
 

 

033 

که
شب

ش 
نق

 یها 
اع

تم
اج

 ی
 یجماز

ونا
کر

ری 
ما

 بی
وع

شی
ره 

 دو
 در

بی
ذه

ت م
سا

جل
ری 

گزا
 بر

در
 

  
 
 
 
 

جلسات  یدر برگزار یمجاز ياجتماع یها نقش شبکه

 کرونا؛  یماریب وعیدر دوره ش يمذهب

  رانیبانوان شم يمورد مطالعه: جلسات مذهب
 

 )نویسنده مسئول( *انییرضا دیمج
 **یسمانه سالم

 ***هکوثر مهرزاد

 چکیده

رو شاده  های مذهبی، پس از شیوع کرونا، با چاالش جادی روباه فعالیت هیئت هدف:
های مذکور پس از مواجهاه باا بیمااری  ضمن بررسی وضعیت هیئت پژوهشاست. در این 
 به فضای مجازی پرداخته شده است.ها  آن کرونا، به کوچ

ی باانوان شامیران هاای ماذهب هیئتاین پاژوهش  جامعه آماری شناسی پژوهش: روش
مصاااحبه ساااختاریافته و باارای  اباازار هااا، از شاایوه پیمااایش و اساات. باارای گااردآوری داده

 استفاده شده است.  ، از روش آماریوتحلیل تجزیه
                                                      

 .rezaeian@soore.ac.ir ران،یدانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ا ار،یاستاد* 

 ران،یشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، اارشد، دان یکارشناس **
samanesalami@gmail.com. 

 ران،یدانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ا ،یکارشناس ***
Mehrzade2000@gmail.com. 



 

 

036 

مطالعات دینی رس
انه |  سال 

سوم
مشاره 

  |
هنم و دهم

 |
هبار و تابستان 

0011
 

 11هاای ماذهبی تع یال شاده،  هیئت درصاد از 36پس از مواجهه با کرونا،   ها: یافته
هاا  آن درصد از 96ادامه فعالیت پرداخته و های بهداشتی به  با ریایت پروتکلها  آن درصد از

ی مذهبی که پس از ها های اجتمایی مجازی روی آوردند. درباره هیئت نیز به استفاده از شبکه
تاوان گفات در اغلاب ماوارد، تعاداد  اند، مای شیوع کرونا، به فعالیت خود استمرار بخشایده

ه قبل کااهش یافتاه اسات. نسبت ب ها گان در جلسات و س ح فعالیت این هیئتکنند شرکت
اند، در  یی که جلسات خود را در فضای مجازی تشکیل دادهها زیم مسئولین هیئت به همچنین

نسابت باه هاا  آن اغلب موارد س ح کیفیت، میزان اثربخشی و همچنین رضایتمندی ایضای
 گذشته فرقی نکرده و یا حتی بیشتر شده است.

ی اجتمایی ها ردهای متعددی است که شبکههای مذهبی دارای کارک تئهی گیری: نتیجه
ها به استفاده از  تئرو تنها یک سوم از این هی  ورده کنند و ازاینآتوانند همه آن را بر مجازی نمی

صاورت سانتی  های مذهبی باه هیئترود پس از بحران کرونا  اند. لذا انترار می آن روی آورده
 صورت ترکیبی استفاده شود.  هبرگزار شده و یا حداکثر از ظرفیت فضای مجازی ب

ی اجتمایی مجاازی، بحاران ها های مذهبی، ارتباطات سنتی، شبکه هیئت ها: کلیدواژه
 کرونا، تبلیغ دینی

 مقدمه

های نهاد دین است که جلسات آن برای انجام برخی از   جلوه ازجملهی مذهبی ها هیئت
در ترویج  مذهبی نقش مهمیشود. در جامعه دینی، هنوز جلسات  می مناسک مذهبی برگزار 

کناد.  می ایفاا   های زندگی ماردم  سازی و نیز تغییر سبک های دینی در الگوسازی و اسوه  آموزه
از تحاوالت گونااگون  متاأثراین جلساات   طول زمان، شکل و نحوه برگزاری بدیهی است در
مختلاف تااریخی  هاای  توان دریافات در دوره می که با نگاهی گذرا  نحوی به ،تغییرکرده است

این مجاالس شاده کاه دگرگاونی در نحاوه و شاکل   هایی منجر به اختالل در برگزاری   بحران
 .برگزاری آن را به همراه داشته است

نی محادود خوا روضاهی مذهبی در ابتدا بیشتر به برگازاری مراسام یازاداری و ها هیئت  
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که پیش از رویداد انقالب  نحوی هب ،تدریج کارکردهای دیگری بر آن افزوده شد شد ولی به می

در آماد و نقاش  و افکار امام خمینای ءهای نشر و ترویج آرا  یکی از پایگاهینوان  به می  اسال
های ماذهبی در دوران دفااع مقادس نیاز   ی در سازماندهی و بسیج افراد ایفا کرد. هیئتمؤثر

 ایفا کردند. سزایی ی نبرد نقش بهها  کماکان به فعالیت خود ادامه داده و در پشتیبانی از جبهه
های مذهبی موجب شاده تاا اماروزه شااهد   تغییرات یدیده در ساختار و ماهیت هیئت

تاوان باه  می  شاده بیانماوارد  ازجملاههاا باشایم.  ایان هیئت   طیف متنویی از انواع و اشکال
هاای   هیئت نبسات زیاادی برخوردارناد. باههای مذهبی بانوان اشاره کرد که از قدمت   هیئت

بستر مناسبی برای گردهمایی بانوان و تقویت روابط    اند خوبی توانسته یادشده در طول زمان به
هاای   ها نیز مانناد ماوارد دیگار دساتخوش دگرگونی  البته این هیئت .دناجتمایی بین آنان باش

ییارات افازوده این تغ   . رویداد برخی از تحوالت اجتمایی و فرهنگی بر دامنه  اند مختلف شده
های اجتمایی   از زنان در یرصه زیادیتوان به وارد شدن تعداد  می این تحوالت    ازجملهاست. 

زمان همکاری فعال و جدی آنان در انواع و اقسام مراسم و مناسک یزاداری اشاره کارد.  و هم
وجود بسیاری از تحوالت اجتمایی، اقتصادی و سیاسی پس از جنگ تحمیلای و همچناین 

 این تغییرات دانست. هرکدام از   ازجملهتوان  می های پدید آمده از پیشرفت نوگرایی را   دگرگونی
های مذهبی ماردم خصوصاا  این تغییرات، موجب پدید آمدن تحوالتی در ایتقادات و دیدگاه  

با  این مراسم را  د که شبانوان و درک و فهم آنان از ساختارهای اصلی مراسم مذهبی و یزاداری 
 11 های پایانی دهه که در سال طوری تغییرات صوری و محتوایی بسیاری مواجه کرده است. به

نی توسعه پیدا کرد که یناصر خوا روضههای مذهبی و   از هیئت  ای های تازه  سده گذشته، شکل
 اش تفاوت زیادی داشته و دارد. و ساختار وجودی آن با انواع سنتی

جلساات و ارتباطاات  ،ال گذشاته، بسایاری از محافالحوادثی کاه در دو سا ازجمله 
است. شیوع این ویروس، شارایط  1خود قرار داده، شیوع ویروس کرونا تأثیر اجتمایی را تحت

وکارهاا، ممنوییات و یاا کااهش  زندگی ماردم را تغییار و موجاب تع یلای مادارس، کساب
بود، اما اثارات منفای ها شده است؛ که اگرچه این اقدامات در جهت کنترل بیماری  مسافرت

                                                      
1. Coronaviruses 
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بایاد دیگر  یبارت باه. (16: 9311حرفه و احمادیان،  نیز بر افراد جامعه داشته است )زرایت
های مختلف، بسیاری از رویدادهای فرهنگی و  ینوان کرد شیوع گسترده ویروس کرونا از جنبه

های ماذهبی   ، نحوه برگزاری جلسات و هیئتآن جمله  از .قرار داده است تأثیر تحتمذهبی را 
تاا لغاو برگازاری رویادادهای هاا  آن توان از کاهش جلسات و تع یلی می مثال است که برای

 های جدید را اشاره کرد. مختلف و رونمایی از مدل

ایان جلساات   شیوع کرونا و نحوه انتقال آن بایث شد که بسیاری از مراسم و تجمعات
این جلسات در طی   مروری بر وضعیت ود. پیشگیری از شیوع این بیماری، تع یل شمنرور  به

رو  روبههای مختلف و متفاوتی   این جلسات با وضعیت   آن است کهدهنده  نشاندو سال اخیر 
های مذهبی به شکل قبلی آن ممکن نیست،   شده است. در این دوران که امکان برگزاری هیئت

دنبال   ز تع یلی یا انحالل جلسات بهرکاران را برآن داشته تا برای جلوگیری ا  اند برخی از دست
این زمینه، استفاده    های م رح در  گزینه ازجملههای جایگزین برای اشکال سنتی باشند.  روش

تواند تاا  می رسان بود که  ارهای پیامافز نرمهای اجتمایی مجازی و   از ظرفیت موجود در شبکه
های اجتمایی مجاازی و   ستفاده از شبکهند البته اکحدی خالء ناشی از شیوع کرونا را مرتفع 

آنکاه  ویژه بهازه ممکن نیست   اند های سنی و تحصیلی، به یک   گروه می آن برای تما کارگیری به
های الزم است که فراهم کاردن آن   زیرساختاین فضا نیازمند برخی از امکانات و   استفاده از 

آنکه در طول تاری  هرگاه مانعی  به باتوجهرتیب هرت آسانی میسر نیست ولی به موارد به می در تما
هاای جاایگزین ماورد اساتفاده قارار  بر سر راه برگزاری جلسات مذهبی به وجود آمده، روش

های م رح در   های اجتمایی مجازی در زمره گزینه  ، دور از انترار نبود که کوچ به شبکه  گرفته
 دوران کرونا باشد. 

این پاژوهش، نحاوه فعالیات   توان دریافت مسئله اصلی می  با مروری بر آنچه آورده شد
 ویژه بههای جایگزین  های مذهبی بانوان در دوران شیوع کرونا و امکان استفاده از روش  هیئت
را  پاژوهشتاوان پرساش اصالی  می  رو این  ازاین دوره است.    های اجتمایی مجازی در  شبکه

هاای ماذهبی   نا چه نقشی بر نحاوه فعالیات هیئتشیوع بیماری کرو یبارت از آن دانست که
 فریی زیر را م رح کرد: های پرسشتوان  بانوان داشته است؟ در ذیل پرسش یادشده می
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 برخوردارند؟ یهای های مذهبی مورد م العه از چه ویژگی هیئت -

 یتیدر چاه وضاع ،یشناسا نوع یارهایمورد م العه برحسب مع یمذهب یها  ئتیه -
 قرار دارند؟ 

، دچاار چاه   بیمااری کروناا ی مذهبی مورد م العه در مواجهاه باا شایوعها ئتهی -
 ؟   وضعیتی شدند

  است؟ چگونه فعال یمذهب یها  ئتیه تیوضع ،  کرونا وعیش دوران در -

کاوچ  یمجااز یاجتماای یها  که به شابکه یمذهب یها  ئتیآن دسته از ه تیوضع -
 چگونه است؟    اند کرده

 کروناا بیمااری شیوع از پس ها آن وضعیت و مذهبی های  یئته انواع بین تفاوتی چه -

  ؟دارد وجود
 میمفاه از یبرخ فیتعر به قسمت نیا   در یم مفهو یفضا بسط منرور به: یشناسمفهوم

 .شود یم پرداخته پژوهش یاصل
ای از ارتبااط اسات کاه باا هادف توساعه و تارویج  تبلیغ دینی، گونه ویژه»: ینید غیتبل

( تبلیاغ 61: 9913اوریی،  مقدم و صدیق  )حسینی آقایی« شود. انجام می می سالهای ا آموزه
شده از نمادهاا باه  مند و طراحی وبیش یمدی، نرام گیری کم بهره»توان یبارت از  دینی را می

ایجاد، تحکیم و تغییر   تأسی از رفتارهای منبع ارتباطی که توسط فنون ارتباطی مناسب با هدف
: 9916اردستانی،  دانست )سبیالن« شود و درنهایت رفتار دینی افراد انجام میها  یقاید، ارزش

91). 
 متکای فاردی میاان روابط بر که است ارتباط از نویی سنتی، ارتباطات: سنتی ارتباطات

 از هایی گونه به سنتی ارتباطات». است مشهود راب ه سوی دو در انسانی یامل حضور و است
 در و گرفتاه شکل می یمو یقاید و فرهنگ تاری ، باورها، پایه بر که شود می اطالق ارتباطات

 و اسات چهرهبهچهره و فردیمیان صورت به بیشتر. کند می تقویت و ترویج را ها آن حال یین
 ارتبااط و اسات آنی و سریع مخاطب العمل یکس و بازخورد دریافت ارتباطات، نوع این   در

 (.13: 9981 فرقانی،) «شود می برقرار راحتیبه نیز متقابل و دوسویه
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 از تجمعای و مشاخص تاریخی سابقه با اجتمایی گروه یک هیئت: مذهبی های  هیئت
 ایاام اییااد،)ماذهبی مناسابت یاک خاطره و یاد داشتن نگه زنده راستای در که است افرادی
 ختارساا براسااس و حساین اماام قیام و یاشورا واقعه محوریت با( اهمه شهادت و والدت
 آدابای و معماول هاایی روش طریاق از ایضاا، و شاود می  تشاکیل «ذاکر» و «وایظ» دوگانه

 آن در شرکت پردازند؛ می  شادمانی یا سوگواری به( زدن کف زنجیرزنی، زنی،سینه) مشخص
 نیاز و ساازمانی هاای  ویژگی باا متناسب است؛ درونی باور و ایتقاد یک براساس و اختیاری

 برگیارد در تواند می  هم را دیگری کارکردهای اشاصلی هدف از جدای ئتهی یک مخاطبان،
 (.116: 9981 مراهری،)

ها دارای تمام خصوصیات یک گروه اجتمایی کامل، یعنی دارای نرام تقسیم کار  هیئت
از  هاا این نرام و تفکیاک کاار در هیئت   شده هستند. البته های دقیق و درونی  و تفکیک نقش

آماده اسات.  صاورت منساجم در  مرورزماان باه تدریج و به بلکه به ،دایش نبودههمان بدو پی
کنناد؛ اماا در  می طاول ساال فعالیات دارناد و جلساات ماذهبی برگازار در بیشاترها  هیئت

: 9988ای دارند )محدثی،  های ویژه امامان، برنامه ایام شهادت  های مذهبی همچون  مناسبت
613.) 

 بندی کرد. ن برحسب معیارهای مختلف دستهتوا های مذهبی را می هیئت

)والدت و شهادت  های منرم هفتگی، ماهانه، فصلی، سالی و ایام خا  زمان: هیئت 
 اهل بیت(؛

های  هاای خاانگی، ادارات و ساازمان مکان: مسجد، حسینیه، مدارس، دانشگاه، هیئت
 دولتی و خصوصی؛

 فعال، مق عی و مناسبتی؛ فعالیت: فعال، نیمه

قاارآن،  اند: قراهاات هااا از نراار محتااوا، دارای چهااار جاازء اصاالی هیئت :محتااوا
ایان اجازاء را اجارا   ها همه  خوانی. برخی ازهیئت روضه دیا، سخنرانی و یا نامه زیارت قراهت

 کنند. نمی

اقشار جامعه(، هیئات زناناه، هیئات مرداناه،  ه)شامل هم هیئت یمومی :جامعه اقشار
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)احمادی،  و فاامیلی می هاای قاو سااالن و هیئت هیئت میان هیئت جوانان، هیئت نوجوانان،

 (.91و  98: 9913

 به که است سایتی مجمویه یا سایت اجتمایی، شبکه یک: مجازی اجتمایی های  شبکه
 دارند، دیگران با خود های  فعالیت و افکار ها، مندییالقه گذاری اشتراک  به یالقه که کاربرانی

 افراد ها آن در که هستند نرر تبادل برای هایی  مکان اجتمایی، های  بکهش. دهد می  را امکان این  
 هایی  مکان طورکلیبه اجتمایی های  شبکه. گذارند می  اشتراک به هم با را خود نررات و یقاید

 برقاراری امکاان و کنناد می  معرفای خالصه طوربه را خود مردم که هستند مجازی دنیای در
 درواقاع. کنناد می  فراهم یالقه مورد مختلف های  زمینه در را شانکرانهمف و خود بین ارتباط
 های  شابکه. اسات اینترنات   در محتاوا گذاری اشاتراک  به و ارتباط برقراری از جدیدی شکل

 هرکدام و   اند گرفته قرار اینترنت   کاربران توجه مرکز در که هستند جدیدی های  پایگاه اجتمایی
 (. 98: 9919 اسالمی،) آورند می  گردهم را خا  های  ویژگی با انکاربر از  ای دسته

 خاا  و  یم یماو گروه دو در توان یم  یبندمیتقس نیتر ساده در را یاجتمای یها  شبکه
و اهداف مختلف حضور  ها  زهیانگ با ینترنتیا   کاربران یم یمو یاجتمای یها  شبکه در. داد قرار

 یها  شابکه یولا کنناد، یم دنبال  ها تیساوب نیا   قیازطررا  شان یمجاز یسازدارند و شبکه
 اسات کمتار زیان شاانکااربرانو تعداد    اند شکل گرفته ژهیو یخا  حول موضوی یاجتمای
 (. 11 )همان:

 از:    اند های اجتمایی یبارت  های شبکه  ترین ویژگی برخی از مهم

 دسترسی و وسعت؛  .0
 هزینه بودن؛  کم .5

 بودن؛   ای چندرسانه .3

 سازی انسانی؛ گرایی و شبکه جمع .4

 گرایی؛  تعامل .2

 گیری بدون نیاز به مهارت و تخصص؛   بهره .6

 ارتباط فوری؛  .0
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 پیوستگی و مداومت )همان(. .9

انجام شده اسات  یچند یها پژوهشبانوان  یجلسات مذهب یشناخت برگزار نهیزم در
 . میکن یم  اشارهها  از آن یکه در ادامه به تعداد

 انجام شده های پژوهش(: پیشینه 1  جدول

 ردیف
 پژوهشگر

 سال -
 نتایج عنوان

1 
دستوری 

(9981) 

 دگرگونی بررسی
 های  هیئت
: زنانه مذهبی

 سنتی های  هیئت
 نوین و

 زیان و آن یامادهایپ و جناگ کاه داد نشاان هاا  افتهی
 باورها در یدگرگون آمدن دیپد سبب یینوگرا گسترش

فهم  رییتغ زیزنان و ن ژهیو به مردم، ینید یها  نگرش و
 شد یسوگوارو  ینیمناسک د یاصل یها  آنان از سازه

 اریبسا یصور و ییمحتوا یدگرگون با را مراسم نیا   و
 است. کرده روروبه

2 

فیاض، 
کاظمی و 
دستوری 

(9988) 

 شناسيگونه
 زنانه هاي هیئت
 تهران در

هاي مختلااف  گونااه هااايویژگااي پااژوهش ایاان در
 فرهنگي -اجتمایي ویژگي و زنان مذهبي یها ئتیه

. اسات شاده واقاع بررساي مورد آن کنندگان شرکت
 تمیاز هام از زنانه یها  ئتیه از شکل سه طورکلي  به

 قارار بررساي ماورد شکل هر هاي ویژگي و شد داده
 .گرفت

3 
 1استینرت

(1111) 

کرونا و ارزش 
تغییر؛ نقش 

های   رسانه
 اجتمایی

د که در زمان بحران، مردم انگیزه ده می شواهد نشان 
ارسااال م الااب احساساای را دارنااد. در دوره شاایوع 

به همین منوال است. باه  ویروس کرونا نیز وضعیت
گذاری آنالین در طول بحران ویروس کروناا  اشتراک 

                                                      
1. Steinert 
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ممکن است به تغییر ارزش اجتماایی کماک کناد. 

های اجتماایی   اشتراک احساساات ازطریاق رساانه
نجر به سرایت یاطفی شاود کاه باه نوباه تواند م می 

تواند جو احساسی را در یک جامعه تسهیل  می خود 
های   کند و منجر به تغییر شاود و براسااس آن رساانه

هاا در دوره کروناا کماک   اجتمایی باه تغییار ارزش
 کنند.

4 
کوتابان و 

 1چن
(1111) 

تغییر الگوی 
اجتمایی در طول 

 91کووید 

مرور منابع موجود، الگوی رواباط ها و    براساس یافته
اجتمایی و ساختارهای اجتمایی در دوران بیمااری 
کرونا تغییار کارده و بسایاری باه رواباط آنالیان در 

 .  اند مناسبات اجتمایی خود روی آورده

5 
 2چوکوما

(1198) 

راب ه پیشرفت 
دانش مذهبی 

ازطریق 
های   رسانه

 اجتمایی

های   یامل  تمکناد کاه سیسا می این مقالاه اساتدالل 
های اجتمااایی همچنااان باار درک مااردم از   رسااانه

گذارناد.  می مذهب در بسیاری از نقاط جهان تاأثیر 
این موارد برای  های مذهبی درحال ارسال   رهبران پیام

سازی دانش دینی مردم هساتند. اماروزه، ماردم  غنی
های اجتمااایی   چیزهااای زیااادی ازطریااق رسااانه

هاای   گیرناد و پیام می  درخصو  دین و مذهب یاد
های   های رساانه  یامل ها را ازطریق سیستم مذهبی آن

 کنند. می اجتمایی دریافت 
های اجتماایی   دهنده آن است که شابکه نتایج نشانهای   شبکه 3سختیول 6

                                                      
1. Kuttappan& Chen 

2. CHukwuma 

3. Sakkthivel 
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مجازی و زنان  (1196)
 مسلمان

مجازی با زندگی زنان مسلمان تنیاده شاده اسات و 
سلمان و رفتارهای آنان اثرگذار ها بر زنان م این شبکه  

 بوده است.

9 
کیل و 
 1کامیننی

(1199) 

تبلیغ مذهب و 
 فضای مجازی

، فضاای مجاازی در   براساس نتایج باه دسات آماده
آوری جدیاد بارای تحقاق  نحوه استفاده مردم از فان

توجهی در  نیازهااای معنااوی و مااذهبی، تااأثیر قاباال
 . دهندگان خدمات معنوی و مذهبی دارد اراهه

های مذهبی و یوامال  توان دریافت موضوع تشکل می یادشده  های پژوهشبا مروری بر 
نقاش  موردتوجه بوده،این میان کمتر    بر آن مورتوجه پژوهشگران بوده است. اما آنچه در مؤثر

سابقه و باا ابعاادی  کم  ای بیماری کرونا بوده است که پدیده می  یک بحران بهداشتی نریر اپید
بر آنچه تاکنون دیگر پژوهشاگران باه آن  این پژوهش یالوه در جریان بنابراین .خته استناشنا

هاای ماذهبی و  این بیماری بر نحاوه برگازاری هیئات  سعی خواهد شد تا به نقش   اند پرداخته
 به فضای مجازی توجه شود.ها  آن همچنین کوچ

زم اسات بارای تادارک از ابعاد مختلف برخوردار است، ال پژوهشنرر به آنکه موضوع 
 نرران مختلف بهره جست. نرری آن، از آراء صاحب

موارد م رح در مبانی نرری پژوهش، نرریه کارکردهاای اجتماایی رساانه  ازجمله -
شناسای  جامعهاین نرریه که خود ملهم از نرریاه کاارکردگرایی در   است. برحسب 

در حفظ نرم و  ها سانههای جمعی، بر نقش ر  کارکرد رسانه وتحلیل تجزیهبر  است،
ها چگوناه  پردازد که رسانه این امر می  شود و به بررسی می تأکیدساختار اجتمایی 

به  9981زاده،  )مهدی کنند ایفا میهای معینی را  برای حفظ تعادل در جامعه، نقش
وجود کارکردهای  گر نرران بیان (. مروری بر آراء صاحب96: 9311نقل از سالمی، 
تاوان باه نرریاه الساول  ارتباط جمعی اسات کاه از آن جملاه مای مختلف وسایل

ایجااد همبساتگی   باره اشاره کرد. وی مواردی ازقبیل انتقال میراث فرهنگای، این  در
                                                      

1. Kale & Kamineni 
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تارین کارکردهاای اجتماایی رساانه  اجتمایی و نرارت بر محیط را در زماره مهام

 (1: 9911شمار آورده است. )زارییان،  به

این پژوهش، نرریه استفاده و رضاامندی اسات    مورد استفاد درهای   از دیگر نرریه -
تارین نقاش  با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رساانه، مهم این نرریه  .

داناد. بناابراین، باه هار  می های مخاطب   را برآورده ساختن نیازها و انگیزه ها رسانه
را برآورده سازند، به هماان میازان موجباات  ها این نیازها و انگیزه   ها  میزان که رسانه

کنند. فرض اصلی نرریه اساتفاده و رضاامندی  می مندی مخاطب را فراهم  رضایت
دنبال محتوایی هستند کاه  صورت فعال، به وبیش به  این است که افراد مخاطب، کم 

این رضاایت بساتگی باه نیازهاا و  بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد. میزان
 .(به نقل از رابین 11: 9981زاده،  مهدییالیق فرد دارد )

نرریه نقش مناسب از دیگر مواردی است که در مبانی نرری پاژوهش اساتفاده شاده  -
مایالدی، توساط جاان دیمیاک، در  1111این نرریه برای اولین بار در ساال   است. 

ازجویی و نیاا  ای پیوناد باا نرریاه اساتفاده و رضااامندی، درخصاو  رقابات رساانه
مخاطب م رح شد. نرریه نقش مناسب به بررسی رقابت میان یک رساانه جدیاد باا 

کننده و  کننده، زماان مصارف های موجود بر سر برآورده کردن انترارات مصرف  رسانه
تر  های قادیمی  این رقابت به منصه ظهور برسد، پیامد آن برای رسانه  پردازد. اگر  می ... 

های جدیادتری اسات کاه برخای از   ی از جاناب رساانهحذف، تعویی یا جایگزین
.   اناد هاای خاا  خاود پذیرفته  تر را نیاز در کناار نقش های قادیمی  های رسانه  نقش

داند و معتقد است که چناین  می ترین نتیجه چنین رقابتی را جایگزینی  دیمیک معمول
گان اساات کنند و مصاارف  ای پیاماادهایی دارای اهمیاات حیاااتی باارای صاانایع رسااانه

 (. 1111به نقل از دیمیک،  39-33: 9911)بصیریان جهرمی و یرفان منش، 

ایان پاژوهش    های ارتباطی است که در  نرریه ارتباط جمعی خودانگیز از دیگر نرریه -
ها ریخت اجتمایی جدید جوامع ما را   مورد استفاده قرار گرفت. از نرر کاستلز، شبکه

گیری در یملیاات و نتاایج  تغییرات چشم  ای بکهدهند و گسترش من ق ش می تشکیل 
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(. 991: 9981زاده،  کند )مهادی می ایجاد   فرآیندهای تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ
لحا  تااریخی،  این شاکل تاازه از ارتباطاات را باه  گوید من  می این نرریه   کاستلز در 

طور  اسات کاه باه« عایارتباط جم»این دلیل   نامم. به  می  «ارتباط جمعی خودانگیز»
هام « ارتبااط خاودانگیز»زماان  تواند به مخاطب جهانی دسات یاباد و هم می بالقوه 

لحا  تولید پیام، خودتولید است، از نگاه توزیع یا انتشار،  شود، چراکه به می محسوب 
های خاصای کاه بار بساتر شابکه گساترده   خودگردان و در مقام بازیابی محتوا یا پیام

های ارتباااطی الکترونیااک موجااود هسااتند، از نگاااه   ت( و شاابکهجهانی)اینترناا
شاود. هار ساه ناوع  می اش خاودگزین تلقای  کننادگان  باالقوه کننده/ دریافت  دریافت

کنش و مکمل همادیگر  زیست، میان فردی، جمعی و خودانگیز(، هم ارتباطات )میان
-936: 9919 اینکه جایگزینی برای هر کادام محساوب شاوند )کاساتلز،  هستند، تا

933.) 
برای تبیین نقش فضای مجازی، مورد استفاده  پژوهشاین   هایی که در   از دیگر نرریه -

ایان نرریاه هاوارد رینگولاد،   . م اابق  قرار گرفته، نرریاه اجتمااع مجاازی اسات
تر  ایفای نقش جدی توانند در احیای می اینترنت    اجتمایات مجازی درحال رشد در

 سنتی،وبیش  کماو به روشی  ی اجتمایی به شهروندان کمک کنندمردم در فرآیندها
ایجاد ارتباط  کند که به موجب می های خودتعریفی توصیف   این اجتمایات را شبکه  

)خاادایاری،   انااد مسااتمر در زمینااه اهااداف و یااا سااالیق خاصاای ترتیااب یافته
 .(916: 9919حسینی و سعیدی، دانشور

یکی ینوان  بههای مذهبی   توان دریافت هیئت ربی میبندی مباحث نرری و تج در جمع
های سنتی تبلیغ دینی در ایران، دارای کارکردهای اجتمایی و فرهنگی متعددی است  از روش

توان انترار  همچنین می، احتمال تغییر در آن وجود دارد.   که البته متناسب با مقتضیات جامعه
ئت ای مذهبی، در جساتجوی محتاوای ماورد نرار ه  داشت ازآنجاکه مخاطبین یا ایضای هی 

این جلسات تا زمانی ادامه خواهاد داشات کاه محتاوای ماورد نرار    خود هستند، شرکت در
 جلب شود.ها  آن مین و رضایتأمخاطبین ت
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ها، آن رسانه که بتواناد بهتار و  درضمن این نکته را باید درنرر داشت، در رقابت بین رسانه

ای کاه  های سنتی خواهاد شاد. رساانه ا برآورده کند، جایگزین روشبیشتر نیازهای مخاطبین ر
 کند. تر را نیز ایفا می های قدیمی  های رسانه  های خا  خود، برخی از نقش  ضمن پذیرفتن نقش

 پژوهشروش 

، از نرر هدف جازء   ی م العات توصیفی توان از نرر ماهیت در زمره این پژوهش را می
 ینوان پژوهش پیمایشی قلم داد کرد. رر روش گردآوری، بههای کاربردی و از ن پژوهش

های مذهبی زنان، از نوع   هیئت می این پژوهش یبارت از مسئولین تما   جامعه آماری در
هاای یادشاده طباق آخارین آماار دریاافتی از  مستمر در من قه شمیران است. تعاداد هیئات

این پژوهش، گروه    د واحد تحلیل درشو می مورد است یادآور  31شهرداری من قه یک تهران، 
 )هیئت( است. 

یافته اراز روش پیمایش و ابازار مصااحبه سااخت ها  این پژوهش جهت گردآوری داده   در
 استفاده شده است. 

ین منراور، ا )آماری( استفاده شده است. برای از روش کمی ها داده وتحلیل تجزیهبرای 
های مرکزی بهره جسته و در ادامه برای   وانی و مشخصهاز درصد فرا ها ابتدا برای توصیف داده

های خی   از آزمون ها  گیری متغیرها و نرمال بودن داده ازه  اند آزمون فرضیات، متناسب با س ح
 استفاده شده است.  f ووالیس  -کروسکال، 1

برای سنجش روایی ابزار گردآوری از روش ایتبار صاوری اساتفاده شاده اسات. بادین 
تن از داوران قرار گرفت و پاس از دریافات  1مصاحبه در اختیار  های پرسشفهرست  منرور،

 نررات آنان، نسبت به اصالح موارد پیشنهادی، اقدام شده است.
اسااس پاس از   این  برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شاده اسات. بار

و ازآنجاکه مقدار  محاسبه شدشده  امهای انج  ها، ضریب یادشده برای مصاحبه گردآوری داده
قباولی  نسبت قابل بهتوان گفت ابزار گردآوری از پایایی  می بود، بنابراین  11/1آلفای کرونباخ 

 برخوردار است. 
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 پژوهشهای   یافته

 های پژوهش پرداخته شده است. های پژوهش، به اراهه یافته  به پرسش در این بخش باتوجه
ایان بخاش باه توصایف برخای از    درهبی مورد مطالعره: های مذ های هیئت ویژگی

 های مذهبی مورد م العه پرداخته شده است. های هیئت ویژگی
 ،ی مورد م العه از نرر ساابقه فعالیات دارای وضاعیت متفااوتی هساتندها   هیئت -

سال سابقه فعالیت دارد. بر این پایه  96سال و بیشترین آن  3کمترین آن  که نحوی به
سال،  91تا  91درصد  6/11سال،  99تا  3درصد  16یادشده  یها     ع هیئتاز مجمو

ساال ساابقه فعالیات دارناد.  96تا  18درصد  6/11سال و  11تا  11درصد  16
 سال است. 88/98ها  شود میانگین سابقه فعالیت این هیئت یادآور می

تایج حاکی های مذهبی است. ن گان در هیئتکنند شرکتاز دیگر نکات مهم، تعداد  -
ه مختلفی هستند. کنند شرکتی مورد م العه دارای جمعیت ها از آن است که هیئت

نفار،  11تا  39درصد بین  6/91نفر،  31تا  96بین ها  آن درصد از 16اساس  براین
درصاد باین  6/1نفر و  919تا  11درصد بین  6/1نفر،  11تا  11درصد بین  6/1

کنندگان در جلسات  مشارکت شود، میانگین می نفر یضو دارند. یادآور 961تا  913
 نفر است. 91ی مورد م العه، ها هیئت

ای برخوردار  ی مذهبی نیز از دامنه تغییرات گستردهها گان در هیئتکنند شرکتسن  -
 19تاا 99دارای میاانگین سانی ها  آن درصد از 6است. نتایج حاکی از آن است که 

تاا  91درصد از  6/11 سال، 98تا  91درصد  31سال، 11تا  11درصد  91سال،
 سال دارند. 66تا  31درصد  6/11سال و  36

های مذهبی پایش از شایوع کروناا دارای  : هیئتقبل از شیوع کرونا ها   فعالیت هیئت
توان باه ماوارد  ها، می ترین فعالیت مهم ازجملهمختلف بودند.  های فعالیت طیف متنویی از

 زیر اشاره کرد: 
نی خوا روضاهدرصد( مراسام  6/11هیئت ) 11ئت مورد م العه، در هی 31از مجموع 

درصاد(،  16هیئات ) 11شاد. همچناین در  برگزار مای های اصلی، یکی از فعالیتینوان  به
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هاای  هاای هیئات های اصلی قرار داشت. از دیگر فعالیت های قرآنی در زمره فعالیت فعالیت

گرفات.  درصاد( انجاام می 6/11ئات )هی 16مذهبی، برگزاری مراسم سخنرانی بود کاه در 
درصد( به برگزاری مراسم جشن یا یازاداری باه  6/61هیئت )  19بر موارد یادشده، در   یالوه

درصاد( انجاام اماور  6/91هیئات ) 96در  همچنینشد.  های مختلف پرداخته می مناسبت
 های جاری قرار داشت. های برنامه خیریه در فهرست فعالیت

هاای ماذهبی پایش از شایوع کروناا بارای  هیئتقبرل از کرونرا: رسانی  اطالعنووه 
هاا  ایان روش   ازجملاهکردند.  های مختلف استفاده می رسانی به ایضای خود از روش اطالع

 ؛توان به موارد زیر اشاره کرد می
رسانی به ایضاای هیئات برخاوردار   استفاده از نصب پرچم، از بیشترین فروانی در اطالع

ایان روش بهاره    درصد( از 91هیئت ) 91هیئت مورد م العه،  31ه از مجموع ک نحوی بود، به
فاردی ایام از حضاوری و یاا غیرحضاوری در  بردند. پس از آن، اساتفاده از ارتباطاات بین می

درصاد ( رواج داشاته و  6/11هیئت ) 16رسانی به ایضای هیئت قرار داشت که در بین  اطالع
رسانی از ظرفیت موجود در مسااجد و مادارس   ای اطالعدرصد( بر 6/31هیئت ) 91همچنین 

گونه مراکز به سبب تجمع افراد، امکان برقاراری ارتباطاات گروهای  این  بردند چراکه در  بهره می
رسانی، نصب ایالمیه یا بنر بود که در باین  های موجود برای اطالع وجود داشت. از دیگر روش

های اجتماایی مجاازی  باید به استفاده از شبکه م درصد( رواج داشت و سرانجا 31هیئت ) 91
ایان روش بارای   درصاد( از  96هیئات ) 93اشاره کارد کاه تاا پایش از شایوع بیمااری کروناا 

 کردند.  رسانی به ایضای خود استفاده می  اطالع
تاوان برحساب معیارهاای  هاای ماذهبی را می هیئتهای مذهبی:  شناسی هیئت  نوع

شاود، ماروری بار  ایان بخاش آورده می   ف تقسیم کرد. م البی که درگوناگون به انواع مختل
 باره است.  این  در پژوهشهای  یافته

درصاد  6/11درصد در حساینیه،  6/91درصد در مسجد،  6/1 از نرر نوع مکان، -
شاوند. نماا یاا بیشاترین فراوانای  درصد در مدارس برگزار می 6/1هیئت خانگی و 

 شود. ت به صورت خانگی برگزار میمربوط به مواردی است که هیئ
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هاای ماورد م العاه  هیئت 31درصاد از 31، (یا دوره)ثابات، از نرر شاکل مکاان  -
شود. نما یا بیشترین فراوانی  ای برگزار می درصد به صورت دوره 11صورت ثابت و  به

 برگزار شده است.  ای هایی است که از نرر شکل مکان به صورت دوره مربوط به هیئت
هاا  درصاد هیئت 6/31زمان )هفتگی، دو هفتاه یکباار، ماهاناه، فصالی(،  از نرر -

درصد  6صورت ماهانه و  درصد به 6/11درصد دو هفته یکبار، 16یکبار،   ای هفته
شوند. نما یا بیشترین فراوانای مرباوط باه  صورت فصلی برگزار می ها به این هیئت  از

 جلسات هفتگی است. 
قبل ها  آن درصد مسئولین ایالم کردند که جلسات 11 از نرر استمرار در برگزاری، -

مستمر و مناسبتی برگزار غیر صورت درصد به 6/1صورت مستمر و  از شیوع کرونا به
تاوان دریافات نماا یاا بیشاترین  شود بر پایه آنچه آورده شاده می شد. یادآور می می

 باشد. فراوانی مربوط به جلسات مستمر می

محاور، ماوارد خاا (،  محور، ساخنران محور، روضه از نرر محور فعالیت )قرآن -
درصااد  6/91محااور و   درصااد روضااه 96محااور،  هااا قرآن درصااد هیئت 6/61

 محور است. های قرآن شود نما مربوط به هیئت هستند. یادآور می محور سخنران

ایان   درصاد از  6/81فعال، مق عی، مناسابتی(،  از نرر س ح فعالیت )فعال، نیمه -
درصاد مناسابتی اسات. نماا یاا بیشاترین  6/1درصد مق عی و  6ل، ها فعا هیئت

 است که به شکل فعال هستند.  یهای فراوانی مربوط به هیئت
هاا  درصاد هیئت 16از نرر شکل فعالیت )یمومی، خصوصی، فامیلی، قاومی(،  -

درصااد  6/1درصااد فااامیلی و  6/1درصااد خصوصاای،  96صااورت یمااومی،   بااه
هاایی باا  کنند. نما یا بیشترین فراوانی مرباوط باه هیئت فعالیت می صورت قومی   به

 است. فعالیت یمومی
لحاا  رناج  بهها  درصد هیئت 6/91از نرر رنج سنی )جوان، نوجوان، تنوع سنی(،  -

درصد دارای تنوع سنی هستند. نما یا بیشترین  6/11درصد نوجوان و  6سنی جوان، 
 فراوانی مربوط به تنوع سنی است.
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پس از شیوع بیماری کرونا، ی مذهبی در مواجهه با بیماری کرونا: ها  وضعیت هیئت

های مذهبی به دلیل اجتماع افراد در یک مکان سرپوشایده و احتماال سارایت  برگزاری هیئت
هاای ماذهبی در  از آن پس هیئت که نحوی بهرو شد.  بیماری به دیگران، با چالش جدی روبه

هاای ماذهبی  قسیم شادند. نحاوه توزیاع فراوانای هیئتاین بیماری به سه دسته ت   مواجهه با
 برحسب سه دسته یادشده، به شرح زیر است:

مورد( پس از شیوع کرونا باا ریایات  8درصد ) 11 هیئت مورد م العه، 31از مجموع 
مورد( جلساات را تع یال  98درصد ) 36کنند و  های بهداشتی جلسات را برگزار می پروتکل
کنند. نما  های اجتمایی مجازی برگزار می رد( جلسات را در شبکهمو 93درصد ) 96کردند و 

 ها در آن به تع یلی کشیده شده است. یا بیشترین فراوانی مربوط به مواردی است که هیئت

در مواجهره ها  آن ی مذهبی با وضعیتها معناداری تفاوت بین انواع هیئت  آزمون
هاای  معنااداری تفااوت باین برخای از ویژگی  این بخش به نتایج آزمون  دربا بیماری کرونا: 

 در مواجهه با بیماری کرونا پرداخته شده است.ها  آن های مذهبی و وضعیت هیئت

 ( : نتایج آزمون آماری2جدول  

 ارزش آزمون نوع هیفرض
 سطح

 یدار  معنا
 جهینت

 و سیسااأت سااابقه نیباا رسااد یماا نراار بااه
 باا مواجهاه در یمذهب یها ئتیه تیوضع

 وجود دارد یتفاوت معنادار وناکر یماریب
F 111/1 131/1 رد 

 و کنندگان شرکت تعداد نیب رسد یم نرر به
 وعیشا از پاس جلساات یبرگزار تیوضع
 .دارد وجود یمعنادار تفاوت کرونا

 -کروسکال
 سیوال

 رد 111/1 611/1

 و کنندگان شارکتسان  نیب رسدیم نرر به
 وعیشا از پاس جلساات یبرگزار تیوضع
 وجود دارد یوت معنادارتفا کرونا

 -کروسکال
 سیوال

 رد 111/1 111/3
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 تیوضاع و مکاان نوع نیب رسد یم نرر  به
 کرونااا وعیشاا از پااس جلسااات یبرگاازار

 وجود دارد. یتفاوت معنادار

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 119/1 611/19

 تیوضاع مکاان شکل نیب رسد یم نرر  به
راب اه  کرونا وعیش از پس جلسات یبرگزار

 وجود دارد. یمعنادار

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 111/1 619/91

 تیوضااع و زمااان نیباا رسااد یماا نراار  بااه
 یمااریب باا مواجهاه در یمذهب یها ئتیه

 راب ه وجود دارد. کرونا

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 111/1 138/98

 در اسااتمرار نحاوه نیبا رسااد یما نرار  باه
 از پاس جلسات یبرگزار تیوضع یبرگزار

 وجود دارد. یرراب ه معنادا کرونا وعیش

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 131/1 119/1

 و تیفعال یاصل محور نیب رسد یم نرر  به
 وعیشا از پاس جلساات یبرگزار تیوضع
 وجود دارد. یراب ه معنادار کرونا

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 111/1 113/18

 تیوضع و تیفعال نوع نیب رسد یم نرر به
راب اه  کرونا وعیش از پس جلسات یبرگزار
 وجود دارد. یرمعنادا

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 199/1 191/91

 و تیاافعال شااکل نیباا رسااد یماا نراار بااه
 باا مواجهاه در یمذهب یها ئتیه تیوضع

 وجود دارد. یراب ه معنادار کرونا یماریب

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 111/1 116/11

 تیوضاع و یسان رده نیبا رسد یم نرر  به
راب اه  کرونا وعیش از پس جلسات یبرگزار

 وجود دارد. یدارمعنا

 یکا
 ریاسکو

 دییتا 111/1 899/93
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تاوان دریافات تفااوت معنااداری باین برخای از  مای ی آمااریها نتایج آزمون به باتوجه

گان کنند شرکتگان و سن کنند شرکت، تعداد تأسیسی مذهبی نریر سابقه ها ی هیئتها ویژگی
همچنین این نتاایج حااکی از ی مذهبی در مواجهه با کرونا وجود ندارد. ها با وضعیت هیئت

 از قبیل:  ها ی این هیئتها وجود تفاوت معنادار بین برخی دیگر از ویژگی
نوع مکان، شکل مکان، زمان برگازاری، نحاوه اساتمرار در برگازاری، محاور اصالی  -

در مواجهه با بیماری ها  آن فعالیت، نوع فعالیت، شکل فعالیت و رده سنی با وضعیت برگزاری
 ت. کرونا اس

طورکه پایش  همانهای مذهبی فعال بعد از شیوع کرونا:  توصیف وضعیت هیئت -
، برخی در مواجهه با شیوع بیماری   های مذهبی مورد م العه این اشاره شد از مجموع هیئت  از 

میان برخی دیگر به صور گوناگون  این  اما در   اند کرونا فعالیت خود را متوقف کرده و تع یل شده
دربااره آن دساته از  پاژوهشهای  این قسمت به تشریح یافته  . در   اند لیت خود ادامه دادهبه فعا
 های مذهبی پرداخته که کماکان به فعالیت خود تداوم بخشیدند. هیئت

 بعد از شیوع کرونا های مذهبی وضعیت برگزاری هیئت

شایوع  پاس ازهای مذهبی فعال پس از شیوع کرونا:  هیئترسانی  اطالعهای  شیوه
هاای  ی مذهبی که باه انحاای مختلاف فعالیات کردناد، از روشها دسته از هیئت کرونا، آن

هیئات ماذهبی  11از مجماوع  کردند. می به ایضاء خود استفادهرسانی  اطالعمتنویی برای 
درصد  13/19از تماس تلفنی و رسانی  اطالعدرصد برای  91/91 فعال پس از شیوع کرونا،

است نماا یاا بیشاترین فراوانای  بیانکنند. الزم به  ی مجازی استفاده میهای اجتمای از شبکه
 است. رسانی  اطالعهای اجتمایی مجازی برای  مربوط به استفاده از شبکه

های مذهبی فعال پس از شیوع کرونرا:  کنندگان در هیئت بروز تغییر در تعداد شرکت
کنندگان جلسات بسیار زیااد  کتدرصد تعداد شر 89/99هیئت مذهبی فعال، در  11از مجموع 

 98/98درصد تا حدی کااهش داشاته،  19/99درصد زیاد کاهش داشته،  11/1کاهش داشته، 
درصاد افازایش داشاته  63/3درصد هایچ کاهشای نداشاته و  11/1درصد کم کاهش داشته، 
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 ست. ها بسیار کاهش یافته ا است. نما یا بیشترین فراوانی مربوط به مواردی است که ایضاء آن
های مذهبی فعال،  در هیئتهای مذهبی فعال پس از شیوع کرونا:  های هیئت برنامه

نی از خوا روضهمیان برنامه  این  های متنویی وجود داشته است. در پس از شیوع کرونا نیز برنامه
 11/61هیئات فعاال، در  11از مجماوع  کاه نحوی بهبیشترین فراوانی برخوردار بوده اسات 

های قرآنی  لیت انجام شده است. پس از آن، بیشترین فراوانی مربوط به فعالیتدرصد این فعا
های مذهبی دایر بوده است. مراسام ساخنرانی از دیگار  درصد از هیئت 63/63که در  است
درصاد  61در  کاه نحوی به ،های مذهبی فعال انجام شده اسات بود که در هیئت یهای برنامه

در مبارزه با بیماری کرونا و پیامدهای ناشی از آن  هه خدمات مردمی. ارا  اند بدین برنامه پرداخته
های مذهبی فعال موردتوجه قرار  این بیماری در هیئت   بود که پس از شیوع یهای از دیگر برنامه

درصاد از  61ایان خادمات نیاز در   گرفته است. نتایج حاصاله گویاای آن اسات کاه اراهاه 
بار آنچاه آورده شاده برگازاری مراسام جشان و  . یاالوهانجام شده است یادشده،های  هیئت

های مذهبی فعال کماکان برگزار شده است. توجه  درصد از هیئت 91/91یزاداری مذهبی در 
هاای ماذهبی انجاام شاده  است که در معادودی از هیئت یهای به امور خیریه از دیگر برنامه

مالحره کرد.  یادشدههای  هیئت درصد از 11/11توان اجرای آن را در  می که نحوی به ،است
نی در خوا روضهتوان دریافت نما یا بیشترین فراوانی مربوط به مراسم  بر پایه آنچه آورده شد می

 های مذهبی است. هیئت

های مرذهبی فعرال پرس از شریوع  تأثیر شیوع بیماری کرونا بر سطح فعالیت هیئت
درصاد در  1/19ونا، س ح فعالیات هیئت فعال پس از شیوع بیماری کر 11از مجموع کرونا: 

درصاد افازایش یافتاه  9/1تغییری نکرده و در  9/11مقایسه با قبل از شیوع کرونا، کاهش یافته، 
 است. 

پاس از های اجتماعی مجرازی:  های مذهبی پس از کوچ به شبکه وضعیت هیئت
های  شابکههای مذهبی به استفاده از ظرفیت موجاود در  شیوع بیماری کرونا، برخی از هیئت

از نکاات   ای این بخاش باه پااره   . در  اند اجتمایی مجازی برای ادامه فعالیت خود روی آورده
 های اجتمایی مجازی پرداخته شده است: های مذهبی به شبکه مربوط به کوچ هیئت
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های اجتماایی  هیئت مذهبی که به شابکه 93شوندگان، از مجموع  از نرر مصاحبه -

درصد نسبت به قبل از کروناا کااهش یافتاه  11/18 کیفیت ،  اند مجازی کوچ کرده
درصد نسبت به قبل بهتر شده اسات. الزم  9/93درصد فرقی نکرده و  9/61.   است

های  است که معتقدند کیفیت هیئت  ای است نما و میانه مربوط به طبقه یادآوریبه 
 نسبت به قبل، فرق نکرده است. یادشده

های  مذهبی که پس از شیوع بیماری کروناا از شابکههیئت  93از مجموع مسئولین  -
درصاد معتقدناد  1/31،   اناد اجتمایی مجازی برای اداماه فعالیات اساتفاده کرده

داشته  تأثیرگان کنند شرکتهای اجتمایی مجازی در س ح زیاد بر  استفاده از شبکه
آن را  رتأثینیز  درصد 1/18این اثربخشی را تاحدودی دانسته و   درصد  1/18است. 

. نما یا بیشترین فراوانی مربوط باه افارادی اسات کاه   اند در س ح کم ارزیابی کرده
 .   اند میزان اثربخشی را در س ح زیاد دانسته

درصاد معتقاد اسات میازان  93/1مذهبی،  یها نفر مسئولین هیئت 93از مجموع  -
یی های اجتماا گان از انتقاال هیئات ماذهبی باه شابکهکنند شارکتمندی  رضایت

گان را کنند شارکتمنادی  درصاد رضاایت 61/18مجازی، در س ح کام اسات. 
درصد آن را در س ح زیاد ارزیابی  18/13این درحالی است که    تاحدودی دانسته و

منادی را در  شود نما مربوط به مواردی است که میازان رضاایت . یادآور می  اند کرده
 .   اند س ح زیاد، گفته

 های اجتماایی مجاازی؛ هاای ماذهبی در شابکه ات هیئتنقاط قوت برگزاری جلس -
های مذهبی از نرر مسئولین مربوطه دارای نقاط قوت متناویی اسات.  برگزاری هیئت

تر باه مخاطاب و  توان به جذب مخاطب بیشتر، دسترسی آساان این نقاط می  ازجمله 
مچناین درصد به وجود آن اشاره کردند ه 61/18جویی در زمان، اشاره کرد که  صرفه

درصاد باه  31/19ادامه زنده نگه داشتن فعالیت در کرونا از دیگر مواردی اسات کاه 
شود هرچند نقاط قوت یادشده متنوع است ولای در  . یادآور می  اند وجود آن قاهل بوده

 .    اند های خود نپذیرفته شوندگان، وجود آن را در هیئت موارد، اکثر مصاحبه تمامی 
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تارین نق اه  مهام ؛های اجتمایی مجاازی ات در شبکهنقاط ضعف برگزاری جلس -
های اجتمایی  گان به امکانات شبکهکنند شرکتشده، یدم دسترسی  ضعف مشاهده

.کاهش   اناد های خاود قاهال بوده درصد به وجود آن در هیئت 61مجازی است که 
نقاط ضعف در ینوان  بهها از دیگر مواردی است که  تعداد افراد و نداشتن زیرساخت

 ،های اجتمااایی مجااازی م اارح اساات هااای مااذهبی در شاابکه برگاازاری هیئت
بر موارد یادشده  . یالوه  اند قرار داده تأکیددرصد وجود آن را مورد  19/96 که نحوی به

یکاای از نقاااط ضااعف ینوان  بااهدرصااد، یاادم وجااود روابااط رودرو را  31/19
باحاث گاروه در درصاد باه یادم کنتارل بار روی م 18/93ضامن در.   اند برشمرده

توان دریافات  . بر پایه آنچه آورده شد می  اند های اجتمایی مجازی اشاره کرده شبکه
های  هاای ماذهبی در شابکه هرچند نقاط ضعف گوناگونی دربااره برگازاری هیئت

هاا نیسات و  هیئت اجتمایی مجازی م رح است ولی نقاط یادشده مبتالبه تمامی 
 رو هستند.  ن نقاط ضعفی روبهبا وجود چنیها  آن تنها برخی از

های اجتمااایی  هااای ماذهبی فعاال در شابکه نفار مسائولین هیئت 93از مجماوع  -
از ایضااء موفاق باه حضاور در  درصد معتقدند که تعاداد کمای  18/93مجازی، 

درصد نیز وجاود  68/31.   اند های اجتمایی مجازی نشده جلسات هیئت در شبکه
این درحالی است   و    اند های خود پذیرفته ضای هیئتاز ای این مشکل را برای نیمی   

ها، تعداد زیادی از ایضای هیئت موفق به استفاده از  درصد از آن 68/31که به زیم 
 .   اند های اجتمایی مجازی برای شرکت در جلسات مذهبی، نشده شبکه

های اجتماایی مجاازی،  هیئات ماذهبی فعاال در شابکه 93از مجموع مسائولین  -
در دوره پسا کرونا، به صورت فعلای ها  آن بینی کرده که فعالیت درصد پیش18/93

درصد اظهار داشته در  86/31 .های اجتمایی مجازی ادامه خواهد یافت در شبکه
 86/31به وضعیت قبل از کرونا باز خواهد گشات و ها  آن دوره پسا کرونا، فعالیت

صورت تلفیقی از  بهها  آن ا فعالیتدرصد نیز بر این باورند که پس از دوران پسا کرون
 گفتنیهای اجتمایی مجازی خواهد بود.  وضعیت قبل از کرونا و فعالیت در شبکه
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طبقه بازگشت به وضعیت قبلی و تلفیقای  1، نما یا بیشترین فراوانی مربوط به   است

 از فعالیت در فضای واقعی و مجازی است. 

 گیری نتیجه

های برقراری ارتباطات سنتی، بستر مناسبی بارای  از روش ینوان یکی های مذهبی به هیئت
رو ادامه فعالیت آن همواره موردتوجه متولیان امور دینی و مذهبی  رود ازاین شمار می تبلیغ دینی به

هاای  توان گفت هیئت قرار داشته است. براساس آنچه در نرریه کارکردگرایی رسانه آورده شد می
های دینای، احیاای  ار مانند ترویج معارف قرآنی، آشنایی با آموزهیادشده دارای کارکردهای آشک

های مذهبی، ارج نهادن بر مقام پیشوایان دینی و برخی از کارکردهای پنهان مانند برقاراری  سنت
 ارتباط دوستانه بین ایضاء، انجام امور خیریه، برگزاری سفرهای زیارتی و غیره است.

رو  ههای مذهبی نیز با چالش جدی روب جلسات هیئتبا شیوع بیماری کرونا، برگزاری  
حاکی از آن است که  پژوهشبرگزاری آن به روش سنتی میسر نگردید. نتایج  که نحوی بهشد. 

 11ناگزیر به توقف فعالیت خود شدند. ها  آن درصد از 36ی مورد م العه ها از مجموع هیئت
درصد نیز،  96لسات را برگزار کنند و های بهداشتی ج درصد دیگر توانستند با ریایت پروتکل

های اجتمایی مجازی برگزار کنند. بدیهی است هرچند در حالت اخیر،  جلسات را در شبکه
هرترتیاب،  های مذهبی توانستند برخی از کارکردهای آشکار خود را حفظ کنند ولی باه هیئت

 ف شد.ذرنگ و یا ح کمها  آن از کارکردهای پنهان  ای پاره
واجهه با شیوع بیماری کرونا، به بررسی راب ه آن می مذهبی در ها  عیت هیئتدرباره وض

ی آمااری حااکی از آن هاا پرداخته شد نتایج آزمون یادشدهی ها     ی هیئتها با برخی از ویژگی
گان باا کنند شارکتگان و سن کنند شرکت، تعداد تأسیساست که تفاوت معناداری بین سابقه 

ر مواجهه با کرونا وجود ندارد. همچناین ایان نتاایج حااکی از ی مذهبی دها وضعیت هیئت
 از قبیل:  ها ی این هیئتها  وجود تفاوت معنادار بین برخی دیگر از ویژگی

نوع مکان، شکل مکان، زمان برگازاری، نحاوه اساتمرار در برگازاری، محاور اصالی  -
 در دوره کرونا است. ها  آن فعالیت، نوع فعالیت، شکل فعالیت و رده سنی با وضعیت برگزاری
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بر پایه نرریه استفاده و رضامندی، مخاطب چنانچه محتوای مورد نرر خاود را از یاک 
دهد. ایضاای  رسانه دریافت کند، خشنودی وی تأمین شده و به استفاده از آن رسانه ادامه می

ها  ئتدنبال کسب محتوای مورد نرر خود در جلسه این هی های مذهبی نیز در گذشته به هیئت
باه بارآورده شادن نیااز خاود، باه حضاور در آن جلساات، اداماه  کردند و باتوجه شرکت می

 دادند.  می
ها به دلیل یدم امکاان تجماع در یاک  شیوع بیماری کرونا موجب شد تا ایضای هیئت

باه  یادشادهجلساات رو  ایان  ازمکان خا ، نتوانند محتوای مورد نرر خود را دریافت کنند. 
های اجتمایی مجازی برای یرضاه  درآمده و یا متولیان به فکر استفاده از شبکهحالت تع یل 

 محتوای مناسب برای مخاطبین خود افتادند.
هاای ماذهبی باا ورود  رفات ایضاای هیئت برحسب نرریه نقاش مناساب انتراار می

هاای ماذهبی را تارک کارده و باه  های سنتی برگزاری هیئت های نوین ارتباطی، روش فناوری
توانست  های اجتمایی مجازی روی آورند. بروز بیماری کرونا و شیوع آن می فاده از شبکهاست

 یادشادههاای  نشان داد که تنها یک ساوم هیئت پژوهشاین انتقال باشد ولی نتایج   ساز  زمینه
این بیمااری،   های نوین ارتباطی شدند و بقیه به امید خاتمه یافتن  آوری  موفق به استفاده از فن

های مذهبی به روش سانتی آن و یاا حاداکثر تلفیقای از آن باا  نترر برگزاری جلسات هیئتم
هاای ماذهبی  توان به کارکردهای پنهان هیئت این نکته می  تکنولوژی نوین، هستند. در توجیه 

پذیر خواهد باود و سارانجام  اشاره کرد که اغلب درصورت برگزاری آن به روش سنتی، امکان
هاای   تاوان انتراار داشات هیئت در نرریه اجتماع مجازی آورده شد مای آنکه برحسب آنچه

های خودتعریف بتوانند با استفاده از ظرفیت فضای مجاازی در ایفاای   شبکهینوان  بهمذهبی 
 .تر خود در فرآیندهای اجتمایی، یملکرد بهتری داشته باشند نقش جدی

 : پژوهشپیشنهادهای 

ان پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی را به شارح زیار اراهاه های پژوهش میتو به یافته باتوجه
 کرد: 
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 پیشنهادهای پژوهشی

، باه بررسای نرار افاراد   بر دیادگاه مسائولین آتی یالوه های پژوهششود در  پیشنهاد می
 ها نیز مبادرت شود.  این هیئت   ه درکنند شرکت
، و   دهمقاوالت محتمال شناساایی شا بعد، تماامی های پژوهششود در  توصیه می -

 جای مصاحبه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالیات استفاده شود. به
های مذهبی بانوان، به وضعیت  بر هیئت آتی، یالوه های پژوهشد در شو پیشنهاد می -

 های مذهبی )مردانه و تلفیقی( نیز پرداخته شود. سایر هیئت

های  بی در شابکههای مذه شود پژوهش مستقلی درباره برگزاری هیئت توصیه می -
 اجتمایی مجازی انجام شود تا بتوان بیشتر با نقاط ضعف و قوت آن آشنا شد. 

های مذهبی انجام  مستقلی درباره کارکردهای متنوع هیئت پژوهششود  پیشنهاد می -
شده تا بتوان ضمن آشنایی با کارکردهای آشکار و پنهان، با کارکردهای مثبت، خنثی 

 و منفی آن نیز آشنا شد.

 پیشنهادهای اجرایی
های  هااای مااذهبی بااا نحااوه اسااتفاده از شاابکه آشاانا نبااودن برخاای از ایضاااء هیئت -

رسااان موبااایلی، موجااب یاادم اسااتفاده  افزارهااای پیام اجتمااایی مجااازی و نرم
هاا شاده اسات. آماوزش اساتفاده از  ها از این وساایل بارای برگازاری ایان هیئت آن

شاارکت بیشااتر ایضاااء در ایاان جلسااات  توانااد زمینااه را باارای ایاان امکانااات، می
 .فراهم کند

هاای  در ساال ویژه بهحضوری غیر ای در آموزش ارهای رایانهافز نرمکاربرد  به باتوجه -
ار مناسب بتواند امکان افز نرمربط با طراحی  های ذی شود سازمان می اخیر، پیشنهاد

 برگزاری هرچه بهتر جلسات مذهبی را در فضای مجازی فراهم کند. 

شاود مسائولین  مای آماده در دوره کروناا، پیشانهاد دساته تجربیاات با به اتوجهب -
خود، آماادگی  هیئتی مذهبی در دوره پساکرونا نیز متناسب با مقتضیات ها هیئت
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 هااای گوناااگون )حضااوری، ش الزم را باارای برگاازاری جلسااات مااذهبی بااه رو
 حضوری و آمیخته( داشته باشند.غیر

 منابع: 

 ی. مهندسیمذهب یها ئتیو ه یرابطه سبک زندگ یشناخت جامعه یبررس(. 9913ابوالفضل ) ،یاحمد .0
 31-91(، 89)1 ،یفرهنگ

. مقالاه یها بر ابعاد مختلف زندگ آن راتیو تأث یاجتماع یها  شبکه یبررس(. 9919) دیمروار ،یاسالم .5
 تهران.  د،ینوپد یاجتمای یها بیو آس یمجاز یفضا یکنگره مل نیاراهه شد در نخست

 یهاا آماوزش مهارت ری(. م العاه تاأث9911) نییرفان مانش، محماد اما ن؛یحس ،یجهرم انیریصب .3
 یشناسر فصرلنامه دانش. انیدانشاجو یا با کتابخانه بر اض راب کتابخانه ییآشنا یو تورها یا کتابخانه

 . 69 -39(، 96)3. اطالعات( یو فناور یرسان و اطالع ی)علوم کتابدار
برا  ینرید غیرتبل یشناسر بیآس(. 9913غالمرضا ) ،یاوری قیصد ؛یمحمدتق دیس مقدم، ییآقا ینیحس .4

 : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.جا ی. ببر مخاطبان جوان دیتأک
هاي  (. میزان و نوع استفاده از شابکه9919) دهیحم ،یدیفاطمه؛ سع ،ینیکلثوم؛ دانشور حس ،یاریخدا .2

. ارتبراطي یهرا فصرلنامه پژوهشاد مشهد(. اجتمایي مجازي )م العه موردي: دانشجویان دانشگاه آز
  911ا 911(، 9)19

. نیو ناو یسانت یهاا ئتیزناناه: ه یماذهب یها ئتیه یها یدگرگون ی(. بررس9981مژگان ) ،یدستور .6
  11-19(، 9)8. زنان یروانشناخت–یمطالعات اجتماع

 . تهران: مکتب ماهان.یارتباطات جمع یکل یمبان(. 9911داود ) ان،یزاری .0
 یکرونا بر زندگ روسیو وعیش یمنف یامدهای(. پ9311رنجبر، رضوان ) انیاحمد مه؛یحرفه، فه زرایت .9

 911-19( ،1)1 ،یریپ یروانشناس. یفیم العه ک کیسالمندان: 
 ،یا  مطالعرات رسرانه(. تعریف جدیاد از تبلیغاات دیناي اساالمي. 9916) نیحس ،یاردستان النیسب .8

 .31-11(، 99و  91)99
 یمراریب وعیو نقش ش رانیبانوان شم یجلسات مذهب یبرگزار تیشناخت وضع(. 9311سمانه ) ،یسالم .01

 ارشد. گروه ارتباطات. دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره یکارشناس نامه  انی. پاکرونا بر آن
حااکم.  یگذر از الگاو ،یجهان ی: جامعه اطالیاتالملل نی(. ارتباطات ب9981) یمحمدمهد ،یفرقان .00

 .13-99(، 9)93، رسانه فصلنامه
نامه زنانه در تهران.  یها ئتیشناسي ه (. گونه9988مژگان ) ،ییباس؛ دستور ،یکاظم م؛یابراه اض،یف .05

 .113-911(، 91)91 ،یعلوم اجتماع
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Abstract 

Purpose: The activities of religious delegations have faced serious 

challenges after the corona outbreak. In this study, while examining the 

situation of the mentioned delegations after facing Coronary heart disease, 

their migration to cyberspace has been studied. 

Methodology: The statistical population is the Shemiran women's 

religious bodies. For data collection, survey method and interview tool were 

structured and for analysis, statistical method was used. 

Findings: After facing Corona, 45% of religious organizations were 

closed, 20% of them continued to operate in accordance with health protocols, 

and 35% of them resorted to using virtual social networks. Regarding the 

religious delegations that have continued their activities after the corona 

outbreak, it can be said that in most cases, the number of participants in the 

meetings and the level of activity of these delegations has decreased compared 

to before. Also, according to the officials of the delegations that have 

organized their meetings in cyberspace, in most cases, the level of quality, the 

level of effectiveness and also the satisfaction of their members has not 

changed or even increased compared to the past. 

Conclusion: Religious delegations have many functions that virtual 

social networks can not fulfill all of them and therefore only one third of these 

delegations have used it. Therefore, it is expected that after the Corona crisis, 
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religious delegations will be held in their traditional way or the maximum 

capacity of cyberspace will be used in combination. 
Keywords: Religious delegations, Traditional communication, Virtual 

social networks, Corona crisis, Religious propaganda 
 
 


