاي شبکه فعالیت منع
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 ها جلسه از برخی در آنان از دعوت

ــایی ــی و شناسـ ــش معرفـ ــوزان دانـ ــه آمـ  نخبـ
 دیگـــر و مدرســـه مـــدیران ســـوي از مـــدارس

 هـاي   شـبکه  مربیـان  بـه  در گـروه   حاضـر  متربیان
 تربیتی

 نامحـسوس  ارتباطـات  نـوعی  ایجـاد  و شناسایی
ــال ــراد در قب ــاي و اف ــاي فعالیــت مخــل نیروه  ه

 فرهنگی-بیتیتر

 نهادهــاي بــه فعــال و پویــا هــاي شــبکه معرفــی
 بهتر اجرایی هاي سمت دریافت جهت باالتر

 مبــانی بـا  آن تطبیـق  و هـا  شـبکه  دیگـر  از تقلیـد 
 دینی تربیتی

  
ــی     ــت م ــاي الزم، در نهای ــامی راهبرده ــین تم ــس از تعی ــت  پ ــست اولوی ــدي بای  بن

علـت اسـت کـه بتـوان          ایـن   تعیـین اولویـت راهبردهـا بـه       . راهبردها نیز صورت بگیرد   
. راهکارهاي دستیابی به هدف مـورد نظـر بـا سـرعت و کیفیـت بـاالتري انجـام گیـرد             

  .دهد  میبندي راهبردها را نشان جدول ذیل اولویت
  

  ها  راهبردهاي مناسب و اولویت آنتعیین -8جدول 
 جذابیت اولویت راهبرد کد

SO1 99/5  1  ی ارتباطاتيها  شبکه جادی اقی مناسب از طرياعتمادساز  
SO2 96/5  2  يساز  شبکهقی نخبه از طريروهایشناخت و پرورش ن  
SO3 91/5  3 ی ارتباطات انسانيساز  شبکهقیتر از طر  مناسبییایپو  

SO4 
 قیاز طر) تعامل(ها  ها و واکنش تر کنش شناخت بهتر و جامع

 يساز شبکه

4  88/5  

SO5 
 ،يساز  شبکهقی از طرعی در سطح وسي اثرگذارزانیم

 يگفتمان ساز

5  81/5 

SO6 
 قی افراد از طريها یی و تواناها زهی از انگتر قیشناخت دق

   ارتباطاتيساز شبکه
6 70/5 
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WO1 
ها و تعداد بیشتر  از طلبه مربیان، تعداد دودیتبا توجه به مح

 هااستفاده شود دانشجویان و افراد باتجربه ترگروه

7 57/5 

WO2 

 افت هاي تربیتی افراد در مدرسه از با تخصیص بخشی از فعالیت
ها جلوگیري به عمل  حاضر در شبکه جوانان و نوجوانان تحصیلی

 حاضر و ناظر بر دیگر مدرسه خود نوعی مربی عبارتی آید، به
هاي تربیتی افراد باشد تا هم از افت تحصیلی آنان  فعالیت

  .تر اجرا گردد جلوگیري شود و هم تربیت افراد بهتر و بهینه

8 50/5 

WO3 
هاي تربیتی کاسته و وظیفه نظارت را به  از تعداد ناظرین بر شبکه

  .خود متربیان بسپارند
9 44/5  

WO4 

 طریق خود افراد حاضر در گروه، توان از منابع الزم را می
تهیه  ....هاي بسیج و  مذهبی همچون پایگاه-نهادهاي فرهنگی

 نمود

10 41/5 

WO5 
مثالً . و تنوع برخوردار باشد ها تربیتی باید از جذابیت هاي برنامه ارائه

  ....اردوهاي نظامی، فرهنگی، اردوهاي راهیان نور و
11 38/5 

WO6 

بکه باید از سوي افراد آن شبکه، استراتژي و برنامه یک ش
اندیشه دستیابی به یک  و با) ساله مثالً یک (صورت مقطعی به

  .باشد هدف کالن و معین

12 35/5 

WO7 

مربیان از دیگر افراد شبکه در راستاي شناخت بهتر از متربیان 
مثالً از دوستان و یا حتی خانواده متربی، برخی از . بهره گیرند

  .هاي وي را جویا شوند اخالقی و توانمنديخصوصیات روانی و 

13 30/5 

ST1 
  ایجاد شوراي بسیج

  نیروها در شرایط بحرانی با مدیریت مربیان هر شبکه

14 18/5 

ST2 
گسترش دامنه ارتباطات با خانواده متربیان و دعوت از آنان در 

 ها برخی از جلسه

15 11/5 

ST3 
آشنایان از تأثیرات بهینه تبلیغات وسیع متربیان در منزل، دوستان، 

 هاي تربیتی شبکه

16 08/5 
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ST4 
شناسایی و معرفی دانش آموزان نخبه مدارس از سوي مدیران 

 هاي تربیتی به مربیان شبکه مدرسه و دیگر متربیان حاضر در گروه

17 02/5 

ST5 5 18 هاي تربیتی گوناگون ایجاد رقابت میان شبکه 

ST6 
اطات نامحسوس در قبال افراد و شناسایی و ایجاد نوعی ارتب

 فرهنگی-هاي تربیتی نیروهاي مخل فعالیت

19 96/4 

ST7 
هاي پویا و فعال به نهادهاي باالتر جهت دریافت  معرفی شبکه

 هاي اجرایی بهتر سمت

20 93/4 

WT1 81/4 21 اي هاي شبکه نظارت کامل و پیوسته بر فعالیت 

WT2 75/4 22 رتربیتیهاي غی برخورد قاطع و صریح با شبکه 

WT3 61/4 23 هاي تربیتی غیردینی در کشور منع فعالیت شبکه 

WT4 50/4  24 ها و تطبیق آن با مبانی تربیتی دینی تقلید از دیگر شبکه 

 ریزي راهبردي کمی ماتریس برنامه
  
  :ارتباطات تربیت محور دینی) مدل (واره تدوین طرح -ششم گام -ي

هاي ارتباطات  هش که طراحی الگوي شاخصدر نهایت، بر اساس هدف پژو
ها  باشد و همچنین بر اساس شاخص ایران می اسالمی در اندیشه بر تربیت محور مبتنی

و میزان اهمیت و تکرارپذیر آنان از که منتج از پاسخ به پرسشنامه و تحلیل از سوي 
 صورت به شده  نخبگان علمی و دانشگاهی صورت گرفته است که شکل مدل طراحی

  .گردد  ارائه میصفحه بعد



  
  

  بازخوردها

 پروري نخبه

 ابداع و نوآوري قابلیت

  دینیسازي گفتمان

 هویت و سازي هویت

 تربیت هدفمند

  شاخص هاي اصلی

 اعتمادسازي

 ها انگیزه شناخت

 پذیري میزان تعمیم

 پویایی

 همگرایی

 الگوي ارتباطات تربیت محور دینی در نظام اسالمی

نظام   ارتباطات مبانی دینی

  هاي تسهیل کننده شاخص

امنیت 
 مداري

نظار تعامل
 ت

  روحیه بصیرت
 دعا و
 توسل

  تهدیدات بالقوه

وجود واسطه
 پی در پی

  تغییرات تحریف
 محیطی

  عدم
 انگیزه

  عدم
  تخصص
 و تعهد



  گیري نتیجه
 آغاز ارتباطات انسانی پیدایش با اي هر جامعه حقیقی وجود که این است واقعیت

 شناسی روان لحاظ به. یابد ی ماستمرار آن بقاي روابط همین برمبناي و شود یم
 همنوعان یگر با دی و عاطفمعنوي اتارتباط داشتن به اساسی نیاز ها انسان اجتماعی،

 و تعاون روح یقیناً نبود، همنوع با ارتباط برقراري به معنوي نیاز اگر. دارند خویش
 و عمیق وسیع نقش بهبا توجه . کرد ی نمپیدا ادامه ها انسان میان در مساعی تشریک

 ابزار و وسایل نوع از همه بشر تاریخ، در طول اجتماعی حیات در انسانی ارتباطات
 انتقال سبب ها انسان ارتباط. بخشد توسعه زندگی قلمرو همه در را آن تا جسته سود

 فرهنگی اجتماعی، تربیتی، مسائل و شده دیگر بسیار موارد و عواطف ها، توانایی افکار،
 هر ازآنجاکه. سازد ی ممرتبط همدیگر به مرتبطه ظروف یک را همچون آنان و معنوي

 و اجتماعی شناسی روان در شود، ی مروحیات و رفتار تغییر موجب اجتماعی ارتباط نوع
 ارتباطات سبب، همین به شود ی مبرده نام تربیت عامل عنوان به آن از شناسی جامعه
 یکدیگر از متقابل درك و آورد ی مفراهم را افراد بین تعامل و متقابل درك زمینه انسانی

 موجب انسانی پیوسته ارتباطات ین،همچن. بخشد ی مشدت را انسانی ارتباطات نیز
 تربیتی آثار خصوص در. گردد ی مهمانند خواهی و هماننداندیشی و همانندسازي

 در فعالیت و اجتماع به فرد وابستگی اصوالً که نمود اذعان باید نیز انسانی ارتباطات
 وانیر ازلحاظ بلکه دارد، ضرورت فرد منافع تأمین براي تنها نه آن مشترك اهداف پرتو

 گروهی، هر ارتباط در معموالً. داشت خواهد مؤثري نقش او رفتار تحول یا اصالح بر
 و ناظر عنوان به را ممتاز و برجسته فرد چند یا فرد یک همسانی، و تجانس حفظ براي

 عمل این و گزینند برمی ها فعالیت به دهی جهت و پیوندها استمرار بر) مربی(مراقب 
 گروهی به کامالً را خود افراد درنتیجه بخشد، ی متوسعه را اطمینان و موفقیت ضریب

 مقاله حاضر،. برسد خود اجتماعی و فردي اهداف به آن کنار در بتواند تا سپارد یم
 جامعه در انسانی محور تربیت ارتباطات الگوي تدوین و طراحی راستاي در پژوهشی

 مسائل کالن رویکرد دو بر مشتمل خود بطن در که الگویی. است بوده) ایران (یاسالم
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 ارتباطات مبانی نیز و مطهري شهید هاي یه نظرو عقاید از برگرفته اسالمی که تربیت
 در  با نگرش.است بوده هاي پروفسور حمید موالنا یهنظرها و  دینی مبتنی بر اندیشه

 در  غالباًکه نمود اذعان موضوع این بهتوان   میاسالمی نوع از انسانی ارتباطات مفهوم
.... و اجتماعی فردي، غیرمستقیم، حضوري، چهره، به چهره از اعم ارتباطات برقراري

 نظیر مسائلی تنها نه ارتباط، انواع از یک هر در. برد پی ارتباط کلی نوع دو بهتوان  می
 وجود بلکه نمود، مشاهدهتوان   میوضوح به را ...و و هدایت تربیت تعالی، رشد،
در نهایت نویسندگان، . نمود استحصاء روابط این ازتوان   میرا ارتباطات از اي شبکه
 ارتباطات دینی، مبانی با مبنا قرار دادن این فرضیه که بر اساس  اصلی این مقاله راسؤال
 در جریان اي شبکه صورت به ارتباطات این که دارند تربیتی ماهیتی جامعه افراد میان

دینی پاسخ  مبانی محور بر اساس تربیت باطاتارت) مدل (واره طرح تدوین باشد و با یم
  .اند داده
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