
 

 یت رسانه با هدف باِل بردن راهكارهای عملی مدیر 
 ظرفیت ترویج معارف دینی در فضای مجازی

 1)ایران( : رضا رستمینویسنده
 19/05/1396: پذیرش                           15/01/1396: دریافت

 چكیده
های مختلفی زندگی انسان را های ارتباط جمعی به شکلدر دنيای امروز که رسانه

کنند، فضای جدیدی در مباحث مربوط به دین هی میداحاطه کرده و افکار او را جهت
وجود آمده است که از یک طرف راه را برای تبليغ معارف دینی و ارتباط آن با رسانه به

ین سوی برنامهو حرکت به نمودههای دینی هموارتر و باال بردن سطح آموزش های نو
ید می و  در اختيار دشمنان دینبستر فراگيری را  ،دهد؛ اما از سوی دیگرتبليغی را نو

یژه  -های مختلفکه رسانهبرای این و در این ميان دهد.افکنان قرار میشبهه به و
در این عرصه داشته باشند؛ نياز به مدیریتی کارآمد در بتوانند توان باالیی  -اینترنت

مطلوب اساسی مدیریت  مدیریت رسانه بر دو پایهکند. این عرصه خودنمایی می
عنوان ای استوار است؛ فضای مجازی نيز بهمحتوای رسانهای و مدیریت سازمان رسانه

ظرفيت باالیی در تبليغ و آموزش معارف دینی  یک رسانه بسيار گسترده و در دسترس
دارد، که برای تحقق هر چه بيشتر چنين ظرفيتی نياز به راهکارهای عملی در بخش 

و کسب موفقيت  يد یک بسته تبليغی یا آموزشی و ارائهبرای تول مدیریت رسانه است.
گذاری در افکار اوست، عوامل متعددی که جلب اعتماد مخاطب و تأثير در ارائه آن

یایی بيشتر دخيل هستند؛ از جمله افراد، ابزارها و روش ها  که با هماهنگی و پو
 و تأثيرگذار رسيد. به یک رسانه جذاب، پرمخاطب   توان ها میکدام از این بخش هر
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برای جذاب شدن  بنابراین، بسته تهيه شده برای تبليغ یا آموزش در فضای مجازی باید جذاب باشد؛ 
همچون نياز مخاطب و سرگرمی و چگونگی طراحی توجه کرد؛ هایی همآن نيز الزم است به مؤلفه

در  قابل دسترسی باشد. کننده اینترنت چنين این بسته باید در تمام ابزارهای معمول دریافت
تئوری، پوشی از برخی مباحث این پژوهش سعی شده با استفاده از اصول مدیریت رسانه و چشم

 و تأثيرگذار ارائه شود. مخاطبسيدن به یک رسانه جذاب، پرراهکارهای عملی برای ر

 فضای مجازیراهکارهای عملی، ، مدیریت رسانه، معارف دینی: واژگان کلیدی

 مقدمه
ای تبدیل و جهان را به دهکده ها را کاستهها فاصله بين جوامع و انسانروزه رسانهام

 هایرفتارها و کنش ،ای که مخاطب آن هستنداند که اهالی آن با توجه به نوع رسانهکرده
 پردازند.می کنند و به تضارب آراها با یکدیگر گفتگو میواسطه همين رسانهبه؛ متفاوتی دارند

ای به انسان عيار تکنولوژی رسانهرسد خدمت تمامذهن میچه بهدا آندر ابت
گاهی انسان است ترین ها اطالعات را در کوتاهرسانه ؛ لذابرای افزایش رفاه و سطح آ

هر لحظه به دانش او  ،گذارندهای زیبا و جذاب در اختيار انسان میزمان و به شکل
جهان  هاهسبی برای گفتگو و واکاوی نظریفضای منا و دهندو او را رشد می افزوده

 های جدید در عرض چند دقيقه به ارزانی و آسانیانتشار ایده تا جایی که اندفراهم کرده
 پذیر شده است. در کل جهان امکان

ها و ایجاد شرایط ها با هجوم اطالعاتی به انسانرسانه -در عصر حاضر -از طرف دیگر
خود را  قدرت انتخاب و گزینش را از مخاطب گرفته و محتوای ای تا حد زیادیاشباع رسانه

 .ها نيستندها حاکم بر رسانهها و تودهانسان نحوی که؛ بهکنندمی در ناخودآگاه مخاطب القا
 ،درستی استفاده نشوديت موجود بهباید توجه داشت که اگر از ظرفبنابراین 

ها برای ترویج اده از ظرفيت رسانهاستف؛ گيردهمين ظرفيت در اختيار رقيب قرار می
 شود.چون یک فرصت طالیی است که از آن به درستی استفاده نمیمعارف دینی هم
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دار تبليغ معارف دینی در های مجازی و نهادهایی که عهدهدانشگاهدر این ميان، 
ریزی درصد باالیی از اهداف خود برنامهباید برای رسيدن به ،فضای مجازی هستند

 ؛ چرا کهدرستی مدیریت کنندخود را به م و کارآمدی داشته باشند و رسانهمنسج
  شود بخش زیادی از ظرفيت موجود محقق شود.ها موجب میمدیریت درست این رسانه

سازد  تواند یک رسانه را پویا و موفقراهکارهایی عملی که می این پژوهش،در 
 .مورد بررسی قرار گرفته است

 مبانی نظری پژوهش
مجمل بودن برخی  نيزای و گسترده بودن بحث و رشتهدليل ميانهدر ابتدا ب

تا  پژوهش پرداخته شودتبيين مفاهيم کليدی تعریف و به -الزم است -اصطالحات
 از انحراف در مسير تحقيق جلوگيری شود.

یت .1  مدیر
فن صحيح هدایت یک یا چند فرد در یک مجموعه برای رسيدن به هدف  1مدیریت

البته  ؛ر ميان جوامع بشری رایج بوده استاز دیرباز د که ،يش تعيين شده استاز پ
ها و استعدادهای شخصی افراد ها بيشتر بر اساس تواناییمدیریت رایج در ميان آن

گرفته و در نهایت مدیر از تجربه یا توصيه افراد دارای سابقه مدیریتی انجام می
ميان  یک دانش تبدیل شده و جایگاه مهمی دربه امروزه مدیریت ؛ اما شدبهرمند می

 .است یافتههای مختلفی ورود پيدا در حوزه وعلوم انسانی پيدا کرده 
 :گونه تعریف کردتوان مدیریت را اینمی ،در یک بيان کوتاه

مادی برای تحقق اهداف ثر منابع انسانی و امکانات ؤکارگيری مفرایند به
  2.سازمان است

                                                           
1. Management 

 .15. ص ،1383 توکلی، -2
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 رسانه .2
اما در مقام تبيين  ؛توضيحات گوناگونی ارائه شده 1با چيستی رسانهدر رابطه 

با کاربردهای رسانه ارتباط  باید توجه داشت که اصطالح رسانه بيشتر آن یاصطالح
 مرتبط باشد. های رسانهوریابا فن کهتا این دارد

شود نه انواع محتوای رسانه اطالق میاصطالح رسانه بيشتر به ،به عبارت دیگر
  .هاها و گيرندهفرستنده -مثل اینترنت -مانند فضاها؛ بزارهاا

زمانی که تلویزیون  ،شودرسانه ناميده می -غالباً  -تلویزیون ؛نمونه عنوانبه
کند ای که امواج را دریافت و پخش میوسيله از آن، منظور شودخوانده میرسانه 
         رسد خاطب میدست مهبلکه محتواهایی است که از آن پخش شده ب ؛نيست

 کند. و مخاطب نيز با آن ارتباط برقرار می
 ،مراد ندنامیک رسانه میرا وقتی اینترنت  ؛در مورد اینترنت نيز چنين است

شود و به دست جهان گسترده می جایهمهوسيله آن در همحتوایی است که ب
  2.مدنظر باشد هاهها و رایانهاست ای،کدهای رایانه کهاین رسد نهمخاطبين می

یت رسانه  مدیر
ها محصول تخصصی شدن دانش مدیریت و امتزاج آن با سایر رشته 3مدیریت رسانه

  4؛است-اقتصاد و شناسیاز جمله علم ارتباطات، فناوری، جامعه -و رویکردهای علمی
 های مختلفای که طيفگونهرویکردهای متفاوتی وجود دارد به البته در مقام تعریف مدیریت رسانه

 اند.خود تفسير کردهرویکرد نزدیک بهمدیریت رسانه را با توجه به ،از پژوهشگران این حوزه

                                                           
1. Media 

 .311. ص ،1388 استون، -2

3. Media Management 
 .212. ص ،1396 آزادگان، -4
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مدیریت است به همان نگاه سازمانی ،نيز شيوع دارد کشور ایرانترین رویکرد که در شایع
ن مدیریت عنوامدیریت رسانه بهبه شود؛ به این صورت کهميم داده میتع نيزکه در عرصه رسانه 

 شود که مدیر آن باید با استفاده بهينه از منابع مالی و انسانی و ابزارهاای نگاه مییک سازمان رسانه
 ؛اما کامل هم نيست ،این نوع نگرش به مدیریت رسانه غلط نيست؛ به اهداف سازمان برسد

  ده است.زیرا در این تعریف بخش مدیریت در نظر گرفته شده اما به بخش رسانه توجهی نش
 کرد:باید مدیریت رسانه را  به دو حوزه اساسی تقسيم بنابراین،

 ؛1ایمدیریت سازمان رسانه -
 . 2ایمدیریت محتوای رسانه -

       که مدیر رسانه نسبت این دو حوزه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ این
موجب  ،باشد شود تخصصی نداشتهمحتوایی که در مجموعه او توليد یا ارائه میبه

 کندی کار و افول آن رسانه خواهد شد.

یت رسانه دینی .1  مدیر
دین و رسانه و سپس  رابطهمبحث باید ابتدا  3برای تبيين چيستی مدیریت رسانه دینی

 .شودبررسی  دینی رسانه
 دین و رسانهترابط  -

د از بع ویژهبه -های متعددی مطرح شده استدر رابطه با ارتباط دین و رسانه دیدگاه
این نظریه  -صاحبنظرانغرب و افزایش تفکرات الحادی در ميان  در 4روشنگری عصر

ماورائی ندارد؛ چالشی  أساخته ذهن بشر بوده و منش -صرفاً  -که دین ،رشد پيدا کرد
 پرسش زیر است: ، طرحدر ميان برخی رواج دارد نيزکه در آن دوره به وجود آمد و اکنون 

                                                           
1. Management of the Media Organization 

2. Management of the Media Content 

3. Religious Media Management 

4. Age of Enlightenment 
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توان های نو میمراه با رشد فناوری و پيدایش رسانهه 1مدرنيتهآیا در دوران  -
ای مربوط که این مقولهیا این و پيرو سلوک دینی بود چنان دیندار ماندهم

 برد؟سر میهبه قبل از مدرنيته و جهالت و تاریکی است که انسان در آن ب

 ؛ستا پژوهش فراتر از اهداف این های مشابه آنسؤالال و ؤپاسخ به این سالبته 
    -توان دریافتها میملی در تاریخ دین و روش و منش مروجين آنأاما با اندک ت
 ها و ابزارهاین مردم از روشايمن الهی برای ترویج معارف خود در ادیا -در طول تاریخ

 اند.ها بهره بردهمتناسب با سطح آن
ه ارتباطی دین و رسان گرفته شود،معنای عام در نظر اگر رسانه بهبنابراین، 

ای منبر رسانه -مدر دین اسال -برای مثال ؛اندمنسجم در طول تاریخ ادیان داشته
است که همراه با ظهور اسالم در خدمت ترویج معارف اسالمی بوده است و تا به 

 گيرد.مورد استفاده قرار می نيزامروز 

 رسانه دینی -
رد که دو دیدگاه وجود دا های متعددیدر رابطه با تبيين چيستی رسانه دینی دیدگاه

 :بسيار شایع است
عنوان یک دین بهبه صورتی که خدمت به؛ نگاه کارکردی به این مقوله .1

ای که در مقام ترویج معارف و رسانه ،کارکرد رسانه مورد توجه قرار گيرد
 دینی باشد رسانه دینی شناخته شود. 

ه کارکرد اقتصادی، از جمل -دها کارکردهای مختلفی دارندر عصر حاضر رسانه
 هاست.ها کارکرد فرهنگی آنیکی از کارکردهای مهم رسانهکه  -نظامی و سياسی

                                                           
1. Modernity 
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های ها، آداب و رسوم و ارزشروش همجموعشود: طور تعریف اگر فرهنگ این
 1ر؛اخت سياسی، علم، دین، تربيت و هنیک اجتماع معين متضمن نظام اقتصادی، س

 ،فرهنگ باشداین ویج و ارائه مباحث نظری پيرامون ای که در صدد تبيين و تررسانه
به  که مباحث مربوطنيز ای رسانهبر این اساس،  ؛ای فرهنگی خواهد بودرسانه

 ای دینی است. دهد رسانهفرهنگ دینی را ارائه می
همين مقدار در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که برای تعریف رسانه دینی به

ها، شود که تمام اسلوبگاه یک رسانه دینی شناخته میآن بلکه ؛کندبسنده نمی
مطابق تفکرات  -همگی -ها و و محتوایی که در آن رسانه موجود استروش

 .یا حداقل مخالف با آن نباشدو اسالمی بوده 
ای که در ترویج معارف دینی از دروغ و تهمت و شایعه رسانه ؛مثال عنوانبه

اما  ؛ای دینی استطبق مبنای اول رسانه ،کندده میبرای ترویج معارف دینی استفا
 ای دینی نيست.طبق مبنای دوم چنين رسانه

مخالفين رسانه دینی ؛ رسانه دینی موافقين و مخالفين خود را دارد طور کلی،به
ن مثل دیگر آ هپردازد و باید بتوزیع معرفت میدین نهادی سنتی است که به معتقدند

که  دانندمیمفهومی مدرن را  رسانهگروهی در مقابل،  ؛نهادهای سنتی نگریست
توزیع زیرا رسانه نيز همانند دین به ؛و با دین تباین دارد بودهدارای کارکردهای جدید 

دهد که مورد کل میای شگونهرابطه انسان با محيط اطرافش را به و معرفت پرداخته
 نظر دین نيست.

موجب ترویج  -ویژه از نوع بصری آنبه -ها با الگوسازیرسانهاز طرف دیگر، 
ها اغلب برای ترویج رسانه ؛ چرا کهشونددین مینوعی نگاه سطحی و ظاهری به

 پردازند که خصلت نمایشی دارند؛ هایی از دین میمعارف دینی به بازنمایی جنبه
                                                           

 .4. ص ،1385 طوس، . فخار1
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   کرو تف فتهین در حد آداب نمایشی تقليل یاشود اعمال و معارف دباعث می مسئلهاین 
یافته باقی مرور زمان از بين برود و دینی عرفی و تقليلدر مورد عمق معارف دینی به
 شود.ای گفته میدین رسانه، یافته و نمایشیتقليل بماند؛ در اصطالح به این دین

 خواهندهای نوین برای تبليغ معارف دینی میطرفداران استفاده از رسانهبنابراین، 
 کند.ای میهای مدرن دین مردم را رسانهاما همين رسانه ؛باشند ای دینی داشتهرسانه

تنها بين رسانه و دین معتقد است نهرسد، نظر میتر نيز بهکه موجه دیدگاه دیگر
در طول تاریخ ها ، رسانهتحقيقات گستردهبلکه بنا به ؛ارتباط تنگاتنگی برقرار است

هميشه از هنر  -خصوص دین اسالمبه -و ادیان ند،اها بودهمقوم دینداری انسان
تاریخ هزار و چند صد  ، کهای جدید برخوردار بوده استسانهزیستی رجذب و هم

  1.ساله اسالمی گواه آن است

ثر منابع ؤکارگيری مبهمعنای بهمدیریت رسانه دینی  بيان شده،با توجه به مطالب 
عبارت است از ين چنهماست؛ ای انسانی و امکانات مادی در سازمان رسانه

دست هها و محتواهای ارائه شده بر اساس موازین دینی برای بدهی روشجهت
 .ثيرگذاری هر چه بيشتر در مخاطب و کسب اهداف آن سازمانأآوردن ت

 مروجین دینی نقشها و جایگاه رسانه
 هااز جمله این رسانه ؛های مختلف قرار دارندرسانه امروزه بسياری از مردم در احاطه
در اختيار مخاطبين  -روزدر طول شبانه -مختلف ءفضای مجازی است که به انحا

از طریق فضای مجازی برخی حتی اطالعات و نيازهای روزمره خود را ؛ است
 کنند.کسب می

 
 

                                                           
 .۶۷. ص ،1390 فيرحی،. 1
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 :گویددر این ارتباط می مانوئل کاستلز
عی که بر چون تجارب واقهم -که تار و پود زندگی ما هستندعلت اینها بهرسانه

گاهی و رفتار ما ت -ثير دارندأیاهای ما تؤر و مواد خامی را  ،گذارندثير میأبر آ
 1.کندما با استفاده از آن کار می سازند که ذهنفراهم می

فراتر از که این  ،ها بر انسان امروزی فواید و مشکالت خود را داردسيطره رسانه
خالی از وجه نيست که تصورات  اما توجه به این نکته اهداف این پژوهش است؛

 پذیرد.ها صورت میز دریچه رسانههای اطراف خود ای مردم نسبت به واقعيتتوده
اقعيت کنند چه چيزی وها هستند که برای مردم مشخص میامروزه این رسانه

 توان گفت ذهن آزاد و متفکر بشر در زندانمیتا جایی که  دارد و چه چيزی موهوم است
صورت های پيچيده بهای گوناگون گرفتار است؛ القائاتی که با روشسانهالقائات ر

گاه مخاطبين تغي  .کنددهی میو فکرها را جهت دگذارثير میأر مستقيم بر ناخودآ
زیرا بسياری از مردم جهان  ؛آمده غفلت کرد های پيشدر مقابل نباید از فرصت

 ویژهبه -هانویت واقعی به رسانهبرای انتخاب و یا پيروی از یک دین و یا کسب مع
 کنند.االت خود را در اینترنت جستجو میؤو پاسخ بسياری از س کردهتکيه  -اینترنت

 :فرمایندمی -در این رابطه -امام خمينی
ها باید تمام اقشار ملت با این دستگاه ؛های تربيتی استدستگاه هااین دستگاه -

 2.تربيت بشوند؛ یک دانشگاه عمومی است
خصوص مسائل هب -مطبوعات باید یك مدرسه سيار باشند تا مردم را از همه مسائل -

بوعات باید یك مطد... جلوگيری کننصورتی شایسته از انحرافات و به آگاه نمایند -روز
 3.مردم هدایت شوند ،صورتی که اگر دست مردم بيفتدیعنی به ؛بنگاه هدایت باشند

                                                           
 .82. ص ،1389 حاجيانی، و باصری. 1
 .399 .ص ،۶ج  تا،بی خمينی،امام . 2
 .۶1. ص ،18ج ،همان. 3
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 شدچهره انجام میصورت چهره بهینی عمده بههای ددر گذشته تبليغات و آموزش
 :که دو عنصر اصلی داشت

  ؛مکان که بيشتر حضور در مساجد بود .1
  .د را داشتثيرگذاری خاص خوأطور کلی سيمای مبلغ دینی که تاخالق، رفتار و به .2

این مهم  ؛فراوانی داردهای گونه از تبليغ و آموزش محدودیتایندر عين حال، 
خاطر اهميت هدر کنار استفاده از تبليغ و آموزش سنتی معارف دین بشود باعث می

          -های نوینثر و حداکثری از رسانهؤسمت استفاده مبه ثيرگذاری آنأو نوع ت
 حرکت کرد.  -خصوص فضای مجازیهب

در چه بيشتر ظرفيت موجود در فضای مجازی  برای تحقق هررسد نظر میبه
 باید رویکردی تخصصی و مدیرتی داشت. ،یترویج معارف دین مسير

یت رسانه  راهكارهای عملی مدیر
 هانظریهاما عمده این  است؛ بسياری ارائه شده هایهدر رابطه با مدیریت رسانه نظری
نظام سياسی و  1داریاقتصاد سرمایهها بر پایه نظام و الگوهای ارائه شده توسط آن

؛ استوار است روت از هر چيز به هر قيمتیرت و ثکسب قدبر  ، کهگرددغرب باز می
ثر أها متاز این نظام -خواسته یا ناخواسته -مدیریت رسانه نيزهای هنظری غالب لذا

  ،شوندمعنا می قتصاد رسانهاالگوهای مدیریت رسانه ذیل  بيشترای که گونهبه 2؛هستند
        ها يار کمپانیو آن را ابزاری در اخت 3به فرهنگ نيز نگاهی صنعتی داشته و حتی

 بينند.های اقتصادی میو کارتل

                                                           
1. Capitalist Economy 

 .55. ص ،1392 نعمتی،. 2
 .12 .ص ،1393 موسوی،. 3
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ای اسالمی ای هدایت و ارائه رسانهثر در راستؤارائه الگویی مناسب و م البته
 که نياز به تدقيق بسيار دارد. مشکل استکاری  ،برای ترویج معارف اسالمی

دو  مباحث مدیریت رسانه به -شد بيانطور که همان -بندی کلیدر یک تقسيم
 شود:، که در ادامه به تبيين هر یک پرداخته میشودتقسيم میزیر بخش اصلی 

 ای؛مدیریت سازمان رسانه .1
 مدیریت محتوای رسانه. .2

یت سازمان رسانه  ایمدیر
مدیریت سازمان  مطالبهمان  -عمده بحث -ایدر بخش مدیریت سازمان رسانه

ای ارتباط پيچيده ،افراد و منابع ای مدیریتاست با این تفاوت که در یک سازمان رسانه
اما از اصول کلی  ای رسانه دارد؛ها و حتی محتوعرصه ابزارها، روش گيری دربا تصميم

 شود.عدول نمی -2نسه اصل اساسی مدیریت سازما -1ریزی، هدایت و کنترلبرنامه
 ؛ندشوگانه مطرح میل همين اصول سهذی ،بندی بهتر مطالبدسته منظوردر ادامه به

نيست  -سنتی -کالسيکمربوط به مدیران  -صرفاً  -چنين مطالب مطرح شدههم
 مند شوند. بهره ،شده بيانتوانند از نکات کاربردی می نيزبلکه مدیران اقتضایی 

 اندازهااهداف و چشم .1
ریزی صحيح و دقيقی داشته موفق خواهد بود که بتواند برنامه زمانی یک مدیر رسانه

گذاری صحيحی ریزی دقيقی داشته باشد که هدفمهتواند برنامیو زمانی  ،باشد
اندازهای بر اساس چشمچنين زمانی هدفگذاری صحيحی دارد که هم ؛داشته باشد

یتمدت و بلندکوتاه  ها انجام پذیرد. مدت و در نظر گرفتن اولو

                                                           
1. Planning, Leadership and Control 

2. Organization Management 
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   اهد خوکه می اینداز یک سازمان یا نهاد رسانهادر تعيين چشمطور کلی، به
زیر لفه ؤتوجه به چند م ،ترویج معارف دینی بپردازدفضای مجازی به در عرصه

 :ضروری است
 ؛سوهم سو و غيرهای همای نسبت به سایر رسانهتعيين جایگاه سازمان رسانه .1

 هاچنين چگونگی ارتباط و یا حتی تقابل با آنهم
ود را ن خأست که یک رسانه ابتدا جایگاه و شاین نکته بسيار مهم ا

 تعيين اهداف و مخاطبين بپردازد.سپس به ،بشناسد
  ؛یابی در بازار فرهنگ الکترونيکسهم .2

نوع مطرح شده اما توجه به 1لفه در فضای اقتصاد رسانهؤهر چند این م
 آن ضروری است. سازی شدهبومی

در عصری که هر تفکری با استفاده از ابزارهای گوناگون در تالش است 
الزم است یک رسانه دینی که امر ترویج  ،ترویج کند فرهنگ خود را

از وضعيت  ،ای فرهنگی است را بر عهده داردمعارف دینی که مقوله
 مطلع باشد.موجود در فضای القائات فرهنگی 

که بدانيم بسياری از معارف  یابدمیجا اهميت بيشتری لفه آنؤاین م
غرب در  دنيازده گرا وا سبک زندگی مصرففرهنگی دین مبين اسالم ب

فضایی که این مسئله تضاد حداکثری است و موجب ایجاد تقابل شده، 
بداند به چه اندازه و با  -باید دقيقاً  -مدیر رسانه ؛ لذاکندایجاد میرقابتی 

این ؛ البته ز ظرفيت فضای مجازی استفاده کندتواند اچه شرایطی می
 .ای مجازی است، دقيق و عميق در فضروزهمطلب نيازمند رصدی ب

                                                           
1. Media Economics 
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تنها مدیر رسد و نهبسيار ابتدایی به نظر می -در ظاهر -لفهؤهر چند این م
اذعان  ،باشدآشنا یک رسانه بلکه هر فردی که اندکی با فضای مجازی 

روز و عميق هتنها رصدی بمهم است؛ اما در عمل نهای لفهؤمکند می
 شود.يت داده نمیبه آن اهم نيزبلکه در صورت انجام  ،شودانجام نمی

چنين  ؛ چونماندگی رسانه خواهد بودلفه، عقبؤانگاری در این منتيجه سهلبنابراین، 
 .شودمرور زمان به انزوا کشيده میو به ،تواند با مخاطب خود ارتباط برقرار کندای نمیرسانه

 های ارائه محتواتمام راه با شناسایی شناسایی امکانات فضای مجازی .3
 مين و ارائهأافراد موجود در سازمان در زمينه توليد، تان مهارت سنجش ميز .4

 . ینی با استفاده از ابزارهای جدیدمحتوای د
های ها و قابليتالزم است مدیر رسانه از ميزان مهارت -ترپيش -البته

 افراد موجود در سازمان اطالع کامل داشته باشد.
 نوبت به هدفگذاری ،رسانه ازاندها و مشخص شدن چشملفهؤم اینپس از حصول 

 شود.های کالن و خرد تقسيم میها به دو قسم هدفهدفگذاری در سازمان ؛سدرمی
شوند؛ در هر یعنی اهداف به کالن و خرد تقسيم می ؛در رسانه دینی نيز چنين است

 توجه به اولویت امری حياتی است.نيز دو قسم از اهداف کالن یا خرد 
های دینی و مروج دین شبيه به هم اهداف کالن در بسياری از رسانهاست که  بيان این نکته الزم

با توجه به عواملی ، و کننداندازهای آن تغيير میه چشماما اهداف خرد هر رسانه با توجه ب ؛است
 شود.مشخص می مجموعه مورد بررسی، چون رسالت، آموزشی یا تبليغی بودن و مخاطبينهم

یتبه -های دینیاهداف کالن در رسانه  عبارتند از: -ترتيب اولو
 ؛ معرفت دینی یارتقا .1

گاهی بزرگترین دشمن دین  معرفت دینی بزرگترین  است؛ اماجهل و ناآ
 هاست.سالح در مقابل دشمنی
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 ؛ترویج هنجارها و رفتارهای دینی در ميان مخاطبين .2
معرفی راهکارهای صحيح برخورداری از معنویت دینی و دوری از  .3

 ؛های عرفانی کاذبجریان
 ی؛های فکری انقالب اسالمها و بنياندار کردن شناخت و باور به ارزشریشه .4
 ؛فرهنگی ثير مخرب تهاجمأمصونيت دادن به اذهان از ت .5
حتی از مذاهب و اقوام  -مسلمانان ميانایجاد همگرایی عمومی  .6

 ؛دینید فضای همکاری، محبت و وحدت درونو سعی در ایجا -مختلف
گاه .7  ؛های حساس در برهه زمانی خاصازی نسبت به مقولهسآ

یزیبرنامه .2  ر
ریزی دقيق است که بدون در نظر گرفتن اصل اول در موفقيت یک سازمان، برنامه

 پذیر نخواهد بود. امکان ،اندازهای نهاد مورد نظراهداف و چشم
یتدر مرحله برنامه تنظيم  نيزهای موجود و ریزی مدیر باید ضمن توجه به اولو

ن کند که ای تعييهای مجموعه، وظایف را به گونهنحوه ارتباط بين افراد و گروه
   هترین شکل ارائه شود به ب ،مين شودأثيرگذار توليد یا تأمحتوایی وزین، جذاب و ت

 ،این وظيفه که بر عهده مدیر رسانه است ؛ثيرگذاری را داشته باشدأو بيشترین ت
 يات و مشکالتر رسانه اطالع دقيق داشته باشد تا با جزئاز روش کا اوکند ایجاب می

 از نزدیک آشنا شود.
کند دستوراتی در برخی موارد مدیر رسانه بر اساس گزارشاتی که دریافت می

البته این  ؛ا شرایط موجود امکان وقوعی نداردخواهد که بو چيزهایی می ،دهدمی
ریت در تضاد است؛ این افراد دیدگاه با طرز فکر بسياری از متخصصين علم مدی

تواند هر سازمانی را اعتقاد دارند هر کس دانش مدیریت سازمان را داشته باشد می
 اشتباه است. یدر حالی که دیدگاه؛ مدیریت کند
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 شودمی های مجازی برگزارصورت کالسآموزشی که به در یک رسانه ؛برای نمونه
ته باشد از نزدیک با مشکالت داش -هر چند جزئی -همکالسی ،مدیر مجموعه

 ،سازد. این مهمها را فراهم میو خيلی زود امکان رفع آن ،شودموجود آشنا می
 ثير اساسی دارد.أت اهدافشود که در دستيابی بهمیای ی رسانهسازی مجموعهموجب چابک

 هدایت .3
 دتنها چند مور در این قسمت که های متعددی داردای بخشهدایت سازمان رسانه

 شود:، بيان میثير اساسی در رسيدن به اهداف داردأکه ت آن
 ها سازی مجموعه در نگاه به اهداف و آرمانهمسو -

ها و بایدها در نظام در مبانی علم مدیریت مباحثی وجود دارد که به رابطه هست
شود در صورتی دستورات وی امتثال و به مدیر یادآور می ،پردازدمدیریتی می

این دستورات زمانی چنين، هماهد داشت که مقبول مجموعه باشد؛ حداکثری خو
ای افراد حاضر در سازمان های پایهمقبول خواهد بود که با نظام ارزشی و خواست

ای های پایهبه این منظور مدیر باید تالش کند خواست ؛هماهنگی داشته باشد
ان همان اهداف زمای تغيير دهد که افراد حاضر در سامجموعه خود را به گونه

 ای خود بدانند.پایه سازمان را خواسته
دستيابی  ،تا زمانی که تمام افراد در نگاه به اهداف مجموعه همسو نباشندبر این اساس، 

صورت دستوری به البته این مهم ؛ار مشکل یا حتی ناممکن خواهد بودبه اهداف بسي
 گفتگوهای متعدد حاصل شود.مرور زمان و طی جلسات و یابد و باید بهتحقق نمی

 هاتفكیک بخش -
 نمدیر سازما ؛ لذاهمراه خواهد داشتثيرات مثبت و منفی بهأها در یک سازمان تتفکيک بخش

 د.جلوگيری کنهای احتمالی ثيرات منفی از آسيبأباید بتواند با کنترل و کاهش ت
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وضوعی ها بر متمرکز حداکثری هر کدام از گروه، هاثير مهم تفکيک بخشأت
البته کسب نتيجه مناسب از تفکيک  ؛کندکه بازدهی را چندین برابر میخاص است 

با در نظر گرفتن شرایط  -صورت مناسببه -ها زمانی است که امور مختلفبخش
کاری تا از تداخل و موازی ها تقسيم شودو لوازم و با مالک واحد بين گروه

 يری شود و بازدهی را افزایش دهد.جلوگ
های مختلف بر اساس کارکرد، بخش -طور معمولبه -اییک سازمان رسانهدر 

ک رسانه برای نمونه اگر ی 1؛شوندبندی میمحصول، مخاطب و منطقه جغرافيایی تقسيم
  هایی تخصصی را در خود ایجاد کند و هر گروه بخش ن خود،مخاطبيدینی با توجه به

 کنند.سب با نياز مخاطب تنظيم میوای خود را متناای خاص متمرکز شوند، محتدر رابطه با دسته
چنين تفکيکی موجب ایجاد  ،ها بر موضوعات خاصدر کنار تمرکز بخش

البته مدیر رسانه باید توجه کافی داشته  ؛شودوری میرونی و باالرفتن بهرهرقابت د
های ریی که باعث درگياگونهباشد که رقابت ایجاد شده  بيش از حد افزایش نيابد به

چنين باید توجه داشته د؛ همانو حس حسادت ميان افراد را برانگيز  هدداخلی ش
 هاست.ها نيازمند هماهنگی حداکثری گروهباشد تفکيک بخش

جانبه و تالش بيشتر در تواند با استفاده از کنترل چندمدیر رسانه میبنابراین، 
و با  رساندهبه حداقل ها را آثار منفی تفکيک بخش ،همسوسازی اهداف مجموعه

 وری را چند برابر کند.بهره ،سازی مجموعه خودهماهنگ
بلکه  ؛شودالبته صرف تکرار هدف کلی رسانه موجب همسوسازی اهداف نمی

و توجه بيشتر  -صورت عمومی و خصوصیبه -مدیر رسانه باید با جلسات متعدد
و به آنها هدف  نمودهمشخص ها را مسير حرکت هر کدام از گروه ،گذارثيرأبه افراد ت

 تری متناسب با اهداف کلی بدهد.جزئی
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 نظارت و کنترل .4
سهم که هر کدام  ،در رابطه با مدیریت رسانه دو نوع نظارت و کنترل وجود دارد

 :مهمی در پيشرفت رسانه دارند
 ای؛در ساختار سازمان رسانهفعال  نظارت بر مجموعه .1

 که هر کدام وظيفه خاصی را بر عهدهاست ی هایافراد و گروهاین نوع نظارت بر 
 عی در پيشبرد اهداف رسانه دارند.دارند و در کنار یکدیگر س

چگونگی  و فاده از ابزارهای مختلفمدیر باید با استدر این نوع نظارت، 
و در صورت نياز با  ،ها را بسنجدميزان بازدهی آن هاارتباط افراد و گروه

 افزایش دهد.  وری راهای مختلف بهرهروش
دی ای است که الگوها و ابزارهای متعدوری در سازمان مقولهافزایش بهره

    ها غير شرعی برخی از آن، که البته برای حصول آن پيشنهاد شده است
توان وری توسط مدیر میو غير اخالقی است. از راهکارهای افزایش بهره

اطفی و جابجایی های عهای مالی، تغيير فضای کار، مشوقبه مشوق
 اشاره کرد. -در صورت نياز -نيروها

 ؛ثيرگذاری آنأشده، نحوه ارائه و ميزان ت نظارت بر کيفيت محتوای آماده .2
 شود.بيان میدر بخش مدیریت محتوا توضيحات مربوط به این نوع نظارت 

یت محتوای رسانه  ایمدیر
خوبی رسانه باید به مدیر یک ؛عوامل گوناگونی وابسته استموفقيت یک رسانه به

 ؛کندثيرگذاری را تعيين میأده یا استاد خوب نيست که ميزان تبداند که این فقط مبلغ، گوین
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ميزان  ،شوندتوسط مدیر رسانه اداره میعوامل ای از ای مدرن مجموعهبلکه در رسانه
 1کند.ثيرگذاری را مشخص میأت

 -همگی -ها و چگونگی توليد و ارائه محتواوش، رها مانند ابزارهادقت نظر در هر کدام از بخش
 شود:ها پرداخته میتبيين آن، که در ادامه بهو کسب اهداف اهميت فراوانی دارد ثيرگذاریأدر ميزان ت

 توجه به ابزارهای جدید ارتباطی .1
 طور کلی،به ؛ستقابل دسترسی ا -ایدر هر نقطه -امروزه اینترنت  در اشکال گوناگون

شتری هایی  طراحی کند که افراد بيروز باید محتوای خود را در قالبهیک رسانه ب
 ه زمانی بيشتری قابل دسترس باشد.که در بازیا اینو  بتوانند از آن استفاده کنند

این  ،شودافزار برای مسائل آموزشی یا تبليغی آماده میاگر یک نرم ؛برای مثال
از جمله  -های رایانه و تلفن همراهعامل افزار باید قابليت اجرا در انواع سيستمنرم

 را داشته باشد. ISO ویندوز، مکينتاش، اندروید و
دار ترویج معارف دینی در فضای مجازی است عهدهکه ای مدیر رسانهاز طرف دیگر، 

 هایشبکه ؛ بلکهشودو وبالگ خالصه نمی تارنماباید بداند ظرفيت موجود تنها در ایجاد چند 
  ماندگی است.اند که غفلت از آن موجب عقباه خاصی نزد توده مردم پيدا کردهاجتماعی جایگ

 های جدید تبلیغی و آموزشیتوجه به روش .2
 ،کنندهای نوین استفاده میعلم ارتباطات در رابطه با افرادی که از رسانه صاحبنظران

عبور  برخی محققين از مخاطب هاهدر جدیدترین نظری ؛های متفاوتی دارنددیدگاه
 2کنند.معرفی می گيرارتباط ،های نوین را کاربر و در درجه بعدو کاربران رسانه کرده
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بسياری از ساز و کارهای  ،در صورتی که دیدگاه اخير مورد قبول واقع شود
تغيير جدی خواهد داشت؛ اما با نياز به -های دینیرسانه ویژهبه  -هارسانه کنونی

آموزش در  ها دو رویکرد اصلی در روش تبليغ ون آنفرض مخاطب یا کاربر دانست
 شود:که در ادامه تبيين می فضای مجازی وجود دارد

گاهی -  بخشیروش آ
 ؛کننده اطالعات و برخوردار از عقل سليم است آدمی موجودی انتخابگر، پردازش

زیرا بر اساس تجارب گذشته و نظام باورهای  ،ثير رسانه بر او محدود استأت لذا
 به همين دليل ؛ر معرض چه نوع اطالعاتی قرار دهدگيرد که خود را دد تصميم میخو

ز طریق آن با نظام باورهای او ها و اطالعات منتشره اگزیند که پيامای را برمیرسانه
  1خوانی داشته باشد.هم

ای استفاده کند و چه کند از چه رسانهانسان انتخاب می -خود -عبارت دیگربه
 های ارسالی توسط رسانه بپذیرد.را از مجموعه پيام اطالعاتی

           با توجه به انتخابگر بودن مخاطب، کيفيت محتوا و و چگونگی ارائه آن 
صورت و باید متناسب با نوع مخاطب به ،از حساسيت خاصی برخوردار خواهد بود

 های ضد دینیانهسدر ميان راستفاده از این روش  که؛ چه اینای تنظيم شودچندمرحله
؛ کنندرا در همان ابتدا مطرح نمیها تمام مطالب این رسانه ؛ البتهبسيار شایع است

افزایش اطالعات و جذب مخاطب،  محتوای خود را در سه مرحله -غالباً  -بلکه
 کنند.قاء مطالب نادرست تنظيم میایجاد شک و ال
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 عریان مطالب روش صحيحیمدیر رسانه دینی باید بداند بيان خشک و بنابراین، 
ها را حداقل  در سه سازی، آنمحتوای دینی نيست؛ بلکه باید ضمن جذاب در ارائه
 :تنظيم کند زیر مرحله
 ؛مخاطب جذب .1
گاهی .2  ؛معارف دینیبخشی نسبت بهآ
 مستدل.متقن و  هاین معارف تبيين شده توسط استداللدار کردریشه .3

در ابتدا محتوای ن صورت است، که سازوکار اجرایی این مراحل نيز به ای
جریان آموزشی یا تبليغی باید در سطح پایين، جذابيت باال و بدون اظهار گرایش به

در ادامه پس از جلب اعتماد  ای مطرح شود.اسی، مذهبی یا فرقهخاص سي
ارف دینی معشود تا نگاه وی بهمخاطب، محتوایی با سطح باالتر به او ارائه می

های فکری او نياز است تمام سپس برای استوار کردن پایه ؛تر شودقيقتر و دواقعی
 د.  شوواکسينه  ،هات و القائاتمعارف ارائه شده مستدل شود تا در مقابل شب

 روش اقناع و القاء محتوا -
 -امروزه -به این بيان که ؛متفاوت است، به مخاطب در این روش با روش اول نگاه

آن مخاطبان با انبوهی  شرایطی که در ؛ای قرار دارندسانهها در شرایط اشباع رانسان
اقناعی همراه  ها و فنون پيچيدههای توليدی که همواره با تکنيکها و پياماز رسانه

 و فرصتی شدهها تسليم محض ؛ به طوری که گاهی در برابر آنباشندمیمواجه ،هستند
  1برای تفکر، نقد و حتی انتخاب ندارند.

غير مستقيم  استفاده از عناصر ،حجم محتواتوانند با باال بردن ها میایط رسانهدر این شر
 و بدون گرفتهها گزینش را از آن و قدرت تفکر ،و اثرگذاری بر روح و ضمير ناخودآگاه مخاطبان

 ی مورد نظر را به او القاء کنند.که مخاطب احساس کند در معرض آموزش قرار دارد، محتوااین
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های معاند از این روش برای حدود دو دهه است که بسياری از رسانه کهبا این
های دینی از روش رسانه -چنانهم -کنندالقاء شبهات و مطالب انحرافی استفاده می

گاهی برای پاسخ  ؛ در حالی کهکنندگونه شبهات استفاده میبخشی برای پاسخ به اینآ
مخاطب هجوم هایی است که بهيامقطع سلسله پ -کار اصلی -مطالب روش القاءبه

 افکنان است.مبانی شبههچنين خروج ار الک دفاعی و حمله بههم ؛اندآورده
 ،احسن در علم منطق است شبيه قواعد باب جدل، روشبحث و مناظره در این 

اگر مبلغ  د؛ چونخصم هستن -نه اقناع -و اسکات دنبال اقناع مخاطبکه طرفين به
 شکست خواهد خورد. ،دنبال اقناع خصم باشدبه دینی در یک مجادله

 های توليدی و استفاده ازبنابراین رسانه دینی باید برای موفقيت با باال بردن حجم پيام
 ؛مخاطب القاء کندشکلی غير مستقيم معارف دینی را بهامکانات موجود هنری به

 وزش ببيند.ای که مخاطب ضمن سرگرمی و تفریحات بصری و شنيداری آمگونهبه
در یکی از این دو روش نباید های دینی رسانه بيان این نکته نيز الزم است که

جا که دین اما از آن ،بلکه باید با هر دو روش فعاليت داشته باشند؛ محدود شوند
گاه  های، هدف اصلی رسانهاست سازی بشر از طرف خداوند متعال نازل شدهبرای آ

گاه  د. ده مردم باشسازی تودینی نيز باید آ
در هر کدام از دو روش، یک نکته اساسی وجود دارد و آن رها نکردن که نتيجه آن

فردی که تحت آموزش چون  ؛اندرسانه ارتباط جدی پيدا کرده مخاطبينی است که با
سرمایه آن رسانه  ،رسانه دینی بوده و مراحل آموزشی را با موفقيت طی کرده

       ،این رسانه باشد اسطهواند در سطوح مختلف وتشود و خود او میمحسوب می
 منتشر کند.و سایر اقشار،  و معارف دینی که آموخته در سطح خانواده، همکاران
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 وریجا از این طيف بهرههریزی و استفاده بتواند با برنامهمدیر رسانه میچنين، هم
 -العالمية المصطفی ةجامع از جمله -که در برخی مراکز علمی ،ها برابر کندرسانه را ده

 شاهد آن هستيم.

 سازی و ارائه محتوا آماده .4
؛     آیدحساب میشناسنامه آن رسانه به ،شودمحتوایی که از یک رسانه منتشر می

 دهند که نشر میها را با کميت و کيفيت محتوایی رسانه -عموماً  -کهچه این
 کنند.ارزیابی می

ترین هدف یک رسانه است تا حد زیادی مهم ثيرگذاری کهأت ،از طرف دیگر
مدیر رسانه باید تمام تالش خود را ؛ لذا مسبب کيفيت محتوای ارائه شده است

بهترین کيفيت را  ،محتوای آماده شده با توجه به امکانات موجود متوجه آن کند که
 داشته باشد.

 شود:می ، که در ادامه بياناین کار سه مرحله اساسی وجود داردتحقق برای 
 مین محتواأتولید و ت -1

اهداف با توجه به و نيزنسبت توانایی مالی، انسانی و ابزاری که دارد ای بههر رسانه
 ،کند و هر مقدار را که نتوانست توليد کندخود، محتوا توليد می از پيش تعيين شده

 کند.مين میأاز منابع داخلی یا خارجی دیگر ت
 :لفه توجه شودؤيرگذار باید به چند مثأوردن محتوایی مناسب و تم آدر این مرحله برای فراه

 مخاطب -
افرادی هستند که در آن سوی رسانه از محتوای  این پژوهش،منظور از مخاطب در 
مخاطب بخشی اساسی از فرایند مربوط به ارتباطات  ؛کنندارائه شده استفاده می

  1جمعی است.
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 در علوم رسانه و ارتباطات ایهای گستردهثبح ،در رابطه با مباحث مربوط به مخاطب
شناخت مخاطب برای  ،چه در این تحقيق اهميت دارداما آن ؛شودمطرح می

 شود.وایی است که به وی ارائه میسازی محتمتناسب
    -گزینشگر -توان مخاطب را به سه دسته اصلی منفعل، فعالدر این راستا می

 1تقسيم کرد. و هوشمند
 گرمخاطب فعال یا گزینش ،بندیدر تعيين مخاطبين بر اساس این تقسيممالک اصلی 

 مخاطب منفعل ؛به صورتی که اگر فردی ویژگی مخاطب فعال را نداشته باشد ؛است
 هایچنين اگر فردی عالوه بر دارا بودن ویژگی مخاطب فعال ویژگیهم ؛شودناميده می

 شود.میمخاطب هوشمند ناميده  ،داشته باشد نيزدیگری 
او در مقابل  یو سرسخت تمقاوم ،های مشهور مخاطب فعالیکی از ویژگی

پذیرد و برای ادعاهای مطرح آسانی چيزی را نمیمخاطب فعال به 2؛رسانه است
 گردد.دنبال دليل میبهنيز شده از طرف رسانه 

پذیر مخاطبی اثر ،شود که مخاطب منفعلروشن می، مالکاین با توجه به 
 کند.حتوای ارائه شده را قبول میمل و گزینش، مأای که بدون ته گونهاست؛ ب

او در قبال رسانه  ب همواره منفعل است و یا مواجههکه گفته شود مخاطالبته این
دور از واقعيت است؛ زیرا بر مبنای همواره فعاالنه و هدفمند است، اشتباه و به

؛ افتداده از رسانه اتفاق میدو نوع استفتوان نتيجه گرفت که هر می ناواهای فریافته
رهای متعددی بستگی دارد که از فعال بودن در برابر رسانه به متغي فعال و غير لذا

-شناختی مخاطبهای جمعيت، ویژگیهاتوان به نوع برنامهجمله این متغيرها می
 رسانه،نگرش مخاطب به -مليت و سن، تحصيالت، شغل، جنس، مذهب، نژادمثل 
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ای و غير منابع رسانه اعم از -منابع ارضای نيازهایشترسی مخاطب بهدس
  1اشاره کرد. -ایرسانه

مخاطبی است که عالوه بر مقاوم بودن در مقابل القائات نيز مخاطب هوشمند 
 حتوا را کشف کند.تر مهای عميقکوشد الیهست و میانگر و منتقد رسانه، جزئی
 غالبابتدا با رصدی دقيق مشخص سازد که مدیر رسانه باید که نتيجه آن

سازی محتوایی سپس نسبت به آماده ؛او  از چه گروهی هستند مخاطبان رسانه
 ها و اميالریزی کند؛ به این صورت که محتوا متناسب با نيازها، خواستمتناسب برنامه

فق باید البته یک رسانه مو؛ ری را داشته باشدثيرگذاأمخاطب تنظيم شود تا بيشترین ت
تری از افراد را و طيف گسترده ،برای هر سه گروه از مخاطبين برنامه داشته باشد

 جذب کند.

 جذابيت در محتوای رسانه -
  2کند.و جذب می کشيدهجانب خود شود که هر چيز را بهای تعبير میاز جذابيت به قوه

 اریثيرگذأموعه عواملی است که موجب جذب و تجذابيت در رسانه محصول مج
کنند ها تمام سعی خود را میرسانه ،در عصر حاضر؛ شودحداکثری در مخاطب می

 جذب کنند.تر ارائه دهند و بدین وسيله مخاطبين بيشتری محتوایی جذاب که
 ضروری است:زیر لفه ؤسازی محتوای رسانه توجه به سه مدر جذابطور کلی، به
 نياز مخاطبجذابيت با توجه به .أ

 سازیلفه در جذابؤترین ماولين و مهم ،طب توسط مسئولين رسانهشناخت دقيق مخا
 پرسشدو  ،آیدميان میمحتوای رسانه است؛ زیرا وقتی سخن از جذابيت در رسانه به

 شوند:طرح می زیر
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 ذابيت برای چه گروهی مد نظر است؟ج -
 ،ئه شده توسط این رسانهچه کسانی قرار است با دریافت مطالب ارا -

 جذب شوند؟
سطح و نياز مخاطب را  ،ه این دليل مدیر رسانه ابتدا باید با تعيين فرایندیب

مين أا تریزی، توليد یای مجموعه را هدایت کند که برنامهسپس به گونه شناخته و
 د. های مخاطب باشمتناسب با ویژگی ارائه آن محتوا و نحوه

هوشمند محتوای خود  و های دینی نيز باید متناسب با مخاطبين منفعل، فعالرسانه
 -ریزی کند که برای مخاطبين منفعلمدیر رسانه باید طوری برنامه ؛ لذارا جذاب کنند

گاهی -بيشتر  آموزی استفاده شود.وسيله سرگرمیهبخشی باز روش القاء و در کنار آن آ
ها به عنوان بلکه به رسانه ؛مخاطبين منفعل عالقه چندانی به تفکر ندارند بيشتر

هایی لذا باید با باال بردن حجم پيام ؛کنندای برای تفریح و سرگرمی نگاه میلهوسي
ت تفریح استفاده از ظرفي و نيز صورت غير مستقيم حاوی معارف دینی هستندکه به

 مخاطب القاء کرد.محتوای مورد نظر را به ،و سرگرمی
گونه مخاطبين به این پيوستهنسبت پيچيده و برای انتقال مفاهيم به عنوان مثال؛به

آموزی البته سرگرم ؛استفاده شود 2هاگرافيکو موشن 1هانگاشتبهتر است از اطالع
 -شعر و ادب آثاربلکه از دیرباز حکمای اسالمی در  ،منحصر به مخاطبان منفعل نيست

 پرداختند.   می مخاطبينبه پند و اندرز  -های گوناگونبا بيان لطيفه
 ،بخشی استفاده شودباید بيشتر از روش آگاهی گربين فعال و گزینشابطه با مخاطدر ر

و محتوای توليد شده ضمن تبيين محتوا همراه با استدالل باشد تا زمينه را برای اقناع 
 نين مخاطبی فراهم سازد.چ
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گاهی و با  ،پا را فراتر گذاشت بخشیدر رابطه با مخاطبين هوشمند باید از حد آ
؛ چرا که این دسته از محتوا را جذاب کرد ،ایی و رمزگذاریاستفاده از نمادگر

دنبال نقد و کشف و بيشتر به ،کنندمخاطبين با دقت نظر باالتری محتوا را دنبال می
 را لحاظ کند. هاآن کنند که سطح فکرینتخاب میای را ارسانه؛ لذا هستند

 های رسانهویژگیجذابيت با توجه به .ب
؛ طلبدخود را میجذابيتی مخصوص بهکه دارد،  هایه ویژگیای با توجه بهر رسانه

 های خاص خود را دارند.ویژگی -همگی -های خواندنی، شنيداری و دیداریرسانه لذا
 فردیهای منحصر بهو سنتی است؛ جذابيتمنبر که یک رسانه دینی  ؛برای نمونه

لمی و معنوی چهره، سطح عهای مکانی و زمانی، تخاطب چهره بهویژگی؛ دارد
ثير مستقيم أجذابيت منبر تمبلغ و پيروی مبلغ از اصول خطابه اموری هستند که در 

        آنیتحرک تصویر و تغيير  ،های دیداریچنين یکی از ذاتيات رسانههم؛ دارند
 در چشم مخاطب است. 

وقتی یک  ؛ چرا کهاین مطلب مورد انتظار مخاطب نيز هست ،از طرف دیگر
ا تدریس ضبط شده با کادر ثابت و کم تحرک برای مدتی طوالنی  پخش سخنرانی ی

 کندنوعی دلزدگی برای آنان فراهم میو به ،موجب خسته شدن مخاطبان شده ،شودمی
 نيزکه ممکن است مخاطب این دلزدگی را به محتوای دینی انتقال دهد و حتی از آن 

  1دلزده شود.
اینترنت  ؛ز این قاعده مستثنی نيستزی نيز اتبليغ و آموزش در فضای مجا

حتی و  رفه، دسترسی آسان و دائمیارتباط دو ط :های خاص خود را داردویژگی
 هستند که نباید مغفول واقع شوند.از اینترنت هایی ویژگی ،ناشناس ماندن کاربران
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 ندبرنامه داشته باشد؛ لذا هر چموارد  ای موفق است که برای همه اینرسانهبنابراین، 
خاطر حذف هاما ب ،صرفه استمقرون به 1غير برخط صورتآموزش مجازی به

 .کاهداز ميزان جذابيت می -چشمگيریصورت هب -ارتباط دوطرفه

 نحوه ارائهجذابيت با توجه به .ج
مندان خاص خود را های خواندنی و شنيدنی عالقهکه رسانهدر عصر حاضر با این

الوصول بودن و جذابيت در نحوه  ستند که سهلد؛ اما بسياری از مخاطبين هندار
 دانند.شرط اصلی انتخاب رسانه میدریافت محتوا را 

در این  ؛دهندهای کاغذی را ترجيح مینامههنوز افرادی مطالعه روز ؛برای نمونه
 کنند و برخی دیگر از این حدخبری استفاده می تارنماهایميان بسياری از مخاطبين از 

 ؛ها ارسال شودترین زمان به تلفن همراه آنخواهند اخبار در سریعمی و فراتر رفته
همانند تلگرام و  -های مجازیکنند که کانالی در شبکهاری را انتخاب میزلذا خبرگ

  ها ارسال کند.داشته باشد و اخبار را برای آن -سروش

 افزایی در محتوای رسانهمهارت -
گ رسانه       معارف دینی با های مخاطبين نسبت بهاهیدینی باید در کنار افزایش آ

ثير أهایی به وی بياموزد تا مخاطب تحت تمهارت ،در نظر گرفتن سطح مخاطب
 های مخالف قرار نگيرد.رسانه

 ؛ای در مخاطب استترین مهارت در این رابطه باال بردن سطح سواد رسانهممه
که موجب افزایش است، ها ای دانشی درباره چگونگی عملکرد رسانهسواد رسانه

 شود.ها توسط مخاطب میقدرت تجزیه و تحليل پيام
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136  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018) 

 سازیاعتماد -
 نيز ارتباط مستقيم ؛ای استری حداکثری آرمان هر رسانهثيرگذاأجذب مخاطب و ت

ه از مدیر رسانه باید با استفاد گيرد؛ لذاشکل میبا ميزان اعتماد مخاطب به رسانه 
 افزایش یابد.را اعتماد مخاطبين  راهکارهای مختلف تالش کند

افزایش اعتبار محتوای توان بهاز جمله راهکارهای کسب اعتماد مخاطب می
هایی که ای با استفاده از منابع متقن و مقبول، عدم اظهار گرایش به جریانرسانه

 ناشناس ماندن مخاطب اشاره کرد. و برای مخاطبين حساس است

 انسجام در محتوا -
ی باید بکوشد در طول زمان از وحدت رویه و انسجام محتوایی یک رسانه دین
 مسير نشود.گویی و انحراف از ای که دچار تناقضگونهبه ؛برخوردار باشد

 موظف است با استفاده از اهل فن، شورای هماهنگی ایبرای این کار مدیر رسانه
مين أد توليد و تتوای توليدی توسط واحبر مح لحظهبه لحظهتا  محتوا را تشکيل دهد

 نظارت شود.
 رقابتو  سبب حجم گسترده کارهای مختلفی دارند که بهها بخشبسياری از رسانه

 کاریها گاهی دچار موازیاین بخش تا جایی که یگر اطالع ندارندای یکدهاز برنامه
    جا وظيفه شورای هماهنگی محتواست که وارد شود این، شوندگویی میو تناقض
 رویه را حفظ کند. و وحدت

 ارائه محتوا -
اما در عرصه ارائه  ؛محتوایی با کيفيت را توليد کند ،ای با تالش بسياراگر رسانه

نحوه ارائه بخش ؛ لذا ف اصلی خود دست نخواهد یافتبه هد ،ناکارآمد باشد
 رتی جذاب، سریع و در دسترس باشد.صوباید به کهمهمی از کار است 
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استفاده این فضا بسياری امکانات از  که ای داردزی مخاطبين گستردهای مجافضاز طرف دیگر، 
یک رسانه موفق باید بتواند از تمام امکانات و فضاهای موجود استفاده  شود؛ در حالی کهمقتضی نمی

 ارائه دهد. باشد،ای که مورد پسند مخاطب گونههای هنری بهو محتوای خود را در قالب نموده،

 نظرسنجی -
اگر مدیری در عرصه آماری ضعيف  ؛ لذاریت رابطه تنگاتنگی با علم آمار داردعلم مدی

 شناسد.را نقاط ضعف و قوت را نمیریزی کند؛ زیتواند درست برنامهنمی ،عمل کند
نحوه  واگر یک مدیر رسانه نقاط ضعف و قوت محتوای توليد شده چنين، هم

 ند و کيفيت را باال ببرد.برطرف کتواند نقایص را نمی ،ارائه آن را نداند
نياز است از مخاطبين  ،که مدیر با چنين مشکلی مواجه نشودبرای این

و پس از شناخت  سنجيدهو ميزان رضایت و مقدار اثرگذاری را  ،نظرسنجی کند
 ها را اصالح کند.آن ،هاها و قوتضعف

 گیرینتیجه
های گوناگون از ای است که رسانهترویج معارف دینی در فضای مجازی وظيفه

  .دار آن هستندنهادهای مختلف عهدهها و طرف سازمان
ای را برای تبليغ و آموزش دینی فضای مجازی ظرفيت گستردهاز طرف دیگر، 

یادی از کار و مشکالت موجود، بخش ز یپيچيدگاما با توجه به ؛فراهم کرده است
 شود.این ظرفيت محقق نمی

 ،تحقق هر چه بيشتر این ظرفيت کمک کننده باشد تواند دریکی از اموری که می
رسانه  مدیر یکرسد نظر میبه .راهکارهای عملی مدیریت رسانه استپيروی از 
وری، ميزان بهره -پژوهشدر این  -شده بيانهای لفهؤتواند با اجرای مدینی می

 گيری افزایش دهد. صورت چشمجذب مخاطب و اثرگذاری را به
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