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Abstract 

In today's world, most attention of young people is focused on 

cyberspace, while the transfer of Quranic concepts in this space has 

not been done according to the requirements of the contemporary 

world. Therefore, understanding these conditions leads the Quranic 

trustees to the need to use new methods in transmitting Quranic 

concepts to the young audience. Using the descriptive-analytical 

method, the present study has investigated the methods of attracting 

Quranic concepts and the contexts of attracting the audience to the 

Quran by quoting verses and hadiths. Then, using the field method 

and publishing a questionnaire, he evaluated the effectiveness of these 

methods from the perspective of the audience. According to this study, 

the method of questioning and the use of narrative formats and 

performing arts have a great impact on the attractiveness of Quranic 

concepts and the main weakness in the transfer of Quranic concepts, 

practical and applicable transfer gap in their examples, and low use of 

images related to Quranic concepts in cyberspace. 

Keywords: Transmitting concepts, Method, Cyberspace, Audience, 

Quranic concepts. 
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مفاهیمقرآنیبهمخاطبجوانبراساسانتقالیشناسروش

اقتضائاتجهانمعاصر

 ، تهران، ایرانمیدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ،اریدانش  یرضا امان

  

  یدردشت یمیاهلل کر روح
دانشگاه علوم و  ،دیقرآن مج ریارشد تفس یآموخته کارشناس دانش

 ، ایرانتهران ،میمعارف قرآن کر

 چکیده
در  انتقال مفاهیم قرآنی که یدرحال، در دنیای امروز بیشترین توجه جوانان معطوف به فضای مجازی است

را به قرآنی  متولیان، درک این شرایطه است. لذا گرفتصورت ن جهان معاصر اقتضائات ر اساسب این فضا

سازد. پژوهش حاضر با  رهنمون می به مخاطب جوان های نو در انتقال مفاهیم قرآنی کارگیری روش لزوم به

های جذب مخاطب به  زمینهو مفاهیم قرآنی ازی س های جذاب ، روشتحلیلی - یتوصیفاستفاده از روش 

قرار داده است. سپس با استفاده از روش میدانی و انتشار  یموردبررساستناد به آیات و روایات،  را با قرآن

این پژوهش، روش طرح  بر اساساست.  از نگاه مخاطبان ارزیابی نموده ها را اثربخشی این روش، پرسشنامه

 و تأثیر زیادی دارند سازی مفاهیم قرآنی جذاب درهای داستانی و هنرهای نمایشی  بسؤال و استفاده از قال

استفاده کم از  و ها و قابل تطبیق بر مصادیق آن ضعف اصلی در انتقال مفاهیم قرآنی، خأل انتقال کاربردی

 است. فضای مجازی تصاویر مرتبط با مفاهیم قرآنی در

 .یقرآن میمخاطب، مفاه ،یمجاز یروش، فضا م،یانتقال مفاه :ها واژهکلید
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 مقدمه -0
شود.  شان می قرآن کریم، کتابی است که عمل به آن موجب شفای مؤمنان و حیات معنوی

لذا با  ،ها است این حیات، نیازمند برقراری ارتباط مفاهیم قرآنی با زندگی واقعی انسان

آن، کارکردهای امروزی قرآن مشخص  اتیروشن شدن نسبت قرآن با زندگی و واقع

درواقع، انتقال . د. بر این اساس، مفاهیم قرآنی باید منطبق بر فهم مخاطب منتقل گرددشو می

ترین نقش مبلّغان  توان مهم تناسب نیازهای مخاطب را می صورت آسان و به مفاهیم قرآن به

جذب مخاطب نیز کمک کند. تواند به  دینی و قرآنی دانست که این نوع انتقال مفاهیم، می

همچنین، با اقبال نسل جوان به فضای مجازی باید برای انتقال مفاهیم قرآنی در این فضا از 

 پرداخته خواهد شد این پرسشبه  پژوهش حاضر،های متناسب با آن بهره برد. لذا در  روش

 :که

 به مخاطب جوان بر اساس اقتضائات جهان معاصر مفاهیم قرآنی انتقالهای  روش-

 اند؟ کدم

های ارتباطی و  مقایسه شیوه"ای با عنوان  ( در مقاله3113مصطفی عباسی مقدم )

های تبلیغ  ترین ویژگی روش ، مهم"های تبلیغی امروزین های قرآنی با روش تبلیغی چهره

 و دانسته استها در عمل  نگری و پیشتازی اسوه جامع ،ها پایبندی به ارزش را قرآنی

 بر اساس این پژوهش، .داند میزایی  شورآفرینی و ایمان ،پایدار ریتأث را دستاورد آن

حق و حقیقت، عدم انطباق قول و  عدم پایبندی به دلیل به معاصر،های تبلیغ در جهان  روش

 ثیرگذاریأگریزی و استفاده از وسایل مشروع و نامشروع، قادر به ت فعل، معنویت

 آفرینی و ایجاد امید پایدار به سعادت در انسانها نیست. ایمان ،درازمدت

بررسی چگونگی انتقال معارف "ای با عنوان  نامه ( در پایان3119) یفاطمه گلزرد

، والدین و "دینی به نوجوانان و جوانان ازنظر قرآن و احادیث با نگاه ویژه به نقش معلم

آموزان و پذیرش مشتاقانه مفاهیم دینی و عمل  شمعلمان را دو رکن اصلی در جذب دان

 ها دانسته است. کردن به آن
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 روانشناسی راهبردهای" عنوان با کتابی دوم ویراست در( 3119) یمیکر عبدالعظیم

در عصر جدید را مورد توجّه قرار داده است و ضمن  تبلیغات ،"(نکنیم تبلیغ چگونه) غیتبل

 انی، اصول تبلیغ در قرآن را برشمرده است.جو دورةشناسی با تأکید بر  مخاطب

های تبلیغ دینی و نیز  روشاصول و های پیشین، درصدد برشمردن  پژوهش

ارائة  ضمنپژوهش حاضر  که ی. درحالاند بودهسازی وجه تمایز آن با تبلیغ در غرب  برجسته

ها  ، به ارزیابی تأثیر این روشقرآن های جذب مخاطب به زمینه سازی و های جذاب روش

 .پردازد میدانی می تحقیق طریق اقتضائات جهان معاصر از تناسب به

 شناسی روش .4
و سازی مفاهیم قرآنی  های جذاب ، روشتحلیلی -توصیفی با استفاده از روش این پژوهش 

های انتقال مفاهیم قرآنی در فضای  های جذب مخاطب به قرآن و همچنین ضعف زمینه

با استفاده از روش میدانی و انتشار پرسشنامه، خواهد داد. سپس  قرار یموردبررسجازی را م

های جذب به قرآن و  سازی مفاهیم، میزان فراهم بودن زمینه ی جذّابها تأثیر روش

فعاالن و مخاطبان نفر از  311از نگاه را  های انتقال مفاهیم قرآنی در فضای مجازی ضعف

کارگیری  هبندی در ب و نسبت به اولویت مورد ارزیابی قرار داده نی،کارهای فرهنگی و قرآ

 سؤال 01پژوهش حاضر، شامل  پرسشنامة .خواهد نمودارائه  ییها شنهادیها پ آن

تفکیک است.  "بسیار زیاد"و  "زیاد"، "متوسط"، "کم"های  ای با گزینه چهارگزینه

منظور نشان  باشند، تنها به می "زیادبسیار "و  "زیاد"های سوم و چهارم که معادل  گزینه

عنوان مقادیر بیش از  ها به و در تحلیل پاسخ بوده ها مؤلفه تأثیر دادن تفاوت میزان شدت

 که است بوده صورت این به پرسشنامه نیز انتشارنحوة  جمع هستند. ، قابل"متوسط"حالت 

 عمدة که ده شدمجازی قرار دا فضای در هایی گروه و ها کانال سایت، لینک آن در

 اند. بوده دانشجویان خاصطور  به و جوانان ها آن مخاطبان
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 ها داده لیتحل .3

 های تبلیغ دینی . روش3-0

تبلیغ دینی، شکل خاصی از ارتباط است که باهدف اقناع و به عمل واداشتن مخاطب نسبت 

 مدنظر باشد:تواند  به دو صورت می "تبلیغ دینی"گیرد. تعبیر  به دستورات الهی صورت می

شود که  تبلیغ دانستن که این صورت، شامل مواردی می "موضوع"را  "دین"-3

 شوند. ها و اهداف دینی تبلیغ می آموزه

گانة  ارکان پنج که یطور برای تبلیغ در نظر داشتن، به "وصف"عنوان  را به "دینی"-0

حسینی )شرع باشند  تبلیغ )روش، مبلّغ، مخاطب، هدف و ابزار(، تابعِ دین و مورد تأیید

 (.20 :3111 آقایی؛ صدیق اورعی،

های تبلیغ دینی پرداخته  ( به تحلیل تأثیر روش3) حاضر در پرسشپژوهش پرسشنامه 

بر . اند های موجود تا چه میزان در جذب مخاطب موفق بوده است تا مشخص گردد روش

ها در جذب  روشتوفیق بودن این  درصد مخاطبان قائل به کم 09اساس این نظرسنجی، 

ها را کمتر از حد  درصد دیگر نیز میزان جذب این روش 01 که یمخاطب بوده، درحال

 اند. مطلوب ارزیابی نموده

 قرآنی سازی مفاهیم ابهای جذّ . روش3-4

 . طرح سؤال3-4-0

ترین مشکالت تبلیغ و انتقال مفاهیم محسوب  فقدان انگیزه در مخاطب، یکی از مهم

 زةیتواند انگ از سوی مبلّغ و ایجاد دغدغة فکری برای مخاطب، می شود. طرح پرسش می

قرآن کریم در آیات بسیاری با ارائة  علمی را در او ایجاد نماید. ةیکشف پاسخ و روح

پرسش از آفرینش انسان، حیوان، زمین و آسمان و همچنین گردش شب و روز، این روش 

مرتبه  99و  199به ترتیب  "هل"و  "همزه" ادات استفهام که یطور را به کار گرفته است به

 طرح سؤال ازجملهبر همین اساس،  .(19: 3111، خسروی) کاررفته است در قرآن به

مورد  تأثیر آن( پرسشنامه، میزان 0) در پرسش که است مفاهیم سازی جذاب یها روش
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روش طرح درصد مخاطبان، تأثیر  99دهد که  نتایج نشان میو  ارزیابی قرار گرفته است

 دانند. می "کم"درصد تأثیر آن را  9و تنها  اند دانسته زیاد سازی مفاهیم، سؤال را در جذّاب

 های داستانی و هنرهای نمایشی . قالب3-4-4

های پیامبران و اولیای  های انتقال مفاهیم در قرآن کریم، استفاده از نقل داستان یکی از روش

 خود اختصاص داده است. سوم آیات را به الهی است که حدود یک

آیه از قرآن دارای شأن نزول است که خود نوعی داستان به  211همچنین حدود 

تواند برای  های قرآنی می قرآن و داستان .(11: 3119 محمودی؛ آیتی،) آید شمار می

های هنری، مانع  ابیّت قالبعنوان یک فرصت تلقّی گردد. جذّ نامه نویسان به هنرمندان و فیلم

بخش خواهد  زدگی مخاطب شده و مفاهیم قرآنی را برای وی، لذّت خستگی و دلاز 

دانش فارغ از هنر،  که یساخت. هنر و زیبایی، نوعی جاذبه و حرکت را در پِی دارد، درحال

 .(330تا  331 :3112 ساجدی،)در حصار علم حصولی خشک باقی خواهد ماند 

های داستانی و استفاده از  ثیر قالبتأمیزان ، پژوهش حاضر ( پرسشنامه1) در پرسش

درصد  11 دهد که نتایج نشان میاست و مورد سؤال بوده  در انتقال مفاهیم هنرهای نمایشی

اذعان  سازی مفاهیم قرآنی های داستانی و هنرهای نمایشی در جذّاب قالبافراد به تأثیر زیاد 

 اند. داشته

سازی مفاهیم  های جذاب عنوان روش بههایی که در این پژوهش  روشدر بین بنابراین 

های قرآنی به ترتیب اولویت، ابتدا  ، ازنظر فعاالن و مخاطبان فعالیتاست موردتوجه بوده

 های داستانی و هنرهای نمایشی و سپس روش طرح سؤال، مورد اقبال هستند. قالب

 قرآن جذب مخاطب بههای  نهی. زم3-3
شده و  قرآن پرداخته ی جذب مخاطب بهها پرسشنامه به زمینه (32)( تا 1) های در پرسش

 است. لیتحل قابلنتایج آن با این نگاه، 
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 ن قرآنو زنده دانست. پاسخگو 3-3-0

یکی از مراتب اعجاز قرآن که کمتر به آن توجّه شده است، این است که خداوند متعال 

که هر مخاطبی مطابق  است کالم از او صادرشده یا گونه همة مخاطبان را در نظر داشته و به

مندی مخاطبان دیگر ایجاد نکند. درواقع، همه  مانعی در بهره که یطور با نیازش بهره ببرد به

کند، بلکه هر کس را متناسب با خود دعوت و جذب  را به یک صورت جذب نمی

با این (. 031 :3111 عابدینی،) استنماید. دلیل این ویژگی، مطلق بودن کالم الهی  می

تواند از آن استفاده کند و پاسخ  نگرش به قرآن کریم، هر کس متناسب با نیاز خود می

نیازهایش را از قرآن دریافت نماید. البتّه مراد از نیاز، نیازهای واقعی و فطری انسان است، نه 

 نیازهای کاذبی که نقشی در سعادت انسان ندارند.
شده و او  نازل« حیّ قیّوم»است که این کتاب از سوی  های قرآن این یکی از ویژگی

در کمال محبّت این سفره را گسترده است؛ بنابراین ممکن نیست که انسان بر سر این سفره 

صحبت شود ولی او پاسخی بدون توجّه به نیاز مخاطب را  بشیند و با چنین موجودی هم

های نگرش صحیح به  ز ویژگیبر این اساس یکی ا (.11 :3111 عابدینی،) عرضه نماید

ای دارد، زنده دانستن آن است  قرآن که در نحوة ارتباط مخاطب با قرآن نقش ویژه

با هر بار گشودن قرآن و تالوت آیات آن، مخاطب به دنبال سخن تازه مرتبط با  که یطور به

مورد ، انسان این احساس را خواهد داشت که خداوند متعال او را جهینیازهایش است. درنت

 باشد. خطاب مستقیم قرار داده است و آیات آن در همان لحظه در حال نازل شدن بر او می

 مخاطب، هر با آن نسبت و مخاطب با مستمر ارتباط در قرآن یقتبا زنده دانستن حق

این نگاه،  با. بود خواهد مخاطبان از یک هر نیاز با مرتبط خاصی هدایتدربردارندة  آیه هر

 تواند بین افعال خود و هدایت قرآنی ارتباط برقرار کند هر مخاطبی با هر نیازی، می

 (.010 :3111 عابدینی،)

توسط مخاطبان  قرآن ( به میزان پاسخگو و زنده دانستن9( تا )1های ) در پرسش

تقیم ( و رابطة مس2( و )1) های ارزیابی پرسش های پاسخ با توجه بهپرداخته شده است. 

دانند با افرادی که با مراجعه به  نسبت افرادی که قرآن را پاسخگوی نیازهای واقعی خود می
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توان نتیجه گرفت که اصالح  کنند، می قرآن پاسخ سؤاالت خود را از آن دریافت می

نگرش نسبت به قرآن و باور به پاسخگو بودن آن، نقش مهمی در برقراری ارتباط با قرآن 

به این معنا  است؛( هم برقرار 9( و )2)های  ن رابطه در نسبت بین پرسشخواهد داشت. ای

فراهم  افرادهای سؤاالت  که مخاطب دانستن خود در مواجهه با قرآن، زمینه را یافتن پاسخ

قرآن، شرط الزم برای انس  پاسخگو و زنده دانستن گرچه دهد یمنتایج نشان  خواهد کرد.

درصد افرادی که توانایی مراجعه به قرآن و  زیرا، نخواهد بودبا قرآن است ولی شرط کافی 

را زنده و پاسخگوی  اند، کمتر از درصد افرادی است که قرآن های قرآنی را داشته دریافت

 د.ان ستهدان نیازهای خود

 . طهارت3-3-4

تبة اند که از مر قرآن کریم و روایات برای ارتباط با قرآن، مراتبی را برای طهارت برشمرده

طور که از مسّ قرآن و لمس خطوط  شود. همان فطری و قلبی تا مرتبة ظاهری را شامل می

آن بدون طهارت ظاهری نهی شده است، دستیابی به حقیقت و معارف عالی آن فقط برای 

و » ؛(91)واقعه:  «لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»پذیر است:  افراد مطهّر و پاکیزه ازنظر روحی امکان

 «به آن دست زنند ]دست یابند[. توانند یجز پاکان نم

اولین مرتبة طهارت، طهارت فطری است که حتّی مشرکانی که اهل انکار حقیقت 

واسطة آن از هدایت  توانند به ها به کلّی خاموش نشده باشد، می نباشند و نور فطرت آن

ت نمایند. قرآن کریم نیز به این های متناسب با نیازهای خود دریاف قرآنی بهره برده و پاسخ

)ق:  «لِمَن کاَنَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِید یإِنَّ فی ذلِک لَذِکرَ»نکته پرداخته است: 

در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد، یا گوش دل فرادهد در حالی که » ؛(19

 «حاضر باشد!
یادآوری و تذکّر برای کسی دانسته است که قلب یا قوّة  ةیمذکور، قرآن را ما ةیآ

اش سالم بوده یا گوش شنوا داشته باشد. خطاب به پیامبر گرامی اسالم نیز  ادراک فطری

 ؛(11)نمل:  «وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِین یإِنَّک لَا تُسْمِعُ الْمَوْت»فرماید:  می
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کران را هنگامی که  یتوان یسخنت را به گوش مردگان برسانی و نم یتوان یتو نم مسلّماً»

 «فراخوانی! کنند یو پشت م گردانند یروی برم

تباط قرآن با انسان، مخصوص کسانی است که لوح دل خود را برای تابش ار این،بنابر

ایستند،  ل حق و قرآن میاند. در مقابل، کسانی که با عناد در مقاب انوار الهی آماده نگه داشته

جوانانی که گوهر  لذا .(01: 3111 عابدینی،) ای از ارتباط با قرآن نخواهند داشت بهره

وجودی خود را پاکیزه نگاه داشتند، استعداد و آمادگی بیشتری برای انس با قرآن خواهند 

ت ( به سنجش میزان این آمادگی اختصاص داده شده اس9بر همین اساس، پرسش ) داشت.

 اند. دانسته "متوسط"و  "کم"درصد مخاطبان، میزان این آمادگی را  91و حدود 

 های قرآنی و عمل به آموزه عملی تی. سنخ3-3-3
سنخیّت یافتن عملی با قرآن که محور اصلی این سنخیّت، اجتناب از گناهان است و در 

مندی بیشتر از قرآن و انس با آن را فراهم  بهره نةیشود، زم تعبیر می« تقوا»ادبیات دینی به 

الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَی »به این نکته اشاره دارد:  السالم هیخواهد ساخت. روایتی از امام صادق عل

« تَحَلَ عَنْهُ.الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ یهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْ

. به این معنا که علم با عمل قرین است. هر کس علم پیدا کرد، (11: 3، ق 3119 کلینی،)

خواند، در صورت  عمل فرامی یسو عمل کرد و هر کس عمل کرد، علم یافت. علم به

 ماند وگرنه از صاحبش جدا خواهد شد. ها، علم باقی می اجابت عملی و عمل به دانسته

های قرآنی  های قرآنی، زمینه را برای تثبیت دانسته دستورات و توصیه به ملع ین،بنابرا

 لةیقرآن کریم نیز به وس از بسا، رفع مهجوریت نماید. چه و فهم بهتر و بیشتر آیات فراهم می

های قرآنی صورت گیرد زیرا با دانستن این مطلب که قرآن کتاب هدایت  عمل به هدایت

ای برای ارتباط با این کتاب  توانند مقدمه ای خوش، تنها میاست، خط و چاپ زیبا یا صد

مقدس و عمل به دستورات آن باشند. بر این اساس، هر مقدار که عمل قرآنی در فرد و 

د، مهجوریت این کتاب آسمانی در میان امّت اسالمی کمتر خواهد تری یابجامعه ظهور بیش

های قرآنی در جامعه  ظهور عمل به آموزه( به ارزیابی میزان 1پرسش ) در همین راستا، شد.

 پرداخته است.
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قرآن را  جذب مخاطب بهدر  شکل اصلیتوان م می ،های مخاطبان بر اساس پاسخ

مشاهده است.  های قرآنی در سطح جامعه قابل تصویری دانست که از عمل نکردن به آموزه

، اند ارزیابی نموده "کم"درصد که عمل قرآنی در جامعه را  91توجه  درواقع، نسبت قابل

 دهد. حاکم نبودن فضای قرآنی بر زندگی افراد جامعه را نشان می

 عربی زبان سازی آموزش یکاربرد .3-3-2
 نمایاند، می غیرممکن و دشوار یامر جوانان، نظر در را قرآن با انس که یموارد از یکی

 دچار قرآن با ارتباط یبرا زبانان فارسی بوده، عربی قرآن زبان. ازآنجاکه است قرآن زبان

که با  شود امّا به لحاظ این که زبان عربی در مدارس تدریس می آن وجود با. هستند مشکل

رغبتی نوجوانان و جوانان  های کاربردی برای ارتباط با قرآن ارائه نشده، موجب بی روش

تکلّف،  های ساده و بی نسبت به این زبان است؛ بنابراین، ضمن آموزش زبان عربی با روش

سازی آن  الزم است از ابتدای این آموزش، ارتباط این زبان با فهم آیات قرآن و کاربردی

( میزان کاربردی بودن آموزش عربی در مدارس 1در پرسش ) رار گیرد.مدنظر مسئوالن ق

کاربردی بودن آموزش زبان درصد پایین و  از نگاه مخاطبان مورد ارزیابی قرار گرفته است

تدریس زبان عربی در  نحوةها و  لزوم بازنگری در درسنامه دهندة نشان، عربی در مدارس

 جذب نوجوانان و جوانان به قرآن است. نةیزممقاطع تحصیلی، جهت فراهم کردن 

 برای مخاطب فهم قابلصورت  مفاهیم قرآنی به . انتقال3-3-6
صورت مفاهیم انتزاعی و ذهنی، مخاطب را برای برقراری ارتباط با  انتقال مفاهیم قرآنی به

را هایی را به کار گیرد که این مفاهیم  کند. لذا مبلّغ قرآنی باید روش قرآن دچار مشکل می

 درک نماید. برای مخاطب ملموس و قابل

پیامبران الهی، پس از اقامة عدل و ارائة محورهای اصلی دعوتشان ازجمله توحید، 

و مقتضیات زمانی و مکانی اتّخاذ  ازهایهای تبلیغی را بر اساس ن معاد و نبوت، روش

امبران الهی در انتقال لذا، مبلّغان با الگو قرار دادن پی .(93: الف 3111)عابدینی،  کردند می



 523 |   یدردشت یمیکر و یامان؛  ...به مخاطب جوان بر اساس یقرآن میانتقال مفاه یشناس روش

به مخاطبان منتقل مخاطب  برایفهم  قابل صورت بهتوانند این مفاهیم را  مفاهیم قرآنی، می

 نمایند.

ورسوم و حتّی زبان  مراد از زبان، صِرف تکلّم ساده و ظاهری نیست بلکه زبان آداب

قرآن کریم نیز به این معنا از زبان  (.90: الف 3111)عابدینی،  شود فطرت را هم شامل می

ما هیچ پیامبری » ؛(1)ابراهیم:  «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُم...»اشاره دارد: 

 «را، جز به زبان قومش، نفرستادیم؛ تا )حقایق را( برای آنها آشکار سازد

س فرهنگی و ترکیباتی که به زبان روزمرة مخاطب های مأنو استفاده از واژهبنابراین 

( 31در پرسش ) است. انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطبهای  نزدیک باشد، از بایسته

 دهد نتایج نشان میو  پرسشنامه، میزان توجّه به این مهم، مورد ارزیابی قرار گرفته است

برای  فهم قابلصورت  های قرآنی به درصد افراد، عرضة پیام 02تنها حدود ، درمجموع

 .اند ارزیابی نموده را زیاد مخاطب

تطبیق پیام آیات بر مصادیق و  در ضمن عمل قرآنی مفاهیمعرضة  .3-3-5

 امروزی
های آموزشی و انتقال مفاهیم در قالب آن، گرچه بخشی از اهداف تبلیغ را  برگزاری کالس

قرآن کریم و صدور احادیث تأمین خواهد کرد امّا کافی نیست. آنچه از روند نزول 

توان برداشت کرد این است که آیات و روایات، ناظر به اتّفاقات  می السالم همیمعصومین عل

منظور مشخص نمودن نحوة عمل مخاطبان بیان شده است. درواقع، هدف  هر زمان و به

لی غایی از انتقال مفاهیم قرآنی، اصالح مخاطبان آن در مقام عمل است. تعلیم علوم عم

رسد که در ضمن عمل، به مخاطب القاء شود. اگر مفاهیم کلی بر  زمانی به نتیجه می

ها دچار مشکل خواهد شد زیرا انسان  جزئیات و مصادیقش تطبیق نشود، نفس در قبول آن

 .(021 :9 ،ق 3139 طباطبایی،) در طول زندگی، اشتغال به جزئیات محسوس دارد

لقای اصول کلّی با مخاطب همراه شده، اصول را بر فروع بنابراین، مبلّغ باید عالوه بر ا

این روش در  یریکارگ تفریع نماید و به عرصة عمل و حلّ مسائل سوق دهد. ضرورت به

با سطح باالیی از  نکهیمفاهیم دینی و قرآنی، اهمّیّت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از افراد باا
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شود. به دلیل  ها مشاهده نمی ر عمل و رفتار آنمعارف آشنایی دارند، امّا تأثیر این معارف د

ماندن مباحث نظری در حدّ مفاهیم،  های عملی در وجود انسان و باقی دار بودن بحث ریشه

 .(99: ب 3111)عابدینی،  باید در ضمن عمل، به انتقال مفاهیم پرداخت

تا صورت اجمالی بیان نموده  روش قرآن کریم به این صورت است که معارف را به

ها و وقایع مطرح  ها معتقد شوند، سپس مباحث عملی را در ضمن داستان مردم به آن

ها بوده  نماید. شأن نزول آیات قرآن کریم نیز وقایعی است که نزول آیات متناسب با آن می

است؛ بنابراین قرآن کریم عالوه بر تبیین اجمالی معارف اصلی و اولیه، در ضمن 

 کند بیین احکام، انسان عصر حاضر را نیز در مقام عمل تربیت میهای پیامبران و ت داستان

 .(91: ب 3111)عابدینی، 

بنابراین، تبدیل نظام آموزشی صرف به نظام عملی، روش قرآنی بوده و معصومین 

نیز در ارتباط با شاگردانشان از روش عملی استفاده نموده و مفاهیم را در  السالم همیعل

 عرضةلذا میزان  (.93: ب 3111)عابدینی،  فرمودند اطبان منتقل میضمن عمل و وقایع به مخ

پژوهش  پرسشنامةمفاهیم قرآنی منطبق بر وقایع جاری جامعه، پرسش دیگری است که در 

رسد ضعف اصلی در  به نظر می، آمده دست بهبر اساس نتایج حاضر مطرح گردیده است. 

 است.آن  بل تطبیق بر مصادیقو قا انتقال مفاهیم قرآنی، خأل انتقال کاربردی

 ی مبلّغان در عمل به مفاهیم قرآنیشتازیپ .3-3-7
کند، در عمل به  برای به ثمر رسیدن تبلیغ، باید مبلّغ، مفاهیمی را که به مخاطب منتقل می

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ »ها پایبند باشد. در قرآن کریم، آیاتی به این مطلب اشاره دارد، ازجمله:  آن

آیا مردم را به نیکی )و ایمان به پیامبری که صفات او » ؛(11)بقره:  «بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ ...

 «دیینما ی، اما خودتان را فراموش مدیکن یآشکارا در تورات آمده( دعوت م
 یإِل... وَ ما أُرِیدُ أَنْ أُخالِفَکمْ »: دیفرما ی)ع( م بیدیگری از قول حضرت شع ةیدر آ 

چیزی  خواهم یمن هرگز نم» ؛(11)هود:  «ما أَنْهاکمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ ...

 -تا آنجا که توانایی دارم -، خودم مرتکب شوم! من جز اصالحدارم یکه شما را از آن بازم

 !«خواهم ینم



 522 |   یدردشت یمیکر و یامان؛  ...به مخاطب جوان بر اساس یقرآن میانتقال مفاه یشناس روش

هایی  مشتمل است بر بخش قرآن کریم در جهت نمایش پایبندی عملی مبلّغان الهی،

ها و  ها مربوط به اقسام عبادت از اعمال انبیا و رسوالن که تجلّی ادب الهی است. این بخش

ها، نوعی تعلیم عملی و نشان دادن عمل  معاشرت ایشان با مردم است. بیان این مثال

 .(091 :9 ،ق 3139 طباطبایی،)شود  محسوب می

ارزیابی میزان پایبندی عملی و پیشتازی مبلّغان ( پژوهش حاضر، درصدد 30پرسش )

 03 تنها مخاطبان، های پاسخ اساس های قرآنی از نگاه مخاطبان است. بر در عمل به آموزه

ها  توان یکی دیگر از ضعف میبنابراین ؛ اند زیاد دانسته میزان به را پیشتازی این ها آندرصد 

ازی مبلغان دینی در عمل به این مفاهیم در در انتقال مفاهیم قرآنی را محسوس نبودن پیشت

 های فردی و اجتماعی دانست. عرصه

 زندگی حوادث با مخاطب در دینی مبلّغان همراهی .3-3-8
و در  اند زندگی مخاطبان و شاگردانشان توجّه داشته مسائل به نسبت ینحضرات معصوم

 السالم هیگشایی امام باقر عل گره ای از دند. در روایتی، نمونهفرمو ها نقش ایفا می رفع نیاز آن

قَبْرَ  تیأَتَیتُ أَبَا جَعْفَرٍ )ع( فَشَکوْتُ إِلَیهِ الدَّینَ وَ خِفَّةَ الْمَالِ، قَالَ، فَقَالَ آ»ذکر شده است: 

یهِ، فَقَالَ لِی النَّبِی )ص( فَاشْک إِلَیهِ وَ عُدْ إِلَی! قَالَ، فَذَهَبْتُ فَفَعَلْتُ الَّذِی أَمَرَنِی ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَ

 فِدَاک مَا ارْفَعِ الْمُصَلَّی وَ خُذِ الَّذِی تَحْتَهُ! قَالَ فَرَفَعْتُهُ فَإِذَا تَحْتَهُ دَنَانِیرُ، فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ

« یسْتَخِفَّ بِکشَکوْتُ إِلَیک لِتُعْطِینِی شَیئاً، قَالَ، فَقَالَ لِی: خُذْهَا وَ لَا تُخْبِرْ أَحَداً بِحَاجَتِک فَ

شود و از  . به این معنا که شخصی خدمت حضرت شرفیاب می(311 :ق 3111 کشی،)

کند. سپس حضرت به او فرمود که نزد قبر پیامبر اکرم  وضعیت مالی ضعیفش شکایت می

که آن شخص به  )ص( رود، به ایشان شکایت برد و خدمت حضرت برگردد. پس از آن

اش را باال بزند و  زگشت، امام )ع( به او فرمودند که سجادهفرمایش حضرت عمل نمود و با

آنچه زیر سجاده است را بردارد. شخص با باال زدن سجاده و دیدن دینارهایی که زیر آن 

بود، خدمت حضرت عرض کرد که برای اینکه ایشان چیزی به او ببخشد شکایت نکرده 

اش  ارد و هیچ کس را از خواستهاست. سپس امام باقر )ع( به وی فرمودند که آن را برد

گشایی  آگاه نکند تا او را سبک بشمرند. در واقع، حضرت با این کار هم از آن شخص گره
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فرمودند و هم این اصل را به او تعلیم دادند که با اجتناب از اظهار حاجت، عزّت خود را 

و همراهی  گشایی ( پرسشنامه پژوهش حاضر، میزان تأثیر گره31در پرسش ) حفظ نماید.

های  پاسخارزیابی مبلّغان با مخاطب در پذیرش تعالیم الهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

های  غان دینی در عرصهمبلّ یدهد که همراه ( به روشنی نشان می31) پرسشمخاطبان به 

درصد  91اجتماعی، در اثربخشی تعالیم الهی تا حد زیادی مؤثر خواهد بود، به طوری که 

 اند. ن، میزان این اثربخشی را زیاد دانستهمخاطبا

 تناسب سطح مفاهیم با رشد فکری مخاطب تی. رعا3-3-9

رسد.  تفکر انتزاعی در ابتدای نوجوانی در شخص پدید آمده و در جوانی به کمال خود می

جوانان در این دوره به سمت مسائل اخالقی، مذهبی و سیاسی و همچنین کشف فلسفة 

 که یگیرد و درصورت جوان در این برهة زمانی شکل می تیّیابند. هو میزندگی گرایش 

رغبتی نسبت به امور مذهبی و  یابی را به درستی پیموده نشود، جوان دچار بی مسیر هویّت

گریزی خواهد شد. ناتوانی مبلّغان دینی در اقناع مخاطب جوانی که درصدد است  حتّی دین

 نجد، ممکن است موجب بحران شناختی جوان گردد.های دینی را با عقل خود بس آموزه

ها با توان فکری مخاطب از مواردی است که الزم است  لذا رعایت تناسب سطح این آموزه

( میزان آن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. 31مورد توجّه مبلّغان قرار گیرد و در پرسش )

یم قرآنی را تا حد زیادی درصد مخاطبان، عرضه مفاه 02تنها  ،ارزیابیاین بر اساس 

که  باشد بیانگر این مطلبتواند  می . این نتیجه،اند متناسب با رشد فکری جوانان دانسته

ها، ضرورتی انکارناپذیر برای انتقال مفاهیم  برقراری ارتباط با جوانان برای شناخت آن

 قرآنی خواهد بود.

 ارتباط عاطفی با مخاطب جوان جادی. ا3-3-01

شده و  های دوران جوانی است که در روایات به آن اشاره ترین ویژگی ز مهمرقّت قلب، ا

ابن )« خیلِأَنَّ قَلْبَ الشَّابِّ أَرَقُّ مِنْ قَلْبِ الشَّ»عنوان یکی از امتیازات برشمرده شده است:  به

تر از قلب پیر است. این ویژگی،  به این معنا که قلب جوان، رقیق (.21 :3، 3112 ،بابویه
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همچنان که یک فرصت برای مبلّغان دینی است به همان نسبت نیز ممکن است مورد سوء 

ها قرار گیرد. لذا امیرالمؤمنین با غنیمت  های تبلیغاتی آن استفادة دشمنان دین و دستگاه

إِنَّمَا قَلْبُ »فرمایند:  ود به امام حسن )ع( میدانستن این فرصت، در ابتدای سفارشات خ

قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُک بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یقْسُوَ قَلْبُک وَ  ءٍ یمِنْ شَ ها یالْحَدَثِ کالْأَرْضِ الْخَالِیةِ مَا أُلْقِی ف

ه هر آنچه قلب جوان مانند زمین مستعد است ک(؛ یعنی 13نامه البالغه،  )نهج «یشْتَغِلَ لُبُّک

پذیرد. پس به تأدیب تو پرداختم پیش از آنکه قلبت قساوت گیرد و  در آن افکنده شود، می

 فکرت مشغول گردد.

ارتباط عاطفی مبلّغ دینی با مخاطب و برخورداری از چهرة متبسّم و زبانی نرم 

در  (.199: 3112)ساجدی،  های قرآنی داشته باشد تواند نقش مهمّی در اثربخشی پیام می

 3111 مجلسی،)« لَینُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ»روایتی از پیامبر اکرم )ص( این چنین آمده است که: 

 به این معنا که نسبت به کسانی که مورد تعلیم شما هستند، با نرمی رفتار نمایید. .(90 :0 ،ق

ها عالقه ندارند،  آن به که کسانی نظر برابر در افراد که دهد یها نشان م پژوهش

، برقراری ارتباط عاطفی، امری ضروری برای اثرگذاری بر جهینمایند. درنت مقاومت می

( به میزان وجود این ارتباط با 32(. لذا در پرسش )191: 3112)ساجدی،  باشد مخاطب می

 درصد 91، حدود آنبر اساس مخاطب جوان در تبلیغات دینی پرداخته شده است و 

نشان  زیادی به برقراری ارتباط با معلمان دینی مقاومت جوانان نسبت مخاطبان معتقدند که

ها برای رفع این مشکل را همراهی و همدلی  حل توان یکی از بهترین راه دهند که می می

 ها دانست. معلمان با جوانان در مسائل آن

 در فضای مجازی به مخاطب جوان های انتقال مفاهیم قرآنی . ضعف3-2
توانند مخاطبان بیشتری  رقابتی تبدیل شده است که در آن، کسانی میدنیای امروز به میدان 

تری داشته باشند. جوانان نیز به دلیل  جذب نمایند که پول و شگردهای تبلیغی جذّاب

باشند و برخی از مشکالت  ها می نوگرایی و زیباخواهی، هدف اغلب این پیام ةیروح

است که به واسطة توسعة ارتباطات  تبلیغات ضددینی جةیشخصیتی نسل جوان امروز، نت

تغییرات  .(11: 3111 حسینی آقایی؛ صدیق اورعی،) بشری سرعت بیشتری یافته است
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آوری اطالعات دربارة مخاطبان  تکنولوژیکی، بسترهای جذب مخاطب و امکان جمع

و  ویکم رسانه، مخاطبانی پویا ، مخاطبان قرن بیستحال نیها را فراهم نموده است. باا رسانه

مقاومت  هیهای چندال های فردی و اجتماعی، در برابر پیام فعال هستند که با توجّه به ویژگی

؛ بنابراین در جذب مخاطب، (312و  311 :3111 شریفی و همکاران،)دهند  نشان می

 یابد. بینی واکنش او برای اثرگذاری و اقناع، اهمّیّت زیادی می پیش

 های قرآنی جوانی در انتقال پیام ةیاقتضائات روحرعایت  . عدم3-2-0

ده و در هر عصری بو ها، از زمان و شرایط آن متأثّر جوانان و روش ارتباط با آن های یژگیو

ها  به این تفاوت السالم هیهمراه است. در روایت منسوب به امیرالمؤمنین عل یهای با تفاوت

ابن )« هُم مَخلوقونَ لِزَمانٍ غَیرِ زَمانِکمال تَقسِروا أوالدَکم عَلی آدابِکم فَإنَّ»اشاره شده است: 

به این معنا که فرزندانتان را بر اساس آداب خودتان مجبور  (.099 :01 ،ق 3111، الحدید ابی

توان به  اند. از این روایت می نسازید زیرا آنها برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده

نسل جوان امروز در تبلیغ پی برد. با ظهور های نسلی و لزوم توجّه به اقتضائات زمانی  تفاوت

ای  فضای مجازی، شناخت نسل جوان امروز و اقتضائات زمانی آن، از اهمیت ویژه

( میزان توجّه به این اقتضائات در انتقال مفاهیم قرآنی به 39لذا در پرسش ) برخوردار است.

(، حدود نیمی 39) پرسشبا استناد به ارزیابی مخاطب جوان، مورد توجّه قرار گرفته است. 

جوانی در انتقال مفاهیم  ةیاند که اقتضائات فضای مجازی و روح از مخاطبان بر این عقیده

 لحاظ شده است. "کم"قرآنی به میزان 

 کم جوانان در انتقال مفاهیم قرآنی . مشارکت3-2-4

به معنای جویی جوان در راستای میل به استقالل در او قابل تفسیر است. مشارکت  مشارکت

اجتماعی، سیاسی و  یها تیواگذاری نقش و جایگاه قائل شدن برای فرد در چرخة فعال

 آبادی، ده زاده؛ حاجی حسینی)تعبیر شده است  "وزیر"دینی است. این نقش در روایات، به 

توانند  اند که در آن، مخاطبان می های ارتباطی، محیطی را ایجاد کرده . فنّاوری(13 :3112

پیام مشارکت داشته باشند  ةیزمان تعامل نمایند و در تبادل دوسو زمان و غیرهم همطور  به
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ها در فضای مجازی توسط  گذاری پیام (. لذا میزان اشتراک00 :3111 فیروزآبادی،)

های قرآنی در این فضا  موفقیّت یا عدم موفقیّت انتقال پیام دهندة نشانتواند  مخاطبان، می

درصد پایین گذاری پرداخته شده است.  ه میزان این اشتراک( ب39باشد و در پرسش )

یکی از نتایج توان  را میهای قرآنی در فضای مجازی توسط جوانان  گذاری پیام اشتراک

درصد  99 که یطور به دانست جوانی در انتقال مفاهیم قرآنی ةیروح لحاظ نکردن اقتضائات

 .اند ها در فضای مجازی اذعان داشته اممخاطبان، به مشارکت کم جوانان در انتقال این پی

 ها ای بودن آن های قرآنی و کلیشه چینش مناسب پیام نداشتن .1-1-1

 و نظم دارای چینش، و ساختارازنظر  باید مجازی فضای در تولیدی محتوای و یامپ

ترین روش انتقال پیام  گری را بهترین و جذّاب روایت توان والی باشد. بر این اساس، میت

عنوان یکی از شرایط تسریع فرآیند اقناع مؤثّر برشمرد  دانست و سناریوپردازی مطلوب را به

 دیگر های ، از ویژگینیز ای و تکراری نبودن پیام کلیشه(. 399 :3111 شریفی و همکاران،)

پیامی تکراری منتقل گردد،  باشدالزم  که یاست. درصورتمطلوب در فضای مجازی پیام 

 بهتر است با موضوع جدیدی پیوند زده شود تا پیام برای مخاطب تازگی داشته باشد

 (.311و  310 :3111 شریفی و همکاران،)

 کم از تصاویر مرتبط با مفاهیم قرآنی استفادة .3-2-2
یادگیری از طریق درصد  91های علمی بیانگر آن است که در یک انسان متعارف،  یافته

گیرد، ضمن  درصد از طریق المسه صورت می 2درصد از طریق شنوایی و  31بینایی، 

در همین  درصد در دریافت پیام نقش دارند. 1که هرکدام از حواس بویایی و چشایی،  آن

های بصری سهم بیشتری در القای پیام دارند  دهد که رسانه راستا، تحقیقات نشان می

 عنوان بهسرعت انتقال باالی اطالعات از طریق تصویر، آن را . (399 :3111 خواه، امینی)

عکس یا طرح  صورت بهتواند  یک رکن مهم در فضای مجازی مطرح ساخته است که می

(. لذا با ایجاد ترکیبی از 91: 3111قرار گیرد )حسینی؛ ساقیان،  مورداستفادهگرافیکی 

جذابیت و عمق پیام افزود  توان بر ، میتصاویر دنیای واقعی و تصویرسازی گرافیکی

 مشاهدة(. طبق آخرین آمار، کاربران فضای مجازی برای 339: 3111)حسینی؛ ساقیان، 
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کنند. لذا این فرصت کوتاه برای جذب  ثانیه صرف می 1یک پست، زمانی کمتر از 

و  لغاتکارگیری  دارد که از به مخاطب، تولیدکنندگان پیام در فضای مجازی را بر آن می

( 01ای قائل باشند. در همین راستا، پرسش ) متن فاصله گرفته و برای تصاویر نقش ویژه

پرسش پایانی پرسشنامه پژوهش حاضر، به میزان استفاده از تصاویر مرتبط در انتقال  عنوان به

( نشان 01( و )31(، )31) های نتایج پرسشهای قرآنی در فضای مجازی پرداخته است.  پیام

های قرآنی در فضای  درصد مخاطبان بر این باور هستند که پیام 11د که حدود ده می

باشد، بلکه هنوز به میزان مطلوب از  تنها دارای چینش و سناریوی مطلوب نمی مجازی نه

 ای بودن فاصله نگرفته و از تصاویر مرتبط نیز بهرة زیادی نبرده است. کلیشه

 گیری بحث و نتیجه
ی تبلیغ دینی ها روش تأثیرمیزان  حدود نیمی از مخاطبان، هش حاضر،پژو ارزیابیبر اساس 

اند؛ بنابراین مبلغان باید ضمن  را کمتر از حد مطلوب ارزیابی نموده در جذب مخاطب

ها را ناکافی  ها، این روش های موجود تبلیغ دینی و به کار بستن صحیح آن استفاده از روش

 ها باشند. و درصدد تکمیل آن بدانند

 سازی مفاهیم موردتوجه های جذاب روش، اغلب مخاطبان، تأثیر شده انجامدر ارزیابی 

های داستانی و هنرهای نمایشی  که استفاده از قالب طوری اند، به را زیاد دانسته این پژوهش

های  ساخت فیلمبیش از روش طرح سؤال مورد استقبال قرار گرفته است. در همین راستا، 

، اولین پیشنهاد داستانی قرآن و انتقال پیام آیات منطبق بر مسائل روزکوتاه از قطعات 

 باشد. حاصل از این پژوهش می

افرادی که قرآن های جذب مخاطب به قرآن، مشخص شد که میزان  در ارزیابی زمینه

دانند با افرادی که با مراجعه به قرآن پاسخ سؤاالت  را پاسخگوی نیازهای واقعی خود می

توان نتیجه گرفت  میدارند. بر همین اساس، کنند، رابطة مستقیم  آن دریافت میخود را از 

که اصالح نگرش نسبت به قرآن و باور به پاسخگو بودن آن، نقش مهمی در برقراری 

، شرط الزم برای انس با قرآن است شارتباط با قرآن خواهد داشت. گرچه اصالح نگر

درصد افرادی که توانایی مراجعه به قرآن و  که آید، چنان ولی شرط کافی به شمار نمی
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اند، کمتر از درصد افرادی است که نگرش صحیح به قرآن  های قرآنی را داشته دریافت

 دارند.

های قرآنی  درصد افراد، عرضة پیام 02که تنها حدود  شده انجامرزیابی با توجه به ا

به نظر  ،اند دانستهن مطلوب به میزاو منطبق بر وقایع را مخاطب  برایفهم  قابل صورت به

محسوس نبودن و  آنرسد ضعف اصلی در انتقال مفاهیم قرآنی، خأل انتقال کاربردی  می

 پیشتازی مبلغان دینی در عمل به این مفاهیم است.

اند که  حدود نیمی از مخاطبان بر این عقیده های صورت گرفته، یبا استناد به ارزیاب

لحاظ شده  یوانی در انتقال مفاهیم قرآنی به میزان کمج ةیاقتضائات فضای مجازی و روح

گذاری  توان در درصد پایین اشتراک است. یکی از نتایج لحاظ نکردن این اقتضائات را می

نشان  ها ارزیابینتایج . همچنین های قرآنی در فضای مجازی توسط جوانان جستجو کرد پیام

های قرآنی در فضای  تند که پیامدرصد مخاطبان بر این باور هس 11دهد که حدود  می

باشد، بلکه هنوز به میزان مطلوب از  تنها دارای چینش و سناریوی مطلوب نمی مجازی نه

. لذا ای بودن فاصله نگرفته و از تصاویر مرتبط نیز بهرة زیادی نبرده است کلیشه

هش ، آخرین پیشنهاد پژوتصویرسازی از مفاهیم قرآنی در فضای مجازی با چینش مناسب

 حاضر است.

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID 
Reza Amani 

 http://orcid.org/0000-0003-2645-1777 
Rouhollah Karimi Dardashti  http://orcid.org/0000-0002-3461-652X 

 

  

http://orcid.org/0000-0003-2645-1777
http://orcid.org/0000-0002-3461-652X
http://orcid.org/0000-0003-2645-1777
http://orcid.org/0000-0002-3461-652X


 0211بهار و تابستان  | 25شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 525

 پرسشنامهنمودارهای 
 دانید؟ می موفق مخاطب، جذب در میزان چه تا را دینی تبلیغ های . روش3

 

 
های تبلیغ دینی در جذب مخاطب . موفقیت روش0نمودار 

 دانید؟ مطلب، چه مقدار مفید می ارائةسازی  را در جذّاب "طرح سؤال". روش 0

 
 سازی مفاهیم تأثیر روش طرح سؤال در جذّاب .4نمودار 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 
[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 
 کم

 متوسط

 زیاد

 بسیار زیاد

7% 

27% 

46% 

[PERCENTAGE] 

 کم

 متوسط

 زیاد

 بسیار زیاد
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 دانید؟ ی را برای انتقال مفاهیم، چقدر مؤثر میشیهنرنماهای داستانی و استفاده از  . قالب1

 
 سازی مفاهیم های داستانی و هنرهای نمایشی در جذّاب تأثیر قالب .3نمودار 

 دانید؟ . چقدر قرآن را پاسخگوی نیازهای واقعی خود می1

 
 پاسخگو دانستن قرآن به نیازهای واقعی .2نمودار 

5% 

11% 

39% 

45% 

 کم

 متوسط

 زیاد

 بسیار زیاد

3% 

5% 

24% 

68% 

 کم

 متوسط

 زیاد
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های مختلف زندگی با مراجعه به قرآن، پاسخ سؤاالت خود را دریافت  . چقدر در صحنه2

 اید؟ کرده

 
 زندگی عرصةدریافت پاسخ از قرآن در  .6نمودار 

 دانید؟ . خود را به چه میزان مخاطب آیات قرآن می9

 
 با قرآن مخاطب دانستن خود در مواجهه .5نمودار 

13% 

19% 

36% 

 کم 32%

 متوسط

 زیاد

 بسیار زیاد
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18% 
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41% 
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. آمادگی روحی و طهارت ظاهری را در نسل جوان امروز، برای برقراری ارتباط با قرآن 9

 دانید؟ به چه میزان می

 
آمادگی روحی نسل جوان برای ارتباط با قرآن .7نمودار 

 است؟مشاهده  قابل جامعه در مقدار چه قرآنی های آموزه به عمل .1

 
 های قرآنی در جامعه ظهور عمل به آموزه .8نمودار 

35% 

34% 

18% 

13% 
 کم

 متوسط

 زیاد

 بسیار زیاد

69% 

24% 

3% 

4% 

 کم

 متوسط
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 باشد؟ می کاربردی قرآن آیات فهم برای میزان چه به مدارس در عربی زبانآموزش  .1

 
 کاربردی بودن آموزش زبان عربی در مدارس برای فهم قرآن .9نمودار 

 برای مخاطب عرضه شده است؟ فهم قابل. مفاهیم قرآنی تا چه حدّی، به زبان روز و 31

 
 برای مخاطب فهم قابلانتقال مفاهیم قرآنی به زبان روز و  .01نمودار 

41% 

21% 

23% 

15% 
 کم

 متوسط

 زیاد

 خیلی زیاد

50% 

25% 

14% 

11% 
 کم

 متوسط

 زیاد
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 و وقایع بر منطبق میزان چه تا را ها رسانه و مبلّغان توسط قرآنی های آموزهعرضة  .33

 بینید؟ می جامعه در جاری اتفاقات

 

 
 جامعه جاری وقایع بر منطبق قرآنی های آموزهعرضة  .00نمودار 

 دانید؟ ، پیشتاز میشانیها هیتوص. مبلّغان دینی و قرآنی را چقدر در عمل به 30

 
 های قرآنی پیشتازی مبلّغان در عمل به توصیه .04نمودار 

42% 

35% 

18% 

5% 

 کم

 متوسط

 زیاد

 بسیار زیاد

38% 

41% 

16% 

5% 

 کم

 متوسط

 زیاد
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 مؤثر الهی تعالیم اثربخشی در حدّ چه تا زندگی حوادث در دینی مبلّغان همراهی .31

 باشد؟ می

 
 تأثیر همراهی مبلّغان در حوادث زندگی مخاطب در اثربخشی تعالیم الهی .03نمودار 

ها چقدر متناسب با رشد فکری جوانان  مفاهیم قرآنی توسط مبلّغان دینی و رسانه عرضة. 31

 باشد؟ می

 
تناسب عرضه مفاهیم قرآنی با رشد فکری جوانان .02نمودار 

16% 

24% 

35% 

25% 
 کم

 متوسط

 زیاد

 خیلی زیاد

36% 

39% 

14% 

11% 
 کم

 متوسط

 زیاد
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 دهند؟ می نشان مقاومت دینی معلّمان با ارتباط برقراری به نسبت چقدر جوانان .32

 
 مقاومت جوانان نسبت به برقراری ارتباط با معلّمان دینی .06نمودار 

های قرآنی تا چه میزان متناسب با اقتضائات این فضا و  . با ظهور فضای مجازی، آموزه39

 شود؟ جوانی منتقل می ةیروح

 
 تناسب انتقال مفاهیم قرآنی در فضای مجازی با اقتضائات این فضا و روحیه جوانی .05نمودار 

15% 

26% 

40% 

19% 
 کم

 متوسط

 زیاد

 بسیار زیاد

45% 

32% 

18% 

5% 
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 گذاشته اشتراک به جوانان توسط اجتماعی های شبکه در که هایی پیام از نسبتی چه .39

 است؟ قرآنی های پیام شود، می

 
 های قرآنی در فضای مجازی گذاری پیام مشارکت جوانان در اشتراک .07نمودار 

 مشخص سناریوی بودن دارا و چینش لحاظ از را مجازی فضای در قرآنی های پیام .31

 کنید؟ می ارزیابی چطور

 
 های قرآنی در فضای مجازی دارا بودن چینش مناسب پیام .08نمودار 
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3% 

4% 
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 دارای و گرفته فاصله بودن ای کلیشه از میزان چه به مجازی فضای در قرآنی های پیام .31

 باشد؟ می تازگی

 
 های قرآنی در فضای مجازی ای بودن پیام کلیشه .09نمودار 

 استفاده مرتبط تصاویر از میزان چه به مجازی فضای در قرآنی مفاهیم انتقال برای .01

 شود؟ می

 
 استفاده از تصاویر مرتبط برای انتقال مفاهیم قرآنی در فضای مجازی .41نمودار 
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