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Abstract 

 Missionaries faced problems in responding to religious doubts during the outbreak of global 
epidemics and after it (Corona), the most important problem in communicating with 
audiences and answering doubts is the loss of communication space for presentation. 

 The cause of this issue can be considered the change of lifestyle in the outbreak of the global 
epidemic that people cannot communicate with their audience like in the past. Various 
methods have been proposed to solve this problem, but most of them have not been effective 
enough, so this article examines a method to answer It is as if he has dealt with religious 
doubts in the era of global epidemics. 

 The method used in this research to solve this problem is the Delphi method, the opinion 
of experts in the field of advertising has been taken, and solutions have been provided for 
this problem, the most important of which is the use of combined methods that take into 
account the face-to-face and virtual aspects in a consolidated manner. 
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فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

گويي به شبهات اعتقادي در دوران اپيدمي هاي جهاني  چگونگي نقش روحانيت در فعاليت و پاسخ 

 (كرونا) 

 ١٦علي اقبالي 

 ٣٠/٠٣/١٤٠١زمان انتشار:             ٠٦/٠٢/١٤٠١زمان پذيرش: 

 چكيده 

شدند كه  روروبه) با مشكالتي كروناآن ( پساجهاني و  ي هايدمي اپ گويي به شبهات اعتقادي در دوران شيوع مبلغان در پاسخ

فضاي ارتباطي براي ارائه است. علت اين قضيه    رفتننيازبيي به شبهات،  گوپاسخمشكل در ارتباط با مخاطبين و    نيترمهم

توانند با مخاطب خود ارتباط گذشته نمي  مانند بهاپيدمي جهاني دانست كه افراد     تغيير سبك زندگي در شيوع  توان يمرا  

لذا اين مقاله به   اند نداشتهمختلفي پيشنهاد شده است ولي اكثر آنها كارايي كافي را  يهاروشبگيرند، براي حل اين معضل 

 ي پرداخته است.جهان ي هايدمي اپبه شبهات اعتقادي در دوران  ييگوپاسخبررسي روشي براي 

است روش دلفي است كه نظر متخصصان در زمينه تبليغ گرفته   گرفتهانجامروشي كه در اين تحقيق براي حل اين مشكل  

توجه به بعد كه   ي تركيبي استهاروشآن استفاده از    نيترمهمشده است و راهكارهايي براي اين مشكل ارائه شده است كه  

 تلفيقي در نظر دارد. صورتبهحضوري و مجازي را 

 كلمات كليدي 

 كرونا، طالب، پاسخگويي، فعاليت تبليغي، آموزش تركيبي 

 دانشجوي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه تهران  ١٦
 



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 

 مقدمه 

است در اين راستا    ي جدجمهوري اسالمي ايران  همچنان در جهان و در كشور  )  ١٩١٨ كوويد(  ١٧كرونا   نگراني از شيوع بيماري 

  در سال   اعتقادي   نامعلوم يهاتيوضع به فكر اجراي راهكار مناسب براي    واحدهاي مربوط به مسائل اعتقادي برنامه ريزان  

 .  كنندمي پيشنهاد  آموزشي راهكار سال جاري براي و  هستند پساكرونا و در دوران كرونا ١٤٠٠ جديد

ي درست صورت پذيرد ميسر  شناس روشي) زماني كه جستجوي شناخت با  ساز هينظردستيابي به هدف اصلي هر تحقيق (

  شود يم از دانش اطالق  رشته ك ي معمول در ي هاوهيشاز قواعد اصول و  وسته يپهمبهي امجموعهي به شناسروشخواهد بود. 

 ).١٣٨٣(بازرگان و همكاران، 

انجام پژوهش اين است كه مشخص گردد چه روشي براي بررسي موضوع خاص الزم است.    منظور از   گريدعبارتبه روش 

و    هاهدفدارد. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به    برعهده  هاافتهنقش را در يك پژوهش علمي روش كشف ي  نيترياصل

د روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم  در مور   توان يمهنگامي    ن ي؛ بنابراماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد

 . )١٣٨٣حجازي و ديگران، ( و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد هاهدفگرفت كه ماهيت موضوع پژوهش، 

به سخن ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي اتخاذ كند كه او را هرچه  

(سرمد  ي تحقيق موردنظر ياري رساند  هاپرسشيي براي پرسش يا  هاپاسخدر دستيابي به    ترارزانو    ترعيسر،  ترآسان،  ترقيدق 

 . )١٣٨٣و همكاران،  

 بيان مسئله

به ويروس كرونا اين امكان سلب گرديده  صورت حضوري فراهم بود اما در حال حاضر باتوجهدرگذشته پاسخگويي به شبهات به

اين شرايط درك شود و   بايد  بهداشتي بيش از قبل صورت پذيرد، بايد به دنبال رعايت پروتكلاست،  هاي  رعايت مسائل 

به   بهتر از گذشته انجام گيرد. در دوران حضوري  و شبهات با همان كيفيت و چه  سؤاالتبهداشتي بود تا پاسخگويي  بسا 

رشناس مربوطه مراجعه كرده و پاسخ  پذيرفت بدين ترتيب كه افراد براي رفع شبهة خود به كاتر انجام ميپاسخگويي راحت

١٧  
١٨  



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

را دريافت   بايد هم فرد    كردنديم شبهة خود  تا    كنندهمراجعهاما در حال حاضر  باشند  و هم كارشناس مربوطه هماهنگ 

موردنظر رفع شبه نمايند. مسئله ديگري كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه دسترسي در زمان    مسئلةبتوانند پيرامون  

 به باتوجهرفع شبه بود اما االن    آمادة كه كارشناس در دفتر و مكان خود حاضر و    جهت نيازا  گرفتيم تر انجام  حضوري راحت

تر  صورت مجازي شركت كردن راحتم است، براي افراد بهشرايط امكان دسترسي كمتر گرديده است. البته ذكر يك نكته مه

يي كه در  هاتيمحدودي خود را با كارشناس مطرح نمايند يكي از  هاشبه  تواننديمخواهد بود، افراد در هر مكان و شرايطي  

خاصي رفع شبه   كارشناس  با  فردي  اگر  بود كه  اين  داشت  بهاست،    كردهيم زمان حضوري وجود  يا    مثالعنواناگر  فرد 

در اين ايام كرونايي    خصوصبهبه هم به لحاظ حضوري سخت خواهد بود    ها آنمكان كرده باشند، دسترسي  كارشناس نقل

ي ديگري كه در زمان حضوري بودن ممكن است پيش  انكتهمكان كرده باشند سخت است.  كه اگر مسافت زيادي را نقل

حاضر باشد كه البته اگر اين   وپاسخپرسشاند در فضاي حضوري هنگام  بيايد اين است كه فرد با تمام جديت و حواس نتو

شد. حال كه با اين مشكالت  و دوباره امكان رجوع داشت اين مشكل جديت و حواس حل مي  شد يم شبهات جايي ذخيره  

امروزي به    يهايدسترسميشيم بايد به دنبال جايگزيني براي آن باشيم، به علت كثرت    سؤاالتحضوري در پاسخگويي به  

از   استفاده  مثل  آنها  انواع  ارتباطي  پيشنهاد ميهاسامانهوسايل  فضاي مجازي  و  تلفن  پيامكي،  اين  ي  سؤال در  شود ولي 

 گويي به شبهات مؤثر و مفيد است.پژوهش اين است كه چه فضايي و به چه نحوي براي پاسخ

 روش پژوهش 

از حيث   و  از نظر هدف كاربردي  پژوهش  به چگونگي نقش طالب در    ي پيمايشي استف ي توص،  هادادهي  آورجمعاين  كه 

ي اطالعات  آورجمعي توصيفي پيمايشي شامل  هاپژوهشپردازد.  گويي به شبهات اعتقادي در دوران شيوع كرونا ميپاسخ

و شبهات مخاطب   سؤاالتبه  پاسخ مربوط به شناسايي راهكارهاي جديد براي  سؤاالتبراي آزمون فرضيه يا پاسخ به  

اطالعات  باشديم جمع  براي  صرف  ابزار  يك  از  فراتر  اكنون  نيز  پيمايش  مجموعه  ديآيم   حساب به.  پيمايش  مشخصه   .

از    ند ارم ساخت منظمي  اطالعات    نيترجي را  نامه پرسش  ازآنجاكه  هاستدادهيا  گردآوري  به  باشديم ابزار  تبديل    نيترجيرا. 

اما    مورداستفادهتكنيك   پيمايشي نيز شده است  پژوهش  وجود    نامهپرسشپيوندي ميان پژوهش پيمايشي و    ضرورتدر 

 ندارد.



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 

بين   افزودن به مجموعه دانش موجود در يك زمينه خاص    هادهيپد تحقيق بنيادي: هدف تحقيق بنيادين تبيين روابط  و 

 .گردنديميا تعديل  د ييتأو  رنديگيممورد بررسي قرار  هاهينظر. در تحقيق بنيادين باشديم

اين نوع تحقيق توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص   . تحقيق كاربردي به سمت  باشديم تحقيق كاربردي: هدف از 

 .شوديم كاربردي علمي دانش هدايت 

. هدف اساسي  شوديمتدوين و تشخيص مناسب بودن يك فرآورده آموزشي انجام    منظوربهتحقيق و توسعه: اين نوع تحقيق  

بر در ابتدا موقعيت نامعين خاصي انتخاب شده و    كهيطوربه،  باشد يم   هاطرحو    هابرنامهوين يا تهيه  اين نوع تحقيقات تد

 . شوديمي پژوهشي طرح يا برنامه ويژه آن تدوين و توليد هاافتهي اساس

في است  توصي   - اين تحقيق از نظر هدف از نوع كاربردي است طرح تحقيق در اين پژوهش توصيفي است از نوع پيمايشي  

كه با گردآوري اطالعات از جامعه آماري    جهت نيازاو پيمايشي است    دهد يم   ارائهبه اين خاطر كه تصويري از وضع موجود را  

 ي هستند كه به توصيف عيني واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوعقات يتحق. تحقيق توصيفي  پردازديم

 .پردازديم

 ١٩مروري بر روش دلفي

 قلمرو پژوهش  

گويي به شبهات اعتقادي در دوران شيوع كرونا با استفاده  : موضوع پژوهش، چگونگي نقش طالب در پاسخقلمرو موضوعي 

 از تكنيك دلفي است.  

 

 : قلمرو مكاني اين پژوهش، طالب مستقر در حوزه علميه قم است. قلمرو مكاني 

 ماه است.  ٤پيشنهاد نامه تا اتمام پژوهش به مدت : فاصله زماني اين پژوهش از زمان تصويب قلمرو زماني 
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 جامعه و نمونه آماري

  شود يمي  آورجمعو اطالعاتي كه از افراد    باشنديمو مبلغين حوزه هاي علميه قم    نظرانصاحبدر اين پژوهش واحد تحليل  

 . كنديم گويي به شبهات را در وضع عموم جامعه مشخص وضعيت تبليغ و پاسخ

نفر    ٣٠كه در گذشته مشغول به فعاليت تبليغ بودند كه تعداد اين افراد    شود يمجامعه آماري اين مطالعه طالبي را شامل  

اين تعداد ميسر و    ازآنجاكهباشد.  مي . بدين شكل  باشدينميين حجم نمونه  لذا نياز به تع   باشديم   ر يپذامكاندسترسي به 

 ي نيست.ريگنمونه جامعه و نمونه در اين مطالعه يكسان بوده و نيازي به روش 

 روش گردآوري اطالعات 

 براي گردآوري اطالعات الزم هم از منابع اوليه و هم ثانويه استفاده شده است.

ي اينترنتي.  ها گاهيپامقاالت    هاكتابي و با مطالعه  اكتابخانه: مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه مطالعات  منابع اوليهف)  ال

 ، تهيه شده است.دسترسقابلي مرتبط داخلي و خارجي  ها نامهانيپا

 است. شدهيآورجمع نامهپرسش لهيوسبهميداني و  راهكارنيز از   از يموردني اوليه هاداده: منابع ثانويهب)

ي انجام شده پيرامون نحوه پاسخگويي به  هاپژوهشيي به شبهات و همچنين بررسي  گوپاسخبنابراين با مطالعه ادبيات حوزه  

 . رندي گ يم شبهات انواع عوامل و راهكارهاي مؤثر در حوزه پاسخگويي شبهات، مورد شناسايي قرار 

 يري گاندازهروايي و پايايي ابزار 

قرار گيرند در اين قسمت پيرامون روايي    موردتوجهروايي و پايايي ابزار پژوهش موارد مهمي هستند كه بايد در هر پژوهش  

 توضيح داده شده است. مورداستفاده و پايايي ابزار 

 

 روايي

ي  هاآزمون. سنجديم ي تا چه حد خصيصه موردنظر راريگاندازهكه ابزار   دهديم مفهوم روايي يا اعتبار به اين پرسش پاسخ 

را   . در  )١٣٨٣،  فرديي دانا(ي كرد  بندگروهتحت سه عنوان كلي روايي محتوا، روايي معيار و روايي سازه    توانيم روايي 



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 

نامه را  است كه افراد متخصص موضوع پرسش دهيگرد سنجش روايي از اعتبار محتوا صوري استفاده  منظوربهپژوهش حاضر 

قرار   بررسي  پرسشانددادهمورد  برخوردار  .  محتوايي  و  منطقي  اعتبار  نوع  از  تحقيق  اين  روش  باشديمنامه  در  كه  چرا   .

يك معيار، يك    درنظرگرفتن كه اين عمل تمام احتماالت مرتبط با    شونديم ي زوجي تمام عوامل با هم سنجيده  هاسهي مقا

 .دي نمايم ل را فاقد اعتبار سؤا

 پايايي

ي در  ريگ اندازهي است. پايايي با اين امر سروكار دارد كه ابزار  ريگ اندازهي فني ابزار  هايژگيوقابليت اعتماد و پايايي يكي از  

پايايي ثبات و سازگاري مفهوم مورد سنجش را    گريدعبارتبه.  دهديمشرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني را به دست  

 ).١٣٨٩دانايي و الواني، ( دهد يم نشان 

پايايي آن را سنجيد تكنيك تحليل سلسله مراتبي    توان يمي چند شاخصه موجود، تنها تكنيكي كه  ريگميتصمدر بين فنون  

آمار است. بدين منظور براي هر ماتريس   ي چند معيار متفاوت از سنجش پايايي درريگميتصماست. سنجش پايايي در فنون  

ي زوجي  هاسهي مقاتصميم استخراج شده طبق نظر خبرگان بايستي نرخ ناسازگاري محاسبه گردد تا مشخص شود كه آيا بين  

عوامل    دودوبهبه مقايسه    رندهيگمي تصموجود دارد يا خير. بديهي است چون    قبولقابلسازگاري    رندگانيگميتصمو نظر  

ي با محاسبه نرخ  هاسهيمقاي وي در كل باهم سازگار نباشند، لذا وجود سازگاري يا عدم سازگاري در  هاسهي مقاامكان دارد  

تعيين   اگر  گردديم سازگاري  رياضي  زبان  به  كامل  هاسهيمقا.  سازگاري  از  مي  برخورداري  آنگاه  نوشت: باشد   توان 

퐴  × 푎 =  푎3,…,n          بنابراين اگر تمام مولفه هاي ماتريس از سازگاري كامل برخوردار باشند

퐴مي توان گفت:                   =   

  گردديم ي وجود دارد، لذا با محاسبه نرخ سازگاري تعيين هاسهي مقاكرد كه در عالم كاربرد خطا همواره در  خاطرنشان بايد 

 .گردديم قابل قبولي برخوردار است يا خير، نرخ سازگاري به شرح زير محاسبه كه آيا خطا از ميزان 

 

푤                                                                                 푤گام اول: محاسبه بردار مجموع وزني = w × a

Cv                                                                                      Cvمحاسبه بردار سازگاري   :گام دوم =
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                                      محاسبه شاخص سازگاري                                                            :گام سوم

CR)(  آن   محاسبه نرخ   : گام چهارم =
كه توسط ساعتي و هركر تهيه شده است،    ٣-١نشان دهنده مقدار شاخص تصادفي است. اين شاخص از جدول    كه در آن  

 استخراج ميگردد. 
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هاي از سازگاري قابل قبولي برخوردار  باشد جدول مقايسه  ١اين مقدار كمتر از    چنانچهدر تحليل شاخص سازگاري بايد گفت  

اي  به عمل آيد، از طرفي گسترش استفاده از اعداد فازي و فاصله  دنظريتجد هاي  است. در غير اين صورت الزم است در مقايسه

ي  هانامهپرسشنيز براي محاسبه نرخ ناسازگاري وجود دارد، براي تعيين پايايي    ي مختلفيهاروش  ي تصميمهاسيماتردر  

هاي زوجي قطعي سازگار باشد  اگر ماتريس مقايسه گردديم محاسبه  ها سيماتري، نرخ ناسازگاري هريك از ريگ ميتصم

يي با  هاسيماتري تصميم فازي را به  هاسيماترهاي زوجي فازي نيز سازگار خواهد بود. پس بايستي ابتدا  ماتريس مقايسه

كه طرز    گردديم استفاده      هيناحي قطعي سازي به نام روش مركز  هاروشاعداد قطعي تبديل كرد كه بدين منظور از  

. در اين صورت اعداد مثلثي فازي به يك عدد قطعي تبديل  باشديمر  صورت زيبه  محاسبه آن براي عدد فازي  

 : گردنديم

 مركز ناحيه عدد مثلثي  

 푐푎 = ( ) ( )

 

 



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 

ماتريس هاي تصميم گيري كه   در بخش تحليل يافته پس از دي فازي كردن تبديل اعداد فازي به اعداد قطعي با روش

متشكل از اعداد فازي مثلثي مي باشند، طبق چهار گام فوق اعداد فازي به يك عدد قطعي تبديل مي شوند در بخش بعد  

 نرخ هاي ناسازگاري محاسبه مي گردد. براي همه ماتريس هاي تصميم گيري 

 ها ه داد  ليوتحل هيتجزروش 

شخص    ني؛ بنابراي خام دشوار و غيرممكن استهادادهتفسير كردن به معناي تبيين و معنا بخشيدن به دادهاست. تبيين  

ي و  كاردستي تنظيم پردازش  بند طبقهكند و سپس به تفسير آنها بپردازد. تحليل به معني    ل يوتحلهيتجزرا    هادادهبايد  

و قابل تفسير    فهمقابلبه شكل    هاداده  ليتحلي پژوهش است. هدف از  هارسشپبراي يافتن پاسخ براي    هادادهخالصه كردن  

به  قرار دارد. در تفسير كردن باتوجه  موردمطالعهي گوناگون مرتبط با مسئله پژوهش را  رهايمتغبتوان روابط    كهي نحوبهاست،  

اين روابط    رديگيميي پيرامون روابط مطالعه شده در پژوهش انجام  هااستنباطنتايج تحليل   يي به  هايريگ جهينتو درباره 

 در جستجوي معاني و كاربرد آنهاست. كند يم ي كه نتايج پژوهش را تفسير د. پژوهشگريايم عمل 

 

 استفاده از تكنيك دلفي

بر روي يك پروژه دفاعي كار    كهيهنگام و همكارانش در شركت رند    ٢٠توسط االف هلمر  ١٩٥٠دهه    روش دلفي در اوايل

 . )٢٠١٢يوسف،  ( ايجاد شد  كردند يم

پيشگويي در يونان گرفته شده كه   نام  از  را    توانستهيمنام دلفي  اين روش شامل گردآوري نظرات  ن يبشيپآينده  ي كند. 

،  ٢١(تنگارانتيام وردمناحتمالي جنگ اتمي به كار گرفته شده    ريتأثي  ني بشيپكه ابتدا توسط ارتش براي   شوديم خبرگان  

ي ضروري باشد، استفاده از دلفي مفيد خواهد بود. احرفهو نظرات خبرگان و شاغالن    هاقضاوتي  ريكارگ به، هرجا كه  )٢٠١٤

پژوهشگر ميان  متقابل  فرايند گروهي است كه شامل ارتباط  از خبرگان شناسايي شد  دلفي يك  با  و گروهي  ه در ارتباط 

 .)٢٠١٢يوسف،  ( شوديمنامه اجرا از راه پرسش معموالًموضوع مشخص است كه 

٢٠  
٢١ 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

كه با    دهد يم اجازه    افراد گروهموردنظر به   ي كه فراينداگونهبهدلفي روشي است كه براي ساختاردهي فرايند ارتباط گروهي  

يك مشكل پيچيده روبرو شوند و به آن بپردازند. دستيابي به اين ارتباط ساختاريافته زماني امكان پذيراست كه شرايط زير  

: )٢٠١٠، ٢٢وتراف  (استون وجود داشته باشند 

 

درباره اطالعات و دانش دريافت شده از خبرگان وجود داشته باشد.   بازخوردروشي براي ارائه  .١

 براي ارزيابي نظر خبرگان وجود داشته باشد روشي  .٢

خبرگان فرصت داشته باشند تا ديدگاه خود را تغيير دهند .٣

 ناشناس ماندن خبرگان.  .٤

اما دلفي    دانند يم ي  نيبشي پي براي آن  اهيروي دارد،  نيبشيپ ي دلفي را به علت كاربرد چشمگيري كه در حوزه  اعدهگرچه  

  باشدينمي شناخته شده نيست يا در دسترس  درستبهي تاريخي كه يا  هادادهيا    روزبهي  هادادهدر حوزه ديگر چون گردآوري  

،  همكارانو    ٢٣لينستون(  باشدمي  هاانساني ادراك شده  هازهيانگي واقعي و  هازهيانگي و ايجاد تمايز ميان  سازشفافو  

٢٠١٠( . 

 : )٢٠١٠  همكاران،لينستون و ( كند يمي دلفي را آشكار ريكارگبهيك يا تعداد بيشتري از ويژگي زير نياز به  معموالً

بررسي   .١ با  سادگبهمسئله مورد  اما  هاك ي تكني  نيست  سازگاري  قابل  از قضاوت نظر    توانديم ي تحليلي دقيق 

شود برمند جمعي 

اين مسئله پيچيده .٢ قرار است در آزمودن  با    افرادي كه  باشند درگذشته ارتباط چنداني  داشته  نقش  و جامع 

را ارائه كنند.   هامهارتو  هاتجربهيكديگر نداشته باشند تا بتوانند طيف متنوعي از 

صورت رودررو با آنها ارتباط برقرار كردبيش از تعداد معمول باشد كه نتوان به ازي موردنتعداد افراد  .٣

صورت مرتب و منظم جلسه گروهي برگزار كرد. هزينه سبب شود كه نتوان بهزمان و  .٤

را افزايش داد.  رودرروي  هاجلسهي اثربخشارتباط گروهي بتوان  نديفرابا كمك  .٥

ناشناس بودن فرد بايد تضمين شود. مخالفت ميان اعضا چندان شديد باشد كه  .٦

٢٢  
٢٣  



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 

 جلوگيري شود.  بر جمع ناهمگوني اعضاي گروهي دلفي بايد حفظ شود تا از تسلط شخصيت خاص يا اكثريت .٧

. معموالً هدف دوره نخست، شناسايي موضوعات مرتبط با مسئله پژوهش  شوديم دوره انجام    ٢ي حداقل در  معمول روش دلفي  

نامه دوره نخست توسط خود  يي كه با روش دلفي انجام شده پرسشهاپژوهش، در بسياري از  )٢٠٠٧تنگاراتينگام،  (  است

پژوهشگر و بر اساس مرور گسترده و فراگير ادبيات يا از طريق گروهي از خبرگان يا استفاده از تيم سرپرستي انجام شده  

  ).٢٠١٦، است (مالن

. در دور دوم و  رديگيمنامه دوم در اختيار خبرگان قرار  و پرسش  ي دريافتي ويرايش شدههاپاسخپس از پايان دور نخست  

صورت  باشد و بهي عوامل گوناگون بر اساس ميزان اهميتشان ميبندرتبهو هدف از آنها    باشديم   تريتخصصي پس از آن  دورها

 .)٢٠٠٧ ،تنگاراتنيگام( شونديم كمي تحليلي 

ا ميزان  بر سر  كه  اين است  دلفي  اجراي  از  يا  هدف  اولويت عوامل  و  توافق  هاپرسشهميت  آيد    به دست ي مطرح شده 

 . )٢٠٠٤(هنافين، 

 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

  اندكاررفتهبهي گوناگون هاپژوهشدر بخشي از مقاله خود جدولي درباره شرايط توافق ميان خبرگان ارائه كرده است كه در 

 : بخشي از آن جدول در زير ارائه شده است

 ) شرايط توافق ميان نخبگان ٢-١جدول (

 تحقيقات همسو  شرايط توافق/ عدم توافق  نام پژوهشگرش

همكاران   ١ و  كميل 

)٢٠٠٠( 

% يا بيشتر از نظرات خبرگان، در  ٣٠كه    دهد يم عدم توافق زماني رخ  
(انقطه  ٩باالي طيف ليكرت    سوم ك ي ي )  ٩  تا   ٧ي  پايين    سوم ك يا 

 طيف

 

 

، ٢٤(هنافين 

٢٠٠٤( 

همكاران  ٢٥راجرز   ٢ و 

)٢٠٠٢( 

ميزان توافق در دور دوم، از درصد تعداد خبرگاني كه نظرات آنها در  
 . شوديماز ميانگين قرار گرفته باشد، تعيين  ٦٤/١فاصله 

نظرات خبرگان در موارد زيادي با هم  «توافق كيفي، به اين معني كه   ) ٢٠٠٣( ٢٦ونزلينگين ٣
 تفاوت نداشته باشند.» 

و   ) ٢٠٠١( ٢٧ميلر ٤ عمومي»  «توافق  چون  واژگاني  از  استفاده  كيفي:  توافقي 
 «ناهماهنگي ميان نظرات» ، «پراكندگي نظرات» و...

آيد كه درصد مشخصي از نظرات در  معموالً توافق زماني به دست مي ) ٢٠٠٦ميلر ( ٥
 ي، قرار گيرد. اشدهبازه از پيش تعيين  

و  ٢٨(هسو

 همكاران،  

٢٠٠٧( 
  ليكرتي  انقطه  -٧% نظرات در دو نقطه از مقياس  ٨٠  كهيهنگام ) ١٩٨٣( ٢٩دوبيت ٦

 قرار
  ٤يا  ٣نقطه اي ليكرت عدد -٤خبرگان در مقياس  % ٧٠هنگامي كه  )١٩٨٢( ٣٠گربن ٧

 را
 

  پژوهشگروابسته به تفسير    رونديم يي كه براي تعريف و تعيين به كار  ارهاي معي كه بايد بدان توجه شود اين است كه  انكته

 اي  كه يا به سطح از پيش تعيين شده  ابدييم تا زماني ادامه    هادورهتكرار    هسو و استفورد)، همچنين در روش دلفي (  است

 

٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 

% از خبرگان  ٧٠  چنانچه. در پژوهش حاضر  )٢٠٠٧  ،٣١گروبالر(يا يكديگر اطالعات جديدي به دست نيايد    مي ابيدستاز توافق  

است. اگر در دوره    آمدهدستبهبراي عاملي اهميت زياد يا اهميت بسيار زياد در نظر بگيرند يعني بر روي آن عامل توافق  

نامه دور دوم نيز وارد شد به اين دليل كه ممكن بود خبره  نيامد آن عامل در پرسش  به دستنخست بر روي عاملي توافقي  

    هد. بخواهد نظر خود را تغيير د

 هاي پيشنهادي دور اول راه

قرار بگيرد يكي از طريق ارتباط آنالين مجازي است، اگر به دنبال پاسخگويي باشند    مورداستفاده  توانديمهاي مختلفي  راه

ارتباط   مانند بهي  ريگارتباطصورت آنالين زماني را تعريف كرده و در خدمت عزيزان باشند، در واقع اين شكل  به  تواننديم

 از طرق مجازي بيشتر صورت پذيرد بهتر خواهد بود. هايريگ ارتباط هرآنچهحضوري است، 

كار    توانديم پاسخگويي   اين  براي  بايد  منتهي  شود  انجام  تلفني  تماس  طريق  توسط  زيرنامهبراز  زماني  و  شود  انجام  ي 

 صورت صوتي است.  كارشناسان اعالم شود، البته در اين مورد بايد يادآور شويم ارتباط فقط به

صورت پيامك هست، به اين صورت كه افراد داراي شبهه سؤال خود  پاسخگويي به  شوديم  برده نامراهكار ديگري كه از آن  

پاسخگو خواهند بود، البته اهم اين مواردي كه مطرح گرديد، در واقع همان ارتباط آنالين    را مطرح كرده و كارشناسان محترم

پاسخگويي با اشكال مواجه خواهد شد    عتاًيطبصورت متني درست انتقال پيدا نكند و به سؤاالتبسا برخي مجازي است، چه

براي پاسخگويي به شبهات طوري آماده كرد كه فرد   ، بايد به اين نكته بيشتر دقت شود كه بايد فضا را دستنيازاو مواردي 

 شبه بيشتر نشود و از آن بپرهيز كند.  وجودآمدنبهپاسخگو بعد دچار اشكال و 

 هاي پيشنهادي دور دوم راه

  نددر زمان كرونا ويروس تبليغ كنمديران عقيدتي و نظارت  چگونه اين قسمت از پژوهش به دنبال پاسخ به سؤال زير است؛ 

بدون عدم  به جو فكري به وجود آمده پيشنهاد اين است كه  باتوجه،  نشودديران  شامل حال م   مخاطبين كه بازخورد منفي  

د. براي  نادامه دهرا  ان  شكار  مديران عقيدتي ولي از طرفي قصد اين است كه در هر شرايطي    شود ها تبليغ نپروتكلرعايت  

 .رعايت شودبايد تبليغات نكات زير را 

 !شودمستقيم تبليغ ن •

٣١  



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

با  ي كه تبليغ متوجه شود! البته هر كارمستقيم  صورتد كه مخاطب بهشون تبليغجوري در تبليغات فضاي مجازي  •

 .ي جو موجود دقت شودهاظرافت هباشد مخاطب متوجه خواهد شد پس بآن   ضرورت و موج كرونا استفاده از 

 .دشوو با حساسيت زيادي تبليغ نويسي د شوبراي اين كار به تيترهاي تبليغاتي خيلي دقت  •

اين    اتياز محتواهاي آموزشي استفاده شود. جزئ  توانيتبليغ شود. براي مثال م  مي رمستق يصورت غ سعي شود به •

در اينترنت مقاالت زيادي است كه    يعموم ولي درباره تبليغات غيرمستقيم و روابط  گنجدينم  ه نكته در اين مقال

 .كمك كند  مديران عقيدتي و نظارتبه  توانديمطالعه آنها م

در    تواندياين مورد م  شود آنها مطالعه    ي هاديگر را ديده و كامنت  موضوعات تبليغاتي اينستاگرام براي    ي هاپست •

 .ندبه مديران عقيدتي و نظارت كمك ك  د شويتبليغ نويسي و روشي كه انتخاب م

ي  هاپستكه در زير    شود يم پيشنهاد    گذارند يميي كه افراد مخالف و معاند  هاپستگويي در  تشكيل گروه پاسخ •

 مختلف كامنت گذاري شود. 

تيتر متفاوت را در نظر بگيريد در جاهاي    ٢تبليغ مختلف يا    ٢براي اين كار  ،  تست استفاده شود A/B از روش •

نفري از افراد    ١٠٠٠دسته    ٢متن مختلف پيامك را به    ٢به اشتراك بگذاريد. يا  را  تبليغات    توجه زياد با  پربازديد  

روز متفاوت ولي يك ساعت خاص ارسال شود. ببينيد كدام پيامك بيشترين مخاطبين را براي مديران عقيدتي    ٢در  

مديران عقيدتي و نظارت داده    اون تبليغي كه بيشترين بازخورد را به   B يا پيامك  Aو نظارت آورده است. پيامك

 .صرف آن شود ي مديروقت و سرمايهتكرار شود و 

 

 نتيجه 

  در آموزش اي از آموزش حضوري وآموزش تركيبي «آموزه،  شوديم به دليل وضعيت كنوني پيشنهاد آموزش تركيبي پيشنهاد  

شرايط    بهباتوجهكار هستند.  تلويزيون نيز پاي  و  آموزشي  هايبسته  كرونايي،   خاص   شرايط  در  كه   بود»  خواهد  مجازي  فضاي

 .شودها در اين بسته تركيبي مشخص ميسهم هريك از بخش تيوتربمي تعلمتفاوت 

 

هاي هر دو رويكرد آموزش (سنتي و الكترونيكي) يك رويكرد مؤثر براي رسد كه يادگيري تركيبي با داشتن مزيتبه نظر مي

يادگيري، سهولت   اثربخشي  ارائه فرصتافزايش  به دليل  باشد. همچنين  به مواد آموزشي    منظور بههاي مختلف  دسترسي 



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 

هاي فردي فراگيران نيز به طور مناسبي توجه  شود كه در كنار افزايش جذابيت آموزش، به تفاوتيادگيري، موجب آن مي

هاي مختلف براي آموزش ضروري به نظر وشر  از   استفاده  دليل  همين  به  و  گيرندنمي ياد شود، زيرا همه افراد به يك شيوه

 .رسدمي

تواند دو روش آموزش حضوري (سنتي) و آموزش مجازي مي  مبلغ ماهيت آموزش، پويايي آن، نوع محتوا و غيره،    بهباتوجه 

به روش  اين  كند  تركيب  را  ك برآورد  نحو  بهترين  به  را   يادگيري   قواعد   و  برنامه  تا   كند مي  كمك معلم (الكترونيكي)  ند.  ه 

را ارائه    ي فردمنحصربهها، ارزش  هاي مختلف ارائه داد. هركدام از اين روشتوان در فرمتراهكارهاي آموزش تركيبي را مي

 .دهند مي

توانند به طور كامل با رويكرد حضوري و يا يك رويكرد كامالً آنالين اغلب نيازهاي آموزشي را نمي  مبلغ  كرونا بحران  بهباتوجه 

برطرف كنند. اساساً، براي رسيدن به نتايج موردنياز، مجبورند بخشي از محتواي درس را با رويكرد حضوري و بخشي ديگر  

 .رويكرد، يعني «آموزش تركيبي» ضروري است  صورت مجازي ارائه دهند. به اين دليل تركيبي از هر دورا به

 مزايا

 كند.  يادگيرنده محور است و كنترل بيشتري را براي مخاطبين فراهم مي .١

 سازد.  كند، دسترسي به منابع آنالين را فراهم ميپذيري كه براي مخاطبين ايجاد مي. عالوه بر انعطاف٢ 

كه صوتي باشند) مجدد گوش  هاي موضوعي را (درصورتيتوانند بحث. پس ازآنكه كالس مجازي پايان يافت، مخاطبين مي٣ 

 كه تصويري باشند) مشاهده كنند.  دهند يا (درصورتي

، تجربه يادگيري بهتري را به وجود آورند  دارپرطرفو راهكارهاي جالب و    كنندهسرگرمتوانند با توليد محتواي  مي  بلغين . م٤

 كه موجب يادگيري بيشتر شود. 

 (كرونا)   يجهان يها ي دمي دوران اپ يبه شبهات اعتقاد  ييگودر پاسخ  تينقش روحان، ٧٦             



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

تواند به  محتواي درسي و شرايط محيطي موجود در شهرهاي مختلف (وضعيت سفيد، زرد يا قرمز)، آموزش نمي  بهباتوجه .  ٥

) آنالين  پلتفرم  طريق  از  است  الزم  بلكه  شود؛  محدود  (سنتي)  اس  يهابرنامه  مثالً آموزش حضوري  ام  مسيرهاي  ٣٢ال   (

 يادگيري ادامه يابد. 

  بازخورد   و  يابي ارزش  اجرا،  ،يطراح  ،يازسنج ين  يخوببه  ،يبيترك   يريادگي   دهندهليتشك  يها شاخص  و  هامؤلفه  ابعاد،  اگر

 .  باشد داشته  فراوان ريتأث رندگانيادگ ي يل يتحص عملكرد  بهبود بر منعطف،  و  يمنطق كرديرو  ك ي  عنوانبه توانديم رند؛يبگ

معايب 

هايي براي رفع مشكالت حلتر به دنبال راهاندركاران آموزش الزم است هرچه سريعاجراي آموزش تركيبي دست  منظوربه

 زير باشند:  

 . تدابيري براي مناطقي كه تحت پوشش آنتن مخابرات نيستند، انديشيده شود.  ١

مجازي، ارائه امكانات از قبيل محتوا،    جهت آموزش الكترونيك و   ييهاآموزش،  مبلغانهاي  . در راستاي ارتقاي توانمندي٢

 افزار بينديشند. افزار و سختنرم

 .  گرفته شوددر نظر    هاييابتدا خصوصبهكودكان كه در ابتداي تحصيل خود هستند . برنامه خاصي براي  ٣

متفاوت)، در نظر    هاي جسمانيهاي خاص اقشار كودكان استثنايي (كودكان با معلوليت. دستورالعمل مناسب براي آموزش٤

 .  گرفته شود

 العبور قرار دارند؛ انديشيده شود.  كه در مناطق صعب .... راهكاري براي آموزش در اقشار كپري، كانتينري و..٥

 .براي آموزش در اقشار عشايري، فرايند آموزشي مناسب در نظر گرفته شود.  ٦

 

٣٢ 



 (كرونا)   يجهان  يها يدمي دوران اپ  يبه شبهات اعتقاد ييگودر پاسخ تينقش روحان، 
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