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آسیب شناسی فرایند تولید 
و توزیع محصوالت قرآنی 

کودک در بازار

کارکرد اصلی محصوالت قرآنی در حوزه کودکان، انتقال معارف و آموزه های 
قرآنی با سبکی نوآورانه و خالقانه است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش 
تحلیل مضمون به دنبال کشــف و برساخته کردن آســیب های فرایند تولید و 
توزیع این محصوالت اســت. از این رو، براساس روش نمونه گیری هدفمند، 
20 نفر از کنشگران اصلی این حوزه انتخاب شد و داده های پژوهش از طریق 
مصاحبه های عمیق و نیمه ســاختاریافته جمع آوری گردید. براساس یافته های 
پژوهش، آسیب های فرایند تولید و توزیع محصوالت قرآنی در هفت دسته و در 
سه بعد فرایندی، ساختاری و محیطی قرار دارد و در این عرصه ها قابل مشاهده 
اســت: تدوین اسناد باالدستی و آیین نامه های رسمی، سیاست گذاری و تعیین 
خط مشــی های راهبردی، نظام سازی، سازوکار حمایت های مالی و بودجه ای، 

خلق دانش، خالقیت و نوآوری، بازاریابی و نگرش های ناظر به محصول. 
 واژگان کلیدی: 

آسیب شناسی، تولید، توزیع، محصول قرآنی، کودک، الگوی سه شاخگی

مجید جعفریان
دانش آموخته دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
majidjafarian1357@yahoo.com

ریحانه تمیزی فر
دانش آموخته دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه آزاد اسالمی
tamizi.r@gmail.com

سمیه لبافی
استادیار پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ایران)ایرانداک( 
labafi@irandoc.ac.ir



216

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

1. طرح مسئله
از نظر اقتصادی بازار با دو مفهوم اساســی تولید و توزیع پیوند خورده اســت. از یک سو 
مفهوم تولید دربردارنده »خلق اشــیا توسط انســان ها و دیگر فعالیت های خدماتی چون 
حفاظت، نگهداری و پاکیزه سازی« )مریدی و نوروزی، 1373: 295( است. از سوی دیگر 
مفهوم توزیع به عنوان بخش دیگری از هویت بازار »مقدار کاال و یا خدمتی است که برای 
فروش در یک قیمت معین در دســترس خریدار قــرار دارد و به همراه تقاضا نقش تام و 
تعیین کننــده ای در قیمت های بازار دارد«. )قرباغیان، 1376: 778( بازار را مکانی تعریف 
کرده اند )دویل1، 2006( که بازیگران اصلی آن مشتریان و عرضه کنندگان کاال و خدمات اند. 
همچنین بازار را مکانی تعریف کرده اند که در آن، مشــتریان و فروشندگان با یکدیگر در 
تعامل اند تا قیمت و کیفیت محصوالت تولیدشــده را تعیین کنند. )الباران2، 2009( در 
هر بازار نوعی حرکت دیالکتیکی بین تولید و عرضه محصوالت از یک ســو و میزان تقاضا 
و مصرف برای محصوالت از ســوی دیگر، وجود دارد. لغت نامه  کسب و کار3 محصول را هر 
آن چیزی )کاال، ایده، روش، اطالعات و...( می داند که به قصد پاســخگویی به یک نیاز در 

فرایندی تولیدشده باشد.
در دنیای امروز محصــوالت، در ایجاد عادات زندگی روزمره، تعیین روابط اجتماعی 
و حتی در ایجاد رفتار های سیاســی دخیل بوده انــد. )کوتل4، 2013( محصوالت قرآنی 
نیز البته با تفاوتی ظریف از این چرخه عمومی خارج نیســت. محصوالتی که با خالقیت 
و هنــر انســانی گره خورده و در دل خود به دلیل پیوند بــا کالم وحی تقدس یافته اند تا 

انتقال دهنده مفاهیم قرآنی باشند. 
دســتیابی به جامعه ای بــا فرهنگ قرآنی نیازمند توســعه و تقویت فعالیت های این 
حــوزه با هدف تبلیغ و ترویج قرآن اســت. یکی از فعالیت هــای تاثیرگذار قرآنی که در 
اســناد باالدستی )منشور توسعه فرهنگ قرآنی، 1388و مصوبات شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی، 1394( نیز به آن اشاره شده، تولید محصوالت قرآنی است. تبدیل محتوای قرآن 
بــه محصوالت ملموس و قابل فروش در بازار رویکرد جدیدی در توســعه مفاهیم قرآنی 
در جامعه است که در سال های اخیر ضرورت آن از سوی سیاست گذاران و فعاالن حوزه 
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قرآن پذیرقته شــده اســت. رهبری با تأکید بر عینیت بخشی به آموزه های قرآنی بر این 
نکته اصرار می ورزند که: »جهت گیری همه  فعالیت های قرآنی باید به ســمت ظهور و بروز 
عملی آموزه ها و دســتورات قرآنی در جامعه و رفتار های فردی و جمعی باشد. این هدف 
جز با آشــنایی صحیح آحاد جامعه با مفاهیم و معانی قرآن و هدایت پژوهش های قرآنی 

در این مسیر، امکان پذیر نیست«. )1388/7/28(
واقعیت این است که محصوالت فرهنگی به طور عام و محصوالت قرآنی به طور خاص 
دارای بازار گســترده ای است و نباید از این بازار چشم پوشی کرد. تولید این محصوالت با 
هدف تأثیرگذاری بر جامعه مخاطب، در این سال ها برای تولیدکنندگان همراه با درآمدزایی 
بوده است. لذا نگاه به تولیدات قرآنی به عنوان محصوالت قابل فروش در بازار نگاه جدیدی 
است که در پس آن این نظریه وجود دارد که باالترین سطح اقناع و درگیری مخاطب در 
یک موضوع، زمانی اســت که او حاضر باشد عالوه بر تغییرات رفتاری، برای آن محصول 
پول پرداخت کند که در این سطح می توان مطمئن بود مخاطب برای موضوع )و نه یک 
محصول خاص( باالترین سطح اهمیت را قائل است. بنابراین نگاه تولیدکنندگان محصوالت 

قرآنی باید نگاه به یک بازار گسترده با ویژگی های خاص محصوالت قرآنی باشد. 
ســاالنه بخشی از این محصوالت در داخل تولید شده و یا از دیگر کشور ها وارد و در 
بازار توزیع می شــود. بنابراین، از یک سو با متنوع بودن این محصوالت در سال های اخیر 
مواجهیم که نقش تعیین کننده ای در رشــد فزاینده شیوه های آموزشی جدیدتر و مستقر 
در مؤسســات قرآنی برای کودکان داشته است. در واقع، این محصوالت توانسته اند با در 
نظر گرفتن ظرفیت ها و توانایی های ذهنی کودکان و ترویج فکر قرآنی در قالب شیوه های 
آموزش و یادگیری نوین عالوه بر سرعت بخشــیدن به آمــوزش، فهم یادگیری و انتقال 
مفاهیم قرآنی را بیش از پیش در این نسل متحول و متفاوت ساخته  و بر نوع نگرش آنها 
به دنیای پیرامون تأثیرگذاری جدی تری داشته باشند. از سوی دیگر مشاهده می شود که 
این محصوالت، در فرایند تولید و توزیع در بازار محصوالت فرهنگی، آســیب های جدی 
را تجربه کرده اند. این محصوالت در ســال های اخیر علی رغم افزایش تولید، نتوانسته اند 
در بازار محصوالت فرهنگی تجربه موفقی داشته باشند و سهم قابل توجهی از این بازار را 
از آن خــود کننــد. با توجه به اهمیت تولید و توزیع بیش از پیش این محصوالت به دلیل 
تأثیرگذاری فرهنگی آن بر جامعه کودکان، این پژوهش به دنبال کشف و برساخته کردن 
آسیب های ناظر به فرایند تولید و توزیع محصوالت قرآنی کودکان است. آسیب هایی که 
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در صورت برساخته شــدن آنها می توان خط مشی های سازنده ای را در حوزه توسعه بازار 
محصوالت قرآنی ارائه کرد. در این راستا از مصاحبه شوندگان درباره فرایند تولید و توزیع 
محصوالت قرآنی و آســیب های موجود در این فرایند، همچنین در مورد تفکر حاکم بر 
این فرایند ســؤال شد و تالش به عمل آمد تا براساس داده های کسب شده، دسته بندی از 

این آسیب ها در قالب الگوی سه شاخگی از نگاه خبرگان این حوزه ارائه گردد. 

2. مبانی نظری و چارچوب مفهومی
2.1. محصول قرآنی 

آنچه مسلّم است در ادبیات رایج، تعریف دقیقی از محصول قرآنی وجود ندارد. محصول، 
گســتره ای از کاال و اطالعات ملموس و غیرملموس را در بر می گیرد که با هدف ارضای 
نیاز یک گروه ویژه مخاطب یا مشــتری تولید و روانه بازار می شــود. امروزه بخش بزرگی 
از محصوالت تولیدی، محصوالت فرهنگی اند که با هدف تأمین نیاز های فرهنگی افراد و 
تسخیر بازار فرهنگ تولید و توزیع می شوند. از آنجا  که در دنیای امروز محصوالت فرهنگی، 
در ایجاد عادات زندگی روزمره، تعیین روابط اجتماعی و حتی در ایجاد رفتار های سیاسی 

دخیل بوده اند )آشتنهاگن1، 2008( نیازمند درک ویژگی های آن هستیم. 
به نظر می رسد با در نظر گرفتن محصول قرآنی به عنوان یک محصول فرهنگی، آنچه 
ما را به تعریف نســبتاً مناسبی از این مفهوم رهنمون می کند، توجه به برخی از تعاریفی 
اســت که از محصوالت فرهنگی ارائه شده اســت. به طور کلی، محصول2 عبارت است از: 
»مجموعــه ای از ارضاء گر های فیزیکی، روانــی و اجتماعی خریدار که از خرید مالکیت و 
مصرف محصول مشــتق می شــود«. )آقازاده و ناطــق، 1387: 105( از این رو، محصول، 
شــامل جنبه های فیزیکی و محســوس و جنبه های نامحسوس یا کمتر محسوس، مانند 
ضمانت نامه، گزینه هایی که برای انتخاب آن محصول ایجاد شده و همچنین خدمات پس 

از فروش نیز خواهد شد. 
به طور کلی، یونســکو محصوالت فرهنگی3 را »خروجی های خالق و هنری ملموس و 
ناملموسی می داند که دارای پتانسیل تولید ثروت و ایجاد درآمد از طریق بهره برداری از 
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دارایی های فرهنگی و تولید خدمات و کاال های دانش بنیان هم ســنتی و هم نو هستند«. 
)ملکی فر و علوی، 1385( برخی نیز محصول فرهنگی را با توجه به نتایجی که در جهان 
معاصر داشــته تعریف کرده و معتقدند: »محصول فرهنگــی از طریق تولیدات، ابزار ها و 
فرایند های متنوع در عصر حاضر باعث شده است که دانش و منابع فرهنگی یک جامعه 
به محصول تجاری و خدماتی تبدیل شود )پژوهشنامه صنعت فرهنگی، 1386( برخی از 
صنایع فرهنگی ســخن گفته و معتقدند محصول فرهنگی »به مجموعه ای از صنایع گفته 
می شود که کاال ها و خدماتی را با هدف تأثیر بر حوزه فرهنگ تولید می کنند«. )وحدتی، 
1388( از این رو، هدف محصول فرهنگی »مفهوم ســازی، هماهنگ سازی، تولید، ارتقاء و 
تجارت کاال های فرهنگی در قالب های مختلف اعم از کتاب، مجله، روزنامه و ژورنال، فیلم 
و محصوالت صوتیـ  تصویری، ویدئو و نوارکاست، نرم افزار، لوح فشرده و دیگر محصوالت« 

)سعیدی پور و دیگران، 1390: 3( است.
از آنجا که امروزه قریب به اتفاق محصوالت قرآنی در قالب های1 مختلف )چاپی، نرم 
افزار، انیمیشــن، فیلم و بازی های رایانه ای( رسانه ای ارائه می شوند، می توان گفت قالب 

محصوالت قرآنی همان قالب رسانه ای است. 
اغلب محصوالت رسانه ای، کاال های عمومی و تمام ناشدنی اند یعنی مصرف آنها توسط 
یک فرد باعث اختالل در دسترسی آن برای افراد دیگر نمی شود. )آلباران، 2010( در عین 
حال این ویژگی باعث صرفه جویی نســبت به مقیاس2 می گردد. )پیکارد3، 2010( یعنی 
تولیدکننــده صرفاً یک مرتبه برای تولید آن هزینه می کند )تولید یک نرم افزار( اما برای 
انتشار آن در مقیاس گسترده برای مشتریان تقریباً هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند. )صرفاً 
هزینه کپی کردن محصول( هر محصول رسانه ای به لحاظ ماهیتی ناهمگون، استانداردناپذیر 
است و براساس ذائقه شخصی مخاطب ارزیابی می گردد. لذا راهبرد تمایز و ایجاد محصوالت 
خالقانه در اینجا کاربرد دارد. )ریکا4، 2012( همچنین محصوالت رسانه ای دارای رویکرد 
فرهنگی هستند، آنها اغلب به دلیل تأثیر گسترده بر جوامع، مورد کنترل قانونی بیشتری 

نسبت به سایر محصوالت قرار می گیرند. 
محصول قرآنی را »نرم افزار یا ســخت افزاری می دانند که با استفاده از مضامین قرآنی 
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و به منظور تأثیرگذاری در اندیشه، باور و عمل مخاطب نسبت به قرآن به وجود می آید«. 
)صالحی، 1393: 8( با این حال، به نظر می رســد دو اشکال اساسی به این تعریف وجود 
دارد. نخست اینکه، این تعریف صرفاً بر جنبه تأثیرگذاری محصول تأکید کرده است؛ در 
حالی که تعاریف محصول فرهنگی عالوه بر تأثیرگذاری بر ذهنیت مخاطب بر جنبه های 
خالقانه ملموس و ناملموس تولید و همچنین مفهوم سازی که نقش برجسته ای در بازسازی 
هویت فرهنگی دارد، تأکیــد می کنند. در حقیقت در تعاریف محصوالت فرهنگی هم بر 
جنبه های درونی یک محصول و هم جنبه های بیرونی آن پافشــاری می شود. دوم اینکه 
این تعریف از برجسته سازی جنبه های تجاری و فرصت ها و نقشی که یک محصول قرآنی 

می تواند به لحاظ اقتصادی در بازار فرهنگی جامعه دینی ایفا کند، غفلت ورزیده است.
بر این مبنا، محصول قرآنی را می توان محصولی تعریف کرد که در یک فرایند خالقانه 
با استفاده از منابع قرآنی و به کارگیری تکنولوژی تولید، در پی ارضاء نیاز های اطالع رسانی، 
آموزشی و سرگرمی در حوزه قرآنی تولید و روانه بازار می شود و براساس قوانین حاکم بر 
بازار با محصوالت مشــابه به رقابت می پردازد. مشخص است که این تعریف اوالً محصول 
را به مثابه مصنوعی خالقانه در نظر می گیرد که ابزاری برای انتقال معنا و مفاهیم قرآنی 
اســت. همچنین ابعاد تجاری و خدماتی محصول و تبدیل  دانش و منابع به یک محصول 
تجــاری را لحاظ می کند. تبدیل دانش و منابع به یــک محصول تجاری دربرگیرنده دو 
مزیت اســت. نخســت، به ارتقاء رتبه محصول در بازار توجه می کند. دوم به طور پیوسته 
موجب طرح برند های متعددی در اذهان عمومی شــده و بر رشــد فزاینده انگیزه ها برای 

خرید محصوالت و رقابت اصرار می ورزد. )زوت1، 2010(
در اینجا هر دو بعد محصول، محتوا )محتوای قرآنی( و قالب ارائه )کتاب و...( بســیار 
مهم اســت و تولیدکننده باید متناســب با محتوا و کارکرد مورد نظر، قالب ارائه محصول 
را انتخاب کند. پیشــینه تحقیقات و همچنین داده های میدانی این طرح نشــان می دهد 
که هر کدام از رســانه هایی که محصوالت قرآنی در قالب آن ارائه می شود، دارای کارکرد 
مخصوص به خود اســت. به عنوان مثال کتاب بهترین قالب برای کارکرد آموزشی است و 
محتوای آموزشــی را باید در قالبی مانند کتاب به مخاطب ارائه کرد. همین طور کارکرد 
غالبی که می توان از قالب نرم افزار انتظار داشت، کارکرد آموزشی است گرچه این محصوالت 
ترویج دهنده و سرگرم کننده نیز هستند. قالب انیمیشن و فیلم بیش از همه کارکرد تبلیغ 

1. Zott
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و ترویج را پوشــش می دهند و در قالب هایی مانند بازی رایانه ای و اسباب بازی، کارکرد 
سرگرمی، غالب است. 

2.2. رویکرد های نظری به آسیب شناسی محصول
بــدون تردید، هدف از مطالعات آسیب شناســانه در علوم مختلــف »تکمیل و یا تأمین 
فرایند های سه گانه شناسایی، تشخیص و پیشگیری و یا درمان است که برایند این فرایند، 
پیشنهاد راهکار های مناســب برای دفع آفات و آسیب ها است«. )رضایی، 1387: 74( با 
این نگاه، منظور از آسیب شناســی محصوالت، نخست کشف نوعی تعارض، ناهمگونی و 
اختالل در حوزه تولید با باور ها و رفتار های تولیدکنندگان و افراد جامعه نسبت به شرایطی 
است که محصول در آن تولید شده یا بازتولید می شود. دوم بررسی شکاف میان شرایط 
رسمی و قانونی تولیدکنندگان با ارزش ها، باور ها و عملکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی حاکم بر جامعه و سیاست گذاری های کلی نسبت به تولیدات عرضه شده است 
و در نهایت برجسته ســازی تغییر تدریجی شکل و محتوای محصوالتی است که به مرور، 
نگاه مصرف کنندگان نســبت به نوع اســتفاده و بازخورد های آن در حوزه های خاص را 

متفاوت می سازد. 
با این حال ســه رویکرد اساسی به حوزه آسیب شناسی محصول وجود دارد. نخستین 
رویکرد، ساختاری است. رویکردی که می کوشد کل یک مجموعه و ارتباطات اجزای آن 
را در کنار هم تحلیل کند. همچنین، این رویکرد، با نگاهی متفاوت تر به طرح ســؤاالتی 
می پردازد که حوزه ســاختار را با آگاهی افراد مرتبط ساخته و به طور کلی ایجاد آگاهانه 
تغییرات اجتماعی را در یک فرایند چشــمگیر عمومی رقم می زند. در این صورت پذیرش 
ســاختار ها توسط کنشــگران، به نوعی پذیرش عمومی برنامه ها و سیاست های اجتماعی 
آنها است. )رک: صدیق سروستانی، 1386 و ستوده، 1389( از این رو، رویکرد ساختاری 
به محصوالت، متمرکز بر برونداد های ســازمانی و خاســتگاه آن یعنی ساختار های حاکم 
بر نظام اجتماعی است. در واقع، پیوندی عمیق میان محصوالت و ساختار های اجتماعی 
وجود دارد. در نتیجه، آســیبی که در حوزه محصوالت در سیســتم و فرایند تولید ایجاد 
می شود معلول فقدان انسجام و اجماع در میان تولیدکنندگان، سیاست گذاران، مدیران، 

ساختار ها، نظام ها، اهداف، برنامه ها و کارکرد کل نظام تولید محصول است. 
رویکرد دوم، توســعه فرهنگی1 اســت. رویکردی که به میزان فزاینده ای بازتاب نگاه 

1. Cultural Development Approach
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به حوزه فرهنگ اســت؛ به این معنا که مجموعه ای از نشانه ها و نماد های ناظر به عناصر 
ســازنده فرهنگ مورد توجه اســت که آدمی از طریق آنها به تعیین وضعیت خویش در 
جهان می پردازد و بنا به نیاز، استعداد و قابلیتش در آن غوطه می خورد، تا خود را بیان و 
حقیقتش را تولید و بازسازی نماید. در حقیقت، توسعه فرهنگی »به غنی کردن و شکل دادن 
فرهنگ شخصی هر فرد بستگی داشته، به نحوی که او را قادر می سازد که فرهنگ خود 
را بیان و آن را تولید کند«. )پهلوان، 1381: 20( از این رو، آنچه موجب توسعه فرهنگی 
اســت، سرمایه فرهنگی هر فردی است که آن را از زمینه و حافظه تاریخی اش برداشت 
کرده است. بنابراین، »باید به اشیای مادی و رسانه هایی چون نوشته ها، نقاشی ها، بنا های 
تاریخــی و معماری های اصیل و... که عینیت دارنــد، توجه کرد؛ در این حالت کاال های 
فرهنگی را هم می توان به طور مادی به تملک در آورد، که مستلزم سرمایه اقتصادی است 
و هم به طور نمادین ـ که مستلزم سرمایه فرهنگی و فردی است«. )روحانی، 1388: 24( 
با این حال، آسیب در  این رویکرد نشانگر دو صورت یک سکه است. نخست »نشان دهنده 
ایجاد وضعیتی اســت که نظام فرهنگی در دســتیابی به تعالی و تحول، ارتقاء و توسعه 
فرهنگی دچار اختالل می شــود و بدون پیشگیری و مدیریت این آسیب ها امکان حرکت 
به ســوی توسعه فرهنگی میسور نیست. دیگر اینکه آسیب فرهنگی، اختاللی در حرکت 
و زیســت فرهنگی جامعه در مسیر دســتیابی به توسعه فرهنگی است«. )صالحی امیری، 

)61 :1393
رویکرد ســوم، رویکرد اجتماعی اســت. رویکردی که در تحلیل  پدیده های اجتماعی 
به طور مشخص نشان می دهد که توانسته است فرصتی برای ایجاد فعالیت ها و پدیده های 
مشخص فراهم کند، فراوانی برخی از فعالیت ها را نسبت به دیگر فعالیت ها و عینیت یافتگی 
پدیده ها تعیین نماید، فعالیت های مختلف را به شیوه های مختلف و سازوکار های نظام بخش 
به یکدیگر ربط دهد و در نهایت نقش هر فعالیت و یا پدیده را به نوعی با پیش فرض ها و 
مکانیزم های فرهنگی/ اجتماعی کنترل کند. بنابراین با توجه به تحلیل آسیب شــناختی 
محصوالت براســاس رویکرد اجتماعی دو مسئله وجود خواهد شد. یک مسئله در ارتباط 
با تغییراتی است که محصول با توجه به شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی، پیشرفت های 
ارتباطی و اطالع رســانی تجربه می کند. مســئله دیگر ارتباط بین محصول و به طور کلی 
تولیدکننــدگان با نیرو های گوناگون اجتماعی و تأثیرات متقابلی اســت که در این میان 
وجود دارد. در این صورت، محصول به مثابه یک نظام اجتماعی و فرهنگی دارای معیار ها 
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و مالک های جدیدی اســت که می تواند به طور طبیعی پاسخگوی نیاز های حال و آینده 
مصرف کنندگان و تعدیل کننده کنش ها و رفتار های آنها باشد. 

2.3. مدل مفهومی پژوهش
در صورتی که قرار اســت با نگاه آسیب شناســی به سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
اطالعات توجه شود و بر فرایند یا فرایند هایی تأکید گردد که با شناخت آسیب شروع و 
با بیان علت و پیامد آسیب ها ادامه می یابد و سرانجام با ارائه راهکار پایان می پذیرد، برای 
رســیدن به این منظور پیمودن مراحل چندگانه ای نیاز اســت. )کرم الهی و کاشانی زاده، 
1391؛ 34-33( مارتــل بر این باور اســت که »پنج اصل مهم برای بررســی در فرایند 

آسیب شناسی مؤثر است. مهم ترین های این اصول عبارت اند از: 
ـ برنامه  آسیب شناسی باید بر مبنای مدل ها و یا تئوری های مناسب پیگیری شود. 

ـ اطالعات آسیب شناســی باید به صورت موشکافانه قادر به تفکیک بخش های مهم از 
فرایند های سازمانی باشد. 

ـ اطالعات آسیب شناســی باید قادر به مقایســه فرایند ها با یکدیگر یا استاندارد ها و 
نقاط مرجع باشد.

ـ آسیب شناسی باید به شناسایی نقاط مداخله کمک کند. 
ـ فرایند آسیب شناسی باید فرایند های تحت بررسی را تسریع نماید«. )شمس مورگانی، 

 )77 ،1394
با وجود این، به منظور آسیب شناسی در هر حوزه ای مخصوصاً محصوالت فرهنگی و 
قرآنی به ســایر آسیب های موجود در خارج از عرصه این محصوالت که به نوعی بر تولید، 
توزیع و عرضه آنها نیز تأثیرگذار است باید توجه شود. این رویه شرایطی را فراهم می کند 
که محقق بتواند با نگاهی جامع و بررسی موشکافانه علت آسیب ها را شناخته و در صدد 
رفع آنها برآید. مدل آسیب شناسی سه شاخگی1 از این منظر از کاربردی ترین مدل هاست؛ 
اگرچه کاربرد این مدل بیش از همه در حوزه منابع انســانی سازمان هاســت، اما به ســه 
دلیل در حوزه آسیب شناسی محصوالت قرآنی به کار گرفته شد. نخست اینکه دو رویکرد 
به آسیب شناســی محصوالت قرآنی می توان داشــت؛ رویکردی که حاکی از تأثیرات این 
محصوالت بر ذهنیت مخاطبین است. دوم رویکردی که صرفاً تالش می کند به آسیب های 

1. Three Branch Models
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سازوکار هایی )اعم از ساختار ها و فرایند ها و عوامل بیرونی( بپردازد که در جهت تولید و 
عرضه محصوالت قرآنی نقش آفرین بوده است. کارآیی این مدل در نگاه اخیر است. دوم 
به دلیل جامعیت و نظام مند بودن این مدل به دو لحاظ نظری و میان رشته ای در بررسی 
ســوژه ها است. در نهایت اینکه معموالً کاربرد این مدل در محیط ها و تحلیل سوژه هایی 

است که کمتر شناخته شده اند و به میزان زیادی در مسیر مسئله شدن قرار دارند. 
با وجود این؛ در مدل سه شــاخگی بر برجسته سازی آسیب های فرایندی، ساختاری و 
محیطی تأکید می شود. منظور از بعد فرایندی  مجموعه فعالیت های به هم پیوسته ای است 
که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شــده طراحی و پیاده شــده  است. منظور از بعد 
ســاختاری، مجموعه سازوکار هایی است که اجزاء مجموعه را برای تحقق هدف مشترک 
در کنار یکدیگر قرار می دهد. بر این اســاس، آســیب های فرایندی و ساختاری ناظر به 
شــبکه های ارتباطی بین قوانین رسمی و غیررسمی، تصمیم گیری های کالن، مدیریت و 
موقعیت سنجی، اعمال قدرت سازمانی، روش های برنامه ریزی، تعیین اهداف و نیاز ها است. 
در واقع چون در آسیب شناسی سعی بر آن است که مشخص شود چه عواملی سبب بروز 
مشــکالت می شود و چه تغییراتی برای ســاماندهی امور ضروری است، در نتیجه توسعه 
ســاختار و نظام با این مســئله پیوند خواهد خورد. از این رو، نهاد ها و مؤسسات مرتبط با 
محصوالت، متوجه عوارض مســئله یا مشکالتی نظیر پذیرش و یا نارضایتی مشتریان از 
محصول، ارتباط با مشــتری، کندی روند های جامعه پذیری فرهنگی در ارائه محصوالت 

و همچنین توجه فرهنگی به موقعیت مندی بازار برای چنین محصوالتی خواهند شد.
بُعد ســوم آسیب شناسی سه شاخگی مرتبط با محیط و زمینه اجتماعی است. منظور 
از بعد محیطی اشــاره به عوامل بیرونی اســت که سوژه در ارتباط با آنها با آسیب مواجه 
است. در اینجا به طور خاص نگرش ها درباره تولید محصوالت قرآنی مورد نظر بوده است. 
منظور از ابعاد نگرشی، ابعادی است که به نوعی روایت گر آسیب های ناظر به اندیشه و تفکر 
مخاطبین نسبت به ایجاد یک پدیده و تأثیرات آن بر رفتار های اجتماعی و تعامالت انسانی 
اســت. بنابراین؛ این بعد حاکی از آسیب هایی است که با تعامالت کنشگران، عرصه های 
ســازمانی در امر تولید و عرضه آن و سیاســت گذاری های کالنی که ناظر به محصوالت و 
روند های اجتماعی است، گره خورده است. از این رو شناخت آسیب ها در این بخش نقش 

مهمی در ایجاد روابط اجتماعی بین مولدان، مشتریان و محصوالت دارد. 
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آسیب های ساختاری: آسیب های مربوط به ساختارها و 
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نمودار 1: مدل مفهومی پژوهش براساس مدل آسیب شناسی سه شاخگی

3. روش تحقیق
در تحقیــق حاضر از روش کیفی تحلیل مضمون برای پاســخ به ســؤال اصلی پژوهش 
اســتفاده شده است. تحلیل مضمون روشــی برای تعیین، تحلیل و بیان الگو ها یا همان 
مضامین موجود درون داده ها اســت. این روش، داده ها را سازماندهی و در قالب جزئیات 
توصیف می کنــد. اگرچه می تواند از این فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش 
را نیز تفسیر کند. با این حال، مضمون، انتزاعی ترین سطح داده ها است که شکل گرفتن 
و انتخاب آنها بســتگی زیادی به ســاختار های تحقیق دارد. با این نگاه، تحلیل مضمون 
روشی است برای »دیدن متن، برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط، تحلیل 
اطالعات کیفی، مشاهده نظام مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ و 
تبدیل داده هــای کیفی به داده های کّمی«. )عابدی و دیگران، 1390: 152( این تحلیل 
شــامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه داده ها است. از این رو، تحلیل مضمون 
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فراگردی بازگشتی است که در آن حرکت رفت و برگشتی در بین مراحل مختلف وجود 
دارد. )کالرک و برون، 2006: 43(

برای گرد آوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ســاخته یافته با رویکرد اکتشافی و نیز 
از نمونه گیری هدفمند اســتفاده شده است. در واقع پژوهشگر برای گردآوری اطالعات با 
افرادی تماس برقرار کرد که در زمینه مورد بررسی یا جنبه هایی از آن دارای اطالعات و 
شناخت مناسب بودند. این افراد را اصطالحاً مطلع1 و یا دروازبان2 می خوانند«. )محمدپور و 
دیگران، 1388: 19( با توجه به چارچوب مفهومی و اتکاء پژوهش بر ابعاد سه گانه فرایندی، 
ساختاری و محیطی تالش شد در طول تحقیق از افرادی برای مصاحبه استفاده شود که 
از تجربه بیشــتری نسبت به حوزه تولید و توزیع محصوالت قرآنی در چارچوب مفهومی 
یادشــده برخوردار بوده و می توانستند درک و تفسیر بهتری از تغییرات صورت گرفته در 
بازار محصوالت قرآنی و بستر های زمینه ساز این تغییرات ارائه دهند. از این رو، برای انجام 
مصاحبه ها در ابتدا فهرست 30 نفره ای که از فعاالن حوزه تولید و توزیع محصوالت قرآنی 
در کشــور بودند، تهیه شد. ســپس با توجه به انجام پیش مصاحبه هایی با 5 نفر از همان 
فهرست و در نظر گرفتن شــاخص هایی همچون سرمایه گذاربودن، تولیدکننده، داشتن 
مسئولیت  حقوقی در سازمان ها و نهاد های مرتبط و ارتباط پژوهشگر با برخی از این افراد، 
تعداد 20 نفر از آنها به عنوان مشــارکت کنندگان در تحقیق انتخاب و فرایند مصاحبه ها 

آغاز شد. سؤاالت مصاحبه ها به پیوست ارائه شده است. 
3.1. کشف مضامین پایه

براســاس روش تحلیل مضمون، پس از انجام مصاحبه ها، فراینــد تحلیل داده ها به این 
ترتیب پیش رفت که داده های مصاحبه هایی که در ارتباط با آسیب شناسی فرایند تولید 
و توزیع محصوالت قرآنی کودک بود، طبقه بندی شده و براساس آنها معنا های الزم برای 

نشان دادن مضامین مرتبط با آسیب ها برساخته  شد. 
در گام اول در تحلیل مضمون الزم اســت تا متن پیاده شــده از مصاحبه ها تبدیل به 
مضامین )نقل قول ها( پایه و مرتبط با مسئله پژوهش شود. در مرحله اول و به صورت دستی 
314 کد مرتبط با آسیب شناســی فرایند تولید و توزیع محصوالت قرآنی از مصاحبه های 
انجام شده احصاء شد. شیوه طبقه بندی و کدگذاری داده های برآمده از مصاحبه ها نیز به 

1. Informant
2. Gatekeepers
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این صورت بود که ابتدا در هر مصاحبه عبارات، جمالت و اشــاراتی را که به نوعی حاوی 
آسیب های این حوزه بود به عنوان یک کد استخراج شد.در گام دوم با مرور داده های موجود 
و رفت و برگشــت در ایده های ارائه شــده و حذف مضامین ناقص یا نامرتبط و همچنین 
تکراری، 77 مضمون پایه ای به دست آمد که نمونه ای از آن در جدول زیر ارائه شده است. 

 جدول 1: مضامین پایه

1. سندی اعم از قانون، مقررات و ضابطه خاص و فرایندی برای تولید محصول قرآنی کودک، در کشور وجود ندارد.
2. در موضوع تولید محصوالت دینی و قرآنی فرایند و نظام نظارتی محکمی بر محتوا ها وجود ندارد.

3. در ایران نظام ارزیابی و تعیین شاخص برای ارزیابی محصول کودک نداریم.
4. متولی مشخصی برای تولید و عرضه محصوالت قرآنی وجود ندارد.

5. نظارت هایی که اکنون صورت می گیرد، نظارت های سیاسی است و نه فرهنگی.
6. در تولید محصوالت قرآنی، استاندار های الزم یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است و رعایت هم نمی شود.

7. در حوزه تولید محصوالت قرآنی شاهد یک نظام متشتت، موازی و بدون برنامه باالسری هستیم.
8. تولید محصوالت قرآنی در کشور براساس نیازسنجی نیست.

9. مرجع تصمیم گیری در حوزه تولید نداریم.
10. محصوالت قرآنی تولید شده فاقد رتبه بندی و به طور کلی برند هستند.

11. ما در حوزه تولید محصول قرآنی فرهنگ سازی انجام نداده ایم.
12. مؤسســات تولیدکننده محصوالت قرآنی به فکر رشــد کارآفرینی و افزایش میزان اشتغال و به یک معنا 

اقتصاد ناظر به حوزه محصوالت قرآنی نبوده اند.
13. در تولید محصوالت قرآنی کمتر نوآوری و خالقیت وجود دارد.

3.2. مضامین سازمان دهنده
در مرحله بعد و براســاس فرایند تحلیل مضمون، در یک حرکت رفت و برگشــتی بین 
مضامین و براساس معنا های مشترکی که بین آنها وجود داشت، اقدام به گروه بندی آنها 
 شد. در این مرحله، 77 مضمون پایه طی فرایند گفته شده تبدیل به 35 مضمون با سطح 
انتزاع باالتر با عنوان مضامین سازمان دهنده شد. از مهم ترین مضامین سازمان دهنده در 
این مرحله »اختصاص نیافتن هیچ یک از بند های اســناد باالدســتی به حوزه محصوالت 
قرآنی کودک« بود. همین امر موجب شــده اســت که خط مشــی های راهبردی در این 
زمینه اتخاذ نشــود و سیاست گذاری مهمی صورت نگیرد. عدم درج چنین مسئله ای در 
اســناد باالدستی نشــانۀ تمایز فکری فعاالن قرآنی با عمکرد آنها در عرصه میدانی است. 
در بســیاری از مضامین ســازمان دهنده دیده شــد که فقدان توجه به این مسئله و عدم 
درج آن در اســناد باالدســتی عالوه بر برجسته کردن عدم توجه و اهتمام متولیان امر به 
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این حوزه، باعث شــده اســت تولید و توزیع محصوالت قرآنی برای کودک فاقد هر گونه 
رویه  و نظام بوده و مسیر نامعلومی را دنبال کند. گفته های کارشناسان نشان داد فقدان 
برنامه ای منجســم، کلیشــه ای بودن نگرش ها به این حوزه و فقدان ساختار منطقی، این 
حوزه را تبدیل به عرصه ای ناشناخته کرده است. نمونه ای از این مضامین سازمان دهنده 

در جدول زیر آورده شده است. 

جدول 2: مضامین سازمان دهنده

1. ضعف در اسناد باالدستی
2. فقدان متولی خاص

3. ضعف در نظام نظارتی و ارزیابی محتوا
4. ضعف در نگاه راهبردی

5. فقدان برنامه ریزی، طراحی و نیازسنجی
6. ضعف در تربیت نیروی انسانی

7. ضعف در سرمایه گذاری
8. فقدان حمایت های مالی 

9. مسیر غلط و کند ساختار مالی و توزیع بودجه 
10. تخصیص نامناسب منابع مالی

11. ضعف در فرهنگ سازی
12. ضعف در نظام سازی )ایده پردازی، برندسازی، رتبه بندی و اعتباربخشی(

13. فقدان توجه به اولویت بخشی به تولید
14. فقدان سیستم جذب و آموزش

15. فقدان زمینه ای برای کارآفرینی و رقابت سالم
16. فقدان تکنولوژی آموزشی و فّناوری

17. دوربودن از روزآمدی
18. فقدان الگو و مدل جایگزین
19. تقلیدگرایی محض در تولید 

20. هژمونیک شدن سلیقه محوری در امر تولید

3.3. مضامین فراگیر
در این مرحله مجدداً با در نظرگرفتن وجوه مشــترک مضامین سازمان دهنده و گروه بندی 
آنها و طی فرایندی سلسله مراتبی، 8 مضمون فراگیر برساخته شد. در این مرحله 8 مضمون 
فراگیر که به نظر می رسید از وجه جامعیت معنایی برخوردارند و کاربست اساسی خواهند 
داشت، شــکل گرفت. محققان پس از طی فرایند رفت و برگشتی میان مضامین فراگیر و 
تحلیل آنها از یک سو و با در نظرگرفتن مدل مفهومی سه شاخگی که شرح آن در بخش های 
قبلی رفت، آسیب های فرایند تولید و توزیع محصوالت قرآنی کودک را در سه بعد ساختاری، 

فرایندی و محیطی طبقه بندی کردند. جداول زیر فرایند تحلیل را نشان داده  است.
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جدول 3: آسیب های بُعد فرایندی حاصل از تحلیل مصاحبه ها

مضامین فراگیر مضامین سازمان دهندهشاخه
)بزرگ ترین آسیب(

دی
این

فر

ضعف در اسناد باالدستی، ضعف در متن قوانین  و آیین نامه های رسمی
قوانیــن و مقــررات: ضعف در 
تدوین اسناد باالدستی، قوانین 

و آیین نامه های رسمی

ضعــف در نگاه راهبردی، ضعف در نیازســنجی و اولویت گذاری، 
ضعف در سیاست تربیت نیروی انسانی، ضعف در سیاست حمایت 

از ایده ها و ایده پردازن، ضعف در سیاست ناظر
سیاست گذاری: ضعف در تدوین 
سیاســت ها و خط مشــی های 

راهبردمحور
 اعتباربخشی و برندسازی محصوالت، فقدان برنامه ریزی و طراحی

جدول 4: آسیب های بعد ساختاری حاصل از تحلیل مصاحبه ها

مضامین فراگیرمضامین سازمان دهندهشاخه
)بزرگ ترین آسیب(

ری
ختا

سا

ضعف در نهادســازی، ضعف در فرهنگ ســازی، ضعف در 
کادرسازی، ضعف در نظام نظارت و ارزیابی

نظام سازی  در  نظام ســازی: ضعف 
تولید

حمایت های مالی، مســیر غلط و کند ساختار مالی و توزیع 
بودجه ، تخصیص نامناسب منابع مالی، عدم سرمایه گذاری

اعتبارات و بودجه: ضعف در سازوکار 
حمایت های مالی و بودجه ای

جدول 4: آسیب های بُعد محیطی و زمینه ای حاصل از تحلیل مصاحبه ها

مضامین فراگیرمضامین سازمان دهندهشاخه
)بزرگ ترین آسیب(

ای
نه 

زمی
ی/ 

یط
مح

ی 
ها

ب 
سی

آ

فقدان تکنولوژی آموزشی و فّناوری،  روزآمد نبودن، تک محصولی اندیشیدن، 
فقدان الگو و تمایل به کار تقلیدی، نبود کارآفرینی، عدم ریســک پذیری، 

هژمونیک شدن سلیقه محوری در امر تولید

ضعف در خلق دانش، 
خالقیت و نوآوری

فقدان نگاه سیاست گذارانه در امر بازار و توزیع، ضعف در نظام اطالع رسانی 
تبلیغی و شیوه های آن، ضعف در نظام توزیع وسیع، ضعف در تجاری سازی 
محصوالت، ضعف در بازارشناسی محصوالت، فقدان بانک اطالعات جامع از 
محصوالت، تولید انبوه، عدم تناسب هزینه و بازخورد، ضعف در مهارت های 

شغلی در این حوزه

ضعف در بازاریابی و 
توزیع محصول

ابهــام در تعریف و چیســتی مفهوم محصول قرآنی، عــدم اعتقاد مدیران 
و خودبــاوری آنها بــه تولید محصــوالت قرآنی برای کــودک، ضعف در 
مرجعیت بخشیدن به قرآن، فقدان نگاه ارزشی به محصول قرآنی، ضعف در 
تفکر اکوسیستم ذهنی و فرهنگی به محصول، فقدان جامع نگری و نقدپذیری، 
ضعف در گفتمان سازی برای تولید محصول، ضعف در تحلیل گری، ضعف در 

نگاه تخصصی به حوزه تولید، یک تولید برای دو رده سنی

ضعف در نگرش ها و 
تفکرات ناظر به محصول
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4. یافته ها
4.1. بُعد فرایندی 

4.1.1.. ضعف در تدوین اسناد باالدستی و آیین نامه های رسمی

منظور از بعد فرایندی همه عناصر و عوامل فیزیکی و غیر انسانی است که با نظم و قاعده 
و ترتیب خاصی به هم پیوســته و چارچوب، قالب، پوســته، بدنه و هیکل فیزیکی و مادی 
نظام اداری یک مجموعه را تشــکیل می دهد. در این صورت ابهام در قوانین و مقرارات و 
پراکندگی در اســناد باالدستی و به طورکلی ماهیت ساختار از جمله علل فرایندی است 
که می تواند منجر به عملکرد ضعیف سازمان شود. این ضعف در اسناد باالدستی با بررسی 
مصوبات مربوط به منشور توسعه فرهنگ قرآنی نمایان می شود. به طور کلی، در دو مورد 
نسبت به محصوالت قرآنی مصوبه قانونی وجود دارد. نخست در بند 14 از ماده 2 مصوبات 
مربوط به شورای توسعه فرهنگ قرآنی بر لزوم »حمایت از تولید و عرضه آثار و محصوالت 
قرآنی« )مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی، 1394: 63-56( و در بند 6 ماده 1 منشور 
توســعه فرهنگ قرآنی به طور کلی )نه بر تولید و عرضــه محصول برای کودک( بلکه بر 
»توســعه مهارت های روان خوانی، صحیح خوانی و درک معنای آیات قرآن کریم در میان 
اقشــار مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان« تأکید شده است. )فریدونی و دیگران، 
1392: 127( با این حال، در ســه سند برگرفته از این منشور یعنی سند توسعه آموزش 
عمومی قرآن، ســند تبلیغ و ترویج و سند پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور نیز اشاره 

مستقیم به تولید محصوالت قرآنی برای کودک نشده است.
ضعف در بعد فرایندی در طول مصاحبه ها نســبت به فقدان توجه به محصول برای 
کودک با نگاه به آموزه های قرآنی در اسنادباالدســتی نیز وجود داشــت. بررسی ها نشان 
می دهد »عواملی چون مقررات و رویه های تصمیم گیری« و »فقدان ســازمان باالســری« 
تشکیل دهنده این بُعد هستند. در این بخش، کارشناسان معتقد بودند: »در حالی که شورای 
عالی انقالب فرهنگی در حوزه موســیقی کودک واجد مصوبه بوده و در این زمینه صدا و 
ســیما در ســال های اخیر ورود جدی داشته است، اما برای تولید محصول قرآنی کودک 
مصوبه ای که تعیین کننده  وضعیت موجود باشد، وجود ندارد«. با این حال، تا زمانی که این 
اســناد تولید و منتشر نشــود و البته تکلیف این حوزه روی کاغذ معلوم نگردد، نمی توان 
در حوزه محصوالت قرآنی و دیگر حوزه ها تقسیم کار انجام داد. از نگاه مصاحبه شوندگان 
وجود این آســیب، به چند دلیل است. نخســت اینکه»به طور کلی منطق قانون گذاری و 
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تقنینــی به نفع فرهنگ و محصوالت فرهنگی قرآنــی به ویژه حوزه کودک وجود ندارد و 
جامعه پذیر هم نشــده است. بنابراین فراگیربودن این ضعف، کار را در عرصه تولید اسناد 
باالدســتی سخت کرده است«. دوم »به دلیل پاره ای از مشکالت ساختاری، شورای توسعه 
هنوز موفق نشده است که براساس مصوبات شورا دبیرخانه ای مستقل و توانمند برای این 
حوزه ایجاد کند تا در پس آنها سیاست های الزم در اسناد باالدستی تعیین و درج شود«. 
سوم اینکه، اساساً »مرجعی برای چگونگی، بسط و توسعه، ایجاد هماهنگی و تصمیم گیری 

بین نهادی در این عرصه وجود ندارد«. 
4.1.2. ضعف در تدوین سیاست گذاری و خط مشی های راهبردمحور

سیاست گذاری عمومی »به مجموعه ای از اقدامات دولت ها اشاره دارد که به صورت نسبتاً 
ثابت و هدفمند برای حل یک معضل عمومی انجام می شــود«. )دانایی فرد، 1388: 12( 
از این رو، بیانیه ای که به عنوان یک سیاســت برجســته می شود، می تواند با نگاه اجماعی 
به عنوان قانون یا یک ســند رســمی در متن و ساختار دولت ها ثبت و ضبط شود. از نظر 
کارشناسان در عرصه سیاست گذاری کالن دو ضعف مهم در این سال ها مشهود بوده است. 
نخســت ضعف در »نیازسنجی« و »اولویت گذاری« است که به دلیل فقدان سیاست گذاری 
به آن پرداخته نشــده است. به نظر آنها »محصوالت قرآنی و حتی بسیاری از محصوالت 
فرهنگی که اکنون تولید و روانه بازار می شود، بدون توجه به نیاز های اساسی نسلی است 
که محصول برای آنها تولید می شود«. کارشناسی معتقد بود که: »محصوالت به میزان زیادی 
براســاس سالیق و نیاز های کودک نبوده و صرفاً با رویکردی سلیقه محور و با انگیزه های 
تجاری و جذب و کسب منافع مادی و به طور کلی سودآوری از محصول، تولید شده اند«. 
کارشناس دیگری بیان می کرد که »واقعیت این است که االن شما پول هم دارید سرمایه 
هم دارید واقعاً دنبال سود هم نیستید و می خواهید یک محصول قرآنی تولید کنید و نیاز 
جامعه را نیز برطرف کنید. باز این پرسش پیش روی شما است که آیا در تولید محصول 
قرآنی آموزش کودک مهم تر است یا تولید اسباب بازی قرآنی که کودک با استفاده از این 
اســباب بازی با قرآن انس بگیرد. در واقع، اینکه چه چیزی مهم تر است و چه چیزی باید 

در اولویت باشد، در کشور ما مشخص نیست«.
عرصه دیگر مربوط به »سیاست های حمایتی ناظر به ایده ها و اعتباربخشی محصوالت 
قرآنی کودک« است. برخی مصاحبه شوندگان معتقد بودند »عدم سیاست حمایت از ایده ها 
و طرح ها، انگیزه های شــخصی افراد را از بین برده و انگیزه تکیه بر توان داخلی و توجه 
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به سیاســت های اقتصادی در این حوزه را نیز در برخی از مسئولین و متولیان، با مشکل 
مواجه کرده اســت. زمانی که سیاستی از سوی دولت برای حمایت از طرح ها نباشد عماًل 
هیــچ نــوآوری و خالقیتی هم ظهور و بروز جدی نخواهد یافت«. کارشناســی می گفت: 
»منظورم حمایت پولی نیســت بلکه حمایت از ایده پــردازان و ایده های آنها اگرچه هیچ 
حمایت دیگری نباشد و صرفاً مسیری برای طرح ایده های آنها در بازار باز شود، مهم ترین 

حمایت معنوی است که البته صورت نگرفته است«. 
از آسیب های جدی دیگر که در بُعد فرایندی مطرح بوده و تکیه بر فقدان سیاست گذاری 
کرده است، »ضعف در برنامه ریزی و طراحی نظام جامع تولید براساس نگاه سیاست گذارانه« 
اســت. در همین راستا کارشناسان معتقد بودند »تا زمانی که سیاست گذاری وجود نداشته 
باشد، برنامه ریزی معنایی نخواهد داشت. هر چند سیاست گذاری کالن نگر، بلندمدت است 
و مقید به زمان و بودجه و هزینه نیســت، اما برعکس برنامه ریزی خردنگر، کوتاه مدت و 
براساس یک زمان بندی و بودجه ریزی مشخصی انجام می شود. اگرچه این رویه در حوزه 

محصوالت قرآنی از هر دو سو اتفاق جدی در آن رخ نداده است«.
4.2. بعد ساختاری 

4.2.1. ضعف در نظام سازی تولید 

ضعف در نظام ســازی، اولین آسیب در بُعد ساختاری اســت. منظور از نظام سازی ایجاد 
ســاختاری )نهادسازی( در میان اجزای یک مجموعه اســت که به واسطه آن می توان با 
پایین ترین سطح هزینه و باالترین سطح از آسانی و کیفیت، دستیابی به هدف را در یک 
نظام رقم زد. ساختاری که بتواند نگاه به تولید محصول قرآنی را در کشور متحول سازد. 
اگرچه در بخشــی از منشور توسعه فرهنگ قرآنی به طور کلی سخن از نظام سازی قرآنی 
به میان آمده و محصوالت به همراه تبادل مضامین قرآنی به عنوان دو اصل مهم در تبادل 
نظام قرآنی با دیگر نظامات معرفی شــده است، اما فاصله زیادی از نظریه تا عمل در این 

حوزه وجود دارد. 
از نگاه کارشناسان نخستین عامل در ایجاد چنین آسیبی »ضعف در فرهنگ سازی از 
سوی نهاد های باالدستی و فرهنگی قرآنی است«. آنها معتقد بودند: »امروزه فرهنگ سازی 
امر رایجی برای توجیه یک عمل یا فعالیت و به طور کلی کنشگری منطقی در یک جامعه 
پویاست«. بسیاری از کارشناسان می گفتند: »ما در حوزه ایجاد یک نظام جامع و منسجم 
نه در میان متولیان و نه فعاالن قرآنی و نه در اقشار مردم فرهنگ سازی انجام نداده ایم«. 
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عامل دیگر، ضعف در »کادرسازی« است. کادرسازی بدون جذب نیروی انسانی متخصص 
امکان پذیر نیســت. به عقیده کارشناسان »هیچ گونه سیاستی مبنی بر اینکه سیستم های 
قرآنی دولتی و همچنین نهاد های قرآنی فعال غیر دولتی را موظف کند در عرصه تربیت 
نیروی انســانی متخصص گام های جدی بردارند، وجود نــدارد«. آنها می گفتند »اهمیت 
منابع انســانی در این عرصه، نقطه کانونی مشــکالت تولید محصول قرآنی است و اساساً 
یکی از دالیل بی انگیزگی مولدان برای تولید محصول قرآنی، فقدان نیروی انســانی ماهر 

و حرفه ای در تمام سطوح این سیستم هاست«. 
مســئله دیگری که پیوند ناگسســتنی با نظام سازی داشــته و در حوزه محصوالت 
به عنوان یک آســیب از آن یاد شــد، »فقدان نظام نظارت و ارزیابی« مرتبط با این حوزه 
است. مضامینی همچون »در نظام های پیشرفته دنیا زمانی که یک اثر تولید می شود پس 
از مدتی آن محصول ارزیابی می شود در حالی که در ایران سیستم ارزیابی برای محصول 
فرهنگی کودک وجود ندارد«، »خطر جدی زمانی خودش را نشــان می دهد که در خارج 
از کشــور محصوالتی تولید می شود، وارد کشور می شود و حتی جریان سازی می کند اما 
هیچ جایی برای ارزیابی و نظارت و پیگیری این محصوالت نیســت«، »در صورتی که اگر 
مؤسســاتی تولید محتوا انجام  دهند، سیستمی وجود ندارد که پیش از تولید محتوا، آن 

را دیده و بر کار آنها نظارت کند« به خوبی نشان می دهند که: 
ـ مبنای توسعه فرهنگی و دینی و اقتصادی در یک نظام بر وجود یک سیستم نظارتی 
منطقی و هوشمند است. این در حالی است که در ایران به ویژه در حوزه های فرهنگی 
نگاه سیستمی به معنای دقیق کلمه وجود ندارد. قرآن کریم بسیار کم رنگ و به میزان 
زیادی نه در اسناد باالدستی و نه در نگاه های تجربی فعاالن و مولدان محصول قرآنی 

مورد توجه قرار نگرفته است. 
ـ شــاخص های اســتاندارد شده برای این موضوع هنوز از ســوی هیچ نهاد، مؤسسه 
تدوین و ارائه نشده و متولی خاصی برای آن از سوی نهاد های برتر معرفی نشده است. 
ـ آیین نامه هایی که داللت بر چگونگی رویه در نظام ارزیابی بکند، وجود ندارد. از این رو، 
نظارت و ارزیابی قانونی نیســت بلکه اساساً مبتنی بر سلیقه محوری و توانمندی های 

فردی و شخصی افراد در سازمان ها است. 
ـ آیین نامه نه بازخواست گرانه و پلیس گونه دارند.

ـ ایده استفاده از نخبگان قرآنی به منظور نظارت بر کار مولدان یا اصاًل وجود ندارد و 
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یا بســیار کم رنگ است. در واقع کسی که در مسند ارزیابی قرار گرفته است تخصص 
این کار را ندارد.

ـ جنبه سیاسی نظارت ها بیش از جنبه فرهنگی پر رنگ است. از این رو، نه تنها مانع 
نیست بلکه مروج تفکر سلیقه ای در تولید برای یک حزب یا دسته سیاسی است.

4.3.2. ضعف در سازوکار حمایت های مالی و بودجه ای

این آســیب نیز مربوط به بُعد ساختاری اســت. بیش از 16% از کل کد های مستخرج از 
مصاحبه ها تأکید داشــتند که حمایت های مالی از ســوی نهاد هــای مرتبط با امر تولید 
به خوبی انجام نگرفته، مســیر تخصیص و توزیع بودجه مسیر مشخص و روشن نیست و 
تخصیص منابع مالی فاقد یک ساختار مالی و منطقی است. از نظر کارشناسان چند عامل 
اساسی موجب بروز چنین آسیبی شده اند. نخست اینکه »در اسناد باالدستی هیچ بندی 
تحت عنوان حمایت مالی از صنایع و محصوالت قرآنی کودک وجود ندارد. علت این امر 
آن است که در منظومه تعریف آنها نگاه خاصی به این حوزه وجود ندارد که براساس آن 

سیاستی مبنی بر حمایت مالی تهیه و تنظیم شود«. 
عامل دوم »عدم وجود سرانه از سوی نهاد های باالدستی است. در واقع سرانه محصول 
قرآنی درج در سرانه بودجه مصوب ساالنه دولت برای فعالیت های قرآنی مؤسسات است و 
همین امر موجب شده که در توزیع بودجه توجه به این حوزه صرفاً براساس دغدغه های 
فردی صورت می گیرد و نه آنکه ســازمان یا نهادی موظف به تأمین بودجه در آن بخش 
باشــد«. عامل ســوم اینکه »روند حمایت مالی مطابق با سیاست های اقتصادی مالی رایج 
در کشور نیست. سیاستی که دولت درباره سطح خرید ها، پرداخت های انتقالی و ساختار 
مالیاتی در نظر گرفته و براســاس آن عالوه بر حفظ وضعیت نقدینگی، شــرایط مصرف 
خانوار ها را افزایش می دهد به طور خاص برای محصوالت قرآنی کودک مورد توجه نبوده 

و مؤسسات قرآنی را تبدیل به نوعی از »مؤسسات تصدقی« کرده است«. 
عامــل چهارم »حضور نگاه های کاماًل متفاوت در مورد اصل »حمایت های مالی دولت؛ 
آری یا نه« از بخش تولید محصوالت قرآنی کودک است. به طور کلی، کارشناسان بر این 
باور بودند که نسبت به این اصل دو نگاه ایجابی و سلبی وجود دارد. دیدگاه »ایجابی« بر 
حمایت دولت و توزیع پول در حوزه فعالیت های قرآنی به طور کلی داللت داشته و ضعف 
را در عدم برنامه ریزی، متناسب نبودن برنامه های موجود با هزینه های جاری، عدم وجود 
خالقیت و نوآوری و انســجام نداشتن ایده های محصول محور با میزان تعیین شده بودجه 
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ســاالنه مراکز قرآنی با امر تولید می داند. در حالی که، »دیدگاه ســلبی« بر این باور است 
که حمایت های دولت بســیار ضعیف و به میزانی نبوده اســت که مؤسسات بتوانند تولید 
محصول قرآنی را کلید بزنند. در هر صورت به نظر می رســد، اختالف دو دیدگاه بر موارد 

زیر داللت دارد: 
ـ وضعیت بودجه ریزی در حوزه فعالیت های قرآنی به تفکیک فعالیت، مشخص نشده 

است؛ 
ـ تعریف درستی از حمایت مالی در عرصه میدانی وجود ندارد؛ 

ـ اطالع رسانی در این زمینه از سوی نهاد های تأمین کننده و حمایت کننده مالی برای 
فعاالن قرآنی به خوبی انجام نشده است؛ 

ـ در توزیع بودجه، نگاه غالب ســلیقه ای یا دست کم کارکردی است و نه راهبردی و 
مسئله محور؛ 

4.3. بعد محیطی ـ زمینه ای 
4.3.1. ضعف در خلق دانش، خالقیت و نوآوری 

نخســتین آســیب در بعد زمینه ای، مربوط به ضعف در مدیریت خلق دانش، خالقیت و 
نوآوری است. منظور از خالقیت »به کارگیری توانایی ذهنی، برای ایجاد یک فکر یا مفهوم 
جدید اســت. در توانایی خالقیت فردی عواملی مانند توانایی های فکری، دانش، ســبک 
تفکر، شــخصیت، انگیزش و محیط زندگی فراگرد بسیار تأثیرگذارند. به دنبال آن فراگرد 
ایجاد فکر های جدید و تبدیل آن فکر ها به عمل و کاربرد های سودمند« )رضائیان، 1379: 

105(، نوآورِی پس از خالقیت را رقم خواهد زد.
در بخــش تولید محصــوالت قرآنی بیش از 17% دیدگاه ها به ضعف حوزه خالقیت و 
نوآوری در این عرصه اختصاص داشت. کارشناسان معتقد بودند: »عالوه بر ریزآسیب هایی 
همچــون روزآمــدی، تک محصولی اندیشــیدن، عدم ریســک پذیری، هژمونیک شــدن 
ســلیقه محوری در امر تولید و ضعف در ایجاد تولید کارشناســانه و روش های تولید، سه 
ریزآســیب ضعف در دانش فّنــاوری ناظر به تولید، ضعــف در کارآفرینی، فقدان الگو و 
تمایل به کار تقلیدی با پوشــش قرار دادن دیگر ریزآسیب ها تأثیرگذاری منفی بیشتری 
داشته اند. با این حال، برخی کارشناسان می گفتند: »بخش عمده ای از تولید های ما در گرو 
فّناوری هایی اســت که در ایران وجود ندارد. کســانی هستند که ایده های خالقانه خوبی 
دارند به مرحله نوآوری هم رسیده است اما به دلیل فقدان فّناوری، محصوالت خود را در 
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کشور های همسایه یا چین تولید می کنند«.
ضعف دیگر »فقدان زمینه های الزم برای کارآفرینی و رقابت سالم« در این حوزه است. 
از آنجا که کارآفرینی باعث ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد 
رفاه و ثروت می شــود، بنابراین به منظور بهره مندی از کارکرد ها و مزایای آن، متناســب 
نمودن آن با فرهنگ و شــرایط جامعه ایرانی، امری حیاتی است. بسیاری از کارشناسان 
معتقد بودند: »دلیل ضعف در حوزه کارآفرینی به عنوان عاملی در جهت ایجاد اشــتغال و 
به لحاظ نقش آن در توسعه اقتصادی کشور و نیز خصوصی سازی و مدیریت بهینه منابع 
از ســوی نهاد های باالدستی قرآنی، فقدان فرهنگ سازی در این حوزه به مثابه یک ارزش 

در حوزه اقتصاد ملی است«. 
آخریــن ضعف، فقدان الگو و گرایــش تولیدکنندگان محصــوالت اعم از مکتوب و 
غیرمکتوب به کار تقلیدی به ویژه کار های ســنتی بی رمق اســت. مضامینی نظیر اینکه 
»عمده کار های ما که در کشــور عرضه می شــود یا ترجمه اســت یا تقلید از نمونه های 
خارجی« یا اینکه »توجه ما در تولید محصوالت قرآنی به منابع و عملکرد کشور های دیگر 
برای الگوگیری در خصوص انتقال مفاهیم مذهبی به کودکان بسیار ضعیف بوده است«، 
نشان می دهد که اوالً فهم درست و جامعی از نظام الگومحوری که عمدتاً بر سیستم های 
محصول محور در دنیا حاکم است برای کارشناسان ما وجود ندارد. ثانیاً فرایند نظارتی بر 

استفاده از الگو های وارداتی وجود ندارد.
4.3.2. ضعف در بازاریابی و توزیع محصول 

ضعف در بازاریابی و توزیع، از آســیب های جدی دیگر در بعد زمینه ای اســت. بازاریابی 
به عنوان »فرایندی مدیریتی ـ اجتماعی تعریف می شود که به وسیله آن افراد و گروه ها از 
طریق تولید و مبادله کاال با یکدیگر، به امر تأمین نیاز ها و خواسته های خود اقدام می کنند«. 
)کاتلر و آرمسترانگ، 1391: 50( در حقیقت، این تعریف بر فرایندی بودن سیستم بازاریابی 
یعنی وجود چارچوب از پیش تعیین شــده ای تأکید می کند که سازواره های خاصی بر آن 
حاکم اســت. در بررســی مصاحبه ها به دســت آمد که نه فرایند مدیریتی و اجتماعی بر 
محصوالت قرآنی کودک حاکم اســت و نه کاال ها، محصوالت و مشتریان به میزان زیادی 
از رابطه تعامل محوری برخوردارند. برخی کد ها به این مطلب اشــاره داشت که در حوزه 
نظام بازاریابی در ایران حتی حوزه  محصوالت غیرفرهنگی نیز از یک سیاست گذاری کالن 
و عمومی منسجمی برخوردار نیست. کارشناسان معتقد بودند: »ضعف در سیاست گذاری 
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در امر بازار و توزیع موجب خســارت به افراد خالق نخبه، سرمایه گذاران و مشتریان این 
محصوالت شــده اســت«. به نظر آنها »ضعف در تجاری سازی1 محصوالت به نفع مشتری، 
ضعف در بازارشناســی محصوالت و ضعف در نظام توزیع« مهم ترین عوامل برای تقویت 

این آسیب است.
تجاری ســازی عمدتاً فرآیندی اســت که ایده های تولیدشده توسط افراد خالق را به 
محصوالت قابل عرضه در بازار تبدیل می کند. از این رو، تجاری ســازی محصوالت به طور 
کلی، پیش زمینه ای برای بازاریابی محصوالت است و خاستگاه آن در گرو خلق ایده براساس 
نیاز ها و ارائه آن در قالب محصول به بازار است. ایده ای که بازار را در جهت تقاضای معین 
و قابــل قبول جهت می دهد، از نظر علمی و فنــی در تراز نمودار صنعتی با کیفیت قرار 
دارد و در نظر سرمایه گذار به لحاظ اقتصادی نیز دارای جذابیت کافی و ویژه ای است. در 
بخش تجاری ســازی محصوالت قرآنی بسیاری از کارشناسان معتقد بودند: »نه نهاد های 
باالدســتی قرآنی و نه مؤسســات تولیدی نه با ادبیات چنین فرایندی آشنایی دارند و نه 
زمینه ها و زیرســاخت های الزم برای توسعه چنین تفکری وجود دارد. تفکری که بتواند 
ایده ها را همسو با نیاز کودک در عرصه دینی قرار داده و تقاضا ها را به سمت بازار هدایت 
کند. از این رو، محصوالت تولیدشــده اگرچه به میزان کم، اما همین تعداد نیز با اندیشه 

و تفکر تجاری سازی نیست«. 
از نظر کارشناسان ضعف در بازارشناسی نیز موجب تولید انبوه برای همان محصوالت 
قرآنی اندک شده است. تولید انبوه موجب ایجاد عدم تعادل بین هزینه ها و بازخورد هایی 
شده که در حاشیه تولید محصول وجود دارد. نتیجه آن، بی کیفیت شدن محصول به لحاظ 
هزینه ای در ذهنیت مخاطب شــده و انگیزه ها برای خرید افول کرده و در نهایت خرید 
کاهــش می یابد. از ســوی دیگر ضعف در نظام توزیع فاصلــه زیادی بین تولید و مصرف 
محصوالت قرآنی در کشــور ایجاد کرده است. کارشناســان اعتقاد داشتند: »محصوالت 
قرآنی در فروشــگاه هایی به فروش می رود که به عنوان فروشگاه های  محصوالت فرهنگی، 
برند شــده اند. در واقع، فقدان فروشــگاه های زنجیره ای و عدم مدیریت منسجم در این 
بخش از تنگنا های جدی در نظام توزیع محصوالت قرآنی است. این رویه ، نه تنها موجب 
گم شدن محصوالت قرآنی در بین دیگر محصوالت شده است، بلکه نظام بازار محصوالت 

را مختل کرده است. 

1. Commercialization
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4.3.3. ضعف در نگرش های ناظر به محصول 

ضعف نگرشــی نســبت به محصوالت قرآنی آخرین آسیب از نوع زمینه ای است. »نگرش 
نشان دهنده اثر شناختی و عاطفی به جای تجربه شخصی از شئ یا سوژه اجتماعی مورد 
نگرش و یک تمایل به پاســخ در برابر آن شــئ اســت. بنابراین نگرش در این معنی یک 
مکانیســم پنهانی اســت که رفتار را هدایت می کند«. )رضایی و سلیمی، 1383: 93( از 
این رو، آگاه بودن از نگرش های افراد نسبت به موضوعات و سوژه های مختلف برای مدیران 
سازمانی از اهمیت جدی برخوردار است. بیش از 33% کد های استخراج شده از مصاحبه ها 
به طور مستقیم و غیرمستقیم داللت بر این دارد که هنوز نگرش جدی نسبت به تعریف 
و ابعاد محصوالت قرآنی در ایران وجود ندارد. در واقع، هنوز نســبت به تعریف محصول 
قرآنی بین متولیان سازمان ها و فعاالن قرآنی نقطه اجماع و اشتراکی وجود ندارد. برخی، 
»محصوالت قرآنی را مشمول خدمات دانسته، برخی تعاریف خاص و یا عمومی ارائه کرده 
و تالش می کنند تعاریف را براساس کارکرد های بیرونی محصول ارائه دهند«. عده ای نیز 
هــدف اصلی محصول قرآنی را »با توجه به حوزه تربیت اخالقی و قرآنی فهمیده، معرفی 
کرده و بر این باورند که هر چیزی که انتقال دهنده مفاهیم قرآنی باشــد، می توان آن را 
به عنوان یک محصول قرآنی قلمداد کرد«. دســته ای هم می گویند: »هر محصولی باید در 
حوزه و جایگاهی که تولید می شود تعریف شود و محصول قرآنی هم از این قاعده مستثنا 
نیست«. در نهایت کسانی هم »محصول قرآنی را براساس ویژگی ها تعریف کرده و معتقدند 
محصول عالوه بر آنکه باید قابل فهم و کاربردی باشــد، باید از جذابیت جانبی نیز برای 
کودک برخوردار شود«. بنابراین مشخص نیست که محصول قرآنی آیا به محصولی گفته 
می شود که ابتنای آن قرآن، یا محتوای آن قرآنی است و یا به چیزی گفته می شود که به 
یک موضوع قرآنی پرداخته است. با وجود این؛ از گفته های کارشناسان برداشت می شود 
که نخســتین گام برای حرکت در ایجاد یک نگرش مثبت نســبت به محصوالت قرآنی 
ارائه یک تعریف درســت از محصوالت است. البته به گونه ای باید پیش رفت که بتوان آن 
تعریف را طی گفتگو های بیشتر به یک مفاهمه عمومی تبدیل کرد؛ یعنی ذهن ها نسبت 

به یک تعریف مشترک، یکسان، هماهنگ و همسو شود. 
آســیب دیگــری که برخی از کارشناســان بــر آن تأکید داشــته و مرتبط با بحث 
نگرش هاســت، »عدم اعتقاد و اعتماد برخی از مدیران بــه تولید محصوالت قرآنی برای 
کودک« در ایران بود. از نگاه کارشناســان، فقدان سیاست گذاری های حمایتی در جهت 



239

حمایــت از تولید ملی به ویژه در حوزه تولیدات قرآنی، عدم امکان ســنجی و نبود اطالع 
کافــی برای ارزیابــی این نوع محصوالت، وجود متولی و مدعی زیاد اما عدم کار و هدفی 
مشترک برای تغییر اوضاع، فقدان فّناوری های الزم موجود در دنیا برای تولید محصوالت 
قرآنی و تبدیل محصوالت به خدمات صرف یا انحصارشده در محصوالت آموزشی، ضعف 
در نــگاه تخصصی به حوزه تولید بین تولیدکننــدگان و فقدان جامع نگری، نقدپذیری و 
ضعف در تحلیل گری متولیان باالدســتی قرآنی و تولیدکنندگان از مهم ترین دالیل عدم 

این اعتقاد است. 
آســیب دیگری که به لحاظ نگرشــی بســیار مهم بــود، نگــرش تولیدکنندگان و 
سیاســت گذاران به قرآن است. آنها تأکید می کردند: »محصول قرآنی واجد قداست است 
و این تقدس باید در تولید محصول حفظ شــود، در حالی که مشاهده می شود بسیاری از 
محصوالت قرآنی )البته در مکتوب ها به میزان زیادی کمتر است( نگاه ارزشی به محصول 
قرآنی افول کرده است«.کارشناســان علت آن را در ضعف نگرشــی به قرآن به عنوان یک 
»مرجــع« بیان می کردند. درواقع، ضعف در »مرجعیت بخشــیدن« بــه قرآن موجب این 
تناقض نگری در تولید محصوالت قرآنی به ویژه برای کودک شده است. به باور کارشناسان، 
»در کلیت فعالیت های فرهنگی چه فعالیت هایی که مبتنی بر سیســتم های دولتی است 
مثل فعالیت هایی که ارشــاد و صدا و ســیما انجام می دهند و چه فعالیت هایی که توسط 
مردم در مساجد انجام می شود هنوز به قرآن به عنوان موضوع دارای اهمیتی که می تواند 

خودش به تنهایی موضوع »ترویج« باشد، فکر و توجه نشده است«. 

5. نتیجه گیری
پرسش در این مقاله این بود که کنشگران عرصه تولید و توزیع محصوالت قرآنی کودک 
چه فهم آسیب شــناختی از این محصوالت دارند. با توجه به داده های به دســت آمده از 
مصاحبه ها در مجموع 7 مضمون فراگیر به عنوان مهم ترین آسیب ها براساس مدل مفهومی 
پژوهش در سه حوزه فرایندی، ساختاری و محیطی برساخته شد. در بُعد فرایندی دو آسیب 
ضعف در اسناد باالدستی و تدوین سیاست ها و خط مشی های راهبردمحور برجسته شد. 
عواملی همچون مقررات و رویه های تصمیم گیری و فقدان سازمان باالسری تشکیل دهنده 
این بُعد بودند. همچنین، در بررســی و تحلیل اسناد باالدستی به دست آمد که صرفاً دو 
بند از مصوبات کلی مرتبط با فعالیت های قرآنی، به این مسئله پرداخته  و در متن قوانین  
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و آیین نامه های رســمی توجه جدی و صریح به این دســت از محصوالت نشده است. در 
حوزه سیاست گذاری ضعف در نگاه راهبردی مدیران، نیازسنجی و اولویت گذاری در تولید 
محصوالت، ضعف در سیاســت های مربوط به تربیت نیروی انســانی متخصص، ضعف در 
سیاست های حمایت از ایده ها و ایده پردازن، ضعف در سیاست های ناظر به اعتباربخشی 
و برندسازی محصوالت از اصلی ترین ریزآسیب ها در این بخش بود. ضعف در نظام سازی 
برای امر تولید و ضعف در سازوکار حمایت های مالی و بودجه ای دو آسیب جدی در بُعد 
ساختاری است. فقدان نهادسازی برای تولید محصول قرآنی، فرهنگ سازی و کادرسازی 
برای تربیت نیرو های متخصص و در نهایت، نظام نظارت و ارزیابی بر محصوالت از یک سو 
و عدم تخصیص درست منابع مالی از سوی متولیان باالدستی از سوی دیگر موجب عدم 
شکل گیری چنین نظامی برای محصوالت قرآنی شده است. ضعف در خلق دانش، خالقیت 
و نــوآوری، ضعف در بازاریابی و نظام توزیع محصول و ضعف در نگرش ها و تفکرات ناظر 
به محصول از برجســته ترین آسیب های بخش محیطی است. با این حال، ابهام در تعریف 
محصول قرآنی و عدم اجماع و اشتراک ذهنی نسبت به این مسئله، عدم اعتقاد و اعتماد 
مدیــران به تولید محصوالت قرآنی برای کودک و ضعف در مرجعیت بخشــیدن به قرآن 

مشخص کننده نگرش  موجود درباره محصول قرآنی در کشور است. 
با این حال، در پاسخ به سؤال دیگر تحقیق، دیدگاه های افراد )سیاست گذاران، مدیران، 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان حرفه ای( درخصوص تعریف محصوالت قرآنی را می توان 
در طیفی قرار داد که در یک سرطیف محصوالت قرآنی صرفاً به محصوالتی اطالق می شد 
که تمامی محتوای آن به طور مستقیم از قرآن اخذ شده باشد، مانند فیلمی که در رابطه با 
یک موضوع قرآنی ساخته شده است و یا یک نرم افزار قرآنی که هدف آن آموزش روخوانی 
قرآن و یا تجوید باشد. در میانه این طیف دیدگاهی است که محصول قرآنی را محصولی 
می داند که بخشــی از محتوای آن به شکل مستقیم از محتوای قرآن اخذ شده باشد. سر 
دیگر طیف دیدگاهی قرار می گیرد که قائل به گسترده نگری در محصوالت قرآنی است و 
حتی اگر محصولی به مضامین قرآنی هم اشاره داشته باشد می توان آن را محصول قرآنی 
تلقی کرد. دیدگاه اول و دوم به لحاظ فراوانی دیدگاهی هســتند که به لحاظ محتوایی بر 
تولید محصوالت قرآنی سایه انداخته و آن را پیش می برند. اما دیدگاه سوم که دیدگاهی 
جدیــد بــوده و بیش از همه نیاز بازار و توجه به مخاطب را مد نظر قرار می دهد، در حال 
حاضر کمترین اقبال را در میان سیاست گذاران و تولید کنندگان محصوالت قرآنی دارد. 
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همچنین، با توجه به یافته های تحقیق و نگاه کارشناســان، به نظر می رســد طراحی 
الگوی نظام جامع ارزیابی، تشــکیل اتحادیه برای تولیدکنندگان، ایجاد خوشــه صنعتی، 
تمرکز بر طراحی و بازاریابی و برون ســپاری تولیدات، ایجاد برند و ســرمایه گذاری برای 
آن، پایبندی به نظام کپی رایت، توجه به بازار های کشــور های منطقه و مطالعه نیاز های 
برآورده نشــده آنها، تدوین سیاست های متقن و خط مشی های راهبردی ناظر به فرهنگ 
بومی، تدوین قوانین و مقررات مناسب به جهت تسهیل در فرایند تولید و عرضه، نظام سازی 
و ســاماندهی تعامالت بین نهادی و ارتبــاط این محصوالت با حوزه صنعت، تالش برای 
ارائه تعریف نظام جامع بودجه ای و ارتباط آن با مسئله حمایت از نوآوری های خالق و در 
نهایت تجاری ســازی محصوالت قرآنی می تواند به عنوان مهم ترین راهکار های پیشنهادی 
باشــد که توجه به آنها نقش تعیین کننده ای در سامان بخشیدن به فرایند تولید و عرضه 

این محصوالت در جامعه ایران خواهد داشت. 

آسیب شناسی فرایند تولید و توزیع محصوالت ...
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