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  •••• ارتباطينوين هاي  تکنولوژي و سنتي هاي ، رسانهطالب

  ي علميه ي قم  ي سطح حوزه گرايش طالب دورهشناختي از  سنخ - شناختي توصيفي جامعه

  سنتي و نوينارتباطي هاي  به رسانه

  

سارا شريعتي مزيناني
1

  

مهدي سليمانيه
2  

  

  

  

  چكيده

ي طالب  رابطهو ميزان است تا به سؤاالتي پيرامون نوع  شناختي، تالش شده در اين پژوهش ميداني جامعه

ارتباطي پاسخ داده شود و با استفاده از هاي نوين  ها و تكنولوژي ي علميه و رسانه ي سطح حوزه دوره

تحقيقات كمي و پيمايشي قرار  رويكردي روشمند، فرضياتي معتبر در اين مورد توليد شود تا بتواند راهنماي

عميق  هاي گردآوري اطالعات، شامل مصاحبه رويكرد روشي اين پژوهش، رويكرد كيفي، تكنيك. گيرد

هاي تحليل اطالعات در آن، تيپولوژي از نوع برساختي و گروندد  ي اسنادي و روش يافته و مطالعه ساخت نيمه

   .است تئوري بوده

شناختي طرح شده، دو تيپ متفاوت  هاي جامعه با توجه به مالكهد كه د يهاي اين پژوهش نشان م يافته

ي اين پژوهش  ها و تكنولوژي هاي نوين ارتباطي در نمونه سنتي و نوگرا در رابطه با متغير ارتباط با رسانه

گرايش نقاط اشتراك هر دو تيپ، در مواردي چون اعتقاد به لزوم تبليغ ديني، نگرش ذهني و . وجود دارند

) از تلفن همراه تا دستگاه دريافت امواج ماهواره(اي از ابزارهاي نوين تكنولوژيك  عيني مثبت به طيف گسترده

ي اين دو تيپ، تفاوت در هدفگذاري نوع مخاطبان اصلي تبليغ ديني، عدم  نقاط متمايزكننده. است بوده

هاي نوين  به تبليغ ديني با استفاده از رسانه در تيپ نوگرا و گرايش) منبر(ي سنتي  گرايش به تبليغ با شيوه

  .است هاي نوين در تيپ سنتي بوده ي ارتباطي مؤثر از ابزارها و رسانه تكنولوژيك و در نهايت عدم استفاده

  شده در آن از ويژگي هاي به كارگرفته بايد توجه داشت كه نتايج اين پژوهش به دليل ماهيت روش

هاي  تواند به عنوان منبع فرضيات معتبر براي پژوهش ري برخوردار نيست و ميي آما پذيري به جامعه تعميم

  .تبييني قلمداد شود -آتي تعميمي

  

  .شناختي بررسي جامعه. تيپولوژي .تبليغ. هاي سنتي رسانه. هاي مدرن رسانه. طالب :ها كليدواژه

  

  

  

                                                           
ي نوعي محصل علوم ديني در  نمونهششناختي  هاي جامعه بررسي ويژگي«، )1390(سليمانيه، مهدي : نامه استخراج شده است اين مقاله از اين پايان  •

دكتر سارا شريعتي مزيناني، : اجتماعي، استاد راهنما ي پژوهش علوم ي كارشناسي ارشد رشته نامه ، پايان»)ي سطح طالب دوره(ي قم  ي علميه حوزه

  .ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشكده
  )Smazinani@ut.ac.ir(دانشگاه تهران  اجتماعي ي علوم شناسي دانشكده عضو هيأت علمي گروه جامعه 1
  شناسي دانشگاه تهران ي جامعه التحصيل كارشناسي ارشد رشته فارغ 2

  Mahdi.Soleimanieh@gmail.com: پست الكترونيكي 0261-2754492: تلفن تماس
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  پيشگفتار - 1

ي  ي نوعي محصل علوم ديني در حوزه ششناختي نمونه هاي جامعه بررسي ويژگي« نتايج حاصل از پژوهشي كه با عنوان
داد  به صورت ميداني در شهر قم توسط پژوهشگران حاضر صورت گرفت، نشان مي »)ي سطح طالب دوره(ي قم  علميه

تغيرهايي را بر اساس م  ي سطح حاضر در نمونه توان طالب دوره شناختي تا حدود زيادي مي كه به صورتي سنخ
طالب تيپ سنتي، طالب تيپ نوگرا و : اصلي و يك تيپ فرعي تقسيم كرد) »تيپ«يا (شناختي به دو دوسته  جامعه

ي سوم يا همان طالب تيپ بوروكرات، به دليل عدم غناي نمونه و شموليت آن، از تحليل  دسته. طالب تيپ بوروكرات
داراي اشتراك بودند و هفت شاخص مهم  3شناختي اخص جامعهسي و سه شي اول، در  اما دو دسته. كنار گذاشته شد

  . ساخت اين دو تيپ را از يكديگر متمايز مي 4شناختي ديگر جامعه

هاي  هاي متمايزكننده و چه در شاخص شناختي، چه در مالك هاي جامعه هاي اين شاخص يكي از مهم ترين سرفصل
استفاده آنان به عيني و ميزان گرايش ذهني تباطي، نوع نگرش هاي نوين ار ي طالب با تكنولوژي مشترك، نوع رابطه

  . است» ي تبليغ ديني رسانه«اين ابزارها به عنوان 

هاي  آمد، تفاوت نوع نگاه و پايبندي عملي تيپ يكي از نقاط قابل توجهي كه در اين پژوهش به خوبي به چشم مي
اين تفاوت مهم، در . ي تبليغ ديني يعني خطابه و منبر بودي سنت ي استفاده از رسانه ي برساخت شده در حوزه دوگانه

  . ي سنتي و نوگرا بود هاي تقسيم طالب به تيپ هاي دوگانه ترين مالك تحليل نهايي خود يكي از مهم

از ديد طالب چه كساني مهم ترين مخاطبان تبليغ ديني در حال حاضر هستند و با چه ابزارها و از «هايي چون  پرسش
5جهاني -در شرايط فعلي محلي«، »اي مؤثر اقناع نمود؟ توان اين مخاطبان را به شيوه مي چه طريقي

ميزان گرايش  
اين بار نه به عنوان - خود طالب«، »عملي طالب به منبر و خطابه به عنوان ابزار سنتي تبليغ ديني تا چه حد است؟

مانند تلفن همراه، اينترنت يا (هاي نوين تكنولوژيك  انهتا چه حد به استفاده از رس -رسان كه به عنوان مخاطب پيام پيام
اند كه در مجموع  هايي منجر شده هايي بودند كه در جريان انجام اين پژوهش به پاسخ پرسش» ماهواره  گرايش دارند؟

يي ها پاسخ. شوند باعث افزايش شناخت ما از دنياي واقعي عيني و ذهني و سبك زندگي طالب در عصر حاضر منجر مي
هاي روشي  هاي اجتماعي، تحوالت سريع و روزافزون جهان معاصر و نيز محدوديت كه با توجه به ماهيت پوياي پديده

، مقطعي، »نسبي«داراي صحت ) شناختي و به يك معنا در هر پژوهش جامعه(شده در اين پژوهش  ماهوي به كارگرفته
  .پذير قلمداد هستند مقدماتي و ابطال

  .است هايي سامان يافته محور پاسخ به چنين پرسش ي حاضر حول مقاله

                                                           
اي شامل پنج شاخص، اعتقاد به داشتن فرزند  زمينهنقاط تشابه : شناختي مشترك بين دو تيپ به اختصار عبارت بودند از اين سه و سه شاخص جامعه 3

هاي  ي روزانه، گرايش به علوم عقلي، عدم تسلط به زبان ي دانشگاهي، ميزان باالي نسبي زمان مطالعه كم، گرايش به ازدواج با همسران تحصيلكرده

مندي از اين امكانات، تمايل به اشتغال  گرايش ذهني به بهرهمندي از امكانات لوكس رفاهي و  خارجي، نداشتن منبع درآمد مستقل اقتصادي، عدم بهره

، در مشاغل علمي و پژوهشي، پررنگ بودن مفهوم وظيفه و تكليف در ذهن طالب، متأثر بودن زيست روزمره از تحوالت روزافزون بوروكراتيك حوزه

ي  ني و مذهبي براي ورود به حوزه، محوريت زمان مقدس در برنامههاي قوي دي  تأثير قابل توجه ديگران مهم در تصميم به طلبه شدن، داشتن انگيزه

ي روزانه، نظم ذهني، درس محور بودن زندگي، جايگاه جدي  ي روزانه، كم بودن زمان بيكاري در برنامه روزانه، ثابت و يكنواخت بودن ريتم برنامه

لب تحصيلي، اعتقاد به لزوم تبليغ دين، نگرش مثبت ذهني به استفاده از مباحثه در زندگي تحصيلي، ديد مثبت به نهاد دانشگاه، عدم گرايش به تق

ي تربيت فرزندان و مخالفت عيني با تعدد  هاي نوين ارتباطي، نگرش مثبت به استفاده از ماهواره، خانواده محور بودن، توجه جدي به مسأله تكنولوژي

  .زوجات
تفاوت در برخي داليل طلبه شدن، تمايز در نوع بيان : ي و نوگرا به اختصار عبارت بودند ازي دو تيپ سنت شناختي متمايزكننده هاي جامعه شاخص 4

ي اجتماعي با همسر، نوع  هاي هدف، نوع رابطه هاي ورود به حوزه، تفاوت در سن ازدواج، تفاوت در نوع نگاه به ابزار مناسب تبليغ ديني و گروه انگيزه

  .ت در نوع استفاده از ابزارهاي تكنولوژيك نوين ارتباطيي اشتغال همسر و تفاو ديدگاه درباره
٥
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   مقدمه - 2

اي نيست كه حتي  ي علميه و نهادهاي مرتبط با آن پديده هاي نوين ارتباطي در حوزه حضور پررنگ و معنادار تكنولوژي
بسترهاي ي وسيع نظام آموزشي حوزه از  در سطح نهادي، استفاده. از چشمان غيرمسلح يك ناظر بيروني پنهان بماند

هاي  تكنولوژيك نوين در پيشبرد امور اداري، تحصيلي و تبليغي نظير انتخاب واحدهاي درسي، رسيدگي به درخواست
، قرار دادن  هاي مختلف از طريق سايت نام در آزمون اداري و تحصيلي متعلمين حوزه، انجام امور آموزشي نظير ثبت

6اي متون درسي به صورت چندرسانه

مربوطه تنها مواردي معدود از اين گشودگي درهاي حوزه به روي هاي  در سايت 
  .تكنولوژي هاي نوين ارتباطي است

رساني  پايگاه اطالع. نگ(هاي اسالمي  ي علوم و انديشه ي اسالمي و شيعي فعال در حوزه مؤسسه 400وجود بيش از 
هاي گسترده در  ها در شهر قم حضور دارند و داراي فعاليت كه تعداد بسياري از آن )28/10/1390سراسري اسالمي، 

اي و مانند آن هستند خود گواه  هاي چندرسانه سايتاي اسالمي و شيعي،  افزارهاي رايانه ف توليد نرمهاي مختل حوزه
اين . استارتباطي هاي نوين  انهديگري بر وجود اين استقبال و اشتياق در سطح نهادي به كاربرد اين ابزارها و رس

هاي نوين ارتباطي تا بدان حد است كه حتي برخي از امتحانات رسمي شفاهي  ها و تكنولوژي استقبال نهادي از رسانه
  ).15/12/1389نيوز،  حوزه. نگ(است  حوزوي نيز با استفاده از اينترنت و ويدئوكنفرانس به انجام رسيده

ي ارتباطي نوين، از آن به عنوان يك  با استقبال از اين رسانهورود اينترنت به ايران ن نهاد مرجعيت نيز از همان اوا
هاي مد نظر خود استفاده كرد و از اين لحاظ، شايد جزء نخستين  امكان و فرصت جديد براي حضور و ابالغ پيام

7ابزار جديد گشودنهادهاي آموزشي ايران باشد كه آغوش خود را به روي اين 

ترين مراجع تقليد  كه حتي سنتي آنجالب . 
اي عملي نيز  اند و اقبال جدي هاي جديد ديني نداشته نيز مخالفتي با استفاده از اين ابزارها به عنوان رسانهدر قم شيعه 

وبالگ تورجان، . : اهللا سيستاني و محقق داماد نگ ي نقش آيت در اين زمينه و درباره(اند  به استفاده از آن نشان داده
2/4/1389.(  

هاي  در سطح تحليل خرد، معرف هايي از استقبال چشمگير طالب در سطوح مختلف تحصيلي و سني، از امكانات رسانه
هاي طالب و اقبال محسوس آنان به وبالگ نويسي، حضور  كميت چشمگير وبالگ: نوين ارتباطي مشاهده مي شود

هاي متعدد جهت افزايش مهارت آنان براي  برگزاري كالسهاي اجتماعي مجازي،  و شبكه 28پررنگ در فضاي وب 
، موفقيت قابل )28/1/1385خبرگزاري مهر، . نگ(ي فعاليت جديد ساماندهي به آن  داشتن حضوري مؤثر در اين حوزه

ي اين  از جمله ،و مواردي از اين دست 9هاي طالب در جذب مخاطب به صورت گسترده ها و سايت توجه برخي وبالگ
  .ها هستند و معرف مصاديق

                                                           
٦ Multimedia 

هاي تأثيرگذار در حوزه در مقابل موج رو  هاي غالباً ضمني و بعضاً صريحي را نيز از سوي برخي شخصيت بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مخالفت 7

اهللا مصباح يزدي در سخنراني  گيري آيت توان به موضع ايم؛ به عنوان مثال مي پيامدهاي آن شاهد بودهبه گسترش كاربرد ابزارهاي تكنولوژيك و 

كه دنبال عبادت باشند،  اي به خاطر لذات دنيوي از مرگ هراسان هستند و به جاي اين عده«: نند اشاره كرد كه بيان جمالتي ما 9/9/1389ي  مورخه

دادند وسط نماز نيز از موبايل بهره  ها مخصوصاً جوانان اجازه مي هستند حتي اگر به برخي از آن... وبايل و كامپيوتر و هاي روزگار از جمله م دنبال خوشي

 .ها از كاربرد اين ابزارها است نشان از برخي نگراني) 10/9/1389حوزه نيوز، (» بردند كه بحمداهللا در اين زمينه بنده اصالً تلفن همراه و موبايل ندارم مي

غالباً و  هايي اخالقي را مد نظر قرار داده است هايي فردي و توصيه و جنبه  ها بوده ها معموالً مربوط به ابعاد پيامدي كاربرد اين تكنولوژي اما اين نگراني

نوين در مؤسسه ي پژوهشي  هاي به نقش مهم تكنولوژي(اند  حتي خود منتقدين به صورت گسترده و در سطح نهادي به استفاده از اين ابزارها دست زده

  ).اهللا مصباح يزدي توجه كنيد امام خميني تحت نظر آيت
٨ Web two 

تا است در طول مدت فعاليت خود بيش از  شود توانسته ي قم اداره مي ي علميه ي حوزه ي طلبه كه توسط دو نويسنده» تورجان«به عنوان مثال وبالگ  9

كه در ميان  كرده استرا به خود جلب ي مستقيم و مشترك اينترنتي  ، بيش از يك ميليون نفر خواننده1390ماه  ي نگارش اين مقاله در دي لحظه

  . توجهي قلمداد مي شودبسيار رقم قابل  فارسيهاي شخصي  ها و وبالگ سايت
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در اين . است تحليل متمركز كرده 10اين پژوهش، در اين حوزه تمركز خود را بيشتر بر همين سطح اخير، يعني سطح خرد
پژوهش، تالش شد تا با پا گذاشتن به ميدان واقعي تحقيق، به معاني ذهني خود طالب در رابطه با استفاده از ابزارهاي 

هاي احتمالي موجود در  رسان و مخاطب توجه نمايد و تفاوت كنولوژيك در دو جايگاه پيامهاي ت نوين ارتباطي و رسانه
زندگي كلي طالب حاضر در نمونه » هاي«شناختي و در ارتباط با سبك اين زمينه را بر حسب متغيرهايي جامعه

  .بندي و توصيف نمايد طبقه

11اند دهي سنتي اسالم نامي و خطابه را تريبون و رسانه» منبر«برخي 

ي پژوهشگران حاضر اين بود كه با توجه به  دغدغه .
است،  هاي نوين ارتباطي در اختيار مبلغ ديني و طالب حاضر در نمونه قرار داده شرايط جديد جهاني و امكاناتي كه رسانه

آنان همچنان منبر  است؟ آيا ي سنتي تبليغ يعني منبر و خطابه ايجاد شده  نوع نگاه آنان نسبت به رسانهتغييري در آيا 
  يابند؟ هاي خود را در مكان سنتي تبليغ ديني مي كنند و مخاطبان پيام رفتن را به عنوان ابزار مؤثر تبليغ ديني قلمداد مي

  

  پرسش هاي اصلي پژوهش - 3

  :اصلي اين پژوهش عبارتند ازهاي  پرسش

  ي سنتي تا چه حد است؟ استفاده از اين اين رسانهو » منبر رفتن«اهتمام عملي و گرايش طالب حاضر در نمونه به  - 1

ي طالب در مقام كاربر ذينفع و مخاطب  در زندگي روزمره 12هاي نوين ارتباطي جايگاه استفاده از تكنولوژي - 2
  كجاست؟

  هاي نوين ارتباطي هستند؟ ي هاي شخصي استفاده از تكنولوژ آيا طالب حاضر در نمونه، داراي مهارت - 3

هاي  هاي نوين ارتباطي و رسانه توان طالب حاضر در نمونه را بر حسب نوع و ميزان استفاده از تكنولوژي ميآيا  - 4
  هاي مختلفي تقسيم كرد؟ جديد به تيپ

  

  پژوهش روش - 4

در اين پژوهش، ذيل عنوان كلي . است »كيفي«رويكرد اين پژوهش،  - »رويكرد«تر كلمه يا به معناي دقيق –روش 
، در مرحلة 13گيري نظريگيري از شيوة نمونهرويكرد كيفي، با استفاده از يك سناريوي تلفيقي، در مرحلة نمونه

»يافتهساختمصاحبة نيمه«ها از روش آوري داده جمع
ها از تلفيق دو روش گروندد ، در مرحلة تحليل و تفسير داده14

  .شده استاستفاده  16ي از نوع برساختيو تيپولوژ 15تئوري

  :ندد تئوريوگر - 1- 4

ي براي تحليل اطالعات مطرح »تكنيك«در بسياري از متون روش تحقيق كيفي، معموالً گروندد تئوري را به عنوان 
17رويكرد«توان آن را به عنوان اما به معناي دقيق كلمه، مي. اندكرده

ي تحليلي در نظر گرفت كه ممكن است »

                                                           
١٠ Micro level of analysis 

  .13/8/1389نيوز،  در آينده» اي به نام منبر رسانه«نگاه كنيد به مطلب  11
ي شخصي، وبالگ يا سايت شخصي و  ها شامل تلفن همراه، سرويس پبلم كوتاه، ايميل، اينرنت پر سرعت، رايانه در اين پژوهش، اين تكنولوژي 12

  . است ماهواره بوده
١٣ Theoretical Sampling 
١٤ Episodic Interview 
١٥ Grounded Theory 
١٦ Constructed Type 
١٧ Approach 
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هاي هاي نظري از دادهوجود آوردن بينشپذير و مختلف با هدف بههاي خاص متعددي را به صورت انعطافتكنيك
  . كيفي به كارگيرد

بنابر اين، اين رويكرد، رويكردي : شودها متولد مينكتة با اهميت آن است كه تئوري در اين روش از درون داده
  ).96: بلور و وود(كند هاي كلي حركت ميگيريبه سمت نتيجه است كه از شواهد ويژه و خاص، 18استقرايي

گروندد «: كند كهآنسلم استرواوس، به عنوان يكي از دو مبدع روش گروندد تئوري، آن را به اين صورت تعريف مي
اي مبتني بر گيرد تا نظريههاي سيستماتيك را به كار ميتئوري يك روش تحقيق كيفي است كه يك سلسله رويه

به عبارت ديگر آن را بايد كشف كرد، كامل نمود، و به طور آزمايشي از طريق ... اي ايجاد كنداستقراء را دربارة پديده
در اين [بنابراين . هايي كه از آن پديده نشأت گرفته است، اثبات نمودگردآوري منظم اطالعات و تجزيه و تحليل داده

  .)23و 22 :استرواس و كوربين(» يك رابطة متقابل با هم قرار دارندگردآوري اطالعات، تجزيه و تحليل در ] روش

  تيپولوژي برساختي - 2- 4

هايي را پيشنهاد دهند كه تالش كردند تا با ارائة راهكارهايي برساخت تيپولوژي 20، در آثارشان19كيني هاوارد بكر و مك
به . ال وبري بوددر واقع حركتي در جهت پااليش تيپ ايده »تيپ برساختي«ابداع . به آساني قابل آزمون تجربي باشد

توجه بيشتر نسبت به "اي صورتبندي كرد كه بر را به عنوان قاعده "تيپ برساختي"، هاوارد بكر 21عقيدة هاوارد جنسن
  ).25: باوترن(تمركز داشته باشد  "ترو اعتباريابي دقيق 22احتماالت تجربي

برخاسته باشد و  23اند كه از مطالعات موردي تجربيهايي بودهوهشگران درگير توسعة تيپدر واقع مسأله اين بود كه پژ
  ).2:ترن باو(قابل اطالق باشد  "24هاي واقعيتيپ"به كارشان عنوان 

توان به تعريف آن كه از سوي هاوارد بكر ، اينك مي»تيپ برساختي«هايي در پس واژة با آگاهي از وجود چنين دغدغه
معلومات "ريزي شده، آگاهانه، تشكيل شده از تيپ برساخت شده يك گزينش برنامه«: است اشاره كرد ارائه شده

  ).55بكر، (و نسبتاً فارغ از قضاوت ارزشي است  "25تجربي

  گيري نمونه - 3- 4

گيري و كه گاهي نمونه) 153: فليك(اند كه آن را روش اصلي تحقيق كيفي به شمار آورده - گيري نظري نمونه
شود كه بر اساس قضاوت خود پژوهشگر دربارة  گيري اطالق ميبه نوعي از نمونه - استهم خوانده شده 26دفمنده

ها بر اساس معيار براي مثال ممكن است نمونه. پذيردميزان كارآيي موردها در غنابخشي به تحليل نهايي صورت مي
يا موارد به اين خاطر در نمونة قرار بگيرند كه ) واريانسنمونة با بيشينة (ها انتخاب شوند داده 27ميزان افراطي بودن

  .روندساير موارد به شمار مي 28نمونة نوعي

                                                           
١٨ Deductive 
١٩ McKinney 
٢٠ Howard Becker, Contemporary Social Theory (New York, Russell & Russell, ١٩٧٧; Reprint of 
١٩٤٠ Edition). See also Systematic Sociology (London, Chapman & Hall, Ltd., ١٩٣٢) and Social 
Thought from Lore to Science (London: Dover Publications, ١٩٦١; Reprint of ١٩٣٨ edition). 
٢١ Haward Jensen 
٢٢ Empirical approximation 
٢٣ Empirical case studies 
٢٤ Real Type 
٢٥ Empirical Given 
٢٦ Purposive Sampling 
٢٧ Being Extreme 
٢٨ Typical 
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كنندة تئوري در حال ظهورند و شوند كه به صورت خاص مؤيد يا نقضگيري نظري معموالً مواردي انتخاب ميدر نمونه
29بلور و وود(نتيجتاً قطعيت و كارآيي بيشتري به تئوري مذكور خواهند بخشيد 

گيري استرواس و كوربين نمونه) 154:
ها با نظرية در حال تكوين به اثبات دانند كه ارتباط نظري آنگيري بر اساس مبناي مفاهيمي مينظري را نوعي نمونه

  ).175:اشتراوس و كوربين(است رسيده

شان گيري مقوالت و نه نمايا بودند شكلموردها با يكديگر و با فرآين 30گيري نظري بر مبناي مرتبط بودنمنطق نمونه
آيد هاي مربوط به گردآوري داده در تحقيق كيفي به شمار مياين اصل مشخصة استراتژي. استقرار داده شده

  ).141:فليك(

هاي رايج در تحقيقات كمي كمتر است، چرا كه هاي مبتني بر اين روش معموالً نسبت به حجم نمونهحجم نمونه
گيري، در يك مواجهة عيني و شخصي از هاي كيفي از موارد انتخاب شده از طريق اين روش نمونهداده دستيابي به

گيرد؛ هاي گروهي يا انواع مشاهده صورت ميهاي رو در رو و عميق، مصاحبهيعني با استفاده از مصاحبه- سوي محقق 
جانسون و (. هاي با حجم كمتر استنمونه ها، استفاده ازبر گردآوري اين دادهاقتضاي ماهيت متمركز و زمان

31كريستنسن

  ).100:به نقل از محمدپور 1997، دنزين 2008 

  

  ها يافته - 5

  ي پژوهش اي نمونه اطالعات زمينه - 1- 5

است كه شامل يك نفر از مديران مياني حوزه، يك نفر از اساتيد حوزه و نه  مورد بوده 11در اين پژوهش  حجم نمونه
گيري نظري يا هدفمند انتخاب  نفر از طالب دوره ي سطح مدارس حوزه ي علميه ي قم بوده اند و با روش نمونه

و سه نفر در » ها كرماني«ي   مقدمات خود را در مدرسهي  ها دوره ي موجود در نمونه، پنج نفر از آن از نه نفر طلبه .شدند
، سپس به  ي اصفهان آغاز كرده ي علميه ي مقدمات را در حوزه يك نفر از طالب، دوره. اند گذرانده» خان«ي  مدرسه

  .است قم ساكن و مشغول تحصيل شده» لنگرودي«ي  ي قم آمده و در مدرسه حوزه

 سال و بيشينه 21ي سن طالب  32كمينه. تسال اس 26,4ميانگين سن طالب نمونه 
 34مد. سال بود 29ي آن 33

  . سال است 28هاي سني  داده

آيد، آن است كه اغلب طالب حاضر در نمونه  يكي از نكاتي كه از تأمل در وضعيت پراكندگي سني نمونه به دست مي
ي ورود به  ي سطح و در واقع در آستانه هاي پاياني دوره در سال) نفر 7از كل طالب حاضر در نمونه برابر با  77٪(

نوع چولگي منحني سني نمونه . اند بوده ي سطح را آغاز كرده دوره) دو نفر(ها  درصد از آن 23اند و تنها  ي خارج بوده دوره
شود كه به اين نكته توجه كنيم كه ظاهراً در نظام آموزشي  ي سطح، زماني معنادار مي هاي پاياني دوره به سمت سال

پذيري، تأثير مدت زمان حضور طلبه در حوزه را بر متغيرهايي  وجود دارد؛ اين جامعه» پذيري حوزوي جامعه«وزه نوعي ح
هر چه ميزان حضور او در . كند هاي اخالقي و روحي او معنادار مي ي زيست وي و ويژگي واره اجتماعي چون نوع عادت

. ي زيستي او بيشتر خواهد بود واره پذيري بر خلقيات و عادت جامعهاين محيط بيشتر باشد، احتماالً امكان تأثير اين 

                                                           
٢٩ Bloor and Wood 
٣٠ Relevance 
٣١ Johnson & Christensen 
٣٢ Minimum 
٣٣ Maximum 
٣٤ Mode 
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براي مثال (پذيري و تأثير آن هستند  اند كه مؤيد وجود اين جامعه تحقيقات ميداني معدودي نيز در اين زمينه انجام شده
  ).1387رضايي،: نگاه كنيد به

ي چندين  طالب حاضر در نمونه، با برخورداري از سابقهتوان چنين انتظار داشت كه غالب  با توجه به توضيح فوق، مي
توانند به  اند و مي پذير شدن در اين نظام آموزشي را داشته ي حضور در نظام آموزشي حوزه، زمان كافي براي جامعه ساله

سطح ي  ي دوره شناختي تيپ نوعي طلبه هاي جامعه سازي معتبر براي شناخت بهتر برخي ويژگي عنوان منابع فرضيه
  .قلمداد شوند

  وضعيت سني پاسخگويان :1ي  جدول شماره

  سن  كد پاسخگو

1  28  

2  27  

3  22  

4  21  

5  28  

6  27  

7  28  

8  28  

9  - 35
  

  

ي حاضر در نمونه، سه نفر متولد قم، يك نفر زنجان، يك نفر اصفهان، يك نفر سبزوار، يك نفر زرند  از نه نفر طلبه
  .نفر متولد شهر گلپايگان بودند، يك نفر گرمسار و يك )كرمان(

شوندگان ملبس به لباس روحانيت بودند و هفت نفر باقيمانده معمم  ها، تنها دو نفر از مصاحبه در زمان انجام مصاحبه
يك نفر از طالب به . بودند درصد از پاسخگويان تصميم به پوشيدن لباس روحانيت گرفته 22به بيان ديگر تنها . نبودند

پوشيد و يك نفر از طالب نيز در زماني  لباس روحانيت مي) اصفهان و نه در شهر قم(و فقط در شهر خود  صورت تناوبي
  . م به لباس روحانيت درآمديكه مشغول نگارش مراحل پاياني اين پژوهش بود

36سال 8ميانگين تحصيالت پدران طالب، اندكي بيش از 

مادر  ميانگين تحصيالت .است) معادل كالس سوم راهنمايي( 
37سال 7طالب اندكي كمتر از 

  . است) معادل دوم راهنمايي( 

ي علميه،  ، يك نفر روحاني، يك نفر سرايدار مدرسه38نفر مصاحبه شونده، شغل پدر سه نفر پاسدار سپاه پاسداران 9از 
شغل تمامي مادران  .است بوده) دار زمين(پاي لوازم كشاورزي و يك نفر كشاورز و يك نفر ملّاك  ي خرده يك نفر سازنده

  .بود» دار خانه«طالب حاضر در نمونه، بدون استثناء 

ي متأهل، ليسانس  تحصيالت همسر سه نفر از چهار نفر طلبه .نفر از كل طالب نمونه متأهل و بقيه مجرد هستند چهار
. باشد اهران قم ميي خو ي تحصيل غيرحضوري در حوزه ها ديپلم داشته و در حال ادامه فقط يك نفر از آن. است بوده

تمامي  .ي طالب، دو نفر ليسانس رياضي محض و يك نفر داراي ليسانس كودكياري بود ازسه نفر همسران ليسانسيه

                                                           
35

  .شود محرمانه تلقي مي پژوهشبه داليلي در كل  9ي  اطالعات حداقلي پاسخگوي شماره 

  .است 8,25مقدار دقيق برابر  36

37
  .بود 6,8مقدار دقيق برابر  

  .است بوده» پاسدار-روحاني«يك نفر از اين پاسداران  38
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وقت  به صورت پاره]) 1[  همسر پاسخگوي شماره(ها  البته تنها يك نفر از آن. دار بودند چهار همسر طالب متأهل خانه
  .ل فعاليت فرهنگي بودقم مشغو» القرآن الكريم جامعه«در 

معادل اول (سال 10ي علميه كمي بيش از  ميانگين سطح تحصيالت طالب در بدو ورود به نظام آموزشي حوزه
. ي آن دانشجوي سال اول انصرافي است ي سطح تحصيالت ورودي پنجم ابتدايي و بيشينه كمينه. است) دبيرستان

  :كنيد ها مشاهده مي همراه نوع مدرك تحصيلي آنجزييات وضعيت تحصيلي طالب حاضر در نمونه را به 

  

  سطح و نوع مدرك تحصيلي طالب در هنگام ورود به حوزه: 2ي  جدول شماره

  نوع مدرك  سطح تحصيالت  كد پاسخگو

  -  اول دبيرستان  1

  تجربي  ديپلم  2

  -  سيكل  3

  -  پنجم ابتدايي  4

  تجربي  ديپلم    5

  فلسفه  دانشجوي انصرافي  6

  انساني علوم  دانشگاهي پيش  7

  رياضي  سوم دبيرستان  8

  انساني علوم  ديپلم  9

  

  الب و تبليغط - 2- 5

وجه . اند پرداخته از ديرباز و به صورت سنتي، بسياري از طالب علوم ديني در كنار تحصيل، به تبليغ مسائل ديني نيز مي
هاي خاص يا  و سخن گفتن با مخاطبان با اقتضائات خاص منبر در مناسب» منبر رفتن«غالب و سنتي اين تبليغ، 

هايي چون مسجد، حسينيه، هيئات مذهبي و مانند آن  ساعات خاصي از روز مانند بين نمازهاي واجب در مكان
  . است بوده

ي اين نوع فعاليت تبليغي به لحاظ كمي و كيفي گسترش يافته و هرساله هزاران نفر از  ظاهراً پس از انقالب، دامنه
و يا  هايي چون سازمان تبليغات اسالمي هاي خاص به منظور انجام نقش تبليغي، توسط سازمان طالب در مناسبت

  . شوند نام و سازماندهي، به مناطق جغرافيايي مختلفي از كشور فرستاده مي نهادهاي حوزه پس از ثبت

سنتي تسرّي صرفاً رسد كه به لحاظ كيفي نيز اين وظيفه پس از انقالب به مواردي متفاوت از موارد  به نظر مي
39است يافته

.  

ي جدي مطرح شد، ميزان  ن انجام پژوهش به صورت يك فرضيهگفته در جريا چه كه با توجه به موارد پيش اما آن
هاي  آيا تيپ. عالقمندي ذهني و پايبندي و اهتمام عملي طالب براي انجام وظايف تبليغي به شكل سنتي در حوزه بود

                                                           
اتفاق افتاد؛ معاون پارلماني  1389دولت يكي از اين موارد است كه در سال هاي اقتصادي  به عنوان نمونه، استفاده از مبلغين مذهبي براي توجيه طرح ٣٩

سازمان تبليغات اسالمي به عنوان «: گويد دهد و مي ها خبر مي سازي طرح هدفمندي يارانه هزار مبلّغ براي شفاف 37از اعزام » اسالمي«سازمان تبليغات 

ها در مبحث تبليغي و ارتباطي با مردم مؤثر باشد فعاليت خود را در اين زمينه قبل از  دي يارانهتوانست در موضوع هدفمن يكي از نهادهاي فرهنگي كه مي

ها، مسؤوالن  اين مبلغان كه در جلسات مختلف كارشناسي با حضور متخصان هدفمندي يارانه. زمان با دولت در سرتاسر كشور شروع كرد آغاز طرح و هم

سازي آنان براي اجراي  سازي تفكرات مردم و آماده بودند و براي روشن ودند با ابعاد مختلف اين موضوع آشنا شدهب استانداري و استانداران شركت كرده

با اقشار تأثيرگذار جامعه همچون ... مبلغان و روحانيون اعزام شده. هاي مختلف كشور اعزام شدند ها به شهرها و استان قانون هدفمندسازي يارانه

  .)29/9/1389خبرگزاري مهر، (» .اند ها جلسات تبليغي زيادي داشته ي جماعات، اصناف و بازاري هاي مذهبي، ائمه هيئت
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د و اعتقا) به خصوص به شكل سنتي(شناختي مختلف طالب حاضر در نمونه، به يك اندازه به منبر رفتن و تبليغ  جامعه
  اهتمام دارند؟ 

از ميان طالب طالب حاضر در نمونه، طالب تيپ سنتي به لحاظ ذهني و عيني تمايل خود به منبر رفتن و شكل سنتي 
هاي خاص،  ، به صورت عيني نيز در مراسم و مناسبت)3ي  ي شمره طلبه(تبليغ را حفظ كرده بودند و به جز يك نفر 

  . رفتند منبر مي

ي پنج در  ي شماره به عنوان مثال طلبه. ي تبليغ به شكل سنتي داشتند ، نظرات ديگري دربارهاما طالب تيپ نوگرا
  :گويد باره مي اين

اي  بچه مدرسه. جوون ها جمع شيم. ولي خب بوده. نه. نه/؟ اون موقع هم نميرفيتن؟ اوايل؟./نخير/بعد منبر ميرين؟«

. اون هم بيشتر ربط داره به گذشته. مذهبي بوده. و گفتگو كنيمراجع به يه مطلبي بشينيم بحث . ها باشن جوون. باشن

  ]5[ ».توي اين چهار پنجساله ديگه اين هم اصلن نبوده. مال چهار سال، پنج سال پيش

باره  ي شش نيز در اين ي شماره طلبه. توان عدم اهتمام عيني وي را به شكل سنتي تبليغ احساس كرد به وضوح مي
  : كند ل تأملي را طرح ميهاي جالب و قاب گزاره

ي  خنده[حاال منبر تشريف بردن درسته يا مشرّف  شدن؟ .../بعد منبر شما تشريف ميبرين؟ يا بردين تو اين... ممم«

ميرم توي مدارس و . حاال اگه منظورتون اينه كه تبليغ ميرم يا نه، تبليغ ميرم. من منبري نيستم. نه] دوطرف

خنده ي . [ها رو كنيم بچه ريم  بيشتر گمراه مي ها مي رستانمعموالً توي دبي. دو سال هم هس شروع كردم. ها دبيرستان

شنن معلوم  چهار تا پير و پاتال مي. ده ها خيلي هم جوابم نمي. نه.../؟ ولي اينجوري كه به اون شكل سنتي]/دوطرف

. شم ندارم ولي اصلن روحيه. مزاحه حاال] خنده[هاش چيكار كرده حاال يارو اومده اينجا يك اشكي ميريزه  نيس جووني

  ] 6[» . ولي خب تبليغ ميرم! اصلن نميدونم براي اين پيرمردها چي بايد بگي مثلن

ي تبليغ و در عين حال تغيير شكل و قالب اين  هاي او قابل استنباط است، پايبندي او به اصل مسئله چه از صحبت آن
مكان هاي معمول مذهبي ديگر حضور  ها يا كند كه مخاطبان جديد او در مسجد، هيئت تبليغ است؛ او احساس مي

ي عمودي  اي متفاوت از رابطه ها و در رابطه ندارند بلكه مخاطبانش را بايد در بين جوانان، در مدارس و دبيرستان
  .محور تبليغ منبري جستجو كند متكلم

  .ي هفت نيز اعتقاد و اهتمامي به رفتن منبر ندارد ي شماره طلبه

اشاره » وبالگ«ي تبليغي از منبر به ابزارهاي مدرني چون  باره به تغيير ژانر و وسيله ني هشت، در اي ي شماره طلبه
 :كند مي

ي  هاي حوزوي بيشتر تمايل دارين؟ اصلن آينده ي حوزويتونو نگاه ميكنين به كدوميك از اين نقش ؟ وقتي كه آينده«

نويسنده، پژوهشگر، مرجع تقليد، يا نه،  زوي،شغلي و تحصيليتونو توي حوزه ميبينين؟ توي رنج فاضل حوزوي، درس حو

را ستش خيلي /؟ به كدوميك از اينا نزديكتره؟. /من توي حوزه ميبينم. نه/اصلن توي حوزه نيس، بيرون حوزه اس؟

فرقي نميكنه توي چه ... مرجع تقليد باشه] ي بلند با خنده] [سكوت... [اينكه چي باشه. مصداقش برام اهميتي نداره

شايد يه نويسنده، يه وبالگ نويس، تأثيرش خيلي از اونايي كه . مهم ماهيت كارته. داري كار ميكني)Case(كيسي 

  ] 8[» ... ظاهراً با اسم بزرگن

داند و مشخصاً از قشر دانشجو به عنوان گروه  در جاي ديگر همين طلبه مخاطبان سنتي منبر را گروه هدف خود نمي
ه نه با ابزارهاي تبليغي چون منبر، كه با ابزارهاي مدرني چون وبالگ و سايت و كند؛ گروه هدفي ك هدف خود ياد مي

  : ها منتقل كرد هاي تبليغي را به آن توان پيام نشريات مي

] با خنده. [بعدشم نشده. ما لباس نپوشيديم. ما اولن شرط منبر اولن چيزه لباس پوشيدنه. نه/؟ منبر تشريف ميبرين؟ «

اون گروه . شما معمولن يه گروه مقصدي، يه گروه هدفي دارين توي ذهنت! صد ميكنم بپوشمهميشه قبل از محرم ق

بيشتر قشر دانشجو و /؟ كيان پس؟./آره/هاي منبر گروه هدف شما نيستن؟ ؟مخاطب./ هدف براي من هنوز اون جا نشده
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؟ من االن درست . /تن، منم نخواستمنه اينكه اونا فقط نخواس. اونا هنوز نخواستن. حاال نه صرفن دانشجو. تحصيلكرده

هاي توي فضاي مجازيه، سايت و وبالگ و اينها يه سري فعاليتش هاي  هاي شما بيشتر فعاليت متوجه ميشم؟ كه فعاليت

 ] 8[» .آره/درسته؟. و تحصيل. مطبوعاتيه، نشريات و مطبوعات و اينا

ها اشاره كرديم، خود به منبر گرايش ذهني و  باال به آن ي نه نيز كه مانند ساير طالب تيپ نوگرا كه در ي شماره طلبه
هاي مادي، درآمدي و آسان بودن نسبي اين  هاي تبليغي با زمينه عيني ندارد، گرايش قابل تأمل طالب را به فعاليت
  :داند فعاليت در جايگاه يك فعاليت اقتصادي در ارتباط مي

حاال شايد پس ذهنش اين باشه يا بعدن . خيلي كم ديدم. اي ديدم كه بياد بگه من اومدم مرجع تقليد بشم من كمتر طلبه«

. استاد شدن رو هم خيلي كم ديدم. ي تبليغ توشون قويه ولي خب انگيزه. بهش تحميل بشه ولي حداقل اعالم نميكنه

تره  هاي تبليغي قوي با منافع مادي و گذران زندگي، خب طبيعتن انگيزه بيشتر چون تبليغ با بحث شغل و اينها گره ميخوره،

. با اينكه آدم با تحقيق و تدريس بهتر بتونه درآمد پيدا كنه، حاال تدريس نه، ولي تحقيق چرا. تا تحقيقي و تدريسي

بكني، منبري ميري، يه كار تحقيقي نميخاد . چون راحته ديگه. ولي خب تبليغ بيشتره. موسسات و اينا خوب پول ميدن

يا . اي باشه كه حالت تبليغي داره براش شايد كار توي يه اداره. حاال تبليغ صرفاً منبر هم نيس. صدايي داشته باشي و اينه

  ] 9[» . به كارهاي تحقيقي و تدريسي خيلي عالقه كمتره. سياسي

  

  هاي نوين الب و رسانهط - 3- 5

ها كه امروز  بودند؟ اين تكنولوژي ارتباط برقرار كرده رسانه هاي ارتباطي نوين  ويژهي نوين و به ها آيا طالب با تكنولوژي
ي طالب نفوذ كنند؟  اند به زندگي روزمره اند، تا چه حد توانسته جهان معاصر را در بسياري ابعاد تحت تأثير خود قرار داده

  شود؟   مشاهده ميها، بر حسب تيپ اجتماعي طالب تمايزي  آيا در استفاده از تكنولوژي

  

  :طالب و ابزارهاي تكنولوژيك ارتباطي - 1- 3- 5

  ).كردند ها از نوع اعتباري آن استفاده مي گرچه تقريباً نيمي از آن(تمامي طالب حاضر در نمونه داراي تلفن همراه بودند 

  : كرد به گاه خود از اينترنت اشاره مي  ي علمي و گاه ي يك، به استفاده ي شماره طلبه

يا خيلي از سايتهاي عربي حتي . كنيم ميفرستن اي كتابخونة ملي خيلي از موارد رو من الزم دارم اونجا ايميل ميبر

خب . اين پايان نامه هاي دكترا يا مجستي كه همون كارشناسي ارشد خودمون هس رو داره... يك سايتي هس ... هس

  ]1[» براي اينكه از اونها استفاده كنيم قطعن بايد ايميل بديم

هايي  ي مؤثر و روزمره از چنين تكنولوژي ي دو اما، خود با شور و شوق و مباهات، توانايي خود در استفاده ي شماره طلبه
  : را طرح كرد

قبض ها رو همه چند سالي هست كه با تلفنبانك و اينترنت و . اينترنتي پرداخت ميكنم. قسط دارم، قسط بانك ملت«

 ]2[» .كنم شايد بگم يكي دو ساله كه فقط اينترنتي و با خودپرداز خريد ميشارژ موبايل ... اينها

  : كرد اس در امر تبليغ اشاره مي ام ي خود از اس ي سه، به استفاده ي شماره طلبه

چون يكي از تبليغام توي محيط هاي دانش آموزيه، يكي از راه هاي ارتباطيمون االن اس ام اسيه چون دو ساله «

اونجا ديگه طبيعتاً ارتباط زياد ميشه و اس . مقطع راهنمايي و دبيرستان. دانش آموز هستن. كنيم ير كار ميشهرستان مال

  ] 3[» فرستيم براشون و اينها ام اس مي

ي چهار، در اين متغير وضعيت جالب توجهي داشت؛ وي كه از وضعيت مالي بسيار ضعيفي برخوردار بود  ي شماره طلبه
مساعدي ندارد  تا اگر حال شد همصاحبه به دليل ضعف بدني، دو بار دچار سرگيجه شد و از او خواستو حتي در زمان (

كه ! تاپ بود داراي لپ) بود و طبق صحبت خودش از روز قبل از مصاحبه غذاي مناسب مصرف نكرده مصاحبه قطع شود
  .هاي جديد باشد تواند معرّفي ديگر از استقبال خوب طالب از تكنولوژي اين مسئله خود مي
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  .دانست هاي سياسي مي ي خود از اينترنت را رجوع به سايت ترين استفاده همين طلبه مهم
ي مغايرت با زهد و  ي پنج، به طور كلي با استفاده از هر گونه ابزار تكنولوژيكي موافق بود حتي اگر شائبه ي شماره طلبه

  : باشد زي طلبگي را به همراه داشته

مايكروفر نه، / ؟ يخچال و مايكروفر؟./بله/نه؟ تلويزيون؟/ايلي كه ميگم كدوم رو دارين؟ لپ تاپ دارين؟بعد از اين وس«

./ پول نداشتيم وگرنه ميخريديم] با خنده. [نه/ ميكر و اينا؟ ؟ بعد از اين چيزاي فانتزي مث توستر و ساندويچ./ يخچال داريم

شون و در حالي  حجره كه نميشه قاعدتن، و برين بعد از يكي دو سال خونهي يكي از دوستانتون، توي  ؟ حاال اگه برين خونه

دي داره، ديدتون چيه؟ چه بگين حاال بهش  سي كنه و ببينين اين چيزا رو داره؛ توستر داره، تلويزيون ال كه داره تحصيل مي

به نظرم مياد . / با يه توجيهاتي مثلن. خونه با شئون طلبگي يا نه؟ ميخونه كنين كه اين نمي ته دلتون احساس مي. چه نگين

آدمي كه داره از تكنولوژي . اصطالحي نداره] سكوت... [چه جوري بگم... بعد آدميه كه . كه ايشون بايد آدم به روزي باشه

من خودم اگه پول داشته باشم، اولين چيزايي كه دست روش ميذارم و خريد ميكنم شايد تكنولوژي . استفاده ميكنه ديگه

  ]5[» !مثلن اين دوستم اين كامپيوتر چهار هسته رو گذاشته اينجا... مثلن كامپيوتر با / چي؟ دقيقن چي؟./ هباش

افزارها و نرم افزارهاي تكنولوژيك تسلط  ترين سخت اي از تيپ نوگرا است، به پيشرفته ي هشت كه طلبه ي شماره طلبه
  : دهد حوزوي از طريق اينترنت اختصاص ميي دروس  دارد و بخشي از وقت خود در روز را به مطالعه

يك ميليون /تاپ حدودن چه قيمتي؟ ؟ لپ. /ال دارم اس دي اينترنت اي. تاپ دارم لپ/تاپ دارين خودتون؟ ؟االن منزل لپ«

هايي كه داريم يه چيزي انتخاب كرديم كه عمري  توي همون محدوديت. البته چيز ظريفي نيس. و دويست سيصد تومن

ي اينترنت هم بگم يا فقط  مطالعه./؟ معمولن روزي چن ساعت درس ميخونين؟ بدون كالسها... اً يوغورهدقيق. باشه

اينترنت خيلي . ولي هيچ وقت ترغيب نشدم كه بخوام برم خودم يه فيلمي رو بگيرم. بينم نه اينكه بگم نمي... / درس؟

) NORM(ولي نرم .اوم بستگي داره خب/ده ميكنين؟بعد معمولن روزي چن ساعت از اينترنت استفا... ؟ ا./ تره جذاب

خونه كه ميرسم ديگه درس ... بله.../؟ وبالگ و سايت و اينها هم كه دارين. /بگيري در سال حداقل روزي دو ساعت

اون ديگه متنش از توي اينترنت هس ميتونم يه ساعتي معمولن وقت ميذارم و مطالعه . آقاي شبيري رو اونوقت ميخونم

اينها هم هست و اخبار و اينا از توي اينترنت و سايت ها و ارتباطات ] با خنده[اينكه گودر صفر كنم و اينا كه كنم و 

 ] 8[» .معموليم توي نت

هاي مختلف از اينترنت  بيش از دو ساعت در روز را به استفاده) ي نه ي شماره مانند طلبه(طور كه ديديم، وي  همان
  .ي يك طلبه است ي روزانه ي فشرده توجهي از برنامه دهد كه زمان قابل اختصاص مي

ي هشت را دارد بلكه تحليلي جالب از وضعيت كلي  ي شماره ي نه، نه تنها خود شرايطي مشابه طلبه ي شماره طلبه
ر ي او استقبال حوزويان حتي د دهد؛ به عقيده هاي مدرن ارتباطي ارائه مي استقبال طالب از اينترنت و ساير تكنولوژي

از وضعيت دانشگاهيان نيز پيشي ) هاي فعال اينترنتي مراجع، اساتيد و فضالي حوزوي مانند سايت(برخي ابعاد 
  :است گرفته

يعني من برخوردي كه دارم . كنن ها از اينترنت استفاده مي االن اكثر طلبه. يه فرقايي كرده. االن اينترنت وارد حوزه شده«

هاي مختلف با  طيف. باشن هم چي؟ بلدن اينترنت چيه حاال وبالگ مينويسن يا نداشتهاكثرن بلدن، استفاده ميكنن، يا 

ولي اين بحث ... ي ارتباطات اجتماعي چقدره كه دايره. خب اين يه خرده فضا رو عوض كرده. ي افكار و اينها همه

هايي كه هيچ چيش  مثلن من شاخ درميارم كه طلبه. ي جداس و كاملن عوض كرده وضعيت رو اينترنت يه مؤلفه

لپ تاپ با قيمت كم ميده به . معمولن هم حوزه داره خودش ميبره به اون سمت. نميخورد اما از اينترنت استفاده ميكرد

آقاي محقق داماد و آقاي زنجاني و آقاي سيستاني . اولش آقاي زنجاني و آقاي سيستاني شروع كردن توي قم. ها طلبه

اي هم  آقاي خامنه... اش هم آقاي سيستاني بوده چون امكاناتش بيشتر بوده عمده .شروع كردن اينترنت رو توي قم

اين رو آقاي محقق داماد شروع كردن و دادن به . ترويج ميكنه اون مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي و فالن

قم خوبه از نظر . ها طلبه تاپ قيمت پايين ميدن به خب اينها هم ترويج ميكنن و لپ. اي و مديريت حوزه آقاي خامنه
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حاال اينكه . اس واسه تبليغ ديگه ميگم چون فكر ميكنن يه رسانه... خيلي خوبه به نسبت جمعيتي كه داره. اينترنت و اينها

ها خيلي  استفاده از موبايل بين طلبه... و ناخودآگاه از اينترنت هم تأثير ميگيرن ديگه... اس چقدر موفقن يه بحث ديگه

طبعن دنبال رسانه . اومده كه دين رو تبليغ كنه. تحصيل هم هس اما اصلش تبليغه. ذات طلبگي تبليغ دينه ...رايجه

هاي  ناخودآگاه مياد سراغ رسانه. االن طبيعتن عوض شده. تر بود هاي سنتي رسانه. قبلن منبر بود و اين چيزا بود. ميگرده

شما . ي فعلي اينترنت خيلي مهمه در تحليل حوزه. نت خيلي مهمهاينتر. اس، موبايل، و به خصوص اينترنت ام اس. مدرن

در مراجع كه جز آقاي شبيري زنجاني همه . ببين چقدر روشنفكرها و دانشگاهيا سايت دارن؟ اما در حوزه اغلب علما دارن

كرده و باهاش كنار حوزه همون اوايل ورود اينترنت اين واقعيت رو قبول ... ي دو هم اكثرن دارن استادهاي درجه. دارن

ي مدرن رو همون اوايل  اما همين كه حوزه يه رسانه. اس حاال چقدر تأثير گذاره يه بحث ديگه. استفاده كرده ازش. اومده

  ] 9[»  ...ورودش به ايران قبول كنه

ي نهاد  نهي مؤثر و روزا هاي سطح كالن، يعني استقبال نهادي و استفاده تمامي اين شواهد سطح خرد، در كنار داده
ي طالب و حوزويان با  ي مثبت قاطبه ي رابطه يابد و به فرضيه هاي جديد معناي بيشتري مي حوزه از تكنولوژي

اي كه در آن واحدهاي درسي از طريق اينترنت انتخاب  حوزه. بخشد هاي ارتباطي مدرن قوت بيشتري مي تكنولوژي
اس به صورت  ام كنند، اخبار مهم حوزه با موبايل و اس نام مي اش از طريق اينترنت ثبت هاي ورودي شوند، آزمون مي

رسد و مصاديق گوناگون و متعدد ديگر همه و همه از چنين استقبالي  گسترده و سازماندهي شده به اطالع حوزويان مي
ام ي سطح طالب از طريق ويدئوكنفرانس انج هاي علميه امتحانات شفاهي دوره حتي در برخي حوزه. حكايت دارند

حوزه حتي : ي نه مطرح كرد ي شماره اي باشد كه طلبه تواند مؤيد گزاره اين موارد مي). 15/12/1389نيوز،  حوزه(شود  مي
  !نسبت به دانشگاه آغوش بازتري براي ابزارهاي تكنولوژيك ارتباطي دارد

 
  : گرايش به استفاده از ماهواره - 2- 3- 5

هاي گرايش قابل توجه غالب طالب حاضر در نمونه به استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي، گرايش  يكي ديگر از معرّف
يابد كه به  جا اهميت بيشتري مي اين نكته از آن. اي است چشمگير ذهني آنان به داشتن وسايل دريافت امواج ماهواره

هاي  ريافت ماهواره غيرقانوني است و براي دارندگان آن مجازاتباشيم در حال حاضر، داشتن تجهيزات د خاطر داشته
اما با اين وجود تقريباً تمامي طالب، نه تنها گرايش خود را به داشتن ماهواره پنهان . است اي نيز وضع شده قانوني

  . نمودند كردند بلكه به انواع و انحاء گوناگون تمايل خود را به داشتن آن ابراز مي نمي

  :گويد ي دو مي ي شماره نه طلبهبراي نمو

چون من پارسال رفته بودم براي تبليغ منطقة ايالم . من دنبالش هستم كه اگه بشه خودم بگيرم اما نميشه. خوبه. خوبه«

ديدم معلمهاشون همه ماهواره دارن شبكه هايي مثل بي بي سي فارسي و اينها و اطالعاتي دارن كه تأثير گذاشته 

  ] 2[» .بتونيم جواب بديم... هم داشته باشيم ببينيم چي ميگن باالخره بدون اينكه اگه بشه ما. روشون

  : گويد اي مشخص مي ي خاص به نام كانال ماهواره ي سه با اشاره ي شماره و يا طلبه

  ] 3[» .خوبه بد نيست. اون بي بي سي پرشين و اينها رو ببينن چي ميگن و اينها. خب بله«

كند، اما نفس استفاده از ماهواره را به عنوان امري  گرچه براي استفاده از ماهواره شرايطي ذكر ميي چهار  ي شماره طلبه
اوج پذيرش ذهني » اس كنم همه چي توي اين دنيا قابل استفاده من فكر مي«پذيرد و با به كار بردن عبارت  مثبت مي

  :دهد هاي جديد نشان مي خود را نسبت به تكنولوژي

آدم بايد خودشو محكم كنه، قوي كنه، ريشه ها ... طلبه اگه قلقلكش ميشه. نه ببين، طلبه داريم تا طلبه... خيلي خوبه«

وقتي محكم شد به قول مقام معظم رهبري، درخت ديگه تنومند ميشه، محكم كنه، آقا من اينو اصلن گرفتم براي اين 

كنم همه  من فكر مي. اينا نباشه. ه ببينيم چي ميشهو وقتشم طوري تنظيم كنه كه ديگه نگه حاال بزنيم اون شبك. مطلب

  ] 4[» .اينم قابل استفاده اس. يعني هر چيزي قابل استفاده اس. اس چي توي اين دنيا قابل استفاده
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طور كه  آمدند اما همان گفته از تيپ طالب سنتي اين پژوهش به حساب مي كنم كه تمامي پاسخگويان پيش يادآوري مي
  . استفاده از ماهواره نظري كامالً مثبت داشتند ديديم، نسبت به

  : ي پنج هم مانند ساير طالب نظر مثبتي نسبت به اين موضوع دارد پاسخگوي شماره

اي به اسم تلويزيون نه موافقم نه  كالً با رسانه/بعد داشتن ماهواره رو توي شرايط فعلي بد ميدونين، خوب ميدونين؟ «

ي يكي از دوستانتون ببينين كه ماهواره  ؟ يعني اگه برين خونه. /چيز بد نداره. اي نداره بودنش ولي به نظرم بدي. مخالف

حاال اگه كه بخايم خودمونو سرگرم كنيم احساس خوبي هم بهم دست /دارن احساس بدي كه بهتون دست نميده؟

  ] 5[» .ميده

  : گويد كند و مي ي شش، به تمايل جدي خود براي داشتن ماهواره و مفيد بودن آن اشاره مي ي شماره طلبه

 من فرق ميكنه باشم ديدگاه مردم نسبت به ولي من اگه داشته... مفيده خب. ماهواره از نظر من، نود درصدش مفيده«

ما توي دنيايي زندگي . هاي منفي هم داره اس هر چند جنبه ولي خب از نظر من چيز مفيديه و واقعن قابل استفاده

شايد نود درصدش . ميگم خيليش مفيده. باشيم كنيم كه بايد با اينا، يه راهكاري براي اينا پيدا كنيم، يه تعاملي داشته مي

 ] 6[» ...يعني مشكل از نظر من نيس. رو ندارنمفيده ولي مردمن كه اين ديد 

  :كند ي هفت هم تمايل خود به داشتن ماهواره را اعالم مي ي شماره طلبه

  ]7[» .نه/؟ بعد خودتون دارين؟./خوبه/االن داشتن ماهواره رو براي طلبه خوب ميدونين؟ سو سوئه يا خوبه؟ .. ؟ اممم«

هاي آن  گويد و سپس به جايگزين ي خود به داشتن ماهواره سخن ميي هشت نيز از تمايل جدي ذهن ي شماره طلبه
  :كند اشاره مي

االن كه فكر ميكنم، با اينكه خيلي هم دوس داشتم، يه شهوت خاصي نسبت به ماهواره داشتم، آخه مثلن ماهواره به «

ب آخه اين همه وقت خب خاطر ارتباطاتت كه از دور نگاه ميكني، ولي يه چن دفعه ديدم چيزي نيس، تهش نداره، خ

و همون كاري كه شما بايد كلي تلويزيون . فوقش يه فيلترشكن استفاده ميكني. هس 40اينترنت هس، همون يوتيوبش

هاي ناجور، نه، خبري  نه اينكه نميخاي با اين تعبير كه صحنه. رو بشيني پاش و هزار تا چيزي كه نميخاي رو هم ببيني

  ] 8[» .اين به نظرم خيلي خوبه. اون رو ببيني توي يوتيوب. اتي كه الزم ندارييا اطالع. كه به دردت نميخوره

اما سؤالي كه . كنيم كه تقريباً تمامي طالب حاضر در نمونه تمايل ذهني شديد به داشتن ماهواره دارند پس مشاهده مي
ها عمالً فاقد تجهيزات دريافت  نكدام از آ شود اين است كه پس چرا عليرغم اين تمايل ذهني، هيچ جا مطرح مي در اين

  . ي با اهميت است ماهواره هستند؟ اين پرسش به ظاهر ساده، سر نخ طرح چند نكته

  :كنند، به موارد زير اشاره داشتند طالب در توجيه چرا اقدام به خريد اين تجهيزات و استفاده از آن نمي

  :دكن اين مسئله اشاره مي» عدم پذيرش فرهنگي«ي اول به  طلبه

  ]1[» اون كارم انجام ميده و اون ماهواره يه بدي هم كه داره چون فرهنگ نميپذيره. چون اينترنت هس. نه. نه«

خود را به » ديگران مهم«گويد و مخالفت  آن ها سخن مي» توقع نداشتن«و » منفي شدن ديد مردم«اي ديگر از   طلبه
  :كند عنوان مصداق عيني آن ذكر مي

خيلي وقتها خودم هم بعد از . از نظر من مشكلي نيس. اين خودش يه بديه. مردم توقع ندارن و ديدشون منفي ميشه«

ولي ابوي يه . يعني اگه بابام مخالفت نميكرد، پدرم، من ديگه ميگرفتم. انتخابات عزمم رو جزم كرده بودم برم بگيرم

يعني نميذارن كه اگه بخام تو روشون واسم كه مشكلي نيس . ارننميذ. پدرم، مادرم به خصوص. آره] ميخندد... [خرده

تمام اين بخش مربوط به ماهواره را به طور كامالً آهسته و طوري كه خانومش نشوند : ي مهم نكته.. [از اين جهته... ولي

                                                           
40 Youtube 

  .شود روز مي هاي كوتاه ارسال شده از سراسر دنيا است كه مداوماً به اي اينترنتي است كه شامل فيلم يوتيوب رسانه
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واره آگاه اش به داشتن ماه خواهد حتي همسرش هم از اين عالقمندي طوري كه حتي مشخص است كه نمي! ادا ميكند

  ] 6[» ]به هر دليل. شود

  : كند ي هفت هم از مخالفت مادر و همسرش به عنوان موانع داشتن ماهواره ياد مي ي شماره طلبه

] در حال بازي نقش مادر است! [ابدا. مادرمونه] با خنده[مونه، يكي  يكي خانواده: دو تا چيز داريم آخه اگه بخايم«

  ] 7[» . دو تا فيلتر داريم! ميگه نه! هم داره ميگيم آخه چيزاي خوب! ماهواره؟

  :كند ذكر مي» نُرم نبودن«ي هشت نيز علّت عدم تهيه و استفاده از اين وسيله را  ي شماره طلبه

ولي اين باعث نميشه كه من از ارتباطات و . چون نُرم نيس. يا مثلن توي وسايل ارتباطي خب ماهواره رو نميشه داشت«

  ] 8[» .نم اينترنت رو جايگزين كنمميتو. اخبار بمونم

منفي شدن ديد «، »در تعارض بودن با فرهنگ جامعه«گفته چيست؟  بگذاريد ببينيم وجه مشترك تمامي داليل پيش
وجه مشترك تمامي اين  شناختي، جامعه  به زبان. »نُرم نبودن«و » مخالفت ديگران مهم«، »توقع نداشتن«، »مردم
. »ِ شخصيت آنان "Me"ي طالب يا بخش  معارض بودن با بخش ديگرپنداره«: بل بيان استقاعبارت اين ها در  گزاره

گفته، ناشي از پرهيز افراد از  به اين معنا كه در چهارچوب مفهومي مكتب كنش متقابل نمادين، تمامي داليل پيش
ت جامعه از آنان به عنوان اجتماعي آنان است كه در ذهن طالب به عنوان تصورات و توقعا» خود«شكستن تصويري از 

  . است نقش بسته»  طلبه«يك 

  :شود گاه چند نتيجه حاصل مي فرض بگيريم، آن - حتي تا حدي –اگر اين برداشت را 

با قسمت ) خودپنداره(شخصيت آنان  "I"ها و به طور خالصه قسمت  ها، تمايالت، گرايش كه ميان ذهنيت اول اين
"Me" )ي زيادي وجود دارد شان در جامعه فاصله رآورد آنان از تعريف نقش و شخصيتيعني تفسير و ب) ديگرپنداره .

41احساس فشار نقشي«شناسي از آن به عنوان  چيزي كه در ادبيات جامعه

  . شود ياد مي» 

با يافتن اين سر نخ، به ياد . دومين نكته، احساس لزوم تبعيت جدي از توقعات و هنجارهاي اجتماعي در طالب است
كند كه يكي از  جا كه اين گزاره را مطرح مي م؛ آنيافت مي» گفتار ده«قابل توجه مرتضي مطهري در كتاب تحليل 

هاي فرهنگي و اجتماعي  هاي جدي نظام روحانيت شيعه، احساس لزوم تبعيت و پيروي از انتظارات و كليشه ضعف
نظام روحانيت شيعه » زدگي عوام«ي  اق گزارهكند، آن را مصد ياد مي» عوام«ها به عنوان  قشري است كه مطهري از آن

  : شمارد داند و دليل آن را وابستگي اقتصادي روحانيت شيعه به عوام برمي مي

شيعه اجبار و الزامي ندارند كه از دولتها اطاعت  روحانيين .است از طرف ديگر نقطه ضعف روحانيت شيعه نيزهمين«
رعايت كنند و حسن ظن آنها را حفظ نمايند غالب مفاسدي كه در روحانيت عوام را   كنند اما ناگزيرند سليقه و عقيده

بيند و متكي به  مردم نمي  روحاني مصري چون زندگي و معاش و مقام خود را در دست .شيعه هست از همين جا است
رسد يك  ه نظر ميبعيد ب... عوام نيست خود به خود حريت عقيده دارد ، مجبور نيست به خاطر عوام حقايق را كتمان كند

باشد بتواند فتوائي مانند فتواي دو   طلب و مخلص و اصالح روحاني شيعه، در وضع حاضر، هر اندازه روشن ضمير  زعيم
سال پيش شيخ شلتوت كه يك طلسم هزار ساله را شكست صادر كند و قدمي مانند قدم و بلكه خيلي كوچكتر از قدم 

هاي اين پژوهش  از خودم مي پرسم آيا اين مورد اخير كه از دل داده). 297-296: 1368مطهري،(» .او بردارد
  ي فوق نيست؟ اي از گزاره سربرآورده، مصداق روشن و عيني
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  ي ارتباطي استفاده - 3- 3- 5

ي نيز در طول هفته كمتر از يك بار از ايميل  بقيه. فاقد آدرس ايميل بودند) به جز يك مورد(تقريباً تمامي طالب سنتي 
رود، به نظر  ي ارتباطي از اينترنت به شمار مي ترين نوع استفاد جا كه استفاده از ايميل، ساده از آن. كردند خود استفاده مي

  . شده ندارند اي از ابزارهاي تكنولوژيك گفته ي مؤثر ارتباطي دهرسد كه طالب تيپ سنتي استفا مي

هاي  ها در شبكه ها و فعاليت ها، وبالگ ها، سايت ها، اكانت ي مقابل، طالب نوگرا، داراي طيفي از ايميل  اما در نقطه
  . دهد ها را به خود اختصاص مي ي آن ي روزانه باشند كه جزيي ثابت از برنامه اجتماعي مي

ي طالب تيپ سنتي و نوگرا از ابزارهاي تكنولوزيك ارتباطي » نوع استفاده«نكته، محل تمايز يافتن  رسد اين نظر مي به
  .باشد

  

  گيري نتيجه - 6

اين توصيف دوقطبي را در يك  ،شود ها متولد مي اي از انباشت اين داده توان گفت كه فرضيه بندي مي اما در يك جمع
گرچه هر دو تيپ، در اصل : آورد ميان تيپ سنتي و تيپ نوگرا طالب به وجود مي اي ميزهوجه م و دهد متغير شكل مي

موضع لزوم تبليغ اشتراك نظر دارند، اما طالب سنتي تمايل ذهني و گرايش عيني خود را به شكل سنتي تبليغ حفظ 
دهند  ي تبليغ از خود نشان نمي گونه اين اند و اهتمامي مداوم به منبر رفتن دارند در حالي كه طالب نوگرا تمايلي به كرده

جويند و گروه هدفي  و گرچه همچنان رسالتي تبليغي براي خود قائل هستند اما از ابزارهايي مدرن براي اين كار سود مي
به آموزان و دانشجويان و اقشار  اين گروه هدف، بيشتر جوانان، نوجوانان، دانش .متفاوت را براي تبليغ خود مد نظر دارند

ي تعاملي و دو طرفه قابل  ي جامعه هستند كه بيشتر از طريق ابزارهاي نوين ارتباطي و در يك رابطه نسبت فرهيخته
  .دسترسي هستند و امكان انتقال پيام به آنان وجود دارد

 پيشينيابزارهاي تكنولوژيك ارتباطي در مجموع باالتر از سطح انتظار  نسبت بهطالب سطح گشودگي و اشتياق  
ي طالب ملموس و محسوس است و هيچ مقاومت  ؛ نقش ابزارهاي ارتباطي در زندگي روزمرهپژوهشگران بود

ي دو، شش  مانند پاسخگويان شماره(ها  خورد و بالعكس، برخي از آن چشمگيري در برابر كاربرد اين ابزارها به چشم نمي
در اين گرايش كلي به . كردند ياز براي خود تلقي ميمهارت در استفاده از اين ابزارها را به عنوان يك امت) و هشت

  .شد هاي مختلف طالب مشاهده نمي ابزارهاي تكنولوژيك، تمايزي ميان تيپ

تر، در يك  گرچه تمامي طالب حاضر در نمونه تمايل جدي و كلي به استفاده از اين ابزارها داشتند، اما در نگاهي دقيق
  .از ابزارهاي تكنولوژيك» تعاملي/ارتباطي«ي  استفاده: شد گرا طالب ظاهر مينكته تمايزي ميان تيپ سنتي و تيپ نو

از   تكنولوژيك، برقراري ارتباطات اجتماعي مؤثر و نسبتاً پايدار با افرادي ديگر از جامعه/ي ارتباطي منظور از استفاده
هاي اجتماعي مجازي   از ايميل، شبكه ي مؤثر و نسبتاً مداوم به عنوان مثال، استفاده. طريق ابزارهاي تكنولوژيك است

ي اين موارد بودند كه طالب تيپ سنتي تقريباً  ، سايت و وبالگ از جمله)ها فيد و مانند آنزبوك، گودر، فرند مانند فيس(
ر و ي كامالً مؤث كردند اما در مقابل طالب تيپ نوگرا استفاده ي مؤثري از اين جنبه از اين ابزارها نمي گونه استفاده هيچ

انتقال پيام را در ميان ها و ابزارهاي نوين  دو الگوي متفاوت استفاده از رسانهگيري  شكلكه  ها داشتند ن مداومي از آ
  . دهد طالب نشان مي
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  هاي طالب سنتي و نوگرا در نوع استفاده از ابزارهاي ارتباطي مدرن تمايز تيپ: 2ي  شماره نمودار 
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 تيپ نوگرا

ارتباطي مؤثر از /ي تعاملي استفاده

  ابزارهاي ارتباطي نوين

 ...) هاي اجتماعي،  ايميل، شبكه(

  ي  عدم استفاده

  ارتباطي / تعاملي

 ابزارهاي تكنولوژيكاز 

  تمايل ذهني
  و

گرايش عيني جدي 
  به 

استفاده از ابزارهاي 
 تكنولوژيك

  طالب 

 تيپ سنتي

  طالب 

 تيپ نوگرا

  )منبر(شكل سنتي تبليغ عدم گرايش به 

  گرايش به شيوه هاي مدرن

  ....)وبالگ، سايت، روزنامه، (تبليغي 

 جوانان و نوجوانان: گروه هدف

گرايش عيني و ذهني به شكل سنتي تبليغ 

  ،)منبر(

 مخاطبان سنتي منبر: گروه هدف

اعتقاد به لزوم 

 تبليغ دين
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