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ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﺰاﻣﺎت آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ در ﻫﺪاﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﻲ دﻧﺒـﺎل ﻛـﺮده اﺳـﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از
ﻣﻴﺎن ﻃﻼب ،ﻣﺪﻳﺮان و ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي در ﺣﻮزه ،ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﺎﻋـﺪه اﺷـﺒﺎع ﻧﻈـﺮي
دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ روش
ﻛﺪﮔﺬاري و ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎ ذﻳـﻞ ﭼﻬـﺎر ﻣﻘﻮﻟـﻪ
اﺻﻠﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪ .1 :ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻼب ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﻣﻘﻮﻟـﻪﻫـﺎي
»ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ«» ،ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑـﻞ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ«» ،ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﻬـﻢ
رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ« و »ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت رﻫﺒﺮي درﺑﺎره رﺳﺎﻧﻪ« ﺷﺪ؛  .2وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻨـﻮﻧﻲ
آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي در ﺣﻮزه ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ آﺷـﻜﺎر
و ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ درﺑﺎره ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد؛  .3ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪاي
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﻲﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻃﻼب و ﻣﺪﻳﺮان و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و ﺗﻴﭗﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻃـﻼب ﻣـﻲﺷـﺪ؛  .4ﻣﻮاﻧـﻊ و
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪ اي ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﺸـﻜﻼت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺒﻮدﻫـﺎ و
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼب .ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﻋﻠﻤﻴـﻪ در ﺣـﻮزه ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪ اي ،ﻳﺎرﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳـﻄﺢ
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪاي ﻃﻼب در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺖ.
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اﻣﺮوزه ،رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎط و ﻧﻤﻮد ﻓﺮهﻨﮕﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎل در ﺣﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺪرن ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ رﺳـﺎﻧﻪهﺎ
)اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﺪ( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﻣﺪرﺳـﻪ را ﻣﺘﺰﻟـﺰل و ﺧـﻮد را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﺪن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻣﻄـﺮح ﮐﺮدهاﻧـﺪ )ﺑﺎﮐﯿﻨﮕﻬـﺎم،١٣٨٩ ،
ص.(٣٣
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺪم آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺠﻤﻪهﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺨﺎﻃـﺐ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺮ رﺳﺎﻧﻪای ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻣﻮرد هﺮ ﺧـﻮراک
رﺳﺎﻧﻪای دﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺣﺘـﯽ در ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺘـﻮا ﮐﻨـﺪ .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐـﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺑﺴـﯿﺎر وﺳـﯿﻊ اﺳـﺖ ،ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺻـﺤﯿﺢ
اﻃﻼﻋﺎت و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺆﺛﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﯾـﻦ هﻤـﺎن ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای را آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻬﺪﯾﺪات رﺳﺎﻧﻪای اﯾﻤﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد
ً
رﺳﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﺪ .ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺎمهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨـﻪهـﺎ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ
) .(Livingstone, 2004, p1ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪهﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریهﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﻢﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،آﻣـﻮزش و
آﮔﺎهﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮات رﺳﺎﻧﻪهﺎ در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﺟﺘﻨـﺎب از اﻧﻔﻌـﺎل ،ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از ﺗﻔﮑـﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻮﯾﻦ
و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﯿﻦزاده و ﻣﺤﻤﺪی ،١٣٨٩ ،ص.(٧٢
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ ﮐﻪ ﺳـﻌﺎدت ﺑﺸـﺮی را در ﻟـﻮای ﺧـﻮد
دارد ،در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت رﺳﺎﻧﻪای و ﺳﯿﻞ اﻃﻼﻋـﺎت و ﭘﯿﺎمهـﺎ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﭘﯿﺎمهـﺎ و دﺳـﺘﻮرهﺎی دﯾـﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎی ﺷﺒﻬﻪ و ﻧﻘﺪ ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از آن
ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭘـﯿﺶ رو اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ و آن را ﺑـﻪ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﺑـﺮای اﺷـﺎﻋﻪ
ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و ﺷﺒﻬﺎت در ﻣﻮرد دﯾﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
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ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽ در ﮐﺸـﻮر و ﻃـﻼب ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿـﺎن اﻣـﺮ اﺑـﻼغ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم از ﻗﺎﻋـﺪه زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ و هﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺴـﻠﻂ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺤـﻮه
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺟﻬﺖ اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺖهﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻧﻘﺶ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﻮد ﻃﻼب در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﻨﻮن ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾـﻦ ﭘﺮرﻧـﮓﺗﺮ اﺳـﺖ؛
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش و ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ هﺪف را ﺑﺮای ﻃﻼب ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﺒﺴـﻮط
ﻋﻠﻢ دﯾﻦ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن را ﻧﺨﻮاهﻨـﺪ داﺷـﺖ و هﻤﭽﻨـﯿﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺠﻤﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪهﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و دﻓﺎع از ﮐﯿﺎن دﯾﻦ
را ﺑﻪﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﮔﺰﻧﺪ رﺳﺎﻧﻪهﺎ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده ،و ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ً
رﺳﺎﻧﻪهﺎ در ﮔﺮداب ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻼح ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻓﺮﺻﺖهﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎی ﻣﻮﺟﻮد رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻸهﺎی ﺟﺪی ﺣﻮزۀ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮد را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺮده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻣﻬﺎرت ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﯿﺎن ﻃﻼب ،ﺣﻀﻮر ﺣﯿـﺎﺗﯽ و اﺛـﺮﺑﺨﺶ
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻼغ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از درﯾﭽﻪای دﯾﮕﺮ اهﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟـﻮد و اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖهﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺑﻬﺒـﻮد
و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻃﻼب اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوهﺶ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهـﺪ در زﻣﯿﻨـﻪ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎههﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﺎرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻟﮕﻮی ﺑﻮﻣﯽ ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان )ﻣﻌﺘﻀﺪی ،(١٣٩٣ ،آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺎ اﺳـﻤﺎرﺗﺲ ﮐﺎﻧـﺎدا و وبﺳـﺎﯾﺖ ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای اﯾـﺮان )ﺷـﺒﯿﺮی ،(١٣٩٢ ،ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻤﻮدی ﮐﻮﮐﻨﺪه ،(١٣٩٠ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪل
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان )ﻣﻮﺳﻮی اﻧﺰهﺎﯾﯽ (١٣٩١ ،و ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و ﻧﻘﺶ آن در اﺳـﺘﻔﺎده
از رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ :ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن و
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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن )اﯾﺮانﭘﻮر (١٣٨٩ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوهﺶ ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ
آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻃﻼب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺧـﻸ ﻧﺸـﺎن از
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و اﻏﻤﺎض داﻧﺸﮕﺎههﺎ و ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻃﻼب ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﭘـﮋوهﺶ در زﻣﯿﻨـﻪ
آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزههﺎﺳﺖ؛ ﻟﺬا اهﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از اﺟﺰای اوﻟﻮﯾﺖدار ﮐﻼن ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ از اﯾـﻦرو هـﺪف اﺻـﻠﯽ
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣـﺎت آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﻃـﻼب در ﺣﻮزههـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ و اراﺋـﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻃﻼب اﺳﺖ.
 .٢ﻣﺮور ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮی
 .١−٢ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای
1

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٩۶۵ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﮏﻟﻮهﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺘـﺎب
ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درک رﺳﺎﻧﻪ :ﮔﺴﺘﺮش اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ،اﯾﻦ واژه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﻧﻮﺷﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ دهﮑﺪۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاد ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای دﺳـﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ« )ﺑﺼﯿﺮﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ ،١٣٨۵ ،ص.(٣٣
از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺗﺮ 2،ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻬﺎرتهﺎ و داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﺑـﺮای ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض رﺳﺎﻧﻪهﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺎمهﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ رﺳـﺎﻧﻪهﺎ اراﺋـﻪ ﻣﯽدهﻨـﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ )ﭘﺎﺗﺮ ،١٣٨۵ ،ص.(١٩
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاون 3در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روﯾﮑﺮدهﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای« ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ» :در ﻧﯿﻢﻗـﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎهﺮاﻧـﻪ روزﻧﺎﻣـﻪﻧﮕﺎری ﭼـﺎﭘﯽ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺣﺘـﯽ اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣﺒـﺎدﻻت راﯾﺎﻧـﻪای )از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺑﺮاون ،١٣٨۵ ،ص.(۵١
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺷﮑﺮﺧﻮاه ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﺣﻮزۀ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در اﯾـﺮان ﺷـﻤﺮده ﻣـﯽﺷـﻮد،
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻧـﻮع درک ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﺮ
ﻣﻬﺎرت ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪهﺎ و اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿﺪات رﺳﺎﻧﻪای را ﺷـﻨﺎﺧﺖ و آﻧﻬـﺎ را از هـﻢ
ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد« )ﺷﮑﺮﺧﻮاه ،١٣٨٨ ،ص.(۴
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ) (٢٠٠٩از ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اهﻤﯿـﺖ وﯾـﮋهای دارد ،ﺑـﻪ
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اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ» :ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳـﺎﻧﻪهﺎ ،درک و ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘـﺎدی ﺟﻨﺒـﻪهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻣﯿﻨـﻪهﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﺳـﺖ .ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪهﺎﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻓﯿﻠﻢ ،رادﯾـﻮ و ﺿـﺒﻂ و ﺻـﺪا ،رﺳـﺎﻧﻪهﺎی ﭼـﺎﭘﯽ،
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیهﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد« )ﯾﺰدﯾﺎن ،١٣٩١ ،ص.(٩۵
 .٢−٢ﻣﺪل ایﺳﯽ

1

در ﺣﻮزه ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ،ﻣﺪلهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ از ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣـﺪلهﺎ
ﻣﺪل ایﺳﯽ )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ( ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦهﺎﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،٢٠٠٩ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی )ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اروﭘـﺎ( را در زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔـﻪهﺎ و ﻣﻌﯿﺎرهـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﻋـﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻣﯽدهﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اروﭘـﺎ
ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ،ﻓﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺎمهﺎی رﺳـﺎﻧﻪای را در
دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و درهﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ دو
ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از رﺳﺎﻧﻪهﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻋﻮاﻣـﻞ
زﻣﯿﻨﻪای و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮی از ﻣﻬﺎرتهـﺎی ﻓـﺮدی در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای دارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﻓـﺮدی را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار
ﻣﯽدهﺪ ).(Celot, 2009, p 7
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﻓﺮدی :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﻓﺮدی ،ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی ﻓﺮدی در اﺟﺮای ﻣﻬﺎرتهﺎی ّ
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﮑﻨﯿﮑـﯽ ،ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ .ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ اﯾـﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎ ﻃﯿﻒ وﺳـﯿﻌﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ،اﺳـﺘﻔﺎده ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ ،ﻓﻬـﻢ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ را ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
 .١ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﺷﺨﺼﯽ؛
 .٢ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﻬﺎرتهﺎی اﺳﺘﻔﺎده )ﻣﻬﺎرت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻓﺮدی در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی(؛
1. EC.
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ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /١۴ش /٣٠زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

ب( ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی درک اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮدی در ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ؛
ج( ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎدن رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ
رﺳﺎﻧﻪهﺎ(.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را در هﺮ ﮐﺸﻮری ﻓﺮاهﻢ
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮی در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻬﺎرتهﺎی ﻓﺮدی −ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ −دارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه اﺻـﻠﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
4
ﻣﯽﺷﻮد :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎ 1،آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای 2،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای 3،ﺻـﻨﻌﺖ رﺳـﺎﻧﻪای،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ.(European Commission, 2009) 5
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اروﭘـﺎ در ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﺤﻘﻘـﺎن و ﭘﮋوهﺸـﮕﺮان ﻋﺮﺻـﻪ رﺳـﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪهﺎی ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮرهﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ).(Livingstone, 2011, p6
ﭘﮋوهﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺪل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨـﺎی ﻧﻈـﺮی ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه
اﺳﺖ.

1. Media Availability.
2. Media Education.
3. Media Literacy Policy.
4. Media Industry.
5. Civic Society Actions.
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﻓﺮدی

درک اﻧﺘﻘﺎدی
رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮ

ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺳﺎﻧﻪهﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪهﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﺷﺨﺼﯽ

درک ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪای
اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺘﻌﺎدل از رﺳﺎﻧﻪهﺎ

ﻣﻬﺎرتهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪای

ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای

آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای

روزﻧﺎﻣﻪ

رادﯾﻮ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺻﻨﺎﯾﻊ رﺳﺎﻧﻪای

ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ

ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺷﮑﻞ  :١ﻣﺪل ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ

 .٣−٢ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای

اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺗﺎﻣﻦ ) (١٩٩۵ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
 .١ﮐﺴﺐ آﮔﺎهﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺧﺼـﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از رﺳـﺎﻧﻪهﺎ :در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ هﻮﺷﯿﺎری و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﯿﺎمهـﺎی
رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ؛
 .٢ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪهﺎ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎمهﺎی رﺳـﺎﻧﻪای ﺑﺮﺧـﻮرد
اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻬﺎرتهﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ؛
 .٣ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﯿﻨـﻪهﺎی ﻓﺮهﻨﮕـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺤـﯿﻂ رﺳـﺎﻧﻪ :اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ رﺳـﺎﻧﻪهﺎ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ و
ﻋﻼﯾﻖ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزههﺎﺳﺖ؛

١١٢
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 .۴ﺟﺎﻧﺒﺪاری از رﺳﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﻓﺮاد در ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ و ﺧﻂﻣﺸﯽهـﺎی
ﮐﻠﯽ اﺻﻼح رﺳﺎﻧﻪهﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از راهﺒﺮدهﺎی رﺳﺎﻧﻪای وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ )ﻃﻠﻮﻋﯽ ،١٣٩١ ،ص.(٧٢
ﯾﮏ هﺪف اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮورش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺸﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ،
ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮا در رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺮاون ،١٣٨۵ ،ص.(۵۶
ﻗﺪﻣﺖ ادﺑﯿﺎت ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو دهﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و هﻤﭽﻨـﺎن از آن ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای در اﯾـﺮان را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ زﯾـﺮ
ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 .١ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﻻزم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﺗﺼﺎل و رﻗﺎﺑﺖ؛
 .٢ﻧﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻧﻈﺎرت اﯾﺠﺎﺑﯽ در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان؛
 .٣ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان در اﺧﺘﺼـﺎص ردﯾـﻒ ﺑﻮدﺟـﻪای ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای؛
 .۴ﻓﻘﺮ داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪان؛
 .۵ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﮐﺎرﮔﺰاران رﺳﺎﻧﻪای )ﻗﺎﺳﻤﯽ،١٣٨۵ ،
ص.(٨۵
 .۴−٢وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖهﺎی ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ

ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﯿﻂهﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻤـﺎن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و دﻓـﺎع از اﺻـﻮل و
ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ آﻧﻬﺎ و ﻋﻬﺪهدار ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺮدم هﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽ اﯾﻔﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖهـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ
ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:


ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ

ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎی اﺳـﻼم ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﺣﺠﺖهﺎی اﻟﻬﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮرهﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺟﻬـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
روﺣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ هـﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .از ﻃﺮﻓـﯽ ﺣﻮزههـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﻣﺴـﺌﻮل

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ

١١٣

ﭘﺎﺳﺪاری اﯾﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع از اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم هﺴـﺘﻨﺪ )ﺑﯿـﺎت،١٣٨۶ ،
ص.(١٣۴


ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ
ﻣﺘﻔﺮع و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻬﺎد اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم هﻤﭽﻨﺎنﮐـﻪ در اﯾﺠـﺎد و اﺳـﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻧﻘﺸـﯽ
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ در زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺎم اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺴـﺌﻮلاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﯾﺞ ارزشهﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ )هﻤﺎن ،ص.(١٣۵


ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪای

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﻨﺘﯽ دﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻮل
اﺳﺖ ،در ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪهﺎ هﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد .ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺎ ﻗﺒـﻞ از
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ّ
ﺟـﻮ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﮐﺸـﻮر و ﺗﻨﮕﻨﺎهـﺎی
اﻧﻘﻼب
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻧﻮﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖهﺎ و ﻧﻘﺶهﺎی ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣـﻮارد زﯾـﺮ را ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻـﺖهﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎم ﺑﺮد:
• وﯾﮋﮔﯽهﺎی دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪوﯾﮋه ﻏﻨﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛
• ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی آن ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﻣﯿـﺪی ﺑـﺮای هﻤـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﺖ؛
• ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻏﻔﻠﺖ از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ
ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﻓﻮق را از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ )هﻤﺎن(.
 .٣روش ﭘﮋوهﺶ

روش ﭘﮋوهﺶ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔـﯽ اﺳـﺖ و ﺟﻬـﺖ ﺟﻤـﻊآوری اﻃﻼﻋـﺎت از ﻓـﻦ »ﻣﺼـﺎﺣﺒﮥ
ﻋﻤﯿﻖ« اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﮋوهﺸـﮕﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دادههﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﺋﯽ و ﻋﻤﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﭘـﮋوهﺶ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺖهﺎی ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻮزههـﺎی

١١۴
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ﻋﻠﻤﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧـﺪ :ﮔـﺮوه
اول ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاران آﻣﻮزﺷـﯽ در ﺣﻮزههـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ ،ﮔـﺮوه دوم اﺳـﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن و
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺧﺒﺮﮔﺎن در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻃﻼب ﻋﻠـﻮم
دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ.
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی هﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑـﻮد .ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪهﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺟﺎﯾﮕـﺎه،
ﺳﻄﺢ و ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑـﺎن ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪهﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ دو ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ
ﺣﻮزوی و رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮدن را ﺗﻮأﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ درک ﺑﻬﺘـﺮی از ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ،
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان را ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در
ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪهﺎ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ را ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب
ﺷﺪﻧﺪ.
در ﭘﮋوهﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه اﺷﺒﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ .ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘـﮋوهﺶ آﻏـﺎز ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ده ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ و رﺳـﯿﺪن دادههـﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ،دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﮋوهﺶ ،ﺗﺎ ﻧﻔﺮ دوازدهﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓـﺖ .در اداﻣـﻪ ،ﺟـﺪول
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :١ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ردﯾﻒ

ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﯽ  /ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ

١

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻋﻀﻮ هﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ) داﻧﺸﯿﺎر( ،ﻋﻀﻮ هﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﻣﺪرس در داﻧﺸﮑﺪه ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم در ﺣﻮزههﺎی رﺳﺎﻧﻪ ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ هﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮ در ﺣﻮزه ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮ و ﻣﺪرس در ﺣﻮزه
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎل و ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ
ﻋﻀﻮ هﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ
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درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
٨
٩
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١١
١٢

١١۵

دﮐﺘﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم ﻗﻢ ،ﻃﻠﺒﻪ ﺳﻄﺢ دو ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺰهﺮا ﻗﻢ
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاهﺮان زهﺮای اﻃﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاهﺮان ﮐﻮﺛﺮﯾﻪ ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاهﺮان اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻃﻠﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﻓﻌﺎل در
زﻣﯿﻨﻪهﺎی رﺳﺎﻧﻪای
ﻃﻠﺒﻪ ﺳﻄﺢ دو ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺗﻬﺮان

ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 .١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
 .٢ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای در ﺳﯿﺎﺳـﺖهﺎی ﺣﻮزههـﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .٣وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻃﻼب را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
 .۴آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و آﻣﻮزش آن ﺑﻪ ﻃﻼب در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺣﻮزههﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ وﺟﻮد دارد؟ )اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺪام اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﺮا؟(
 .۵ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .۶وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﻃـﻼب را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
 .٧ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .٨ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای
ﺑﻪ ﻃﻼب وﺟﻮد دارد؟
 .٩ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ،ﺑﻬﺒﻮد ﯾـﺎ ارﺗﻘـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺖهﺎی آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﺑـﻪ
ﻃﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
 .١٠ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ راهﮑﺎرهﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،از ﻧﮑﺘﻪهﺎی ﻣﻬـﻢ در ﺳـﺨﻨﺎن و
ﻧﻈﺮهﺎ و راهﮑﺎرهﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﻧﮑﺎت ﻣﺤﻮری در اﻧﺘﻬﺎی هﺮ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻧﮑﺎت ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ و از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوهﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﮋوهﺶ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

١١۶

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /١۴ش /٣٠زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

 .۴ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی ﭘﮋوهﺶ

اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺟﻤﻊآوری دادههﺎ از روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ ﻃﯽ ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿـﻖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺪهﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺪﮔﺬاری ﺑﺎز دادههﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎهﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗـﺮ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ
ﻣﻔﺎهﯿﻢ ذﯾﻞ ﻣﻘﻮﻻت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎی دادن ﻣﻔﺎهﯿﻢ و ﮐـﺪهﺎ در ﻣﻘـﻮﻻت ﮐﻠﯽﺗـﺮ ﺗـﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .روﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻮزههﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
درﻣﺠﻤﻮع ،اﯾﻦ دوازده ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و آﻣـﻮزش
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،آﺳﯿﺐهﺎی ورود ﻃﻼب ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎی رﺳـﺎﻧﻪای ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖهﺎ و
ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻮزه ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ و راهﮑﺎرهﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻮه ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺤﻮری ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨـﺪی ﻣﻘـﻮﻻت ﻣﺤـﻮری ﮐـﺮدﯾﻢ و
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﻃـﻼب ،ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزهـﺎی آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ در ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای در ﺣـﻮزه و ﺳﯿﺎﺳـﺖهﺎی
آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ دارﻧﺪ:
 .١−۴ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب

ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اهﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﻃـﻼب اﺷـﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﺎهﺶ ﺿﺮﯾﺐ آﺳـﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
رﺳﺎﻧﻪهﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐـﯽ و ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻮﯾـﺎت رهﺒـﺮی درﺑـﺎره رﺳـﺎﻧﻪ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ.
• ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ

اﺷﺒﺎع ﺟﻬﺎن از آراﯾﻪهﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی رﺳﺎﻧﻪ :در ﻣﻮرد اهﻤﯿﺖ و ﻧﻘـﺶ رﺳـﺎﻧﻪ ،ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﻪ
اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن آن −اﮔﺮ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب
ً
را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ −از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای از هﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯿﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ رادﯾﻮ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﺷﺒﺎع ﺟﻬﺎن از آراﯾﻪهﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻣﺎ ﺑـﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
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ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﻪهﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏدﻓﻌﻪ ﺑﺤﺚ آﻣـﻮزش
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪهﺎ :ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد» :ﺣـﻮزه ﺑـﻪ
اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ،ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی اﻧﺘﻈﺎرات اﻧﻘﻼب ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وادی رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﻮد؛
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻮزه ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺣﻮزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ دارد،
اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪهﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨـﺪ
رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﺷﺒﻬﺎت و اﯾﻨﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻮاد دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ
ﻣﺮدم اﺛﺮات ﻣﺨﺮب دارﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
• ﮐﺎهﺶ ﺿﺮﯾﺐ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺎﻧﻪهﺎ

اهﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺷﻤﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﻼب :ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن» ،ﺑﺎﯾـﺪ
در ﺣﻮزه و در ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎهﯽ رﺳـﺎﻧﻪای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛
هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد داﺷـﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﯾـﺪ ﻃﻠﺒـﻪ ﺑﺪاﻧـﺪ دﺷـﻤﻦ ﭼـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻃﻠﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ دﺷـﻤﻦ هﺠـﻮم
ﺑﺒﺮد؟«.
• ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم دﯾﻨﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻃﻼب ﺑﻪ ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای را
ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﻃﻼب ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ هﻢ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻧﯿﺎز دارد و اﺑـﺰار
ﻧﯿﺰ ﺳﻮاد ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاهﺪ .در ﻗﺪﯾﻢ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻮاد آن را هﻢ ﻃﻼب ﺑـﻪﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻵن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارهﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﻮزه اﺳـﺖ ،در ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺰارهﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻮاد اﯾﻦ اﺑﺰارهﺎ ﻧﯿﺰ از ﺿﺮورتهﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﻼب در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای :ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻃﻼب رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐـﯽ دارﻧـﺪ ،اﮔـﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﻮزشهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،هـﻢ ﺑـﺮای ﺧﻮدﺷـﺎن و اﻃﺮاﻓﯿـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ
ّ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و هﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒـﺎر اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺒﻠﻎاﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾـﻦ داﻧـﺶ و آﮔـﺎهﯽ را در ﮐﺸـﻮر از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺗﺮﯾﺒﻮنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
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ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /١۴ش /٣٠زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

• ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت رهﺒﺮی درﺑﺎره رﺳﺎﻧﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوهﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رهﺒﺮی دﻏﺪﻏﻪهﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﯿﺎمهـﺎی
دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﺑﺰارهﺎ در دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺎ از آن ﻟﻪ
دﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﯾﺸﺎن در درس ﺧﺎرﺟﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐـﻪ ﻃﻠﺒـﻪهﺎ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«.
 .٢−۴وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه

هﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ هﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ آﺷـﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ در
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی آن در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .اﯾـﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ در ﺣﻮزههـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ ،اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـﺎﯾﯽ در
ﺧﺼــﻮص آﻣــﻮزش ﺳــﻮاد رﺳــﺎﻧﻪای ﺑــﻪ ﻃــﻼب ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ؛ ﺑ ـﺮای ﻣﺜــﺎل ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐــﺰ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ−هﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﻮزه ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دورههﺎی ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای در اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ
اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﻮزه در زﻣﯿﻨﻪ رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﯿﮑـﺎر ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ.
هﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ−هﻨﺮی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﻮزههﺎی هﻨﺮ
و رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻼب در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل
رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ وارد ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درواﻗﻊ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای آﻣﻮزش داده ﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮ ﻃﻼب را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاد ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد؛ ﭼـﻮن هـﻢ ﺧـﻮد
آﻧﻬﺎ و هﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن و هﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪ هﺴـﺘﻨﺪ .ﭘـﺲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ دوره
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺮﮐﺰ ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻮد«.
 .٣−۴ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزهﺎی آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﻃـﻼب ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر از ﻣﻮاﻧـﻊ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزهﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼب و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزهﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺸـﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﭘـﮋوهﺶ ﺑـﻮد ،در دو ﻣﻘﻮﻟـﻪ
اﺻﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ:

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
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• آ ﮔﺎهﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻼب و ﻣﺪﯾﺮان و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای

ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎآﮔﺎهﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻃﻼب و ﻣﺪﯾﺮان ﺣـﻮزه در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ آﮔﺎهﯽهـﺎی
ﻻزم ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪهﺎ و ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺴـﺎس ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای و
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤـﺚ در ذهـﻦ آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ اهﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ،هﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺧﺘﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ
و اﮔﺮ هﻢ ﺑﺸﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐـﺎﻓﯽ از اﺻـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ«.
ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻗﺒﻞ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃـﻼب را در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮد و آﮔﺎهﯽهﺎی ﻻزم را درﺑﺎره اهﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻼب را در اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ
وادارﻧﺪ.
• ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﯿﭗﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﻼب در ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای

ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﺗﯿﭗﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻃـﻼب اﺳـﺖ.
ﻃﻼب ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ دﺳﺘﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ» :ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﻠﺒﻪهﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی رﺳﺎﻧﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.
ً
ﻋﻤﻼ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺸﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪهﺎ را از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ و در
ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻃﻠﺒﻪای ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ﻧﺪارد ﯾﺎ اﮔﺮ دارد ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐهﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،از رﺳﺎﻧﻪهﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮﻧـﺪ؛ وﻟـﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻨﺪان ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻃﻼب هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓـﻪایﺗﺮ از اﯾﻨﻬـﺎ هﺴـﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬـﺎ
ﻃﻠﺒﻪهﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ« .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺑـﺮای
آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﯿﭗﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ
اهﺪاف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
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ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /١۴ش /٣٠زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

 .۴−۴ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ در ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه

در ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺪهﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺮ
آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﺤـﻮری ﺑـﺎ
ﻧﺎم ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ و ذﯾﻞ آن ﭼﻬﺎر زﯾﺮﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ:

ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻮاﻧﻊ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ

ﮐﻤﺒﻮدهﺎ

ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﻼب

ﻧﻤﻮدار  :١زﯾﺮﻣﻘﻮﻻت ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ



ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری

در ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ،ﺑﻪ هﻔﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری رﺳﯿﺪﯾﻢ:
ﺟﺪول  :٢ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺪﮔﺬاری و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ از ﻣﻘﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﻮزه

ﻣﻘﻮﻻت

ﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶهﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺣﻮزه
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻮزه
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزههﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶهﺎی رﺳﺎﻧﻪای
ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﮕﺎه ﺧﺸﮏ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺣﻮزههﺎ
ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه
هﻤﺴﻮ ﻧﺒﻮدن و ﻣﻮازیﮐﺎری ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه در ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری

ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶهﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺣﻮزه :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :اﮐﺜـﺮ ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ً
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺺ ﺣـﻮزوی ﺑـﻮده و از روی

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
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ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺷﺘﻪ او هﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮق ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺎ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺑﺤﺚ رﺳﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺪاﻧـﺪ ،ﭼﻄـﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن هﻢ از ﺗﺨﺼﺺ ،ﻣﻬﺎرت و ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ آن اﺳـﺖ .درواﻗـﻊ ﻣﺴـﺌﻠﻪ هﻤـﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ
ً
ﻣﯽدهﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘﻤـﺎ
آن رﺷﺘﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻮزه :ﺧﺒﺮﮔـﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﺮورت ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای هﻨﻮز در ﺣﻮزه ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎﻧﻌﯽ اﺳـﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای در ﺣـﻮزه .ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤـﻮه ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از رﺳـﺎﻧﻪ و ﭘﺮهﯿـﺰ از
آﺳﯿﺐهﺎی آن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻨﺸﮕﺮی در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ را ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺑﺨﺶهﺎی رﺳﺎﻧﻪای :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎ ﺣـﺪودی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﺸﺎن هﻨـﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶهـﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪهﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی :ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺷـﺪ ،ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ هﺰﯾﻨـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری
دورههﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻮزههﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آن ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای در ﮐﺸﻮر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ» :هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺧـﻮد
ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ رﺳﺎﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و هﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدهـﺎی ﺣـﻮزوی دﻏﺪﻏﻪﻣﻨـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻘـﻖ هـﺪف ﭘﯿﮕﯿـﺮی و
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ«.
ﻧﮕﺎه ﺧﺸﮏ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺣﻮزههﺎ :ﻣﺪﯾﺮان و ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﻣـﺪﯾﺮان
ارﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﺤﻘﻖ هﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ هﺪف ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﯾـﺎ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑـﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان ﻓﺮهﻨﮕـﯽ ﺣـﻮزه ﻣـﯽﮔﻔـﺖ» :ﺑﺮﺧـﯽ
ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻮزوی اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـﺎی رﺳـﺎﻧﻪای
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرهﺎ ﺑﻪ ﻃﻠﺒـﻪ رﺑـﻂ ﭘﯿـﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و
ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ١٣٨٩ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮی در ﻗﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ
و در ﻣﻮرد اهﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﯽ اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ؛ وﻟﯽ هﻨﻮز
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ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /١۴ش /٣٠زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

هﻢ در ﺣﻮزه ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮزه در رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺣـﻮزه :ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ،اﮔـﺮ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
دورههﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻮزوی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر از ﻧﺎﺣﯿـﻪ
ﻃﻼب اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻮزه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎهﺎﺳـﺖ و زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﺧﺬ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد.
هﻤﺴﻮ ﻧﺒﻮدن و ﻣﻮازیﮐﺎری ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه در ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای :ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻮازیﮐﺎری ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻮزوی در زﻣﯿﻨـﻪ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺣﻮزه ﻣﯽﺷـﻮد .درواﻗـﻊ
در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ هﻤﻪ ﺑﺨﺶهﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮﺳﯿﻢ.


ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

در ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ:
ﺟﺪول  :٣ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺪﮔﺬاری و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ از ﻣﻘﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻘﻮﻻت

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻊ هﻤﭙﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪای
ﻋﺪم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺣﻮزه
هﺠﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﻼب در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻊ هﻤﭙﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪای :ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﺣـﻮزه در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣـﻮزه رﺳـﺎﻧﻪ،
ً
ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ .هﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﺪﺗﺎ در هﻤﯿﻦ ده ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ رخ داده اﺳـﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی و
ﻧﻔﻮذ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺜﻞ رﺳﺎﻧﻪهﺎ در ﮐﺸﻮر آنﻗﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎ
ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی از راه ﻣﯽرﺳـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺎ را ﮐﻬﻨـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ« .هﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣـﺆﺛﺮ در آﻣـﻮزش
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺣﻮزه :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدهﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺻـﻠﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻣـﻮرد وﻓـﺎﻗﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ

١٢٣

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ

ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺮﺳﻨﺪ ،ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
هﺠﻤــﻪ ﻋﻠﯿــﻪ ﻃــﻼب در ﻓﻀــﺎی رﺳــﺎﻧﻪای :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺑﯿــﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ در ﻋﺮﺻــﻪ رﺳــﺎﻧﻪای
ً
هﺠﻤﻪهﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﻼب وﺟﻮد دارد و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ورود ﻃـﻼب ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ورود ﺣﻮزههﺎ ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ رﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻋـﺎم و
ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎص اﺳﺖ.


ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼب

در ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼب زﯾﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ:
ﺟﺪول  :۴ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺪﮔﺬاری و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ از ﻣﻘﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼب

ﻣﻘﻮﻻت

ﻧﺒﻮد ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای
دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻃﻼب
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻼب در اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚهﺎی رﺳﺎﻧﻪای

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼب

ﻧﺒﻮد ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓﻬـﻢ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ از
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮ هﻤﯿﻦ اﺳﺎس در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﺗﻠﻘﯽهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻃﻼب و ﺣﻮزوﯾﺎن وﺟﻮد دارد و هﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮاﻧـﻊ
اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﻃﻼب در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد» :در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭼﻪ ﺣﯿﻄﻪهﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟ اﻓﺮاد ﭼـﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﻪ آن آﮔﺎهﯽ دارﻧﺪ؟ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ آن در ﺗﻤﺎس هﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯿـﺰان
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ هﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ درواﻗﻊ ﻃﻼب ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ اﯾـﻦ ﺳـﺆاﻻت ﺑـﻪ
ﻓﻬﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
دﻏﺪﻏﻪﻣﻨــﺪ ﻧﺒــﻮدن ﻃــﻼب :ﯾﮑــﯽ از ﻣﺸــﮑﻼت ﺑــﺮ ﺳــﺮ راه آﻣــﻮزش ﺳــﻮاد رﺳــﺎﻧﻪای در ﺣــﻮزه
دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻃـﻼب اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﻃـﻼب ﻣـﺎ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ را از ﺑﺰرﮔـﺎن و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺣﻮزه داﺷﺘﻨﺪ ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﯾـﻦ دﻏﺪﻏـﻪ را داﺷـﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ
ً
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﻻن ﺣﻮزه در ﻣﻮﺿﻮع ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗﺮی
داﺷﺖ.

١٢۴

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /١۴ش /٣٠زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

ﻣﺤــﺪودﯾﺖ زﻣــﺎﻧﯽ ﻃــﻼب در اﻣﮑــﺎن ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ ﺑﺤﺚهــﺎی رﺳــﺎﻧﻪای :ﺗﻌــﺪاد ﺑﺴــﯿﺎری از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼب ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑـﺮای وارد ﻧﺸـﺪن ﻃـﻼب ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ ﺳﺮﻓﺼـﻞهﺎی
ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه و ﻣﻮاد درﺳﯽ ﻃﻼب ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑـﻪﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺑﻌـﺪ از
دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.


ﮐﻤﺒﻮدهﺎ

در ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدهﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑـﻪ
ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ:
ﺟﺪول  :۵ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺪﮔﺬاری از ﻣﻘﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﮐﻤﺒﻮدهﺎ

ﻣﻘﻮﻻت

ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻼب در ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای
ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺴﺘﻌﺪان رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری
ﮐﻤﺒﻮدهﺎ

ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻼب در ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای :ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺣﻮزه در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺘﻦ ﮐﻢ دارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺎد اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واردش ﻣﯽﺷﻮی ،در آن ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﺮای اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻣﺘﻨـﯽ ﺧﻼﺻﻪﺷـﺪه و ﺧـﻮراﮐﯽ
آﻣﺎده را ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد«.
ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه :ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
−ﮐﻪ در ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻮزوی اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای اﻧﺠـﺎم دادهاﻧـﺪ −ﻣﺸـﺎهﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺘﺎدان ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه ﺑﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐﻤﺒـﻮد ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑـﺮای
ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزههﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺴـﺘﻌﺪان رﺳـﺎﻧﻪای در ﺣـﻮزه ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی :ﯾﮑـﯽ از ﮔﻠـﻪهﺎی
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »هﯿﭻ ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد در ﺣـﻮزه
ﻃﻠﺒﻪ رﺳﺎﻧﻪای دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ در ﺣﻮزه هﺴـﺘﯿﻢ ،ﻧﻤـﯽداﻧﯿﻢ .ﺧﯿﻠـﯽ از ﻃـﻼب هﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در
ﺟﺸﻨﻮارههﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی رﺳﺎﻧﻪای هﺴﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ«.

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ

١٢۵

 .۵ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽهﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی ﭘﮋوهﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ درﺑﺎرۀ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب ﺑﻪﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﺧﻮد درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و دﻏﺪﻏﻪ آﻣﻮزش آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺧـﻮردﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را هﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺳﯿﺐهﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻌﺪادی ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ...ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺣﻮزوﯾﺎن ،ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺤـﺚ را ﺟـﺎی دادهاﻧـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣـﺪﯾﺮان در ﮔـﺮوه ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاران ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ ﻗـﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و از ﻣـﺪﯾﺮان
ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪاﻧﺪ و دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ دﻏﺪﻏـﻪﻣﻨـﺪ ﺑـﻮده،
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﺮده و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ هﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮع و ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای و آﻣﻮزش آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻮزه ﺟـﺎی دهﻨـﺪ ،ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧـﻊ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖهﺎﯾﯽ هﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﯽﺗـﻮان
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻮرد ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﺪﯾﺮ از رﺳـﺎﻧﻪ،
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﻼب دارد و هﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮان و ﻃﻼب در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .هﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ
ﻧﺒــﻮدن ﻃــﻼب و ﻣــﺪﯾﺮان در ورود ﺑــﻪ رﺳــﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی از اﯾــﻦ ﺗﺮﯾﺒــﻮن ﻧﮑﺘــﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮕــﯽ در
ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎﺳﺖ .هﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ در ﻣـﻮرد
ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﺳﺎﻧﻪ دارﻧـﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎر درهﻢﺗﻨﯿـﺪه اﺳـﺖ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻠﻘـﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ و ﻃﻼب ﻧﯿـﺰ دﺷـﻮار
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و درواﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ
آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در اﻣﺮ رﺳﺎﻧﻪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﮐﺴـﺐ ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﺑـﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی ﭘﮋوهﺶ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤـﯽ از ﻣﻮاﻧـﻊ اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ.

١٢۶

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /١۴ش /٣٠زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

ﻟﺰوم اهﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺣﻮزههـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ در ﯾﺎﻓﺘـﻪهﺎ وﺟـﻮد
دارد؛ اﻣﺎ در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ؛ ﻟﺬا در ﺑﺤـﺚ آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای در
ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻮزه در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ردههﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ اهﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺣﻮزه در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوز درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دورههﺎ،ﮐﺎرﮔﺎههﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ و ...در ﭘﺮ ﮐـﺮدن اﯾـﻦ
ﺧﻸ −ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺳﺖ −ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ و ﺑـﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑـﻪزﻋﻢ ﺧـﻮد ﺑـﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﻏﺪﻏﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺣﻮزه وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎآﮔﺎهﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻃﻼب و هﻤﭽﻨﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﻧﺒـﻮدن آﻧﻬـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ آﻣـﻮزش
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺴﺪود ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ درواﻗﻊ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزی ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﻃـﻼب ﻣﻄـﺮح
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ هﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻃﻼب اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻗﺸﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ورود ﺟﺪی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ از هﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺎهﯽ ﺧﻮد ﻃﻠﺒـﻪ را دﭼـﺎر آﺳـﯿﺐ ﺟـﺪی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﻄﻤﻪزﻧﻨﺪه ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺟﺪا از ﻧﻘﺶ ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺧـﻮد ﺟﺰﺋـﯽ از ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ و داﺷـﺘﻦ ﺳـﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای در هﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻻزﻣﮥ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎ اﻣﺮوزه اهﺮم ﻗﺪرت
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪوﯾﮋه دﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻧﻘـﺶ
ﻃﻠﺒﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﺑـﺎ ﺑﻤﺒـﺎران رﺳـﺎﻧﻪای ﻣﻮاﺟـﻪ
ً
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮاد ﻟﺰوﻣﺎ رهﺎ ﮐﺮدن وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻃﻠﺒﮕﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺻﺮف ﺑﻪ ﺑﺤـﺚ
رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﻓﻌﺎل و ﻧﻘﺎد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮراک رﺳـﺎﻧﻪای را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎ اراﺋـﻪ ﻣﺤﺘـﻮا ﮐﻨـﺪ و ﺣﺘـﯽ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺧـﻮد را از ﺑﺮﺧـﯽ
آﺳﯿﺐهﺎی ﺟﺪی ﺑﺮﺣﺬر دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪهﺎ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ
اهﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺳﻤﺖ هﻢ ﻣﺪﯾﺮان و هﻢ ﻃﻼب اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﻧﮕﺎه ﻇﺮﯾﻒﺗﺮی داﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻔﺴـﯿﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻃﻠﺒﻪ اﯾﺪﺋﺎل اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﺳﺎﻧﻪهﺎ هﻤﮕﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و هﺮﯾـﮏ از
آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺤﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای آﻧﻬﺎ هﻢ
در ﻃﯿﻒهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﻃـﻼب ﺑـﺎ ﮔﺮوههـﺎی
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ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه در ﺑﺨﺶهﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ
آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرهﺎی ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻮزوی ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﻮزش واﺣـﺪ و
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻃﻼب اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ هﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻮزوی
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدهﺎ ﺷﺎهﺪ ﻣﻮازیﮐﺎری هﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﺳـﺮﻋﺖ
ﺣﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻮزوﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧـﻪﻓﻘـﻂ در ﺣﻮزههـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ ،ﺑﻠﮑـﻪ در ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ﻣـﻮاﺟﻬﯿﻢ .ﻣـﺎﻧﻊ دﯾﮕـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺪی ﺑـﺮ ﺳـﺮ راه اﯾﺠـﺎد ﯾـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ هﻢ وﺟـﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ آﻣـﻮزش
دهﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪ رﺳﺎﻧﻪای ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ از رﺳـﺎﻧﻪ
و ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﻏﺪﻏﻪای اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را هﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی ﺣﻮزه ،ﻣﻌﺎوﻧـﺖ هﻨـﺮی دﻓﺘـﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ،ﻣﺮﮐـﺰ
ﭘﮋوهﺶهــﺎی ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ ،داﻧﺸــﮑﺪه ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ ،ﻣﺪرﺳــﻪ اﺳــﻼﻣﯽ هﻨــﺮ و ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺼــﻄﻔﯽ از
ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرهﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ؛ اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﺴـﯿﺮ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و درواﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدهـﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﻬﺎدهﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ آﻣـﻮزش
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎهﯽ ﺑﻌﻀﯽ دورههﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﻧﻬﺎدهﺎی دﯾﮕﺮ را ﻃـﻼب
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .۶ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی ﭘﮋوهﺶ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش آﻣـﻮزش
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻼب در ﺣﻮزههﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 .١ﮐﺎدرﺳﺎزی و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﺘﺎدان ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه :درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دورههﺎ و ﮐﺎرﮔﺎههﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه هﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،اداﻣـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ ،در هـﺮ
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دوره ﺗﻌﺪادی ﻃﻠﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وارد ﺣﻮزه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﮐﻼسهـﺎﯾﯽ در ﺟﺎهـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎدرﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه هﻢ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و هﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎدی ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؛
 .٢اﯾﺠﺎد دﻏﺪﻏﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺣﻮزه :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه
دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳـﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ هﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم داد و هﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﻧﻬﺎدهـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛
 .٣ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﻮاد رﺳــﺎﻧﻪای ﺑــﻪﻋﻨــﻮان اﺑ ـﺰار ﺧــﺮوج از اﻧﻔﻌــﺎل ﺣــﻮزه :از ﻧﻈــﺮ ﺑﺴــﯿﺎری از
ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺣﻮزههـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ روﯾﮑـﺮدی اﻧﻔﻌـﺎﻟﯽ و اﻏﻠـﺐ ﺳـﻠﺒﯽ در ﺧﺼـﻮص
رﺳﺎﻧﻪهﺎ دارﻧﺪ و هﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه هﻤﯿﺸﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﺳـﺎﻧﻪهﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاری ﻣـﺆﺛﺮ در
ﻓﺮهﻨﮓ ﻗﺪﻣﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣـﻮزه ﻧﯿـﺰ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪﻋﻨﻮان راهﮑﺎری ﺑـﺮای ﺧـﺮوج از ﻣﻮﺿـﻊ اﻧﻔﻌـﺎل و
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
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اﻣﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺷﻬﺮود و ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد رﺟﺒﯽ ) ،(١٣٨٧ﭘﮋوهﺶﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ،اﻧﺘﺸـﺎرات
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم.
اﯾﺮانﭘﻮر ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ) ،(١٣٨٩ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و ﻧﻘﺶ آن در اﺳـﺘﻔﺎده از رﺳـﺎﻧﻪهﺎی ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ:
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن و داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
ﺑﺎﮐﯿﻨﮕﻬﺎم ،دﯾﻮ ﯾﺪ ) ،(١٣٨٩آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﻪای :ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ،ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای و ﻓﺮهﻨـﮓ ﻣﻌﺎﺻـﺮ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮاﻓﺮاز ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق.
ﺑﺮاون ،ﺟﯿﻤﺰ )» ،(١٣٨۵رو ﯾﮑﺮدهﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﯿﺎم اﯾـﺰدی ،ﻓﺼـﻞﻧﺎﻣﻪ رﺳـﺎﻧﻪ،
س ،١٧ش.۴
ّ
ﺑﯿﺎت ،ﺣﺠﺖاﻟﻠﻪ )» ،(١٣٨۶ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺿﺮورت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و ﺗﺤـﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐـﯽ« ،ﻣﺒﻠﻐـﺎن،
ش.١٠٠
ﺣﺴﯿﻦزاده ،اﮐﺒﺮ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺤﻤـﺪی )» ،(١٣٨٩ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای :ﺿـﺮورت دﻧﯿـﺎی اﻣـﺮوز«،
ﮐﻠﯿﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ،ش.١۵٣
ﺷﺒﯿﺮی ،ﺣﺴﻨﯿﺔاﻟﺴﺎدات ) ،(١٣٩٢آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وبﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺪﯾﺎ اﺳﻤﺎرﺗﺲ ﮐﺎﻧﺎدا و وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﯾـﺮان ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ،ﺗﻬـﺮان:
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﻋﻠﯽ ) ،(١٣٩١ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای :درآﻣـﺪی ﺑـﺮ ﺷـﯿﻮه ﯾـﺎدﮔﯿﺮی و ﺳـﻨﺠﺶ ،ﻧﺸـﺮ وزارت
ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﺳﺎﻧﻪهﺎ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻃﻬﻤﻮرث )» ،(١٣٨۵ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای رو ﯾﮑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺎرت« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳـﺎﻧﻪ،
س ،١٧ش.۴
ﻣﺤﻤﻮدی ﮐﻮﮐﻨﺪه ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ) ،(١٣٩٠ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮورت آﻣـﻮزش ﺳـﻮاد رﺳـﺎﻧﻪای ﮐﻮدﮐـﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ.
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