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یافتهها :پس از مواجهه با کرونا 36 ،درصاد از هیئتهاای ماذهبی تع یال شاده11 ،
درصد از آنها با ریایت پروتکلهای بهداشتی به ادامه فعالیت پرداخته و  96درصد از آنهاا
نیز به استفاده از شبکههای اجتمایی مجازی روی آوردند .درباره هیئتهای مذهبی که پس از
شیوع کرونا ،به فعالیت خود استمرار بخشایدهاند ،مایتاوان گفات در اغلاب ماوارد ،تعاداد
شرکتکنندگان در جلسات و س ح فعالیت این هیئتها نسبت به قبل کااهش یافتاه اسات.
همچنین بهزیم مسئولین هیئتهایی که جلسات خود را در فضای مجازی تشکیل دادهاند ،در
اغلب موارد س ح کیفیت ،میزان اثربخشی و همچنین رضایتمندی ایضای آنهاا نسابت باه
گذشته فرقی نکرده و یا حتی بیشتر شده است.
نتیجهگیری :هیئتهای مذهبی دارای کارکردهای متعددی است که شبکههای اجتمایی
مجازی نمیتوانند همه آن را برآورده کنند و ازاینرو تنها یک سوم از این هیئتها به استفاده از
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آن روی آوردهاند .لذا انترار میرود پس از بحران کرونا هیئتهای مذهبی باهصاورت سانتی
برگزار شده و یا حداکثر از ظرفیت فضای مجازی بهصورت ترکیبی استفاده شود.
کلیدواژهها :هیئتهای مذهبی ،ارتباطات سنتی ،شبکههای اجتمایی مجاازی ،بحاران
کرونا ،تبلیغ دینی
مقدمه

هیئتهای مذهبی ازجمله جلوههای نهاد دین است که جلسات آن برای انجام برخی از
مناسک مذهبی برگزار میشود .در جامعه دینی ،هنوز جلسات مذهبی نقش مهمی در ترویج
آموزههای دینی در الگوسازی و اسوهسازی و نیز تغییر سبکهای زندگی ماردم ایفاا میکناد.
بدیهی است در طول زمان ،شکل و نحوه برگزاری این جلساات متاأثر از تحاوالت گونااگون
تغییرکرده است ،بهنحویکه با نگاهی گذرا میتوان دریافات در دورههاای مختلاف تااریخی
بحرانهایی منجر به اختالل در برگزاری این مجاالس شاده کاه دگرگاونی در نحاوه و شاکل
برگزاری آن را به همراه داشته است.
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هیئتهای مذهبی در ابتدا بیشتر به برگازاری مراسام یازاداری و روضاهخوانی محادود

میشد ولی بهتدریج کارکردهای دیگری بر آن افزوده شد ،بهنحویکه پیش از رویداد انقالب
اسالمی بهینوان یکی از پایگاههای نشر و ترویج آراء و افکار امام خمینای در آماد و نقاش
مؤثری در سازماندهی و بسیج افراد ایفا کرد .هیئتهای ماذهبی در دوران دفااع مقادس نیاز
کماکان به فعالیت خود ادامه داده و در پشتیبانی از جبهههای نبرد نقش بهسزایی ایفا کردند.
تغییرات یدیده در ساختار و ماهیت هیئتهای مذهبی موجب شاده تاا اماروزه شااهد
طیف متنویی از انواع و اشکال ایان هیئتهاا باشایم .ازجملاه ماوارد بیانشاده میتاوان باه
هیئتهای مذهبی بانوان اشاره کرد که از قدمت باهنبسات زیاادی برخوردارناد .هیئتهاای
یادشده در طول زمان بهخوبی توانستهاند بستر مناسبی برای گردهمایی بانوان و تقویت روابط
مختلف شدهاند .رویداد برخی از تحوالت اجتمایی و فرهنگی بر دامنه این تغییارات افازوده
است .ازجمله این تحوالت میتوان به وارد شدن تعداد زیادی از زنان در یرصههای اجتمایی
و همزمان همکاری فعال و جدی آنان در انواع و اقسام مراسم و مناسک یزاداری اشاره کارد.
وجود بسیاری از تحوالت اجتمایی ،اقتصادی و سیاسی پس از جنگ تحمیلای و همچناین
دگرگونیهای پدید آمده از پیشرفت نوگرایی را میتوان ازجمله این تغییرات دانست .هرکدام از
این تغییرات ،موجب پدید آمدن تحوالتی در ایتقادات و دیدگاههای مذهبی ماردم خصوصاا
بانوان و درک و فهم آنان از ساختارهای اصلی مراسم مذهبی و یزاداری شد که این مراسم را با
تغییرات صوری و محتوایی بسیاری مواجه کرده است .بهطوریکه در سالهای پایانی دهه 11
سده گذشته ،شکلهای تازهای از هیئتهای مذهبی و روضهخوانی توسعه پیدا کرد که یناصر
و ساختار وجودی آن با انواع سنتیاش تفاوت زیادی داشته و دارد.
ازجمله حوادثی کاه در دو ساال گذشاته ،بسایاری از محافال ،جلساات و ارتباطاات

اجتمایی را تحتتأثیر خود قرار داده ،شیوع ویروس کرونا 1است .شیوع این ویروس ،شارایط
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اجتمایی بین آنان باشند .البته این هیئتها نیز مانناد ماوارد دیگار دساتخوش دگرگونیهاای

زندگی ماردم را تغییار و موجاب تع یلای مادارس ،کسابوکارهاا ،ممنوییات و یاا کااهش
مسافرتها شده است؛ که اگرچه این اقدامات در جهت کنترل بیماری بود ،اما اثارات منفای
1. Coronaviruses
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نیز بر افراد جامعه داشته است (زرایتحرفه و احمادیان .)16 :9311 ،باهیبارتدیگر بایاد
ینوان کرد شیوع گسترده ویروس کرونا از جنبههای مختلف ،بسیاری از رویدادهای فرهنگی و
مذهبی را تحتتأثیر قرار داده است .ازجمله آن ،نحوه برگزاری جلسات و هیئتهای ماذهبی
است که برایمثال میتوان از کاهش جلسات و تع یلی آنهاا تاا لغاو برگازاری رویادادهای
مختلف و رونمایی از مدلهای جدید را اشاره کرد.
شیوع کرونا و نحوه انتقال آن بایث شد که بسیاری از مراسم و تجمعات ایان جلساات
بهمنرور پیشگیری از شیوع این بیماری ،تع یل شود .مروری بر وضعیت این جلسات در طی
دو سال اخیر نشاندهنده آن است که این جلسات با وضعیتهای مختلف و متفاوتی روبهرو
شده است .در این دوران که امکان برگزاری هیئتهای مذهبی به شکل قبلی آن ممکن نیست،
برخی از دستاندرکاران را برآن داشته تا برای جلوگیری از تع یلی یا انحالل جلسات بهدنبال
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روشهای جایگزین برای اشکال سنتی باشند .ازجمله گزینههای م رح در این زمینه ،استفاده
از ظرفیت موجود در شبکههای اجتمایی مجازی و نرمافزارهای پیامرسان بود که میتواند تاا
حدی خالء ناشی از شیوع کرونا را مرتفع کند البته استفاده از شبکههای اجتمایی مجاازی و
بهکارگیری آن برای تمامیگروههای سنی و تحصیلی ،به یک اندازه ممکن نیست بهویژه آنکاه
استفاده از این فضا نیازمند برخی از امکانات و زیرساختهای الزم است که فراهم کاردن آن
در تمامیموارد بهآسانی میسر نیست ولی بههرترتیب باتوجهبه آنکه در طول تاری هرگاه مانعی
بر سر راه برگزاری جلسات مذهبی به وجود آمده ،روشهاای جاایگزین ماورد اساتفاده قارار
گرفته ،دور از انترار نبود که کوچ به شبکههای اجتمایی مجازی در زمره گزینههای م رح در
دوران کرونا باشد.
با مروری بر آنچه آورده شد میتوان دریافت مسئله اصلی این پاژوهش ،نحاوه فعالیات
هیئتهای مذهبی بانوان در دوران شیوع کرونا و امکان استفاده از روشهای جایگزین بهویژه
شبکههای اجتمایی مجازی در این دوره است .ازاینرو میتاوان پرساش اصالی پاژوهش را
یبارت از آن دانست که شیوع بیماری کرونا چه نقشی بر نحاوه فعالیات هیئتهاای ماذهبی
 039بانوان داشته است؟ در ذیل پرسش یادشده میتوان پرسشهای فریی زیر را م رح کرد:

 هیئتهای مذهبی مورد م العه از چه ویژگیهایی برخوردارند؟ هیئتهای مذهبی مورد م العه برحسب معیارهای نوعشناسای ،در چاه وضاعیتیقرار دارند؟
 هیئتهای مذهبی مورد م العه در مواجهاه باا شایوع بیمااری کروناا ،دچاار چاهوضعیتی شدند؟
 در دوران شیوع کرونا ،وضعیت هیئتهای مذهبی فعال چگونه است؟ وضعیت آن دسته از هیئتهای مذهبی که به شابکههای اجتماایی مجاازی کاوچکردهاند چگونه است؟
وجود دارد؟
مفهومشناسی :بهمنرور بسط فضای مفهومی در این قسمت به تعریف برخی از مفاهیم
اصلی پژوهش پرداخته میشود.
تبلیغ دینی« :تبلیغ دینی ،گونه ویژهای از ارتبااط اسات کاه باا هادف توساعه و تارویج
آموزههای اسالمی انجام میشود( ».حسینی آقاییمقدم و صدیقاوریی )61 :9913 ،تبلیاغ
دینی را میتوان یبارت از «بهرهگیری کموبیش یمدی ،نراممند و طراحیشده از نمادهاا باه
تأسی از رفتارهای منبع ارتباطی که توسط فنون ارتباطی مناسب با هدف ایجاد ،تحکیم و تغییر
یقاید ،ارزشها و درنهایت رفتار دینی افراد انجام میشود» دانست (سبیالناردستانی:9916 ،
.)91
ارتباطات سنتی :ارتباطات سنتی ،نویی از ارتباط است که بر روابط میاانفاردی متکای
است و حضور یامل انسانی در دو سوی راب ه مشهود است« .ارتباطات سنتی به گونههایی از
ارتباطات اطالق میشود که بر پایه باورها ،تاری  ،فرهنگ و یقاید یمومی شکل گرفتاه و در
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 -چه تفاوتی بین انواع هیئتهای مذهبی و وضعیت آنها پس از شیوع بیمااری کروناا

یین حال آنها را ترویج و تقویت میکند .بیشتر بهصورت میانفردی و چهرهبهچهره اسات و
در این نوع ارتباطات ،دریافت بازخورد و یکسالعمل مخاطب سریع و آنی اسات و ارتبااط
دوسویه و متقابل نیز بهراحتی برقرار میشود» (فرقانی.)13 :9981 ،
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هیئتهای مذهبی :هیئت یک گروه اجتمایی با سابقه تاریخی مشاخص و تجمعای از
افرادی است که در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره یاک مناسابت ماذهبی(اییااد ،ایاام
والدت و شهادت اهمه) با محوریت واقعه یاشورا و قیام اماام حساین و براسااس سااختار
دوگانه «وایظ» و «ذاکر» تشاکیل میشاود و ایضاا ،از طریاق روشهاایی معماول و آدابای
مشخص (سینهزنی ،زنجیرزنی ،کف زدن) به سوگواری یا شادمانی میپردازند؛ شرکت در آن
اختیاری و براساس یک ایتقاد و باور درونی است؛ متناسب باا ویژگیهاای ساازمانی و نیاز
مخاطبان ،یک هیئت جدای از هدف اصلیاش کارکردهای دیگری را هم میتواند در برگیارد
(مراهری.)116 :9981 ،
هیئتها دارای تمام خصوصیات یک گروه اجتمایی کامل ،یعنی دارای نرام تقسیم کار
و تفکیک نقشهای دقیق و درونیشده هستند .البته این نرام و تفکیاک کاار در هیئتهاا از
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همان بدو پیدایش نبوده ،بلکه بهتدریج و بهمرورزماان باهصاورت منساجم در آماده اسات.
هیئتها بیشاتر در طاول ساال فعالیات دارناد و جلساات ماذهبی برگازار میکنناد؛ اماا در
مناسبتهای مذهبی همچون ایام شهادت امامان ،برنامههای ویژهای دارند (محدثی:9988 ،
.)613
هیئتهای مذهبی را میتوان برحسب معیارهای مختلف دستهبندی کرد.
زمان :هیئتهای منرم هفتگی ،ماهانه ،فصلی ،سالی و ایام خا

(والدت و شهادت

اهل بیت)؛
مکان :مسجد ،حسینیه ،مدارس ،دانشگاه ،هیئتهاای خاانگی ،ادارات و ساازمانهای
دولتی و خصوصی؛
فعالیت :فعال ،نیمهفعال ،مق عی و مناسبتی؛
محتااوا :هیئتهااا از نراار محتااوا ،دارای چهااار جاازء اصاالیاند :قراهاات قاارآن،
قراهت زیارتنامه یا دیا ،سخنرانی و روضهخوانی .برخی ازهیئتها همه ایان اجازاء را اجارا
نمیکنند.
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اقشار جامعه :هیئت یمومی (شامل همه اقشار جامعه) ،هیئات زناناه ،هیئات مرداناه،

هیئت جوانان ،هیئت نوجوانان ،هیئت میانسااالن و هیئتهاای قاومیو فاامیلی (احمادی،
 98 :9913و .)91
شبکههای اجتمایی مجازی :یک شبکه اجتمایی ،سایت یا مجمویه سایتی است که به
کاربرانی که یالقه به اشتراکگذاری یالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خود با دیگران دارند،
این امکان را میدهد .شبکههای اجتمایی ،مکانهایی برای تبادل نرر هستند که در آنها افراد
یقاید و نررات خود را با هم به اشتراک میگذارند .شبکههای اجتمایی بهطورکلی مکانهایی
در دنیای مجازی هستند که مردم خود را بهطور خالصه معرفای میکنناد و امکاان برقاراری
ارتباط بین خود و همفکرانشان را در زمینههای مختلف مورد یالقه فراهم میکنناد .درواقاع
اجتمایی پایگاههای جدیدی هستند که در مرکز توجه کاربران اینترنت قرار گرفتهاند و هرکدام
دستهای از کاربران با ویژگیهای خا

را گردهم میآورند (اسالمی.)98 :9919 ،

شبکههای اجتمایی را در سادهترین تقسیمبندی میتوان در دو گروه یماومی و خاا
قرار داد .در شبکههای اجتمایی یمومیکاربران اینترنتی با انگیزهها و اهداف مختلف حضور
دارند و شبکهسازی مجازیشان را ازطریق این وبسایتها دنبال میکنناد ،ولای شابکههای
اجتمایی خا

حول موضویی و یژه شکل گرفتهاند و تعداد کااربرانشاان نیاز کمتار اسات

(همان.)11 :
برخی از مهمترین ویژگیهای شبکههای اجتمایی یبارتاند از:
 .0دسترسی و وسعت؛
 .5کمهزینه بودن؛
 .3چندرسانهای بودن؛
 .4جمعگرایی و شبکهسازی انسانی؛

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشاتراکگذاری محتاوا در اینترنات اسات .شابکههای

 .2تعاملگرایی؛
 .6بهرهگیری بدون نیاز به مهارت و تخصص؛
 .0ارتباط فوری؛

036

 .9پیوستگی و مداومت (همان).
در زمینه شناخت برگزاری جلسات مذهبی بانوان پژوهشهای چندی انجام شده اسات
که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میکنیم.
جدول  :)1پیشینه پژوهشهای انجام شده

ردیف

پژوهشگر
 -سال

عنوان
بررسی دگرگونی
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1

065

دستوری
()9981

هیئتهای
مذهبی زنانه:
هیئتهای سنتی
و نوین

نتایج
یافتههاا نشاان داد کاه جناگ و پیامادهای آن و نیاز
گسترش نوگرایی سبب پدید آمدن دگرگونی در باورها
و نگرشهای دینی مردم ،بهو یژه زنان و نیز تغییر فهم
آنان از سازههای اصلی مناسک دینی و سوگواری شد
و این مراسم را با دگرگونی محتوایی و صوری بسایار
روبهرو کرده است.
در ایاان پااژوهش ویژگاايهاااي گونااههاي مختلااف

فیاض،
2

کاظمی و
دستوری
()9988

گونهشناسي
هیئتهاي زنانه
در تهران

هیئتهای مذهبي زنان و ویژگي اجتمایي -فرهنگي
شرکتکنندگان آن مورد بررساي واقاع شاده اسات.
بهطورکلي سه شکل از هیئتهای زنانه از هام تمیاز
داده شد و ویژگيهاي هر شکل ماورد بررساي قارار
گرفت.

3

کرونا و ارزش

شواهد نشان میدهد که در زمان بحران ،مردم انگیزه

1

تغییر؛ نقش

ارسااال م الااب احساساای را دارنااد .در دوره شاایوع

()1111

رسانههای

ویروس کرونا نیز وضعیت به همین منوال است .باه

اجتمایی

اشتراکگذاری آنالین در طول بحران ویروس کروناا

استینرت

1. Steinert

ممکن است به تغییر ارزش اجتماایی کماک کناد.
اشتراک احساساات ازطریاق رساانههای اجتماایی
میتواند منجر به سرایت یاطفی شاود کاه باه نوباه
خود میتواند جو احساسی را در یک جامعه تسهیل
کند و منجر به تغییر شاود و براسااس آن رساانههای
اجتمایی باه تغییار ارزشهاا در دوره کروناا کماک
کنند.

4

چن

1

اجتمایی در طول

()1111

کووید 91

اجتمایی و ساختارهای اجتمایی در دوران بیمااری
کرونا تغییار کارده و بسایاری باه رواباط آنالیان در
مناسبات اجتمایی خود روی آوردهاند.
این مقالاه اساتدالل میکناد کاه سیساتمیاملهای
رسااانههای اجتمااایی همچنااان باار درک مااردم از

5

چوکوما

2

()1198

راب ه پیشرفت

مذهب در بسیاری از نقاط جهان تاأثیر میگذارناد.

دانش مذهبی

رهبران پیامهای مذهبی درحال ارسال این موارد برای

ازطریق

غنیسازی دانش دینی مردم هساتند .اماروزه ،ماردم

رسانههای

چیزهااای زیااادی ازطریااق رسااانههای اجتمااایی

اجتمایی

دین و مذهب یاد میگیرناد و پیامهاای

درخصو

مذهبی آنها را ازطریق سیستمیاملهای رساانههای
اجتمایی دریافت میکنند.
6

سختیول

3

شبکههای

نتایج نشاندهنده آن است که شابکههای اجتماایی

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

کوتابان و

تغییر الگوی

براساس یافتهها و مرور منابع موجود ،الگوی رواباط

1. Kuttappan& Chen
2. CHukwuma
3. Sakkthivel

060

()1196

مجازی و زنان

مجازی با زندگی زنان مسلمان تنیاده شاده اسات و

مسلمان

این شبکهها بر زنان مسلمان و رفتارهای آنان اثرگذار
بوده است.
براساس نتایج باه دسات آماده ،فضاای مجاازی در

کیل و
9

کامیننی

1

()1199

تبلیغ مذهب و

نحوه استفاده مردم از فانآوری جدیاد بارای تحقاق

فضای مجازی

نیازهااای معنااوی و مااذهبی ،تااأثیر قاباالتوجهی در
اراههدهندگان خدمات معنوی و مذهبی دارد.

با مروری بر پژوهشهای یادشده میتوان دریافت موضوع تشکلهای مذهبی و یوامال
مؤثر بر آن مورتوجه پژوهشگران بوده است .اما آنچه در این میان کمتر موردتوجه بوده ،نقاش
یک بحران بهداشتی نریر اپیدمی بیماری کرونا بوده است که پدیدهای کمسابقه و باا ابعاادی
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ناشناخته است .بنابراین در جریان این پژوهش یالوهبر آنچه تاکنون دیگر پژوهشاگران باه آن
پرداختهاند سعی خواهد شد تا به نقش این بیماری بر نحاوه برگازاری هیئاتهاای ماذهبی و
همچنین کوچ آنها به فضای مجازی توجه شود.
نرر به آنکه موضوع پژوهش از ابعاد مختلف برخوردار است ،الزم اسات بارای تادارک
نرری آن ،از آراء صاحبنرران مختلف بهره جست.
 ازجمله موارد م رح در مبانی نرری پژوهش ،نرریه کارکردهاای اجتماایی رساانهاست .برحسب این نرریه که خود ملهم از نرریاه کاارکردگرایی در جامعهشناسای
است ،بر تجزیهوتحلیل کارکرد رسانههای جمعی ،بر نقش رسانهها در حفظ نرم و
ساختار اجتمایی تأکید میشود و به بررسی این امر میپردازد که رسانهها چگوناه
برای حفظ تعادل در جامعه ،نقشهای معینی را ایفا میکنند (مهدیزاده 9981 ،به
نقل از سالمی .)96 :9311 ،مروری بر آراء صاحبنرران بیانگر وجود کارکردهای
مختلف وسایل ارتباط جمعی اسات کاه از آن جملاه مایتاوان باه نرریاه الساول
دراینباره اشاره کرد .وی مواردی ازقبیل انتقال میراث فرهنگای ،ایجااد همبساتگی
065

1. Kale & Kamineni

اجتمایی و نرارت بر محیط را در زماره مهامتارین کارکردهاای اجتماایی رساانه
بهشمار آورده است( .زارییان)1 :9911 ،
 از دیگر نرریههای مورد استفاد در این پژوهش ،نرریه استفاده و رضاامندی اسات.این نرریه با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رساانه ،مهمتارین نقاش
رسانهها را برآورده ساختن نیازها و انگیزههای مخاطب میداناد .بناابراین ،باه هار
میزان که رسانهها این نیازها و انگیزهها را برآورده سازند ،به هماان میازان موجباات
رضایتمندی مخاطب را فراهم میکنند .فرض اصلی نرریه اساتفاده و رضاامندی
این است که افراد مخاطب ،کموبیش بهصورت فعال ،بهدنبال محتوایی هستند کاه
یالیق فرد دارد (مهدیزاده 11 :9981 ،به نقل از رابین).
 نرریه نقش مناسب از دیگر مواردی است که در مبانی نرری پاژوهش اساتفاده شادهاست .این نرریه برای اولین بار در ساال  1111مایالدی ،توساط جاان دیمیاک ،در
پیوناد باا نرریاه اساتفاده و رضااامندی ،درخصاو

رقابات رساانهای و نیاازجویی

مخاطب م رح شد .نرریه نقش مناسب به بررسی رقابت میان یک رساانه جدیاد باا
رسانههای موجود بر سر برآورده کردن انترارات مصرفکننده ،زماان مصارفکننده و
 ...میپردازد .اگر این رقابت به منصه ظهور برسد ،پیامد آن برای رسانههای قادیمیتر
حذف ،تعویی یا جایگزینی از جاناب رساانههای جدیادتری اسات کاه برخای از
نقشهای رسانههای قادیمیتر را نیاز در کناار نقشهاای خاا

خاود پذیرفتهاناد.

دیمیک معمولترین نتیجه چنین رقابتی را جایگزینی میداند و معتقد است که چناین
پیاماادهایی دارای اهمیاات حیاااتی بارای صاانایع رسااانهای و مصاارفکنندگان اساات
(بصیریان جهرمی و یرفان منش 39-33 :9911 ،به نقل از دیمیک.)1111 ،

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد .میزان این رضاایت بساتگی باه نیازهاا و

 نرریه ارتباط جمعی خودانگیز از دیگر نرریههای ارتباطی است که در ایان پاژوهشمورد استفاده قرار گرفت .از نرر کاستلز ،شبکهها ریخت اجتمایی جدید جوامع ما را
تشکیل میدهند و گسترش من ق شبکهای تغییرات چشمگیری در یملیاات و نتاایج 063

فرآیندهای تولید ،تجربه ،قدرت و فرهنگ ایجاد میکند (مهادیزاده.)991 :9981 ،
کاستلز در این نرریه میگوید من این شاکل تاازه از ارتباطاات را باهلحا تااریخی،
«ارتباط جمعی خودانگیز» مینامم .به این دلیل «ارتباط جمعای» اسات کاه باهطور
بالقوه میتواند به مخاطب جهانی دسات یاباد و همزماان «ارتبااط خاودانگیز» هام
محسوب میشود ،چراکه بهلحا تولید پیام ،خودتولید است ،از نگاه توزیع یا انتشار،
خودگردان و در مقام بازیابی محتوا یا پیامهای خاصای کاه بار بساتر شابکه گساترده
جهانی(اینترناات) و شاابکههای ارتباااطی الکترونیااک موجااود هسااتند ،از نگاااه
دریافتکننده /دریافتکننادگان باالقوهاش خاودگزین تلقای میشاود .هار ساه ناوع
ارتباطات (میانفردی ،جمعی و خودانگیز) ،همزیست ،میانکنش و مکمل همادیگر
هستند ،تااینکه جایگزینی برای هر کادام محساوب شاوند (کاساتلز-936 :9919 ،
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.)933
 از دیگر نرریههایی که در این پژوهش برای تبیین نقش فضای مجازی ،مورد استفادهقرار گرفته ،نرریاه اجتمااع مجاازی اسات .م اابق ایان نرریاه هاوارد رینگولاد،
اجتمایات مجازی درحال رشد در اینترنت میتوانند در احیای ایفای نقش جدیتر
مردم در فرآیندهای اجتمایی به شهروندان کمک کنند او به روشی کموبیش سنتی،
این اجتمایات را شبکههای خودتعریفی توصیف میکند که به موجب ایجاد ارتباط
مسااتمر در زمینااه اهااداف و یااا سااالیق خاصاای ترتیااب یافتهانااد (خاادایاری،
دانشورحسینی و سعیدی.)916 :9919 ،
در جمعبندی مباحث نرری و تجربی میتوان دریافت هیئتهای مذهبی بهینوان یکی
از روشهای سنتی تبلیغ دینی در ایران ،دارای کارکردهای اجتمایی و فرهنگی متعددی است
که البته متناسب با مقتضیات جامعه ،احتمال تغییر در آن وجود دارد .همچنین میتوان انترار
داشت ازآنجاکه مخاطبین یا ایضای هیئتهای مذهبی ،در جساتجوی محتاوای ماورد نرار
خود هستند ،شرکت در این جلسات تا زمانی ادامه خواهاد داشات کاه محتاوای ماورد نرار
 066مخاطبین تأمین و رضایت آنها جلب شود.

درضمن این نکته را باید درنرر داشت ،در رقابت بین رسانهها ،آن رسانه که بتواناد بهتار و
بیشتر نیازهای مخاطبین را برآورده کند ،جایگزین روشهای سنتی خواهاد شاد .رساانهای کاه
ضمن پذیرفتن نقشهای خا

خود ،برخی از نقشهای رسانههای قدیمیتر را نیز ایفا میکند.

روش پژوهش

این پژوهش را میتوان از نرر ماهیت در زمرهی م العات توصیفی ،از نرر هدف جازء
پژوهشهای کاربردی و از نرر روش گردآوری ،بهینوان پژوهش پیمایشی قلم داد کرد.
جامعه آماری در این پژوهش یبارت از مسئولین تمامی هیئتهای مذهبی زنان ،از نوع
شهرداری من قه یک تهران 31 ،مورد است یادآور میشود واحد تحلیل در این پژوهش ،گروه
(هیئت) است.
در این پژوهش جهت گردآوری دادهها از روش پیمایش و ابازار مصااحبه سااختاریافته
استفاده شده است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش کمی (آماری) استفاده شده است .برای این منراور،
ابتدا برای توصیف دادهها از درصد فراوانی و مشخصههای مرکزی بهره جسته و در ادامه برای
آزمون فرضیات ،متناسب با س ح اندازهگیری متغیرها و نرمال بودن دادهها از آزمونهای خی
 ،1کروسکال -والیس و  fاستفاده شده است.
برای سنجش روایی ابزار گردآوری از روش ایتبار صاوری اساتفاده شاده اسات .بادین
منرور ،فهرست پرسشهای مصاحبه در اختیار  1تن از داوران قرار گرفت و پاس از دریافات
نررات آنان ،نسبت به اصالح موارد پیشنهادی ،اقدام شده است.
برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شاده اسات .بارایناسااس پاس از

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

مستمر در من قه شمیران است .تعاداد هیئاتهاای یادشاده طباق آخارین آماار دریاافتی از

گردآوری دادهها ،ضریب یادشده برای مصاحبههای انجامشده محاسبه شد و ازآنجاکه مقدار
آلفای کرونباخ  1/11بود ،بنابراین میتوان گفت ابزار گردآوری از پایایی بهنسبت قابلقباولی
برخوردار است.

060

یافتههای پژوهش

در این بخش باتوجهبه پرسشهای پژوهش ،به اراهه یافتههای پژوهش پرداخته شده است.
ویژگیهای هیئتهای مذهبی مورد مطالعره :در ایان بخاش باه توصایف برخای از
ویژگیهای هیئتهای مذهبی مورد م العه پرداخته شده است.
 هیئتهای مورد م العه از نرر ساابقه فعالیات دارای وضاعیت متفااوتی هساتند،بهنحویکه کمترین آن  3سال و بیشترین آن  96سال سابقه فعالیت دارد .بر این پایه
از مجموع هیئتهای یادشده  16درصد  3تا  99سال 11/6 ،درصد  91تا  91سال،
 16درصد  11تا  11سال و  11/6درصد  18تا  96ساال ساابقه فعالیات دارناد.
یادآور میشود میانگین سابقه فعالیت این هیئتها  98/88سال است.
 -از دیگر نکات مهم ،تعداد شرکتکنندگان در هیئتهای مذهبی است .نتایج حاکی
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از آن است که هیئتهای مورد م العه دارای جمعیت شرکتکننده مختلفی هستند.
برایناساس  16درصد از آنها بین  96تا  31نفر 91/6 ،درصد بین  39تا  11نفار،
 1/6درصد بین  11تا  11نفر 1/6 ،درصد بین  11تا  919نفر و  1/6درصاد باین
 913تا  961نفر یضو دارند .یادآور میشود ،میانگین مشارکتکنندگان در جلسات
هیئتهای مورد م العه 91 ،نفر است.
 سن شرکتکنندگان در هیئتهای مذهبی نیز از دامنه تغییرات گستردهای برخورداراست .نتایج حاکی از آن است که  6درصد از آنها دارای میاانگین سانی  99تاا19
سال 91،درصد  11تا  11سال 31،درصد  91تا  98سال 11/6 ،درصد از  91تاا
 36سال و  11/6درصد  31تا  66سال دارند.
فعالیت هیئتها قبل از شیوع کرونا :هیئتهای مذهبی پایش از شایوع کروناا دارای
طیف متنویی از فعالیتهای مختلف بودند .ازجمله مهمترین فعالیتها ،میتوان باه ماوارد
زیر اشاره کرد:
از مجموع  31هیئت مورد م العه ،در  11هیئت ( 11/6درصد) مراسام روضاهخوانی
 069بهینوان یکی از فعالیتهای اصلی ،برگزار مایشاد .همچناین در  11هیئات ( 16درصاد)،

فعالیتهای قرآنی در زمره فعالیتهای اصلی قرار داشت .از دیگر فعالیتهاای هیئاتهاای
مذهبی ،برگزاری مراسم سخنرانی بود کاه در  16هیئات ( 11/6درصاد) انجاام میگرفات.
یالوهبر موارد یادشده ،در  19هیئت (  61/6درصد) به برگزاری مراسم جشن یا یازاداری باه
مناسبتهای مختلف پرداخته میشد .همچنین در  96هیئات ( 91/6درصاد) انجاام اماور
خیریه در فهرست فعالیتهای برنامههای جاری قرار داشت.
نووه اطالعرسانی قبرل از کرونرا :هیئتهاای ماذهبی پایش از شایوع کروناا بارای
اطالعرسانی به ایضای خود از روشهای مختلف استفاده میکردند .ازجملاه ایان روشهاا
میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
بود ،بهنحویکه از مجموع  31هیئت مورد م العه 91 ،هیئت ( 91درصد) از ایان روش بهاره
میبردند .پس از آن ،اساتفاده از ارتباطاات بینفاردی ایام از حضاوری و یاا غیرحضاوری در
اطالعرسانی به ایضای هیئت قرار داشت که در بین  16هیئت ( 11/6درصاد ) رواج داشاته و
همچنین  91هیئت ( 31/6درصد) برای اطالعرسانی از ظرفیت موجود در مسااجد و مادارس
بهره میبردند چراکه در اینگونه مراکز به سبب تجمع افراد ،امکان برقاراری ارتباطاات گروهای
وجود داشت .از دیگر روشهای موجود برای اطالعرسانی ،نصب ایالمیه یا بنر بود که در باین
 91هیئت ( 31درصد) رواج داشت و سرانجام باید به استفاده از شبکههای اجتماایی مجاازی
اشاره کارد کاه تاا پایش از شایوع بیمااری کروناا  93هیئات ( 96درصاد) از ایان روش بارای
اطالعرسانی به ایضای خود استفاده میکردند.
نوعشناسی هیئتهای مذهبی :هیئتهاای ماذهبی را میتاوان برحساب معیارهاای
گوناگون به انواع مختلف تقسیم کرد .م البی که در ایان بخاش آورده میشاود ،ماروری بار
یافتههای پژوهش دراینباره است.

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

استفاده از نصب پرچم ،از بیشترین فروانی در اطالعرسانی به ایضاای هیئات برخاوردار

 از نرر نوع مکان 1/6 ،درصد در مسجد 91/6 ،درصد در حساینیه 11/6 ،درصادهیئت خانگی و  1/6درصد در مدارس برگزار میشاوند .نماا یاا بیشاترین فراوانای
مربوط به مواردی است که هیئت به صورت خانگی برگزار میشود.

065

 از نرر شاکل مکاان (ثابات ،دورهای)  31،درصاد از 31هیئتهاای ماورد م العاهبهصورت ثابت و  11درصد به صورت دورهای برگزار میشود .نما یا بیشترین فراوانی
مربوط به هیئتهایی است که از نرر شکل مکان به صورت دورهای برگزار شده است.
 از نرر زمان (هفتگی ،دو هفتاه یکباار ،ماهاناه ،فصالی) 31/6 ،درصاد هیئتهااهفتهای یکبار16 ،درصد دو هفته یکبار 11/6 ،درصد بهصورت ماهانه و  6درصد
ازاین هیئتها بهصورت فصلی برگزار میشوند .نما یا بیشترین فراوانای مرباوط باه
جلسات هفتگی است.
 از نرر استمرار در برگزاری 11 ،درصد مسئولین ایالم کردند که جلسات آنها قبلاز شیوع کرونا بهصورت مستمر و  1/6درصد بهصورت غیرمستمر و مناسبتی برگزار
میشد .یادآور میشود بر پایه آنچه آورده شاده میتاوان دریافات نماا یاا بیشاترین
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فراوانی مربوط به جلسات مستمر میباشد.
 از نرر محور فعالیت (قرآنمحور ،روضهمحور ،ساخنرانمحاور ،ماوارد خاا )، 61/6درصااد هیئتهااا قرآنمحااور 96 ،درصااد روضااهمحااور و  91/6درصااد
سخنرانمحور هستند .یادآور میشود نما مربوط به هیئتهای قرآنمحور است.
 از نرر س ح فعالیت (فعال ،نیمهفعال ،مق عی ،مناسابتی) 81/6 ،درصاد از ایانهیئتها فعال 6 ،درصد مق عی و  1/6درصاد مناسابتی اسات .نماا یاا بیشاترین
فراوانی مربوط به هیئتهایی است که به شکل فعال هستند.
 از نرر شکل فعالیت (یمومی ،خصوصی ،فامیلی ،قاومی) 16 ،درصاد هیئتهاابااهصااورت یمااومی 96 ،درصااد خصوصاای 1/6 ،درصااد فااامیلی و  1/6درصااد
بهصورت قومی فعالیت میکنند .نما یا بیشترین فراوانی مرباوط باه هیئتهاایی باا
فعالیت یمومی است.
 از نرر رنج سنی (جوان ،نوجوان ،تنوع سنی) 91/6 ،درصد هیئتها بهلحاا رناجسنی جوان 6 ،درصد نوجوان و  11/6درصد دارای تنوع سنی هستند .نما یا بیشترین
068

فراوانی مربوط به تنوع سنی است.

وضعیت هیئتهای مذهبی در مواجهه با بیماری کرونا :پس از شیوع بیماری کرونا،
برگزاری هیئتهای مذهبی به دلیل اجتماع افراد در یک مکان سرپوشایده و احتماال سارایت
بیماری به دیگران ،با چالش جدی روبهرو شد .بهنحویکه از آن پس هیئتهاای ماذهبی در
مواجهه با این بیماری به سه دسته تقسیم شادند .نحاوه توزیاع فراوانای هیئتهاای ماذهبی
برحسب سه دسته یادشده ،به شرح زیر است:
از مجموع  31هیئت مورد م العه 11 ،درصد ( 8مورد) پس از شیوع کرونا باا ریایات
پروتکلهای بهداشتی جلسات را برگزار میکنند و  36درصد ( 98مورد) جلساات را تع یال
کردند و  96درصد ( 93مورد) جلسات را در شبکههای اجتمایی مجازی برگزار میکنند .نما
آزمون معناداری تفاوت بین انواع هیئتهای مذهبی با وضعیت آنها در مواجهره
با بیماری کرونا :دراین بخش به نتایج آزمون معنااداری تفااوت باین برخای از ویژگیهاای
هیئتهای مذهبی و وضعیت آنها در مواجهه با بیماری کرونا پرداخته شده است.
جدول  : )2نتایج آزمون آماری

فرضیه

نوع آزمون

ارزش

سطح
معنا داری

نتیجه

بااه نراار م ایرسااد ب این سااابقه تأس ایس و
وضعیت هیئتهای مذهبی در مواجهاه باا

F

1/111

1/131

رد

بیماری کرونا تفاوت معناداری وجود دارد
به نرر میرسد بین تعداد شرکتکنندگان و
وضعیت برگزاری جلساات پاس از شایوع
کرونا تفاوت معناداری وجود دارد.
به نرر میرسد بین سان شارکتکنندگان و
وضعیت برگزاری جلساات پاس از شایوع
کرونا تفاوت معناداری وجود دارد

کروسکال-
والیس
کروسکال-
والیس

1/611

3/111

1/111

1/111

رد

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

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

رد

066

به نرر میرسد بین نوع مکاان و وضاعیت
برگ ازاری جلسااات پااس از ش ایوع کرونااا
تفاوت معناداری وجود دارد.
به نرر میرسد بین شکل مکاان وضاعیت
برگزاری جلسات پس از شیوع کرونا راب اه
معناداری وجود دارد.
بااه نراار مایرسااد باین زمااان و وضااعیت
هیئتهای مذهبی در مواجهاه باا بیمااری
کرونا راب ه وجود دارد.
باه نرار مایرسااد باین نحاوه اسااتمرار در
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برگزاری وضعیت برگزاری جلسات پاس از
شیوع کرونا راب ه معناداری وجود دارد.
به نرر میرسد بین محور اصلی فعالیت و
وضعیت برگزاری جلساات پاس از شایوع
کرونا راب ه معناداری وجود دارد.
به نرر میرسد بین نوع فعالیت و وضعیت
برگزاری جلسات پس از شیوع کرونا راب اه
معناداری وجود دارد.
بااه نراار م ایرسااد ب این شااکل فعالی ات و
وضعیت هیئتهای مذهبی در مواجهاه باا
بیماری کرونا راب ه معناداری وجود دارد.
به نرر میرسد باین رده سانی و وضاعیت
برگزاری جلسات پس از شیوع کرونا راب اه

005

معناداری وجود دارد.

کای
اسکو یر
کای
اسکو یر
کای
اسکو یر
کای
اسکو یر
کای
اسکو یر
کای
اسکو یر
کای
اسکو یر
کای
اسکو یر

19/611

91/619

98/138

1/119

18/113

91/191

11/116

93/899

1/119

1/111

1/111

1/131

1/111

1/199

1/111

1/111

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

باتوجهبه نتایج آزمونهای آمااری مایتاوان دریافات تفااوت معنااداری باین برخای از
ویژگیهای هیئتهای مذهبی نریر سابقه تأسیس ،تعداد شرکتکنندگان و سن شرکتکنندگان
با وضعیت هیئتهای مذهبی در مواجهه با کرونا وجود ندارد .همچنین این نتاایج حااکی از
وجود تفاوت معنادار بین برخی دیگر از ویژگیهای این هیئتها از قبیل:
 نوع مکان ،شکل مکان ،زمان برگازاری ،نحاوه اساتمرار در برگازاری ،محاور اصالیفعالیت ،نوع فعالیت ،شکل فعالیت و رده سنی با وضعیت برگزاری آنها در مواجهه با بیماری
کرونا است.
 توصیف وضعیت هیئتهای مذهبی فعال بعد از شیوع کرونا :همانطورکه پایشکرونا فعالیت خود را متوقف کرده و تع یل شدهاند اما دراینمیان برخی دیگر به صور گوناگون
به فعالیت خود ادامه دادهاند .در این قسمت به تشریح یافتههای پاژوهش دربااره آن دساته از
هیئتهای مذهبی پرداخته که کماکان به فعالیت خود تداوم بخشیدند.
وضعیت برگزاری هیئتهای مذهبی بعد از شیوع کرونا

شیوههای اطالعرسانی هیئتهای مذهبی فعال پس از شیوع کرونا :پاس از شایوع
کرونا ،آن دسته از هیئتهای مذهبی که باه انحاای مختلاف فعالیات کردناد ،از روشهاای
متنویی برای اطالعرسانی به ایضاء خود استفاده میکردند .از مجماوع  11هیئات ماذهبی
فعال پس از شیوع کرونا 91/91 ،درصد برای اطالعرسانی از تماس تلفنی و  19/13درصد
از شبکههای اجتمایی مجازی استفاده میکنند .الزم به بیان است نماا یاا بیشاترین فراوانای
مربوط به استفاده از شبکههای اجتمایی مجازی برای اطالعرسانی است.
بروز تغییر در تعداد شرکتکنندگان در هیئتهای مذهبی فعال پس از شیوع کرونرا:

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

از این اشاره شد از مجموع هیئتهای مذهبی مورد م العه ،برخی در مواجهه با شیوع بیماری

از مجموع  11هیئت مذهبی فعال ،در  99/89درصد تعداد شرکتکنندگان جلسات بسیار زیااد
کاهش داشته 1/11 ،درصد زیاد کاهش داشته 99/19 ،درصد تا حدی کااهش داشاته98/98 ،
درصد کم کاهش داشته 1/11 ،درصد هایچ کاهشای نداشاته و  3/63درصاد افازایش داشاته 000

است .نما یا بیشترین فراوانی مربوط به مواردی است که ایضاء آنها بسیار کاهش یافته است.
برنامههای هیئتهای مذهبی فعال پس از شیوع کرونا :در هیئتهای مذهبی فعال،
پس از شیوع کرونا نیز برنامههای متنویی وجود داشته است .دراینمیان برنامه روضهخوانی از
بیشترین فراوانی برخوردار بوده اسات بهنحویکاه از مجماوع  11هیئات فعاال ،در 61/11
درصد این فعالیت انجام شده است .پس از آن ،بیشترین فراوانی مربوط به فعالیتهای قرآنی
است که در  63/63درصد از هیئتهای مذهبی دایر بوده است .مراسام ساخنرانی از دیگار
برنامههایی بود که در هیئتهای مذهبی فعال انجام شده اسات ،بهنحویکاه در  61درصاد
بدین برنامه پرداختهاند .اراهه خدمات مردمی در مبارزه با بیماری کرونا و پیامدهای ناشی از آن
از دیگر برنامههایی بود که پس از شیوع این بیماری در هیئتهای مذهبی فعال موردتوجه قرار
گرفته است .نتایج حاصاله گویاای آن اسات کاه اراهاه ایان خادمات نیاز در  61درصاد از
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هیئتهای یادشده ،انجام شده است .یاالوهبار آنچاه آورده شاده برگازاری مراسام جشان و
یزاداری مذهبی در  91/91درصد از هیئتهای مذهبی فعال کماکان برگزار شده است .توجه
به امور خیریه از دیگر برنامههایی است که در معادودی از هیئتهاای ماذهبی انجاام شاده
است ،بهنحویکه میتوان اجرای آن را در  11/11درصد از هیئتهای یادشده مالحره کرد.
بر پایه آنچه آورده شد میتوان دریافت نما یا بیشترین فراوانی مربوط به مراسم روضهخوانی در
هیئتهای مذهبی است.
تأثیر شیوع بیماری کرونا بر سطح فعالیت هیئتهای مرذهبی فعرال پرس از شریوع
کرونا :از مجموع  11هیئت فعال پس از شیوع بیماری کرونا ،س ح فعالیات  19/1درصاد در
مقایسه با قبل از شیوع کرونا ،کاهش یافته 11/9 ،تغییری نکرده و در  1/9درصاد افازایش یافتاه
است.
وضعیت هیئتهای مذهبی پس از کوچ به شبکههای اجتماعی مجرازی :پاس از
شیوع بیماری کرونا ،برخی از هیئتهای مذهبی به استفاده از ظرفیت موجاود در شابکههای
اجتمایی مجازی برای ادامه فعالیت خود روی آوردهاند .در این بخاش باه پاارهای از نکاات
 005مربوط به کوچ هیئتهای مذهبی به شبکههای اجتمایی مجازی پرداخته شده است:

 از نرر مصاحبهشوندگان ،از مجموع  93هیئت مذهبی که به شابکههای اجتمااییمجازی کوچ کردهاند ،کیفیت  18/11درصد نسبت به قبل از کروناا کااهش یافتاه
است 61/9 .درصد فرقی نکرده و  93/9درصد نسبت به قبل بهتر شده اسات .الزم
به یادآوری است نما و میانه مربوط به طبقهای است که معتقدند کیفیت هیئتهای
یادشده نسبت به قبل ،فرق نکرده است.
 از مجموع مسئولین  93هیئت مذهبی که پس از شیوع بیماری کروناا از شابکههایاجتمایی مجازی برای اداماه فعالیات اساتفاده کردهاناد 31/1 ،درصاد معتقدناد
استفاده از شبکههای اجتمایی مجازی در س ح زیاد بر شرکتکنندگان تأثیر داشته
در س ح کم ارزیابی کردهاند .نما یا بیشترین فراوانی مربوط باه افارادی اسات کاه
میزان اثربخشی را در س ح زیاد دانستهاند.
 از مجموع  93نفر مسئولین هیئتهای مذهبی 1/93 ،درصاد معتقاد اسات میازانرضایتمندی شارکتکنندگان از انتقاال هیئات ماذهبی باه شابکههای اجتماایی
مجازی ،در س ح کام اسات 18/61 .درصاد رضاایتمنادی شارکتکنندگان را
تاحدودی دانسته و این درحالی است که  13/18درصد آن را در س ح زیاد ارزیابی
کردهاند .یادآور میشود نما مربوط به مواردی است که میازان رضاایتمنادی را در
س ح زیاد ،گفتهاند.
 نقاط قوت برگزاری جلسات هیئتهاای ماذهبی در شابکههای اجتماایی مجاازی؛برگزاری هیئتهای مذهبی از نرر مسئولین مربوطه دارای نقاط قوت متناویی اسات.
ازجمله این نقاط میتوان به جذب مخاطب بیشتر ،دسترسی آساانتر باه مخاطاب و
صرفهجویی در زمان ،اشاره کرد که  18/61درصد به وجود آن اشاره کردند همچناین

نقش شبکههای اجتماعی جمازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا

است 18/1 .درصد این اثربخشی را تاحدودی دانسته و  18/1درصد نیز تأثیر آن را

ادامه زنده نگه داشتن فعالیت در کرونا از دیگر مواردی اسات کاه  19/31درصاد باه
وجود آن قاهل بودهاند .یادآور میشود هرچند نقاط قوت یادشده متنوع است ولای در
تمامی موارد ،اکثر مصاحبهشوندگان ،وجود آن را در هیئتهای خود نپذیرفتهاند.
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 نقاط ضعف برگزاری جلسات در شبکههای اجتمایی مجاازی؛ مهامتارین نق اهضعف مشاهدهشده ،یدم دسترسی شرکتکنندگان به امکانات شبکههای اجتمایی
مجازی است که  61درصد به وجود آن در هیئتهای خاود قاهال بودهاناد.کاهش
تعداد افراد و نداشتن زیرساختها از دیگر مواردی است که بهینوان نقاط ضعف در
برگ ازاری هیئتهااای مااذهبی در شاابکههای اجتمااایی مجااازی م اارح اساات،
بهنحویکه  96/19درصد وجود آن را مورد تأکید قرار دادهاند .یالوهبر موارد یادشده
 19/31درصااد ،یاادم وجااود روابااط رودرو را بااهینوان یکاای از نقاااط ضااعف
برشمردهاند .درضامن  93/18درصاد باه یادم کنتارل بار روی مباحاث گاروه در
شبکههای اجتمایی مجازی اشاره کردهاند .بر پایه آنچه آورده شد میتوان دریافات
هرچند نقاط ضعف گوناگونی دربااره برگازاری هیئتهاای ماذهبی در شابکههای
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اجتمایی مجازی م رح است ولی نقاط یادشده مبتالبه تمامی هیئتهاا نیسات و
تنها برخی از آنها با وجود چنین نقاط ضعفی روبهرو هستند.
 از مجماوع  93نفار مسائولین هیئتهااای ماذهبی فعاال در شابکههای اجتماااییمجازی 93/18 ،درصد معتقدند که تعاداد کمای از ایضااء موفاق باه حضاور در
جلسات هیئت در شبکههای اجتمایی مجازی نشدهاند 31/68 .درصد نیز وجاود
این مشکل را برای نیمی از ایضای هیئتهای خود پذیرفتهاند و این درحالی است
که به زیم  31/68درصد از آنها ،تعداد زیادی از ایضای هیئت موفق به استفاده از
شبکههای اجتمایی مجازی برای شرکت در جلسات مذهبی ،نشدهاند.
 از مجموع مسائولین  93هیئات ماذهبی فعاال در شابکههای اجتماایی مجاازی،93/18درصد پیشبینی کرده که فعالیت آنها در دوره پسا کرونا ،به صورت فعلای
در شبکههای اجتمایی مجازی ادامه خواهد یافت 31/86 .درصد اظهار داشته در
دوره پسا کرونا ،فعالیت آنها به وضعیت قبل از کرونا باز خواهد گشات و 31/86
درصد نیز بر این باورند که پس از دوران پسا کرونا فعالیت آنها بهصورت تلفیقی از
006

وضعیت قبل از کرونا و فعالیت در شبکههای اجتمایی مجازی خواهد بود .گفتنی

است ،نما یا بیشترین فراوانی مربوط به  1طبقه بازگشت به وضعیت قبلی و تلفیقای
از فعالیت در فضای واقعی و مجازی است.
نتیجهگیری

هیئتهای مذهبی بهینوان یکی از روشهای برقراری ارتباطات سنتی ،بستر مناسبی بارای
تبلیغ دینی بهشمار میرود ازاینرو ادامه فعالیت آن همواره موردتوجه متولیان امور دینی و مذهبی
قرار داشته است .براساس آنچه در نرریه کارکردگرایی رسانه آورده شد میتوان گفت هیئتهاای
یادشده دارای کارکردهای آشکار مانند ترویج معارف قرآنی ،آشنایی با آموزههای دینای ،احیاای
ارتباط دوستانه بین ایضاء ،انجام امور خیریه ،برگزاری سفرهای زیارتی و غیره است.
با شیوع بیماری کرونا ،برگزاری جلسات هیئتهای مذهبی نیز با چالش جدی روبهرو
شد .بهنحویکه برگزاری آن به روش سنتی میسر نگردید .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
از مجموع هیئتهای مورد م العه  36درصد از آنها ناگزیر به توقف فعالیت خود شدند11 .
درصد دیگر توانستند با ریایت پروتکلهای بهداشتی جلسات را برگزار کنند و  96درصد نیز،
جلسات را در شبکههای اجتمایی مجازی برگزار کنند .بدیهی است هرچند در حالت اخیر،
هیئتهای مذهبی توانستند برخی از کارکردهای آشکار خود را حفظ کنند ولی باههرترتیاب،
پارهای از کارکردهای پنهان آنها کمرنگ و یا حذف شد.
درباره وضعیت هیئتهای مذهبی در مواجهه با شیوع بیماری کرونا ،به بررسی راب ه آن
با برخی از ویژگیهای هیئتهای یادشده پرداخته شد نتایج آزمونهاای آمااری حااکی از آن
است که تفاوت معناداری بین سابقه تأسیس ،تعداد شرکتکنندگان و سن شارکتکنندگان باا
وضعیت هیئتهای مذهبی در مواجهه با کرونا وجود ندارد .همچناین ایان نتاایج حااکی از
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سنتهای مذهبی ،ارج نهادن بر مقام پیشوایان دینی و برخی از کارکردهای پنهان مانند برقاراری

وجود تفاوت معنادار بین برخی دیگر از ویژگیهای این هیئتها از قبیل:
 نوع مکان ،شکل مکان ،زمان برگازاری ،نحاوه اساتمرار در برگازاری ،محاور اصالیفعالیت ،نوع فعالیت ،شکل فعالیت و رده سنی با وضعیت برگزاری آنها در دوره کرونا است000 .

بر پایه نرریه استفاده و رضامندی ،مخاطب چنانچه محتوای مورد نرر خاود را از یاک
رسانه دریافت کند ،خشنودی وی تأمین شده و به استفاده از آن رسانه ادامه میدهد .ایضاای
هیئتهای مذهبی نیز در گذشته بهدنبال کسب محتوای مورد نرر خود در جلسه این هیئتها
شرکت میکردند و باتوجهباه بارآورده شادن نیااز خاود ،باه حضاور در آن جلساات ،اداماه
میدادند.
شیوع بیماری کرونا موجب شد تا ایضای هیئتها به دلیل یدم امکاان تجماع در یاک
مکان خا  ،نتوانند محتوای مورد نرر خود را دریافت کنند .ازایانرو جلساات یادشاده باه
حالت تع یل درآمده و یا متولیان به فکر استفاده از شبکههای اجتمایی مجازی برای یرضاه
محتوای مناسب برای مخاطبین خود افتادند.
برحسب نرریه نقاش مناساب انتراار میرفات ایضاای هیئتهاای ماذهبی باا ورود
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فناوریهای نوین ارتباطی ،روشهای سنتی برگزاری هیئتهاای ماذهبی را تارک کارده و باه
استفاده از شبکههای اجتمایی مجازی روی آورند .بروز بیماری کرونا و شیوع آن میتوانست
زمینهساز این انتقال باشد ولی نتایج پژوهش نشان داد که تنها یک ساوم هیئتهاای یادشاده
موفق به استفاده از فنآوریهای نوین ارتباطی شدند و بقیه به امید خاتمه یافتن این بیمااری،
منترر برگزاری جلسات هیئتهای مذهبی به روش سانتی آن و یاا حاداکثر تلفیقای از آن باا
تکنولوژی نوین ،هستند .در توجیه این نکته میتوان به کارکردهای پنهان هیئتهاای ماذهبی
اشاره کرد که اغلب درصورت برگزاری آن به روش سنتی ،امکانپذیر خواهد باود و سارانجام
آنکه برحسب آنچه در نرریه اجتماع مجازی آورده شد مایتاوان انتراار داشات هیئتهاای
مذهبی بهینوان شبکههای خودتعریف بتوانند با استفاده از ظرفیت فضای مجاازی در ایفاای
نقش جدیتر خود در فرآیندهای اجتمایی ،یملکرد بهتری داشته باشند.
پیشنهادهای پژوهش:

باتوجهبه یافتههای پژوهش میتوان پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی را به شارح زیار اراهاه
 009کرد:

پیشنهادهای پژوهشی

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی یالوهبر دیادگاه مسائولین ،باه بررسای نرار افاراد
شرکتکننده در این هیئتها نیز مبادرت شود.
 توصیه میشود در پژوهشهای بعد ،تماامی مقاوالت محتمال شناساایی شاده ،وبهجای مصاحبه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالیات استفاده شود.
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،یالوهبر هیئتهای مذهبی بانوان ،به وضعیتسایر هیئتهای مذهبی (مردانه و تلفیقی) نیز پرداخته شود.
 توصیه میشود پژوهش مستقلی درباره برگزاری هیئتهای مذهبی در شابکههای پیشنهاد میشود پژوهش مستقلی درباره کارکردهای متنوع هیئتهای مذهبی انجامشده تا بتوان ضمن آشنایی با کارکردهای آشکار و پنهان ،با کارکردهای مثبت ،خنثی
و منفی آن نیز آشنا شد.
پیشنهادهای اجرایی

 آشاانا نبااودن برخاای از ایضاااء هیئتهااای مااذهبی بااا نحااوه اسااتفاده از شاابکههایاجتمااایی مجااازی و نرمافزارهااای پیامرسااان موبااایلی ،موجااب یاادم اسااتفاده
آنها از این وساایل بارای برگازاری ایان هیئتهاا شاده اسات .آماوزش اساتفاده از
ایاان امکانااات ،میتوانااد زمینااه را ب ارای شاارکت بیشااتر ایضاااء در ایاان جلسااات
فراهم کند.
 باتوجهبه کاربرد نرمافزارهای رایانهای در آموزش غیرحضوری بهویژه در ساالهاایاخیر ،پیشنهاد میشود سازمانهای ذیربط با طراحی نرمافزار مناسب بتواند امکان
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اجتمایی مجازی انجام شود تا بتوان بیشتر با نقاط ضعف و قوت آن آشنا شد.

برگزاری هرچه بهتر جلسات مذهبی را در فضای مجازی فراهم کند.
 باتوجهبه تجربیاات باه دسات آماده در دوره کروناا ،پیشانهاد مایشاود مسائولینهیئتهای مذهبی در دوره پساکرونا نیز متناسب با مقتضیات هیئت خود ،آماادگی 005

الزم را باارای برگاازاری جلسااات مااذهبی بااه روشهااای گوناااگون (حضااوری،
غیرحضوری و آمیخته) داشته باشند.
منابع:
 .0احمدی ،ابوالفضل ( .)9913بررسی جامعهشناختی رابطه سبک زندگی و هیئتهای مذهبی .مهندسی
فرهنگی31-91 ،)89(1 ،

 .5اسالمی ،مروارید ( .)9919بررسی شبکههای اجتماعی و تأثیرات آنها بر ابعاد مختلف زندگی .مقالاه
اراهه شد در نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیبهای اجتمایی نوپدید ،تهران.
 .3بصیریان جهرمی ،حسین؛ یرفان مانش ،محماد اماین ( .)9911م العاه تاأثیر آماوزش مهارتهاای
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(علوم کتابداری و اطالعرسانی و فناوری اطالعات).69 -39 ،)96(3 .
 .4حسینی آقاییمقدم ،سید محمدتقی؛ صدیقاوریی ،غالمرضا ( .)9913آسیبشناسری تبلیرغ دینری برا
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911 ،)9(19ا 911
 .6دستوری ،مژگان ( .)9981بررسی دگرگونیهای هیئتهای ماذهبی زناناه :هیئتهاای سانتی و ناو ین.
مطالعات اجتماعی–روانشناختی زنان11-19 ،)9(8 .
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The role of virtual social networks
in holding religious meetings during the coronary heart disease;
Case study: Religious meetings of Shemiran women
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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.

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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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.
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religious delegations will be held in their traditional way or the maximum
capacity of cyberspace will be used in combination.
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