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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
و افکار جامعه مطرح هستند و هر  یتذهن یلنهاد در تشک ینبد، رسانه ها به عنوان مؤثرتر یاامروزه خوب 

هنجارها  یمدفاع از حر یضاً از افراد و ا یگروه یبرا یو فرهنگ ساز  یلمسا یینکه بخواهد درصدد تب یمجموعه ا
  ابزار است. یناز ا یحصح یملزم به بهره بردار  ید،جامعه برآ یکدر 

 مزايا و اهميت برد ٢
عه، دانشگاه و جام یدر فضا یاثرگذار  یبرا یرگذار،تأث ییتشکل دانشجو یکعنوان به یزن ییدانشجو یجبس

ن انقالب اسالم یینو نقطه نظرات خود، تب هایدگاهد یانب یبه استفاده از ابزار رسانه برا یرناگز  انیجر یزو ن یگفت
حوزه  یندر ا یکار و کم یارسانه یودن فضا هار  یجهنت یگر،. از طرف دباشدیمخاطبش م یدر جامعه یساز 
چندان ود یرضر  عرصه به جبهه مخالف بوده و ینا یواگذار  یبلکه به معنا یی،فرصت طال یکتنها از دست دادن نه

دهد. مثالً در سال  یباطل را حق و حق را باطل جلوه م ی،ارسانه یکه امپراتور  بینیمیم یزدارد. در زمان حارض ن
 جنگ نرم یناستفاده مناسب از رسانه در ا یتقراردادند و کردند آنچه کردند. لذا اهم یشاک یفرا در رد هممت ۸۸

اده استف یبرا یکهر  یاتاز مقتض یآگاه یزو ن یارداریمکه در اخت ییهانهاز رسا ی. شناخت کافگرددیدوچندان م
ام ظرف ینهبه الزم  یامر  یکهر  یریکارگدر جهت به یحصح یزیرو برنامه یجدر دسرتس بس یارسانه هاییتاز 
 یهاجلسات و برنامه ییدانشجو یات: نرششوندیم یبندطبقه یلما، در چند گروه ذ یاردر اخت یها. رسانهایدیم

 یطدر مح (به خصوص یو... برد ارتباطات فرد یامکپ یمیل،وبالگ، ا ینرتنت،آزاد، مناظرات و... ا یبونتر تئاتری،یآمف
ود که همه  یانب یدبا یبرخوردارند ول یباالتر  یتاز اولو یالذکر برخفوق ینعناو یان) هرچند در موابگاهخ
 ییکعنوان به یزاز آن غافل شد. برد ن یداست و هرکدام نقش مخصوص به خود را دارند که نبا یزم یرو  هاینهگز

چون  یبوده است. موارد ییدانشجو هاییجبس راز دوستان د یاها همواره مورد توجه بخش عمدهرسانه یناز ا
گوناگون،  هاییهچسباندن اعالم ها،یانیهباشند، نصب ب یزن یاممناسب و جذاب که حامل پ یکیگراف یهاالصاق طرح

آن  قیاز طر یج،بس یداخل ینارائه محتوا به مخاطب ینارائه اخبار کوتاه و هدفمند و همچن یج،بس یهابرنامه یغتبل
فرشده به مخاطب  یمحتوا یارائه یبرا یرگذاررسانه مناسب و تأث یکعنوان . در واقع کارکرد برد بهیردگیصورت م

 یگاهبر را ندارد)، آن را از جامطالعات زمان یبرا یکاف یلا یاکه وقت  یاحوصلهب کممخاط ی(به خصوص برا
 یرامونرا پ یدقت کاف یاابزار رسانه یندر استفاده از ا ینکهرشط ا. البته بهکندیبرخوردار م یانم یندر ا اییژهو

 جذاب یمناسب و با فرم و قالب یاز محتوا یعنی یم؛، مبذول دار»محتوا«ارائه) و  یها(قالب» فرم«دو عنرص مهم 
ائ  مختلف در بردها پرداخته و سپس ییمحتوا یکردهایرو ی. در ادامه ابتدا به بررسیمو مخاطب پسند استفاده 

رد و بازخو  یهم به بحث نظرسنج ی. در گام بعدکنیمیصحبت م یاتدر مورد محل نصب و اجرائ یامون نکاتیر پ
توا ارائه مح یبرا یباسازیز یو راهکارها یبرص  یهارا در مورد جلوه ینکات یته و در نهاپرداخت یناز مخاطب یریگ

  .کنیمیم یانمخاطب پسند ب یدر قالب
  انواع، رويكردها و محتواي بردها ٣

مختص  یژه،طور وبه تواندیرا دنبال کند. برد م یمتفاوت یکردهایرو تواندیم یاابزار رسانه یکعنوان برد به
  از موضوعات مختلف باشد. یقیصورت تلفبه یاطنز و... باشد و  ی،خرب  یاسی،س ی،موضوعات فرهنگ

 برد تحليلي 
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 هاییمشخط توانیموارد)، م یناز ا یقیتلف یاو  یعلم ی،فرهنگ یاسی،(با موضوعات س یلیبرد تحل یک یبرا
  گرفت. یشاطالعات در پ یروزرسانرا در به یمتفاوت

 رموضوع محو 
در نظر گرفته شود و سپس  یّنمع یکردهایموضوعات و رو یرس  یکمطالب برد  یاست که برا ینا یوهش یک

ود. برا رکز مطالب برد را بر آن موضوعات معطوف  ن یبرد فرهنگ یمثال برا یام   یموضوعات توانیم یو گفت
حجاب و عفاف و... را عنوان  جمعیتی،موضوعات  ی،اقتصاد مقاومت ی،اسالم یسبک زندگ ی،اعم از تهاجم فرهنگ

اشاره  توانیو... م یکانظام، رابطه با آمر یتجمهور فقیه،یتچون وال یهم به موضوعات یاسیس ینهود. در زم
 یاو  یفرهنگ یا یاسیمعاونت س ی،مرکز  یمانند جلسات شورا یمختلف یهابه روش تواندیموضوعات م ینکرد. ا

رساندن  یبودن مطالب برا واریرهروش، هدفمند و زنج ینا یژگیشود. و یین) برد تعینولتوسط مسئول (مسئ
  باشد. یداملقدور مخترص و مف یحت یدشده باارائه یموضوع به مخاطب است. محتوا

 مناسبتي 
که غرب به  یامثال در موضوع حقوق برش در برهه یموضوعات روز است. برا یرامونارائه محتوا پ یگرد یوهش

مناسب، نقض حقوق برش  یمتن یمحتوا یامجموعه عکس  یکصورت به توانیپرداخت م یرانا یهعل یانیهصدور ب
ر د یران،ا یهعل یکاآمر یاتجنا یاههدر مورد س یاود.  یحمخاطب ترش یرا برا یبگوانتانامو و ابوغر یهادر زندان

 اسییدرواقع متناسب با موضوعات روز س یکردرو گونهین. اطورینهم یزباشد ن یکاکه سخن از رابطه با آمر یابرهه
  .پردازدیموضوع م یحصح یینبه تب ی،فرهنگ یا

 برد خبررساني 
ها، و به دور از حب و بغض یحمردم و ارائه اخبار صح یسطح اطالع و آگاه یشمنظور افزابه یرسانبرد خرب

در بحث استفاده از برد  یتحائز اهم یکردرو یک ی،خرب  یهارسانه یجناح – یحزب هایوقالیلو ق هاییا یاهس
. یفتدلم باز ق یدنبا یخواهبه مسئله عدالت توجهباشند.  یبیخالف واقع و تخر یدمطالب برد نبا ی. محتواباشدیم

 یاندانشجو یبرا یمنبع خرب  یکبرد به  شدنیلدر جذب مخاطب و تبد اییهحاش یرو غ یحارائه اخبار موثق و صح
نبع م یکبه  شدنیلتبد یبرا یژگیو ینشود و ا یروزرسانهرروز، به یدبا یبرد ینمهم است. مطالب چن یاربس
 یدساتو ا یاندانشجو یبرا یزهانگ یجادبه روز شدن اخبار برد در هرروز سبب ا یرامهم است، ز بینمخاط یبرا یخرب 

ااز اهّم اخبار  یآگاه یتا برا شودیو کارکنان م  یروزرسانروز به ین. اّما اگر مطالب برد چندیندبه برد مراجعه 
  .گرددیما م یبرد خرب  یجابه یگرد یمنبع خرب  یکودن  یگزینو دفع مخاطب و جا ینشود سبب رسد

 بارکیهر دو روز  توانیروبرو باشد، م یبا مشکالت یروزانه از نظر اجرائ یروزرسانکار به کهیدرصورت البته
ا یصورت هفتگداشت که اهّم اخبار هفته را به یبرد یاکار را انجام داد و  ینا   .یدارائه 

 برد روزمره 
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اشودیم یروزرسانکه هرروز مطالبش به یبرد  یبرد برا ینآن است که مسئول یگرد یبرد با بردها ینا یز. 
 ینداد. همچن یو ... را در آن جا یاناز جمله خربرس یموضوعات مختلف توانیکه م کنندیهرروز برد را آماده م

مهم در  ییخاتفاقات تار یرامونپ یمخترص  رروزدر نظر گرفت و ه »یهاتفاق یعوقا«را تحت عنوان  یقسمت توانیم
  آن روز پرداخت.
 برد آزادفكري 
صورت  نیبرد به ا یناست. ا ییدانشجو هاییجبرد توسط بس یریکارگاز به یگرونه موفق د یک یبرد آزادفکر 

و بعد هر فرد  شودیم یینبرد تع یخاص بر رو  یموضوع یارا رشوع کرده و  یآن بحث ینفربر رو  یکاست که 
 ینو اصالح کرد. ا یشن بردها، آن را پاالیشدن ا یغن یبرا توانی. منویسدیبرد م یداشت بر رو  یاگر نظر  یگرید

 ارد.د یمثل مذاکرات و... بازخورد خوب یمورد موضوعاتدر  یاخاص مثل انتخابات  یهانوع برد معموالً در مناسبت
 برد اطالع رساني 

 یهابرنامه یمنظور ارائه جدول زماناز برد است که به یگرنوع د یک یزن یجبس یهابرنامه یرسانبرد اطالع
در اول هر هفته  یاصورت دورهو به شدهیهماه تعب یک یاهفته  یک یبرا یجدول زمان یکبرد  یناست. در ا یجبس

زمان  یاناست که دانشجو ینبرد ا ینا یّت. مزشودیآن نصب م یبر رو  یجبس یهابرنامه یبندماه) زمان یا(
ا بینندیرا م یجبس یهابرنامه . ایندیم یزیرحضور خود برنامه یها، برابه حضور در برنامه یلو در صورت 
 یبردار مورد بهره یجبس یامحصوالت رسانه یرسا یغتبل یمناسب برا یاابزار رسانه یکعنوان به تواندیبرد م ینهمچن
 آب در هاون کوف است. یگرهم که د یغتبل یت. بحث در باب اهمیردقرار گ

 ارائه محتوا از چارچوب فكري مقام معظم رهبري و گفتمان امام و انقالب 
وص برد مخص یکسال در  یدر ط یرهرب  یاناتارائه ب یزو ن یجیبس یانمطالبات حرضت آقا از دانشجو و دانشجو

چوب با چهار  ینمخاطب ییآشنا یراهکار مناسب برا یک تواندیم ی،برد چندبخش یکاز  یقسمت مخصوص یکدر  یا
 باشد. یرهرب  یفکر 

 برد داخلي 
رد در نظر گرفت (مثل ب یجبس یداخل یفضا یطور خاص برابه توانیالذکر را معمده موارد فوق ینکهعالوه بر ا
 یبرا یجبس یداخل یرا در فضا یبرد توانیو...)، م یرهرب  یاناتبرد ب ی،برد علم ی،و فرهنگ یاسیاخبار، برد س

 ییهادوره یرساناطالع یج،بس یمعاونت به اعضا رصورت گرفته در ه یو کارها یجبس یهااز برنامه یرساناطالع
جلسات شورا و... در نظر  یج،خود بس یآموزش یهااز برنامه یرسانحکمت و...، اطالع یعهو طل یتمثل طرح وال

 فت.گر 
 محل نصب برد ٤

 یانب لیشوند که به تفص یم یمو سطح دانشگاه تقس یجبس یداخل یکل یبرد ها از نظر نصب به دو دسته 
 شده اند.

 بردهاي داخل بسيج 
  دارد. ییدانشجو یجبس یداخل یفضا یزبرد و ن یبه نوع محتوا یبستگ یجمحل نصب برد در داخل بس
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نصب  یدر محل یدبا باشندیبه اعضا م یبخش یآگاه یکردرو یکه دارا ییو بردها یو خرب  یلیتحل بردهای
مطالب  یو مطالعه یستادنا یبرا یطیمح طیباشند و به عالوه رشا یجبس یهمه اعضا یدشوند که در محل د

 یاالزم بر  یطرشا یجادمانع از ا هپرتردد ک یرهایمس یامناسب باشد. مثالً نصب برد در کنار درب ورود و خروج و 
  .یستو آرامش خواننده است، مناسب ن یستادنا

قرار  ییهادر محل یدو... دارند با یالتیمسائل تشک ی،سازماندرون هاییخربرسان یجنبه یشرتهم که ب بردهایی
 یها را مطالعه ممطالب آن یجبس ینباشند و فقط اعضا یجکننده به بسکه در منظر همه افراد مراجعه یرندبگ

 کنند.
 سطح دانشگاه بردهاي 

 یطو رشا یانباشد که به منظور جذب مخاطب، در منظر عموم دانشجو ییجا یدمحل برد در سطح دانشگاه با
  برخوردار است. ییبسزا یتموضوع از اهم ینخواننده و... باشد. ا یمناسب برا یطیمح

 متفاوت باشد. تواندیم یزن ینبرد و نوع مخاطب یمحل برد، بسته به محتوا همچنین
 نكات مهم كلي در مورد تمام بردها 

ا یاندانشجو یشرتکه ب یردقرار بگ یدر محل یدبرد با . ندیاز کنار آن عبور کرده و مطالب برد را مشاهده 
 یدبرد با یریو .... محل قرارگ یانپاتوق دانشجو یهامکان یاها دانشکده یالب یاپرتردد  یمثل راهروها ییهامحل

هر نوع برد  ینهمچنمطالب از مخاطب سلب نشود.  همطالع ینو آرامش در ح یستادنباشد که امکان ا یاگونهبه
  الزامات خاص خود را داشته باشد. تواندیخود م یو محتوا یکردبا توجه به رو

 برد مكان هاي پرتردد 
 یجبس یآت یهابرنامه یرساناطالع نصب برد یپرتردد در صحن دانشگاه برا یهاها و محلخوابگاه یورود
 نیها به ابرنامه یرساناطالع یاّمت حزب ا... برا ییعنوان محل گردهبه یزمناسب هستند. مسجد ن یی،دانشجو

 یمنظور حفظ فضابه یجبس هایبرنامهگروه در  ینحضور ا یت. (با توجه به اهمباشدیمهم م یزخاص ن یفط
  ...!) برنامه در مواقع مورد لزوم و یدر ط یساز  یانبرنامه در موارد خاص، جر

 برد براي مخاطب خاص 
در  توانندیم دهندیدانشگاه ارائه م یارزش یفبه مخاطب خاص مثل ط ارائه یکردکه مطالب را با رو ییبردها

ازخانه ینتردد از آن ا یشرتینکه ب ییهامحل   ها نصب شوند.گروه است مثل مسجد و 
 برد اخباري 

ها دانشگاه و دانشکده یورود یهادر قسمت تواندیم کنیمیآن کار م یصورت روزانه بر رو که اخبار را به
  که در حال ورود به دانشگاه هستند باشد. یانیکارمندان و دانشجو ید،اسات یدها در معرض دنصب شوند تا صبح
 برد اساتيد 

 یا برار  یبرد توانیم ی،آزاد اسالم یهاصورت متمرکز است، مانند دانشگاهبه یدکه دفرت اسات ییهادر دانشگاه
  محل اختصاص داد. ینا



  رسانه و ه

۸ 

 برد غير رسمي 
محل خاص (مثل ستون  یکدرواقع  یررسمی،نام برد. برد غ یررسمید غاز بر  توانیم یرسم یدر مقابل بردها

ها، خوابگاه و...) است که همگان از محل آن دانشکده ی،از سالن غذاخور  یاز مسجد، محل به خصوص یخاص
مطالعه  یو برا شودینصب م نجا) در آ یگریهر مطلب خاص د یا( یجبس هاییانیهکه ب دانندیاطالع دارند و م

امکان ینبه ا یدبا هاآن  ینخاص است که مخاطب یوجود ندارد، بلکه محل یبرد ینجا. درواقع در ایندها مراجعه 
  ما خواهد داشت. یمشابه برد برا یدارند و عملکرد ییبا آن آشنا

 كارهاي اجرائي ٥
 شود. یگیریپ تواندیم یوهمربوط به برد به چند ش یاتاجرائ

 مديريت از طريق يك مسئول 
برد  یمناسب برا یو نصب محتوا یهته یفهبرد است. مسئول برد، وظ یمسئول خاص برا یک یینروش، تع یک

ور روزانه به روز طبه یدبا یبرد خرب  یکمثال  یرا بر عهده دارد. برا یخاص یزمان یهابرد در بازه یو بروز رسان
ب مسئول اقدام به نصب مطل یقاز طر یدبا یدندبرد مناسب د یارائه بر رو  یرا برا یافراد هم اگر مطلب یرگردد. سا

ا یبر رو   .یندبرد 
 گروه ايميلي 

 شینانتخاب و گز یتو در نها یجبس یارسال محتوا به آن از طرف همه اعضا یبرا یمیلیگروه ا یک یانداز  راه
 تواند مناسب باشد. یالصاق به برد هم م یمطالب توسط مسئول برد برا

 از طريق كار گروهيمديريت  
 ،یگروه یبرد شده و با همکار  یچند نفر مسئول بروز رسان ینجااست. در ا یصورت گروهکار به یگرروش د

 است. یروش مناسب یمیلیاستفاده از گروه ا یزن ینجا. در اایندیبرد را اداره م
 راهبردهاي متمركز 

برد خود  یبرا یود و هر دانشکده هم مسئول ییندانشگاه تع یجمسئول برد در بس یک توانیم ینهمچن
رد ب یاقدام به نصب مطالب بر رو  یمرکز  یجبس یمشافراد در تعامل با هم و با توجه به خط ینداشته باشد. ا

ا یمطالب خاص خود را هم بر رو  تواندیوده و به عالوه هر دانشکده م  توانیم یزن ینجا. در ایدبرد خودش کار 
اشرتاک  زیها و نبرد دانشکده ینبه مسئول یجارسال مطالب مشرتک از مسئول برد حوزه بس یبرا یمیلیگروه ا یکاز 

ام یها برابرد دانشکده یننفر از مسئول یککه  یمطالب ود. ا یدهبردها مناسب د ینصب در   یناست، استفاده 
ر ها بهکه دانشکده ییهادانشگاه ربه خصوص د یوهش  یارسب یستندمکان متمرکز ن یکهستند و در  یصورت اق

 .باشدیم یدمف
 مخاطب شناسي و نظرسنجي ٦

از ذائقه مخاطب در جذب و انتقال محتوا به  یحپارامرت مخاطب است. شناخت صح ینتردر بحث رسانه، مهم
شناخت نقاط  یزو نواقص کار خود و ن ینمخاطب هاییدگاهاز د یحشناخت صح یاست. برا یتاهم حائز یاربس یو 

 برد است. ولینراه پرسش از خود مخاطب و امکان انتقال نظرات مخاطب به مسئ ینقوت، بهرت



  برد

۹ 

 پيامك 
ره برا یکاز ارائه  توانیم یناز مخاطب یریبازخورد گ یبرا رات ارسال نظ یبرا یمیلا یک یادادن و  یامکپ یش
 به آن بهره برد. ینمخاطب

 انتقادات صندوق پيشنهادات و 
الاقل هر  ینکهرشط او انتقادات در کنار برد است. (البته به  یشنهاداتصندوق پ یکدر نظر گرف  یگرروش د

 ماه درب صندوق باز شود!)
 نوشتن نظرات در برد 

 یند ا. هرچنیریمدر نظر بگ یننوش نظرات توسط مخاطب یقسمت را از برد برا یکاست که  ینا یگرد روش
 یداشت، ول یدبر آن نخواه یش کنرتل حالینمشاهده است و درعنظرات توسط همه قابل یرادارد، ز یبیروش معا
 .اید یجادمخاطب در ارائه نظرات ا یبرا یشرتیکه رغبت ب آیدیبه نظر م

 نظردهي بعد از هر مطلب 
درج  یرا برا یو خربها، قسمت هایلمثل تحل در ادامه هرکدام از مطالب برد که امکان دارد توانیم ینهمچن

 د!)بر  یکارشده بر رو  یبا موضوع محتواها یبرد آزادفکر  ینوعنظر مخاطب در مورد آن بخش در نظر گرفت. (به
 فرم و جلوه هاي بصري ٧

ها را به خود، آن یرواقعیوبرق دادن به اخبار و مطالب غها چگونه با زرقرسانه یکه برخ ایمیدهبارها د
نامناسب،  یارائه در قالب و فرم یلحرف حق خود به دل یاندر ب یگرد یبرخ کهیدرحال ایندیمخاطب القا م

ا ینمخاطب توانندی  یا. در کار رسانهدهدیمخود را بروز  یتاهم »رمف«که بحث  ینجاست. ایندرا با خود همراه 
ا ن اندازه مهم است که دقت نظر در محتوا و مطلب. دقت  » ارابتک«و » کار«که  ییدتوجه به فرم و قالب به ه

نظر فرم ازنقطه یدبا یاابزار رسانه یکعنوان برخوردار هستند. برد هم به یتهر دو از اهم ی،فرهنگ یتدر فعال
 .یردمورد دقت نظر قرار بگ یبرص  هاییژگیو و محتواارائه 


