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چکیده

ــی  ــه منظــور جــذب مخاطــب مبتن ــا هــدف ارائهــی راهبردهــای رســانه ای ب پژوهــش حاضــر ب

ــران، متخصصــان  ــر از مدي ــم صــورت گرفــت. بدیــن منظــور، تعــداد 25 نف ــرآن کری برآموزه هــای ق

ــتفاده از روش  ــا اس ــی ب ــت فرهنگ ــوزه و مدیری ــی، ح ــانه، جامعه شناس ــات، رس ــاتید ارتباط و اس

نمونه گیــری نظــری انتخــاب شــده و از طریــق روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی 

مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. ابــزار جمــع آوری اطالعــات در ایــن پژوهــش، مصاحبــه ی عمیــِق نیمــه 

ــا  ــت. یافته ه ــه یاف ــات ادام ــری اطالع ــباع نظ ــا اش ــا ت ــع آوری یافته ه ــود و جم ــه ب ــاختار یافت س

ــای  ــن پیامده ــر گرفت ــان داد در نظ ــا نش ــت. یافته ه ــه اس ــی و 26 مقول ــد مفهوم ــامل 205 ک ش

تولیــد محتــوا از آیــات قــرآن، تعریــف وضعیــت مطلــوب قــرآن در فرهنــگ عمومــی، غنــی کــردن 

محتــوا، برنامه هــای اســتراتژیک قرآنــی در ســازمان رســانه ای، ویژگی هــای مخاطبــان، ِبرنــد 

ســازی، توجــه بــه تفــاوت پیام هــای قرآنــی، جذابیــت در تولیــد محتــوا، تدویــن دســتورالعمل های 

رســانه ای خــاص، جهانــی کــردن ادبیــات قــرآن کریــم، تعامــل هنــر و قــرآن کریــم در رســانه و اتخــاذ 

ــذب  ــور ج ــه منظ ــوا ب ــد محت ــه در تولی ــت ک ــی اس ــه عوامل ــی، از جمل ــر همگرای ــت هایی ب سیاس

ــذارد.  ــر می گ ــانه ای اث ــای رس ــق راهبرده ــب و از طری مخاط
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مقدمه و بیان مسئله

ــد در ســاخت فرهنــگ عمومــی،  ــام، می توانن ــدگان پی ــوان حامــالن و منتقل کنن ــه عن رســانه  ها ب

باورهــا و افــکار عمومــی مؤثــر باشــند. رسانه های گروهــی، از عوامل مهم همگرایــی يا واگرایــی هويت 

فرهنگــی و ملــی در عصـر رسـانهاِی حاضرند. رسانهها در تكوين يا تغيير فرهنــگ فردی و جمعــی تأثير 

شـگرف داشـتهانـد؛ زيـرا بافت نمادين زندگــی اجتماعــی معاصر را تشكيل مــی دهند. 

كاركرد رسـانه برقـراری ارتباطات، برخورد آرا، ايدهها و برداشتهای ذهنــی انسان، ايجاد فضای 

ــی است.  ــو و ساخت افكار عموم گفتگ

رسانهها به ويژه رسانههای دیجیتــال با توجه به قابليـتهـای ويـژه ی خــود، يكي از عوامل تسهيل 

ــی افراد از فرهنگ، ارزشها و  ــی و بيگانگ ــای فرهنگ ــی و تقويت آن يا زمينهساز بحران ه فرهنگ ياب

باورهای خود هســتند. 

رسانه در شـرايط كنـونی عامـل مهـم شـكلدهی و جهتدهی، انسجام يا زوال، تحكيم يا تضعيف 

فرهنــگ و هویــت دینــی مخاطبــان است )ســاروخانی، 65: 1391(.

ــرار داد. اول از  ــی ق ــورد بررس ــر م ــا یکدیگ ــط ب ــد مرتب ــوان در دو ُبع ــانه ای را می ت ــات رس امکان

َمنظــر فناورانــه و دوم از َمنظــر محتوایــی. در ُبعــد فناورانــه، مهم تریــن ویژگــی فنــاوری رســانه نســبت 

ــازی«،  ــد«، »ذخیره س ــاده آن در »تولی ــدی فوق الع ــه، توانمن ــانه ای و فناوران ــات رس ــایر امکان ــه س ب

»ارســال« و »دریافــت« پیــام و اطالعــات اســت. 

ــار و  ــارت دیگــر، آث ــه عب ــاوری شــده اســت. ب ــن فن ایــن خاصیــت باعــث پویایــی و ســّیالی ای

پیامدهــای ســایر فناوری هــا، محــدود، قابــل شــمارش و تــا حــد زیــادی قابــل کنترل انــد. در حالــی 

 کــه رســانه  های ارتبــاط جمعــی عــالوه بــر آثــار وضعــِی ناشــی از ویژگی هــای ذاتی شــان، عملکــردی 

مشــابه فــرد یــا گروهــی از انســآن ها دارنــد. بــا ایــن حــال، رســانه های ارتبــاط جمعــی، ســخنگوی 

ســایر تکنولوژی هــا نیــز بــه شــمار می رونــد. ایــن رســانه ها زمینــه  ی توســعه ی تمامــی بخش هــای 

ــی واجتماعــی فراهــم  ــون فرهنگــی، اقتصــادی، نظامــی، سیاســی، اخالق ــاد گوناگ ــه را در ابع جامع

ــد.  ــی می کنن ــا را جهت ده ــپس آن ه ــرده وس ک

از مهم تریــن کارکردهــای رســانه ایــن اســت کــه شــبیه نهـادی بـه مثابــه مدرسـه و دانشگاه عمــل 

می کنــد. پرورش افكارعمومــی، عامـل انتقـال، احیــا و ساخت فرهنگــی جدیــد اســت، اطالع رسانــی 

ایجــاد می کنــد، می توانــد  بــرای مخاطــب  انتشار خبر می کنــد، توضيح، تفنن و سرگرمــی  و 

منبع درآمد باشــد، ابـزار مشـروعيت افراد، سازمانها و نظامها اســت، كانونــی بــرای مشاركت و 
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ــرای ترويج كيش، آيين و دين اســت، مجرای شايعهسازی و شـايعهپراکنــی  گفتگــو اســت، كانالــی ب

می باشــد، معيــارســــنجش افــکار اســت، منبــــع هويتگرایــی يا هويتشناســی اســت، سپر ايمنی 

و امنيت گروه اســت، می توانــد عامـل تشـّخص فرد، گروه و ملت باشــد، بــه تصديق ارزشها و 

ــد نهادی  ــت و همانن ــدن اس ــی  ش ــی بـودن، جهانيسازی يا جهان ــد، ابزار جهان ــک می کن باورها کم

ــت دارد  ــه اهمی ــح آن چ ــن توضی ــا ای ــد. ب ــل می کن ــه حكومـت، رفيـق و عضو خانواده عم به مثاب

ــی و  ــی، اجتماع ــه توســعه فرهنگ ــد ب ــات رســانه ای می توان ــه امکان ــه چگون ــن مســئله اســت ک ای

مذهبــی جامعــه ایــران کمــک کنــد؟ فرهنــگ عمومــی، شــبکه بــه هــم تنیــده ای از ارزش هــا، باورهــا 

و جلوه هــای مقــدس دینــی و آيينــی اســت کــه بــه شــکل قدرتمنــد و مؤثــر از دانــش و منش هــای 

عمومــی جامعــه ریشــه می گیــرد و جلوه هــای آن در ســه بخــش اطالعــات )دانش هــای عمومــی(، 

ــردرو، 1380:  ــود )ف ــده می ش ــی( دی ــای عموم ــا )منش ه ــی( و رفتاره ــف عموم ــا )عواط گرایش ه

ــدا  ــزی آن، ابت ــالح و برنامه ری ــی و اص ــگ عموم ــرای واکاوی فرهن ــگران ب ــیاری از پژوهش 125(. بس

بــه بررســی دقیــق آن از طریــق کارکردهــای ســطوح و الیه هــای مختلــف فرهنــگ می پردازنــد. زیــرا 

فرهنــگ از ســطوح مختلفــی مشــتق شــده اســت. برخــی از ایــن مشــتقات در یــک نظــام فرهنگــی، 

ــه  ــن مجموع ــه ی زیری ــش را الی ــن بخ ــازند. ای ــی را می س ــگ عموم ــه های فرهن ــا و ریش پایه ه

می نامنــد کــه دیگــر ســطوح و الیه هــا بــر آن قــرار دارنــد. می تــوان گفــت جهان بینی هــا و 

شناخت شناســی در ایــن ســطح قــرار دارد کــه ریشــه ی بســیاری از باورهــا، اعتقــادات و ارزش هــا را 

بــه عنــوان الیــه ی بعــدی فرهنــگ تشــکیل می دهنــد. ســطح بعــد، آيين هــا، هنــر و ادبیــات اســت 

کــه الیــه ی بعــدی را تشــکیل می دهنــد و بــر پایــه ی باورهــا، اعتقــادات و ارزش هــای یــک جامعــه 

اســتوارند. الیــه ی بعــد کــه بیرونی تریــن و آشــکارترین ســطح اســت، هنجارهــا و الگوهــای رفتــاری 

و معیارهــای اجتماعــی در یــک جامعــه ی مــورد مشــاهده و بررســی اســت. یکــی از جامعه شناســان 

ــد. در  ــوژی می دان ــاور، ارزش و تکنول ــه ی هنجــار، ب ــار مؤلف ــگ را دارای چه ــام اولســون، فرهن ــه ن ب

هنجــار بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه چــه چیــز در فرهنــگ مــردم وجــود دارد و در ارزش بــه دنبــال 

ایــن هســتیم کــه چــه بایــد باشــد. در حقیقــت نگــرش آرمانــی بــه آن چــه کــه در فرهنــگ عمومــی 

انتظــار داریــم، ارزش اســت و در تکنولــوژی، بــه چگونگــی انجــام امــور توجــه داریــم )مرعشــی، 1376 

.)60:

ــرا  ــد. زی ــی برخوردارن ــت باالی ــای آن از اهمی ــم و آموزه ه ــرآن کری ــا، ق ــِی م ــگ عموم در فرهن

انســان بــرای زندگــی بهتــر بــه الگویــی صحیــح و جامــع نیــاز دارد و همــه ی انســان ها بطــور فطــری 

ــای  ــا گام ه ــند و ب ــی بشناس ــه خوب ــود را ب ــای خ ــرده وهدف ه ــی ک ــت زندگ ــد درس ــعی می کنن س
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ــد. امــا زمانی کــه شــرایط محیــط، آموزش هــای فــردی و  ــه ســعادتی کامــل دســت یابن معرفتــی ب

اجتماعــی یــا ارائــه ی الگوهــای مناســب اتفــاق نیفتــد، انســان دچــار ســردرگمی می شــود. بخشــی از 

ــا فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت.  آموزش هــای عمومــی، مرتبــط ب

در ایــن پژوهــش، هــدف اصلــی آن اســت کــه ابتــدا بــا توجــه بــه ویژگی هــای رســانه )مبتنــی 

بــر چارچوب ســازی افــکار، برندســازی موضوعــی و بــا در نظــر گرفتــن یادگیــری اجتماعــی مخاطــب(، 

برندســازی پیــام در افــکار عمومــی و جــذب مخاطــب و توجــه بــه الیه هــای شــش گانه ی فرهنــگ 

)شــامل ارزش هــا، باورهــا و هنجارهــا بــه عنــوان هســته ی فرهنــگ، نمادهــا و اســطوره ها، 

آيين هــا، آداب و رســوم، فناوری هــا و مهــارت و نوآوری هــا بــه عنــوان پوســته ی فرهنــگ( در میــان 

ــداری،  ــانه های دی ــانه ای )رس ــترهای رس ــات و بس ــری از امکان ــا بهره  گی ــن ب ــان و همچنی مخاطب

دیــداری- شــنیداری و شــنیداری شــامل رادیــو، تلویزیــون و مطبوعــات( بتوانیــم راهبردهــای مناســبی 

ــرآن، نمادســازی،  ــا موضــوع ق ــذاری فرهنگــی و اجتماعــی ب ــی، ارزش گ جهــت اندیشــه پردازی قرآن

جامعه پذیــری، الگوســازی و نــوع آوری رفتــاری و اجتماعــی مبــادرت بورزیــم و بــا بررســی 

ویژگی هــای مخاطبــان و اثــرات قــرآن بــر آن  مبتنــی بــر یــک رفتــار جمعــی متحــد )کــه می توانــد 

ــوان یــک اصــل اجتماعــی و فرهنگــی باعــث وحــدت مســلمین  ــه عن ــم ب ــرآن کری ــا محوریــت ق ب

شــده و رســانه می توانــد بــه شــکل گیــری یــک شــبکه فرهنگــی در ایــن زمینــه کمــک کنــد(، توجــه 

ــِی  ــگ عموم ــم در فرهن ــرآن کری ــای ق ــج پیام ه ــوان در تروی ــق می ت ــن طری ــیم. از ای ــته باش داش

ــگ(  ــته ی فرهن ــته و پوس ــر هس ــذاری ب ــای تأثیرگ ــه معن ــری )ب ــر فرهنگ پذی ــتمل ب ــب مش مخاط

ــن  ــه خدمــت گرفت ــن ب ــگ( و همچنی ــر پوســته ی فرهن ــذاری ب ــای تأثیرگ ــه معن ــی )ب و فرهنگ گرای

امکانــات رســانه ای بــه عنــوان یــک ابــزار ترویــج دهنــده اســتفاده کــرد. بــا توجــه بــه اهمیــت قــرآن 

ــر  کریــم، بــه نظــر می رســد ابتــدا نیــاز باشــد تأثیرگــذاری مفهومــی در هســته ی فرهنــگ مبتنــی ب

ــام  ــام انج ــوا و پی ــال محت ــوزش و انتق ــق آم ــا از طری ــا و هنجاره ــا، ارزش ه ــه باوره ــکل دهی ب ش

شــود و ســپس رســانه در ُبعــد پوســته ی فرهنــگ، بــا بــه تصویــر کشــاندن نمادهــا، آيين هــا، آداب 

و رســوم، مهارت هــا و نوآوری هــای مرتبــط بــا تجلــی قــرآن کریــم در اجتمــاع بــه مخاطبــان خــود 

ــد  ــه پیام ــد ک ــاد نمای ــی ایج ــای قرآن ــم و پیام ه ــری از مفاهی ــت بهره گی ــبی را جه ــیر مناس مس

ــال  ــه دنب ــن پژوهــش ب ــا ای ــن مبن ــر ای ــود. ب ــی خواهــد ب ــت انســانی و توســعه اجتماع آن هدای

ــم اســت.  ــرآن کری ــی برآموزه هــای ق ــه منظــور جــذب مخاطــب، مبتن راهبردهــای رســانه ای ب
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مبانی نظری پژوهش

نظریه ساخت اجتماعی واقعیت1 

ايــن نظریــه تصــور و درک مخاطــب از دنیــای پیرامــون را حاصــِل ترکیــِب ســاخت اجتماعــِی معنا 

و معنــای حاصــل از تجربــه ی شــخصی یــا بــه عبارتــی، مذاکــره و توافــِق علــت و عاملیــت، تحــت 

ــه کار مــی رود )مهــدی زاده،  ــر اثبات گرایــی ب ــد كــه در براب ــوان برســاخت گرایی اجتماعــی می دان عن

 .)1392

ــه  ــا را می ســازد؛ بلک ــه شــناخت م ــی نیســت ک ــی و بیرون ــت عین ــا واقعی ــدگاه، تنه ــن دی در ای

ذهــن مــا نیــز در ســاختن جهــان خــارج نقــش ســازنده ای دارد. بــه نظــر برســاخت گرایان، مفاهیــم 

جنبــه ی خــاص تاریخــی و فرهنگــی خــود را دارنــد و نتیجــه ی شــرایط خــاص زمانــی و مکانــی خــود 

ــان  ــی جه ــاهده ی عین ــل مش ــود، حاص ــده می ش ــت نامی ــه حقیق ــا، آن چ ــر آن ه ــه نظ ــتند. ب هس

نیســت، بلکــه زاييــده ی فراگردهــای اجتماعــی مســتمر بیــن افراد اســت )بهرامــی کمیــل، 55:1388(. 

 نظریه بر ساخت گرایی دو ویژگی دارد:

ــازی  ــذر چارچوب س ــخ را از رهگ ــوِد تاری ــی خ ــی و حت ــای اجتماع ــورت بندی ه ــانه ها ص 1. رس

ایماژهــا و تصاویــر از واقعیــت ]در قالــب اخبــار و گزارش هــای خبــری[ و در شــیوه های قابــل 

می ســازند.  پیش بینــی، 

ــاره ی واقعیــت اجتماعــی و جایگاه شــان  ــوان مخاطــب، نقطــه نظرات شــان درب ــه عن 2. مــردم ب

در آن واقعیــت را در تعامــل بــا ســاخت های نمادیــن رســانه ای شــکل می دهنــد. ایــن نظریــه هــم 

بــه قــدرت رســانه ها و هــم بــه قــدرت مخاطــب بــرای انتخــاب، براســاس مذاکــره ی مــداوم بیــن 

آن هــا بــاور دارد )مــک کوایــل2، 461:2006(. 

نظريه چارچوب سازی3 

ــز  ــات و رویدادهــا متمرک ــر بعضــی موضوع ــه، رســانه ها توجــه خــود را ب ــن نظری ــه ی ای ــر پای ب

ــد.  ــرار می دهن ــاص ق ــی خ ــوب معنای ــا را در چارچ ــپس آن ه ــازی( و س ــته س ــد )برجس می کنن

ــه  ــت، بلک ــکاس واقعی ــرای انع ــه ای ب ــه آین ــانه ها ن ــه رس ــت ک ــن معناس ــه ای ــازی ب چارچوب س

ــن و  ــان مت ــه رابطــه ی می ــه آن هســتند. چارچوب ســازی ب ــده ب ــت و شــکل دهن ســازنده ی واقعی

اطالعــات بــه گونــه ای کــه معنــای خاصــی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد، اشــاره دارد )مهــدی زاده، 

Social Construction of Reality.1
Mcquail.2

Framing Theory.3
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ــپس  ــد و س ــر کنن ــه« فک ــاره ی »چ ــد: درب ــان می گوین ــه مخاطب ــانه ها ب ــر، رس ــان دیگ ــه بی ب

ــل  ــان تحمی ــر آن ــد، ب ــاخته و پرداخته ان ــش س ــه از پی ــی ک ــز در چارچوب ــردن را نی ــر ک ــه فک چگون

می کننــد )شــیفل و تیوکســبری1، 11:2007(. 

ــاد  ــای زی ــان رویداده ــاص از می ــی خ ــداد و حوادث ــاب روی ــا انتخ ــانه ها تنه ــن، کار رس »بنابرای

ــرای  ــد حــوادث و رویدادهــا را ب ــز هســت. رســانه ها ناگزیرن ــه آن نی ــی دادن ب ــه معن نیســت، بلک

ــر در متــن  ــد؛ الزمــه ی ایــن کار نیــز جــای دادن خب ــا اهمیــت نشــان دهن مخاطبان شــان مهــم و ب

ــا داســتان اســت« )اســتریت2، 60:1384(.  یــک روایــت ی

شــیفل3 بــا ارائــه ی یــک الگــوی فراینــدی دربــاره ی اثــر چارچوب ســازی ها، بــه دو نــوع چارچــوب 

ــت  ــردی« )دریاف ــای ف ــانه ای« و دوم »چارچوب ه ــای رس ــت، »چارچوب ه ــد: نخس ــاره می کن اش

کننــدگان(. 

نظریه یادگیری اجتماعی

براســاس ایــن نظریــه، انســان ها بیشــتِر آن چــه  را کــه بــرای راهنمایــی و عمــل در زندگــی نیــاز 

دارنــد ، تنهــا از تجربــه و مشــاهده ی مســتقیم یــاد نمی گیرنــد، بلکــه بیشــتر بــه طــور غیــر مســتقیم 

ــای  ــل، 2006: 493(. ادع ــک کوای ــود )م ــه می ش ــی آموخت ــانه های جمع ــق رس ــژه از طری ــه وی و ب

ــران  ــار دیگ ــه صــورت مشــاهده ی رفت ــی ب ــای آدم ــه بیشــتر رفتاره ــن اســت ک ــدورا ای ــی بان اصل

ــترده ای  ــور گس ــه ط ــی ب ــری اجتماع ــه ی یادگی ــود. نظری ــه می ش ــرداری یادگرفت ــق الگو ب و از طری

بــرای مطالعــه ی تأثیــر رســانه ها بــر خشــونت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. چهــار فراینــد اصلــی 

ــی[ و  ــد ]عمل ــادآوری، تولی ــظ و ی ــه، حف ــد از: توج ــدورا عبارتن ــوی بان ــی در الگ ــری اجتماع یادگی

ــت.  ــتقیم اس ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــاهده ی مس ــداد، مش ــک روی ــری ی ــروع یادگی ــه ش ــزش. نقط انگی

رســانه های جمعــی بــه خصــوص رســانه های تصویــری، منبــع اصلــی یادگیــری اجتماعــی هســتند 

ــدی زاده، 1392(.  )مه

راهکارهای رسانه ای جهت جذب مخاطب

راهکار اول: ِبرندسازی 

ــرد رســانه  ــد و عملک ــرای همگام ســازی ادراک عمومــی از برن ــد پیوســته ب ــک فرآین ِبرندســازی ی

Scheufele, & Tewkesbury.1
Street.2

Scheufele.3
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ــرای ســازمان های رســانه ای  ــزار ایجــاد و حفــظ مزیــت رقابتــی اســت. بنابرایــن ب ــد، اب اســت. برن

ــری،  ــازی خب ــورد برندس ــان، 1395: 9(. در م ــگ و صلواتی ــردی دارد )ارژن ــش راهب ــرکت ها نق و ش

ــا توجــه  ــا ب ــت برندســازی اســت. ام ــواًل رســانه درخدم ــت: معم ــد گف ــی بای ــی و محتوای موضوع

بــه عملکــرد کشــورهای توســعه  یافتــه، مشــخص می شــود، بــه نوعــی برندســازی هــم در خدمــت 

رســانه اســت. بــرای مثــال روزنامــه ای کــه بــه یــک برنــد در کشــور تبدیــل شــده )مثــل همشــهری یــا 

کیهــان( مزایــای بیشــتری نســبت بــه روزنامه هــای غیــر برنــد دارد. حداقــل ایــن امتیــازات، داشــتن 

خواننــدگان وفــادار اســت کــه از خوانــدن مطالــب روزنامــه احســاس خوبــی داشــته و خــود را بــه 

ــدگان  ــرای آگهــی دهن ــِن داشــتِن مخاطــب ب ــد و ایــن یعنــی تضمی ــق می دانن گــروه خاصــی متعل

در رســانه مذکــور )افقهــی، 1398: 15(. برندســازی در عرصــه ی رســانه معمــواًل بــه دو اســتراتژی اتــکا 

می کنــد:

اســتراتژی اول: ایجــاد تفــاوت میــان رســانه ی خــود بــا رســانه های رقیــب تــا حــدی کــه جایــگاه 

متفاوتــی در ذهــن مخاطبــان پیــدا شــود. 

ــا بــرای رســانه در ذهــن مخاطــب و تبدیــل نمــودن  اســتراتژی دوم: َخلــق ابعــاد گوناگــون معن

برنــد بــه چیــزی فراتــر از فوایــد کاربــردی آن. 

ــودن، روی پیوندهــای احساســی بیــن رســانه و مخاطــب  ــه جــای متفــاوت ب ــت ب در ایــن حال

ــای نتایــج تحقیقــات افقهــی و  ــر مبن ــرد. ب ــا وفــاداری احساســی شــکل بگی ــور داده می شــود ت مان

ــد: ــری مؤثرن ــک رســانه ی خب ــل در برندســازی ی ــج عام ــکاران در ســال 1399، پن هم

ــده ســازمانی و مدیریــت محــور  ــری، یــک پدی ــد رســانه خب ــا وب ســایت: برن ــف( ســازمان ی ال

محســوب می شــود کــه شــامل هویــت، تشــکیالت، معمــاری رســانه خبــری و اعتبــار منبــع می باشــد. 

بــه عبــارت دیگــر، ماهیــت و دلیــل وجــودی ســازمان، مأموریــت و اهــداف ســازمان خبــری، عناصــر 

و فرآیندهــای داخلــی ســازمان )از جملــه برنامه ریــزی، رهبــری، منابــع ســازمانی، منابــع انســانی و 

توزیــع( و اعتبــار ســازمان خبــری بــر شــکل گیری برنــد رســانه ی  خبــری اثرگذارنــد. 

ب( پیــام: محتــوا، هســته ی اصلــی هــر رســانه ی خبــری را تشــکیل می دهــد کــه شــامل مفاهیــم: 

اعتبــار پیــام، ارزش ویــژه ی پیــام، نــوآوری در تولیــد، ارائــه و توســعه پیــام اســت. در واقــع ســاختار 

ــوآوری در  ــوا، ن ــوا، تناســب محت ــت محت ــای کیفی ــار، ارتق ــب، بســته بندی اخب ــوع مطال ــری، تن خب

ــا  ــه ی پیــام ی خلــق و ارائــه ی مطالــب، ارزش ویــژه و مزیــت رقابتــی هــر رســانه ی خبــری در مقول

ــد.  ــی می یاب ــری تجل ــوای رســانه خب محت

ج( ارتباطــات: ایــن مقولــه شــامل روابــط عمومــی، بازخــورد مخاطبــان، بازاریابــی و تبلیغــات و 
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همگرایــی رســانه ای اســت کــه روابــط بیــن رســانه ی خبــری بــا محیــط بیرونــی ســازمان را از طریــق 

ــد.  ــرار می کن ــی برق ــای خارج ــت ارزیابی ه ــانه ای و دریاف ــف رس ــای مختل پلتفرم ه

ــرده  ــام ب ــری ن ــوان رویکــرد مخاطب محــور در ســازمان خب ــه عن ــه ب ــن مقول ــان: از ای د( مخاطب

ــت.  ــدف اس ــاِن ه ــناخت مخاطب ــاداری و ش ــب، وف ــور مخاط ــم: تص ــامل مفاهی ــه ش ــود ک می ش

ــان هــدف  ــر مخاطب ــری ب ــز رســانه ی خب ــه جــذب و حفــظ مخاطــب و تمرک ــا ب ــه عمدت ــن مقول ای

می پــردازد. 

ه  ( ارزش هــا: ایــن مقولــه تنــِش بیــن برنــِد رســانه ی خبــری و انتظــارات جامعــه را بــه تصویــر 

کشــیده و شــامل مفاهیــم و اصــول: روزنامه نــگاری حرفــه ای، روزنامه نــگاری بازارمحــور و شــخصیت 

رســانه ی خبــری اســت. در ایــن مقولــه ارزش هــای عملکــردی رســانه ی خبــری، اســتقالل و پیــروی از 

اصــول روزنامه نــگاری و ارتبــاط آن بــا تجاری ســازی رســانه ی خبــری، عــالوه بــر شــخصیت حرفــه ای 

رســانه بــه تصویــر کشــیده می شــود )افقهــی و همــکاران، 1398: 24-23(. 

تصویر شماره 1: عوامل مؤثر در خلق برند برای رسانه خبری )افقهی و همکاران، 1398: 24(
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راهکار دوم: درگیرسازی مخاطب  

شــاید اصلی تریــن هــدف رســانه های خبــری را بتــوان اقنــاع مخاطــب دانســت. پژوهش هــای 

اخیــر تأييــد کرده انــد کــه درگیرســازی مخاطــب را می تــوان راهبــردی اثربخــش در افزایــش اقنــاع 

 .)55 :2019 ,Ciancone Chama et al( مخاطــب قلمــداد کــرد

ــان  ــد همزم ــه می توانن ــه چگون ــد ک ــر می کنن ــش فک ــن چال ــه ای ــم ب ــری دائ ــانه های خب  رس

مــواردی چــون افزایــش و درگیرســازی مخاطــب، موفقیــت دربازارهــای مالــی رســانه ای، تعهــد بــه 

ارزش هــای واالی جامعــه و غیــره را بــه نحــوی ارتقــا دهنــد کــه هیچ کــدام فــدای دیگــری نشــود. بــا 

ایــن حــال، مســئله ی مهــم در مــورد رســانه های آنالیــن جلــب توجــه مخاطبــان از طریــق افزایــش 

مشــارکت و درگیرســازی آنــان اســت. ایــن اصــل بــه نقطــه ی اهرمــی تبدیــل گشــته تــا رســانه های 

 .)153 :2019 ، Westlund& Chua( خبــری بتواننــد از طریــق آن بــه ســایر اهــداف خــود بپردازنــد

)Srivastava et al. 2018: 1837( تصویر شماره 2: سطوح درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه های خبری

ــار ســطح  ــری از چه ــکاران«، درگیرســازی مخاطــب در بســتر رســانه های خب ــا و هم ــد »ه از دی

ــود:  ــکیل می ش ــون تش گوناگ

ــری  ــوای خب ــرف محت ــرای مص ــب ب ــه مخاط ــود ک ــه می ش ــی توج ــدت زمان ــه م ــطح اول ب  س

ــزان  ــانه ای می ــازمان های رس ــه س ــت ک ــی اس ــن معیارهای ــی از رایج تری ــن یک ــد. ای ــرف می کن ص
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ــنجند.  ــب را می س ــازی مخاط درگیرس

ســطح دوم بــه جســتجوی اخبــار توســط مخاطــب اشــاره دارد کــه بــه طــور مســتقیم بــه نظریــه 

ــوای خاصــی وابســته  ــه محت ــردی ب ــی ف ــه، وقت ــن نظری ــق ای وابســتگی رســانه ای اشــاره دارد. طب

ــزار اســتفاده می کنــد تــا بتوانــد آن محتــوا را دریافــت کنــد.  اســت، از تمــام اب

 ســطح ســوم بــه اشــتراک گذاری و تبــادل اخبــار میــان مخاطبــان اشــاره دارد کــه شــامل مــواردی 

همچــون گزینــش، پــردازش و پیشــنهاد اخبــار بــه دیگــر افــراد می شــود. 

ــه  ــوط ب ــود، مرب ــامل می ش ــب را ش ــازی مخاط ــزان درگیرس ــترین می ــه بیش ــارم ک ــطح چه س

ــک  ــا ی ــر تنه ــب دیگ ــطح، مخاط ــن س ــی در ای ــه عبارت ــت. ب ــری اس ــانه های خب ــارکت در رس مش

ــام  ــود. تم ــوب می ش ــری محس ــازمان خب ــال از س ــوی فع ــه عض ــت بلک ــرف نیس ــب ص مخاط

رســانه های خبــری، بــه دنبــال دســتیابی بــه هــر چهــار ســطح درگیرســازی مخاطــب نیســتند بلکــه 

 .)720 :2018 ،Ha et al( راهبردهــای خــود را بــا توجــه بــه ســطح مطلوبشــان صورت بنــدی می کننــد

راهکار سوم: ارتقای کیفی سایت خبری 

از دیگــر کارهایــی کــه می توانــد جذابیــت یــک ســایت خبــری را افزایــش دهــد، توجــه مضاعــف 

ــت  ــق کیفی ــل دقی ــه و تحلی ــر و تجزی ــنجش مؤث ــت«. س ــری اس ــایت خب ــت وب س ــه »کیفی ب

ــا و در  ــرد آن ه ــای عملک ــرای ارتق ــروری ب ــتین گام ض ــا، نخس ــری و خبرگزاری ه ــایت های خب س

نتیجــه بهبــود شــیوه های خبررســانی در ایــن مراکــز اســت. کیفیــت یــک وب ســایت، موفقیــت آن را 

در افزایــش اســتفاده، مراجعــه مجــدد بــه وب ســایت و اعتمــاد کاربــران افزایــش می دهــد )جعفــری 

و همــکاران، 1397: 57(. در ادامــه بــه ابزارهایــی اشــاره می شــود کــه معمــوال بــرای ارتقــای کیفــی 

ــود.  ــتفاده می ش ــری از آن  اس ــایت های خب ــه وب س ــایت ها از جمل ــه ی س هم

ــای  ــتانداردهای موتوره ــاس اس ــر اس ــایت ب ــرد س ــود عملک ــور بهب ــه منظ ــئو ب ــئو1: س ــف( س ال

جســتجو و جــذب بازدیدکننــده اســتفاده می شــود. امــا مفهــوم ســئو فقــط مرتبــط بــا موتورهــای 

جســتجو نیســت، بلکــه از اهــداف اساســی آن مناسب ســازی وب ســایت بــرای بازدیدکننــدگان اســت 

ــدگان همســو شــده و  ــارات بازدیدکنن ــا انتظ ــه سیاســت های موتورهــای جســتجو ب ــه طــوری ک ب

وب ســایت بــه گونــه ای پیاده ســازی شــود کــه بــرای بازدیدکننــده ســهل الفهــم و ســهل االســتفاده 

باشــد. در شــرایطی کــه هــر روزه بــه کاربــران اینترنــت افــزوده می شــود، ســئو اهمیــت زیــادی در 

نتایــج موتورهــای جســتجوگر دارد و بــه همیــن دلیــل وب مســترها در ایــن تکاپــو هســتند کــه در 

Search Engine Optimization .1
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نتایــج اولیــه موتورهــای جســتجو باشــند تــا بــه اهــداف خــود برســند )زاهــد؛ اکبریانــی، 1395: 1(. 

ــک  ــل ترافی ــه و تحلی ــگان تجزی ــک ســرویس رای ــوگل آنالیتیکــس، ی ــوگل آنالیتیکــس1: گ ب( گ

وب ســایت اســت کــه شــرکت گــوگل از ســال 2005م. در اختیــار کاربــران قــرار داده کــه ابــزار مهمــی 

ــد و  ــایت ها می باش ــک وب س ــادار در ترافی ــای معن ــن الگوه ــاط بی ــیر و ارتب ــف، تفس ــرای کش ب

ــران  ــه مدی ــوگل آنالیتیکــس ب ــران اســتفاده می شــود. ســرویس گ ــه طــور گســترده توســط کارب ب

ــه  ــود را ب ــایت خ ــای وب س ــل داده ه ــع آوری و تحلی ــد جم ــا فرآین ــد ت ــک می کن ــایت ها کم وب س

ــد.  شــکلی دقیــق و کامــل انجــام دهن

 به وسیله گوگل آنالیتیکس می توان دریافت:

- میزان بازدید از وب سایت چگونه بوده است؛ 

- از میــان بازدیدکننــدگان چنــد درصــد کاربــران جدیــد بــوده و چنــد درصــد پیــش از ایــن بــه 

ــد؛ وب ســایت ســر زده ان

- بیش ترین و کم ترین بازدیدها مربوط به کدام صفحه ها بوده است؛

- میانگین زمانی کاربران، هنگامی که از وب سایت استفاده می کنند چقدر است؛

- نرخ تبدیل در وب سایت ها چند درصد است؛ 

- اطالعات رفتاری کاربران به چه صورت است؛

- کدام مطالب مورد توجه کاربران قرار گرفته است؛

- روش جــذب کاربــر چگونــه بــوده و او از چــه طریقــی بــه وب ســایت وارد شــده اســت )پــالز ا، 

 .2)2009 ،475

ــری و حفــظ مخاطــب  ج( مگاپســت3: اســتفاده از مگاپســت در افزایــش جذابیــت ســایت خب

ــی  ــه ویژگی های ــتند ک ــی هس ــوای طوالن ــی محت ــت ها نوع ــت. مگاپس ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس

ــان  ــا اطمین ــد. ب ــتراک می گذارن ــه اش ــر را ب ــترده از تصاوی ــتفاده ی گس ــات و اس ــداد کلم ــد تع مانن

می تــوان گفــت: مگاپســت یــک تاکتیــک بازاریابــی بــا محتــوای بســیار مؤثــر اســت. مــگا محتــوا، 

ــا تولیــد شــود.  بایــد بتوانــد یــک محتــوای 10 برابــری باشــد. یعنــی 10 برابــر بهتــر از محتــوای رقب

ــن  ــد، در ای ــت کن ــوگل را رعای ــه دســتورالعمل های گ ــر مگاپســت طــوری نوشــته شــده باشــد ک اگ

موتــور جســتجو جایــگاه خوبــی پیــدا می کنــد و خواننــدگان را بــه خــود جــذب می کنــد. همچنیــن 

google analytics .1
Plaza .2

 Mega Content .3
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مگاپســت ها بــه خواننــده تأکیــد می کننــد کــه شــرکت یــک جایــگاه واقعــی در موضــوع مــورد نظــر 

دارد. خواننــده از خوانــدن مگاپســت لــذت می بــرد بــه ایــن دلیــل کــه بــه راحتــی تمامــی اطالعاتــی 

کــه می خواهــد را یک جــا دریافــت می کنــد. اگــر کســی در جســتجوی پاســخ یــک مســئله باشــد، 

ــی را  ــه می دهــد. مخاطــب مــدت زمــان طوالن مگاپســت حــرف آخــر را در مــورد آن موضــوع ارائ

ــد  ــاز خــود را از همــان مگاپســت جمــع آوری می کن ــذارد و اطالعــات مــورد نی روی آن پســت می گ

)بقوســیان، 1400(. 

ــوای ســبز،  ــی: منظــور از محت ــرای جــذب مخاطــب دائم ــوای همیشــه  ســبز1  ب ــد محت د( تولی

ــرد  ــان کارب ــرای مخاطب ــدارد و در همــه  زمان هــا ب »محتوایــی اســت کــه هیــچ تاریــخ انقضایــی ن

دارد« )افراســیابی، 1399(. بــه گمــان برخــی از صاحــب نظــران، تولیــد محتــوای همیشــه ســبز بــرای 

ســایت های خبــری مصــداق نــدارد، ولــی بــه نظــر نگارنــده می تــوان از محتــوای همیشــه ســبز در 

ــره جســت.  ــری به ــان ســایت های خب ــداری مخاطب جــذب و نگه

ــی  ــف، بررس ــراد مختل ــا اف ــه ب ــان، مصاحب ــای مبتدی ــتورالعمل ها و راهنماه ــا، دس واژه نامه ه

ــای  ــا، نمونه ه ــردن آن ه ــه ک ــرور و خالص ــا و م ــی کتاب ه ــف، معرف ــات مختل ــه ی موضوع تاریخچ

خوبــی از محتواهــای همیشــه ســبز هســتند. مثــال مــرور دوره ای اخبــار جنگ هــای جهانــی در پنــل 

ــک  ــد ترافی ــه می توان ــر ک ــوارد بســیار دیگ ــگاری و م ــوزش اصــول خبرن ــری، آم ــاری ســایت خب کن

ــری را افزایــش دهــد.  ســایت خب

راهکار چهارم: ذائقه سازی افکار عمومی

ــت و  ــرای آن وق ــه مخاطــب ب ــزی ک ــی چی ــه، پســند اســت. یعن ــوی منظــور از ذائق از نظــر لغ

ــار  ــرش و رفت ــی در نگ ــر تدریج ــع، تغيي ــازی در واق ــد. ذائقه س ــذارد و آن را می بین ــه می گ بودج

ــان  ــه ی مخاطب ــه ذائق ــی ب ــان، بی توجه ــاد کارشناس ــه اعتق ــت. ب ــی آن هاس ــان در زندگ مخاطب

ــن  ــانه های آنالی ــر رس ــار دیگ ــه اخب ــه ب ــانه و توج ــک رس ــا از ی ــی آن ه ــبب رویگردان ــد س می توان

یــا آفالیــن شــود. لــذا بــه منظــور بازســازی اعتمــاد دوبــاره، بایــد بــه مخاطب شناســی، نیازســنجی 

ــی  ــائل در ارزیاب ــن مس ــی از مهم تری ــت. یک ــان پرداخ ــای مخاطب ــق از دغدغه ه ــنجی دقی و نظرس

ــا  ــا ی ــه چــه خبره ــان، ب ــی شــود مخاطب ــًا ارزیاب ــد دقیق ــانه ای، بازخــورد مخاطــب اســت. بای رس

ــری  ــار یــک وب ســایت خب ــرای اخب ــد. اتخــاذ رویکــرد جدیــدی ب ــال نشــان نمی دهن محتوایــی اقب

در مقابــل رســانه های نوظهــور و پــر مخاطــب ضــروری و منطقــی اســت و فرمت هــای مــورد نیــاز 

 Evergreen Content 2.1
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ــا  ــا مخاطــب در برنامه ه ــر ب ــاط گســترده تر و نامحدودت ــن و ارتب ــدات پخــش آنالی همچــون تمهی

ــم، 1393: 44(.  ــر قائ ــد )منتظ ــر می رس ــه نظ ــر ب ــری ناگزی ــای خب ــوزه برنامه ه ــًا در ح خصوص

روش پژوهش 

روش مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق، تحلیــل محتــوای کیفــی اســت. تحليــل محتــواي كيفــي، 

يكــي از روش هــاي تحقيــق اســت كــه بــراي تحليــل داده هــاي متنــي، كاربــردي فــراوان دارد )ایمــان، 

ــوم ارتباطــات،  ــران، متخصصــان و اســاتید عل ــن پژوهــش شــامل مدي ــاري اي 1397(. جامعــه ی آم

ــف اســت کــه از ایــن  رســانه، جامعــه شناســی، حــوزه و مدیریــت فرهنگــی از دانشــگاه های مختل

ــه  ــه ب ــا مراجع ــور ب ــن منظ ــد. بدی ــرار گرفتن ــه ق ــورد مصاحب ــاب و م ــر انتخ ــداد 25 نف ــان، تع می

ــل  ــا تبدی ــتخراج و ب ــق اس ــه ی عمی ــتفاده از مصاحب ــا اس ــا ب ــات آن ه ــه، اطالع ــورد مطالع ــراد م اف

ــورد  ــازی م ــدی و تم س ــد، کدبن ــدی نظام من ــه بن ــای طبق ــق فرآینده ــن، از طری ــه مت ــا ب مصاحبه ه

تحليــل قــرار گرفــت. 

ــی از  ــد یک ــری هدفمن ــت. نمونه گی ــد اس ــوع هدفمن ــش از ن ــن پژوه ــري در اي روش نمونه گی

ــل  ــر اســاس معیارهــای از قب ــده ب روش هــای شــایع نمونه گیــری اســت کــه گروه هــای شــرکت کنن

ــز، 2007(1.  ــوند )اواگباروکالین ــاب می ش ــش انتخ ــوال پژوه ــه س ــوط ب ــده مرب ــخص ش مش

ــده  ــری نامی ــری نظ ــی نمونه گی ــی و حت ــری قضاوت ــوان نمونه گی ــت عن ــی تح ــن روش گاه  ای

ــه  ــت ک ــگر اس ــط پژوهش ــاص توس ــرکت کنندگان خ ــه ی ش ــاب آگاهان ــن روش، انتخ ــود. ای می ش

توســط او دســت چیــن می شــوند؛ چــرا کــه، یــا بــه صــورت مشــخص دارای ویژگــی پدیــده ی مــورد 

نظــر بــوده و یــا غنــی از اطالعــات در مــوردی خــاص هســتند. ایــن روش زمانــی اســتفاده می شــود 

کــه نیــاز بــه نمونه هــای خبــره می باشــد )جاللــی، 1391: 313(. در ایــن پژوهــش جمــع آوري 

يافته هــا تــا اشــباع نظــري اطالعــات ادامــه يافتــه بدیــن معنــی کــه دیگــر هیــچ یافتــه ی دیگــری 

ــه نشــد.  ــی اضاف ــای قبل ــه یافته ه ب

در پژوهــش حاضــر بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از فرآینــد کدگــذاری گلیــزری2 اســتفاده شــد 

و یافته هــا بــر اســاس کدگــذارِی بــاز، انتخابــی و محــوری دســته بنــدی و تلخیــص شــد. 

کدگذارِی باز 

ــاز  ــاز آغ ــذارِی ب ــد کدگ ــی، فرآين ــای متن ــورت داده ه ــه ص ــا ب ــازی مصاحبه ه ــس از پیاده س پ

Onwuegbuzie & Collins .1
Glasery .2
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ــت. در  ــا اس ــای مقوله ه ــادی و ويژگی ه ــای بنی ــاز، کده ــذاری ب ــه ی کدگ ــی مرحل ــود. خروج می ش

ايــن مرحلــه، مطالــب را خــط بــه خــط می خوانیــم و بــه هــر قســمت از داده هــا کــه ممكــن اســت 

ــا پاراگــراف باشــند يــک برچســب اختصــاص می دهیــم. ايــن تكــه از داده هــا  يــک کلمــه، خــط ي

ــزر،  ــد )گلی را می تــوان يــک واقعــه در نظــر گرفــت. چنديــن واقعــه، يــک مفهــوم را شــكل می دهن

ــه دســت آمــد.  ــد ب ــن راســتا پــس از تلخیــص مصاحبه هــا، 205 ک 1998(1. در ای

کدگذاری انتخابی

در ایــن مرحلــه، گدگــذاری صرفــًا بــرای مقولــه ی اصلــی و مقوله هــای مرتبــط صــورت می گیــرد و 

دیگــر داده هــای نامرتبــط در نظــر گرفتــه نمی شــوند. کدگــذاری انتخابــی تــا زمانــی ادامــه می یابــد 

کــه مقولــه ی اصلــی و مقوله هــای مرتبــط اشــباع شــوند )Glaser,1998(. در ايــن زمينــه 26 کــد بــه 

دســت آمــد. 

کدگذاری نظری

در ایــن مرحلــه چگونگــی ارتبــاط مقوله هــا بــا یکدیگــر مفهوم ســازی شــده و مفاهیــم کدگــذارِی 

بــاز و انتخابــی بــه یکدیگــر ارتبــاط داده می شــود )گلیــزر، 2005(. در ایــن راســتا یافته هــا 21 کــد و 

مقولــه ی اصلــی ســازماندهي شــد. جهــت تأييــد اعتبــار، بــا اســتفاده از تكنيــك كنترل هــاي اعضــا؛ 

يافته هــا بــه مشــارکت کننــدگان و مصاحبــه شــوندگان ارائــه و نظــرات آنــان اخــذ شــد. عــالوه بــر 

آن، محقــق جهــت تأييــد پايايــي يافته هــا، مفاهیــم اســتخراج شــده را بــه چنــد نفــر از پژوهشــگران 

ــان در  ــاع ايش ــان داد و از اجم ــا نش ــه ی راهنم ــوان کميت ــه عن ــوزه ب ــن ح ــي اي ــاتيد تخصص و اس

ارزيابــي عينــي و علمــي يافته هــا اطمينــان حاصــل نمــود )عبــاس زاده، 1391(. 

 

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش بر اساس جدول ذیل است:

جدول امکانات رسانه ای به منظورترویج قرآن کریم در فرهنگ عمومی

Glaser.1



150

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

کدگذاری نظری)مقوله ها(کدگذاری انتخابی )مفاهیم سطح دوم(

تفاوت مخاطبان مذهبی و غیرمذهبی

ویژگی های مخاطبان

جذب مخاطبان منفعل نسبت به موضوع

ارزیابی میزان یافته های قرآنی مخاطبان از رسانه

افزایش میزان همدلی و هم زبانی مخاطبان با محوریت قرآن

تمایزگذاری رسانه بین مخاطبان سیاسی و مذهبی

شناسایی انگیزه ها و الگوهای مخاطبان

شکل دهی به ادراک مخاطبان 

شناسایی ذی نفعان مذهبی

شناسایی ویژگی های جمعیت شناختی مخاطب

ارتقای زمینه های آگاهی و رشد و تخصص مخاطب

تقویت انگیزه، تفکر و تحقیق در مخاطب

الگوسازی مبتنی بر پیام های قرآنی

معرفی تفاوت های قرآن با سایر کتب آسمانی

برندسازی مذهبی

داشتن هارمونی مناسب ویکسان درتولیدات قرآنی

انسجام تولیدات رسانه ای با موضوع قرآن

ثبات روش و مسیرتولیدات رسانه ای درباره ی یک موضوع

تعریف و مشخص کردن اهداف عملیاتی به جای انتزاعی

بررسی عملکرد رسانه های رقیب درباره ی سایرکتب آسمانی

ساخت لوگوهای مشترک قرآنی

تولید المان های تصویری مشترک با محوریت قرآن

ایجاد جهت گیری شناختی با ارتقای آگاهی فرد به اندیشه های بنیادی قرآن کریم

جهت گیری عاطفی و احساسی مخاطبان براساس انس و عشق به قرآن کریم

تولید محتوا با رویکردی حرفه ای و عالمانه 

ویژگی های پیام های قرآنی 
در رسانه

تولید محتوا با رویکردی دوستانه و محاوره ای

ساده کردن پیام های قرآن

معرفی برندهای مذهبی و قرآنی در دنیا

ساده و قابل اجرا بودن پیام های قرآن در زندگی

جایگاه قرآن در تعریف زندگی اجتماعی انسان

معرفی مصنوعات محصوالت فرهنگی معرفی شده در قرآن
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بهار ١٤٠١

جذابیت از طریق ارتباط تعاملی با قرآن

جذابیت در تولید محتوای 

پیام

جذابیت از طریق طرح پیام اجتماعی مبتنی بر قرآن

جذابیت با تولید اطالعات علمی از قرآن

توجه به جنبه های تزئینی و زیباشناختی محتوا

توجه به جنبه های زیباشناختی پیام های قرآنی

پرهیزاز نگرش تک بعدی به موضوعات قرآن

دستورالعمل های کاربردی 
برای رسانه

شناخت و درک برنامه سازی مبتنی بر قرآن کریم

طرح نویسی و ارجاع آن به سازمان های عمومی 

تهیه و تدوین خط و مشی های مبتنی با قرآن کریم در سازمان رسانه ای

مشروعیت بخشی سیاست های قرآن کریم در سازمان رسانه ای

اجرای پیوسته و دائمی سیاست های قرآن کریم

ابالغ سیاست های رسانه ای به سازمان های فرهنگی موازی

ارزیابی مداوم و کسب بازخورد از سیاست های جدید

اتخاذ و تفکیک رویکردهای بلندمدت و کوتاه مدت با موضوع قرآن

رویکردهای متوازن به تفسیرهای قرآن

تعریف و تفکیک  هدف های کاربردی و انتزاعی به قرآن

برنامه ریزی جهت انجام کاِر گروهی و پژوهشی با محوریت قرآن

ترویج مفهوم امنیت و آرامش پایدار مبتنی بر ادبیات حکمرانی در قرآن

رویکرد مسئله محوری نسبت به قرآن

شناسایی سیاست های جذب و اقناع حداکثری مخاطبان

جداسازی حساسیت های سیاسی از فرهنگی در موضوع قرآن 

ایجاد انگیزه در ضمینه ی تالوت، قرائت و تجوید

تولید برنامه های گفتگومحور

ایجاد گفتمان های مرتبط با تفسیرهای قرآنی

ساخت انیمیشن

ترویج داستان ها و قصص قرآنی

ارائه ی کامنت ها و نقطه نظرات مخاطبان در موضوعات قرآنی

سیاست های چابک سازی فرآیند برنامه سازی در حوزه ی قرآن

بازتاب برنامه های قرآن محور توسط رسانه

تبلیغ بر روی جنبه های غیر دینی قرآن

شفاف سازی رویکردهای رسانه به قرآن

روشنگری افکار عمومی در برابر مکاتب و اندیشه های انحرافی

تربیت نیروی انسانی با تخصص رسانه ی قرآن محور



152

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

تعیین مأموریت، رسالت، فلسفه وجود و مقصود بنیادی

برنامه های استراتژیک قرآنی 
در سازمان رسانه ای

مشخص کردن حوزه یا قلمرو ملی

چشم انداز، آرمان و دورنما

تخصیص منابع محدود )زمانی، مالی، انسانی و مدیریتی(

ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در زمینه ی تولید مطالب

باال بردن کیفیت انتخاب محتوا توسط مخاطب

بررسی میزان اثرگذاری محتوا بر مخاطب

اتخاذ روش هایی برای ارزیابی رضایت مخاطبان قرآنی 

لزوم تعامل دانشگاه با پژوهشگاه قرآن و رسانه

مفاهیم مرتبط با حقوق و قانون

استخراج کلیدواژه های 
فرهنگی

زبان شناسی در قرآن کریم

واکاوی عنصرهنری ومعماری درقرآن

تحلیل مفاهیم اقتصاد، معیشت، آسایش، امنیت و محیط زیست

بازیابی مفهوم سیاست )حکومت، عدل و قدرت(

ارائه ی تعریف از ابزار )تکنولوژی، فن و مهارت( و زمان )وقت، فرصت و لحظه(

گسترش جهان بینی دینی مبتنی بر مفاهیم قرآن کریم

جهانی کردن ادبیات قرآن 
کریم

گسترش جهان بینی توحیدی مبتنی بر مفاهیم قرآن کریم

لزوم شکل گیری تفکر رقابتی در بین کشورهای اسالمی

بهره گیری حداکثری از ارائه ی تولیدات رسانه ای در فضای مجازی

اطالع رسانی درباره ی بسترهای مناسب روابط مسلمانان جهان

جذابیت ادبیات و گفتگوهای جهانی

استفاده از خبرگان بین المللی جهت تحلیل موضوعات قرآنی

ترسیم همکاری های بین المللی باموضوع قرآن در جهان آینده

رابطه ی جهانی شدن فرهنگ دینی باترویج مفاهیم قرآن

ترسیم آینده ی فرهنگی جهان با محوریت قرآن کریم

معرفی شاخص های جهان تشیع

توسعه ی تبادالت فرهنگی با موضوع قرآن کریم

تولید مستند، فیلم و سریال با موضوعات نهفته در قرآن کریم
قالب سازی جهت تولید پیام

تولید موسیقِی نافذ و برگزاری مناظره و میزگرد
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تقویت عناصر قرآنی بعنوان سرمایه

توسعه شبکه ی فرهنگی 
مبتنی بر قرآن کریم

ترویج الگوهای صحیح بهره مندی از قرآن در زندگی

معرفی شاخص های سبک زندگی مبتنی بر قرآن

معرفی شاخص های ارتباطات انسانی مبتنی بر قرآن

ترویج و معرفی ارزش های انسانی در قرآن کریم

تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از قرآن کریم 

تقویت باورهای قرآنی با هدف تقویت اندیشه

شکل دهی به هویت مذهبی- ملی مبتنی بر استنادات قرآن

استخراج و ترویج مفاهیم اجتماعی مثبت از قرآن

استخراج مفهوم امید و نشاط اجتماعی از قرآن

استخراج مفهوم همدلی، همبستگی و یکپارچگی از قرآن

ترویج سبک زندگی سعادت مندانه

نگرش سازی در زمینه ی حیات طیبه

ترویج هویت مشترک قرآنی

ارائه و انعکاس اشتراکات فرهنگی- قرآنی

بازنمایی فرهنگی با شاخص های مفهومی از قرآن

تمرکز رسانه بر ریشه ها و اشتراکات قومی

برقراری ارتباط بین گروه های مذهبی

ارتقای انسجام اجتماعی با قرآن

ایجاد وفاق فرهنگی با قرآن 

باال بردن حجم مطالب تولید شده با موضوعات استخراج شده از قرآن

غنی کردن محتوا

استفاده از مشاوره های تخصصی جهت تولید محتوا

جامعیت نگرش نسبت به موضوعات قرآن کریم

خالقیت و نوآوری در تولید محتوا 

ارتقای مهارت های ارزیابی محتوای تولید شده

افزایش سطح اطالعات و آگاهی مخاطبان در زمینه  ی قرآن

تولیدمحتوای قرآنی

تولید دانش قرآنی در محتوای رسانه ای

ارائه ی محتوا توسط گروه های علمی و مذهبی

ترویج فرهنگ و گسترش آگاهی در زمینه ی قرآن کریم

اشتراک گذاری محتوا در زمینه پیام های قرآنی

معرفی ظرفیت های نهفته در قرآن کریم

انتقال اخبار و گزارش هایی پیرامون جشن ها و مناسبت های قرآنی
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هدایت مخاطب به سمت قرب الهی

تعالی و هدایت انسان

ارائه ی معروف ها و فضائل اخالقی از قرآن

ترویج ارزش های الهی و انسانی

ساخت محتوا با مفاهیمی از جمله عدالت، آزادی و ظلم ستیزی

توضیح نقش قرآن با رویکرد انسان سازی

تأثیر قرآن بر تعالی روح

نقش پیام های قرآنی در تزکیه ی انسان

اشاعه ی پیام های قرآن مبتنی بر تربیت انسان ها

مناسبت های مذهبی فرصت ویژه جهت کار رسانه ای

ایجاد زیرساخت های فنی در حوزه ی قرآن

بسترهای محیطی و فنی

دسترسی سریع مخاطبان به محتوای پیام های قرآن

زمینه سازی جهت مشارکت مخاطبان

بازنمایی معماری ایرانی مرتبط با ِالمان های قرآن

ایجاد و به تصویر کشیدن فضای آزاد برای نقد و ارزیابی تولیدات قرآنی

برپایی نمایشگاه مجاز ی در تولیدات قرآنی

توجه به صنایع دستی در سطح ملی و منطقه ای 

گسترش و تقویت روحیه ی قرآن آموزی

نقش قرآن بر تقویت روحیه ی قانون و عدالت پذیری 

هنجارهای بیرونی مخاطبان

شناسایی آرمان های جامعه درباره ی قرآن کریم

استخراج مفاهیم مرتبط با خرده فرهنگ های اجتماعی

واقع بینی مبلغان قرآن با هدف دریافت صحیح پیام

قرآن در رسمی و غیررسمی مخاطبان )اوقات فراغت(

امکان ترویج فرهنگ قرآنی بعنوان ُمد اجتماعی فراگیر

تأثیر قرآن برامیدآفرینی در جامعه

آموزش احترام به حقوق سایرین

هنجارهای درونی مخاطبان

ارتقای اخالق اجتماعی

افتخار به مسلمان بودن و افزایش غرور مسلمین

ارتقای سطح احترام نسبت به بزرگان مذهبی

تقویت روحیه ی گذشت و ایثار

تولید محتوا با موضوع روحیه ی انسان دوستی و کمک به سایرین

ارتقای روحیه آزاداندیشی 
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تولید محتوا از سطوح کیفی و کمی تولید دانش قرآنی

پژوهش محوری در قرآن

متناسب بودن تولیدات علمی با نیازهای جامعه

نمایش کارآمد بودن نتایج علمی پژوهش های قرآنی

آرامش مخاطب با شنیدن موضوعات مرتبط با قرآن

باال بردن سطح عالقه ی فردی و عمومی

آگاهی از مطالب مرتبط با نوآوری در موضوعات علمی

ایجاد زمینه ی تحقیق، توسعه و کسب دانش

دستیابی به خالقیت در ایده های فرهنگی

تعریف طرح های فرهنگی- قرآنی بین المللی

پرهیز از جانبداری و تعصب در ساخت محتوا

ُشبهه آفرینی نسبت به اعتقادات و موارد دینی

کاهلی و تنبلی سیاست گذاران فرهنگی در موضوع قرآن کریم

فقدان خط و مشی های متناسب با تحوالت اجتماعی و بین المللی

ترویج خرافه گرایی و استناد به منابع غیر موثق

توجه رسانه به اصل نگاه واحد و جامع رسانه به قرآن کریم
جامعیت تولید برنامه مبتنی بر اجماع کارشناسان مذهبی، علمی و اجتماعی

ترویج فرهنگ امر به نفی و تقبیح منکرها و رذایل
معروف و نهی از منکر استخراج موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر از قرآن

راه انداز ی و ساختاربندی مؤسسه ی رسانه ای 

مؤسسه خدمات رسانه ای 
اسالمی

آموزش های فنی- حرفه ای نیروی انسانی

خبرنویسی و گزارشگری با محوریت قرآن کریم

تربیت نیروی انسانی با روحیه ی قرآنی

مبادله ی تولیدات و تجربیات قرآنی در رسانه

آموزش مبانی و معانی علمی قرآن

شناسایی تفاوت های رسانه ای مبتنی بر محتوای قرآنی

همگرایی رسانه

در هم  آمیختن رسانه های قدیمی با جدید به منظور رساندن محتوا

جهت دهی مشترک و مشابه به فرآیندهای فنی، تکنیکی، اجتماعی و فرهنگی

هم زمانی طرح موضوعات قرآنی در چند رسانه

تأکید رسانه بر استناد، انسجام و یکپارچگی درباره ی پیام های قرآن کریم

همگرایی فن آورانه با دیجیتالی شدن محتوای قرآن کریم

همگرایی اقتصادی با تخصیص منابع یکسان به رسانه های متفاوت

همگرایی اجتماعی برای همسو ساختن عملکرد هم زمان کاربران و مخاطبان

توسعه همگرایی جهانی- رسانه ای با ایجاد پیوندهای فرهنگ قرآن

همگرایی فرهنگی مبتنی بر رواج فرهنگ جمعِی مشارکت در توسعه ی فرهنگ قرآنی
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فعال شدن هم زمان پژوهشگاه های علمی و رسانه ای با موضوع قرآن

ایجاد شرایط ذخیره سازی، حاشیه نویسی، ارائه ی بازخورد و انتشار محتوا برای مخاطبان

ارائه ی محتوا با هدف قرب الهی 

اهداف رسانه ی متربی
اتخاذ روش هایی جهت تزکیه ی مخاطب

تعلیم و آموزش مخاطب مبتنی بر مفاهیم قرآن

تلفیق علم و عمل برای زندگی بهتر مخاطب

برای فرد مخاطب: جهت یافتگی انسان کامل و قرب الهی

پیامدهای تولید محتوا از 
آیات قرآن

برای جامعه: مفید بودن و کسب تخصص و مهارت

در ارتباط با جهان: آگاه شدن و عمل مناسب

در ارتباط با خداوند و جهان دیگر: اخالص و عبودیت عملی
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نتیجه گیری

ــی  ــب مبتن ــذب مخاط ــور ج ــه منظ ــانه ای ب ــای رس ــه ی راهبرده ــدف ارائ ــا ه ــش ب ــن پژوه ای

برآموزه هــای قــرآن کریــم انجــام شــد. جهــت گــردآوری اطالعــات از روش کیفــی و ابــزار مصاحبــه 

ــکات مــورد نظــر،  ــن ن ــدی شــد. یکــی از مهم تری اســتفاده و یافته هــا در مقوله هــای کیفــی طبقه بن

ــدی  ــاس طبقه بن ــر اس ــانه ب ــر رس ــه اگ ــود ک ــرآن ب ــر ق ــی ب ــای مبتن ــاِن پیام ه ــای مخاطب ویژگی ه

مخاطبــان و تولیــد محتــوا مبتنــی بــر تفاوت هــای مخاطبــان مذهبــی و غیــر مذهبــی عمــل کنــد، 

باعــث می شــود جــذب مخاطــب بــه منظــور ارتقــای فرهنــگ عمومــی کــه در آن پیام هــای قرآنــی 

نهفتــه شــده اســت، بــه شــکل بهتــری ارائــه شــود. یکــی از امکانــات رســانه ها، شــرایط مخاطبــان 

رســانه اســت کــه اگــر بــه خوبــی شناســایی و تفکیــک شــود، می توانــد نقــش عمــده ای در جــذب 

مخاطــب و ارتقــای اثرگــذاری رســانه داشــته باشــد. در بحــث مخاطبــان، زمانــی رســانه موفــق اســت 

کــه بتوانــد هم زمــان بــر ادراک و احســاس مخاطــب در ابعــاد شــادی، هیجــان، حساســیت، تــرس، 

عصبانیــت و یــا غــم اثــر گــذارد. یکــی از مــواردی کــه در ســال های گذشــته باعــث شــده رســانه در 

ُبعــد مســائل قرآنــی و مذهبــی نتوانــد بــه شــکل مطلوبــی عمــل کنــد و در کوتــاه مــدت مخاطــب 

ــوده اســت ایــن اســت کــه در جــذب  ــه فرهنگ ســازی نب ــد مــدت قــادر ب جــذب کــرده امــا در بلن

مخاطــب، ابعــاد گوناگــوِن احســاس را نادیــده می گیــرد و بــرای مــدت کوتاهــی از طریــق تمرکــز بــر 

احســاس غــم بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار می کنــد. بــه همیــن دلیــل یکــی از راهبردهــای مطــرح، 

ــان اســت.  شناســایی انگیزه هــا و الگوهــای ارتباطــی مخاطب

رســانه ها بایــد بتواننــد از طریــق ســاخت لوگوهــای مشــترک قرآنــی و ایجــاد هارمونــی مناســب 

و یکســان در تولیــدات قرآنــی، شــرایط ِبرندســازی از جریانــات و موضوعــات قرآنــی ایجــاد کننــد. در 

راهبــرد تمرکــز بــر پیام هــای قرآنــی، محتــوای پیام هــای قرآنــی و مصنوعــات و محصــوالت معرفــی 

شــده در قــرآن کــه بتوانــد بــر تفســیرهای مخاطــب اثــر گــذارد اهمیــت دارد. 

راهبــرد جذابیــت در تولیــد محتواهــای قرآنــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. جذابیــت بــه 

ایــن معنــا اســت کــه محتــوای پیــام گیرایــی و دلربایــی بــرای مخاطــب ایجــاد کنــد. بدیــن منظــور 

ــی شــود،  ــان پیام هــای قرآن ــزان جــذب در مخاطب ــن می ــاال رفت ــد باعــث ب ــه بتوان هــر مســیری ک

هم زمــان می توانــد بــر پذیــرش فرهنــگ عمومــی مبتنــی بــر یافته هــای قرآنــی نیــز اثرگــذار باشــد. 
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عواملــی ماننــد تکــرار بــه موقــع، ایجــاد واکنش هــای عاطفــی، شــرایط ظاهــری محتــوا، مشــابهت 

در نگــرش و مکمــل بــودن پیام هــای قرآنــی کــه از منابــع رســانه ای متفــاوت منتقــل می شــود عامــل 

ــر قــرآن کریــم دارد. در بحــث اســتراتژی های عملیاتــی  ــر اثرگــذاری محتواهــای مبتنــی ب مؤثــری ب

رســانه، روی کردهــای متــوازن و شــبیه بــه هــم نســبت بــه تفســیرهای قرآنــی اهمیــت دارد. اجــرای 

ــوم  ــج مفه ــن موضــوع، اســتخراج و تروی ــر ای ــی ب پیوســته و دائمــی سیاســت های رســانه ای مبتن

ــیت های  ــازی حساس ــرآن و جداس ــی در ق ــات حکمران ــر ادبی ــی ب ــدار مبتن ــش پای ــت و آرام امنی

سیاســی از فرهنگــی نســبت بــه قــرآن، باعــث عملیاتــی شــدن جنبه هــای مبتنــی بــر ســاختارمندی 

ــود.  ــی می ش ــگ عموم فرهن

ــات،  ــون، ارتباط ــاری، قان ــوق، معم ــد حق ــی مانن ــی- فرهنگ ــای اجتماع ــد واژه ه ــتخراج کلی اس

معیشــت، امنیــت، ابــزار یــا زمــان می توانــد بــر ســاخت برنامه هــای قــوی در ایــن زمینــه اثــر کنــد. 

در جهــان کنونــی رســانه ها بــرای اثرگــذاری بــر افــکار عمومــی در ســطح جهــان، ســعی می کننــد 

ــک  ــاره ی ی ــانی درب ــد و اطالع رس ــرح کنن ــی مط ــورت جهان ــه ص ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــم م مفاهی

موضــوع را بــه شــکلی مطــرح کننــد کــه ایــن احســاس در مخاطــب ایجــاد شــود ایــن مســئله کلــی 

و عمومــی اســت و در ســطح جهانــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــر ایــن مبنــا رســانه های 

ــم،  ــرآن کری ــگویی های ق ــر پیش ــی ب ــان مبتن ــی جه ــده ی فرهنگ ــیم آین ــا ترس ــد ب ــران می توانن ای

معرفــی شــاخص های جهــان تشــیع، اســتفاده از خبــرگان و متخصصــان بین المللــی در حــوزه قــرآن 

کریــم و همچنیــن مشــارکت در برنامه هــای علمــی مبتنــی بــر موضوعــات قــرآن کریــم بــه جهانــی 

کــردن ایــن ادبیــات کمــک کننــد. 

ــم،  ــرآن کری ــی ق ــای فرهنگ ــازی از پیام ه ــک مستندس ــا کم ــام ب ــد پی ــت تولی ــازی جه قالب س

تولیــد کلیــپ، ســاخت موســیقِی نافــذ بــا محوریــت پیام هــای قرآنــی و ســاخت برنامــه ی مناظــره ای 

و میزگردهــای موضــوع محــور، بــا هــدف انتقــال پیام هــای قــرآن می توانــد بــه انتقــال ایــن محتــوا 

بــا هــدف تغييــر فرهنــگ عمومــی کمــک کنــد. 

یکــی از اســتراتژی های رســانه می توانــد توســعه ی شــبکه های فرهنگــی مبتنــی بــر قــرآن کریــم 

ــج ســبک  ــوان ســرمایه، تروی ــه عن ــی ب ــت عناصــر قرآن ــق تقوی ــن اســتراتژی از طری ــه ای باشــد، ک

زندگــی مبتنــی بــر پیام هــای قــرآن، تولیــد ادبیــات ســبک زندگــی ســعادتمندانه و تمرکــز رســانه بــر 

ــود.  ــکل داده می ش ــی ش ــی و مذهب ــتراک های قوم ــه ها و اش ریش
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تولیــد محتــوای قرآنــی، تعالــی و هدایــت انســان مبتنــی بــر ســاخت برنامه هایــی بــا محوریــت 

ــر و قــرآن، توســعه ی پژوهــش  ــی، تعامــل هن تربیــت انســان، توســعه ی بســترهای محیطــی و فن

و انجــام تحقیــق بــا موضوعــات قــرآن، ترویــج فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و راه انــداز ی 

ــه از  ــی ک ــوای پیام های ــا محت ــانه ب ــی رس ــدف همگرای ــا ه ــالمی ب ــانه ای اس ــات رس ــه ی خدم مؤسس

رســانه اســتخراج شــده اســت، در طوالنــی مــدت می توانــد شــرایطی مبتنــی بــر راهبردهــای رســانه ای 

بــه منظــور جــذب مخاطــب مبتنــی بــر آموزه هــای قــرآن کریــم ایجــاد نمایــد. 
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