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ربرسی رابطه ارزیابی دانشآموزان از لکرد مبلّغان روحا ی مد رس و
نگرش آانن هب روحانیت
(مورد مطالعه :استان چهارمحال و بختیاری)
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نعمتالله کرمالهی

3

حبیبالله اسداللهی

چکیده

هــدف از ایــن مقالــه ،بررســی رابطــه دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری ،شــیوه و محتــوای ســخن
ّ
مبلغــان روحانــی مــدارس و نحــوة نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــت اســت .ایــن تحقیــق بــا
روش پیمایــش و تکنیــک پرسشــنامه انجــام شــده اســت .جمعیــت آمــاری ،شــامل دانشآمــوزان
دبیرســتانی اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،حجــم نمونــه آمــاری  352نفــر و روش نمونهگیــری

خوش ـهای طبق ـهای اســت .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش 79 ،درصــد پاس ـخگویان ،دانــش دینــی
ّ
مبلغــان را بــاال میداننــد؛  74/7درصــد وضعیــت ظاهــری 73/6 ،درصــد شــیوه صحبــت ،و 71/3
ّ
درصــد محتــوای صحبــت مبلغــان را مناســب ارزیابــی کردهانــد .تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی
ّ
پاســخگویان از دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری ،شــیوه و محتــوای ســخن مبلغــان برحســب
جنســیت ،ســال تحصیلــی و رشــته تحصیلــی وجــود دارد .میانگیــن نگــرش دانشآمــوزان بــه
ّ
ّ
روحانیــت ،قبــل از حضــور مبلغــان  10/2و بعــد از حضــور مبلغــان 13/4 ،اســت .لــذا حضــور
ّ
مبلغــان توانســته  3/2نمــره میانگیــن نگــرش دانشآمــوزان را تغییــر مثبــت دهــد .همچنیــن دانــش
ّ
دینــی ،وضعیــت ظاهــری و شــیوه و محتــوای صحبــت مبلغــان ،رابطــه مثبــت بــا نگــرش دان ـش
آمــوزان بــه آنهــا دارد.
ّ
واژگان کلیــدی :مبلغــان مــدارس ،نگــرش ،روحانیــت ،دانـش دینــی ،وضعیـت ظاهــری ،شــیوه
و محتــوای صحبــت.

 . 1تاریخ دریافت مقاله 96/1/27 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/2/23 :

 .2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلومn.karamollahi@yahoo.com 
 .3کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم
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سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

تبلیــغ در فرهنــگ اســامی از اصــول بســیار مهــم و یکــی از رســالتهای علمــای دیــن اســت.
تبلیــغ بــه معنــای انتقــال پیــام از طریــق برقـراری ارتبــاط ،بــه منظــور افزایــش آگاهــی و تربیــت
اخالقــی مخاطــب ،بــا اســتفاده از ابـزار و شــیوههای مشــروع اســت .بنابرایــن هــدف در تبلیــغ
دینــی ،عــاوه بــر آگاهیبخشــی ،خصلــت تربیتــی نیــز دارد و غایــت آن ،ایجــاد تغییــر در
نگرشهــا ،گرایشهــا ،عقایــد و درنهایــت رفتــار مخاطبــان اســت .بــه بیــان دیگــر در تبلیــغ،
مقصــود اصلــی نــه ِصــرف انتقــال پیــام ،بلکــه «اقنــاع و ترغیــب» مخاطــب از طریــق ارتباطــات
ّ
کالمــی و غیرکالمــی (انگیزههــا ،رفتارهــا و ویژگیهــای فــردی و اجتماعــی) مبلــغ اســت.
پیامدهنــده ،مخاطــب و پیــام ،ســه رکــن اصلــی تبلیــغ دینــی هســتند .روحانیــان بــه عنــوان
ّ
مبلــغ و انتقالدهنــده پیــام دیــن ،نقــش اساســی در امــر تبلیــغ دارنــد .توجــه بــه ویژگیهــای
مخاطــب و تناســب پیــام بــا شـرایط فکــری و ســنی و اقتضائــات روانــی او نیــز میـزان اثربخشــی
تبلیــغ را افزایــش میدهــد .در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف و بــا توجــه بــه اهمیــت مخاطبــان
ّ
نوجــوان و نیازهــای دینــی دانشآمــوزان ،متولیــان تبلیغــی ،طــرح اع ـزام مبلغــان بــه مــدارس را
بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش برنامهریــزی و اج ـرا کردهانــد .ب ـرای افزایــش اثربخشــی ایــن
ّ
طــرح ،آمــوزش مبلغــان جــوان در زمینــه شــیوههای ارتبــاط بــا نوجوانــان ،نیازســنجی آنــان،
ّ
و شــیوة پاســخگویی بــه سؤاالتشــان بــا جدیــت دنبــال شــده اســت .اکنــون بعــد از ســپری
ّ
شــدن یــک دهــه از اج ـرای ایــن طــرح ،الزم اســت کــه عملکــرد مبلغــان مــدارس و تأثیــر آن
بــر نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ارزیابــی شــود .بنابرایــن در ایــن مقالــه بــا اذعــان بــه
تأثیرپذیــری نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان از عوامــل مختلــف ،در کنــار ارزیابــی عملکــرد
ّ
مبلغــان و نحــوة نگــرش دانشآمــوزان بــه آنهــا ،رابطــه دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری ،شــیوه و
ّ
محتــوای صحبــت مبلغــان و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان نیــز بررســی میشــود.
با عنایت به این مطالب ،این مقاله درصدد پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
ّ
1.1ارزیابی دانشآموزان از دانش دینی مبلغان روحانی مدارس چگونه است؟
ّ
 2.2ارزیابــی دانشآمــوزان از وضعیــت ظاهــری مبلغــان روحانــی مــدارس چگونــه
اســت؟
ّ
3.3ارزیابــی دانشآمــوزان از محتــوا و شــیوه صحبــت مبلغــان روحانــی مــدارس
چگونــه اســت؟
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4.4نگرش دانشآموزان به روحانیان چگونه است؟
ّ
5.5دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری و شــیوه و محتــوای صحبــت مبلغــان روحانــی
مــدارس ،چــه رابطــهای بــا نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان دارد؟
 .2چارچوب نظری
ّ
حضــور مبلغــان در مــدارس ،نوعــی ارتبــاط میانفــردی اســت کــه هــدف از آن ،انتقــال پیامهــای دینــی
بــه دانشآمــوزان و ترغیــب آنهــا بـرای پایبنــدی بــه رفتارهــای دینــی و درنهایــت تربیــت دینــی دانـش
ّ
آمــوزان اســت .بنابرایــن میتــوان حضــور مبلغــان در مــدارس و ارتبــاط آنهــا بــا دانشآمــوزان را نوعــی
فراینــد ارتباطــی اقناعــی دانســت .اقنــاع یــک فراینــد ارتباطــی اســت کــه بــا ارســال داوطلبانــه یــک
پیــام بــه گیرنــده ،در پــی نفــوذ در اوســت (کیــا و ســعیدی .)180 :1383 ،اقنــاع ،هــدف اساســی و غایــی همــه
رفتارهــای ارتباطــی اســت .ارتبــاط موفــق و مؤثــر ،ارتباطــی اســت کــه اقنــاع را بــه دنبــال داشــته باشــد.
در ایــن صــورت میتوانیــم بــه آن ارتبــاط متعالــی نیــز بگوییــم (متولــی .)74 :1384 ،بــه بیــان دیگــر «اقنــاع
فراینــدی اســت کــه از خــال آن میکوشــیم تــا نگــرش دیگـران را تغییــر دهیــم و بــه تعبیــر ســادهتر بــه
مفهــوم کوششــی بـرای تغییــر نگــرش اســت» (کیــا و ســعیدی.)181 :1383 ،
مـک گوایــر الگــوی اقناعــی را بـرای بررســی رابطــة اقنــاع و نگــرش مطــرح کــرده اســت« .مــک
گوایــر ابتــدا عناصــر مختلــف ارتبــاط را معرفــی میکنــد .ایــن عناصــر عبارتانــد از :منبــع،
پیــام ،مج ـرا و گیرنــده .او ســپس فراینــد اقنــاع را بــه پنــج مرحلــه تقســیم میکنــد :توجــه بــه
پیــام ،درک ،تمایــل ،پذیــرش و اقــدام .بــه گفتــه مکگوایــر اگــر ارتبــاط بخواهــد تأثیــری بــر
فــرد داشــته باشــد ،گیرنــده بایــد تمــام ایــن مراحــل را بهترتیــب طــی کنــد .بنابرایــن مرحلــه اول
ب ـرای گیرنــده ،ایــن اســت کــه در برابــر پیــام باشــد .پیــام نمیتوانــد بــر گیرنــده تأثیــری داشــته
باشــد ،مگــر اینکــه بــه مخاطــب برســد .بعــد از توجــه ،مرحلــه درک پیــام اســت .مباحــث و
نتیجهگیــری پیــام بایــد فهمیــده شــود .مــک گوایــر بــه توجــه و درک عوامــل «قــدرت پذیــرش»
ِ
پیــام اشــاره دارد .مرحلــه بعــد ،تمایــل اســت یــا پذیــرش نتیجــه و توصیههــای پیــام .ایــن همــان
چیــزی اســت کــه بــه آن تغییــر نگــرش میگوینــد» (تــن.)108 :1388 ،
«الگــوی مــکگوایــر از سادهاندیشــی معمــول در بســیاری از مطالعــات اولیــه اقنــاع کــه تغییــر
در نگرشهــا یــا تمایــل را بــه عنــوان اثــر اصلــی ارتبــاط انــدازه میگرفتنــد ،اجتنــاب میکنــد.
بــه نظــر او بســیاری از متغیرهایــی کــه مــورد مطالعــه قـرار میدهیــم ،میتوانــد آثــار معکوســی
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ً
در مرحلــه دریافــت (توجــه و درک) و تمایــل داشــته باشــد .مثــا اعتمــاد بــه نفــس اثــری مثبــت
ً
در مرحلــه دریافــت و اثــری منفــی در مرحلــه تمایــل دارد .مثــا اف ـراد باهــوش پذی ـرای پیــام
هســتند؛ زی ـرا آنهــا ظرفیــت توجــه بیشــتری دارنــد و بهتــر میتواننــد مباحــث پیــام را بفهمنــد.
همزمــان میتــوان از آنهــا انتظــار داشــت کــه نســبت بــه تغییــر مقاومــت نشــان دهنــد (عامــل

تمایــل)؛ زی ـرا نســبت بــه نگرشهــا و رفتارهــای موجودشــان مطمئــن هســتند» (همــان ،ص.)109
علــوم اجتماعــی و رفتــاری دچــار کمبــود نظریــه در خصــوص تغییــر نگرشهــا و ســنجش آنهــا
نیســتند .در ســال  ،1968آســتروم تخمیــن زد کــه  34نظریــه متفــاوت دربــاره تغییــر نگرشهــا
وجــود دارد .مــا در ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی تأثیــر ارتبــاط اقناعــی (تبلیــغ چهــره بــه چهــره)

ّ
مبلغــان روحانــی مــدارس بــر نحــوه نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان هســتیم .لــذا تبلیــغ
چهــره بــه چهــره (اقنــاع) متغیــر اصلــی مســتقل ،و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان متغیــر
وابســته محســوب میشــود .بنابرایــن ب ـرای بررســی ایــن موضــوع ،از نظریههــای رایــج اقنــاع
اســتفاده میکنیــم و الگــوی نهایــی ســنجش نگــرش را بــر اســاس آنهــا مطــرح میســازیم.
نظریههــای اقناعــی بــه دو دســته تقســیم کلــی میشــوند .1 :نظریههــای یادگیــری اقنــاع؛ .2
نظری ـه کارکــردی نفــوذ اجتماعــی ِک َلمــن.
در ایــن پژوهــش یکــی از نظریههــای یادگیــری اقنــاع را بــرای دســتیابی بــه الگــوی نهایــی
پژوهــش برگزیدیــم.
«نظریههــای یادگیــری در روانشناســی کــه بــه آنهــا نظریههــای محــرک ـ پاســخ و رفتــاری
میگوینــد ،نشــان میدهــد کــه چگونــه پاســخ ارگانیســم ،مرتبــط بــا محرکــی اســت کــه در
محیــط بــه او داده شــده اســت .بــه فراینــدی کــه طــی آن ،ارگانیســم بهدفعــات بــه محــرک پاســخ
میدهــد ،شرطیســازی یــا یادگیــری میگوینــد .دو الگــوی یادگیــری اصلــی وجــود دارد:
شرطیســازی کالســیک و شرطیســازی ابــزاری» (همــان ،ص.)117
در ایــن پژوهــش نظریــه اصلــی بــرای ترســیم مــدل پژوهــش ،نظریــه شرطیســازی ابــزاری
اقنــاع هاولنــد ،جانیــس و ِک ِلــی اســت کــه بــه تبییــن دقیــق آن میپردازیــم و الگــوی ایــن نظریــه
درنهایــت بـرای مــدل ایــن پژوهــش اســتفاده خواهــد شــد.

«در ســال  1953هاولنــد ،جانیــس و کلــی در کتــاب ارتبــاط و اقنــاع ارتبــاط اقناعــی را فراینــدی
ـوال کالمــی) را ارســال م ـیدارد کــه رفتــار
تعریــف کردنــد کــه "فــردی (ارتباطگــر) محرکههایــی (معمـ ً
افـراد دیگــر (مخاطــب) را تغییــر میدهــد ".یکــی از راههــای اصلــی کــه ارتبــاط اقناعــی بــه تغییــر
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نگرشهــا منتهــی میشــود ،از طریــق تغییــر در عقایــد مرتبــط اســت .بــه گفتــه آنهــا نگرشهــا
ـط یــک فــرد دربــاره موضوعــی ،تغییــر داد.
را میتــوان بــا تغییــر عقایــد (یــا اطالعــات) بــا هــم مرتبـ ِ
عقایــد ماننــد «عادتهــای» دیگــر اســت و تــا زمانــی کــه فــرد تجربــه یادگیــری جدیــدی کســب
نکــرده باشــد ،مانــدگار میماننــد .یکــی از راههایــی کــه عقایــد جدیــد را میتــوان یــاد گرفــت،
رویارویــی یــا ارتبــاط اقناعــی اســت» (همــان ،ص.)119
در این زمینه ایشان الگویی ارائه دادهاند که در ادامه ،اصل الگو بیان میگردد:

شکل شماره  :1الگوی ابزاری اقناع هاولند ،جانیس وکلی؛ به نقل از :تن)119 :1388 ،
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ّ
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،حضــور مبلغــان روحانــی در مــدارس و ارتبــاط آنهــا بــا دان ـش
آمــوزان ،نوعــی ارتبــاط میانفــردی اســت؛ درواقــع نوعــی ارتبــاط اقناعــی اســت کــه بــه تغییــر
ّ
نگــرش دانشآمــوزان در مــورد موضــوع منجــر میگــردد .بــرای بررســی عملکــرد مبلغــان
روحانــی و میـزان تأثیــر آن بــر نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،مطابــق نظریـه مطرحشــده،
ســه موضــوع اصلــی در ایــن فراینــد بررســی میشــود :منبــع (مبلّغــان روحانــی مــدارس) ،پیــام (محتــوای

عرضهشــده توســط مبلّــغ) ،مخاطــب (دانشآمــوزان).
..............................................................در مورد ویژگیهای زمینهای دانشآموزان
کــه در فراینــد تأثیرپذیــری و تغییــر نگــرش آنهــا نقــش بهس ـزایی ایفــا میکننــد ،مــوارد ذیــل را
بررســی میکنیــم .1 :جنســیت؛  .2معــدل؛  .3ســال تحصیلــی؛  .4رشــته تحصیلــی.

 

شکل شماره  :2مدل پژوهش
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فرضیه اصلی:

ّ
«بــه نظــر میرســد بیــن ابعــاد عملکــرد مبلغــان روحانــی مــدارس و نگــرش دانشآمــوزان بــه
روحانیــان رابطــه معنــادار وجــود دارد»؛

«بــه نظــر میرســد تفــاوت معنــاداری بیــن نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،قبــل و بعــد از
ّ
حضــور مبلغــان وجــود دارد».
فرضیههای فرعی:

ّ
«تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبلغــان مــدارس بــر حســب جنســیت دانـش

آمــوزان وجــود دارد».
ّ
«تفــاوت معنــاداری میــان ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبلغــان مــدارس بــر حســب ســال تحصیلــی
دانشآمــوزان وجــود دارد».
ّ
«تفــاوت معنــاداری میــان ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبلغــان مــدارس بــر حســب رشــته تحصیلــی
دانشآمــوزان وجــود دارد».
ّ
«تفــاوت معنــاداری میــان ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبلغــان مــدارس بــر حســب معــدل دانـش
آمــوزان وجــود دارد».
 .4روش تحقیق
ایــن تحقیــق بــا روش پیمایــش انجــام شــده اســت .جمعیــت آمــاری شــامل تمامــی دان ـش
آمــوزان دبیرســتانی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ســال تحصیلــی 93ـ 92اســت کــه بــا
ّ
مبلغــان مــدارس در ارتبــاط بودهانــد .حجــم نمونــه آمــاری بــر اســاس فرمــول کوکــران و بــا
دقــت  352 ،0/05نفــر بــرآورد شــده اســت و بـرای انتخــاب اعضــای نمونــه ،از روش نمونـه
گیــری طبقــهای اســتفاده شــده اســت .دادههــای مــورد نیاز بــا بهرهگیــری از پرسشــنامه گــردآوری
شــد .بــرای ســنجش روایــی مقیــاس از «اعتبــار محتــوا» ـ اســتفاده از نظریــات متخصصــان
(اســتادان دانشــگاه ،محققــان حــوزوی) ـ و ب ـرای ســنجش ضریــب پایایــی از تکنیــک آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده شــده اســت« .ایــن روش ،رایجتریــن روش اندازهگیــری ضریــب پایایــی اســت» (دواس،

 :1384ص« .)252بــا اســتفاده از تکنیــک مزبــور ،گویههــا و ســنجههای فاقــد همســازی درونــی
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حــذف ،و گویههــای برخــوردار از انســجام انتخــاب خواهنــد شــد .آلفــای کرونبــاخ ،بــر اســاس
ســازگاری درونــی گویههــای پرســشنامه محاســبه شــده و حاصــل آن ،عــددی بیــن صفــر
تــا یــک اســت .مقــدار آلفــای  75درصــد بــر پایایــی بــاال ،مقــدار  45ـ  75درصــد پایایــی
متوســط ،و کمتــر از  45درصــد بــر پایایــی کــم داللــت دارد» (کرمالهــی :1390 ،ص .)318پرس ـش
ّ
هــای مربــوط بــه ویژگیهــای اخالقــی مبلغــان ،بــا ضریــب  0/84از پایایــی بــاال برخوردارنــد.
 .5یافتههای تحقیق
سیمای نمونه آماری

بــر اســاس یافتههــای تحقیــق ،پنجــاه درصــد پاســخگویان دختــر ،و پنجــاه درصــد آنهــا
پســر هســتند .از کل پاســخدهندگان 29/3 ،درصــد ســال اول 30/7 ،درصــد ســال دوم،
 28/7درصــد ســال ســوم ،و  11/4درصــد ســال چهــارم تحصیلــی هســتند 28/7 .درصــد
پاســخگویان هنــوز انتخــاب رشــته نکردهانــد 42/9 .درصــد در رشــته علــوم انســانی،
 25/6درصــد در رشــته علــوم تجربــی ،و  2/8درصــد نیــز در رشــته ریاضــی هســتند .از کل
پاســخدهندگان 58/5 ،درصــد دارای معــدل عالــی (20ـ 31 ،)18درصــد دارای معــدل خــوب
(18ـ 8/8 ،)16درصــد دارای معــدل متوســط (16ـ 1/1 ،)14درصــد دارای معــدل ضعیــف (14ـ)12

و  0/6درصــد دارای معــدل خیلــی ضعیــف (12ـ )10هســتند .بــر حســب شــهر محــل تحصیــل
پاســخگویان ،شــهرکرد  63/03درصــد ،ســامان  17/04درصــد ،و بروجــن  19/9درصــد را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
ارزیابی دانش دینی مب ّلغان مدارس

در ایــن قســمت ،مهمتریــن یافتههــای مربــوط بــه ارزیابــی پاســخگویان از دانــش دینــی،
ّ
وضعیــت ظاهــری ،شــیوه و محتــوای صحبــت مبلغــان مــدارس بیــان میشــود.
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جدول شماره  :1توزیع پاسخگویان به تفکیک ارزیابی گویههای دانش دینی مب ّلغان مدارس

ردیف

گویهها

ً
کامال

موافقم

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

ً
کامال
مخالفم

پاسخگوی سؤاالت اعتقادی ما درباره
1

خدا ،مرگ ،بهشت و جهنم و مانند

57/7

31

3/7

4

3/7

آن هستند.
2

3
4

طبقات

در صحبتهایشان از آیات قرآن،
سخنان پیامبر و ائمه استفاده میکنند.
اطالعات تاریخی درباره زمان پیامبر
و ائمه دارند.
پاسخگوی احکام مورد نیاز ما
هستند.

46/3

47/4

1/4

3/1

1/7

24/7

59/1

2/6

10/5

3/1

39/5

45/2

1/7

9/1

4/5

فراوانی

درصد

موافق

278

79

بینابین

69

19/6
4/1

5
مخالف
ّ
مطابــق یافتههــا ،باالتریــن ارزیابــی پاس ـخگویان از می ـزان دانــش دینــی مبلغــان ،بــه گویــه
ّ
شــماره  2اختصــاص دارد 93 .درصــد پاســخگویان اذعــان کردهانــد کــه مبلغــان مــدارس
در ســخنان خــود از آیــات قــرآن و احادیــث پیامبــر و ائمــه اســتفاده میکننــد .ایــن یافتــه
ّ
نشــاندهنده توجــه مبلغــان مــدارس ،بــه قــرآن و ســخنان معصومیــن  در تبلیــغ دیــن
اســت.
ً
حــدود  89درصــد پاسـخگویان بــه گویــه شــماره  ،1پاســخ «کامــا موافقــم» و «موافقــم» داده
ّ
انــد کــه در رتبــة دوم دانــش دینــی مبلغــان قـرار دارد .ایــن درصــد بــاال نیــز نشــاندهنده اهمیــت
ّ
دادن مبلغــان مــدارس بــه مباحــث اعتقــادی ،بهخصــوص مباحــث اصــول دیــن و مذهــب و
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پاس ـخگویی بــه ســؤاالت دانشآمــوزان در ایــن زمین ـه بــه عنــوان درمــان ریش ـهای مشــکالت و
دغدغههــای اعتقــادی نوجوانــان اســت.
حــدود  85درصــد پاس ـخگویان موافقــت خــود را بــا گویــه شــماره  ،4و حــدود  84درصــد
ً
پاسـخگویان موافقــت خــود را بــا گویــه شــماره  3اعــام کردهانــد .ایــن درصــد بــاال و تقریبــا
ّ
مســاوی نیــز نشــان از تــوان علمــی مبلغــان در زمینــة پاسـخگویی بــه مســائل شــرعی دانـش
آمــوزان و آشــنایی آنهــا بــا حــوادث تاریــخ اســام و بهرهگیــری از عبرتهــای تاریخــی زمــان
معصومیــن دارد.
ّ
درمجمــوع ،بــر اســاس اطالعــات دادهشــده 79 ،درصــد پاسـخگویان ،دانــش دینــی مبلغــان
ّ
را قابــل قبــول میداننــد .فقــط  1/4درصــد پاس ـخگویان دانــش دینــی مبلغــان را غیــر قابــل
ّ
قبــول میداننــد 19/6 .درصــد پاس ـخگویان دانــش دینــی مبلغــان را بینابیــن ارزیابــی کــرده
ّ
انــد .بنابرایــن  79درصــد پاس ـخگویان ،دانــش دینــی مبلغــان را بــاال و قابــل قبــول میداننــد
ّ
کــه ایــن نشــان از توانایــی علمــی مبلغــان مــدارس در حیطــه تخصــص دینــی ایشــان داشــته و
بــا تــاش علمــی بیشــتر ،بایــد آن را بــه باالتریــن حــد ممکــن برســانند.
جدول شماره  :2توزیع پاسخگویان به تفکیک ارزیابی گویههای وضعیت ظاهری مب ّلغان مدارس

ردیف

گویهها

 1لباسهایشان مرتب و تمیز است.
موهای سر و صورتشان مرتب
2
است.
 3صدایشان آرام و دلنشین است.

طبقات

ً
کامال
موافقم

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

ً
کامال
مخالفم

6/44

46

1/1

7/5

6/2

4/38

8/39

6/2

1/13

3/6

4/34

8/41

8/4

9/11

1/7

موافق
بینابین
مخالف

فراوانی
263
65
24

درصد
7/74
5/18
8/6

ّ
مطابــق یافتههــا 91 ،درصــد پاســخگویان معتقدنــد وضعیــت لبــاس مبلغــان مــدارس ،مرتــب و
ّ
تمیــز اســت و ایــن درصــد بســیار بــاال نشــاندهنده توجــه مبلغــان مــدارس ،بــه رعایت دســتورهای
ّ
اســام و پیشــوایان دینــی دربــاره نظافــت ظاهــری اســت .بنابرایــن مبلغــان عالوه بــر تزکیــه درونی،
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بایــد بــه نــوع پوشــش ظاهــری خــود نیــز اهمیــت بدهنــد .ایــن امــر موجــب جذابیــت آنهــا و
اثرگــذاری بیشــتر بــر مخاطبــان میشــود.
ّ
حــدود  78درصــد پاسـخگویان نیــز بــه مرتــب بــودن موهــا و ســر و صــورت مبلغــان اذعــان
ّ
کردهانــد .ایــن درصــد نیــز از اهمیــت دادن مبلغــان مــدارس بــه آراســتگی ظاهــر خبــر مـی
دهــد و لــزوم توجــه بیشــتر بــه ایــن امــر را میرســاند.
ّ
کمتریــن درصــد ارزیابــی پاســخگویان (حــدود  76درصــد) از وضعیــت ظاهــری مبلغــان ،مربــوط بــه
ّ
آهنــگ صــدای مبلغــان در هنــگام ســخن گفتــن اســت .بــه نظــر میرســد علــت مخالفــت 24
ّ
درصــد پاســخگویان بــا ایــن گویــه و اظهارنظــر نکــردن دربــاره آن ،بیدقتــی مبلغــان در رعایــت
فنــون ســخنوری (بــاال و پاییــن بــردن تــن صــدا) متناســب بــا مقتضــای حــال ســخن اســت.
درمجمــوع بــر اســاس یافتههــای ایــن جــدول ،حــدود  75درصــد از پاس ـخگویان وضعیــت
ّ
ظاهــری مبلغــان را مناســب ،حــدود  7درصــد نامناســب ،و حــدود  18درصــد بینابیــن ارزیابی
کردهانــد.
جدول شماره  :3توزیع پاسخگویان به تفکیک ارزیابی گویههای شیوه صحبت مب ّلغان مدارس

ً
کامال

ردیف

گویهها

1

با زبان ساده و قابل فهم صحبت میکنند.

2
3

موافقم

موافقم

نظری
ندارم

ً
کامال

مخالفم

مخالفم

1/40 5/45

6/0

8

6

درصحبتهاازداستان،شعروطنزاستفادهمیکنند7/34 8/41 .

4/1

8/12

4/9

3/2

4/9

7/3

با دلیل و منطق صحبت میکنند.

طبقات

6/40

44

فراوانی

درصد

موافق

259

6/73

بینابین

72

5/20

مخالف

21

6

ّ
مطابــق یافتههــا ،باالتریــن ویژگــی شــیوة صحبــت مبلغــان از نظــر پاسـخگویان ،ســاده و فهـم
ّ
پذیــر بــودن ســخن آنــان اســت .حــدود  86درصــد پاس ـخگویان بــه اســتفاده مبلغــان از زبــان
ســاده و فهمپذیــر اذعــان کردهانــد.
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ّ
حــدود  85درصــد نیــز بــر مســتدل و منطقــی صحبــت کــردن مبلغــان مــدارس تأکیــد کــرده
ّ
انــد .بدیهــی اســت ســخنان مســتدل و منطقــی مبلغــان ،موجبــات افزایــش اعتمــاد و توجــه
دانشآمــوزان بــه صحبتهــای آنــان را فراهــم مــیآورد.
ّ
کمتریــن درصــد ارزیابــی پاســخگویان از ویژگیهــای شــیوه صحبــت مبلغــان ،مربــوط بــه گویــه
شــماره  2اســت کــه  76/5درصــد بــه آن پاســخ موافــق دادهانــد .بــه نظــر میرســد علــت مخالفت
ّ
 23/5درصــد پاســخگویان بــا ایــن گویــه و اظهارنظــر نکــردن دربــاره آن ،ضعــف مبلغــان در انــس
بــا ادبیــات فارســی و اســتفاده انــدک از داســتانهای نغــز و اشــعار زیبــای بــزرگان فرهنــگ و ادب
فارســی اســت کــه توجــه بــه ایــن مقولــه ،بــر کارآیــی بیشــتر تبلیــغ در مــدارس میافزایــد.
ّ
درمجمــوع ،حــدود  74درصــد از پاس ـخگویان شــیوة صحبــت مبلغــان را مناســب ،و حــدود
 6درصــد ،آن را نامناســب ارزیابــی کردهانــد .حــدود  20درصــد نیــز دربــاره شــیوة صحبــت
ّ
مبلغــان موضــع بینابیــن دارنــد.
جدول شماره  :4توزیع پاسخگویان به تفکیک ارزیابی گویههای محتوای صحبت مب ّلغان مدارس

ً
کامال

ردیف

گویهها

1

شناخت بیشتری به مسائل دینی پیدا کردم.

2

انگیزه بیشتری برای انجام تکالیف دینی (مانند

نماز و روزه) پیدا کردم.
بعد از صحبتهای آنها ،در اخالق و رفتارهایم

3

بیشتر دقت میکنم.

طبقات

ً
کامال

نظری

مخالفم
موافقم
مخالفم
ندارم
موافقم
8/4 5/8 8/2 3/52 5/31
2/45 8/29

5/4

9/13

5/6

7/45 8/29

5/6

8/12

1/5

موافق

فراوانی
251

درصد
3/71

بینابین

76

6/21

مخالف

25

1/7

ّ
مطابــق یافتههــا ،بیشــترین نســبت پاسـخگویان ( 84درصــد) ،محتــوای ســخنان مبلغــان مــدارس
را افزایشدهنــده شــناخت خــود بــه مســائل دینــی ارزیابــی کردهانــد .ایــن درصــد بــاال نشــان
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ّ
از موفقیــت مبلغــان در ارتقــای آگاهیهــای دینــی دانشآمــوزان دارد.
ً
حــدود  75درصــد بــا گویههــای شــماره  2و  3موافــق یــا کامــا موافــق بودهانــد ،و ایــن امــر
ّ
نشــاندهنده اثربخشــی ســخنان مبلغــان مــدارس در افزایــش انگیــزه و تقویــت پایبنــدی
دانشآمــوزان بــه رفتارهــای دینــی اســت.
درمجمــوع ،یافتههــای ایــن جــدول نشــان میدهــد ،حــدود  71درصــد از پاســخگویان
ّ
محتــوای صحبــت مبلغــان را مناســب ،و حــدود  7درصــد ،آن را نامناســب میداننــد .حــدود
ّ
 22درصــد نیــز محتــوای صحبــت مبلغــان را بینابیــن ارزیابــی کردهانــد.
میانگین متغیرهای تحقیق

تحلیل تطبیقی

در ایــن قســمت ،مهمتریــن یافتههــای تحلیلــی تحقیــق از دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری،
ّ
شــیوه و محتــوای صحبــت مبلغــان مــدارس و ابعــاد متغیــر وابســته ـ نگــرش دانشآمــوزان بــه
روحانیــان ـ بــه تفکیــک متغیرهــای زمینــهای پاســخگویان ـ جنــس ،رشــته تحصیلــی ،ســال
تحصیلــی ،موفقیــت تحصیلــی عرضــه میشــود.
ّ
 .1درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخگویان دختــر از دانــش دینــی مبلغــان ،16/8
ّ
ّ
از وضعیــت ظاهــری مبلغــان  ،16/9از شــیوه صحبــت مبلغــان  17/6و از محتــوای صحبــت
ّ
مبلغــان  16/1اســت .ایــن میـزان ارزیابــی در پسـران بهترتیــب  14/6 ،15/1 ،16و  14/8اســت.
بنابرایــن پاســخگویان دختــر ارزیابــی مثبتتــری از ایــن ابعــاد داشــتهاند.
بــرای دســتیابی بــه معنــاداری تفــاوت ارزیابــی دانشآمــوزان از ابعــاد یادشــده بــر حســب
جنســیت ،از آزمــون  Tاســتفاده شــده اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن آزمــون بیــان میگــردد.
جدول شماره  : 5ستادههای آزمون  Tبرای ارزیابی پاسخگویان از دانش دینی ،وضعیت ظاهری ،شیوه و
محتوای صحبت مب ّلغان بر حسب جنس ،دسترسی به اینترنت و ماهواره در منزل

ویژگی زمینهای

مقدار آزمون T

سطح معناداری

مقدار آزمون T

سطح معناداری

مقدار آزمون T

سطح معناداری

مقدار آزمون T

سطح معناداری

جنسیت

دانش دینی

وضعیت ظاهری شیوه صحبت محتوای صحبت

2/9

0/00

4/5

0/00

7/9

0/00

3/4

0/00
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مطابق یافتههای جدول شماره  ،5فرضیههای زیر تأیید میشوند:
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانــش دینــی مبلغــان مــدارس بــر حســب جنســیت
دانشآمــوزان وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از وضعیــت ظاهــری مبلغــان مــدارس
بــر حســب جنســیت وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از شــیوه صحبــت مبلغــان مــدارس بــر
حســب جنســیت وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از محتــوای صحبــت مبلغــان مــدارس
بــر حســب جنســیت وجــود دارد».
 .2درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخگویان ســال اول تحصیلــی از دانــش دینــی
 ،17ســال دوم تحصیلــی  ،16/9ســال ســوم تحصیلــی  ،15/4ســال چهــارم تحصیلــی 15/8
ّ
اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان ســال اول ارزیابــی مثبتتــری از دانــش دینــی مبلغــان مــدارس
داشــتهاند.
 .3درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاسـخگویان ســال اول تحصیلــی از وضعیــت ظاهــری
 ،16/7ســال دوم تحصیلــی  ،16/8ســال ســوم تحصیلــی  ،14/5ســال چهــارم تحصیلــی 14
ّ
اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان ســال دوم ارزیابــی مثبتتــری از وضعیــت ظاهــری مبلغــان
مــدارس داشــتهاند.
 .4درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخگویان ســال اول تحصیلــی از شــیوه صحبــت
 ،17/2ســال دوم تحصیلــی  ،17ســال ســوم تحصیلــی  ،14/2ســال چهــارم تحصیلــی 15/4
ّ
اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان ســال اول ارزیابــی مثبتتــری از شــیوه صحبــت مبلغــان
مــدارس داشــتهاند.
 .5درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاسـخگویان ســال اول تحصیلــی از محتــوای صحبــت
 ،16/6ســال دوم تحصیلــی  ،15/8ســال ســوم تحصیلــی  ،14/5ســال چهــارم تحصیلــی 13/6
ّ
اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان ســال اول ارزیابــی مثبتتــری از محتــوای صحبــت مبلغــان
مــدارس داشــتهاند.
 .6درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخگویان رشــته علــوم انســانی از دانــش دینــی
ّ
مبلغــان  ،16/3رشــته ریاضــی  ،15/2علــوم تجربــی  16اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان رشــته
ّ
انســانی ارزیابــی مثبتتــری از دانــش دینــی مبلغــان مــدارس داشــتهاند.
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 .7درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاسـخگویان رشــته علــوم انســانی از وضعیــت ظاهــری
ّ
مبلغــان  ،16/2رشــته ریاضــی  ،17/1علــوم تجربــی  14/7اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان رشــته
ّ
ریاضــی ارزیابــی مثبتتــری از وضعیــت ظاهــری مبلغــان مــدارس داشــتهاند.
 .8درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاس ـخگویان رشــته علــوم انســانی از شــیوه صحبــت
ّ
مبلغــان  ،15/8رشــته ریاضــی  ،16/8و علــوم تجربــی  15/3اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان
ّ
رشــته ریاضــی ارزیابــی مثبتتــری از شــیوه صحبــت مبلغــان مــدارس داشــتهاند.
 .9در مجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاسـخگویان رشــته علــوم انســانی از محتــوای صحبــت
ّ
مبلغــان  ،15/4رشــته ریاضــی  ،15/5و علــوم تجربــی  14اســت .بنابرایــن دانشآمــوزان رشــته
ّ
ریاضــی ارزیابــی مثبتتــری از محتــوای صحبــت مبلغــان مــدارس داشــتهاند.
بــرای دســتیابی بــه تفــاوت ارزیابــی دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری ،شــیوه و محتــوای
ّ
صحبــت مبلغــان مــدارس بــر اســاس ســال تحصیلــی و رشــته تحصیلــی پاســخگویان ،از
آزمــون  Fاســتفاده شــده اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن آزمــون بیــان میگــردد.

جدول شماره  :6ستادههای آزمون  Fبرای ارزیابی پاسخگویان از دانش دینی ،وضعیت ظاهری ،شیوه و
محتوای صحبت مب ّلغان برحسب سال تحصیلی و رشته تحصیلی

ویژگیهای زمینهای

دانش دینی

وضعیت ظاهری شیوه صحبت محتوای صحبت

مقدار آزمون F

سطح معناداری

مقدار آزمون F

سطح معناداری

مقدار آزمون F

سطح معناداری

مقدار آزمون F

سطح معناداری

0/00 9/73 0/00 15/7 0/00 8/51 0/00

سال تحصیلی

8/9

رشته تحصیلی

0/02 3/70 0/45 0/80 0/01 4/69 0/37 0/98

مطابــق یافتههــای جــدول شــماره  ،6ســطح معنــاداری ارزیابــی پاس ـخگویان از دانــش دینــی
ّ
و شــیوه صحبــت مبلغــان بــر حســب رشــته تحصیلــی باالتــر از  0/05اســت .لــذا میتــوان
گفــت تفــاوت معنــاداری بیــن میانگیــن ارزیابــی پاســخگویان از دانــش دینــی و شــیوه
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ّ
صحبــت مبلغــان ،بــر حســب رشــته تحصیلــی پاس ـخگویان وجــود نــدارد؛ امــا فرضیههــای
زیــر تأییــد میشــوند:
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از دانــش دینــی مبلغــان مــدارس بــر
حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از وضعیــت ظاهــری مبلغــان مــدارس
بــر حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از شــیوه صحبــت مبلغــان مــدارس بــر
حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از محتــوای صحبــت مبلغــان مــدارس
بــر حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از وضعیــت ظاهــری مبلغــان مــدارس
بــر حســب رشــته تحصیلــی وجــود دارد».
ّ
ـ «تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانشآمــوزان از محتــوای صحبــت مبلغــان مــدارس
بــر حســب رشــته تحصیلــی وجــود دارد».
آزمون فرضیات اصلی

در یک تقسیمبندی ،فرضیات اصلی تحقیق به دو دسته تقسیم میشوند:
ّ
الف) فرضیه مربوط به بررسی نگرش دانشآموزان به روحانیان قبل و بعد از حضور مبلغان
ب) فرضیــه مربــوط بــه رابطــه دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری ،شــیوه و محتــوای صحبــت
ّ
مبلغــان مــدارس و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان
5ـ4ـ1ـ آزمــون فرضیــه مربــوط بــه نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،قبــل و بعــد از حضــور
ّ
مبلغــان مــدارس
ازآنجاکــه فرضیــات اول شــامل یــک متغیــر مســتقل دو شــقی اســمی (قبــل و بعــد از حضــور مبلّغــان)

و یــک متغیــر وابســته فاصلــهای (نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان) میباشــد ،مناســبترین آمــار
ب ـرای آزمــون فرضیــات مذکــور ،آزمــون پارامتــری «تــی اســتودنت» (TESTـ )Tاســت.
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جدول شماره  :7ستادههای آزمون  Tبرای ابعاد نگرش دانشآموزان به روحانیان؛ قبل و بعد از حضور
مب ّلغان مدارس

میانگین(از بیست)

انحراف معیار

11/5

آمــوزان نســبت بــه
ر و حا نیــت

تفاضل میانگین

آمــوزان نســبت بــهبعــد حضــور
7/10
ّ
ر و حا نیــت
مبلغــان

بعــد حضــور
2/15
ّ
مبلغــان

میانگین

5
6/4

ُبعــد شــناختیقبــل حضــور
ّ
نگــرش دانــشمبلغــان

انحراف معیار تفاضل

000/0 62/0 000/0 56/14- 28/4 32/3

ُبعــد رفتــاریقبــل حضــور
7/7
ّ
نگــرش دانــشمبلغــان

12

مقدار آزمون t

ر و حا نیــت

سطح معناداری

آمــوزان نســبت بــه

بعــد حضــور
2/14
ّ
مبلغــان

همبستگی

ُبعــد احساســیقبــل حضــور
ّ
نگــرش دانــشمبلغــان

9/10

9/4

Sig

ابعاد نگرش

000/0 75/0 000/0 93/15- 21/5 43/4

5
000/0 64/0 000/0 96/14- 04/5 02/4
5/4

مطابــق یافتههــای جــدول شــماره  ،5بــا توجــه بــه میـزان ســطح معنــاداری ،فرضیــه ذیــل تأییــد
میشــود:
ّ
«تفــاوت معنــاداری بیــن نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،قبــل و بعــد از حضــور مبلغــان
وجــود دارد».
افــزون بــر کالنفرضیــه نخســت ،ســه فرضیــه جزئــی ذیــل آن نیــز تأییــد میشــود .ایــن
فرضیــات عبارتانــد از:
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ّ
ُ .1بعــد احساســی نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،در قبــل و بعــد از حضــور مبلغــان
مــدارس ،متفــاوت اســتُ .بعــد احساســی نگــرش ،بــه میــزان  3/3نمــره ،بعــد از حضــور
ّ
مبلغــان ،بیشــتر از قبــل از حضــور آنهاســت.
ّ
ُ .2بعــد شــناختی نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،قبــل و بعــد از حضــور مبلغــان متفــاوت
ّ
اســتُ .بعــد شــناختی نگــرش بــه میـزان  3/2نمــره ،بعــد از حضــور مبلغــان بیشــتر از قبــل از
حضور آنهاســت.
ّ
ُ .3بعــد رفتــاری نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،قبــل و بعــد از حضــور مبلغــان متفــاوت
ّ
اســتُ .بعــد رفتــاری نگــرش بــه می ـزان  3نمــره ،بعــد از حضــور مبلغــان بیشــتر از قبــل از
حضــور آنهاســت.
بنابرایــن ُبعــد احساســی نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،بیشــترین تغییــر را بعــد از
ّ
حضــور مبلغــان داشــته اســت.
ّ
درمجمــوع میانگیــن نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان قبــل از حضــور مبلغــان  10/2و
ّ
بعــد از حضــور آنهــا  13/4اســت .لــذا حضــور مبلغــان توانســته  3/2نمــره میانگیــن نگــرش
دانشآمــوزان را تغییــر مثبــت دهــد.
5ـ4ـ .2آزمــون فرضیــات مربــوط بــه بررســی رابطــه دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری ،شــیوه
ّ
و محتــوای صحبــت مبلغــان و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان
ّ
ازآنجاکــه متغیرهــای ویژگیهــای اخالقــی مبلغــان و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان،
مقیاسهــای ترکیبــی متشــکل از متغیرهــای گوناگــون بــوده و داری ســطح ســنجش فاصل ـه
ای هســتند ،بـرای ارزیابــی رابطـه آنهــا ،از تحلیــل رگرســیون دومتغیــره اســتفاده شــده اســت.
«تحلیــل رگرســیون ،روش تحلیــل نیرومنــدی اســت کــه در مــورد انــواع موضوعــات
تحقیقــی قابــل اســتفاده اســت و از آن میتــوان بــرای تحلیــل متغیرهــای پیوســته و
مقولــهای در پژوهشهــای آزمایشــی و غیرآزمایشــی بهــره جســت» (فــرد کرلینجــر و االزار،

جــی پدهــازور ،1366 ،ص.)9
ّ
بـرای تحلیــل رابطــه دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری ،شــیوه و محتــوای صحبــت مبلغان مــدارس
و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،ابعــاد یادشــده در هریــک از ابعــاد ســهگانه احساســی،
شــناختی و رفتــاری نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،جداگانــه بررســی میشــود:
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جدول شماره  :8تحلیل رگرسیون چندگانه برای متغیرهای دانش دینی ،وضعیت ظاهری ،شیوه و محتوای
صحبت مبلّغان مدارس و ابعاد نگرش دانشآموزان به روحانیان

متغیرهای

ُبعد

احساسی

نگرش

ُبعد

شناختی

نگرش

ُبعد

رفتاری

نگرش

تحقیق

ضریب رگرسیون

سطح معناداری

ضریب تعیین

ضریب رگرسیون

سطح معناداری

ضریب تعیین

ضریب رگرسیون

سطح معناداری

ضریب تعیین

ّ
دانش دینی مبلغان

35/0 05/0

ّ
شیوه صحبت مبلغان

21/0 01/0 19/0 44/0 01/0 15/0 45/0 00/0 17/0

00/0 22/0

36/0 06/0

ّ
محتوای صحبت مبلغان

01/0 12/0

88/0 01/0

14/0 08/0

ّ
وضعیت ظاهری مبلغان

02/0 13/0

18/0 08/0

10/0 00/0

بــر اســاس یافتههــای منــدرج در جــدول شــماره  ،8بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری
ّ
ّ
متغیــر دانــش دینــی مبلغــان در ُبعــد شــناختی نگــرش ،شــیوه صحبــت مبلغــان در هــر ســه
ّ
ُبعــد ،محتــوای صحبــت در ُبعــد احساســی نگــرش و وضعیــت ظاهــری مبلغــان در ُبعــد
احساســی نگــرش کمتــر از  0/05اســت ،لــذا فرضیههــای ذیــل تأییــد میشــود:
ّ
ـ «بیــن دانــش دینــی مبلغــان و ُبعــد شــناختی نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،رابطــه
مثبــت وجــود دارد».
ّ
ـ «بیــن شــیوه صحبــت مبلغــان و ابعــاد ســهگانه نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان
رابطــه مثبــت وجــود دارد».
ّ
ُ
ـ «بیــن محتــوای صحبــت مبلغــان و بعــد احساســی نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان
رابطــه مثبــت وجــود دارد».
ّ
ـ «بیــن وضعیــت ظاهــری مبلغــان و ُبعــد احساســی نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان
رابطــه مثبــت وجــود دارد».
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در پایــان ،مــدل پژوهــش بــا توجــه بــه می ـزان تأثیرگــذاری دانــش دینــی ،وضعیــت ظاهــری،
ّ
شــیوه و محتــوای صحبــت مبلغــان بــر نحــوه نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان ،بیــان م ـی
گــردد.

شکل  :3بررسی مدل پژوهش

نتیجهگیری
ّ
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا توجــه بــه ابعــاد قابــل ارزیابــی عملکــرد مبلغــان ،رابطــه
حضــور آنهــا در مــدارس و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان بررســی شــود .نتایــج نشــان داد
ّ
بیــن عملکــرد مبلغــان و نگــرش دانشآمــوزان بــه روحانیــان رابطــه معنــاداری وجــود دارد .توجــه
بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه در فضایــی کــه صدهــا عامل بـرای تخریــب وجهــه روحانیــت تالش
ّ
میکننــد ،ایــن میـزان تأثیرگــذاری حضــور مبلغــان در مــدارس و تغییــر مثبــت در نگــرش دانـش
ّ
آمــوزان بــه روحانیــان ،در خــور دقــت ،و زمینـهای بـرای نــگاه عمیقتـ ر بــه مســئله حضــور مبلغــان
در مــدارس اســت .بنابرایــن نقــش و جایــگاه حضــور مؤثــر روحانیــان در بیــن اقشــار مختلــف
ً
جامعــه ،بهویــژه دانشآمــوزان ،کامــا واضــح اســت.
ّ
دانــش دینــی مبلغــان در ارزیابیهــای دانشآمــوزان ،تــا حــد زیــادی مــورد قبــول پاس ـخگویان
بــوده اســت ؛ امــا توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه شــیوه پاسـخگویی بــه ســؤاالت دانـش
آمــوزان بیــش از گذشــته بایــد مــورد توجــه واقــع شــود و متناســب بــا فهــم مخاطبــان ،پاسـخ
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هــای منطقــی و مســتدل داده شــود.
ّ
مبلغــان توانســتهاند تــا حــد قابــل قبولــی از شــیوههای جــذاب ،منطقــی و قابــل فهــم بــرای
ّ
انتقــال پیــام خــود بــه مخاطبــان اســتفاده کننــد و بــا توجــه بــه تأثیــر شــیوه صحبــت مبلغــان
ّ
بــر نگــرش دانشآمــوزان ،افزایــش مهارتهــای مبلغــان بــر نتیجــه عملکــرد آنهــا تأثیــر مثبــت
خواهــد گذاشــت.
ّ
مبلغــان مــدارس بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه هــدف از حضــور آنهــا در مــدارس ،تنهــا
افزایــش اطالعــات دینــی دانشآمــوزان نیســت ،توانســتهاند تــا حــد قابــل قبولــی بــر انگیزههــا
و رفتارهــای دینــی دانشآمــوزان تأثیــر مثبــت بگذارنــد.
ّ
مبلغــان توانســتهاند میــزان شــناخت دانشآمــوزان از روحانیــان را افزایــش دهنــد ،امــا بــه
نظــر میرســد ارتبــاط مســتمر روحانیــان بــا دانشآمــوزان ،عامــل اصلــی ب ـرای افزایــش ایــن
شــناخت اســت .لــذا طــرح اســتمرار حضــور روحانــی در مــدارس بایــد جــدی گرفتــه شــود.
تغییــر رفتــار از بخشهــای مهــم تغییــر نگــرش اســت کــه بهراحتــی ایجــاد نمیشــود و متأثــر
ّ
ّ
از عوامــل زیــادی اســت .بااینحــال حضــور مبلغــان در مــدارس توانســته اســت تــا حــد زیــادی
بــر رفتــار مثبــت دانشآمــوزان بــا روحانیــان تأثیــر بگــذارد.
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 -تن ،الکسیس ،1388 ،نظریههــا و پژوهشهــای ارتبــاط جمعــی ،ترجمه نعیم بدیعی ،چاپ اول ،تهران:انتشارات همشهری.
 -دواس ،دی .ای ،1384،پیمایشدرتحقیقاتاجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی ،چاپ ششم ،تهران :نشر نی. -حکیمآرا ،محمدعلی ،1384 ،ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیــغ (از دید روانشناسی اجتماعی) ،چاپ اول،تهران :سمت.
 -کرلینجر ،فرد و االزار ،جی پدهاوزر ،1366 ،رگرســیون چندمتغیــری در پژوهشهــای رفتــاری ،ترجمهحسن سرایی ،چاپ دوم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 -کرمالهی ،نعمتالله ،1390،اینترنت و دینداری ،چاپ اول ،قم :مؤسسه بوستان کتاب. -کلینی ،1365 ،کافی ،جلد دوم ،چاپ سوم ،تهران :دارالکتب االسالمیه. -کیا ،علیاصغر و رحمان سعیدی ،1383 ،مبانــی ارتبــاط ،تبلیــغ و اقنــاع ،چاپ دوم ،تهران :مؤسسهانتشارات روزنامه ایران.
- -متولی ،کاظم ،1384 ،افکار عمومی و شیوههای اقناع ،چاپ اول ،تهران :انتشارات بهجت.
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