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اين نوشتار با هدف دستیابی به میزان تأثیر تبلیغات با ابزارهای تبلیغی نوپدید

سازمانی در فضاسازی مناسبت آخر صفر و ترویج زیارت پیاده در روزهای مذکور انجام
گرفته است .این مقاله ،حاصل يك مطالعه پيمايشي مقطعی است .جامعه آماري در اين
طرح کلیه افراد باالی پانزده سال در گروهی معرف از خانوادههاي ساکن در شهر مشهد

( 1270نفر) است .روش نمونهگیری در این پژوهش در مرحله اول بهصورت نمونه

گیری طبقهای نامتناسب و در مرحله دوم از روش نمونهگیری تصادفی نظاممند استفاده
شده است .برای نیل به این هدف ،نخست با تحلیل نتایج نظرسنجی انجام شده توسط
محقق ،در دهه آخر ماه صفر در سال  1390به میزان تأثیر برنامههای سازمان فرهنگی
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ترویج زیارت پیاده طی مناسبتهای آخر صفر ،چندان مؤثر نبوده و تغییرات ،روند قابل
توجهی را به خود اختصاص نداده است .مهمترين عامل تأثيرگذار در زيارت مخاطبين،
تبليغات سنتي بوده است و تبليغات محيطي در زيارت مردم ساكن مشهد تأثير قابل
توجهي نداشته است .این امر (زیارت پیاده) بيشتر ریشه در اعتقادات سنتي و مردمی

دارد که با تبلیغات مقطعی و کوتاه مدت ،تقویت و یا تحلیل نمییابد.

واژگان کلیدی :مناسک مذهبی ،تبلیغات مدرن ،زیارت ،برنامههای فرهنگی  -تبلیغی.

مقدمه

هيچ جامعه شناخته شدهاي نيست كه در آن نوعي از دين وجود نداشته باشد.

دين در بسياري از جوامع جزء بنيادي و اساسي از فرهنگ است كه هنجارآفريني

و نقشآفريني مهمي در حيات اجتماعي انسان ايفا ميكند .دين تركيبي از باورها و
اعمال است .مراسم و مناسك از اعمال ديني است كه بخش گستردهاي از كنشهاي

اجتماعـي ما را شكل ميدهند .تـنوع ،گستردگي ،پـويايي ،تأثير فـرازمـان و مكان ،از
جمله ويژگيهاي مراسم و مناسك ديني در فرهنگ جامعه ماست.

مراسم شهادت علی بن موسی الرضا (ع) و رحلت پیامبر اسالم (ص) يكي از باشكوه

ترين و عظيمترين مراسم در كشور ماست كه به شکل خاصی برگزار میشود و طی

آن میلیونها نفر از سراسر کشور و حتی خارج از کشور با پای پیاده به مشهد سفر میکنند.
با گذشت بيش از هزار سال هنوز این مراسم هـم بهصورت زنـده و پويا در حيـات

اجتماعي ما جريان دارد و منشأ تحوالت و هنجارآفريني فراواني در كنشهاي فردي
و اجتمـاعي شده است .از آنجا كه بقا و ماندگاري هر عنصـري در نظام فرهنـگي،
به كاركردهايي بستگي دارد كه براي نظام اجتماعي انجام ميدهد ،بررسي برخـي از
كاركردهاي اجتماعي این مراسم ،سبب ماندگاري آن در نظام فرهنگي كشور ما شده
است که موضوع مقاله حاضر را تشكيل ميدهد.

براي تحليل هر موضوع ،گاهي موضوع را تجزيه و اجزاي تشكيلدهنده آن را مطالعه

ميكنند و گاهي با حفظ پيوستگي اجزا و عناصر ،آن را مورد بررسي قرار ميدهند .در
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مطالعه جامعهشناختي با رويكرد كاركردگرايي با تكيه بر طريقه دوم ،سعي ميشود

ماهيت درهم تنيده يك نظام اجتماعي را در كليتش درك نمايند .از اينرو ،با حفظ

پيوستگي كليت اجزا و عناصر بهدنبال بررسي يك فعاليت اجتماعي هستند كه موجبات

تطابق و سازگاري اجزاي مختلف ساختار را فراهم ميسازد .كاركردگرايان ،جامعه را
شبكه سازمانيافتهاي از گروههاي در حال تعاون و همكاري تصور ميكنند كه اعضاي

آن از قوانين و ارزشهاي مشتركي تبعيت ميكنند.

جامعهشناسان دين كه در پي بررسي مناسبات دين و جامعه ،شناخت انديشهها،

سازمانها ،نهادها ،مناسك و شعائر ديني هستند ضمن توجه به تأثيرگذاري دين در نظام

اجتماعي و كنشهاي فردي و اجتماعي ،به نقش و كاركردهاي اجتماعي باورداشتها و
عملكردهاي ديني ميپردازند .دين از دو ركن مشترك و اساسي باورها و اعمال تشكيل
شده است .باورها وضعيتي از عقايد و اعمال ،شيوهاي از كنش اجتماعي است .بخشي از

كنش هاي ديني كه مراسم و مناسك هستند ،جزء الينفك و مهم دين محسوب
مي شوند كه ميتواند منشأ تحوالت فراواني در عرصه حيات اجتماعي باشند .به عقيدهی

برخي از جامعهشناسان براي فهم جامعهشناسي دين ،شعائر و آداب از اهميت بيشتري
برخوردارند .نظر به چنين اهميتي ،اين مقاله با توجه به برخي از ويژگيهاي منحصر
به فرد مراسم و مناسك ديني در كشور ما از جمله قدمت ،گستردگي ،تنوع ،پويايي و

تأثيرگذاري فرامكاني و زماني مراسم و مناسك ديني با انتخاب مراسم عاشورا ،بهعنوان

يك كنش جمعي مذهبي ،در پي بررسي آثار ،مناسبات اجتماعي و كاركردهاي آن است.
ترویج مسأله تشرف پیاده به حرم امام رضا (ع) و ارائه فرهنگی صحیح درباره زیارت این

امام بزرگوار از مسائل مهم و اساسی جامعه حاضر در مراسم عزاداری چندروزه است .پیاده

روی زائران به سوی مرقد مطهر امام رضا (ع) نشانه عشق و ارادت مردم به آن حضرت
است .امام رضا (ع) تنها امام معصومی است که مرقد مطهرشان در کشورمان قرار گرفته

است ،بنابراین باید مراسم سوگواری آن حضرت باشکوه تمام و در جهت تبلیغ فرهنگ
رضوی اجرا شده و برای مجاوران نیز فرهنگسازی شود .بهعالوه رفتار زائران ،بهخصوص

شهروندان مشهدی در هنگام تشرف میتواند آیینهای تمام نمای از فرهنگ زیارت در

88

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

شهر مشهد و همچنین نشاندهنده اعتالی فرهنگ ایرانی باشد .همانگونه که میدانیم

همه ساله خیل کثیری از زائران خارجی به قصد زیارت امام رضا (ع) به مشهد میآیند

و آنچه در شهر مشهد از رفتار مجاوران و دیگر زائران ایرانی میبینند ،بهعنوان نمایی از
فرهنگ ایرانی در ذهن خود جای میدهند .به همین دلیل افزایش تبلیغات فرهنگی و

بهویژه فرهنگ مذهبی سازمان فرهنگی  -تفریحی شهرداری در این مورد ،باعث ترویج
فرهنگ تشرف پیاده از سوی زنان و مردان مشهدی میشود که خود تفکرات دینی و
اشاعه فرهنگ اسالمی را در بردارد .کم توجهی مدیران جامعه و گسترش تبلیغات سبک

زندگی غربی موجب کاهش مناسکهای مذهبی سنتی گردیده است .شناسایی تأثیر
فعالیتهای فرهنگی  -تبلیغی شهرداری مشهد بر رفتار شهروندان مرد و زن مشهدی
و زائران پیاده به حرم مطهر امام رضا (ع) خصوصاً در اواخر ماه صفر ،توسط این مقاله
موجب ترویج دین اسالم و اصول اعتقادی است که میتواند نشان دهنده تأثیرگذاری

تفکرات دینی در فرایند مدیریتی باشد .شناسایی میزان موفقیت فعالیتهای فرهنگی

بر فضاسازی مناسبت آخر صفر ،باعث اشاعه فرهنگ رضوی و همچنین فرهنگ زیارت
حضرت سیدالشهدا و فرهنگ شهادت میباشد که نوعی پادزهر جهت مقابله با جنگ

نرم دشمن خواهد بود .بهعالوه شناسایی نقش رسانهها و افزایش رسانه و مطبوعات و

بهخصوص صدا و سیما میتوانند نقش گستردهای در راستای ترویج فرهنگ رضوی ایفا
کنند چرا که امروز عصر فناوری و رسانه است و رسانهها بیشترین نقش را در فرهنگسازی

جوامع دارند .سازمان فرهنگی  -تفریحی شهرداری مشهد ،برنامههای فرهنگی و تبلیغی
متعددی جهت افزایش تشرف پیاده به حرم مطهر از سوی زائرین و بهویژه مجاورین را

طراحی و اجرا نموده است .اما با توجه به اهمیت تبلیغ ،مسأله تشرف پیاده در دهه آخر
صفر و افزایش روزافزون جمعیت زائران حرم رضوی در این روزها ،این مقاله میکوشد

تأثیر برنامههای فرهنگی -تبلیغی سازمان شهرداری را بر ترویج زیارت پیاده همشهریان
مشهدی در دهه آخر ماه صفر بسنجد .بهعبارت دیگر ،این تحقیق میکوشد به این سؤال
پاسخ دهد که به چه میزانی این فعالیت فرهنگی توجه مردم مشهد را به خود جذب

نموده و میزان اثرگذاری آن چقدر بوده است؟
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مباحث نظري

هنگامیکه پدیده زیارت را چه در قالب زیارت یک گروه کوچک و چه در قالب یک

جمع بسیار بزرگ با راهها و روشهای جامعهشناسانه مورد تحقیق قرار میدهیم ،در

واقع ،به "جامعهشناسی زیارت" مبادرت ورزیدهایم .پس جامعهشناسی زیارت عبارت

از شاخهای و یا حوزهای از جامعهشناسی است که به رفتار زیارتی جمع (به عنوان یک

کنش جمعی و اجتماعی) میپردازد .در عین حال ،از آنجا که زیارت مشاهد مشرفه و

اماکن مذهبی خود یک عمل دینی است ،جامعهشناسی زیارت در واقع ،عرصهای خاص
از جامعهشناسی دین را تشکیل میدهد و در زیرمجموعههای آن قرار میگیرد .همچنین
مطالعه حاالت ،حرکات و سکنات و رویه و رفتار یک جمع چند میلیونی که ساالنه به

زیارت خانه خدا مشرف میشوند نیز جامعهشناسی زیارت است .در این زمینه ،کوچکی

و یا بزرگی عرصه عمل اجتماعی و مطالعه آن ،تفاوتی در صدق عنوان اصطالح مورد
بحث پدید نمیآورد ،هرچند ممکن است تفاوتهای عمقیای را برای یک جامعهشناس

ظاهر سازد.

برای تبیین موضوع میتوان از الگوهای ارائه شده توسط کارگردگرایان و

نوکارکردگرایان بهره گرفت .امیل دورکیم 1یکی از بنیانگذاران مکتب کارکردی است که
بطور خاص به بررسی جامعهشناسی دین که شاخهای از جامعهشناسی است پرداخته و
دریافته است که دین ،عنصر اساسی همبستگی در جوامع ابتدایی بوده و مناسک مذهبی

را یک جلوه اجتماعی در نظر گرفته است.

کینگزلی دیویس 2در کتاب جامعه بشری ( )1948آورده است که دین عزم افراد را به
رعایت هنجارهای گروهی تقویت میکند و این هنجارها را باالتر از منافع صرفاً خصوصی
قرار میدهد و دین یگانگی افراد در جامعه را با همدیگر تقویت میکند (همیلتون،

.)200 :1389

در زیارت شبکه عظیمی از افراد با فرهنگهای مختلف شکل میگیرد که در تعامل

مشترک با یکدیگرند و میتوان وحدت رویه در بسیاری از شعائر را در آن مشاهده نمود
1. Durkheim
2. Kingsley Davis
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که خود نمونه بارزی از حفظ نظم در جامعه را شامل میشود .از زیارتگاهها بهعنوان

مکاني مقدس یاد میشود که فرد در طول سفر صداقت و تزکیه نفس را در خود تقویت

نموده و با درونی نمودن سعی در ارتقاء سطح معنوی خود دارد .این بخش بعدی از
زیارت است که میتواند سالمت روانی و اعتماد اجتماعی که شاخص اصلی سرمایه

اجتماعی است را افزایش دهد .زنده نگاهداشتن دین و جاودانگی آن ،رابطه تنگاتنگی با
زیارت دارد ،بهگونهای که سفر زیارتی به مکه ،مدینه ،کربال و مشهد به کرات در روایتها آمده

و تکامل دینداری را در آن سنجیدهاند .اما در الیه زیرین این احادیت و روایات میتوان

اصل یکپارچگی را یافت .اصلی اساسی برای بقای حیات اجتماعی بشر ،وجود مناسک
خاص در زیارت چون لباس پاکیزه به تن داشتن ،اهتمام به برپایی نماز جماعت ،خواندن

ادعیه بهصورت دسته جمعی و تفکر در آنچه که به آن دلیل ائمه به شهادت رسیدهاند از
مواردی است که در گام بعد ،به زنده نگاهداشتن آیین و ترغیب مردم به حفظ و انتقال

آن از نسلی به نسل دیگر بسیار تأثیرگذار است .یکی از ویژگیهای خاص زیارت محدود

نبودن آن به طبقه خاص اجتماعی است .یعني فضایی ایجاد میشود که تمامی افراد با
سطوح مختلفی از فرهنگ در کنار یک دیگر قرار گرفته و تبادل فرهنگی و آشنایی با
دیگر فرهنگها و رسوم و پوشش پرداخته و به واقع ،نوعی وامگیری فرهنگی را تجربه

نمایند .طبق نظریه بوگاردوس 1که موجب شکلگیری طیفی به همین نام در روش
تحقیق شده است که در آن میزان ارتباط اجتماعی ميان افراد با سایر افراد سنجیده

میشود .این طیف از همشهری بودن با فرد ،تا ازدواج با آن فرد را شامل میشود .یک
طیف تراکمی است که در هر مرحله میزان ارتباطات اجتماعی فرد با فردی خارج از

آن فرهنگ را میسنجد .اما با نگاهی گذرا و جامعهشناسانه به زوار در مشهد میتوانیم
شاهد باشیم تعداد کثیری از مردم با دو طبقه کام ً
ال متضاد اجتماعی در طول ساعتها
در کنار هم در محیط زیارتگاه قرار گرفته و با تعاملی دوستانه و بدون توجه به پایگاه

خود هستند.

تأثيرگذاري و هنجارآفريني مراسم و مناسك بهعنوان واقعيتهاي زنده اجتماعي
1. Bagardvs
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محدود و متوقف بر زمان و مكان خاصي نيست .به عبارت ديگر ،آثار فردي و اجتماعي

و الزاماتي را كه مراسم و مناسك در قالب پاداش و تنبيه براي انسانها آماده ميسازند

براي همه دورههاي زماني است در اهمیت زیارت حرم حضرت رضا (ع) طه می نویسد
که حضرت رضا (ع) فرمودند :به شیعیان من بگو زیارت من به اندازه هزار حج پاداش

دارد (طه .)1389 ،بهطور كلي تأثيرات و الزامهاي مراسم و مناسك را ميتوان در دو
سطح كنش فردي و كنش جمعي بررسي كرد:

الف) سطح كنش فردي :در اين سطح تأثيراتي هست كه مناسك و مراسم ديني

براي افراد كنشگر در همهی ادوار ايجاد ميكند ،چنان كه قرآنكريم و احاديث به آنها

اشاره دارد؛ مانند تأثيري كه نماز بهعنوان يك منسك الهي بر هر كنشگري (نمازخوان)
الصال َة تَ ْن َهى َع ِن ال ْ َف ْحشَ ا ِء َوال ْ ُم ْن َكر؛ همانا
در جلوگيري و پيشگيري از جرم دارد« :إ ِ َّن َّ
نماز انسان را از زشتي و پليدي باز ميدارد» (سوره عنکبوت .)29 ،يا تأثير روزه در

اكتساب تقواي الهي .همچنين تأكيدات آيات ديگر كه به تأثيرات فردي اجراي مراسم و
مناسك اشاره دارد ،مانندَ « :و َم ْن يُ َع ّ ِظ ْم شَ َعائ َِر َّ
الل ِ َفإِن َّ َها م ِْن تَ ْق َوى ال ْ ُق ُلوبِ ؛ هركس شعائر

خدا را بزرگ دارد ،بي ترديد آن نشانهي تقواي دل هاست» (سوره حج آيه  .)32بهطور

كلي برخي از تأثيرات و كاركردهاي مراسم و مناسك در سطح كنش فردي عبارتند از:
دوري از كجروي اجتماعي ،الگوپذيري ،كسب آرامش دروني ،افزايش مسؤوليت فردي،

نظمپذيري (كاركرد سازمانپذيري) ،آمادگي براي فداكاري ،درونيشدن هنجارها و
ارزشهاي ديني و  ....كاركردهاي فوق براي هر كنشگري در هر زماني حاصل خواهد
آمد .اين آثار فردي محدود به انسانهاي خاصي در زمان خاصي نخواهد بود.

ب) سطح كنش جمعي :آثار فرازماني و مكاني در سطح كنش جمعي نيز به تأثيراتي

اشاره دارد كه حاصل از انجام كنشهاي جمعي در سطح اجتماعي است .اين كنشها به

صورت پويا و زنده براي همه نسلها در همه زمان و مكان تأثيرگذار خواهد بود؛ مانند
آثاري كه گردهمايي مسلمانان در اجتماع حج بهجا ميگذارد .برخي از تأثيرات و

كاركردهاي كنشهاي جمعي عبارتند از همبستگي اجتماعي ،وفاق اجتماعي ،بازيابي
هويت جمعي ،ايجاد پيوندهاي فرانسلي و ....
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بهنظر ميرسد همين ويژگي سبب ميشود كه در دين اسالم اصول ثابتي وجود

داشته باشد كه به مقتضاي فطرت انساني براي همه انسانها ،در همهی زمانها و

مكانها تأثيرگذار باشد .عزاداری دهه آخر صفر از اين منظر موقعيت استثنايي دارد زیرا

از يك سو ،نه تنها يك مراسم جمعي مذهبي است ،بلكه به سبب نقشي كه در بقاي دين
داشته است با ديگر مراسم ديني نيز تفاوت دارد.

با توجه به تشکیل حاکمیت مذهبی در کشور و تشکیل سازمانهای تبلیغی  -مذهبی،

این سازمانها از شیوههای تبلیغی جدیدی جهت ترغیب افراد به حضور در مراسم

استفاده میکنند که این مقاله ،بهدنبال بررسی میزان تأثیر این تبلیغات میباشد .لذا

بررسی ماهیت تبلیغ مذهبی را گریزناپذیر مینماید :تبليغ ديني را انتقال مكرر و
ی روشن ديني ،براي تأثيرگذاري بر افكار و اعمال انسانها با مؤثرترين
تدريجي انديشه 

شيوهها و ابزارهاي مشروع ،با توجه به مباني و اهداف تبليغي همان دين تعريف كردهاند
(کریم زاده.)36 :1373 ،

اصطالح تبليغات ،ريشه در كنگرهی گاتيودي پروپاگاندا 1فيد ،يا "كنگرهی ترويج

ايمان" دارد كه در سال  1622م .در كليساي كاتوليك برپا شد .اين زمان مصادف بود با

جنبشهاي اصالحطلبي كه در آن گروههاي مختلف از كليساي كاتوليك جدا ميشدند.

اين كنگره بخشي از اقدامهاي ضد اصالحطلبي كليسا بود .يكي از موضوعات مهم اين

دوره ،كشمكش ميان علم و دين بهعنوان منبع معرفت دنيا بود .يكي از چهرههاي اصلي
اين كشمكش گاليله بود كه بر پايهی مشاهدات خود با تلسكوپ استدالل ميكرد كه

زمين به دور خورشيد ميچرخد .اين انديشهی آشكارا بر خالف تعاليم كليساي كاتوليك
تلقي ميشد .دادگاه تفتيش عقايد به سال  1633م .گاليله را محاكمه كرد و او را

گناهكار دانست و مجبورش كرد اظهارات خود را انكار كند .البته در اين شرايط كليسا
در موضع دفاع از يك عقيدهی غير قابل دفاع قرار گرفت .فلمينگ )1980( 2معتقد است

كه شايد اصطالح تبليغات ،برخي از معاني منفي تلويحي كذب و ناراستي خود را از اين
واقعهی مهم گرفته است كه در آن كليسا در مورد استدالل براي كذب بودن نظري قرار
1. Gatyvdy prvagandafyd
2. Fleming
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گرفته بود كه از نظر علمي قابل اثبات بود (محمدیان؛ پورغفاری.)16 :1386 ،

اهميت و جايگاه ويژهاي كه تبليغات مذهبي در سرنوشت انسانها و جوامع مختلف

ايفا ميكند بر هيچ اهل نظري پوشيده نيست .امروزه از قديميترين اقوام و فرهنگها
گرفته تا جديدترين مكاتب انساني همه در تالش هستند تا برترين ابزارها و روشها را

براي عرضهی افكار خود بهدست آورند و يا ابداع كنند .پيام تبليغي در شرايط مختلف

فرهنگي ،قومي ،زباني ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي بايد بتواند مفاهيم بنيادين اعتقادي

خويش را متناسب با ذائقهی هر اليه از سطوح مختلف جامعه ارائه كند .بايد در نظر

داشت زمان ارائهی پيام ،ميزان آمادگي مخاطب ،شرايط اجتماعي ،اخالقي ،رواني و

اعتقادي مخاطب از مسائل مهمي است كه مبلغ در هر دورهاي بايد به آنها توجه داشته
باشد تا بر اثربخشي پيام خود بيفزايد .در نظر داشتن عناصر مؤثر در تبليغ از مسائلي

است كه مبلغ بايد بر آن اشراف كامل داشته باشد تا تبليغ خود را به ضد تبليغ مبدل

نكند.

تبليغ ديني را از منظرهاي مختلف تقسيم كردهاند :از نظر مبلغ به تبليغ فردي و

تبليغ سازماني ،از نظر پيام به پيام اخالقي و اعتقادي و رفتاري ،از نظر وسيلهی ارتباطي

به سنتي و جديد و يا مكتوب و غير مكتوب ،از نظر مخاطب به فردي و جمعي و یا
مسلمان و غير مسلمان ،از نظر روش به مستقيم و غير مستقيم يا ايجابي و سلبي و يا

مكرر و غير مكرر ،از نظر هدف به آگاهيبخش و اقناعي (مطهری.)58 :1364 ،

اگر تبليغ را در طبيعيترين و اصوليترين شكل آن ،با اندكي اغماض نوعي فعاليت

آموزشي در نظر بگيريم كه بهمنظور نشر دانش و آگاهيهاي سياسي و اجتماعي و

فرهنگي و نشر ارزشها و سجاياي اخالقي صورت ميگيرد ،ميتوان رابطهی نزديكي

بين آن با تغيير رفتار و تغيير نگرش پيدا كرد .السول 1برای تبلیغ چهار رکن قائل است:
 -1پیام  -2پیام رسان یا مبلغ  -3پیامگیر یا مخاطب تبلیغ  -4وسیله ارتباطی؛ لذا تبلیغ
زمانی کارآمد و اثربخش است که مجموعه عوامل تشکیلدهنده آن بهدرستی و بهطور

حرفهای طراحی و کنترل شده باشد (یحیایی ایله ای.)128 :1386 ،

1. Lasvl
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جاذبههای پیام در تبلیغات تجاری

جاذبهی پيام در واقع وسيلهاي است كه توجه مخاطب را به محتواي پيام جلب

ميكند .در تبليغات تجاري جاذبههاي پيام به شرح ذيل است:

جاذبهی منطقي :در جاذبهی منطقي بهطور مشخص و صريح مزاياي محصول یا

خدمت ،خود محصول (پيام) ويژگيهاي آن و غيره عنوان و از پرداختن به مسائل و
موضوعات حاشيهاي خودداري ميشود .جاذبهی منطقي عمدتاً در راه ابالغ حكمت

كاربرد دارد.

جاذبهی احساسي :در مقابل تبليغ با جاذبهی منطقي ،تبليغ با جاذبهی احساسي

قرار دارد .در تبليغ با جاذبهی احساسي ،برخالف جاذبهی منطقي ،سعي در تحريك
احساسات فرد و برانگيختن آن و رسيدن به مقصود از اين طريق ميباشد .اين جاذبه در

راه ابالغ خطابه كاربرد دارد.

جاذبهی خنده :تبليغاتي كه با محتواي خنده ارائه ميشوند ،در زمرهی تبليغاتي

است كه در بين تبليغات تجاري كشورمان بيش از همه شهرت يافته است و در مورد آن
صحبت و از آن استفاده ميشود .اين جاذبه را ميتوان در راه ابالغ خطابه استفاده كرد.

جاذبهی ترس :از اين شيوه براي ايجاد نگراني در مخاطب استفاده ميشود كه از اين

طريق مخاطب تحريك به انجام يا خودداري از كاري ميشود .بهنظر ميرسد اين روش

در مجادله قابل استفاده است.

جاذبهی اخالقي :اين نوع جاذبه بر تشخيص مخاطبان دربارهی درست يا غلط بودن

چيزي تكيه ميكند .از جاذبهی اخالقي وقتي استفاده ميشود كه هدفش وادار كردن
مردم به حمايت و طرفداري از پارهاي از مسائل اجتماعي است .از اين روش در راه
مجادله استفاده ميكنند.

جاذبهی دو جنبهاي و يك جنبهاي :پيامهاي يك جنبهاي دستهاي از پيامها هستند

كه فقط اطالعات مثبت در خصوص كاال ارائه ميدهند و از ارائهی هر گونه اطالعات

در خصوص نارساييها و يا نقاط ضعف محصول خودداري ميكنند ،...اما پيامهاي دو

جنبهاي به آن دسته از پيامها اطالق ميشود كه نه تنها به ارائهی اطالعات مثبت
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ميپردازند ،بلكه نارساييهاي آن را نيز ذكر ميكنند (محمدیان و پورغفاری:1386 ،
.)34

بهنظر ميرسد جاذبههاي منطقي و احساسي و ترس و اخالقي در بين ساير
جاذبهها در تبليغات مذهبي كاربرد بيشتري دارند .مب ّلغ به كمك جاذبهی منطقي

و دلبستگيهاي مخاطبان هدف ،ميتواند منافع و مزاياي کنش مذهبی را بيان كند.
در اين جاذبه عمدهترين دغدغهی مب ّلغ جلب توجه مخاطب به خود دين است و از
پرداختن به حواشي و تحريك احساسات افراد خودداري ميكند .در حاليكه در جاذبهی
احساسي برخالف جاذبهی منطقي ،مب ّلغ سعي در تحريك احساسات مخاطب دارد و از
طريق برانگيختن احساسات به تبليغ مذهبي ميپردازد .هدف تبليغ با كمك جاذبهی
احساسي ،برقراري ارتباط بين مخاطب و کنش مذهبی است .اين جاذبه احتمال درك

بيشتر و بهتر پيام را براي مخاطب فراهم ميآورد و ماندگاري بيشتري در ذهن مخاطب
دارد و او را با دين درگير ميكند.

اهمیت عنصر تبلیغ در ادیان

برخالف نظر كساني چون؛ آرنولد 1و ماكس مولر ،2كه اديان را به دو دستهی تبليغي

و غير تبليغي تقسيم ميكنند همهی اديان داراي جوهرهی تبليغياند (همان.)68 :

باورهاي ديني مدعي ارائهی برداشت صحيح از تجربهی مستقيم دربارهی ساختار

غايي عالم ،مرکز تمرکز نيروي محرک جهان هستند که به شيوهاي فوق طبيعي ادراک

شدهاند و شخص مؤمن کيفيتي مقدس براي اين مفاهيم ،قائل ميشود و رفتارهاي

ويژهاي را در برابر آنها انجام ميدهد .هر ديني حاوي نوعي از شعائر ديني است .اديان
تالش ميکنند با بهجاي آوردن اين شعائر ،پرستش ،تضرع و يا حتي تأثيرگذاري خود

بر طبيعت را آشکار کنند .در طول تاريخ تمامي اديان كوشيدهاند تا با ايجاد سازمانهاي

متمرکز ديني ،عضويت در جامعهی مؤمنين را سازمانمند كنند ،بر اختالف سرپوش

گذارند و جلوي بدعتها را بگيرند .تمامي اديان حاوي انواعي از اخالق هستند که به
1. Arnold
2. Max Muller
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گفتهی ماکس وبر (جامعهشناس دين) در يک فرايند دو طرفه از عقايد صوري دين
و وضعيت اجتماعي جامعهاي که دين در آن وجود دارد ،شکل ميگيرند و از طريق
آنها شايد بتوان دين را متشکل از مجموعهاي از اعتقادات ،اعمال و احساسات جمعي
و فردي تعريف كرد که حول مفهوم حقيقت غايي سامان يافته است .در طول تاریخ،
تبلیغ گفتاری و رد و بدل شدن کلمات و جمالت بین مردم و مبلغ ،بزرگترین اثرات را

در بعد فردی و اجتماعی بر جای گذاشته که مهمترین شیوه تبلیغ دینی بوده است .اما

امروزه استفاده از رسانهها رشد چشمگیری داشته است که هر کدام ویژگی خاصی را

دارا هستند که در جدول شماره  )1به آن پرداخته شده است.
جدول  )1ویژگی رسانهها در تبلیغ
رسانه

شکل

حس

شرایط

تأثیرات پیام

رادیو

کالم  -موسیقی

شنوایی

بدون محدودیت زمان و مکان

براساسذهنیتشنوندهاست،جدب
سریع نیست ،مخاطب فکر میکند

تلویزیون

تصویر  -کالم

بصری

تمرکز و توجه میطلبد

تابلوهای
شهری
نشریات

تصویری  -نوشتاری

بصری

تابلو ثابت ،بیننده متحرک است

موضوع سریع در ذهن بیننده
ثبت میشود
تأثیر آنی است

تصویر نوشتار

بصری

بیننده و وسیلهی ارتباط ثابت

دریافت پیام با تعمق و تحمل است

در این مقاله بهدنبال بررسی میزان تأثیرپذیری مخاطبان از ابزارهای رسانهای نوپدید

که آنها را تشویق به کنش مذهبی (زیارت) میکرد میباشیم.
پیشینه تجربی پژوهش

بررسي تبليغات شفاهي و تحليل تأثير آن بر جذب گردشگران روستايي ،مطالعه

موردي است که در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان پاوه توسط فرشاد سوری

( )1391انجام شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که گردشگران سفر کرده به
شهرستان پاوه تا حدود زيادي از تبليغات شفاهي بهعنوان منبع اصلي اطالعات سفر
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خود استفاده کردهاند .با توجه به يافتههاي پژوهش ،توجه به تبليغات شفاهي و عوامل
مؤثر بر اثربخشي آن ،امکان جذب هر چه بيشتر گردشگران به منطقهی مورد مطالعه

را فراهم ميکند.

بررسي تأثير تبليغات بر جذب گردشگران نمونه با تأکید بر گردشگران بين المللي

شهر اصفهان ،پژوهش دیگری است که توسط ابراهیمی و دیگران ( )1389انجام شده
است .نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه ابزار تبليغاتي استفاده شده در حوزه
شهر اصفهان براي جذب گردشگران بينالمللي تأثيرگذار نبوده است و ميتوان از پنج

ابزار كتاب راهنما ،تبليغات اينترنتي ،تلويزيون ،جزوه و روزنامه استفاده كرد .ميزان
تأثير اين ابزار براي مناطق ،جنسيتها ،سنين و تحصيالت مختلف ،متفاوت بوده است.

زبان و مكان تبليغات را با توجه به درصد جهانگردان ورودي از مناطق مختلف ميتوان
تعيين كرد.

استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري ،مطالعه موردي است

که در منطقه آزاد كيش از سال  1382تا  1387ش .توسط فرناز سعادت و افسانه مظفری
( )1388انجام شده است .نتايج حاكي از آن بوده است كه ميزان استفاده كارشناسان

تبليغات منطقه آزاد كيش از ابزارهاي نوين ارتباطي در تبليغات گردشگري ،وابسته به
متغير»ميزان آشنايي» اين افراد با اين ابزارهاست .در كل ،ميزان آشنايي جامعه آماري
با ابزارهاي نوين ارتباطي و ميزان استفاده افراد از اين ابزارها در حد متوسط قرار دارد.

اين در حالي است كه امروزه ،رشد سريع فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي ،دستيابي به

بازارهاي جديدي را در زمينه گردشگري فراهم آورده است و اگر ابزارهاي نوين ارتباطي

در حوزه تبليغات ،با توجه به نقش و كاركرد خاص خود ،با آگاهي كامل و بهدرستي بهكار
گرفته شوند ،ميتوانند نقش مهمي در توسعه اين صنعت ايفا كنند.
روششناسی پژوهش

این پژوهش بهصورت مقطعی و پیمایشی (زمستان  )1390انجام گرفته است و

محقق برای انجام پژوهش مورد نظر ،به گروهی معرف از خانوادهها ( 1300نفر) مراجعه
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نموده است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه افراد باالی پانزده سال در خانوادههای
ساکن در شهر مشهد بوده است که در سال  1390در شهر مشهد حضور داشتند .حجم

نمونه با توجه به اهداف پژوهش 1300 ،نفر از افراد دارای شرایط یاد شده میباشند .روش

نمونهگیری در این پژوهش در مرحله اول بهصورت نمونهگیری طبقهای نامتناسب و
در مرحله دوم از روش نمونهگیری تصادفی ( )Randomنظاممند استفاده شده است.
با توجه به نمونهگیری اولیه ،حجم نمونه متناسب  1270نفر معین گردید که با در
نظر گرفتن مسأله افت نمونه ،حجم نمونه نهایی  1270نفر معین شد که از این تعداد،

دادههای متعلق به  1270پرسشنامه ارجاعی وارد تحلیل گردید .ابزار پژوهش ،پرسش

نامه محقق ساخته میباشد؛ برای سنجش روایی از توافق داوران و برای سنجش پایایی
از آزمون آلفای کرانباخ 1استفاده شد که نتیجه بهدست آمده ( )0/86نشانگر اعتبار

پرسشنامه بود.

تحلیل توصیفی یافتهها
میزان مشاهده تبلیغات

ابتدا باید بررسی کنیم چند درصد افراد ،از تبلیغات مطلع شدهاند .بعد به این نکته

دست مییابیم که افراد بیشتر از چه طریقی از تبلیغات مطلع شدهاند .یعنی منابع
کسب اطالع را پیدا کنیم ،چرا که برخی از تبلیغات ،توسط خود فرد دیده شده و بعضی
تبلیغات ،توسط فرهنگ شفاهی یا سایر موارد به فرد منتقل شده است.

1. Cronbach
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ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي

20/98

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

5/79

دﻳﻮار ﻛﻮبﻫﺎ

ﺳﺆال :ﭼﻨﺪ درﺻﺪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را دﻳﺪه اﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻨﺪ

اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از ﭼﻪ
6/08

روزﻧﺎﻣﻪ

راهﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا

39/4

ﻛﺮدهاﻧﺪ؟

4/47

ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ

2/05

ﺳﺎﻳﺮ

درﺻﺪ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

ﭘﺎﺳﺦ

اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟

نمودار  )1سازوکارهای اطالعيابي از تبليغات به تفكيك با درصد
ﻳﺎ:

اﺗﺒﻠﻮﻫﺎي
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺨﺼ ًﺎ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را دﻳﺪه اﻧﺪ؟

ﻧﺘﻴﺠﻪ

+
دﻳﻮارﻛﻮبﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺷﺪه

+
روزﻧﺎﻣﻪ

+
37/32

ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ

نمودار )2درصد مجموع سازوکارهای اطالعيابي از تبليغات

بهطور کلی  37/32درصد از کل افراد جامعه ،شخصاً تبلیغات را مشاهده كردهاند .و

 62درصد مخاطبان اظهار بياطالعي ميكردند.
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میزان تأثیرپذیری از تبلیغات

جدول  )2توزیع تفاوت در میزان تشرف به حرم در سال جاری نسبت به سال گذشته
فراوانی

درصد

درصد معتبر

وضعيت تشرف
تشرف در سال گذشته

79

6/36

49/07

تشرف در سال جاری

92

7/41

57/14

جمع

161

12/96

100

شامل نمی شود (عدم تشرف)

1081

87/04

جمع کل

1242

100

با توجه به نتایج جدول باال ،تعداد  1081نفر از افراد جامعه شامل این توصیف نمیشوند

چرا که بعضی از افراد در تشرف به حرم در سال جاری و سال گذشته تفاوتی نداشتند

یعنی در هر دو سال یا مشرف شدند و یا مشرف نشدند و بعضی از افراد هم دلیلی برای
تشرف امسال به حرم ذکر نکردهاند.

نتيجه بر اساس نمودار زیر مورد تحليل قرار ميگيرد:
ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

ﺗﺸﺮف ﭘﻴﺎده

ﻣﻴﺰان
ﺗﺄﺛﻴﺮ

=

ﺗﺸﺮف ﭘﻴﺎده ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ

=

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ؟

ﺗﺸﺮف ﭘﻴﺎده ﺳﺎل
ﺟﺎري

نمودار  )3چگونگي محاسبه ميزان تأثير پذيري تبليغات

به طور کلی تعداد  6نفر از افراد که تفاوتی در تشرف آنها به حرم در دو سال وجود

داشته و دلیل حضور خود را تبلیغات معرفی کردهاند .بنابراین اگر تعداد  6نفر را با تعداد

 92نفر که فقط امسال مشرف شدند تناسب بگیریم ،افراد تحت تأثیر قرار گرفته از کل
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نمونه  0/82درصد میباشند كه آمار بسيار ناچيزي است.

دیگر یافته های توصیفی پژوهش به شرح ذيل میباشد:
جدول  )3توزیع ایام تشرف پاسخگویان به حرم مطهر
توزیع ایام تشرف
بقيه ايام سال
به هر مناسبتي
شهادت معصومين
اعياد بقيه معصومين
شهادت امام رضا (ع)
والدت امام رضا (ع)
کل
پاسخ نداده

جمع کل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

619
439
91
31
27
11
1218
52

48/7
34/6
7
2/2
2/1
1/9
95/5
4/1

50/8
36/0
7
2/5
2/5
2/9
100/0

1270

100/0

درصد از پاسخگویان ایام غیر مناسبتی سال (بجز شهادتها ،والدتها) به حرم

مشرف می شوند و بقیه افراد نمونه در ایام مناسبتی سال که شامل ایام شهادت
معصومین ،ایام والدت معصومین ،روز شهادت امام رضا (ع) و روز والدت ایشان میشود،

به حرم مشرف میشوند.

جدول  )4توزیع میزان تأثیر تبلیغات بر اعضای نمونه
توزیع ایام تشرف پاسخگویان
خيلي کم
کم
تا حدودي
زياد
خيلي زياد
از تبليغ سازمان اطالعي ندارم
کل
پاسخ نداده
جمع کل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

65
153
403
188
78
303
1190
80

5/1
12/0
31/7
14/8
6/1
23/9
93/7
6/3

5/5
12/9
33/9
15/8
6/6
25/5
100/0

1270

100/0

 33/9درصد از افراد در حد متوسط معتقدند که برنامههای تبلیغی سازمانی مؤثر بوده

است و  25/5درصد نیز از تبلیغ سازمان فرهنگی  -تفریحی شهرداری اطالعی ندارند.
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جدول  )5توزیع دیدگاههای پاسخگویان در باره درست بودن پیاده رفتن کاروانها سمت حرم
توزیع دیدگاه پاسخگویان
بلي

درصد

فراوانی
976

خير
کل
پاسخ نداده

76/9

270
1246
24

جمع کل

درصد معتبر
78/3

21/3
98/1
1/9

1270

21/7
100/0

100/0

 78/3درصد موافق با پیادهروی به سمت حرم میباشند و  21/7درصد مخالف این

امر بودهاند.

جدول  )6توزیع تشرف پاسخگویان به حرم بهصورت پیاده ،در سال گذشته
توزیع تشرف پاسخگویان
به حرم
بلي

خير
کل
پاسخ نداده

فراوانی

درصد

درصد معتبر

826

65/5

66/1

424
1250
20

جمع کل

33/4
98/4
1/9

1270

33/9
100/0

100/0

 33/6درصد از پاسخگویان در سال جاری بهصورت پیاده به حرم مشرف شدهاند و

 66/4درصد از پاسخگویان در سال جاری بهصورت پیاده به حرم مشرف نشدهاند.
جدول  )7توزیع پیشنهادات پاسخگویان جهت بهبود فعالیتهای سازمان
پيشنهادات

فراوانی

درصد معتبر

تبليغ در تلویزيون
تبليغ در اماکن تفريحي
تبليغات در سطح شهر
تبليغات درب منازل
برگزاري جلسات آموزشي
تبليغات در روزنامه

140
256
58
24
59
24

24/95
45/63
10/33
4/27
10/51
4/27
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709
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کل
شامل نمیشود
جمع کل

103

100/0

 45/63درصد تبلیغات در اماکن فرهنگی و تفریحی را بهعنوان پیشنهاد خود جهت

بهبود فعالیتهای تبلیغی سازمان فرهنگی  -تفریحی شهرداری مطرح کردهاند.
جدول  )8توزیع منابع کسب اطالع از تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان
منابع تبليغات
تبليغات در سطح شهر

از طريق دیوارکوبهاي پخش شده
از طريق روزنامه
صدا و سيما
ساير
کل
شامل نمیشود
جمع کل

فراوانی

درصد معتبر

286
79
83
61
28
437
733

53/25
14/71
15/45
11/35
5/21
100/0

1270

 53/25درصد تبلیغات در سطح شهر را منبع اصلی برای کسب اطالع از تبلیغات

سازمان فرهنگی  -تفریحی شهرداری اعالم کردهاند.

جدول  )9توزیع میزان جلب توجه اعضای نمونه به تبلیغات از طریق روزنامه
فراوانی

درصد

درصد معتبر

ميزان جلب توجه
خيلي کم

143

11/3

11/8

تا حدودي

464

36/5

38/2

خيلي زياد

63

کم

زياد

روزنامه نميخواند
کل
پاسخ نداده

جمع کل

253
236
55

19/9
18/6
5/0
4/3

1214

95/6

1270

100/0

56

4/4

20/8
19/4
5/2
4/5

100/0

 38/2درصد در حد متوسط متوجه تبلیغات از طریق روزنامهها شدهاند.
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جدول )10توزیع میزان اطالع رسانی سازمان در زمینه فعالیت های فرهنگی از دیدگاه اعضای نمونه
ميزان اطالع
رساني

خيلي کم
کم

فراوانی
169

224

17/6

خيلي زياد

38

پاسخ نداده

71

جمع کل

37/3

39/5

294

تا حدودي

کل

13/3

14/1

23/1

474

زياد

درصد

درصد معتبر

3/0

1199

94/4

1270

100/0

5/6

24/5
18/7
3/2

100/0

 39/5درصد در حد متوسط معتقدند اطالعرسانی مناسب بوده است.
جدول  )11توزیع روشهای مناسب اطالعرسانی در زمینه تبلیغات از دیدگاه اعضای نمونه
روشهاي اطالع رساني

فراوانی

درصد معتبر

راديو و تلویزيون
روزنامه
پيامک
تبليغات در سطح شهر
توزيع درب منازل
اجراي برنامههاي فرهنگي
در اماکن تفريحي
کل

977
177
163
226
73

57/43
10/40
9/58
13/28
4/29

85

4/99

1701

100/0

 57/43درصد رادیو و تلويزیون را روشی مناسب جهت اطالعرسانی میدانند.
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25

20

15

23.46%
21.08%

10

17.23%
14.39%

8.98%

1.65%

 400تا 200

5

10.08%

3.12%

0
 199تا 100

39تا 30

0 9تا

49تا 40

 29تا 20

 99تا 50

 19تا 10

نمودار  )4توزیع متوسط تعداد دفعات تشرف پاسخگویان به حرم در یک سال

 23/5درصد افراد نمونه در سال بهطور متوسط بین  10تا  19بار به حرم مشرف

میشوند.

جدول  )12توزیع تشرف پیاده پاسخگویان از محل کار در سال گذشته
توزیع تشرف پیاده
بلي

خير
کل
پاسخ نداده

جمع کل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

669

52/5

54/5

559
1228
42
1270

44/0
96/7
3/9

45/5
100/0

100/0

 45/5درصد تاکنون از محل کار بهصورت پیاده به حرم مشرف شدهاند.
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نمودار  )5دالیل تشرف برخی کاوانها بهصورت پیاده از دیدگاه پاسخگویان

 71/7درصد دلیل تشرف خود را به حرم در ایام مناسبتی را ارادت به امام و ثواب

آن روز عنوان کردهاند.

جدول شماره ( )13توزیع دالیل عدم تشرف در ایام مناسبتی به حرم مطهر
دالیل عدم تشرف
شلوغي

مسائل کاري
ساير
نبودن وسايل نقليه
کل
پاسخ نداده
جمع کل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

378

29/8

95/9

394
879
1270

31/0
69/0
100.0

100/0

11
4
1

9
3
1

2
3
0/3

 95/9درصد بهدلیل شلوغی در ایام مناسبتی به حرم مشرف نمیشوند.
تحلیل استنباطی یافتههای جانبی

از آنجا که میزان تأثیر تبلیغات شهرداری بر رفتار مردم مشهد در پیادهروی به حرم

بسیار کم میباشد ،لذا این متغیر بهعنوان محور مطالعه و تحلیل نمیتواند مورد بررسی
قرار گیرد .به همین جهت ،از متغیر میزان تشرف پاسخگویان به حرم استفاده میکنیم
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تا نتایج جانبی قابل توجه ارائه گردد:

 -میان مناطق مختلف و نوع اطالعرسانی ،ارتباط معناداری وجود دارد .در برخی

مناطق دیوارکوبها و تابلوهای تبلیغاتی بیشتر مورد توجه قرار بوده و در برخی دیگر از
مناطق شهری تبلیغات درب منازل در اطالعرسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

جدول  )14توزیع آزمون آنووای کاهش یا افزایش تشرف به حرم به تفکیک مناطق شهری
آزمون آنوا

میانگین

درجه آزادی

سطح معناداری

بین گروهها

27/176

1/979

0/000

درون گروهها

13/730

همانگونه که مالحظه میشود میانگین بین گروهها برابر  27/17و میانگین درون

گروهها برابر  13/73است.

نکته مهم :تفاوت میان مناطق بیشتر است تا درون یک منطقه .به این معنا که افراد

در یک منطقه بهطور متوسط از نظر تشرف به حرم با هم همگن و مساویاند اما این
تفاوت بین دو یا چند منطقه بسیار بیشتر است.

 -میان منطقه و تشرف پیاده به حرم در سال جاری در سالروز شهادت ،ارتباط

معناداری وجود دارد .به این معنا که منطقه  13بیشترین میزان تشرف در سال جاری

( )1390را در سالروز شهادت دارد.

جدول  )15تشرف پياده به حرم مطهر به تفكيك مناطق شهرداري

جدول  )16توزیع رابطه معناداری منطقه و تشرف پیاده به حرم در سال جاری در سالروز شهادت
رابطه منطقه و تشرف

مقدار

درجه آزادی

سطح معناداری

آزمون کی دو

160/265

12

0/000

 -میان تعداد دفعات تشرف به حرم در سطوح مختلف تحصیلی ،تفاوت معناداری
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وجود ندارد .بهعبارتی دیگر ،زائرین حرم حضرت رضا (ع) از همه سطوح تحصیلی هستند.

 -میان منطقه و منابع کسب اطالع از تبلیغات ،تفاوت معناداری وجود دارد .به این

معنا که در برخی مناطق از یک منبع تبلیغ بیشتر استفاده شده است.

جدول  )17توزيع مناسب بودن اطالع رسانی و منطقه محل سکونت
منطقه
شهرداري

به نظر شما سازمان فرهنگي  -تفريحي شهرداري تا بهحال چقدر در
زمينه فعاليتهاي فرهنگياش اطالعرساني مناسب کرده است؟.

کل

خيلي کم

کم

تا حدودي

زياد

خيلي زياد

1

8

34

40

8

2

92

2

20

24

33

8

0

85

3

5

30

32

23

4

94

4

15

19

35

15

1

85

5

32

24

33

9

2

100

6

21

24

34

8

2

89

7

24

23

30

13

2

92

8

8

12

40

36

0

96

9

14

20

36

19

4

93

10

1

6

49

26

13

95

11

12

26

27

28

1

94

12

1

19

42

7

0

69

13

6

30

34

23

6

99

کل

167

291

465

223

37

1183
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جدول  )18توزیع ضرایب معناداری بین میزان اطالع و منطقه
توزيع ضرايب

مقدار

سطح معناداری

ضریب فی
ضریب وی کرامر
تعداد

0/146
0/146
1146

0/018
0/018

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،چون  0/05 >Sigاست نتیجه

معنادار و قابل تعمیم به کل جمعیت میباشد .یعنی میان مناطق مختلف و میزان اطالع
مردم از تبلیغات ،ارتباط معناداری وجود دارد .اما شدت رابطه میان مناطق مختلف و

میزان اطالع از تبلیغات کم است ،چرا که شدت ضریب  0/146است.

 -از نظر میزان تشرف به حرم بین افراد با سطوح متفاوت زندگی از نظر اقتصادی،

تفاوتی وجود ندارد .به عبارتی دیگر ،زائرین حرم حضرت رضا (ع) از همه طبقات

اقتصادي و اجتماعي هستند.

 -میان تعداد دفعات تشرف و سن افراد ،ارتباط معناداری وجود دارد .افراد باالی 55

سال بیشتر به حرم مشرف میشوند.

جدول  )19آزمون کروسکال والیس دفعات تشرف به حرم و سن
ميزان تشرف ساالنه شما به حرم چقدر است؟

سن پاسخگو

تعداد

میانگین رتبهای

15-24

254

520/77

25-34
35-44
45-54
 55به باال
جمع کل

259
247
170
155
1085

548/73
516/55
534/32
621/52

با توجه به نتایج حاصله ،باالترین میزان تشرف مربوط به گروه سنی باالی  55سال

است ،که جهت آزمون معنیداری نتایج آزمون خی دو ارائه میگردد.
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جدول  )20آزمون کای اسکوار دفعات تشرف به حرم و سن
ميزان تشرف ساالنه شما به حرم چقدر است؟

آزمون

13/049
4
0/011

کای اسکوار
درجه آزادی
سطح معنیداری

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،چون سطح معنی داری از 0/05

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،چون سطح معنی داری از  0/05کمتر
است نتیجه معنادار و قابل تعمیم به کل جمعیت میباشد .یعنی میان تعداد دفعات
تشرف و سن افراد ،ارتباط معناداری وجود دارد.

 -میان تأثیر برنامههای فرهنگی سازمان و ارزیابی افراد از درستی تشرف پیاده،

ارتباط معناداری وجود دارد( .آزمون معنیداری خی دو و ضریب وی کرامر)

 -میان تأثیر برنامههای فرهنگی سازمان در تشویق مردم به تشرف پیاده و مناطق

مختلف شهری ،ارتباط معناداری وجود دارد( .آزمون معنیداری خی دو و ضریب وی

کرامر)

 -میان اطالعرسانی سازمان درباره تشرف پیاده و میزان تأثیر برنامههای فرهنگی

سازمان ،ارتباط معناداری وجود دارد .بهطور مثال  0/39/3کسانی که تبلیغات و

اطالعرسانی در روزنامه را پیشنهاد کردهاند در حد زیاد به تأثیر برنامههای سازمان

معتقدند( .آزمون معنیداری خی دو و ضریب وی کرامر)

 -میان اطالع شهروندان از تبلیغات دهه آخر صفر و تشرف پیاده در سالروز شهادت

به حرم در سال جاری ،ارتباط معناداری وجود ندارد .یعنی اطالع یا عدم اطالع از

تبلیغات دهه آخر صفر در تشرف افراد تأثیری نداشته است.

 -میان میزان اطالع رسانی سازمان در دهه آخر ماه صفر و جنسیت ،ارتباط معناداری

وجود دارد .مردان در سطح کمتری معتقدند سازمان اطالعرسانی مناسبی داشته است.
(آزمون معنیداری خی دو و ضریب وی کرامر)

 -بین میزان تشرف خانمها و آقایان به حرم مطهر تفاوت معنیداری وجود ندارد .به
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عبارتی دیگر ،میتوان گفت زائرین را زنان و مردان تشکیل میدهند.
بحث و نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد

آداب ،ارزشها ،مراسم و باورهاي فرهنگي پيشينه تاريخي ،فرهنگي ،ديني و هويت

شها و هنجارها در هر جامعه بهعنوان
اجتماعي هر جامعه را شكل ميدهند .اگر چه ارز 
مرجع رفتار شناخته ميشوند ،ولي مطالعه و بررسي مراسم و مناسك كه تجلي اعتقادات

ديني هستند با ويژگيهايي كه براي آنها برشمرديم ،به هيچ وجه كماهميت نيستند.
مراسم و مناسك در جامعه ما با توجه به برگزاري آنها در سطح گستردهاي در سراسر

كشور و در تمام محلههاي شهري و روستايي و با حضور گسترده اقشار از گروههاي
مختلف و همچنين پيوندشان با ارزشها و هنجارهاي ديني بهگونهاي است كه بخش

عمدهاي از ساختارهاي فرهنگي را شكل داده و بر نظام اجتماعي و شخصيتي تأثير
دارند .پژوهش حاضر كه ضمن بررسي مراسم و مناسك در حوزه جامعهشناسي دين

به مراسم دهه پایانی ماه صفر پرداخته است نميتواند تمام مطالعه در اين زمينه باشد.

حتي ميتوان این مراسم را از جهات ديگر نيز مورد مطالعه جامعهشناسي قرار داد؛
مانند فهم معناي كنش اجتماعي كنشگران عزادار با استفاده از نظریه وبر و يا بررسي

ساختارهاي فرهنگي موجود در مراسم با بهرهگيري از نوعشناسي رفتاري مرتن.
در این پژوهش ،دو نکته اساسی مطرح بوده است:

 )1میزان تأثیر تبلیغات سازمان شهرداری که با استفاده از ابزارهای نوپدید انجام

شده است در ترویج زیارت پیاده به حرم ،بسیار ضعیف بوده است.

 )2بهدلیل ضعیف بودن تأثیر متغیر وابسته این تحقیق ،سعی شده تا سایر نتایجی

که میتوان از آن بهدست آورد ارائه گردد و سایر ویژگیها و متغیرهای زمینهای زائرین
مورد بررسی قرار گیرد.

 -رشد و ارتقاء هیأتهای مذهبي :هیأتهای مذهبی در کشور ما میتواند بهعنوان

یک گروه مرجع برای مراجعین خود عمل کند .بنابراین اجرای برنامههای مناسب با

هدف رشد و ارتقاء این هیأتها ،بدون شک نقش مؤثر سازندهای در افزایش تشرف
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مردم مشهد به حرم رضوی خواهد داشت .همچنین سازمان شهرداری میتواند بخش
اعظم تبلیغات خود را در زمینه مورد نظر ،از طریق هیأتها انجام دهد .در درون هیأتها

با ارسال پیامک و پخش دیوارکوب میتوان به اعتالی فرهنگ تشرف پیاده امیدوار بود.

تبلیغات باید به گونهای صورت گیرد که شهروندان تصور کنند این تبلیغات مختص خود
هیأت است و به جنبه مذهبی آن بیشتر توجه کنند .همچنین با مهیا ساختن امکانات

در مسیری معین ،میتوان در همگام کردن مردم با هیأت جهت تشرف پیاده تا حرم
مؤثر واقع شد .این کار اگر از سوی هیأت انجام پذیرد و همه ساله انجام شود میتوان به

نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه امید بست.

 -توجه به کارساز بودن تبلیغات سنتی :با توجه به اینکه بخش اعظمی از مردم

مشهد تحت تأثیر تبلیغات سنتی به حرم مشرف شدهاند ،بنابراین می توان امیدوار بود

هنوز هم این نوع از تبلیغات کارساز باشد.

 -برگزاری جلسات آموزشی برای سخنرانان :ایجاد کالسهای آموزشی مختلف برای

علماء و سخنرانان و مداحان هیأت و جلسات مذهبی از سوی سازمان شهرداری میتواند

گامی مؤثر در جهت نهادینه کردن فرهنگ تشرف پیاده به حرم باشد و شرط آن،

استمرار در تبلیغات و کالسهای آموزشی است به نحوی که هر ساله این جلسات با

کیفیت و کمیتی بیش از گذشته برگزار شود.

 -ارائه تبلیغات بر حسب نیازسنجی در هر منطقه :با توجه به نیازسنجی در هر

منطقه شهری میتوان دریافت مشکالت هر منطقه جهت تشرف به حرم چیست و با
توجه به آن اطالعات ،نوع خاصی از تبلیغات را در آنجا ارائه داد .مث ً
ال در منطقهای که
درآمد باالیی دارند و روزنامه هم بیشتر مطالعه میشود ،لذا در این منطقه تبلیغات در

روزنامه بیشتر باشد .یا بهعنوان مثال ،در مناطقی که خانمها کمتر فعالیت اجتماعی

دارند و یا شاغل نیستند میتوان از راهکار تبلیغ درب منازل استفاده کرد.

 -تبلیغات از طریق برگزاری کالسهای آموزشی در مدارس :نهادینه کردن فرهنگ

باید در سنین کودکی برای افراد در یک جامعه اتفاق بیفتد بهطوریکه معلمین با

بازگو کردن مسأله تشرف پیاده و همگام شدن با دانشآموزان به سمت حرم ،میتواند
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اثر الگوی مثبتی در ذهن کودک داشته باشد ضمن اینکه این کودک میتواند بهطور

ناخودآگاه با انتقال آن به خانواده ،مبلغ نیز باشد.

 -همکاری مستمر سازمان فرهنگی  -تبلیغی سازمان با رسانه ملی :همانگونه که می

دانیم ،صدا و سیما یکی از ابزارهای تبلیغاتی قوی ،در هر جامعهای بهشمار میآید .با

توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر تأثیرپذیری زیاد مخاطبین از برنامههای تبلیغی صدا

و سیما ،بهنظر میرسد همکاری سازمان با این نهاد مهم اجتماعی میتواند گامی مؤثر

در جهت تأثیرگذاری هر چه بیشتر برنامهی تبلیغاتی سازمان باشد.
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