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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی مردم 

همبستگی است. جامعه آماری کلیه مردم  -است.پژوهش ازلحاظ روش پیمایشی و از نوع توصیفی 
شهر تهران، نفر ساکن  ۸٬۶۹۳٬۷0۶ سال است. حجم نمونه از حدود 1۸ساکن شهر تهران باالی 

شده طبق جدول  ای انتخاب شدند. آمار محاسبه گیری احتمالی و به گونه خوشه صورت روش نمونه به
نفر افزایش یافت. ابزار گردآوری  ۷00نفر به دست آمد این مقدار برای کاهش خطا به تعداد ۳۸4مورگان 

ویان و سؤاالت اصلی اطالعات پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش، اطالعات جمعیت شناختی پاسخگ
گویه )مشارکت اجتماعی )با سه بعد(، نقش بیلبوردهای تبلیغاتی )در دو بعد( استفاده شد.  1۳شامل 

روایی پرسشنامه از طریق اعتبار صوری محتوا و پایای آن نیز از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. 
 1۹SPSSافزار  والیس با استفاده از نرمویتنی و کروسکال -من uها آزمون  وتحلیل داده منظور تجزیه به

( و = p 220/0 r ,<01/0ها نشان داد رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ) انجام شد. یافته
( معنادار است. احساس مسئولیت = P۷۶۶/0 r ,<01/0رابطه بین آگاهی اجتماعی و مشارکت اجتماعی )

( رابطه معنادار وجود ندارد و با توجه به p >05/0ر سطح )معنوی در برابر وقف با مشارکت اجتماعی د
های امور خیریه  (، بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی در فعالیتp>01/0و  r =00۳/0مقدار )

در عامل برآورد شده در  (=۶5/1zتأثیر ندارد. همچنین نتایج نشان داد مقادیر یو در سطح معناداری )
( و معنادار نبوده و بین افراد نمونه و مشارکت اجتماعی با سازمان اوقاف و =۳2/0sigحد مطلوبی نیست )

امور خیریه از نظر جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد و درنهایت بین سطح تحصیالت در میزان 
مشارکت اجتماعی با سازمان اوقاف و امور خیریه تفاوت معنادار وجود دارد و مقادیر 

 ( قرار دارند.>05/0p(در سطح معناداری (=۳۶۹/10chisquarلیس )وا کروسکال کای مربع

اجتماعی مردم؛ احساس مسئولیت معنوی؛ بیلبورد  آگاهی ؛مشارکت اجتماعیواژگان کلیدی: 

 تبلیغاتی؛ سازمان اوقاف و امور خیریه.
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 مقدمه

ذیرفته شده های اجتماعی و سیاسی در همه جوامع پ امروزه لزوم مشارکت مردم در تمام فعالیت

عنوان واقعیتی اجتماعی ریشه  شود. مشارکت اجتماعی به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می و روزبه

در زندگی اجتماعی انسان داشته، فرایندی است که با گذشت زمان دگرگون شده است. ایده 

 گیرد که خود دارای سابقه مشارکت در مفهوم خود از مباحث مربوط به دموکراسی مایه می

های مختلف  دیرینه است. در دوره جدید با توجه به نقشی که برای عاملیت انسانی در حوزه

شوند، مشارکت در اشکال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی روانی  حیات اجتماعی قائل می

گذاران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفته است. یکی از مراکزی که  مورد توجه سیاست

 شود، شهر و زندگی شهری است ساز رفتار مشارکتی شناخته می زمینهعنوان بستر و  به

(. انسان اساساً موجودی اجتماعی است و همواره تمایل دارد با دیگران در ۷۶: 1۳۸5)موسوی، 

گیری از توانمندی دیگران گردیده، همدلی و صمیمیت را  ارتباط باشد. مشارکت موجب بهره

(. مشارکت اجتماعی به کنش یا عمل مشارکتی 144: 1۳۹4دهد )گالبی و اخشی، افزایش می

دهد. چنین ویژگی ما را  شود که عامل با توجه به انتظارات افراد دیگر آن را انجام می گفته می

دارد که فضای اجتماعی این عمل و مشارکت را مطالعه و بررسی کنیم. مشارکت  بر آن می

هایی فرد را به انجام  نخست اینکه چه انگیزهعنوان یک عمل ازنظر فرد دارای دو جنبه است:  به

ها( در افراد موجب  هایی )محرک دیگر، چه نیات و انگیزه عبارت نماید. به عمل ترغیب می

توان  هایی را می طور فعال در امری مشارکت نمایند که فقدان چنین انگیزه ها به گردد تا آن می

نکه فرد چقدر نسبت به عمل مورد مشارکت حساب آورد، دوم ای عنوان مانع عمل مشارکت به به

آگاهی دارد و چه میزان عدم آگاهی او نسبت به این عمل موجب خودداری او از شرکت در آن 

 (.25۸: 1۳۷0گردد )بیرو، می

هایی که در حوزه  نظام اسالمی با در نظر گرفتن حوزه اجتماعی جهت کسب مؤلفه

کارگیری و نهادینه  ته است تا از طریق بهاجتماع مد نظر کالم وحی بوده است صورت گرف

(. 21: 1۳۹5ها بتواند مشکالت اجتماعی را مرتفع نماید )تابان و همکاران، نمودن آن مؤلفه

گذاری شده و  دوستی، بنیان یکی از شاهکارهای قانون اسالم که براساس تعاون و حس نوع

از سنت به مدرنیته است توجه که جامعه ما در حال گذر  مخصوصاً در دنیای امروز و درحالی

به اهداف اجتماعی وقف است. وقف در لغت به معنای ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و 

داشتن و حبس کردن عین  ( و در اصطالح فقهی، نگه12: 1۳۷0فر، آرام گرفتن است )سلیمی
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ین گویند وقف حبس ع ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخی از فقها می

های اجتماعی است که  است بر ملک خدایتعالی. در واقع وقف ازجمله احکام دینی و پدیده

ترین ویژگی شکلی آن، ذو وجوه بودن آن است. یعنی  دست، مهم های ازاین مانند همه پدیده

های گوناگون، آثار مختلف، اشکال فراوان و به تبع فراز و  ای است که دارای جنبه وقف پدیده

تاریخی و حتی معنایی و مصادیق متنوع آن در طی زندگی فردی و اجتماعی فرودهای 

(. وقف در کنار امور خیریه همچون ۳0۳: 1۳۸۷ها و جوامع است )کوشکی و آجرلو، انسان

وآله تاکنون استمرار  علیه اهلل تحبیس، سکنی، عمری، انفاق و..... از زمان پیامبر اعظم صلی

آید، به معنی نوع خاصی از خیرات است که منحصر  آن برمی گونه که از تعریف داشته و این

در اعیان است )تحبیس العین و تسبیل المنفعه( به منظور نگهداری اعیان موقوفه، که گاه 

شود. شارع به واقف اجازه داده است تا متولیانی را معین کند تا  رقبات زیادی را شامل می

چنین در  ل برعهده گیرند )موقوفات غیرمتصرفی(. هماندرنس االبد و نسل مدیریت موقوفه را الی

خصوص موقوفاتی که به هردلیل واقف متولی خاصی را معین نکرده باشد و یا اینکه متولی از 

عنوان  تواند شخص یا اشخاصی را به بین رفته و دستور واقف معطل مانده باشد حاکم شرع می

فات متصرفی(. در امور خیریه و اداره بقاع متولی و یا امین و هیئت امناء انتخاب کند )موقو

متبرکه، اجرای امور خیر متوقف بر وجود مالی است که بتوان آن را در امور خیر هزینه نمود. 

های عملیاتی و تبلیغ توسط افراد متعلق  لذا با افزایش میزان درآمدها از طریق کاهش هزینه

رسانی در بقاع و مضاجع متبرکه  ماتبه نهاد امور خیریه، امکان گسترش امور خیریه و خد

 (.۳۸5: 1۳۸۷یابد )لطیفی و ذوالفقاریان، افزایش می

در این میان یکی از ابزارهای تبلیغات محیطی، استفاده از بیلبوردهاست. بیلبوردها یکی از 

ها و  اند که در مناطق با ترافیک سنگین مانند کنار جاده ترین نوع تبلیغات محیطی بزرگ

اند؛  ای از تصاویر بزرگ امروزه بیلبوردها مجموعه .(Shihabi ، 2012شوند ) ا یافت میه راه بزرگ

عنوان بیننده  آمیز. ما به وغریب و گاهی کنایه ها مضحک، بعضی کمی عجیب بعضی از آن

توانیم  های مختلفی نسبت به هر بیلبورد داشته باشیم اما این واقعیت را نمی توانیم دیدگاه می

که بیلبوردها، نماد جریان دائمی و روان زندگی هستند. از طرفی تابلوهای آگهی، به  انکار کنیم

کند، وجود این تابلوهای بزرگ، برای  ها و دارندگان صنایع مختلف کمک می بسیاری از شرکت

های نوپایی که قادر به پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی نیستند بسیار  های و تجارت شرکت

. در مقایسه با قیمت تبلیغات تلویزیونی و رادیویی و کم نتیجه بودن تبلیغات در مفید بوده است
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تواند با هزینه کمتر، بیشترین تعداد مخاطب را داشته  ها، بیلبورد می داخل مجالت و روزنامه

 (.1۳۸۹باشد )احمدی، 

نظر به اهمیت و ضرورت مقوله مشارکت اجتماعی و احسان و شکاف طبقاتی و گسترش 

ایجاد شده و از طرفی ناکامی دولت و مؤسسات تجاری برای حل مسائل اجتماعی، جامعه  فقر

نیازمند آگاهی و خالقیت اجتماعی و مشارکت مردمی است. نکته اجتماعی که به اهمیت وقف 

برداری کنندگان از منافع و عایدات  از طریق مشارکت مردمی دارد این است که چون بهره

گونه سرخوردگی و تحقیری نخواهد شد و  شوند باعث هیچ واقف روبرو نمیموقوفات مستقیماً با 

جرئت ادعا کرد که اگر اوقاف و سایر  توان به ماند. می عزت افراد محفوظ و محترم باقی می

های نیکوکاری در مسیر صحیح انداخته شود و خیّران و واقفان به راه منطقی و درستی  شیوه

شود. لذا با توجه به آنچه گفته شد در بُعد  جامعه حل می هدایت شوند بسیاری از مشکالت

مان را با ایجاد بستر فرهنگی  اجتماعی مجموعه اقداماتی الزم است که نیاز جامعه اسالمی

های فقهی، مرتفع و به رفع  های دینی و اسالمی موجود و داشته مناسب و استفاده از ظرفیت

سازی و  . بیلبوردهای تبلیغاتی نقش آگاهپذیر و محروم بپردازد مشکالت اقشار آسیب

نشیند که در فضای اجتماعی مناسب ارائه  کنند و این زمانی به ثمر می رسانی را ایفا می اطالع

شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر آگاهی و مشارکت 

ین شهر تهران است. چون مشارکت مردم اجتماعی با سازمان اوقاف و امور خیریه در بین ساکن

طور خاص مشارکت با امور خیریه و سازمان وقف مدنظر است لذا  در امور مختلف و در اینجا به

در بررسی تأثیر عامل تبلیغات از طریق بیلبوردهای تبلیغاتی در تحلیل آگاهی و مشارکت 

 شده است. ه مد نظر قرار دادهعنوان متغیر وابست اجتماعی، با سازمان اوقاف و امور خیریه به

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظور خاص است. مشارکت مردم 

ها در فرایند توسعه است. مشارکت بخش جوهری و  به معنای همکاری داوطلبانه و ارادی آن

پذیری و تعاون  بتکار، سربلندی، فعالیت، مسئولیتاساسی رشد انسان و توسعه اعتماد به خود، ا

اجتماعی است. بدون چنین توسعه و تحولی در درون مردم تالش و اقدام برای امحای فقر و 

 ,561۹۶۶:ای مواجه است ) کم با مشکالت عدیده نیافتگی، اگر غیرممکن نباشد، دست توسعه

Burkely.)  ،عمومی، یکپارچه، چندگانه، چندبعدی مشارکت فرایند اجتماعی، »به نظر گانوتری

و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه 
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(. گسترش مشارکت تأثیر به سزایی در کاهش فقر، رفع 2۹0: 1۳۸۳)ازکیا و غفاری،  «است

وری  هرههای شغلی، بهبود ب سوءتغذیه، تأمین کمترین میزان خدمات عمومی، توسعه فرصت

درآمد، افزایش تولید کشاورزی و مواد غذایی، تأمین امنیت در اجتماع و خانواده دارد )زارع و 

(. مشارکت اجتماعی مشارکت در مسائل اجتماعی است که در کنار حوزه ۶۶: 1۳۹4روهنده،

گیرد. در تعریف مشارکت اجتماعی گفته شده  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و .... قرار می

ها  شارکت اجتماعی عبارت است از شرکت آگاهانه، ارادی، خودانگیخته و هدفمند گروهم» است:

و افراد در فرایندها و امور اجتماعی جامعه به منظور تسهیم و نقش داشتن در کارها، تسهیل و 

« ها و کمک به اهداف توسعه اجتماعی جامعه برداری از نتایج آن تسریع امور جامعه و بهره

(. به نظر لرنر جامعه جدید یک جامعه مشارکتی است و فراگرد نوسازی، ۶2: 1۳۸۳)انصاری، 

جو است. به نظر وی مشارکت در حوزه اقتصادی به  حرکت از جامعه سنتی به جامعه مشارکت

فعالیت در بازار و افزایش درآمد، مشارکت سیاسی به شرکت در انتخابات، مشارکت فرهنگی به 

شود. در اندیشه  مشارکت روانی به همدلی و تحرک روانی منجر می گیری از رسانه جمعی و بهره

های گروهی و مشارکت ارتباط  لرنر بین متغیرهای شهرنشینی، تحصیالت، دسترسی به رسانه

حساب  عنوان یکی از متغیرهای مهم در توسعه و تجدد به متقابل وجود دارد لرنر مشارکت را به

اند از: آمادگی ذهنی، شهرنشینی،  ام مشارکت عبارتهای انج آورد و معتقد است زمینه می

ای به وجود  دیگر لرنر معتقد است پتانسیل توسعه در جامعه عبارت تحصیالت و سنتی نبودن، به

جمعی در حد نسبتاً باالیی در آن  سیاسی و وسایل ارتباط -خواهد آمد که مشارکت اجتماعی

 (.145  :1۳۹4شده باشد )گالبی و اخشی،  جامعه فراهم

های  اعتماد اجتماعی مفهومی است که در فرایند روابط اجتماعی بین افراد و سازمان

یابد. اعتماد احساس روابط اجتماعی است و روابط مستقیم با میزان  اجتماع با همدیگر تبلور می

روابط اجتماعی دارد. اندیشمندان مختلف سرمایه اجتماعی، عناصر متعدی را برای این مفهوم 

هایی چون اعتماد، مشارکت، آگاهی و  ل هستند. ازجمله کلمن، پونتام، فوکویاما به مؤلفهقائ

(. کلمن در پژوهشی به تأثیر 1۳5: 1۳۹0انسجام اجتماعی اشاره دارند )نیازی و همکاران،

های اجتماعی  عنوان تسهیلگر کنش تر به اعتماد در افزایش سرمایه اجتماعی و به بیان ساده

های  ها و تالش ت. او اعتماد و سرمایه اجتماعی را عامل مؤثری در توفیق برنامهتوجه کرده اس

( اعتماد باعث تداوم 1۹۹0داند. و به عقیده اینگهارت ) معطوف به توسعه و رشد اقتصادی می
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شود. بدون آن هیچ کنش متقابل مطمئنی  کنش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می

 (.5۷: 1۳۹۳ماعیلی و همکاران، اس گیرد )تاجیک صورت نمی

ای از افکار، عقاید و حساسیت نسبت به زندگی و توجه  آگاهی اجتماعی نیز شامل مجموعه

شود،  ترین معنا به امور عمومی اعم از سیاسی و یا اجتماعی مربوط می به هرآنچه که در وسیع

نی است که باعث تر مسئولیت مد شرط شناختی ضروری و شکل فعال است. آگاهی و توجه پیش

تفاوتی و  پوشی، بی شود نقطه مقابل آگاهی، وضعیت شناختی چشم نگرانی می مندی و دل عالقه

(. تأثیر دین در گسترش 2۸: 1۳۸4گیری نگرش فرصت طلبانه است )فیروزآبادی،  شکل

خلدون، متفکر بزرگ  ویژه جهان اسالم انکارناپذیر است. ابن مشارکت مردمی در طول تاریخ، به

آفریند،  و دین در بین نیروها وحدت می» گوید: اسالمی، درباره نقش دین در مشارکت می

بخشد. این روحیه به افزایش  برد و به افراد روحیه ایثار می ها را از بین می ها و حسادت رقابت

توان  دیگر می عبارت (. به21: 1۳۷۶انجامد )ملکوتیان،  های وسیع می مشارکت و ایجاد دولت

ها برای  شارکت برانگیختن حساسیت مردم و درنتیجه افزایش درک و توان آنگفت م

های توسعه و بسط عدالت اقتصادی و اجتماعی است. در اینجا  ها و برنامه پاسخگویی به طرح

توان اشاره کرد که چنانچه مردم در سنت وقف و سایر امور خیرخواهانه و دگرخواهانه  می

شود. بنابراین مشارکت  بسیاری از مشکالت جامعه می شرکت داشته باشند هم باعث حل

ای است که از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته و همراه با تکامل او تحول یافته است و  پدیده

گرا است و میل به  ازآنجاکه روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان روحیه و شخصیت جمع

نگی غالب در فرهنگ ماست، مشارکت مردمی در مشارکت و انجام کارگروهی از الگوهای فره

ای برخوردار است و فرهنگ ایرانی اسالمی نوع خاصی از فرهنگ  جامعه ایران از جایگاه ویژه

های  توان گفت در کشور ما اغلب اشکال مشارکت مشارکت را به وجود آورده است. بنابراین می

ترین احساسات، عواطف و  اصیلهای مذهبی صورت گرفته و  مردم در بافت و ساختار ارزش

است که « انفاق»های مذهبی دارد. نمونه بارز این اعمال  های ما ریشه در باورها و ارزش خواست

تأثیر بسزایی در تذهیب نفس انسان دارد. انفاق یعنی خرج کردن در راه خدا که در واقع 

دوده منافع شخصی شود تا مال و ثروت از مح برآوردن نیاز بندگان خداست. وقف باعث می

های  که هم مشارکت و هم یاریگری در فرهنگ ما ریشه دارد، بر جنبه خارج شود. و ازآنجایی

روانی و معنوی بالندگی و رشد شخصیت انسان تأثیر دارد، همچنین باعث پیدایش و آفرینش 

 (.1۳۹2گردد و در تقویت اعتماد مردم مؤثر است )احسانی راد، آگاهی می
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های  توان آن را از مؤلفه عنوان یک نهاد حقوقی اجتماعی بدانیم می اگر وقف را به

دهنده سرمایه اجتماعی یک جامعه دانست و لذا هرچه این عمل خداپسندانه در جامعه  تشکیل

افزایش بیشتری یابد و این نهاد بیشتر تقویت شود، برانباره سرمایه اجتماعی بیشتر افزوده 

در جامعه گسترش یابد با « عمل خیرخواهانه»د هنجار عام خواهد شد. هر عاملی که سبب شو

زند. زیرا این سنت نیز  افزودن بر سطح سرمایه اجتماعی به رونق سنت حسنه وقف دامن می

اند  ای است که در جامعه تقویت شده یکی از همان هنجارها و اعمال خیرخواهانه

 (.12۹: 1۳۸۷نیا، )توحیدی

 اخت ماهیت وقف، را در نکات زیر خالصه نمود:توان اهداف نهاد وقف با شن می

های آینده )ماننده  ( تأمین اجتماعی نیازهای طبقات فقیر جامعه ازجمله فقرا، ایتام و نسل1

 وقف اوالدی(

 ها. ( کمک به بهداشت جامعه از راه وقف بیمارستان2

 ( پشتوانه علمی آموزشی از راه وقف مدارس، کتاب و کمک مالی به محصلین.۳

 (.۶انبار، پل، کاروانسرا، بازار و غیره )همان: ( تأمین نیازهای جامعه از قبیل تأمین آب، آب4

توان از نهاد دین غافل شد. نهاد دین از چندین جنبه با وقف رابطه پیدا  در بررسی وقف نمی

 نوع مصرف عواید موقوفات -2های دینی است. انگیزه واقفان در بیشتر موارد، انگیزه-1کند: می

ها، تکایا  ها، حسینیه در موارد بسیاری مذهبی است و برای آبادانی بناهای مذهبی مانند امامزاده

یابند و این جدا از موقوفات  رود یا به مدارس دینی و طالب آن اختصاص می و غیره به کار می

 گردد بسیاری است که برای نهاد دین و موقوفات، به تولیت و نحوه اداره موقوفات باز می

 (.۳۷۳: 1۳۸۷سامانی، )ریاحی

ای از ارتباطات بوده و چون اعضای  های انسانی همواره در شبکه ابعاد مختلف وقف: پدیده

ها جز با  باشند، لذا بررسی کامل آن یک مجموعه ارگانیک با یکدیگر در حال تعامل می

اقتصادی،  های مختلف توان دارای جنبه ها ممکن نیست. وقف را می شناخت ابعاد مختلف آن

اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و معرفتی و.... دانست که همه این وجوه مؤثر بر یکدیگر و متأثر 

 باشند. از هم می

توان به موارد زیر اشاره کرد: نقش  ازجمله ابعاد اقتصادی وقف می :الف( ابعاد اقتصادی وقف

های اقتصادی در  شکافوقف در تعمیم ثروت جامعه و جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت؛ تعدیل 

درآمد؛ ایجاد رفاه نسبی و توسعه اقتصادی جامعه؛ گسترش  جامعه؛ کمک به محرومین و افراد کم
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چتر تأمین اجتماعی جامعه؛ جبران خالء خدمات دولتی؛ درآمدزایی وقف و موقوفات و تولید 

 است.های عمومی شناسایی شده  ثروت؛ ثبات اقتصادی )رشد اقتصادی( و گسترش مالکیت

 -اجتماعی: ابعاد مختلف تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی-ب( ابعاد فرهنگی

توان برشمرد: کمک به برقراری عدالت اجتماعی  های متعددی می اجتماعی وقف را در سرفصل

در جامعه؛ گسترش وفاق اجتماعی؛ مبارزه با خودمحوری و خودمداری؛ امنیت اجتماعی؛ بسط 

تعاون و ایثار؛ گسترش شعائر دینی و ارزشی؛ تعمیق باورهای مذهبی  و گسترش روحیه گذشت،

و معنوی جامعه و افراد؛ تکامل روحی و معنوی واقفین؛ ایجاد ذخیره سرمایه انسانی و اجتماعی؛ 

(. بنابراین برای تقویت و ۳0۶: 1۳۸۷گسترش اخالق فردی و اجتماعی )کوشکی و آجرلو،

عی و سیاسی به عواملی نیاز است که تأثیر آن را بر گسترش مشارکت مردم در حوزه اجتما

 تمایل شهروندان در مشارکت بگذارد.

 باشد. داشته را پیامی انتقال توانایی که است این شیء هر دانیم که نشانه از سویی دیگر می

 است ارتباطی وسیله فیزیکی، سازه و مرجع عنوان به عملکرد پیام، عنوان به بنا در معماری،

(. اما این پیام را در فضاهای تجاری تفریحی با حضور انبوهی از کاربرها 1۹5: 1۳۸۸ی، )بحرین

توان فقط با سازه فیزیکی بیان کرد بلکه در این فضاها همانطور که رابرت ونتوری بیان  نمی

( یعنی ابزاری گرافیکی که به ۸2: 1۳۸۹)ونتوری، « شوند تابلوها مهمتر از معماری می» کند: می

تأمل است این است که  ل صریح پیام عملکرد هر بنا اختصاص دارد. اما آنچه در اینجا قابلانتقا

هایی عمل کنند تا در ارتباط با هم و با زمینه، حس نظم و  صورت نشانه ها باید به این پیام

 (.4۸: 1۳۹0وحدت ایجاد کند )قلعه نوعی و همکاران، 

ارزیابی  و تبلیغاتی بیلبورد اعی از طریقموضوع مشارکت اجتم با اندکی تحقیقات تاکنون

 انتخاب در مؤثر برخی عوامل به مطالعات این از یک هر در است. شده انجام آن اثربخشی

 "( در پژوهشی به1۳۹۶است. اسدپور و همکاران ) اشاره شده تبلیغاتی رسانه عنوان به بیلبورد

اند. نتایج نشان داده  داختهپر "بررسی مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی شهروندان آملی

است میزان مشارکت اجتماعی شهروندان آمل متوسط رو به پایین بوده است و میزان 

مشارکت غیررسمی در سطح متوسط رو به باال ارزیابی شده است. مشارکت اجتماعی ازنظر 

محل سکونت متفاوت و در روستا بیشتر از شهر بوده است. همچنین بین میزان مشارکت 

های داخلی،  گرا در خانواده، استفاده از رسانه اعی رسمی با متغیرهای ساخت قدرت اقناعاجتم

اجتماعی و گرایش خانواده به مشارکت رابطه معنادار و مثبت و بین  –پایگاه اقتصادی 
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های خارجی رابطه  متغیرهای ساخت قدرت استبدادگرا در خانواده و میزان استفاده از رسانه

( در پژوهشی با عنوان عوامل 1۳۹4گرزالدینی)وجود داشته است. نادری معنادار و معکوس

موثر در جذب و اثربخشی بیلبوردهای تبلیغاتی به این نتیجه رسیده است که چنانچه در 

های منحصر به فرد کاال، طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی به عواملی همچون : تکیه بر ارزش

ب، صراحت و سادگی، ایجاز، استفاده از کلمات ترکیب بندی اصولی، انتخاب شعار مناس

محدود، هماهنگی رنگی و رعایت اصول زیباشناسی لحاظ گردد، تاثیر شگرفی در افزایش 

های گروهی و  لرنر گسترش رسانه جذب و اثربخشی بیلبوردهای تبلیغاتی خواهد داشت. دانیل

اد نموده و به نقش های جدید قلمد ترین عناصر ظهور شخصیتآگاهی را از قابل توجه

های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت کشورهای در حال  های جمعی در ظهور آگاهی رسانه

گالبی و اخشی  تحقیق (. نتایج12: 1۳۷4توسعه تأکید داشته است )ساسمن و همکاران، 

 که داد نشان "بررسی مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی در بین دانشجویان"( در 1۳۹4)

اجتماعی در حدّ متوسط به باال و سطح مشارکت اجتماعی در حدّ متوسط به  طمیزان نشا

در ابعاد مشارکت اجتماعی روحیه مشارکتی و در ابعاد نشاط اجتماعی بُعد  پایین است.

میزان  دهند. رضایت از خود بیشترین میانگین را در بین دانشجویان به خود اختصاص می

گانه آن دارای همبستگی مستقیم معنادار  ابعاد سه نشاط اجتماعی با مشارکت اجتماعی و

بود؛ ولی مشارکت و نشاط اجتماعی براساس جنس، وضعیت تأهل دانشجویان معنادار نبودند. 

همچنین، وجود روحیه مشارکتی بیشترین تأثیر را در میزان نشاط اجتماعی دانشجویان دارا 

« محیطی در گرافیک جدید ای سانهر محیطی تبلیغات» مقاله در (1۳۹0) بوده است. صداقت

تاجیک اسماعیلی  است. داده ارائه آن و محاسن معایب با همراه محیطی تبلیغات از تعریفی

بررسی میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی »( در 1۳۹۳)

کل دانشجویان تقریباً  ، به این نتیجه رسید که میزان اعتماد اجتماعی در میان«شهر تهران

 شناسایی» مقاله در (1۳۹2) همکاران و تیراندازی باال و در حد مطلوبی بوده است. صمدی

 استان شهری برون تبلیغاتی بیلبوردهای از تجاری های شرکت استقبال بر مؤثر عوامل

 شرکت به کلی مربوط عامل چهار به مؤثر عوامل این که رسیدند نتیجه این به« هرمزگان

شود. گروه کندی دانشگاه هاروترد در  می بیلبورد تقسیم تبلیغاتی، شرکت جاده، تجاری،

کند که  کند و بیان می را از اجزاء سرمایه اجتماعی معرفی می« مشارکت مذهبی»پژوهشی 

: 1۳۸۷اصالً خوده بخشش و روحیه داوطلبی از اجزای سرمایه اجتماعی است )توحیدی نیا،
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جز بخشش مال از سوی کسانی که دارای روحیه خیرخواهی ( و چون وقف چیزی 1۳۳

دهنده افزوده  گیری کرد رونق وقف از یکسو نشان توان نتیجه داوطلبانه هستند، نیست، می

شدن بر انباره سرمایه اجتماعی بخشش و روحیه داوطلبی است و این افزایش باعث رونق آن 

تقویت سرمایه اجتماعی بخشش و  گردیده است و از سوی دیگر تقویت نهاد وقف خود به

برد.  روحیه داوطلب شدن در امور خیر دامن زده و سطح این نوع سرمایه اجتماعی را باال می

بنابراین تعامل بین وقف و سرمایه اجتماعی از این منظر هم دوسویه است. آلموند و پاول، 

اقتصادی  –اجتماعی ضمن تأکید بر تحصیالت، درآمد و رتبه شغلی افراد در تعیین پایگاه 

تر،  ای پیشرفته های حرفه مند از مهارت کرده، ثروتمند و بهره آنان معتقدند شهروندان تحصیل

(. 1۳۸: 1۳۸0جویانه باشند )آلموند و پاول،  بیشتر ممکن است که واجد ایستارهای مشارکت

دان با ( در بررسی رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهرون1۳۹1بنجار و رحیمی)باقری

میزان مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان به این نتیجه رسیده اند احساس تعلق 

اجتماعی شهروندان با مشارکت اجتماعی و مشارکت فرهنگی و مشارکت سیاسی رابطه 

( در 1۳۸4معنادار دارد و احساس تعلق اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است .حسینی )

اقتصادی، تحصیالت، جنسیت و نیز شغل را –یر پایگاه اجتماعیتحقیقی عوامل اجتماعی نظ

های غیردولتی تأکید دارد.  منزله عوامل تأثیرگذار بر مشارکت در سازمان به

(Fukuyama,2002سرمایه اجتماعی را عامل کلید توسعه اقتصادی می )  داند و تبعاً توسعه

وعی قرارداد اقتصادی است و اقتصادی عامل مثبتی در جهت توسعه وقف است چراکه وقف ن

رود که در دوران  گونه آن هم انتظار می معامالت اقتصادی حتی از نوع داوطلبانه و بخشش

رونق و توسعه اقتصادی افزایش یابد زیرا دست افراد خیر و نیکوکار در این دوران بازتر است و 

افزایش انباره سرمایه توانند اموال خود را به میزان بیشتری وقف نماید. با این بیان  می

 تواند باعث رواج هرچه بیشتر وقف گردد . اجتماعی با تسریع در امر توسعه می

 باشند: قرار زیر قابل مطرح می براساس مطالعات انجام شده در این حوزه فرضیات تحقیق به

 .های سازمان اوقاف با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد اعتماد اجتماعی به فعالیت -1

های سازمان اوقاف و امور خیریه با مشارکت اجتماعی رابطه  آگاهی اجتماعی از فعالیت -2

 معناداری دارد.

 احساس مسئولیت معنوی در برابر وقف با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد. -۳

 های امور خیریه تأثیر دارد. بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی در فعالیت -4



 291 میزان تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی ... 

 

 

ن سطح تحصیالت افراد نمونه و میزان مشارکت اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه بی -5

 تفاوت معنادار وجود دارد.

بین جنسیت افراد نمونه و میزان مشارکت اجتماعی با سازمان اوقاف و امور خیریه تفاوت  -۶

 معنادار وجود دارد.

 مدل مفهومی پژوهش

 
 )محقق ساخته(. مدل مفهومی تحقیق 1شکل شماره 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری 

سال است که  1۸پژوهش شامل کلیه شهروندان ساکن شهر تهران و از بین شهروندان باالی 

روش صورت  است. حجم نمونه به نفر برآورد شده ۸.۶۹۳.۷0۶طبق سازمان آمار کشور حدود 

ای انتخاب شدند پس از تعیین حجم نمونه،  گیری خوشه گیری احتمالی و به گونه نمونه نمونه

شهر را به چهار خوشه تقسیم کرده، و درنهایت نمونه موردمطالعه براساس میزان تقریبی 

صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. آمار  جمعیت خوشه، محالت، کوچه، خانه و فرد به

نفر به دست آمد که این مقدار برای کاهش خطا به  ۳۸4بق جدول مورگان شده ط محاسبه

نفر افزایش یافت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  ۷00تعداد 

محقق ساخته در دو بخش، اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان از قبیل )جنس، سن، 

گویه )مشارکت  1۳به فرضیه اصلی شامل تحصیالت و محل سکونت( و سؤاالت مربوط 

اجتماعی )با سه بعد(، نقش بیلبوردهای تبلیغاتی )دو بعد( استفاده شد. به منظور ارزیابی روایی 

پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده گردید. بدین معنی که با توجه به استفاده از پرسشنامه 

 بیلبورد تبلیغاتی

 آگاهی جتماعی

 اعتماد اجتماعی

 
 مشارکت
 اجتماعی

احساس مسئولیت 

 معنوی
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( برای هر سه متغیر 1۳۹۷عی در سال )محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش و مطالعه مقط

اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی و احساس مسئولیت معنوی، تأثیر تبلیغات، سؤاالت 

نظران باتجربه و نیز اساتید و  پرسشنامه قبل از توزیع نهایی در اختیار برخی از صاحب

شده، نهایتاً  عالمنظران دانشگاهی قرار گرفت. بدین ترتیب با در نظر گرفتن اصالحات ا صاحب

روایی محتوا آن مورد تائید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای 

به دست آمد. برای  ۸04/0شده است. که این عدد برای کل پرسشنامه  کرونباخ استفاده

یس( با ویتنی و کروسکال وال-های توصیفی و استنباطی نظیر آزمون )یومن وتحلیل داده تجزیه

 انجام شد. SPSS1۹افزار  استفاده از نرم

شده جهت سنجش متغیرهای تحقیق و ضریب آلفای کرونباخ  در این بخش سؤاالت مطرح

 شود: . ارائه می1در جدول 

 های پرسشنامه و آلفای کرونباخ . ترکیب سؤاالت و مؤلفه1جدول 

 ها طیف گزینه سؤاالت ها مؤلفه ابعاد
الفای 

 کرونباخ
 منبع

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت 

 اجتماعی

اعتماد 

 اجتماعی

آیا به سازمان اوقاف و امور 

 خیریه اعتماد دارید؟
 (2( و خیر )1بله )

4۷5/0 

 

 

محقق 

 ساخته

تا چه میزان به صداقت 

سازمان و امور خیریه اعتماد 

 دارید؟

خیلی  طیف لیکرت

(، 2(، کم )1کم )

(، زیاد ۳متوسط )

 (5(، خیلی زیاد )4)

احساس 

سئولیت م

 معنوی

آیا عالقمند کمک به دیگران 

های اجتماعی و  در زمینه

 معنوی هستید؟

 (2( و خیر )1بله )

۷۳5/0 

آیا به هم نوعان خود کمک 

 کنید؟ می
 (2( و خیر )1بله )

 

 

 

آگاهی 

 اجتماعی

در صورت تملک زمین و خانه 

ها در  آیا حاضر به وقف آن

 زمینه کمک به فقرا هستید؟

خیلی  کرتطیف لی

(، 2(، کم )1کم )

(، زیاد ۳متوسط )

 ۸22/0 (5(، خیلی زیاد )4)

چه میزان از دستورات دینی 

 آگاه و به آن پایبندید؟

( 1خیلی کم )

( متوسط 2کم ) خیلی

(، خیلی 4( زیاد )۳)
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 ها طیف گزینه سؤاالت ها مؤلفه ابعاد
الفای 

 کرونباخ
 منبع

 (5زیاد )

های  چه مقدار از فعالیت

مربوط به وقف را در سطح 

 اید؟ شهر مشاهده کرده

خیلی  تطیف لیکر

(، 2( کم )1کم )

(، 4( زیاد )۳متوسط )

 (5خیلی زیاد )

با مفهوم وقف چه مقدار 

 آشنایی دارید؟

خیلی  طیف لیکرت

(، 2( کم )1کم )

(، زیاد ۳متوسط )

 (5(، خیلی زیاد )4)

 

 

بیلبورد 

 تبلیغاتی

 جذابیت

بیلبوردهای تبلیغاتی با 

موضوع وقف را تا چه اندازه 

 دانید؟ جذاب می

خیلی  یف لیکرتط

(، 2(، کم )1کم )

(، زیاد ۳متوسط )

 (5(، خیلی زیاد )4)

۷4۳/0 
 

محقق 

 ساخته

حال بیلبورد تبلیغاتی  آیا تابه

در مورد وقف نظر شما را به 

 خود جلب کرده است؟

خیلی  طیف لیکرت

(، 2(، کم )1کم )

(، زیاد ۳متوسط )

 (5(، خیلی زیاد )4)

 انتقال پیام

اتی وقف در تابلوهای تبلیغ

سطح شهر، به نظر شما تا چه 

تواند در تشویق  میزان می

 مردم مؤثر باشد؟

خیلی  طیف لیکرت

(، 2(، کم )1کم )

(، زیاد ۳متوسط )

 (5(، خیلی زیاد )4)

چه میزان اخبار و مطالب 

مربوط به وقف را در 

بیلبوردهای تبلیغاتی دیده یا 

 اید؟ در مورد آن شنیده

خیلی  طیف لیکرت

(، 2(، کم )1م )ک

(، زیاد ۳متوسط )

 (5(، خیلی زیاد )4)

آیا رسانه شمارا به انجام کار 

 کند؟ خیر ترغیب می

طیف لیکرت خیلی 

(، 2(، کم )1کم )

(، زیاد ۳متوسط )

 (5(، خیلی زیاد )4)

۸04/0 
آلفای 

 کل
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 های پژوهش یافته

 های توصیفی پژوهش یافته

دهندگان براساس معیارهای جنسیت، سن، تحصیالت و  پاسخ های جمعیت شناختی ویژگی

 شده است. . ارائه2سابقه کار در جدول 

 های جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری . ویژگی2جدول 

 درصد فراوانی طبقات ویژگی جمعیت شناختی

 جنسیت
 4/۶0 42۳ آقایان

 ۶/۳۹ 2۷۷ خانم ها

 سن

 ۳/1۸ 12۸ سال 21تا  1۸

 ۳/55 ۳۸۷ الس 25تا  21

 0/۹ ۶۳ سال ۳0تا  2۶

 ۷/۸ ۶1 سال 40تا  ۳1

 ۷/۸ ۶1 سال به باال 40

 تحصیالت

 ۹/۳ 2۷ زیردیپلم

 ۹/22 1۶0 دیپلم فوق

 ۷/4۶ ۳2۷ کارشناسی

 0/1۶ 112 کارشناسی ارشد

 ۶/10 ۷4 دکترا

محله)شمال شهر، جنوب، 

 غرب، شرق و مرکز شهر

 ۹/2۹ 20۹ شمال تهران

 ۶/10 ۷4 تهرانجنوب 

 1/10 ۷1 شرق تهران

 ۳1 21۷ غرب تهران

 4/1۸ 12۹ مرکز تهران

درصد( را  4/۶0دهندگان ) . از بین پاسخ2شود طبق جدول  گونه که مشاهده می همان

دهندگان  دهند که بیشترین تعداد مربوط به پاسخ ها تشکیل می( درصد را خانم۶/۳۹آقایان و )

اند و کمترین  سال( تشکیل داده 25تا  20داد پاسخگویان را افراد )آقایان است بیشترین تع

باشند. همچنین بیشترین  سال به باال( می 40و  40تا  ۳0دهندگان مربوط به افراد ) تعداد پاسخ

اند. و نهایتاً بیشترین  درصد تشکیل داده ۷/4۶تعداد پاسخگویان را افراد با مدرک کارشناسی با 

 باشند. ان از محله غرب تهران میدهندگ فراوانی پاسخ

 



 295 میزان تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی ... 

 

 

  



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 296
 

 

 اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 

ها پرداخته شود.  ها ضروری است تا ابتدا به ارزیابی نرمال بودن توزیع داده قبل از آزمون فرضیه

های پارامتریک و در غیر این صورت آزمون غیر  ها از آزمون در صورت نرمال بودن توزیع داده

 –کولموگروف های مختلفی همچون آزمون  شود. بدین منظور روش میپارامتریک استفاده 

اسمیرنوف به تفکیک  –نتایج آزمون نرمال بودن کولموگروف  استفاده است. اسمیرنوف قابل

 شده است. نشان داده .۳های تحقیق در جدول  برای هر یک از شاخص

 . آزمون نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق3جدول 

p*مقدار  اسمیرنوف -کلموگروف آماره متغیر
 

 002/0 ۸۶/1 مشارکت اجتماعی

 000/0 ۹۶/2 بیلبورد تبلیغاتی

باشد  05/0متغیرها بیشتر از سطح معناداری ی  pذکر این نکته ضروری است که اگر مقدار 

شود که توزیع آن متغیر نرمال است. بنابراین با توجه به این نکته، نتایج خروجی  نتیجه می

مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنوف در نمرات تمام ی  pدهد که مقدار  . نشان می۳جدول 

شود که توزیع تمام متغیرها نرمال نیست. لذا  است، بنابراین نتیجه می 05/0متغیرها کمتر از 

 شود. های ناپارامتریک استفاده می های پژوهش از آزمون برای بررسی فرضیه

 های استنباطی پژوهش یافته

های سازمان اوقاف با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری  اعتماداجتماعی به فعالیتفرضیه اول: 

 دارد.

به منظور تخمین روابط بین متغیرهای موجود در مدل پژوهش، باتوجه به غیرنرمال بودن 

ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. ضریب همبستگی به دنبال  داده

بط بین متغیرهای تحقیق است. نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی روا

 . ارائه شده است.4در جدول 
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. ضریب همبستگی اسپیرمن بین اعتماد اجتماعی به سازمان اوقاف و مشارکت 4جدول 

 اجتماعی

 متغیر 1 2

 اعتماد اجتماعی 1 -

1 
 مشارکت اجتماعی 220/0**

 :**>01/0Pسطح ضریب همبستگی در  

(، و با توجه به p<01/0شود در سطح معناداری ) مالحظه می 4همانطور که در جدول 

( رابطه معنادار r=220/0آمده بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ) دست مقادیر مثبت به

 وجود دارد.

کت اجتماعی های سازمان اوقاف و امور خیریه با مشار آگاهی اجتماعی از فعالیتفرضیه دوم: 

 رابطه معناداری دارد.

. ضریب همبستگی اسپیرمن بین آگاهی اجتماعی از فعالیت سازمان اوقاف و 5جدول 

 مشارکت اجتماعی

 متغیر 1 2

 آگاهی اجتماعی 1 -

1 
 مشارکت اجتماعی ۷۶۶/0**

 :**>01/0Pضریب همبستگی در سطح  

(، و با توجه به p<01/0ری )شود در سطح معنادا . مالحظه می5همانطور که در جدول 

( رابطه معنادار r=۷۶۶/0آمده بین آگاهی اجتماعی و مشارکت اجتماعی ) دست مقادیر مثبت به

 وجود دارد.

احساس مسئولیت معنوی در برابر وقف با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری فرضیه سوم: 

 . به قرار زیر است:۶دارد. نتایج آزمون در جدول 

ب همبستگی اسپیرمن بین احساس مسئولیت معنوی در برابر سازمان . ضری6جدول 

 اوقاف و مشارکت اجتماعی

 2 1 متغیر

 - 1 احساس مسئولیت معنوی

 1 04۸/0 مشارکت اجتماعی
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( در سطح =04۸/0rشود نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ) . مشاهده می۶طبق جدول 

(05/0< p) های امور  و مشارکت اجتماعی در فعالیت قرار دارد و بین احساس مسئولیت معنوی

 شود. خیریه رابطه وجود ندارد و بر این اساس فرضیه سوم رد می

های امور خیریه تأثیر  بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی در فعالیت فرضیه چهارم:

 دارد.

ها  بطه بین آنابتدا باید در بررسی تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی وجود را

بررسی شود و درصورت معنادار بودن از طریق آزمون رگرسیون میزان تأثیر دو متغیر محاسبه 

 . به قرار زیر است:۷شود. نتایج آزمون همبستگی در جدول 

 . ضریب همبستگی اسپیرمن بین بیلبوردهای تبلیغاتی و مشارکت اجتماعی7جدول 

 2 1 متغیر

 - 1 مشارکت اجتماعی

 1 00۳/0 د تبلیغاتیبیلبور

( بین مشارکت p>01/0شود با توجه به مقدار ) مالحظه می ۷همانطور که در جدول 

( رابطه معنادار وجود ندارد. و لذا بررسی تأثیر بیلبورد r=00۳/0اجتماعی و بیلبورد تبلیغاتی )

 شود. تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی قابل آزمون نیست. و فرضیه چهارم پژوهش رد می

های سازمان اوقاف و  بین جنسیت افراد نمونه، و مشارکت اجتماعی با فعالیتفرضیه پنجم: 

 امور خیریه تفاوت معناداری وجود دارد.

-من uدر این فرضیه با توجه به نرمال نبودن توزیع جامعه پژوهش، از آزمون ناپارامتریک 

برای آزمون مشارکت اجتماعی  ویتنی-من u. نتایج آزمون ۸شود. در جدول  ویتنی استفاده می

 برحسب جنسیت آمده است.

ویتنی مشارکت اجتماعی با سازمان امور خیریه برحسب  . نتایج آزمون یومن8جدول 

 جنسیت

 sigمقدار  uمقدار  zمقدار  میانگین رتبه عوامل

 ۳۸/۳44 مرد
۹44/0- 00/55۹۹۷ ۳20/0 

 ۸4/۳5۹ زن
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در عامل برآورد شده  =۶5/1zو در سطح معناداری دهد مقادیر ی . نشان می۸نتایج جدول 

( نیست و معنادار نبوده و بین افراد نمونه و مشارکت اجتماعی با =۳2/0sدر حد مطلوبی )

سازمان اوقاف و امور خیریه ازنظر جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا فرض ششم تحقیق 

 شود. نیز رد می

نمونه، و میزان مشارکت اجتماعی با سازمان اوقاف و  بین سطح تحصیالت افراد فرضیه ششم:

 امور خیریه تفاوت معناداری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه به دلیل وجود بیش از سه وجهی بودن سطح سنجش متغیر سطح 

. مشاهده ۹شود. نتایج آزمون در جدول  تحصیالت از آزمون کروسکال والیس استفاده می

 شود: می

یج آزمون کروسکال والیس مشارکت اجتماعی با سازمان امور خیریه برحسب نتا .9جدول 

 تحصیالت

 sigمقدار  dfدرجه آزادی  chi-squarمقدار  میانگین رتبه عوامل

 20/۳21 زیردیپلم

۳۶۹/10 4 0۳5/0 

 5۷/۳54 دیپلم فوق

 ۹4/۳۳۶ کارشناسی

 1۷/40۳ کارشناسی ارشد

 5۸/۳۳2 دکترا

والیس در سطح  کروسکال دهد مقادیر مربع کای . نشان می۹فته حاصل از جدول بررسی یا

گردد و بین افراد نمونه در میزان  ( قرار دارند. بنابراین فرضیه ششم تأیید می>p 05/0معناداری )

 مشارکت اجتماعی با سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر تحصیالت تفاوت معنادار وجود دارد.

 گیری و پیشنهادهای تحقیق بحث و نتیجه

بررسی میزان تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی مردم  هدف از پژوهش حاضر

اول: اعتماد اجتماعی به فرضیه  )موردمطالعه سازمان اوقاف و امور خیریه( بود. طبق نتیجه

بطه معناداری دارد. (، راp<01/0های سازمان اوقاف و امور خیریه با مشارکت اجتماعی ) فعالیت

دهد  آمده است که این مقدار نشان می  دست به 220/0چنین ضریب همبستگی اسپیرمن  هم
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کند. و فرضیه اول  درصد تغییرات مشارکت اجتماعی را تبیین می 0/22متغیر اعتماد اجتماعی 

( 1۳۹۳)اسماعیلی   ( تاجیک1۳۷۷(، کلمن )1۳۷۳شود این نتیجه با نتایج اینگهارت ) تأیید می

همسو است. جلب اعتماد مردم و ایجاد نگرش ذهنی مثبت نسبت به سازمان، باعث جذب 

های مردم از حالت شخصی به کارهای تحت حمایت سازمان اوقاف خواهدشد. یکی از  خیریه

های دیگران است. در آیین مقدس  های رشد و تعالی جوامع و پیشرفت بشر استفاده از تجربه راه

گیری از  دهای پیشوایان دینی و سخنان حکیمان و اندیشمندان بر بهرهاسالم و رهنمو

ترین مواردی که باید در این  های دیگران تأکید فراوان شده است بنابراین یکی از مهم تجربه

دادن نیّت واقفان ارجمند در مسیر نیازهای واقعی  مسیر مدنظر متولیان امر قرار گیرد، جهت

رسد متولیان سازمان اوقاف و امور خیریه، باید فداکاری بیشتری  ر میجامعه امروز است. و به نظ

برای اثبات حقانیت موضوع تبلیغ و باورپذیری آن در نزد مردم از خود نشان بدهند. لذا متناظر 

شود با برگزاری جلسات و داشتن تعامالت اجتماعی بیشتر با  با نتیجه این فرضیه پیشنهاد می

ها مالی از نحوه دریافت و اجرای  دن و با ایجاد اعتماد و ارائه گزارشمردم و در بین مردم بو

های سازمان اوقاف، ایجاد رضایتمندی در مردم نموده و اعتماد و وفاداری مردم را نسبت  فعالیت

 به خود جلب کنند.

های سازمان اوقاف و امور خیریه با  آگاهی اجتماعی از فعالیت نتیجه فرضیه دوم: 

چنین ضریب همبستگی اسپیرمن  ( رابطه معناداری دارد. همp<01/0ماعی )مشارکت اجت

درصد  ۶/۷۷دهد متغیر آگاهی اجتماعی  آمده است که این مقدار نشان می دست به ۷۷۶/0

( و دانیل لرنر 2002کند. این نتیجه با نتایج فوکویاما ) تغییرات مشارکت اجتماعی را تبیین می

های سازمان اوقاف و  ردهای تبلیغاتی بر آگاهی مردم از فعالیت( همسو است. وجود بیلبو1۳۷4)

امور خیریه تأثیر دارد، لذا داشتن صداقت، مشخص بودن مأموریت سازمان بر این مهم تأثیرگذار 

مند طراحی شوند، بلکه  صورت نظام تنها بیلبوردهای وقف به شود نه خواهد بود. پیشنهاد می

دین، که هدایت معنوی مردم را در این مسیر برعهده دارند و  روحانیان نیز به عنوان مبلّغان

خوبی  های جذّاب و انگیزه آفرین به توانند با روش نفوذ و توانایی زیادی برخوردار هستند می

 مردم را با تبعات انفاق و نیکوکاری و ثمرات وقف آشنا سازند.

رکت اجتماعی رابطه احساس مسئولیت معنوی در برابر وقف با مشا نتیجه فرضیه سوم:

قرار دارد و فرضیه  (p >05/0معناداری ندارد و نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح )

باشد. مشخص است  ( همسو نمی1۳۹4شود. این نتیجه با یافته گالب و اخشی ) سوم رد می
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ادی صورت شخصی و برای نذورات اعتق های امور خیریه معتقدند و این کار را به مردم به فعالیت

رسد وجود تبلیغات مذهبی و دهند، به نظر می و عمل به دستورات فقهی خود انجام می

 تواند در جذب هدفمند خیرات مردم تأثیرگذار باشد. های سازمان می فرهنگی از انجام فعالیت

های امور  بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی در فعالیت نتیجه فرضیه چهارم

( بین مشارکت اجتماعی و بیلبورد تبلیغاتی p>01/0. با توجه به مقدار )خیریه تأثیر ندارد

(00۳/0=r رابطه معنادار وجود ندارد و بررسی تأثیر بیلبورد تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی )

شود. این نتیجه با یافته اسدپور و همکاران  باشد و فرضیه چهارم پژوهش رد می قابل آزمون نمی

های  باشد. از ویژگی ( همسو نمی1۳۹2همکاران ) و تیراندازی (، صمدی1۳۹2) (، صداقت1۳۹۶)

سادگی در معرض دید عموم است. بیلبوردها  تبلیغات بیلبوردی؛ قرار گرفتن به فرد منحصربه

دهند و ذهن شخص را درگیر خود  سادگی تحت تأثیر قرار می فضای اطراف خود را نیز به

لذا  .جا، در ایجاد آگاهی تأثیرگذار خواهد بود ر در همهکنند لذا استفاده از تبلیغات مؤث می

شود بیلبوردهای جذاب با خالقیت و نوآوری جدید، پیامِ سازمان وقف را به گوش  پیشنهاد می

کننده برای  ازپیش فعال باشد از دیگر سو تبلیغ مردم برساند و در جذب و اعتمادسازی، بیش

کند  ها و یا آنچه معرفی می اید خود عامل به گفتهتأثیرگذاری تبلیغات خود در بین مردم، ب

که اقدامات فرهنگی نیاز به زمان و  باشد. نکته مهمی که در این زمینه حائز اهمیت است این

ریزی و استمرار همراه باشد  استمرار دارند. بنابراین هر حرکتی در این راستا باید با دقّت، برنامه

های زیبای وقف و خیَران و  معرفی جلوه هی گردد. ازجملهتا به نتیجه مطلوب و مورد نظر منت

 ها. تبیین آثار ماندگار آن

های  بین جنسیت افراد نمونه، و مشارکت اجتماعی با فعالیتنتیجه فرضیه پنجم: 

سازمان اوقاف تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج نشان داد مقادیر یو در سطح معناداری 

۶5/1z= در عامل برآورد شده ( ۳2/0در حد مطلوبی نیستsig=و معنادار نمی )  باشد. لذا

(، باقری و رحیمی 1۳۸4شود. این نتیجه با یافته حسینی ) فرض ششم تحقیق نیز رد می

نهاد و مؤسسات خیریه در  های مردم باشد. سازمان همسو نمی (1۳۸0(، الموندپاول )1۳۹1)

ط با آحاد جامعه و جلب مشارکت آنان را خوبی امکان ارتبا گرفته و به بطن جوامع محلی شکل

توان از این ظرفیت در جهت ترویج فرهنگ وقف و توسعه موقوفات بهره  دارند. بنابراین می

توانند محور توسعه  گرفت. به تعبیر دیگر؛ این مؤسسات بنا به ماهیت عملکردشان می

توانند در  منطقه مینهاد در هر  های مردم مؤسسات خیریه و سازمان .موقوفات قرار گیرند
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جهت ترغیب و تشویق افراد خیر و نیکوکار )مرد و زن( به وقف تمام یا بخشی از اموالشان 

 .برای تحقّق این اهداف اقدام نمایند

بین سطح تحصیالت افراد نمونه و میزان مشارکت اجتماعی با نتیجه فرضیه ششم:

دهد مقادیر مربع کای کروسکال  ان میها نش سازمان اوقاف تفاوت معناداری دارد. بررسی یافته

گردد. این نتیجه  قرار دارند. بنابراین فرضیه ششم تأیید می >p 05/0والیس در سطح معناداری 

رسد؛ توجه به  ( همسو است. به نظر می1۳۸0(، آلموندپاول )1۳۹1با یافته باقری و رحیمی )

های  ها و صورت شتن گزارشهایی برای جذب این قشر و دا کرده و داشتن طرح طبقه تحصیل

های سازمان اوقاف مفید  کردگان جامعه در فعالیت مالی شفاف و صادقانه، در جذب تحصیل

وپرورش در ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاری،  خواهد بود. ضمن توجه به اهمیت جایگاه آموزش

های  رشته آموزان و ها و متون درسی دانش گردد جایگاه وقف و موقوفات در کتاب پیشنهاد می

 .مرتبط دانشگاهی نیز تعیین و تبیین شود

 ها پیشنهادها و محدودیت

 شود: نهایتاً پیشنهاد اجرایی تحقیق ارائه می

با معرفی واقفان خیراندیش به جامعه و انعکاس اقدامات ارزشی و ماندگار آنان از طریق  -1

ی جامعه تأثیر گذاشت. توان به صورتی کارآمد بر فضای معنو های اجتماعی، می رسانه

کردن نظام ارزشی و باورهای اعتقادی، افزایش مشارکت و توسعه فرهنگ ازجمله این  نهادی

 رود. کارکردها به شمار می

ای  ها و جلب مشارکت آنان در هر زمینه شرط و مقدمه هدایت افکار و اندیشه انسان پیش -2

های  اهی به عنوان یکی از سرمایهدیگر، آگ عبارت هاست. به نیازمند افزایش آگاهی آن

های اساسی، اعتماد اجتماعی و نیز مشارکت، در بحث توسعه  شرط اجتماعی و ازجمله پیش

کند و به  ای برخوردار است. آگاهی، مسیر را برای اعتماد ورزیدن هموار می از اهمیت ویژه

راین، گسترش یابد. بناب های اجتماعی تحقّق می دنبال آن مشارکت و حضور در فعالیت

ترین اموری است که باید  سازی در عرصه وقف، از ضروری رسانی و آگاه های اطالع فعالیت

 مدنظر متولیان امر قرار گیرد.

پراکندگی  شود، ازآنجاکه حضور دائمی و تکرار بیلبورد تبلیغاتی سبب ایجاد آگاهی سریع می -۳

استفاده از انواع گوناگون تبلیغات  ای را با بیلبوردها در سطح شهر امکان حضور یکپارچه
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توان  کند. با گسترش و تکرار حضور تبلیغات محیطی بیلبورد، می محیطی فراهم می

تلویزیونی و مطبوعاتی را به مقابل منازل و محل کار مخاطبین تغییر محل  -تبلیغات رادیو

که بیلبورد ترین کاری است  توجه مخاطب است و این مهم داد. اولین هدف بیلبورد، جلب

 باید انجام دهد.

ها و اهداف و راهبردهای خود را  شود سازمان اوقاف بخشی از فعالیت همچنین پیشنهاد می -4

های اطّالع رسانی و ترویجی  ای از فعالیت از طریق صداوسیما به مردم معرفی کند. مجموعه

آنان به جامعه  در قالب برگزاری جشنواره تجلیل از واقفان در هر شهر و منطقه، معرفی

های محلی، ساخت فیلم، چاپ و انتشار یادنامه  ویژه روزنامه های گروهی به وسیله رسانه به

تواند بر روند فرهنگ وقف و  واقفان و ... ازجمله کارها و اقدامات ضروری است که می

خیرخواهی در جامعه تأثیر مثبت بگذارد. بنابراین در این میان رسانه ملّی و مراکز 

های گروهی  ها باید نقش مؤثری را در این زمینه ایفا کنند. رسانه وسیما در سطح استانصدا

آوری اطالعات الزم در باب وقف و موقوفات،  ویژه نشریات محلی، نیز باید ضمن جمع و به

 ای از جمال واقفان خیراندیش زمینه آشنایی آنان با وقف و موقوفات را فراهم آورند. جلوه

وقف »نامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی  رسانه ملّی و نشریات محلی، فصلعالوه بر  -5

نیز دارای رسالت بزرگی در این عرصه است. هرچند این نشریه دارای « میراث جاویدان

ای است که امکان استفاده عموم مردم  گونه محتوای ارزشمندی است، ولی مطالب آن به

نشریه جوابگوی نیازهای جامعه ما نیست، بنابراین  وجود ندارد، عالوه بر آن شمارگان

ای در شمارگان وسیع برای یک استان منتشر  نامه شود همراه با هر شماره، ویژه پیشنهاد می

مقتضای فرهنگ، شرایط و نیازهای هر استان طرّاحی شود.  تواند به نامه می این ویژه .گردد

ها و ... بر  ها، مدارس، دانشگاه ات، سازمانتوزیع این نشریه در شمارگان وسیع در سطح ادار

 .ترویج فرهنگ وقف مؤثر است

 ها محدودیت

هرگونه فعالیت پژوهشی در مسیر خود همراه با موانع و مشکالتی است که محقق تا جایی که 

ها خواهد  ازنظر حقوقی و اخالقی امکان دارد، سعی در برطرف کردن این مشکالت و محدودیت

توان به ناتوانی پژوهشگر در  های اصلی این پژوهش می ن اساس ازجمله محدودیتداشت. بر ای

های فردی مردم همچون متغیرهای اقتصادی، خانوادگی،  کنترل متغیرهای مرتبط با ویژگی

گیری متفاوت در  ازآنجاکه اگر موضوع تحقیق حاضر با شیوه نمونه فرهنگی و غیره اشاره کرد.
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گردد امکان حصول نتایج متفاوتی است، موضوع این تحقیق در سایر سایر شهرهای ایران اجرا 

 ها اجرا و نتایج مقایسه گردد. ها و استان شهرستان

 منابع

 ( 1۳۸0آلموند، جی، پاول، بی، جی .)ترجمه علیرضا مشارکت و حضور سیاسی شهروندان ،

 1۳۶-14۷، صص 1۶4طیب، اطالعات سیاسی اقتصادی، ش 

 (. »1۳۹۶ظاری، علی، آنک، کاظم )اسدپور، عهدیه، انتL مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و

، شماره 2۹، سال جامعه شناسی کاربردی، «عوامل مؤثر بر آن )مطالعه موردی شهرستان آمل(

 ۶۷-۸۶، صص 1۳۹۷( شماره سوم، پاییز ۷1پیاپی )

 ورخیریه و های مردم از مشارکت در ام بررسی علل و انگیزه(. 1۳۹2راد، فاطمه ) احسانی

نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکدة علوم  ، پایانوقف در شهر کاشان

 انسانی، گروه علوم اجتماعی

 ( 1۳۸0ازکیا، مصطفی، غفاری، غالمرضا« .) بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در

(، 1۷)پیاپی  ۹تابستان، شماره  ، بهار وفصلنامه علوم اجتماعی، «نواحی روستایی شهر کاشان

 ۳-۳1صص 

 ( 1۳۸4ازکیا، مصطفی، فیروزآبادی، سیداحمد «.)های  سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل

 4۹-۷2، صص20،مجله جامعه شناسی ایران، «مطالعه موردی حوزه آبریزکرخه تولیدی:

 ،علوم نشکدةدا کارشناسی ارشد، درسی جزوة مشارکت، های نظریه (.1۳۸۳) حمید انصاری 

 .تهران اجتماعی، دانشگاه

 ،چاپ اول،  مهندسی تبلیغات محیطی )مهندسی تبلیغات شهری(،(. 1۳۸۹) احمدی، تقی

 تهران، فرازاندیش سبز

 ( 1۳۸۸بحرینی، سیدحسن .)انتشارات دانشگاه تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر ،

 تهران.

 سی رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی برر( »1۳۹1بنجا، عبدالرضا، رحیمی، ماریا)باقری

شهر  12و  ۳شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی آنان)شهروندان مناطق 

 14۳-1۷0سال دوم، شماره پنجم، صصفصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، ، «تهران(

 ( 1۳۷0بیرو، آلن )شارات کیهان.، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتفرهنگ علوم اجتماعی 

 مجموعه مقاالت ، «تعامل سازنده نهاد وقف با سرمایه اجتماعی(. »1۳۸۷نیا، ابوالقاسم ) توحیدی

 .125-1۳5ج دوم، صص المللی وقف و تمدن اسالمی، همایش بین
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 ( 1۳۹۳تاجیک اسماعیلی، سمیه« .) میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه

 .55-۶2، صص 2۷، سال نهم، شماره فصلنامه مطالعات رسانه، «هرانآزاد اسالمی شهر ت

 ( 1۳۹5تابان، محمد، شیری، ارشیر، اکبرنژاد، مهدی، یوسفیان، صفورا« .)سازی اسالمی در  نظام

، سال های علم و دین فصلنامه پژوهش، «حوزه اجتماعی از منظر علم مدیریت و فقه اسالمی

 .1-24، صص هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان

 نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت (. »1۳۸5بهشتی، سیدعلیرضا، هادوی، حسین ) حسینی

 .11۳-1۳2؛ صص 2۹، شماره فصلنامه علوم اجتماعی، «خمینی )ره( عمومی از دیدگاه امام

 المللی وقف و  مجموعه مقاالت همایش بین، «تحول نهاد وقف(.» 1۳۸۷سامانی، نادر ) ریاحی

 .۳۶۸-412. صص 2،جمیتمدن اسال

 ( 1۳۹4زراع، بیژن، روهنده، مجید «.)سیاسی  -بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی

، دوره نهم، مجله مطالعات اجتماعی ایران، «سال شهر کرج 1۸مطالعه در باب شهروندان باالی 

 .۶4-۸۷، صص 2شماره 

 های  ، بنیاد پژوهشی واجتماعی آننگاهی به وقف و آثار اقتصاد(، 1۳۷0فر، مصطفی ) سلیمی

 آستان قدس رضوی، مشهد.

 ترجمه؛ ارتباطات فراملی و جهان سوم( 1۳۷4لبت ) ای ساسمن، جرالد و حای ،

 (.1۹۹1ها، تهران، تاریخ انتشار زبان اصلی،  احمدی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ژیان طاهره

 شناسایی (.» 1۳۹2پور، سیامک)محمدی تیراندازی، رقیه، اححمدی، رضا، تیزرو، علی،صمدی

مجله مدیریت ، «تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهریهای  عوامل موثر بر استقبال شرکت

 ۳۳-4۸، صص20،شماره۸، دورهبازاریابی

 (1۳۹0صداقت، نفیسه « )مجله رشد ، «ای جدید در گرافیک محیطیتبلیغات محیطی رسانه

 ۳4-۳۶،صص 25، شماره آموزش هنر

 ها در  نقش تابلوهای تبلیغاتی فروشگاه(. »1۳۹0نوعی، محمود، بهرامیان،آرمین، مدنی، فروغ ) قلعه

نشریه مطالعات تطبیقی ، «تغییر شکل منظره شهری )مورد مطالعاتی: خیابان چهارباغ عباسی(

 .2۹-۳۹، سال اول، شماره دوم، صص هنر

 ( 1۳۸۷کوشکی، محمدصادق، آجرلو، اسماعیل «.)د رشد انسای در جامعه دینیوقف نما» ،

 .۳01-۳2۹، صص ۳،جالمللی وقف و تمدن اسالمی مجموعه مقاالت همایش بین

 ،نی. نشر تهران: صبوری، ترجمه منوچهر .اجتماعی های نظریه بنیاد (.1۳۷۷جیمز ) کلمن 

 ( 1۳۹4گالبی، فاطمه، اخشی، نازیال« .)مجله جامعه ، «مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی

 .1۳۹-1۶0( شماره سوم، پاییز، صص 5۹، شماره پیاپی )2۶، سال کاربردی شناسی
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 ( 1۳۸۷لطیفی، میثم، ذوالفقاریان، محمدرضا« .) سازوکارهای مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب

 ،2، جمجموعه مقاالت همایش بین المللی وقف و تمدن اسالمی، «در اداره وقف و امور خیریه

 .۳۷5-404صص 

 ،قومس تهران: ،انقالب های نظریه در سیری (.1۳۷۶مصطفی ) ملکوتیان. 

 (1۳۸5موسوی، میرطاهر «.)فصلنامه ، «های سرمایه اجتماعیمشارکت اجتماعی یکی از مولفه

 ۶۷-۹2، صص 2۳، شماره ۶، دوره رفاه اجتماعی

 بررسی رابطه بین میزان سرمایه(. »1۳۹0مقدم، الهام، شادفر، یاسمن ) نیازی، محسن، شفائی 

فصلنامه جامعه شناسی ، «اجتماعی و احساس امنیت در بین زنان مناطق شمال و جنوب تهران(

 .1۳1، 1۶0، سال دوم، شماره سوم، صص مطالعات جوانان

 عوامل موثر در جذب و اثربخشی بیلبوردهای تبلیغاتی(. »1۳۹4گرزالدینی،مرجانه)نادری» ،

تهران، ایران، مؤسسه  ،نر، محیط زیستکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، ه

 هنر
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