
 
  
  

   طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی
 علمیه های حوزه در

  *صلواتیان سیاوش
  **مردانی زهرا
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  يدهچك
 بـه  توجـه  با را علميه هاي حوزه در طالب به اي رسانه سواد آموزش الزامات شناسايي حاضر مقاله

. اسـت  كـرده  دنبـال  اصلي هدف عنوان به دارند، جامعه ديني هدايت در قشر اين كه اي ويژه جايگاه
 از بررسـي  مـورد  جامع، در. است شده استفاده عميق مصاحبه تكنيك و كيفي روش از مقاله اين در

 نظـري  اشـباع  قاعـده  براسـاس  حوزه، در اي رسانه سواد متخصصان از جمعي و مديران طالب، ميان
 روش بـه  هـا  داده تحليـل  و انـد  شـده  انتخاب برفي گلوله و هدفمند گيرينمونه روش به نفر دوازده

 مقولـه  چهـار  ذيـل  هـا  يافتـه . است بوده ها مصاحبه از شده  استخراج مفاهيم بندي مقوله و كدگذاري
 هـاي زيرمقولـه  شامل كه طالب به اي رسانه سواد آموزش ضرورت. 1: شد استحصال اينگونه اصلي

 مهـم  جايگـاه « ،»هـا  رسـانه  مقابـل  در پذيري آسيب ضريب كاهش« ،»حاضر عصر در رسانه نقش«
 كنـوني  وضـعيت . 2 شد؛ »رسانه درباره رهبري منويات به توجه لزوم« و »تبليغي مباحث در رسانه

 آشـكار  سياسـت  گونه هيچ شوندگانمصاحبه اظهارات براساس كه حوزه در اي رسانه سواد آموزش
 اي رسـانه  سـواد  آمـوزش  نيازهاي پيش. 3 ندارد؛ وجود اي رسانه سواد آموزش بحث درباره پنهاني و

 و موانـع . 4 شـد؛ مـي  طـالب  شناسـي  تيپ و بندي طبقه و مديران و طالب به بخشيآگاهي شامل كه
 و كمبودهـا  سـازماني،  سـاختاري،  مشـكالت  نظيـر  اي رسـانه  سواد آموزش مسير در ها محدوديت
 سـواد  حـوزه  در علميـه  هـاي  حـوزه  هـاي  سياسـت  و وضعيت ارزيابي. طالب به مربوط مشكالت

 سـطح  ارتقاي زمينه در  گذاري سياست و  ريزي برنامه در گذاران سياست و مديران ياريگر اي، رسانه
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  مقدمه. ١
 مشـارکت بـرای که معنا بدین اند؛ فرهنگی نمود و ارتباط ابزار ترین مهم شک بدون ها رسانه امروزه،
 ها رسـانه گفـت تـوان می و نمایـد می ضروری مدرن های رسانه از استفاده عمومی، حیات در فعال

 را خـود و متزلـزل را مدرسـه و کلیسـا خـانواده، جایگـاه حاضـر حال در) اند مناقشه محل اگرچه(
 ،١٣٨٩ باکینگهـام،( انـد کرده مطـرح معاصـر جامعـه در شـدن اجتمـاعی نهـاد ترین مهم عنوان به
  ).٣٣ص

 مخاطـب ای رسانه های هجمه مقابل در پذیری آسیب عدم و صحیح گیری بهره جهت طرفی، از
 خـوراک هر مورد در و تحلیل و تجزیه توانایی ای، رسانه هر مقابل در بتواند و باشد فعال بایست می

 کـه ازآنجایی. کنـد محتـوا تولیـد نیـز خـود مـواقعی در حتـی و باشـد داشـته انتقادی دید ای رسانه
 صـحیح سـازماندهی نیازمنـد مخاطـب اسـت، وسـیع بسـیار مخاطـب بـه شـده منتقل اطالعات
 کـه کنـد می آشـکار را ای رسـانه سـواد جایگـاه همـان ایـن و آنهاست مؤثر بندی طبقه و اطالعات
  .کرد خواهد ایمن ای رسانه تهدیدات بسیاری برابر در را مخاطب
 کـاربرد توانایی آنکه حال کنند؛ خالصه رسانه کاربرد توانایی در را ای رسانه سواد بسیاری شاید
 توانایی از است عبارت خود ای رسانه سواد. دهدمی تشکیل را ای رسانه سواد از بخشی صرفاً  رسانه

 شـوندمـی تعریـف مختلـف شـرایط و هـازمینـه در که هاییپیام خلق و ارزیابی تحلیل، دسترسی،
)Livingstone, 2004, p1 .(کشـورهای کـه اسـت هایی مؤلفـه ترین مهم از یکی ای رسانه سواد 

 و آمـوزش تحلیل، تحقیق، جهت اخیر، قرن نیم ارتباطی و ای رسانه های گذاری سیاست در مختلف
گاهی   .اند برده کار  به جامعه مختلف اقشار در ها رسانه تأثیرات از آ
 تفکـر از منـدی بهره انفعـال، از اجتنـاب اندیشه، و فکر استقالل حفظ منظور به رسد می نظر به

 تکوین طریق از فراگیر و پیچیده فرایند این با رویارویی انتخاب، و گزینش توانایی افزایش انتقادی،
 ).٧٢ص ،١٣٨٩ محمدی، و زادهحسین( باشد یافتنی دست ای رسانه سواد تکامل و

 خـود لـوای در را بشـری سـعادت که ها انسان زندگی جنبۀ ترین مهم عنوان به دین دیگر سوی از
 و تأثیرپـذیر پـیش از  بـیش بـالطبع هـا پیام و اطالعـات سیل و ای رسانه تحوالت سیر این در دارد،

 دیـن دسـتورهای و هـا پیام اسـت ممکن که بود خواهد تأثیرپذیر جهت  آن از. بود خواهد تأثیرگذار
  آن از و باشـد داشـته وجـود غیرصحیح نقد و شبهه القای امکان و کنند پیدا انتقال و شوند تحریف
 اشـاعه بـرای فرصـتی بـه را آن و کنـد اسـتفاده رو پـیش تهدید از که باشد تأثیرگذار تواند می جهت
 دین مورد در شبهات و سؤاالت به پاسخگویی و جهانی وسیع سطح در الهی تعالیم دقیق و صحیح
  .کند تبدیل



      ١٠٧    علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی

 ابـالغ امـر متولیـان عنوان بـه طـالب و کشـور در دینی نهاد ترین مهم عنوان به علمیه های حوزه
 نحـوه و شـناخت در توانمنـدی و تسـلط همچنـین و شناسـی زمان قاعـده از مـردم بـه دینی تعالیم
 تولیـد مسیر در ها رسانه به تحلیلی و انتقادی نگاه با باید و نیستند مستثنا ها رسانه انواع از گیری بهره

 میان این در. کنند حرکت خود های رسالت و اهداف جهت در مخاطبان و زمان با متناسب محتوای
 اسـت؛ تر پررنـگ دیـن تبلیغ فنون فراگیری زمینۀ در طالب خود از مراتب به علمیه های حوزه نقش
 کنند می مهیا و مشخص طالب برای را هدف به شدن نایل و آموزش مسیر که هستند مراکز این زیرا
 مبسـوط فراگیری وجود با شوند، می تربیت مراکز این در که افرادی شود، کوتاهی زمینه این در اگر و

 در همچنـین و داشـت نخواهنـد را زمان با متناسب و گسترده صورت به آن انتقال توانایی دین، علم
 دین کیان از دفاع و مقابله مهارت و توانایی ها، رسانه توسط ویژه به دین علیه بسیار های هجمه مقابل

 تـأثیر تحـت و نبوده، امان در ها رسانه گزند از نیز خود بلکه داشت، نخواهند اثربخش صورت به را
 جامعـه بنابراین پیوست؛ خواهند دین مقابل جبهۀ به بعضاً  و شد خواهند بلعیده گرداب در ها رسانه

 بتواننـد تـا کنند مجهز ای رسانه سواد سالح به را خود که است روحانیانی و طالب نیازمند اسالمی
 را خـود بـه مربـوط حوزۀ جدی خألهای ای رسانه موجود تهدیدهای و ها فرصت بهنگام شناخت با

  .کنند هدایت خود تعالی و رشد مسیر در را جامعه کرده، محتوا ارائه حتی و شناسایی
 اثـربخش و حیـاتی حضور طالب، میان ای رسانه سواد مهارت و توانمندی فقدان است گفتنی

 مـردم بـه الهی تعالیم ابالغ همچنین و دینی زندگی سبک در تأثیرگذار عناصری عنوان به را قشر این
 ضرورت و اهمیت دیگر ای دریچه از مسئله این و است داده قرار مناقشه مورد ها رسانه انواع میان در

 اقـدامات و ها سیاسـت اجـرای و وجـود نیازمند مهم این. کند می روشن را موضوع این به پرداختن
 بهبـود گذاری، پایه جهت علمیه های حوزه مراکز در ای رسانه سواد آموزش زمینه در جدی و اساسی

  .است طالب ای رسانه سواد سطح ارتقای و
 سـواد آمـوزش زمینـه در دهـد می نشان ای رسانه سواد آموزش زمینه در پژوهش پیشینه بررسی

 سواد ارتقای بومی الگوی پیشنهاد مثل کارهایی کشور های دانشگاه و پرورش و آموزش در ای رسانه
 مقایسـه مجـازی فضای در ای رسانه سواد آموزش ،)١٣٩٣ معتضدی،( ایران در نوجوانان ای رسانه
 بررسـی ،)١٣٩٢ شـبیری،( ایـران ای رسـانه سـواد سـایت وب و کانـادا اسـمارتس مدیا سایت وب

 پـرورش و  آمـوزش حوزه متخصصان دیدگاه از نوجوانان و کودکان ای رسانه سواد آموزش ضرورت
 مدل گسترش در معلمان ای رسانه سواد میزان تأثیر بررسی ،)١٣٩٠ کوکنده، محمودی( تهران شهر
 اسـتفاده در آن نقش و ای رسانه سواد میزان و) ١٣٩١ انزهایی، موسوی( آموزاندانش انعکاسی تفکر
 و اصـفهان دانشـگاه تکمیلـی تحصـیالت دانشـجویان ارتباطی رفتار بررسی: تعاملی های رسانه از
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 زمینـه در خاصی پژوهش تاکنون اما است؛ شده انجام) ١٣٨٩ پور، ایران( اصفهان صنعتی دانشگاه
 از نشـان خـأل ایـن. اسـت نشده انجام طالب میان در و علمیه های حوزه در ایرسانه سواد آموزش

 زمینـه در پـژوهش بحـث بـه طالب آن تبع  به و علمیه های حوزه و ها دانشگاه اغماض و توجهی بی
 یکی عنوان به موضوع این به پرداختن ضرورت و اهمیت لذا هاست؛ حوزه در ای رسانه سواد آموزش

 اصـلی هـدف رو ایـن از گیرد؛ قرار ویژه توجه مورد بایست می پژوهشی کالن دار اولویت اجزای از
 ارائـه و علمیـه هـای حوزه در طـالب بـه ای رسـانه سـواد آمـوزش الزامـات شناسایی حاضر، مقالۀ

 .است طالب ای رسانه سواد سطح ارتقای جهت ها پیشنهاد
  

  نظری و مفهومی مرور. ٢
  ای رسانه سواد چیستی. ١−٢

 کتـاب در بار اولین 1لوهانمک مارشال. گردد بازمی ١٩۶۵ سال به ای رسانه سواد پیدایش تاریخچه
 زمانی«: نوشت و برد کار به را واژه این ،انسان وجودی ابعاد گسترش: رسانه درک عنوان تحت خود
 دسـت ای رسـانه سـواد نـام بـه جدیـدی سواد به ها انسان است الزم یابد، تحقق جهانی دهکدۀ که

  ).٣٣ص ،١٣٨۵ جهرمی، بصیریان( »یابند
 قـرار بـرای فعاالنـه مـا کـه است دانشی و ها مهارت از ای مجموعه ای رسانه سواد 2پاتر، نظر از
 دهنـد، می ارائـه ها رسـانه کـه را هایی پیام معنای تا کنیم می استفاده آن از ها رسانه معرض در گرفتن
  ).١٩ص ،١٣٨۵ پاتر،( کنیم تفسیر و تحلیل بهتر

 قـرن نیم در: «کنـد می بیـان »ای رسانه سواد رویکردهای« عنوان با ای مقاله در 3براون همچنین
 چـاپی، نگاری روزنامـه ماهرانـه کـارگیریبـه و شایسته تحلیل توانایی شامل ای رسانه سواد گذشته،

 از( ای رایانـه مبـادالت و اطالعـات حتـی و تلویزیونی و رادیویی های برنامه سینمایی، محصوالت
  ).۵١ص ،١٣٨۵ براون،( »است شده) اینترنت جهانی شبکه طریق از تعامالت جمله

 شـود،مـی شـمرده ایـران در ای رسانه سواد حوزۀ پژوهشگران اولین از که شکرخواه یونس دکتر
 بـر متکـی درک نـوع یک از است عبارت ای رسانه سواد: «کند می تعریف گونه این را ای رسانه سواد

 هـم از را آنهـا و شـناخت را ای رسانه تولیدات انواع و ها رسانه انواع توان می آن براساس که مهارت
  ).۴ص ،١٣٨٨ شکرخواه،( »کرد شناسایی و تفکیک

 بـه دارد، ای ویـژه اهمیـت تحقیق این در که ای رسانه سواد از) ٢٠٠٩( اروپا کمیسیون تعریف
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2. Potter. 

3. Brown. 



      ١٠٩    علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی

 های جنبـه انتقـادی ارزیـابی و درک ها، رسـانه به دسترسی توانایی ای رسانه سواد«: است شرح این
 ای رسـانه سـواد. اسـت گونـاگون های زمینـه در ارتباطات خلق جهت ها رسانه محتوای و مختلف
 چـاپی، های رسـانه صـدا، و ضـبط و رادیـو فیلم، و تلویزیون شامل و هاست رسانه تمامی با مرتبط
  ).٩۵ص ،١٣٩١ یزدیان،( »شود می جدید دیجیتالی ارتباطی های تکنولوژی دیگر تمامی و اینترنت

 
  1سی ای مدل .٢−٢
 ها مـدل ایـن بـین از گفـت توان می که است شده  ارائه گوناگونی های مدل ای، رسانه سواد حوزه در

 رسانه بخش ،٢٠٠٩ سال در. هاست ترین جامع و ترین کامل از یکی) اروپا کمیسیون( سی ای مدل
 ای رسـانه سـواد زمینـه در را) اروپـا کمیسـیون چارچوب( نظری چارچوب اروپا اتحادیه کمیسیون
 ای رسانه سواد موجود های سیاست ارزیابی و تحلیل به چارچوب، این براساس بتواند تا کرد تدوین

 چـارچوب ایـن در کـه معیارهـایی و ها مؤلفـه براساس دیگر، طرف از و بپردازد مختلف کشورهای
 عـالوه کند؛ تسهیل گوناگون کشورهای برای را ای رسانه سواد زمینه در گذاری سیاست کرده، مطرح

 کند می قادر را ایشان و دهد می را مخاطبان ای رسانه سواد سطوح ارزیابی توانایی کشورها به این، بر
 اروپـا کمیسـیون چارچوب. بپردازند مهم امر این توسعه برای برنامه تدوین به ارزیابی این براساس
 در را ای رسـانه های پیام تولید و انتقادی فهم استفاده، دسترسی، شامل ای رسانه سواد های مشخصه

 دو ایـن از یکـی. کنـد می تبیین آمیختگی درهم و پیچیدگی از گوناگونی درجات با مستقل مؤلفه دو
 عوامـل دیگری و کند می اشاره ها رسانه از مندی بهره و استفاده به که است فردی های توانایی مؤلفه،
 سـواد توسـعه در فـردی هـای مهارت از مـؤثرتری نقـش محیطـی عوامل. است محیطی و ای زمینه
 قـرار تـأثیر تحـت را فـردی های قابلیت بافتی عوامل برخی عنوان به محیطی عوامل. دارند ای رسانه
 ).Celot, 2009, p 7( دهد می

 این. است معّین های مهارت اجرای در فردی های ظرفیت فردی، های قابلیت :فردی های قابلیت
 ایـن گفـت تـوان می. اسـت خالقانـه و مشـارکتی تکنیکـی، شـناختی، فراینـد سه شامل ها قابلیت
 شـامل را تولیـد و فهـم تحلیـل، اسـتفاده، دسترسـی، ماننـد هـا توانایی از وسـیعی طیف ها قابلیت

  :شود می تقسیم بعد دو به فردی های قابلیت. شوند می
  شخصی؛ های قابلیت. ١
  :شوند می تقسیم جزء سه به خود بعد دو این که اجتماعی های قابلیت. ٢

  ؛)گیری بهره در فردی تکنیکی مهارت( استفاده های مهارت) الف
                                                           

1. EC. 
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  تفسیر؛ و فهم در فردی سیالیت انتقادی، درک های قابلیت) ب
 طریـق از مسـتحکم اجتمـاعی روابـط نهـادن بنـا برای فردی ظرفیت( ارتباطی های توانایی) ج
  ).ها رسانه

 فراهم کشوری هر در را ای رسانه سواد توقف یا تسهیل موجبات محیطی عوامل :محیطی عوامل
 بـه نسـبت ای رسـانه سـواد توسـعه در مـؤثرتری نقـش محیطـی عوامـل گفـت تـوان می. آورند می

 تقسـیم اصـلی حوزه پنج به محیطی عوامل. دارند −شد اشاره بدان باال در که− فردی های مهارت
 4ای، رسـانه صـنعت 3ای، رسـانه سواد سیاست 2ای، رسانه آموزش 1ها، رسانه به دسترسی: شود می

 .(European Commission, 2009) 5مدنی جامعه
 ای رسـانه سـواد گذاری سیاسـت در اروپـا کمیسـیون ترسـیمی چـارچوب گذشته، سالیان طی

 مـورد رسـانه عرصـه پژوهشـگران و محققـان گونـاگون تحقیقات و مطالعات و مختلف کشورهای
 سـواد های برنامـه و ها سیاست تحلیل برای مناسب چارچوبی حاضر حال در که گرفته قرار استفاده
). Livingstone, 2011, p6( شود می محسوب عرصه این در گذاری سیاست و کشورها ای رسانه

 برگزیـده خـود منتخـب نظـری مبنـای عنوان به را اروپا کمیسیون مدل و تعریف نیز حاضر پژوهش
  .است

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1. Media Availability. 

2. Media Education. 

3. Media Literacy Policy. 

4. Media Industry. 

5. Civic Society Actions. 
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  اروپا کمیسیون ای رسانه سواد مدل: ١ شکل

  یا سواد رسانه یارتقا. ٣−٢
  :است کرده اشاره اساسی مرحله چهار به ای رسانه سواد کسب برای) ١٩٩۵( تامن الیزابت
گاهی کسب. ١  سـواد مرحلـه، ایـن در: ها رسـانه از اسـتفاده چگـونگی خصـوص در کامـل آ
 هـای پیام انواع با افراد مواجهه شرایط و میزان به نسبت حساسیت و هوشیاری کسب شامل ای رسانه
  است؛ ای رسانه
 برخـورد ای رسـانه های پیام با آموزیم می مرحله این در: ها رسانه محتوای با منتقدانه برخورد. ٢
   کنیم؛ کسب منتقدانه تماشای برای را الزم های مهارت و باشیم داشته انتقادی
 مرحلـه ایـن: رسـانه محـیط سیاسـی و اقتصـادی اجتمـاعی، فرهنگـی، های زمینـه تحلیل. ٣

 و منـافع و ها رسـانه سیاسـی و اقتصـادی تـاریخی، های زمینه درباره کافی دانش کسب دربرگیرنده
   هاست؛ حوزه این در آنها عالیق

 یارتباط های توانایی

 مشارکت

 تولید محتوا روابط اجتماعی

 درک انتقادی

 کاربر رفتار ها رسانه قوانین و ها رسانه شناخت

 ای درک محتوای رسانه

 استفاده

ها استفاده فعاالنه و متعادل از رسانه  استفاده پیشرفته از اینترنت

 های اینترنت و کامپیوتر مهارت

ای دسترسی رسانه ای بافت سواد رسانه

 روزنامه رادیو موبایل

 سینما تلویزیون اینترنت

ای سیاست سواد رسانه ای آموزش رسانه

 ای صنایع رسانه جامعۀ دموکراتیک
 عوامل محیطی

های شخصی قابلیت

های فردی قابلیت

های اجتماعی قابلیت
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 سواد ارتقای فرایند از مرحله این: اجتماعی تغییرات برای آن از استفاده و رسانه از جانبداری. ۴
 هـایمشیخط و ها سیاست تدوین برای عمومی افکار بسیج در افراد فعال مشارکت شامل ای رسانه
 مشـکالت و مسائل در تأثیرگذاری برای ویژه ای رسانه راهبردهای از استفاده و ها رسانه اصالح کلی

  ).٧٢ص ،١٣٩١ طلوعی،( است اجتماعی
 توانـایی که مخاطبانی پرورش از است عبارت ای رسانه سواد آموزش عملی و اثباتی هدف یک

 شـکل، به و بپردازند آن ارزیابی و متمایز و کیفی ریزی برنامه جستجوی به باشند، داشته گزینشگری
  ).۵۶ص ،١٣٨۵ براون،( باشند داشته انتقادی حس جمعی های رسانه در محتوا و قالب

 عنوان بـه آن از همچنـان و رسد نمی دهه دو از بیش به ما کشور در ای رسانه سواد ادبیات قدمت
 زیـر شـکل بـه را ایـران در ای رسـانه سـواد سطح ارتقای موانع توان می. شود می یاد جدید مفهومی
  : برشمرد
کید با ارتباطی الزم های زیرساخت فقدان. ١   رقابت؛ و اتصال دسترسی، شناسه سه بر تأ
  ایران؛ ای رسانه حوزه در ایجابی نظارت و رقابتی قوانین وضع در حقوقی انعطاف نبود. ٢
 سـواد آمـوزش بـه ای بودجـه ردیـف اختصـاص در ریزان برنامه و گذاران سیاست توجهی بی. ٣
  ای؛ رسانه
  فرزندان؛ درباره والدین ارتباطی و اطالعاتی دانش فقر. ۴
 ،١٣٨۵ قاسمی،( ای رسانه کارگزاران و آموزگاران والدین، میان در ای رسانه سواد بودن پایین. ۵
  ).٨۵ص

  
  علمیه های حوزه های موقعیت و وظایف. ۴−٢

 و اصـول از دفـاع و جامعـه در ایمـان از پاسداری مسئول دینی هایمحیط کنار در علمیه های حوزه
. هستند مردم مذهبی نیازهای به پاسخگویی دار عهده و آنها تبلیغ و تعلیم و اسالم مقدس دین فروع
 بـه مختلـف هـای موقعیت در کنـد،مـی ایفا دینی نهاد این که نقشی و جایگاه براساس وظایف این
 :شودمی تعریف ذیل شرح

  
 دینی موقعیت  

 عنوان بـه اسـالم علمای و دارند ای ویژه موقعیت دینی لحاظ از غیبت عصر در علمیه های حوزه
 مختلـف جهـات از را جامعه و مردم اسالم، دین دستورهای براساس دارند وظیفه الهی های حجت
 مسـئول علمیـه هـای حوزه طرفـی از. کننـد هـدایت فرهنگی و حقوقی اقتصادی، سیاسی، روحی،
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 ،١٣٨۶ بیـات،( هسـتند اسالم مقدس دین فروع و اصول از دفاع و اسالمی جامعه ایمان پاسداری
 ).١٣۴ص

  
 سیاسی موقعیت  

 اسـالمی جمهـوری نظـام چراکـه اسـت؛ توجه  درخور نیز علمیه حوزه سیاسی نقش و جایگاه
 نقشـی حکومـت اسـتقرار و ایجـاد در کـههمچنان اسالم علمای و است نهاد آن به وابسته و متفرع
. اند مسـئول اسـالمی نظام در مختلف زوایای در دینی مرجع عنوان به نیز ادامه در اند، داشته اساسی
 ).١٣۵ص همان،( است الهی های ارزش ترویج و حفظ اسالمی دولت وظایف از یکی

  
 ای رسانه موقعیت  

 مسـئول دیـن سنتی تبلیغ در که همچنان و کند می پیدا نیز ای رسانه نقش و موقعیت علمیه حوزه
 از قبـل تا ویژه به ایران در دینی تبلیغ. دارد مسئولیت هم ها رسانه با تعامل و ای رسانه تبلیغ در است،
 تنگناهـای و کشـور بـر حـاکم جـّو  دلیـل بـه که است بوده سنتی ارتباطات بر مبتنی عمدتاً  انقالب
  .است نداشته وجود نوین های رسانه از گیری بهره امکان سیاسی
 های فرصـت عنوان بـه را زیـر مـوارد توان می علمیه های حوزه های نقش و ها موقعیت به توجه با
  :برد نام موجود
  انسان؛ فطرت با آن مطابقت و فرهنگی غنای ویژه به اسالم مبین دین های ویژگی •
 مسـلمانان همـه بـرای امیـدی امروز دنیای در که آن های ظرفیت و اسالمی انقالب موقعیت •
  است؛
  .مختلف های عرصه در حضور برای باانگیزه و مستعد نیروهای •

 حتی تواند می که است نوین های رسانه آینده انداز چشم از غفلت زمینه این در تهدید ترین مهم
  ).   همان( کند تبدیل تهدید به یا بگیرد ما از را فوق های فرصت

  
  پژوهش روش. ٣

 مصـاحبۀ« فـن از اطالعـات آوری جمـع جهـت و اسـت کیفـی نوع از مقاله این در پژوهش روش
 بـا صـحبت طریـق از کوشـد می پژوهشـگر مصـاحبه، نـوع ایـن در. اسـت شـده اسـتفاده »عمیق

 پـژوهش نظـر مورد موضوع درباره عمیق و جزئی اطالعات و ها داده به نظر مورد شوندگان مصاحبه
 هـای حوزه کنـونی های سیاسـت ارزیابی و شناسایی یعنی مقاله اصلی هدف به توجه با. یابد دست
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 گـروه: بودنـد گروه سه شامل بررسی مورد جامعه طالب، به ای رسانه سواد آموزش زمینه در علمیه
 و متخصصـان و اسـتادان دوم گـروه علمیـه، هـای حوزه در آموزشـی گذاران سیاسـت و مدیران اول

 علـوم طالب سوم گروه و ای رسانه سواد آموزش زمینۀ در خبرگان باالخص و ارتباطات پژوهشگران
  .علمیه های حوزه در دینی

 جایگـاه، براسـاس ها نمونـه برخـی. بـود هدفمند گیرینمونه پژوهش این در گیرینمونه روش
 سواد آموزش زمینه در تخصصشان براساس دیگر برخی و علمیه های حوزه در تخصصشان و سطح
 خصوصـیت دو کـه شـوند انتخـاب هایی نمونـه شـد سـعی امکـان حد تا. شدند انتخاب ای رسانه

 بررسـی، مـورد موضـوع از بهتـری درک بـا بتوانند تا باشند داشته توأمان را بودن ای رسانه و حوزوی
 در متخصص افراد بیشتر شناخت و دستیابی جهت است گفتنی همچنین. کنند یاری را پژوهشگران

 از ها مصـاحبه برخـی در که معنا بدین شد؛ استفاده نیز برفی گلوله روش از تحقیق نظر مورد حیطه
 بخشیدن عمق و تقویت جهت را نظر صاحب افراد امکان صورت در شد خواسته شوندگان مصاحبه

 انتخـاب گونـه این موضـوع بـا مرتبط و متخصص افراد از بسیاری تعداد لذا کنند؛ معرفی تحقیق به
  .شدند
 بـا مصـاحبه. شـد مشخص اشباع قاعده براساس بررسی مورد نمونه حجم حاضر، پژوهش در
 و هـا داده رسـیدن و ابتـدایی مصـاحبه ده انجـام از پـس و شـد آغـاز پـژوهش نظر مورد های نمونه

 جدیـد اطالعـات نبودن از بیشتر اطمینان حصول جهت دیگر مصاحبه دو اشباع، حد به اطالعات
 جـدول ادامـه، در. یافـت ادامه دوازدهم نفر تا پژوهش، به بخشیدن قوت همچنین و ها مصاحبه در

  . است شده ارائه شوندهمصاحبه افراد مشخصات
  شوندگان مصاحبه مشخصات: ١ جدول  

  عملی تجربه/  علمی تخصص  ردیف
 رشته فرهنگ و ارتباطات یدکتر  یقم، دانشجو  یهحوزه علم یاسالم یغاتدفتر تبل یو هنر  یمرکز فرهنگ یرمد  ١

٢  
 یاسالم یغاتدفتر تبل یو هنر  یمرکز فرهنگ مدیره یئت)، عضو هیار(دانش خمینی امام مؤسسه علمی هیئت عضو

 یهسطح سه حوزه علم یلالتحص رسانه، فارغ یها و باقرالعلوم در حوزه یماقم، مدرس در دانشکده صداوس یهحوزه علم
  قم

 سواد حوزه در پژوهشگر قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر هنری فرهنگی مرکز ای رسانه سواد بخش مسئول  ٣
  ای رسانه

قم، پژوهشگر و مدرس در حوزه  یهحوزه علم یاسالم یغاتدفتر تبل یو هنر  یمرکز فرهنگ یا انجمن سواد رسانه یردب  ۴
  یا سواد رسانه

  کشور علمیه های حوزه تبلیغ معاونت ای رسانه کل مدیر  ۵
  رسانه حوزه پژوهشگر و فعال کشور، علمیه های حوزه تبلیغ معاونت مجازی فضای کارشناس  ۶
 مقطع دانشجوی قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر هنری و فرهنگی مرکز ای رسانه سواد انجمن مدیره هیئت عضو  ٧
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  قم جامعةالزهرا علمیه حوزه دو سطح طلبه قم، باقرالعلوم دانشگاه ارتباطات دکترای
 اطهر تهران یخواهران زهرا یهحوزه علم یرمد  ٨
 تهران یهخواهران کوثر  یهحوزه علم یرمد  ٩
 تهران یرخواهران الغد یهحوزه علم یرمد  ١٠

قم، فعال در  یهدانشگاه تهران، طلبه سطح سه حوزه علم یارشد فلسفه و کالم اسالم یمقطع کارشناس یدانشجو   ١١
 یا رسانه های ینهزم

 تهران یرالغد یهطلبه سطح دو حوزه علم  ١٢

  
  : است زیر شرح به شوندگانمصاحبه از  اصلی سؤاالت

  چیست؟ طالب به ای رسانه سواد آموزش ضرورت شما نظر به. ١
 هـای حوزه های سیاسـت در ای رسـانه سـواد آموزش بحث به پرداختن ضرورت شما نظر به. ٢
  چیست؟ علمیه
  کنید؟ می ارزیابی چگونه را طالب ای رسانه سواد کنونی وضعیت. ٣
 های حوزه های سیاست میان در طالب به آن آموزش و ای رسانه سواد زمینه در روشنی سیاست آیا. ۴
  )چرا؟ ندارد، وجود سیاستی اگر و است کدام دارد، وجود سیاستی اگر( دارد؟ وجود علمیه
  است؟ شده اتخاذ طالب به ای رسانه سواد آموزش زمینه در هایی سیاست چه تاکنون. ۵
 را طـالب بـه ای رسانه سواد آموزش زمینه در علمیه های حوزه های سیاست کنونی وضعیت. ۶
  کنید؟ می ارزیابی چگونه
  است؟ شده تدوین طالب به ای رسانه سواد آموزش زمینه در هایی برنامه چه تاکنون. ٧
 ای رسـانه سواد آموزش های سیاست اتخاذ مسیر در هایی محدودیت و موانع چه شما نظر به. ٨

  دارد؟ وجود طالب به
 بـه ای رسـانه سـواد آمـوزش های سیاسـت ارتقـای یـا بهبود ایجاد، جهت شما های پیشنهاد. ٩
  چیست؟ طالب
 سـواد آمـوزش بحـث بـه پرداختن موجود وضعیت توان می راهکارهایی چه با شما نظر به. ١٠
  بخشید؟ بهبود را علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه

 و سـخنان در مهـم های نکته از مصاحبه، حین در های یافته به اعتباربخشی جهت است گفتنی
 هر انتهای در محوری نکات آوری جمع از پس و شد برداری یادداشت شده ارائه راهکارهای و نظرها

 شد درخواست شوندگان مصاحبه از و شد ارائه شوندگان مصاحبه به شده آوری جمع نکات مصاحبه،
 نظارت منظوربه متخصصان دیدگاه و نظر از همچنین. بیفزایند پژوهش اعتبار به و کنند تأیید را آنها
  .شد استفاده ها یافته به بیشتر اعتماد قابلیت به رسیدن و پژوهش روند بر
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  پژوهش هاییافته. ۴
 ترتیب بدین. است کرده استفاده استقرایی رویکرد از ها داده آوری جمع و تحلیل جهت پژوهش این
 در تحقیـق سـؤاالت بـه مربـوط مفاهیم ابتدا در. شد طی کل به جزء فرایندی رویکرد این مسیر در

 ایـن سـپس و شـد تـر انتزاعی مفـاهیم بـه تبدیل ها داده باز کدگذاری از حاصل اولیه کدهای قالب
 تـا تـر کلی مقـوالت در کـدها و مفاهیم دادن جای مسیر این و شد بندی طبقه مقوالت ذیل مفاهیم
 های حوزه کنونی های سیاست ارزیابی و شناسایی روند. یافت ادامه نظر مورد انتزاع سطح به رسیدن
  .شد حاصل گونه این پژوهش این در طالب به ای رسانه سواد آموزش زمینه در علمیه

 سـواد بحـث بـه پرداختن پیشینه قبیل از مختلفی موضوعات به مصاحبه دوازده این درمجموع،
 آمـوزش و ای رسانه سواد موجود وضعیت شناسی آسیب علمیه، های حوزه مراکز برخی در ای رسانه
 و ها محـدودیت ای، رسـانه فضـای بـه طالب ورود های آسیب علمیه، های حوزه در ای رسانه سواد
  . است پرداخته کنونی وضعیت بهبود راهکارهای و رسانه با حوزه تعامل مسیر در موانع
 و کـردیم محـوری مقـوالت بنـدی مقوله و شناسایی در سعی محوری کدگذاری شیوه طریق از
 سـواد آمـوزش نیازهـای پیش طـالب، بـه ای رسانه سواد آموزش ضرورت مقوله چهار به آن از  پس

 های سیاسـت و حـوزه در ای رسـانه سواد آموزش مسیر در ها محدودیت و موانع حوزه، در ای رسانه
  :دارند مقوالتی خود ذیل نیز مقوالت این. رسیدیم حوزه در ای رسانه سواد آموزش

  
  طالب به ای رسانه سواد آموزش ضرورت .١−۴

 اشـاره طـالب بـه ای رسـانه سواد آموزش ضرورت و اهمیت به شوندگان مصاحبه از بسیاری تعداد
 مقابـل در پذیری آسـیب ضریب کاهش حاضر، عصر در رسانه نقش مقوله چهار تحت که اند کرده
 رسـانه دربـاره رهبـری منویـات بـه توجـه لـزوم و تبلیغـی مباحـث در رسانه مهم جایگاه ها، رسانه
  .شدند بندی طبقه

  
  حاضر عصر در رسانه نقش •

 بـه کارشناسـان از یکـی رسـانه، نقـش و اهمیت مورد در :رسانه های نشانه و ها آرایه از جهان اشباع
 کتاب چاپ اگر− آن مدرن معنای به رسانه: «کرد بیان و  اشاره ها رسانه وسیله به جهان شدن  احاطه

 موضـوعیت باید قاعدتاً  موقع همان از ای رسانه سواد و شود می آغاز مطبوعات از −بگذاریم کنار را
 کـه اسـت گرفته شکل ایگونهبه ای رسانه شرایط منتها غیره و تلویزیون و سینما رادیو، بعد کند؛ پیدا
 در اینکـه از بـیش ما درواقع. است آمده وجود به ها رسانه های نشانه و ها آرایه از جهان اشباع نوعی



      ١١٧    علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی

 آمـوزش بحث دفعه یک که اینجاست. کنیم می زیست ها رسانه جهان در کنیم، زیست واقعی جهان
  .»شود می ضروری بسیار ای رسانه سواد

 بـه حـوزه: «کـرد بیـان زمینـه ایـن در کارشناسـان از یکـی: ها رسانه توسط جامعه فرهنگ تغییر
 شـود؛ کشـیده رسانه وادی به است شده مجبور انقالب، انتظارات اقتضای به زمان، شرایط اقتضای

 دارد، رسـالت جامعـه بـه نسـبت اینکه دلیل به حوزه. است دیگری چیز حوزه رسالت که درصورتی
 کنـد می احساس اینکه دلیل به هستند، جامعه فرهنگ تغییر حال در ها رسانه کند می احساس اینکه
 دینی اعتقادات و مردم دینی سواد روی بر آینده در اینها و شبهات القای برای اند شده مکانی ها رسانه
  .»کند می وظیفه احساس دارند، مخرب اثرات مردم

  
  ها رسانه مقابل در پذیری آسیب ضریب کاهش •

 بایـد« کارشناسـان، دیدگاه براساس :طالب شناسی دشمن تقویت در ای رسانه سواد آموزش اهمیت
گاهی باید. برسیم مبانی یک به ای رسانه سواد بحث در و حوزه در  باشـد؛ داشـته وجـود ای رسـانه آ

گاهی این پیامبران که گونههمان  چـه دشـمن بدانـد طلبـه بایـد. اند داشـته خود زمان به توجه با را آ
 هجـوم دشـمن بـه حتـی و کند دفاع تواند می چگونه باشد، سالح بدون که ای طلبه امروزه. کند می

  .»ببرد؟
  
  دینی پیام انتقال در رسانه نقش •

 را ای رسـانه سواد به طالب نیاز بودند معتقد کارشناسان :تبلیغی مباحث در رسانه سواد مهم جایگاه
 ابـزار و دارد نیاز ابزار به هم تبلیغ و است تبلیغ طالب کار درنهایت که نگریست بعد این از توان می
 خوبی بـه طالب هم را آن سواد که بوده منبر اصلی ابزار قدیم در. خواهد می را خود خاص سواد نیز

 بـا حاضـر عصـر در اسـت، حوزه تبلیغی ابزارهای از یکی منبر نیز اآلن که است درست. اند داشته
  . شود می محسوب تبلیغی های ضرورت از نیز ابزارها این سواد ارتباطی ابزارهای افزایش

 اگـر دارنـد، تبلیغـی رسالت طالب که ازآنجایی :ای رسانه سواد سازی نهادینه در طالب جایگاه
 مـؤثر اطرافیـان و خودشـان بـرای هـم باشند، داشته ای رسانه سواد به مربوط های آموزش خودشان
گـاهی و دانـش ایـن تواننـد می انـد، مبّلغ اینکـه اعتبـار به هم و بود خواهد  طریـق از کشـور در را آ
  . بخشند توسعه دارند، که مراجعی طریق از دارند، اختیار در که هایی تریبون
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  رسانه درباره رهبری منویات به توجه لزوم •
 معظم مقام که است این حقیقت: «کرد بیان زمینه این در پژوهش در کننده مشارکت خبرگان از یکی

 هـای پیام انتقـال بـرای مختلـف ابزارهای از استفاده و مختلف های رسانه برای هایی دغدغه رهبری
 له آن از ما و شود استفاده دین علیه دشمنان دست در ابزارها چرا که بود این ایشان نظر. داشتند دینی
 از ها طلبـه کـه خورم می تأسف خیلی که کردند بیان خارجشان درس در ایشان. نکنیم استفاده دین

  .»کنند نمی استفاده دینی پیام انتقال برای مجازی فضای ظرفیت
 

  حوزه در ای رسانه سواد آموزش کنونی وضعیت .٢−۴
 در پنهـانی و آشـکار سیاسـت گونـه هیچ متأسفانه که کردند بیان صراحت به شوندگان مصاحبه همه
 در ایـن. نـدارد وجـود علمیـه های حوزه در آن امروزی معنای با ای رسانه سواد آموزش بحث مورد
  . است کرده زمینه این در درسی طراحی به اقدام نیز پرورش و آموزش وزارت حتی که است حالی
 در هـایی فعالیت و اقـدامات علمیـه، هـای حوزه در زمینـه ایـن در گذاری سیاسـت نبود رغم به

 مرکــز مــدیر مثــال بــرای اســت؛ گرفتــه صــورت طــالب بــه ای رســانه ســواد آمــوزش خصــوص
 مرکـز ایـن در ای رسـانه سـواد های دوره برگزاری متولی خود که حوزه تبلیغات دفتر هنری−فرهنگی
. اسـت نبـوده بیکـار رسـانه زمینه در حوزه: «کند می بیان گونه این را ها فعالیت از ای خالصه است،
 هنر های حوزه به سریع خیلی که است هایی مجموعه از انقالب از بعد هنری−فرهنگی مرکز همین

 فعال رسانه فضای در طالب که بود این مجموعه این مأموریت گذشته، در. داد نشان توجه رسانه و
 سواد نبود قرار گذشته در درواقع. باشند کنشگر آنجا. شوند سینما فضای وارد یعنی باشند؛ ای رسانه
 خـود هـم چـون کرد؛ مجهز سواد این به را طالب اکثر باید امروزه ولی شود؛ داده آموزش ای رسانه
 دوره بنـابراین پـس. هسـتند رسانه کننده مصرف مخاطبانشان هم و اطرافیانشان و خانواده هم و آنها
  .»بود ضروری و الزم مرکز ای رسانه سواد

  
  حوزه در ای رسانه سواد آموزش نیازهای پیش. ٣−۴

 موانـع از عبـور از پـس طـالب بـه ای رسـانه سواد آموزش بحث به پرداختن و کردن عملیاتی برای
 مهیا مدیران و طالب با مرتبط و علمیه حوزه آموزشی سیستم در نیازهایی پیش و مقدمات بایست می
 مقولـه دو در بـود، پـژوهش در کننده مشـارکت خبرگان نظرات از مستخرج که نیازها پیش این. شود
  :شد بندی طبقه اصلی

  



      ١١٩    علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی

گاهی •   ای رسانه سواد زمینه در مندسازی دغدغه و مدیران و طالب به بخشیآ
گاهی مسئله به شوندگان مصاحبه از بسیاری تعداد  در حـوزه مدیران و طالب نبودن مند دغدغه و ناآ
گاهی بایسـت می عملـی هرگونه انجام از قبل بودند معتقد و کرده اشاره ای رسانه سواد زمینه  هـای آ
 و ای رسـانه سـواد آمـوزش بـه نیـاز احسـاس تا شود داده خصوص این در مدیران و ها طلبه به الزم

 از یکـی زمینـه ایـن در. شـود ایجـاد آنهـا ذهـن در مبحـث این به علمیه های حوزه توجه ضرورت
 اسـت ایـن شود، توجه آن به گذاری سیاست از قبل باید که ای نکته اولین: «کند می بیان متخصصان

 شد نخواهد ختم گذاری سیاست به گاه هیچ نشود، روشن باالدستی مدیران برای مسئله اهمیت تا که
 نداشـته وجـود مسـئله اصـل از کـافی شناخت زیرا بود؛ نخواهد مطلوب سیاست بشود، هم اگر و

  .»است
 زمینـه در را طـالب بایست می سیاستی هرگونه از قبل داد نشان ها مصاحبه از حاصل های یافته

گاهی و کرد مند دغدغه و گر مطالبه ای رسانه سواد  ای رسـانه سواد بحث اهمیت درباره را الزم های آ
 حرکـت بـه امـر ایـن در را طالب بتوانند که است متخصصی افراد نیازمند مهم امر این. داد آنها به

  . وادارند
  

  ای رسانه سواد آموزش بحث در طالب شناسی تیپ و بندی طبقه •
. اسـت طـالب شناسـی تیپ کرد، توجه آن به باید ای رسانه سواد آموزش از قبل که الزاماتی از یکی

 معتقـد شـوندگان مصاحبه. شـوند می تقسـیم مختلفـی های دسته به ای رسانه سواد اعتبار به طالب
. نیسـتند رسانه ای حرفه کاربران یعنی نیستند؛ ای رسانه امروزی معنای به ها طلبه از بخشی«: بودند
 در و اند کرده حذف کار دستور از را ها رسانه از برخی که است ای گونهبه ایشان ای رسانه سواد عمالً 

 استفاده آن از خودش فقط دارد، اگر یا ندارد منزل در اینترنت که ای طلبه. گیرند نمی قرار آن معرض
 در فرزندش است ممکن غیرمستقیم نباشد، رسانه های آسیب معرض در مستقیم اگر حتی کند، می

 ولـی کاربرنـد؛ و کنند می استفاده ها رسانه از دیگر، برخی. بگیرد قرار دوستانش تأثیر تحت مدرسه
 اینهـا. هسـتند اینهـا از تر ای حرفـه که هستند طالب از تعدادی. نباشند فعالی چندان کاربران شاید
 بـرای ریزی برنامـه و گذاری سیاست از پیش جهت همین به». دارند ارتباطی دانش که اند هایی طلبه

 تـا شـوند شناسـی تیپ و بندی طبقه مختلف جهات از ایشان باید طالب، به ای رسانه سواد آموزش
  .شود تحقق اصلی اهداف
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  حوزه در ای رسانه سواد آموزش مسیر در ها محدودیت و موانع. ۴−۴
 مسـیر در کـه شـد می مربوط هایی محدودیت و موانع به کدها از بسیاری ها، مصاحبه کدگذاری در

 بـا محـوری ای مقوله اساس این بر. دارد وجود علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش
 :شد ایجاد زیرمقوله چهار آن ذیل و ها محدودیت و موانع نام
  

  
  ها محدودیت و موانع زیرمقوالت :١ نمودار

 ساختاری موانع 
  :رسیدیم ساختاری موانع با مرتبط مقوله هفت به ها، مصاحبه متن کدگذاری در

  حوزه ساختاری موانع محوری مقوله به مقوالت از دستیابی و کدگذاری فرایند :٢ جدول

مقوالت محوری مقوله

 ساختاری موانع

حوزهایرسانههایبخشمدیرانتخصصفقدان
 حوزه ساختاردرایرسانهسوادبحثضرورتبهنسبتنبودنمنددغدغه و توجهی بی

ایرسانههایبخشبههاحوزهمدیراناعتمادیبی
 یاقتصاد های یتمحدود

 هاحوزهگذارییاستو سیریتینگاه خشک به رسانه در سطوح مد
در حوزهگیرییمتصمیندبودن فرایسخت و طوالن

 ای رسانهسوادبحثدرحوزهمختلفنهادهایکاریموازیونبودن همسو

  
 کسـانی اکثـر: «کرد بیان کارشناسان از یکی :حوزه ای رسانه های بخش مدیران تخصص فقدان

 روی از و بـوده حـوزوی شخص مثالً  ندارند؛ رشته این در اطالعاتی حتی مدیرند، زمینه این در که

موانع و 
محدودیت ها

موانع ساختاری 

موانع 
برون سازمانی

موانع مربوط به 
طالب

کمبودها



      ١٢١    علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی

 سـواد فـرق که زمانی باشد، ارتباطات هم او رشته اگر حتی است؛ شده حوزه از بخشی مدیر عالقه
 ایـن در توانـد می چطـور ندانـد، شناسـیرسانه بحث یا مجازی فضای شناسی آسیب با را ای رسانه
 همـان مسـئله درواقـع. اسـت آن بـه علـم و مهارت تخصص، از هم منظورمان باشد؟ مفید زمینه

 باالدسـتی مـدیران به نادرست اطالعات بنابراین ندارند؛ مهارت و تخصص مدیران. است شناخت
 حتمـاً  کـه نیست این اش الزمه این. کنند می مختل را زمینه این در گذاری سیاست مسیر و دهند می
  .»باشند کارشناس باید بلکه باشند، خوانده را رشته آن

 خبرگـان :حوزه ساختار در ای رسانه سواد بحث ضرورت به نسبت نبودن مند دغدغه و توجهی بی
 اسـت مـانعی موضـوع ایـن و نیفتاده جا حوزه در هنوز ای رسانه سواد جریان ضرورت بودند معتقد
 سـواد مرکـز تأسـیس کارشناسـان از یکـی پیشـنهاد. حـوزه در ای رسـانه سـواد آموزش توسعه برای
 از پرهیـز و رسـانه از گیـری بهره نحـوه شـناخت بـرای توانـد می مرکـز ایـن. بـود حوزه در ای رسانه
  .کند فراهم را رسانه فضای در کنشگری مقدمات و باشد مفید آن های آسیب
 بـه منـد عالقه حـدودی تا مدیران برخی اگرچه: ای رسانه های بخش به حوزه مدیران اعتمادی بی
 هـای بخش بـه اند نتوانسـته هنـوز ایشان کارشناسان، برخی اعتقاد به اند، شده ای رسانه سواد بحث
  .کنند اعتماد ها رسانه با مرتبط

 برگـزاری هزینـه کردنـد می بیـان شـد، مصـاحبه آنهـا با که مدیرانی :اقتصادی های محدودیت
 سواد فعاالن از یکی. نیست آن پاسخگوی ها حوزه فعلی های بودجه و باالست رسانه سواد های دوره
 خـود حتـی که ها سازمان و نهادها از بسیاری که گونه همان: «گفت مصاحبه در کشور در ای رسانه
 همین و نیست مستثنا قاعده این از نیز حوزه اند، مواجه اقتصادی مسائل با هستند، رسانه امر متولی
 و پیگیـری هـدف تحقـق جهـت منـد دغدغه حـوزوی نهادهـای برخی مسیر در جدی مانع مسئله

  .»است ای رسانه سواد بحث به پرداختن
یتی سطوح در رسانه به خشک نگاه  مـدیران بـاالخص و مدیران :ها حوزه گذاری سیاست و مدیر
 و دارند خود مدیریت و کنترل تحت مجموعه در سیاستی هر تحقق و ایجاد برای بسزایی تأثیر ارشد
 یـا نظـر مـورد هدف سمت به حرکت باشد، نداشته وجود گروه این میان در مندی دغدغه که زمانی
 برخـی: «گفـتمـی حـوزه فرهنگـی مـدیران از یکـی. شد خواهد مواجه خلل با یا شود نمی ایجاد

 ای رسـانه هـای فعالیت به که شود داده آنها به فضایی که داشتند را درخواست این حوزوی نهادهای
 و کنـد نمی پیـدا ربـط طلبـه به کارها این که بود این شنیدند، می گذشته در که پاسخی اما بپردازند؛

 کردنـد پیدا حضور قم در رهبری معظم مقام که ١٣٨٩ سال از بعد. بپردازد اصول و فقه به باید طلبه
 هنوز ولی شد؛ ایجاد مدیریتی سطوح در انعطاف کمی گفتند، سخن موضوع این اهمیت مورد در و
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  .»نباشد یا باشد رسانه در حوزه باید آیا که کنند بررسی خواهندمی حوزه در هم
 حاضـر حـال در اگـر کارشناسـان، نظـر بـه :حـوزه در گیری تصـمیم فرایند بودن طوالنی و سخت

 ناحیـه از فشار دلیل به است، شده برگزار ای رسانه سواد زمینه در حوزوی نهادهای برخی در هایی دوره
 کـه زمـانی و جاهاسـت بقیه از تر سخت برابر چند حوزه در تغییر و گیری تصمیم چراکه است؛ طالب

  .شود جلب فرایند این در دخیل بازیگران از بسیاری نظر باید شود، اخذ خواهد می تصمیمی
 کـه دیگری مشکل: ای رسانه سواد بحث در حوزه مختلف نهادهای کاریموازی و نبودن همسو

 ای رسـانه سـواد آمـوزش زمینـه در حوزوی نهادهای کاریموازی بحث است، مطرح زمینه این در
 درواقـع. شـود می حوزه کالن سطح در سیاستی مطالبه سمت به حرکت شدن کند موجب که است
 که است ساختاری موانع از یکی این و کنند نمی تقویت را یکدیگر ها بخش همه کنونی وضعیت در

  .نرسیم زمینه این در مطلوب نتیجه به شود می باعث
  
 سازمانی برون موانع 
 :رسیدیم سازمانی برون موانع با مرتبط مقوله سه به ها مصاحبه متن کدگذاری در
  

  سازمانی برون موانع محوری مقوله به مقوالت از دستیابی و کدگذاری فرایند: ٣ جدول

  
یانات با حوزه همپایی مانع تکنولوژی سریع رشد  در حـوزه ارشـد مـدیران از یکی :ای رسانه جر

 رسـانه، حـوزه در ویژهبه افتد، می اتفاق دارد که تحوالتی پایپابه توانیم نمی ما«: کرد بیان زمینه این
 و تکنولـوژی. اسـت داده رخ اخیـر سـال پانزده یا ده همین در عمدتاً  تحوالت این همه. برویم جلو
 تـا کـه است سریع قدر آن کشور در ها رسانه مثل تکنولوژیک اقالم برخی نفوذ ضریب یعنی آن نفوذ
 کهنـه را مـا اطالعـات و رسـد می راه از جدیدی جریان کنیم، پیدا آشنایی آن از جریانی با بیاییم ما
 آمـوزش در مـؤثر سـازمانی برون موانع از یکی موضوع همین. »است عمومی مشکلی این. کند می
  .است حوزه در ای رسانه سواد

 و اصـلی مراکز و دولتی نهادهای که زمانی تا: حوزه باالدستی نهادهای در گذاری سیاست عدم
 زمینـه در وفـاقی مـورد تصـمیم به فرهنگی انقالب عالی شورای مانند باالدستی بزرگ های سازمان

مقوالت محوریمقوله

  سازمانی برون موانع
یارسانهیاناتحوزه با جرییمانع همپایتکنولوژ یعرشد سر

حوزهیباالدستیدر نهادهاگذارییاستعدم س
یارسانهیطالب در فضایههجمه عل



      ١٢٣    علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی

 محسـوب تری پایین سطح سازمان آنها کنار در که سازمانی عنوانبه نیز حوزه نرسند، ای رسانه سواد
  .کند اتخاذ زمینه این در مشخصی سیاست تواند نمی شود، می

 ای رســانه عرصــه در کردنــد می بیــان کارشناســان :ای رســانه فضــای در طــالب علیــه هجمــه
 عرصـه ایـن بـه طـالب ورود بـه میلی عموماً  رسانه اصحاب و دارد وجود طالب علیه هایی هجمه
 و عـام صـورتبـه رسـانه عرصـه بـه ها حوزه ورود برای سازمانی برون مانعی به موضوع این. ندارند
  .است خاص صورتبه ای رسانه سواد بحث
  
 طالب به مربوط موانع 
 :رسیدیم زیر طالب به مربوط موانع با مرتبط مقوله سه به ها مصاحبه متن کدگذاری در
  

  طالب به مربوط موانع محوری مقوله به مقوالت از دستیابی و کدگذاری فرایند: ۴ جدول

مقوالت محوری مقوله

 طالب به مربوط موانع
ایرسانهسوادمفهوموتعریفازمشترکفهمنبود

مند نبودن طالبدغدغه
یارسانهیهاطالب در امکان پرداختن به بحثیزمانیتمحدود

  
 از مشـترکی فهـم بودنـد معتقـد کارشناسان: ای رسانه سواد مفهوم و تعریف از مشترک فهم نبود
 سواد زمینه در اساس همین بر. ندارد وجود دانشگاهی و فرهنگی مختلف سطوح در ای رسانه سواد
 موانـع از یکـی موضـوع همین و دارد وجود حوزویان و طالب میان در مختلفی های تلقی ای رسانه
 خود مصاحبه در طالب از یکی لذا است؛ علمیه های حوزه در ای رسانه سواد آموزش توسعه اصلی
 چـه افراد دارد؟ کاربرد هایی حیطه چه در چیست؟ ای رسانه سواد بدانیم باید ابتدا در«: کرد می بیان
گاهی آن به میزان  میـزان چه شناسند؟ می را آن میزان چه هستند؟ تماس در آن با افرادی چه دارند؟ آ
 بـه سـؤاالت ایـن پاسخ مورد در باید طالب درواقع خیر؟ یا هست کافی آیا کنند؟ می استفاده آن از

  .»کنند حرکت درست مسیر در زمینه این در بتوانند تا برسند مشترک فهمی
 حــوزه در ای رســانه ســواد آمــوزش راه ســر بــر مشــکالت از یکــی :طــالب نبــودن منــد دغدغه

 و بزرگـان از را مطالبـه ایـن و بودنـد منـد دغدغه مـا طـالب اگـر. اسـت طـالب نبودن مند دغدغه
 بـه توانسـتند و داشـتند را دغدغـه ایـن محدودی تعداد که طور همان داشتند، حوزه گذاران سیاست
 تری مناسـب وضـعیت ای رسـانه سـواد موضوع در حوزه االن قطعاً  برسند، خود های خواسته برخی
  .داشت
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ــرداختن امکــان در طــالب زمــانی محــدودیت ــه پ  از بســیاری تعــداد: ای رســانه هــای بحث ب
 را عامل این و اند مواجه زمانی محدودیت با طالب که کردند می  اشاره نکته این به شوندگان مصاحبه

 های سرفصـل چراکـه دانسـتند؛ می بحـث ایـن بـه طـالب نشـدن وارد بـرای اصلی عوامل از یکی
 از بعـد حتـی که صـورتیبـه گرفت؛ می را آنها وقت اعظم قسمت طالب درسی مواد و شده تعریف
 .شوند نمی وارد عرصه این به زمانی محدودیت علت به نیز آنها مندسازی دغدغه
  
 کمبودها 
 بـه ای رسانه سواد آموزش زمینه در کمبودها با مرتبط مقوله سه به ها مصاحبه متن کدگذاری در
  :رسیدیم زیر موارد شامل علمیه های حوزه در طالب
  

  کمبودها محوری مقوله به مقوالت از کدگذاری فرایند: ۵ جدول

مقوالت محوریمقوله

 کمبودها
یاطالب در بحث سواد رسانهیمناسب برایکمبود متن و محتوا
در حوزهیامتخصص رسانهاستادانکمبود

یزیردر حوزه جهت برنامهیارسانهاناز مستعدیبانک اطالعات کمبود

  
 این در حوزه استادان از یکی :ای رسانه سواد بحث در طالب برای مناسب محتوای و متن کمبود

 امـا اسـت؛ زیـاد باشـد، رسانه به راجع که متونی البته. داریم کم متن حوزه در ما: «گفت می زمینه
 خـوراکی و شـده خالصه متنـی کـه افـرادی برای و شوی می غرق آن در شوی، می واردش که زمانی
  . »شود آماده باید این و است نشده تدوین کنند، مصرف بخواهند را آماده

 شوندگان مصاحبه برخی نظرات میان در که ای نکته: حوزه در ای رسانه متخصص استادان کمبود
 مشـاهده −انـد داده انجـام ای رسـانه سـواد آمـوزش زمینـه در اقـداماتی حوزوی نهادهای در که−
 بـرای مـانعی کمبـود ایـن کـه بود حوزه در ای رسانه متخصص و کارشناس استادان کمبود شد، می

  . است شده ها حوزه در ای رسانه سواد آموزش گسترش
یزی برنامـه جهـت حـوزه در ای رسـانه مسـتعدان از اطالعاتی بانک کمبود  های گلـه از یکـی :ر
 حـوزه در تعـداد چـه ما بگوید که نیست حوزه در مرکزیتی هیچ« که بود این کننده مشارکت خبرگان
 در کـه هسـتند طـالب از خیلـی. دانیم نمـی هسـتیم، حوزه در که خودمان ما. داریم ای رسانه طلبه

 .»شناسیم نمی را آنها ما ولی هستند؛ ای رسانه هایفعالیت درگیر و کنند می شرکت ها جشنواره
  



      ١٢۵    علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد آموزش سیاستگذاری بر درآمدی

  گیری نتیجه و بحث. ۵
 سـواد آمـوزش دربارۀ معینی و مشخص سیاست پژوهش، های یافته در گرفته صورت های بررسی با

 مراکز همچنین و علمیه های حوزه های سیاست میان در پنهان و آشکار صورت به طالب به ای رسانه
  . است بررسی قابل مختلفی ابعاد از مسئله این. نشد دیده آنها با مرتبط و باالدستی

 این است، مطرح که ای نکته است، مدیران وظایف حیطه در گذاری سیاست بحث کهازآنجایی
 زمینـه این در بتوانند تا اند نداشته ای رسانه سواد از صحیحی درک خود حوزه مدیران برخی که است

 برخـوردیم مدیران از تعدادی به ها یافته در. باشند داشته را آن آموزش دغدغه و کنند گذاری سیاست
 مجـازی فضای های آسیب شناخت همان را ای رسانه سواد یا اند بیگانه ای رسانه سواد بحث با یا که

 مجازی فضای زمینه در سخنرانی جلسه تعدادی برگزاری با که دارند اذعان برخی و کنند می تعریف
 بـه نسـبت کننـد می گمـان حوزویان، محدود زمان به توجه با خود زعم به... و فیلم نقد جلسات یا

 البتـه. انـد داده جـای را بحـث این خود های برنامه در و نبوده توجه بی ای رسانه سواد آموزش بحث
 مـدیران از و گیرنـد نمی قـرار باالدسـتی گذاران سیاسـت گـروه در مـدیران از دسته این است گفتنی
 بـوده، منـددغدغـه زمینـه این در حوزه به مربوط مراکز مدیران از دیگر ای دسته و اند علمیه مدارس
 سـواد سمت به حرکت جهت آنها پرداختن شیوه و نوع هرچند اند؛ کرده حرکت و کرده نیاز احساس
 کـرد توجه نکته این به باید دارد، بحث جای است، اصولی و صحیح میزان آنچه آموزش و ای رسانه
 و نیسـتند دهنـد، جـای حوزه ساختار در را روند این بتوانند که اصلی گیرندگان تصمیم افراد این که
 تـوان می. باشـد همـراه هایی محـدودیت و موانـع با سمت این به حرکتشان شود می موجب امر این
 رسـانه، از مـدیر تلقی بنابراین شود؛ نمی دیده ای رسانه سواد مورد در مشترک فهم که گفت گونه این
 همچنین و دارد طالب میان در دغدغه این ایجاد در بسزایی تأثیر آن آموزش به نیاز و ای رسانه سواد
 ساختار سمت به موج این حرکت بر نیز رسانه زمینه در طالب و مدیران مندیدغدغه و گری مطالبه

 منددغدغه مسئلۀ همین. بود خواهد مؤثر بسیار علمیه های حوزه مدیریت مرکز در گذاری سیاست و
 در پررنگــی بســیار نکتــه تریبــون ایــن از گیــری بهره و رســانه بــه ورود در مــدیران و طــالب نبــودن
 مـورد در علمیـه های حوزه مدیریت مرکز مدیران که تفاسیری با نیز موضوع این هرچند. هاست یافته
 رسـانه، گیرندگان تصـمیم تلقـی کـه زمـانی. اسـت تنیـده درهم بسـیار دارنـد، رسانه بحث به ورود

 دشـوار نیـز طالب و دستی پایین مدیران برای کار فضاست، این در شدن درگیر و حضور با مقاومت
 بـر حاکم مدیریتی تفکر و علمیه های حوزه ساختار ممانعت و مخالفت مسئله درواقع و شد خواهد

 بـا ای رسـانه سـواد کسـب آن دنبـال بـه و رسانه امر در پویایی سمت به حرکت شود می موجب آن
 ایـن موانـع از اعظمـی بخش که است این آید، برمی پژوهش های یافته از آنچه. شود مواجه مشکل
  .است ساختاری جنس از مسئله
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 وجـود ها یافتـه در علمیـه هـای حوزه مراکـز در ای رسانه سواد و رسانه امر به دادن اهمیت لزوم
 در ای رسـانه سـواد آمـوزش بحـث در لذا است؛ نبرده جایی به راه گذاری سیاست امر در اما دارد؛
 باال به پایین از حرکتی نوعی  به مسیر این در حوزه حرکت که شد  حاصل نتیجه این علمیه های حوزه
 جایگاه به توجه با را موضوع این لزوم و اهمیت که پایین های رده در مدیران برخی یعنی است؛ بوده
 ایـن کـردن پر در... و ها سخنرانی ها، ها،کارگاه دوره برگزاری با اند، کرده درک امروز جامعۀ در حوزه
 بـا خـود زعم بـه نوعی  بـه و کوشند می −باالست سطوح در گذاری سیاست نبود از ناشی که− خأل

 پرداختن دغدغه طریق این از بتوانند تا آورند می فشار علمیه حوزه اصلی بازیگران به هایشان فعالیت
  .کنند وارد حوزه های سیاست و ساختار به را ای رسانه سواد بحث به

گاهی اینکه دیگر نکته  آمـوزش زمینـه در آنهـا نبـودن منددغدغه همچنین و طالب و مدیران ناآ
 ایـن. اسـت کـرده مسدود حدودی تا را گذاری سیاست تدوین سوی  به حرکت مسیر ای رسانه سواد
 مطـرح طـالب بـه ای رسـانه سواد آموزش گذاری سیاست جهت نیازی پیش عنوان به درواقع مسئله
 اقشار بقیه با متفاوت طلبه رسالت و است طالب آموزش حوزه اصلی هدف معتقدند برخی. است
 جـدی آسـیب دچـار را طلبـه خود گاهی نوعی هر از رسانه فضای به جدی ورود لذا است؛ جامعه
 حالی در این. اند مخالف فضا این در طلبه حضور با جهت  این از و بود خواهد زنندهلطمه و کند می

 سـواد داشـتن و اسـت جامعـه و خـانواده یـک از جزئـی خـود طلبگی نقش از جدا طلبه که است
 قدرت اهرم امروزه ها رسانه چراکه بود؛ خواهد جامعه این در حضور الزمۀ سطحی هر در ای رسانه
 نقـش در فرد این حال. اند داده قرار تأثیر تحت را مردم دین ویژه به زندگی شئون از بسیاری و اند شده

 مواجـه ای رسـانه بمبـاران بـا ای جامعـه چنین در که است تعامل در مخاطبی با نیز تبلیغ و طلبگی
 بحـث به صرف پرداختن و طلبگی اصلی وظیفه کردن رها لزوماً  سواد نوع این یافتن بنابراین است؛
 شناسـد، می را ای رسـانه خـوراک کـه است نقاد و فعال مخاطبی به شدن  تبدیل بلکه نیست، رسانه
 برخـی از را خـود مخاطـب حتـی و کنـد محتـوا ارائـه نیازها با متناسب کوشد می و کند می تحلیل
 بـه بلکه ندارند، ای رسانه سواد ها طلبه که نیست معنی بدان این البته. دارد برحذر جدی های آسیب
 اینکـه کنـد؛ می اشـاره طالب هم و مدیران هم سمت از مسئله این به عمیق نگاه و موضوع اهمیت
 تفسـیری و انتقادی دید باید طلبه که است حالی در این. داشت تری ظریف نگاه روز مسائل به باید
  .است ایدئال طلبه های ویژگی از یکی  این و باشد داشته

 از هریـک و نیستند همگون ها رسانه از گیری بهره در امروز جامعه در طالب اینکه دیگر مطلب
 هم آنها ای رسانه سواد سطح آن تبع  به و دارند قرار ها رسانه از استفاده و دسترسی از سطحی در آنها
 هـای گروه بـا طـالب بـه ای رسـانه سـواد آمـوزش در بنابراین گیرد؛ می قرار مختلفی های طیف در
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 بـا متناسب نیز آن زیرمجموعه های بخش در حوزه اصلی ساختار بر عالوه که ارتباطیم در مختلفی
 و واحـد آموزش صورت به حوزوی نهادهای کارهای و است نشده گذاری سیاست و ریزی برنامه آن

 حوزوی نهادهای در افزایی هم دیگر سوی از. است طالب ای رسانه سواد سطح گرفتن نظر در بدون
 سـرعت در امـر ایـن کـه هستیم کاریموازی شاهد نهادها فعالیت در نوعی به و خورد نمی چشم به

  . گذارد می تأثیر ای رسانه سواد آموزش زمینه در حرکت
 است مواجه حوزویان مناسب محتوای و متن کمبود با ای رسانه سواد آموزش برای علمیه حوزه

 دیگـر مـانع. مـواجهیم کشـور کـل در بلکـه علمیـه، هـای حوزه در فقـط نـه مسـئله ایـن با البته که
 تحقـق یـا ایجـاد راه سـر بـر سـدی کـه اسـت اقتصادی مشکالت و بودجه مسئله گذاری سیاست
 وجـود هم موانع این اگر حتی. نیستند مستثنا قاعده این از نیز علمیه های حوزه و شود می ها سیاست
 آمـوزش زمینـه ایـن در بتوانند که است متخصصانی و استادان کمبود تر مهم مشکل باشند، نداشته
 ندارند زمینه این در الزم تخصص حوزه ای رسانه واحد مدیران از بسیاری اینکه دیگر مسئله و دهند

 رسـانه از آنها صحیح شناخت از گذاران سیاست و باالدستی مدیران به نادرست اطالعات دادن با و
 گذاری سیاست به تا شد نخواهد ایجاد ای دغدغه آن دنبال به که کنند می جلوگیری ای رسانه سواد و

  .بینجامد
 به مربوط های شاخه در علمیه های حوزه گفت توان نمی که گرفت نظر در هم را مطلب این باید
 مرکـز تبلیغـات، دفتـر هنـری معاونـت حوزه، هنری و فرهنگی مرکز مثال برای اند؛ نکرده کار رسانه

ــر اســالمی مدرســه صداوســیما، دانشــکده صداوســیما، هــای پژوهش  از جامعةالمصــطفی و هن
 مسـیر حرکـت نـوع ایـن امـا اند؛ داده انجام زمینه این در ارزشمندی کارهای که هستند هایی بخش
 نهادهـای یا رسانه امر متولی نهادهای بقیه نسبت به حوزه عمومی حرکت درواقع و باالست به پایین

 آمـوزش زمینـه در هـایی فعالیت آن زیرمجموعـه نهادهای در و نیست عقب جریان این از آموزشی
 طـالب را دیگر نهادهای در ای رسانه سواد های دوره بعضی گاهی و است شده  انجام ای رسانه سواد
 .اند کرده برگزار
  

  کاربردی پیشنهادهای. ۶
 آمـوزش گسترش فرایند تسهیل منظور به کاربردی پیشنهادهایی پژوهش، های یافته براساس پایان در

  :شود می ارائه علمیه های حوزه در طالب به ای رسانه سواد
 در که هایی کارگاه و ها دوره که درصورتی: حوزه در ای رسانه سواد استادان تکثیر و کادرسازی. ١
 هـر در یابـد، ادامـه است، برگزاری حال در تبلیغات دفتر هنری حوزه در ای رسانه سواد بحث زمینه
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 جاهـای در هـایی کالس و شـوند می حوزه وارد اند، شده مجهز مهارت این به که طلبه تعدادی دوره
 عنـوانبـه افراد این از بتوان تا یابد ادامه بایست می کادرسازی روند این. کرد خواهند برگزار مختلف
  برد؛ بهره استادی جایگاه در هم و تبلیغی حیطه در هم حوزه در هایی ظرفیت
 حوزه عالی سطح برای باید: حوزه گذاری سیاست مراکز و مدیریتی سطوح در دغدغه ایجاد. ٢
 سـازی تصمیم و گذاری سیاسـت زمینـه ایـن در تا شود ایجاد ای رسانه سواد به نسبت مندی دغدغه
 ماننـد نهادهـایی واسـطه بـه و غیرمسـتقیم هم و داد انجام مستقیم توان می هم نیز را کار این. کنند

 موضوع دغدغه و گذاشت تأثیر حوزه عالی شورای در توان می نهادها این واسطه به. خبرگان مجلس
  کرد؛ ایجاد آنها در را ای رسانه سواد
ــه توجــه. ٣ ــه ای رســانه ســواد ب ــوانب ــزار عن  از بســیاری نظــر از: حــوزه انفعــال از خــروج اب

 خصـوص در سـلبی اغلـب و انفعـالی رویکـردی علمیـه هـای حوزه تحقیق، در کنندگان مشارکت
 در مـؤثر ابـزاری عنـوانبـه ها رسـانه با رقابت در همیشه شده باعث موضوع همین و دارند ها رسانه
 بـوده نیـز حـوزه بزرگان از بسیار توجه مورد که موضوع این از توان می. باشند تر عقب قدمی فرهنگ
 و انفعـال موضـع از خـروج بـرای راهکاری عنوان به ای رسانه سواد موضوع از و کرد استفاده است،
  .جست بهره ها رسانه با فعاالنه مواجهه
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