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 سخن نخست

 ای نیاز اساسي سواد رسانه
 

 عنوان شریک زندگی  ها به و رسانه  شدت گسترش پیدا کرده ها امروزه به استفاده از رسانه
تاروی  نواوه نهااه باه  ،ها همین دلیل در تمام دنیاا فمار رساانه  به .است ها قرار گرفته انسان
 ای که به گونه ،های اصلی است ها یکی از دغدغه دانش و ممارت استفاده از رسانه وها  رسانه

عنوان اولویات در نرار  باهدر کشاورهای متتلا  ای  آموزش سواد رساانهسه دهه اخیر،  در
 .شاود عموم افراد جامعه آماوزش داده می به شده است و در مقاطع متتل  توصیلی و گرفته

باا  .است های گذشته در جمموری اسالمی ایران مورد توجه قرار گرفته ای در سال سواد رسانه
حساس  ای های رسانه وزشبه آم  نسبت باید ،های دینی ارزش و ماهیت اسالمی کشور توجه به

داناش و ایماان ، ها از بینش رسانه چرا که .پرداختها  نووه استفاده از رسانه به آموزش و بود
بایاد  . به همین دلیلدهند می ها را تغییر داده و آن ها را توت تاثیر قرار تا کنش و رفتار آنمردم 

 . نووه مواجمه با آن را مورد توجه قرار دهیر
ای برای همه اقشار متتل  جامعه مورد نیاز است اما فعاالن حوزه فرهنهی  سواد رسانه 

از دیهران باه آن نیااز  بیش اند ورد رجوع مردمویژه کسانی که م بهو متولیان امر دینی و اسالمی 
ارتباا  دارناد و موال مراجعاه  از جمله افرادی که در جامعه با اقشار متتل  جامعه ند.دار

 ،ادارات ،ها نمازخاناه ،امامان جماعت هستند که در سطح کشور در هماه مسااجد ،اند مردم
حضور دارند و مورد اعتمااد ماردم باوده و  ،شود نمادها و مراکزی که نماز جماعت برگزار می

اماماان جماعات از ساواد  همین دلیل ابتدا شاناخت به .گذارند مباحثی را با مردم در میان می
با عموم جامعه و آموزش جاامع از ها  آنو سپس نووه صوبت  ای و نووه نهاه به رسانه انهرس

 مورد نرر است.سوی امامان جماعت 
یعنی  .های اساسی است ای از ضرورت نیاز به سواد رسانه ،امروزای شده  در دنیای رسانه

خوانادن و ، باه طور که برای رفع نیازهای خود به سواد توصیلی نیاز دارناد افراد جامعه همان
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هاا و ارساال  نوشتن برای هر کاری نیاز دارند از خواندن تابلوهای شمری گرفته تا خواندن پیام
فاردی کاه ساواد نوشاتن و  .دنادار لیحداقسواد یامکی نیاز به پیام از طریق نوشتار خطی یا پ

مشاکل خواهاد  ،دوخ  سبکار بانکی گرفته تا حساب و کتاب معمولی در ک ازخواندن ندارد 
 .داشت

امااروزه در ایااران بااه برکاات انقااالب اسااالمی و نمضاات سااوادآموزی کااه بااه دسااتور 
و براساس سرشماری سال  ردخوبی رشد ک  نرخ باسوادی به ،در کشور ایجاد شد خمینی امام

احبه ریایس صااسات مم درصاد رسایده 39درصد رسید و االن به حادود  3.49به 5931
از ساوی دیهار آماار دانشاجویان و  .(۸/۱۱/۱۹۱۱سازمان نمضات ساوادآموزی در تااری  

هاای  توجمی پیادا کارده و ساواد تتصصای در حوزه توصیالت تکمیلی در کشور رشد قابل
و در حاوزه  رشاد یافتاه قبول در ساطح جماانی ها در حاد قابال علمی در همه رشتهمتتل  

 .است  های جمانی خوبی را کسب کرده پژوهشی رتبه

فارد  امکاان وجاود دارد کاه . اینای فراتر از سواد خواندن و نوشتن است اما سواد رسانه
زش و توقیاق در باه آماو منادنیاز و ای کمی داشته باشاد هر سواد رسانه متتصصباسواد و 

پیشاروان ساواد  .پیشارو باشاد ،ای شاده عرصه رسانه باشد تا بتواند در زندگی اماروز رساانه
ای مجماز  ای همان معلمان و اساتید حوزه و دانشهاه هستند که خاود باه ساواد رساانه رسانه

 که تروی  سواد رسانه در بین عموم مردم نیاز ضروری اسات و نمادهاای تر این ند و ممرا هشد
دینای و  ،هاای اعتقاادی د سواد رسانه را با ویژگینتوان می دینی رسانه ای و آموزشی و-علمی

بومی برای مردم تبیین کرده و آموزش دهند و مردم را به سالح رسانه مجمز کرده و از خطرات 
  .آن برحذر دارند

 سردبیر

 


