استفاده و رضایتمندی جوانان شهر تهران
از شیوههای سنتي تبلیغ دیني
راحله قجر (نویسنده مسئول)
*

مجید رضاییان

**

چکیده

تمران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی است
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هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطاه اساتفاده و رضاایتمندی جواناان شامر
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جوانان ،مربو به مجالس ماداحی و روضاهخوانی هیئتهاای ماذهبی ،مجاالس تعزیاه و
مجالس جشن و عزاداری مذهبی مساجد و سپس مجالس وعظ و خطابه است .نتای آزمون
فرضیات ،نیز گویای آن است که بین میزان استفاده جوانان از روشمای متتل سانتی تبلیاغ
دینی با میزان رضایتمندی آنان از این رسانهها ،رابطه همبستهی مستقیر وجود دارد.
نتیجهگیری :میتوان نتیجه گرفت افزایش میزان استفاده جواناان از رساانههای ماذکور
سبب افزایش میزان رضایتمندی آنان خواهد شد.
کلیدواژهها :ارتباطات سنتی ،تبلیغ دینی ،رضایتمندی ،مصرف رسانهای.
مقدمه

مقوله دین و دینداری در تمامی جامعههای بشری از اهمیت ویژهای برخاوردار اسات.
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اما ،در جامعههایی نریر ایران که از دیرباز دارای فرهنگ دینی بوده و به تعبیر جامعهشناساان،
نماد دین بر سایر نمادهای اجتماعی آن مسلط است ،از نقش و اهمیت مضااعفی برخاوردار
است .نماد دین همانند سایر نمادهای اجتماعی ،از بروز تغییر و توول در جنبههای متتلا
حیات اجتماعی ،بیتأثیر نمیماند« .دین را میتوان بهمثابه مجموعه به هر پیوستهای از باورها
و اندیشههای برگرفته از وحی المی در رابطه با جمان ،انسان ،جامعاه و جماان پاس از مار
تعری

کرد که هدف آن ،هدایت انسان بهسوی روش بمتر زیستن و کامل شدن است» معمید

زنجانی .)43 :۱۹۸3 ،از جمله مسائلی که همواره درباره دین و آموزههای دینای مطارح اسات،
انتقال آن از نسلی به نسل دیهر است .این نکته در گذشته ،روال سنتی خود را طی میکارد و
نسل جوان معارف و تعالیر دینی را همانند دیهر آداب و سنن فراگرفته و به نسالهای پاس از
خود انتقال میداد ،اما در یک سده اخیر که جامعه ما در حال گذار از وضعیت سنتی خود به
اشکال نوین است ،انتقال آموزههای دینی نیز بیتأثیر از تووالت اجتماعی و فرهنهی نمانده و
استفاده از روشهای جدید ،تا حد زیادی جایهزین شیوههای سنتی شده است .بر این پایاه،
میتااوان دریافاات گارایش جوانااان بااه اسااتفاده از شاایوههای متتلا تبلیااغ دیناای و میازان

 6رضایتمندی آنان از این شیوهها ،از اهمیت دوچندانی برخوردار اسات چراکاه ایان نسال،

آیندهساز جامعه بوده و باید باورها ،ارزشها و هنجارهای خود را به نسلهای بعد منتقل کنند.
هرگونه سستی و ضع در این زمینه میتواند سارآغاز باروز یاک انوطاا فرهنهای و زوال
ساختارهای اجتماعی به شمار آید.
در این میان مبلغان دینی ،وظیفه خطیر ابالغ آموزههای صویح دینی را بر عمده دارند و
هر چه امر تبلیغ دینی ،اصولیتر انجام پذیرد ،سبب افزایش سطح دیانداری جامعاه باهویژه
متاطبان نسل جوان ،که نیاز به ارشاد اصولی دارند ،میگردد .در جامعه ایران ،که مقوله دین و
دینداری دارای جایهاه خاصی است ،تبلیغ دینی در دو عرصه سنتی و نوین ،صورت میگیرد.
تأکید بر شیوههای سنتی تبلیغ دینی و توجه به ارکان و شیوههای آن ،میتواند بر نوع آموزههای
دینی و سوق پیدا نمودن این آموزهها به سمت تعالی ،مؤثر و بمینه باشد .شیوههای سنتی تبلیغ
دینی ،فرصتی را پیش روی قشر جوان قرار میدهد تا بهسوی آموزههای دینی اصولی و متعالی
سوق پیدا نماید.
تعاری دین ،عمل بیرونی و بروزها و نمودهای عینی و بشری دستورات دینی است .همچنین
دینداری از قدسیتی که دیندار است ،بمرهای ندارد و عصری است .به عبارت دیهار ،مقولاه
دین در مقام «تعری » است ،اما مقوله دینداری در مقام «توقق» .به همین سبب ،برخالف
دین که مجموعهای از تعاری کمابیش ثابت و کامل را شامل میشود ،دینداری متأثر از تغییر
و تووالت اجتماعی بوده و به تبع ،مقولهای بهطور دائر متغیار و تواولپاذیر اسات» محساام

مراهری .)96۸ :۱۹۱1،دینداری را میتوان امری تادریجی و پیوساته برشامرد کاه بار اسااس
آموختههای مویط پیرامون در وجود انسان میتواند تثبیت شود و انسان را باه تکامال فکاری
منطبق بر آموختههای المی نزدیک سازد .از عوامل تأثیرگذار در این نوع آموختهها ،میتوان به
نقش پررنگ شیوههای سنتی تبلیغ دینی اشاره نمود چرا که این نوع شیوههاا ،دیانپاذیری را
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«دینداری به رفتار دینی دینداران راجع اسات و مرجاع تعاریفش فاارغ از دساتورات و

میتواند مستوکرتر سازد.
در ایران ،تبلیغ دینی از دیرباز با استفاده از شایوههاای سانتی رایا باوده و مایتاوان آن را
بهصورت نمونههایی مانند جلسات وعظ ،خطابه ،تجمعات ماذهبی و تعزیاه مالحراه نماود.
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شیوههای سنتی تبلیغ دینی که بر پایه ارتباطات میانفردی و یا گروهی استوار اسات ،مایتوانناد
سبب تشدید تأثیرگذاری بر متاطب شود .آنچه که سبب میگاردد تاا ایان شایوههاا ،باازخورد
مناسبی را از متاطب دریافت نماید ،رعایت نمودن اصاول صاویح برقاراری ارتباا از ساوی
مبلغ ،واعظ و یا ستنرانی است که درواقع فرستنده پیام دینی در بطن این شیوههای سنتی است.
بهعنوان نمونه ،مراسر ویژه و تجمعهای مناسبتی ،مذهبی و ملی از دیهر ابعاد ممر و جریانساز
مطرح در شبکه ارتباطات سنتی است کاه باه فراخاور ساو و عازا و یاا فارح و شاادی برگازار
میگردد .این مراسر که اکثر اوقات در زمانها یا مکانهای خاص برپاا مایگاردد ،باه آماادگی
روحی و روانیای که آن مکان یا زمان برای متاطب به وجاود مایآورد ،افازوده و باه موفقیات
تبلیغات کمک مینماید منرری مقدم .)9۸ :۱۹۱6،پس از شکلگیری رسانههاای جمعای باهویژه
رادیو و تلویزیون ،پیش از انقالب اسالمی ،بهدلیل سیاستهای حااکر ،ایان رساانههاا ناهتنما
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بهصورت شایسته به تبلیغ ،تبیین و تشریح امور دینی نمیپرداختناد ،بلکاه باه نشار ارزشهاای
ضددینی مبادرت میکردند و این نکته همواره بهعنوان یکی از دغدغههای متولیان امور دینای در
جامعه به شمار میآمد .پس از انقالب اسالمی ،تبلیغات امور دینی بهعنوان یکای از ممرتارین
اهداف رسانههای جمعی بهویژه رادیو و تلویزیون در نرر گرفته شد و در پای آن عالوهبار توجاه
به برنامههای مذهبی در شبکههای متتلا صداوسایما ،شابکههاای تتصصای مانناد رادیاو
معارف ،رادیو قرآن و نرایر آن تنما به امر تبلیغ آموزههای دیان پرداختناد .عالوهبار آن در حاوزه
مطبوعات نیز ،توجه به نشر و تاروی آموزههاای دینای بیشازپایش ماورد توجاه قارار گرفتاه و
نشریات دینی تتصصی انتشار یافتند .در این دوره ،امر تبلیغ دین از شیوههای سنتی تبلیغ فراتار
رفته و بهعنوان یکی از کارکردهای وسایل ارتبا جمعی به شمار آماد و مبلغاان دینای عالوهبار
شیوههای سنتی به استفاده از رسانههای مذکور روی آوردند و توانستند متاطبان خاص خاود را
نیز گردآورند .عالوهبر رسانههای جمعی ،ظمور شابکههای اجتمااعی مجاازی و نرمافزارهاای
پیامرسان موبایلی ،فرصت دیهری برای تبلیغ آموزههاای دینای را فاراهر کارد کاه در پاارهای از
موارد ،مبلغین دینی از این فرصت نیز استفاده کرده و به نشار و تاروی معاارف دینای مباادرت
 9ورزیدند.

بنابراین ،امروزه نقش شیوههای سنتی بهعنوان تنما شیوه تبلیغ دینی به چالش کشیده شده
است چراکه رسانههای جمعی و اجتماعی نیز بهعنوان رقبای جادی در ایان زمیناه پاای باه
عرصه گذاشته و به فعالیت مشغولند .به تعبیر دیهر در حال حاضر ،همه افرادی که تمایل باه
دریافت آموزههای دینی دارند ،تنما به استفاده از شیوههای سنتی تبلیغ دینی نمیپردازند ،بلکه
میتوانند نیازهای خود را از سایر رسانههای جمعی و اجتماعی تاأمین نمایناد .بررسایهاای
انجام شده بیانهر آن است که در بسیاری از مراکز سنتی ،همچون مساجد ،تعاداد متاطباان
استفادهکننده از شیوههای سنتی تبلیغ دینی در مقایسه با تعداد کل افراد جامعه ،بسایار اناد
است و بهرغر آنکه «براساس مبانی اسالم ،تعامل سازنده و هادایت مواور باا نسال جاوان،
ممرترین رسالت مبلغان دینی اسات» محساینی آقاایی ،اورعای .)4 :۱۹۱3 ،شارکتکنندگان در
اینگونه مراسر ،اغلب از قشر مسن و میانسال جامعه بوده و کمتر میتوان حضور جوانان کاه
آیندهسازان جامعه میباشند ،را شاهد بود.
پااژوهش

بررن ش یررتا ر

بااا انجااام یااک پااژوهش میاادانی بااه بررساای وضااعیت میازان اسااتفاده

جواناان از شاایوههای رایا در تبلیااغ ساانتی دیان و میازان رضااایتمندی آنااان از شاایوههای
مذکور بپردازیر.
بر این اساس ،هدف اصلی از انجام این پژوهش را میتاوان عباارت از شاناخت میازان
استفاده جوانان شمر تمران از شیوههای سنتی تبلیغ دینای نریار شارکت در مراسار ماذهبی،
حضااور در هیئتهااا ،اسااتفاده از مجااالس وعااظ وخطابااه و نرااایر آن و رابطااه آن بااا میازان
رضایتمندی آنان از این روشها دانست .همچنین ،پرساش اصالی ایان توقیاق را میتاوان
چنین بیان داشت که در حال حاضر استفاده از شیوههای سنتی در امر تبلیغ دین ،تا چه اندازه
در بین جوانان رای بوده و این نکته چه رابطهای با میزان رضایتمندی آنان از اینگونه شیوهها
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نراار بااه اهمیاات و ضاارورت موضااوع شاایوههای ساانتی تبلیااغ دیناای ،در جریااان ایاان

را دارد؟
همچنین ،فرضیه اصلی توقیق را میتوان چنین بیان داشت که به نرر مایرساد «میاان
استفاده جوانان شمر تمران از شیوههای تبلیغ سنتی دینای و رضاایتمندی آناان از شایوههای
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مذکور رابطه وجود دارد» .فرضیههای فرعی نیز چنین است که به نرر مایرساد میاان میازان
شرکت جواناان شامر تماران در جلساات جشان و عازاداری مسااجد ،جلساات ماداحی و
هیئتهای مذهبی ،جلسات وعظ و خطابه و تعزیه با رضایتمندی آنان از جلساات ماذکور
رابطه وجود دارد.
در زمینه شیوههای سنتی تبلیغ دینی تاکنون پژوهشهای متتلفای در داخال کشاور ،و
پژوهشهایی نیز پیرامون نقش و کارکرد دین و دینپذیری در خارج از کشاور صاورت گرفتاه
است که در زیر به تعدادی از این موارد اشاره میشود:
 نرری مقدم و ایمانی م ،)۱۹۱۹مقالهای را توت عنوان «نقش و جایهاه ارتباطات سنتیدر شکلگیری انقالب اسالمی ایران» را منتشر نمودند .این توقیق ،با استناد به پارهای از منابع
و اسناد منتتب به مطالعه شرایط اجتماعی ،سیاسی و فرهنهی جامعه اسالمی ایران در آستانه
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انقالب اسالمی میپردازد .نتای این پاژوهش بیاان مایدارد کاه ارتباطاات سانتی باهعنوان
عمیقترین و سادهترین نوع ارتباطات ،نقش بیبادیلی در فرهناگ شافاهی ایاران اساالمی و
تووالت سیاسی و اجتماعی معطوف به انقالب اسالمی داشته است.
 جراحی م ،)۱۹۱۱پایاانناماه خاود را باا هادف بیاان چهاونهی ایفاای نقاش و تاأثیرارتباطات سنتی در زمینهسازی انقالب مشروطه ایران ،انجاام داده اسات .وی باا اساتفاده از
شیوه پژوهش تاریتی یا پژوهش اسنادی مبتنی بار شاواهد برگرفتاه از مطالعاه اساناد مانناد
آرشیوها به گردآوری دادهها پرداخته است .یافتههای این توقیق بیان میدارد که باا توجاه باه
حضور رهبران فکری بهعنوان ارتبا گران سنتی ،از میان مراکز و نمادهای متتل ارتباطاات
سنتی ،سه مرکز مسجد ،بازار و عتبات عالیات نقش برجستهتاری در انقاالب مشاروطه ایفاا
کردهاند .علماء و روحانیون ،بازاریان و بازرگانان رهبرانای هساتند کاه از وساایل و نمادهاای
ارتباطات سنتی بیشترین بمره را بردهاند .روحانیون در جریان انقالب مشروطه ،رهبری فکری
و هدایت اعتراضات را در دست داشتند و این رهبران فکری ،بهعنوان میانجیهایی برای تاوده
مردم عمل میکردند.
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 -عباسزاده م ،)۱۹۱1پایاننامه خود را با هدف بررسی نقش تبلیغ سنتی دینی در جامعه

کنونی ارائه نموده است .وی در این پاژوهش ،از روش تولیلای-توصایفی و باا مراجعاه باه
کتابها ،پایاننامهها و مقالههایی که ارتبا مستقیر با تبلیغ داشتهاند ،استفاده نماوده اسات.
یافتههای این توقیق حاکی از آن است که تبلیغ سانتی دیان باهدلیال ویژگایهاای ارتبااطی
چمرهبهچمره ،تناسب بیشتری برای انتقال پیامهای دینی داشته و اقتضاائات رساانههاا ،زمیناه
کمتری برای تبلیغ مستقیر فراهر مینماید و این شیوه همچناان دارای کارکردهاای فاراوان در
عرصه فردی ،گروهی و سازمانی میباشد.
 طیبی م ،)۱۹۸۸مقالهای را با هدف بیان ابزارها و شیوههای تبلیغ دینی ارائه نموده است.وی در این مقاله ،از روش تولیلی-توصیفی و با مراجعه به کتابها و مقالههایی کاه ارتباا
مستقیر با تبلیغ داشتهاند ،استفاده نموده است .یافتههای این توقیق بیان میدارد که در جامعه
کنونی بشر با وجود گسترش ارتباطات و تکنولوژی ،در تبلیغ دینی نیز باید توولی ژرف روی
دهد و نیز در ابزارها و شیوههای تبلیغی تجدید نرر صورت گیرد.
در مجله اینتر مدیا که یک نشریه بینالمللی ارتباطات در انهلستان است ،منتشار نماود .وی
مطالب مممی را در این پژوهش ،درباره جایهاه ارتباطاات سانتی در انقاالب اساالمی ارائاه
نموده است» مبه نقل از معتمدنژاد.)993 :۱۹۱۱ ،
 غفاری م ،)۱۹41پایاننامه خود را توت عنوان «ارتباطات سنتی و جنبشهای انقالبیدر ایران :از انقالب مشروطیت تا انقاالب اساالمی» ارائاه داده اسات .ایان رسااله یکای از
جامعترین پژوهشهایی است که تاکنون در خارج از کشور ،درباره نقش ارتباطات سانتی در
تاری معاصر ایران انجام یافته است .نویسنده در آن به تشریح مراکز ارتباا سانتی همچاون
مسجد ،مدرسه دینی ،بازار و نیز شیوههای ارتباطات سنتی شامل نماز جماعت و مراسرهای
مذهبی میپردازد و در ادامه پیامهای سنتی و تکنیکهاای ارتبااطی ناوین را در شاکلگیاری

استفاده و رضایتمندی جوانان شهر هتران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

« -تمرانیان م ،)۱۹4۸مقالهای با عنوان «ایران ،ارتباطات ،از خود بیهانهی و انقالب» را

انقالب اسالمی ایران تبیین مینماید .مبه نقل از معتمدنژاد.)991 :۱۹۱۱ ،

 گیبسون 5م ،)۱۱۱1پژوهشی را بار روی  94۱4نفار از نوجواناان  ۱1سااله انجاام داد.1. Gibson.
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هدف وی از انجام این پژوهش ،شناخت میزان دیانداری نوجواناان باود .وی باا انجاام ایان
پژوهش ،به این نتیجه رسید که میان فعالیتهای مذهبی والدین و نهارش ماذهبی فرزنادان
5

رابطه وجود دارد .مبه نقل از هالهمی ،آرجیل )۱۱ :۱۱۱4 ،

 -نینگ باو 2و دیهران م ،)۱۱۱۱پژوهشی را بر روی خانوادهها ،باا هادف بررسای تاأثیر

دینداری والدین بر فرزندان انجام دادند .نتای این پژوهش نشان دادند که هار پادران و هار
مادران نقش زیادی در انتقال عقاید دینی به پسران و دختران دارند و نفوذ مادر بر فرزندان بیشتر
از نفوذ پدران میباشد مبه نقل از کاظمی.)۸۹ :۱۹۸۸ ،
در پژوهشهای صورت گرفته داخلی ،موققان درصدد بودند تا باه تشاریح نقاش و یاا
جایهاه ارتباطات سنتی بپردازند و پژوهشهایی که در خارج از کشور نیز صاورت گرفتاه باه
مطالعه نقش دین و دینپذیری افراد در زندگی ،پرداختهاناد .اماا ،آنچاه وجاه تماایز توقیاق
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حاضر با پژوهشهای یاد شده است ،آن است که در این توقیق به بررسی رابطاه باین میازان

05

استفاده جوانان و رضایتمندی آنان از روشهای سنتی تبلیغ دینی پرداخته شده است .حاال
آنکه در سایر توقیقات رابطه هر یک از این مقولهها با سایر موارد ماورد مطالعاه قارار گرفتاه
است.
بنیان نرری این پژوهش نیز ،بر نرریه استفاده و رضایتمندی استوار شده است .بر طبق
گفته رابین« ،9این باور که استفاده از رسانه به خرسندی ،نیااز ،آرزو یاا انهیزههاای تاکتاک
متاطبان بستهی دارد ،کمابیش قدمتی همانند خود رسانهپژوهی دارد .متاطباان اغلاب بار
مبنای شباهت نیازها ،عالیق و سالیق فردی شکل میگیرند که منشأ اجتماعی یا روانشناختی
دارد .این شیوه تفکر متعلق به مکتب پژوهشی با نام «استفاده یا رضایتمندی یاا بمارهوری و
خرسندی» است .این رویکرد اولینبار در مقالهای از المیو کاتز .توصی شد .چیزی که کاتز
آن را با سؤال «مردم با رسانهها چه میکنند؟» آغاز کرد .نرریاه اساتفاده و رضاایتمندی باا
1. Hallahmi, Argyle.
2. Ning Bow.
3. Rabin.
4. Elihu. Katz.

اتتاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه ،ممرترین نقش رسانهها را برآورده ساختن
نیازها و انهیزههای متاطب میداند .بنابراین ،به هر میزان که رسانهها این نیازها و انهیزهها را
برآورده سازند ،به همان میزان موجبات رضایتمندی متاطب را فراهر میکنند .فرض اصلی
نرریه استفاده و رضایتمندی این است که افراد متاطب ،کمابیش بهصورت فعال ،باهدنبال
موتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهر سازد .میزان این رضاایت بساتهی باه
نیازها و عالیق فرد دارد .پن پیشفرض اساسای ایان نرریاه کاه کااتز ،بلاومر 5و گاوروی

2

صاحبنرران آن به شمار میآیند ،عبارت است از:
 .۱مردم در استفاده از رسانهها دارای هدف و انهیزه هستند .چنین رفتار هدفمندی برای
آنما سودمند است و پیامدهایی برای خودشان و جامعه دارد
 .9مردم برای برآورده ساختن نیازهاا یاا امیاال خاود ،از مناابع و موتاوای ارتبااطی
استفاده میکنند .استفاده از رسانهها ،بهمنرور کسب رضایت یا منفعت از جمله
است
 .۹عوامل اجتماعی و روانشناختی ،واسطه رفتار ارتباطی است .رفتار ارتباطی پاستی
به رسانهها به میانجی وضعیتهای اجتمااعی و روانشاناختی مانناد تعامال میاان
فردی ،مقوله اجتماعی و شتصیت است
 .3بین رسانهها و دیهر اشکال ارتبا  ،برای انتتاب ،توجه و استفاده متاطب رقابات
وجود دارد .به عبارتی ،بین اشکال ارتبا رسانهای و ارتبا میانفردی ،برای برآورده
ساختن نیازها و خواستهها رابطه وجود دارد
 .1در روابط بین رسانهها و افراد ،بهطور معمول افراد در مقایساه باا رساانههاا نفاوذ و
تأثیرگذاری بیشتری دارند» مبه نقل از ممدیزاده.)44 :۱۹۸۱ ،
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جستجوی اطالعات برای تقلیل شک و تردید و حل مسائل و مشکالت شتصی

«به دنبال رویکرد استفاده و رضایتمندی کاتز ،بلومر و گوروی در بیان استفاده افراد از
1. Blumer.
2. Gurovich.

00

رسانهها الهوی زیر را پیشنماد دادند« :ریشههای اجتماعی و روانی افراد باعث ایجاد نیازهایی
میشود که منجر به توقعات و انتراراتی از رسانهها میشود کاه باعاث گونااگونی و تناوع در
الهوی عرضه رسانهها میشود و منجار باه بارآوردن نیازهاای متاطاب و دیهار پیامادهای
مناخواسته) میگردد .آنما همچنین از عناصر مدل یاد کردند:
 .۱متاطب فعال موسوب میگردد که معنی آن این است که بتش مممی از اساتفاده
از رسانهها معطوف به هدف فرض میشود
 .9در فرایند ارتبا جمعی ،متاطب در امر مارتبط سااختن ارضاای نیااز و انتتااب
رسانهای ابتکار عمل زیادی دارد
 .۹رسانهها با دیهر منابع ارضای نیاز رقابت میکنند
نرریه استفاده و خشنودی متضمن تغییر کانون توجه از مقاصد ارتباا گار باه مقاصاد
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دریافتکننده است .این رویکرد میکوشد معلوم کند ارتبا جمعی چه کارکردهایی برای افراد
متاطب دارد .نرریه استفاده و خشنودی برای نتستینبار در مقالهای از الیمو کااتز توصای

شده است .این نرریه با دیدگاه بائر 5درباره متاطب سرستت یعنی متاطبانی که از پذیرش

پیامهای ارتبا گران خودداری میکنند ،تطبیق میکند .بر اساس این نرریه متاطب پویاست
و از رسانه و پیامی که انتتاب میکند ،انتراراتی دارد که اگر این انترارات برآورده نشاود ،باه
سمت آن رسانه و پیام نمیرود» مزارعیان.)۹3 :۱۹۱۸ ،
فرض اصلی نرریه استفاده و رضایتمندی این است که متاطبان ،کمابیش بهصاورت
فعال ،بهدنبال موتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهر سازد .میزان این رضایت
بستهی به نیازها و عالیق متاطب دارد .بر این مبنا ،متاطب بهعنوان موجودی منفعل در نرر
گرفته نمیشود ،بلکه به نیازها ،تمایالت و گرایشهای افراد و رابطاه آن باا میازان اساتفاده از
رسانههای متتل توجه میشود .ازاینرو میتوان ،انترار داشت آن دساته از متاطباانی کاه
تمایل به استفاده بیشتری از رسانههای سنتی تبلیغ دینی دارند ،بیگمان رضایتمندی بیشتری
از این رسانهها ،دارند.
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1. Bayer.

روششناسی پژوهش

توقیق حاضر ،بر حسب ماهیت ،در زمره توقیقات توصیفی مهمبستهی) قرار میگیرد
چراکه این توقیق در پی یافتن رابطه بین متغیرهای مورد بررسای اسات .همچناین از حیاث
هدف این توقیق ،از نوع کاربردی به شمار میآید .همچنین ،از نرر روش سنجش و تولیل،
پژوهشی پیمایشی-تولیلی است و در ردی توقیقات کمیمآمااری) قارار میگیارد .بارای
انجام این توقیق ،ابتدا با استفاده از مبانی نرری ،نتای توقیقات انجام شاده و بررسایهای
مقدماتی به ارائه فرضیه مبادرت شده است.
جامعه آماری در این توقیق عبارت از کلیه جوانان بین  ۱1تا  9۱سال ساکن شمر تمران
است  .تعداد این افراد طبق سرشماری سال  ۱،۱۹4،163 ،۱۹۱1نفر میباشد که به تفکیک
جنس و گروه سنی در شمر تمران توزیع شدهاند .در جدول  ،۱این توزیاع فراوانای جمعیتای،
تشریح شده است .الزم به ذکر است ،همچنین ،واحد بررسی یا همان واحد تجزیه و تولیال
شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی جمعیت  11تا  92سال شهر تهران بر حسب سرشماری سال 1921
(وبسایت مرکز آمار ایران 93،تیر )1922

گروه سنی

مرد

زن

۱1-۱۱

96۱4311

93۸4۱1۹

91-93

9۱344۸1

9۱14۱44

91-9۱

3144613

39۱4۱11

جمع

۱6۹44۸3

۱4۹49۸1

جمع کل

۱4۱۹44163
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در این توقیق عبارت از فرد است .درواقع هر فرد بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتاه

با توجه به تنوع و پراکندگی جامعه آماری در سطح مناطق 99گانه در سطح شمر تمران،
از نمونهگیری استفاده است .برای تعیین حجر نموناه از جادول مورگاان کاوهن و کرجسای
استفاده شده است .بر این اساس تعداد نمونه متناسب با حجر جامعه آماری ۹۸3 ،نفر تعیین 03

گردید .برای نمونهگیری در این توقیق ،از روش طبقهبندی توزیع باه نسابت ،اساتفاده شاده
است .بدینمنرور ،ابتدا شمر تمران به  1حوزه اصلی شمال مشامل منااطق  ،)3-۹-۱شارق
مشامل مناطق  ،)۱1-۱3-۱۹-۸غرب مشامل منااطق  ،)99-9۱-۱-1-9جناوب مشاامل
مناطق  )91-۱۱-۱۸-۱4-۱6و مرکز مشامل مناطق  )۱9-۱۱-۱1-4-6تقسیر شده اسات.
سپس متناسب با جمعیت هر حوزه و به تفکیک سن و جنس ،حجر نمونه مشتص گردیده و
در ادامه افراد نمونه با استفاده از شیوه اتفاقی در دسترس انتتاب و مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
با توجه به اینکه در این توقیق به بررسی میازان اساتفاده و رضاایتمندی از شایوههای
سنتی تبلیغ دینی پرداخته شده ،استفاده از شیوه پیمایش اجتنابناپذیر است .با توجه به حجر
نمونه و پراکندگی آن در مناطق متتل تمران ،از ابزار پرسشانامه اساتفاده شاده اسات .ایان
پرسشنامه ،موقق ساخته بوده و شامل دو بتاش متتلا اسات .در بتاش اول ،ساؤاالتی
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مربو به ویژگیهای جمعیتشناختی آورده شده است .در بتش دوم ،پرسشهایی مربو به
میزان استفاده و رضایت از شیوههای سنتی در تبلیغ دینی آورده شده است .با توجاه باه تناوع
شیوههای سنتی تبلیغ دینی ،برای سنجش میزان استفاده افراد از هر یک از شیوههای مذکور ،از
ً
طی  1گزینهای ممقیاس مدرج) با گزینههای اصال استفاده نمیکنر ،سالی یکبار ،هر چناد
ماه یکبار ،ماهی یکبار و هفتهای یکبار استفاده شده اسات .همچناین ،بارای سانجش میازان
رضایت پاستهویان از شیوههای سنتی تبلیغ دینی ،از یک طی  1گزیناهای ،باا گزیناههای
بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کر و خیلی کر ،استفاده شده است.
برای تجزیه و تولیل دادهها ،از روش کمی مآماری) استفاده شده است .برای این منرور،
ابتدا برای توصی دادهها از جداول توزیع فراوانی ،استفاده گردیاده و در اداماه بارای آزماون
فرضیات ،متناسب با نرمال بودن توزیاع دادههاا از آزماون ناپارامتریاک ضاریب همبساتهی
اسپیرمن ،استفاده شده است.
برای تعیین روایی یا اعتبار ابزار توقیق ،از روش اعتبار صوری استفاده شده است .بدین
منرور ،پس از تمیه پرسشنامه ،متن آن در اختیار یازده تن از داوران که جملهی از افراد مجرب
 06در امور پژوهشی بودند ،قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا نسبت به تناسب ابزار یاد شده برای

سنجش متغیرهای توقیق ،قضاوت نمایند .پس از دریافت نررات داوران ،نسبت باه حاک و
اصالح پرسشنامه اقدام گردیده و در نمایت روایی آن مورد تأیید قرار گرفت.
از آنجا که پایایی توقیق بهمنرور سنجش متغیرهای مورد نرار بارای تعمایر و اساتفاده
شدن در شرایط مشابه ،صورت میگیرد ،پس از گردآوری  31عدد از پرسشانامهها ،ضاریب
آلفای کرونباخ برای تستهای موجود در پرسشنامه مواسبه شد که با توجاه باه آنکاه مقادار
ضریب یاد شده  1/4بود ،پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها

پس از آنکه دادههای به دست آمده از پرسشنامهها ،وارد نرمافزار  ،spssشد نتای حاصل
از میزان استفاده و رضایتمندی پاستهویان از شیوههای سنتی تبلیغ دینی ،به دست آمد .این
نتای ابتدا با تشریح ویژگیهای جمعیتشناختی پاستهویان ،سپس باا ترسایر جادولهای
رضایتمندی آنان از شیوههای مذکور ،مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه مورد تولیل و تبیین
قرار گرفتهاند.
تحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی جوانان شهر تهران

از حیث جنس 11/۹ ،درصد پاستهویان را زنان و  3۱/4درصد پاستهویان را مردان
تشکیل دادهاند .همچنین ،از نرار سان باا توجاه باه توزیاع سانی جواناان در شامر تماران،
پاستهویان به سه گروه سنی تقسیر شدند .بر این مبنا ،گروه سنی  ۱1-۱۱سال  9۹/3درصد،
گروه سنی  91-93سال  ۹1/۱درصد و گروه سنی  91-9۱سال  31/6درصد پاستهویان را
شامل میشوند .درباره سطح توصیالت پاستهویان ،نتای به دست آمده حاکی از آن است

استفاده و رضایتمندی جوانان شهر هتران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

توزیع فراوانای بار حساب میازان اساتفاده در شایوههای سانتی تبلیاغ دینای و ساپس میازان

که  ۱1/۱درصد پاستهویان در دوره پاایینتر از دیاپلر 99/۱ ،درصاد دیاپلر ۱1/9 ،درصاد
کاردانی 31/۱ ،درصد کارشناسی و  4/۱۱درصد کارشناسی ارشد و باالتر ،هستند .درباره باا
مول سکونت پاستهویان نیز ،شمر تمران به  1حوزه شمال ،جنوب ،شارق ،غارب و مرکاز 00

تقسیر شد که بر اساس نتای مشتص گردید 9۱/۱ ،درصاد پاساتهویان در بتاش شامال
تمران 93/1 ،درصد در بتش شرق تمران ۱6/۱ ،درصد در بتش غرب تمران 9۱/3 ،درصاد
در بتش جنوب تمران و  ۱6/۱درصد در بتش مرکزی تمران ،سکونت دارند.
تحلیل میزان استفاده جوانان شهر تهران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

نتای حاصله از میزان استفاده پاستهویان از شیوههای سانتی تبلیاغ دینای ،منادرج در
جدول  ،9به شرح زیر مورد تجزیه و تولیل قرار گرفتهاند.
میزان استفاده جوانان شهر تهران از مجالس جشن و یا عزاداری مذهبی مسااجد:
ً
نتای حاصله حاکی از آن است که  9۱/۱درصد جوانان در اینگونه مجاالس اصاال شارکت
نمیکنند 99/۱ ،درصد سالی یکبار 96/۸ ،درصد هر چند مااه یکباار ۱9/9 ،درصاد مااهی
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یکبارو  ۸/۱درصد هفتهای یکبار ،شرکت میکنند.
میزان استفاده جوانان شهر تهران از مجالس ماداحی و روهاهخوانی هیئتهاای
ٌ
مذهبی :نتای حاصله ،بیان میدارد که  99/4درصد جوانان در اینگونه مجالس اصال شرکت
نمیکنند 96 ،درصد سالی یکبار 94/6 ،درصد هر چند ماه یکبار ۱1/3 ،درصد ماهی یکبار
و  ۱۹/۹درصد هفتهای یکبار ،شرکت میکنند..
میزان استفاده جوانان شهر تهران از مجالس وعظ و خطابه مساجد :نتای دریافت
ً
شده گواه آن است که  14درصد جوانان در اینگونه مجالس اصاال شارکت نمیکنناد۱۸/9،
درصد سالی یکبار ۱3/۸ ،درصد هر چند ماه یکبار 3/۱ ،درصد مااهی یکباار و  3/۱درصاد
هفتهای یکبار ،شرکت میکنند.
میزان استفاده جوانان شهر تهران از مجالس تعزیه :نتای به دست آمده بیان مایدارد
ً
که  6۹/۹درصد جوانان در اینگونه مجالس ،اصال شرکت نمیکنند 9/۱ ،درصد سالی یکبار،
 ۹۱/1درصد هر چند ماه یکبار۱/۸ ،درصد ماهی یکبار و  ۱/1درصد هفتهای یکباار ،شارکت
میکنند.
09

مجموع میزان استفاده جوانان شهر تهران از کلیه شیوههای سنتی تبلیا دینای :بار

ً
اساس نتای توقیق 33/1 ،درصد پاستهویان در مجموع ،در اینگونه مجالس اصال شرکت
نمیکنند 93/1 ،درصد سالی یکبار ۱۱/۹ ،درصد هر چند ماه یکبار ۱/۱ ،درصد ماهی یکبار
و  ۱/۸درصد هفتهای یکبار شرکت میکنند.
جدول  .9توزیع فراوانی جوانان مورد مطالعه بر حسب میزان استفاده از شیوههای سنتی تبلی دینی

میزان استفاده جوانان مورد

ً
اصال

مطالعه از شیوههای سنتی

استفاده

تبلی دینی

نمیکنم

سالی
یکبار

هرچند
ماه
یکبار

ماهی

هفتهای

تجمع

یکبار

یکبار

فراوانی

توزیع فراوانی جوانان بر
حسب میزان استفاده از
مجالس جشن و عزاداری

9۱/۱

99/۱

96/۸

۱9/9

۸/۱

۱11

مذهبی مساجد
میزان استفاده از مجالس
مداحی و روههخوانی

99/4

96

94/6

۱1/3

۱۹/۹

۱11

هیئتهای مذهبی
توزیع فراوانی جوانان بر
حسب میزان استفاده از

14

۱۸/9

۱3/۸

3/۱

3/۱

۱11

مجالس وعظ و خطابه
توزیع فراوانی جوانان بر
حسب میزان استفاده از

6۹/۹

9/۱

۹۱

۱/۸

۱

۱11

مجالس تعزیه
توزیع فراوانی جوانان بر حسب
مجموع استفاده از کلیه
شیوههای سنتی تبلی دینی

33/1

93/1

۱۱/۹

۱/۱

۱/۸

استفاده و رضایتمندی جوانان شهر هتران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

توزیع فراوانی جوانان بر حسب

۱11

05

تحلیل میزان رضایتمندی جوانان شهر تهران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

نتای حاصله از میزان رضایتمندی پاستهویان از شیوههای سنتی تبلیغ دینی ،مندرج
در جدول  ،۹به شرح زیر مورد تجزیه و تولیل قرار گرفتهاند
میزان رهایت جوانان شهر تهران از مجالس جشن و یا عزاداری مذهبی مسااجد:
نتای حاصله درباره رضایتمندی پاستهویان از این مجالس ،حاکی از آن است کاه میازان
رضایت  94/6درصد آنما بسیار کر۱۱/1 ،درصد کر ۹۱/1 ،درصد متوسط 91/۱ ،درصد زیاد
و  ۱/۱درصد بسیار زیاد است.
میزان رهایت جوانان شهر تهران از مجالس ماداحی و روهاهخوانی هیئتهاای
مذهبی :نتای حاصله درباره رضایتمندی پاستهویان از این مجالس ،حاکی از آن است که
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میزان رضایت  9۹/3درصد آنما بسیار کر ۸/6 ،درصاد کار 9۸/3 ،درصاد متوساط93/9 ،
درصد زیاد و  ۱1/3درصد بسیار زیاد است
میزان رهایت جوانان شهر تهران از مجالس وعظ و خطابه مساجد :نتای حاصاله
درباره رضایتمندی پاستهویان از این مجالس ،حاکی از آن است که میزان رضاایت 1۱/6
درصد آنما بسیار کر ۱۱/9 ،درصد کر 99/۱ ،درصد متوسط ۸/۹ ،درصد زیاد و  6/1درصد
بسیار زیاد است.
میاازان رهااایت جوانااان شااهر تهااران از مجااالس تعزیااه :نتااای حاصااله درباااره
رضایتمندی پاستهویان از این مجالس حاکی از آن است که میزان رضایت  11/۹درصاد
آنما بسیار کر ۱/۱ ،درصد کر۱6/4 ،درصد متوسط ۱9/1 ،درصد زیاد و  ۱۱/1درصد بسایار
زیاد است.
مجموع میزان رهایت جوانان شهر تهران ازکلیه شیوههای سنتی تبلی دینی :نتاای
حاصله درباره رضایتمندی پاستهویان از مجموع این مجالس ،حاکی از آن است که میزان
رضایت  9۱/3درصد آنما بسیار کر 94/6 ،درصد کر 9۱/3 ،درصد متوساط ۱3/۱ ،درصاد
زیاد و  4/6درصد بسیار زیاد است.
08

جدول  .9توزیع فراوانی جوانان مورد مطالعه بر حسب میزان رهایت از شیوههای سنتی تبلی دینی

میزان رهایت جوانان مورد
مطالعه از شیوههای سنتی تبلی
دینی

بسیار
کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار

تجمع

زیاد

فراوانی

توزیع فراوانی جوانان بر حسب
میزان رهایت از مجالس جشن و 94/6

۱۱/1

۹۱

91/۱

۱/۱

۱11

عزاداری مذهبی مساجد
توزیع فراوانی جوانان بر حسب
میزان رهایت از مجالس مداحی

9۹/3

۸/6

9۸/3

93/9

۱1/3

۱11

و روههخوانی هیئتهای مذهبی
توزیع فراوانی جوانان بر حسب
میزان رهایت از مجالس وعظ و

1۱/6

۱۱/9

99/۱

۸/۹

6

۱11

توزیع فراوانی جوانان بر حسب
میزان رهایت از مجالس تعزیه

11/۹

۱/۱

۱6/4

۱9/1

۱۱/1

۱11

توزیع فراوانی جوانان بر حسب
مجموع رهایت از کلیه

9۱/3

94/6

9۱/3

۱3/۱

4/6

۱11

شیوههای سنتی تبلی دینی
بررسی روابط مفروض بین متغیرهای تحقیق

برای بررسی دو متغیر اصلی پژوهش ،در ابتدا آزمون ضریب همبستهی اساپیرمن باین
میزان استفاده و رضایتمندی جوانان ،در هر یک از چمار شیوه سانتی تبلیاغ دینای صاورت

استفاده و رضایتمندی جوانان شهر هتران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

خطابه

گرفت و در آخر ،آزمون مذکور بین مجموع میزان استفاده و رضایتمندی از کلیاه شایوههای
سنتی تبلیغ دینی گرفته شد .نتای حاصل از آزمونهای آماری ،منادرج در جادول  ،۹-6باه
شرح زیر مورد تجزیه و تولیل قرار گرفتهاند.

06

رابطه بین میزان استفاده و رهایت از مجالس جشن و عزاداری مساجد :نتاای
حاصله بین این دو متغیر ،حاکی از آن است که آماره اسپیرمن  1/4۸۹و سطح معناداری 1
است .لذا ،بین میزان استفاده و رضایت از مجالس جشن و عازاداری مسااجد همبساتهی
مستقیر با شدت زیاد وجود دارد .بنابراین فرض وجود رابطه بین دو متغیر تأیید میشود.
رابطه بین میزان استفاده و رهایت از مجاالس ماداحی و هیئتهاای ماذهبی:
نتای حاصله بین این دو متغیر ،حااکی از آن اسات کاه آمااره اساپیرمن  1/436و ساطح
معناداری  1است .لذا ،بین میازان اساتفاده و رضاایت از مجاالس ماداحی و هیئتهاای
مذهبی همبستهی مستقیر با شدت زیاد وجود دارد .بنابراین فارض وجاود رابطاه باین دو
متغیر تأیید میشود.
رابطه بین میزان استفاده و رهایت از مجالس وعظ و خطابه :نتای حاصله بین این
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دو متغیر ،حاکی از آن است که آماره اسپیرمن  1/۸4۹و سطح معناداری  1اسات .لاذا باین
میزان استفاده و رضایت از مجالس وعظ و خطابه همبستهی وجود ندارد .بنابراین فرض وجود
رابطه بین دو متغیر تأیید نمیشود.
رابطه بین میزان استفاده و رهایت از مجالس تعزیه :نتای حاصله بین این دو متغیر،
حاکی از آن است آماره اسپیرمن  1/6۸۱و سطح معناداری  1است .لذا ،بین میزان استفاده و
رضایت از مجالس تعزیه همبستهی مستقیر با شدت زیاد وجود دارد .بنابراین فارض وجاود
رابطه بین دو متغیر تأیید میشود.
رابطه بین مجموع استفاده و رهایت از کلیه شیوههای سنتی تبلی دینای :نتاای
حاصله از پ اس جوانان بین این دو متغیر ،حاکی از آن است که آمااره اساپیرمن  1/41۹و
سطح معناداری  1است .لذا ،بین مجموع استفاده و رضایت از کلیه شیوههای سنتی تبلیغ
دینی همبستهی مستقیر با شدت زیاد وجود دارد .بنابراین فرض وجود رابطه بین دو متغیار
تأیید میشود .همچنین ،نتای به دست آماده از میازان اساتفاده و رضاایت جواناان ماورد
مطالعه از شیوههای سنتی تبلیغ دینای ،باا نرریاه خشانودی و رضاایتمندی همساویی و
 55همتوانی دارد چراکه برطبق نرریه خشنودی و رضایتمندی ،به هر اندازه ،میزان رضایت

از یک رسانه بیشاتر باشاد ،میازان مصارف متاطاب از آن رساانه نیاز افازایش مییاباد و
بالعکس.
جدول  .4نتایج آزمون همبستگی بین میزان استفاده و رهایتمندی جوانان
از شیوههای سنتی تبلی دینی

آزمون روابط مفروض بین میزان استفاده
و رهایتمندی جوانان از شیوههای
سنتی تبلی دینی

آماره

سطح

نتیجه آزمون

اسپیرمن

معناداری

همبستگی

فرض رابطه بین میزان استفاده و
رهایتمندی جوانان از مجالس جشن

1/4۸۹

1

و عزاداری مساجد
فرض رابطه بین میزان استفاده و
مجالس مداحی و هیئتهای مذهبی
فرض رابطه بین میزان استفاده و
رهایتمندی جوانان مورد مطالعه از

1/۸4

1

1/6۸۱

1

مجالس تعزیه
فرض رابطه بین مجموع استفاده و
شیوههای ارتباطات سنتی

شدت زیاد

متغیرهمبستهی وجود
ندارد

فرض رابطه بین میزان استفاده و

رهایتمندی جوانان مورد مطالعه ازکلیه

همبستهی مستقیر با

بین دو

مجالس وعظ و خطابه
رهایتمندی جوانان مورد مطالعه از

شدت زیاد

1/41

1

همبستهی مستقیر با
شدت زیاد
همبستهی مستقیر با

استفاده و رضایتمندی جوانان شهر هتران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

رهایتمندی جوانان مورد مطالعه از

1/436

1

همبستهی مستقیر با

شدت زیاد

50

جمعبندی و نتیجهگیری

در عصر کنونی که رسانههای جمعی و رسانههای اجتماعی ،توانستهاند اقشار گونااگون
جامعه بهویژه جوانان را احاطه نمایند ،استفاده از شیوههای سنتی تبلیغ دینای ،کماکاان قاادر
است تا زمینه افزایش میزان رضایتمندی متاطبان را فراهر نماید .بر اساس شواهد موجاود،
میتوان بیان داشت که بیشتر طیفی از جامعه تمایل به حضور فیزیکای در مجاالس ماذهبی
دارند که سطح دینداری بیشتری دارناد و در مقابال طیفای کاه از میازان دیانداری کمتاری
برخوردارند ،تمایل کمتری به استفاده از اینگونه ارتباطات را دارند .گواه این امر ،دهه اول ماه
مورم سال  ۱۹۱۱است .در روزهای اول شروع ماه مورم ،سیاستهذاران امر ،تالش نمودناد
حتیاالمکان از تجمعات و جلسات عزاداری بهصورت فیزیکی و حضوری کاهش دهند و با
ارائه تبلیغات گسترده ،عموم مردم را به استفاده از جلسات عازاداری در رساانههای جمعای و
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اجتماعی تشویق نمایند .اگرچه در چند روز اول ،تا حدودی این امر موقاق گردیاد ،اماا در
نیمه دوم دهه اول مورم ،مردم در اکثر شمرها و نیز روستاها ،تارجیح دادناد تاا از شایوههای
گوناگون سنتی تبلیغ دینی بهصورت حضوری استفاده نمایند .آنچاه سابب تماایز شایوههای
سنتی تبلیغ دینی گردیده ،ویژگی اساسی و ممر این نوع ارتباطات ،یعنی ارتبا چمرهباهچمره
است .متاطب بتوبی نشان داده که در اماور ماذهبی ،تمایال دارد تاا در موفلای عماومی
حضور یابد که یک واعظ ،ستنران و یا مداح ،بهعنوان ارتبا گر آن باشد .این امار بیاانهر آن
است که روشهای ارتبا سنتی کماکاان اثرگاذاری خاود باهویژه دربااره تبلیاغ دینای را دارا
میباشند .اگرچه رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی ،بسیاری از متاطباان را باه خاود
اختصاص دادهاند ،اما پرواضح است که در زمینه امور دینی و مذهبی ،نتوانستهاند بهصاورت
کامل جایهزینی برای شیوههای سنتی تبلیغ دینی باشند .پژوهش حاضر در ادامه پیشانماداتی
را ارائه میدهد:
پیشنهادهای اجرایی:

55

 -با توجه به آن که نتای این توقیق نشان داد کاه میازان اساتفاده جواناان از مجاالس

تعزیه ،کر است ،لذا پیشنماد میگردد که سازمانهای ذیربط اینگونه مجالس را در ساطح
گسترده و متناسب با روشهای نوین تئاتر ،اجرا نمایند تا موجبات جذب بیشتر متااطبین
فراهر آید.
 با توجه به آنکه نتای این توقیق نشان داد که میزان استفاده جوانان و رضایت آناان ازمجالس مداحی و هیئتهای مذهبی بیشتر از سایر شیوههای سنتی تبلیغ دینی قرار دارد ،لاذا
پیشنماد میشود مراجع ذیربط بهویژه سازمان تبلیغات اسالمی که متکفال اماور هیئتهاای
مذهبی در کشور است ،از این ظرفیت استفاده گردد تا برنامههایی را در جمت رشد و گسترش
هر چه بیشتر اینگونه مجالس تدوین نماید.
 با توجه به آنکه میزان استقبال جوانان از شایوه وعاظ و خطاباه در میاان روشهاایسنتی تبلیغ دینی کمتر از حد انترار است ،لذا پیشانماد میگاردد کاه ساازمانهای مربوطاه
تالش نمایند ،تا مبلغینی آموزش دهند که آگاه به مسائل دینی ،سیاسی و فرهنهی باشند و بار

پیشنهادهای پژوهشی:

 با توجه به آنکه نتای این توقیق نشان داد که میزان رضایت جوانان از اغلب شیوههایسنتی تبلیغ دینی کر است ،لذا پیشنماد میشود ،در توقیقات بعدی ،به چهونهی استفاده از
تلفیق روشهای سنتی با رسانههای نوین در امر تبلیغ دینی ،پرداخته شود.
 با توجه به آنکه نتای این توقیق نشان داد که میزان رضایت جوانان از اغلب شیوههایسنتی تبلیغ دینی کر است ،لذا پیشنماد میشود ،در توقیقات بعدی ،به بررسی عوامل ماؤثر
در زمینه جذب جوانان در اینگونه مراسر پرداخته شود.
 -در این توقیق ،به بررسی استفاده قشار جاوان کاه قشاری پویاا و بانشاا هساتند از

استفاده و رضایتمندی جوانان شهر هتران از شیوههای سنتی تبلیغ دینی

روشهای نوین تبلیغ تسلط کافی داشته باشند تا سبب جذب هر چه بیشتر متاطبین شود.

شیوههای سنتی تبلیغ دینی پرداخته است .پیشنماد میگردد در توقیقات مشابه تأثیر شیوههای
سنتی تبلیغ دینی بر قشر میانسال وسالمند که گاهی توانایی کاافی بارای حضاور فیزیکای در
اینگونه ارتباطات را ندارند ،مورد سنجش قرار گیرد.
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محدودیتهای پژوهش

 در زمینه ارتباطات سنتی ،نرریه خاصی مطرح نشده است و آنچه اغلب بیاان شاده،نرریاتی مربو به رسانههای جمعی و اجتمااعی اسات .لاذا یکای از موادودیتهای ایان
پژوهش استفاده از پشتوانههای نرری متناسب با موضوع توقیق بود.
 بهدلیل شیوع بیماری کرونا ،کار توزیاع پرسشانامه باا مشاکالتی چاون عادم امکاانرفتوآمد به حوزههای مشتص شده در شمر تمران و نیز ممانعات پاساتهویان از پاذیرفتن
برگههای پرسشنامه ،سبب گردید تا وقت زیادی از موقق صرف مرحله گاردآوری اطالعاات
شود.
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Abstract
Aim: the paper seeks to review the relationship between Tehran's youth's
usage of and satisfaction with traditional methods of religious propagation.

Findings: The findings indicate that the youth most attended the sessions
of eulogy and recitation of the sufferings of holy martyrs held by religious
processions, religious festivals and mourning held in mosques, and sessions of
religious admonition and preaching, then sessions of passion play.
Furthermore, the youth were most satisfied with the sessions of eulogy and
recitation of the sufferings of holy martyrs, passion play, religious festivals
and mourning held in mosques and then those of religious admonition and
preaching. The results of examining the hypotheses also show that the amount
of youth' usage of different traditional methods of religious propagation is
directly correlated with their satisfaction with these media.
Conclusion: It can be concluded that the increase in the amount of
youth's usage of aforementioned media will lead to the increase in the amount
of their satisfaction.
Key words: traditional communications, religious propagation,
satisfaction, media consumption.
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Method: The research is an applied one in terms of its nature and aim
and conducted using survey-analytical method. The statistical population
includes people aged between 15-29 years old living in Tehran, the sample
has been determined using Morgan's table, which includes 384 people, and
relative distribution classification method is used for sampling. A survey and
questionnaire is used to gather data, which have been analyzed using
descriptive-interferential statistics.
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