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بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی
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چکیده
تقویت آئین ها و مناسبت هاي مذهبی، اجتماعی و ملی و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر رسالتی است 
که بر دوش مسئوالن سازمان ها و نهادهاي رسمی و غیررسمی (خانواده) جامعه گذاشته شده است. با 
توجه به گستردگی ابعاد جوامع و تنوع مشاغل، تخصص و در نتیجه گوناگونی نگرش ها، ساماندهی و 
اجراي مطلوب آئین ها و مراسم که جزء مهم ترین ابزارهاي فرهنگی هستند، از رویکردهاي گوناگونی 
متأثر می شود که گاه کارکردها و اثرگذاري هاي فرهنگی را مخدوش می سازد. لذا سازمان ها و نهادهاي 
متولی همچون شهرداري ها، صداوسیما، مطبوعات، مسئوالن انتظامی، وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و ... در این زمینه مسئولیت عمدۀ 
اطالع رسانی، جلب مشارکت ارادي همراه با مداخله نسبی را به عهده دارند. در این مطالعه کوشش شده 
است تا یک پژوهش کاربردى جهت اجراي مناسب آئین ها و مراسم ها ارایه گردد. به همین منظور در 
بررسی پیش رو ضمن مرور ادبیات مرتبط، اقدام به طراحی یک چارچوب نظري و سپس ارائه فرضیات 
و در نهایت آزمون تجربی آنها گردید. جامعۀ آماري پژوهش پیش رو شامل جوانان 15 تا 29 ساله مقیم 
مناطق 22 گانه تهران و حجم نمونه برابر با 400 نفر از این افراد بود که بر اساس شیوه هاي نمونه گیري 
انتخاب گردیده اند. نتایج نهایی رگرسیون چند متغیره براي تاثیر مشترك متغیرهاي مستقل بر بهبود 
اجراي آئین ها نشان داده است که مجموع متغیرهاي مستقل مورد استفاده این پژوهش تنها توانسته 
در حدود 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند و مابقی تغییرات ناشی از متغیرهاي دیگري 
پراهمیت  نقش  نیز  نتایج  این  همچنین  نگرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  که  بود  خواهد 

جامعه پذیري را در بهبود اجراي آئین ها نسبت به سایر متغیرها برجسته تر نمایان ساخته است.
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مقدمه
در حال حاضر با تغییر شیوه و شکل اجراي مراسم و شعائر و کم رنگ شدن فشار هنجاري براي 
حضور در چنین وضعیتی، شیوه هاى فراهم کردن زمینۀ حضور افراد در مراسم به یک امر مهم 
تبدیل شده است. با توجه به نقش گسترده مناسبت ها و شعائر در فراهم آوردن زمینۀ پیوندهایی 
که اشاره شد، مطالعه پیش رو به دنبال آن است که چگونه و توسط چه ابزارهایی می توان در 
کم و کیف اجراى مناسبت ها و شعائر تحول اساسی ایجاد نمود تا مشارکت اجتماعی در قالب 
آئین ها تقویت گردد. درواقع مسأله اساسی مطالعه پیش رو این است که چگونه می توان کانال 
انتقال ارزش ها و هنجارهاي مورد نظر جامعه را در مناسبت هاي مختلف به ویژه در نسل جوان 
(که بیش از همه دوره گذار بین نسلی را تجربه می کند) ایجاد کرد و زمینۀ حضور گسترده و 
عناصر  می توان  چگونه  که  کرد  مطرح  بدین گونه  را  مسأله  می توان  آورد.  فراهم  را  آنها  فعال 
هویت بخش جامعه را در قالب آئین هاي اجتماعی سازمان داد تا افراد از یک طرف به حضور در 
مراسم و اجراي آن ترغیب شده و از طرف دیگر این آئین ها و مراسم براي آنها معنادار باشند، 
یعنی عناصر مناسکی داراي ارجاعاتی به شیوه زیست آنها گردند. با تغییر در جوامع و تبدیل 
شدن جامعه سنتی به مدرن و یا جوامع در حال گذر از سنتی به مدرن، سازمان ها و نهادهایی 
غیر از نهادهاي اولیه به منظور حفظ، برقراري و اجراي مراسم و  آئین ها به وجود آمده  اند. جامعۀ 
را  آئین ها  که بتواند وظیفه اجراي مراسم و  به شکل گیري نهادهایی داشته است  نیاز  مدرن، 
در  سازمان ها،  این  کند.  جدا  خانوادگی  کوچک  نهادهاي  حوزه هاي  از  را  آن  و  گیرد  عهده  بر 
راستاي اصل تخصصی شدن نهادها، متشکل از افرادي هستند که داراي تخصص هاي گوناگون 
در حوزه هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و غیره می باشند. این سازمان ها با عناصر و 
ابزارهاي مختلف فرهنگی و سنتی که ریشه در هویت تاریخی و اجتماعی جامعه داشته و با 
مبانی هویتی اعضاي آن پیوستگی عمیقی دارد، سعی در اجراي مراسم و آئین هایی دارند که 
ما  لذا   .(Forbish, 2004: 361) است  می شده  اجرا  جامعه  در  غیررسمی  شکل  به  گذشته  در 
شاهد رسمی شدن و در عین حال تخصصی شدن آئین هاي اجتماعی هستیم. با شکل گیري 
سازمان هایی که بخش مهمی از وظایف شان سازماندهی و اجراي چنین مراسمی است و اغلب 
مورد حمایت نهادهاي اداره امور عمومی و حاکمیتی اند، این مراسم ها گاهی از شکل مردمی و 
جمعی آن خارج شده و رویکرد حاکمیتی یا به اصطالح رویکرد «از باال به پایین» پیدا می کنند. 
اخذ وجوه حاکمیتی توسط این مراسم ها و کم رنگ  شدن نقش مردم می تواند از زمینه هاي 

تأثیرگذاري چنین برنامه هایی بکاهد.
اجراي هر یک از آئین ها و رسوم به شرایط مکانی و زمانی هر یک از آنها مربوط می شود. 
لذا مستلزم برخورداري از فضا، جمعیت، ابزار و نظم در برنامه ریزي است تا اجراي صحیح آنها 
محقق شود. گاهی شاهد هستیم که اجراي این رسوم به دالیل فقدان شرایط مطلوب با مشکل 
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چنین  فقدان  می سازد.  مخدوش  را  آن  ملی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کارکردهاي  و  شده  مواجه 
شرایطی زمینه را براي پیدایش آسیب هاي فرهنگی در مراسم فراهم می سازد. لذا تقویت آئین ها 
و مناسبت هاي مذهبی و اجتماعی و ملی و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر رسالتی است که 
عالوه بر خانواده و نهادهاي غیررسمی به دوش مسئوالن سازمان ها و نهادهاي رسمی کشوري 
است که این خود سدي در مقابل فرهنگ وارداتی و از طرفی واکسینه کردن جامعه در مقابل 

هجوم فرهنگ غیرملی می شود.
در جوامع مختلف این جوانان هستند که به زودي خود را با تغییرات همراه می سازند. در 
دوران معاصر، این تغییرات عمدتًا شامل الگوهاي فکري و رفتاري اند که مشخصه بیرونی دارند، 
یعنی از خارج از مرزهاي کشورها و توسط محصوالت فرهنگی جدید، به ویژه وسایل ارتباط 
جمعی، وارد می شوند. گروه سنی جوانان به دلیل اینکه زمان زیادي براي فعالیت هاي فرهنگی 
اختصاص می دهند، به طور بالقوه اي در معرض چنین الگوهاي فکري و رفتاري جدیدي هستند. 
این الگوهاي بیرونی در اغلب موارد در تضاد با الگوهاي درونی اند و همین امر «شکاف نسلی» 
و پیامدهاي ناشی از آن را به وجود می آورد. بنابراین بررسی جوانان به عنوان جامعه آماري این 
پژوهش از این حیث اهمیت دارد که جوانان، گروه اجتماعی اي هستند که در رفتار و افکار آنها 
چالش سنت و مدرنیته رخ می دهد. در واقع پذیرفتن سبک هاي زندگی جدید غربی و درونی 
شدن ارزش هاي آن در جوانان، ارزش هاي حاکم بر جامعه را سست کرده و نشان دهنده روند و 
فرایندي است که در آن جوانان هر چه بیشتر با فرهنگ اصیل و ملی خود بیگانه شده و جذب 
فرهنگ هاي دیگر می شوند. این در حالی است که افراد میانسال و سالمند به نسبت بسیار کمتر 
دچار چنین تغییراتی می شوند و این موضوع دقیقا همان چیزي است که از آن تحت عنوان 

شکاف نسلی یاد می شود.
جوامع  جدید  تحوالت  و  ابعاد  گستردگی  به  توجه  با  که  است  آن  اصلی  سؤال  بنابراین 
شهري، نقش سازمان ها و نهادهاي رسمی که از امکانات، لوازم، فضا و ... برخوردارند به عنوان 
تسهیلگران مشارکت مردمی در ساماندهی و اجراي مطلوب آئین ها و مراسم که جزو مهم ترین 

ابزارهاي فرهنگی هستند چگونه خواهد بود؟

پیشینۀ پژوهش
رونق  در  مذهبى  و  معنوى  آیین هاى  و  مراسم  نقش  بررسى  به  پژوهشى  در  شفیعى (1398) 
نتایج  مى پردازد.  استانزد)  در  گردانى  نخل  (مراسم  مطالعه:  مورد  (محرم)  مذهبى  گردشگرى 
پژوهش حاکى از آن است که در ایران مراسم و آیین هاى مذهبى و معنوى موجب حس تعلق 
خاطر و دلبستگى در میان گردشگران شده است و همین امر موجب ارتقاء گردشگرى مذهبى 
در کشور مى شود. در ضمن تاثیر گردشگرى مذهبى برکشور شامل داشتن جامعه سالم و پایدار 
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است که ارتباط تنگاتنگى با ارتقاء سطح کیفى و کمى برگزارى مراسم و آیین ها دارد که افزایش 
میزان گردشگران را نیز بدنبال خواهد داشت. میرسندسی (1388) در مطالعه اي تحت عنوان 
مراسم و مناسبت ها، مفهوم و گونه شناسی، به بررسی انواع گونه ها و تقسیم بندي هاي مراسم 
میزان  بر  که  می پردازد  متغیرهایی  بررسی  به  محقق  مطالعه  این  در  می پردازد.  مناسبت ها  و 
فاضلی  و  رجب زاده  است.  تاثیرگذار  مناسبت ها  و  مراسم  در  مردم  مشارکت  عدم  و  مشارکت 
به  کشور»  استان  مرکز  در 28  دینی  حیات  از  جوانبی  «بررسی  باعنوان  اي  مقاله  در   (1380)
معرفی پژوهشی با عنوان «بررسی فعالیت و مصرف کاالهاي فرهنگی خانوار» پرداخته اند. در 
این پژوهش اعمال مذهبی به عنوان فعالیت هاي فرهنگی در کنار بقیه فعالیت هاي فرهنگی 
مطالعه شده است. نتایج نشانگر آن است که تعداد زنانی که به هر فعالیت مذهبی می پردازند، 
نوظهور،  فعالیت هاي  از  زنان  استقبال  همچنین  است.  فعالیت  همان  در  مردان  ازتعداد  بیش 
دیدگاه  از  است. «اگر  بوده  مردان  از  بیشتر  مولودي  مذهبی/  سرور  و  جشن  مجالس  به  رفتن 
شبکه هاي اجتماعی و نقش هاي گوناگون این شبکه ها در اعمال روندهاي جامعه پذیري بر فرد، 
گردش اطالعات، ایجاد پیوندهاي اجتماعی قوي وضعیف در بین افراد و جبران کاهش روابط 
اجتماعی در شهرها به اطالعات فوق بنگریم، می توان به نقش مهمی که مجالس مذهبی در 
بین گروه زنان ایفا می کنند، پی برد. این مجالس احتماال می توانند، کارکردي قابل مقایسه با 
کارکرد روابط برقرار شده، میان مردان در محیط هاي شغلی داشته باشند.» (رجب زاده و فاضلى، 
1380: 89-88). غیاثوند (1380) در تحقیقی به بررسی عوامل اجتماعی کننده دینی و وضعیت 
دینداري جوانان دانشجو پرداخت. دو جنبه و فرایند قابل مطالعه در جامعه پذیري تعهد دینی 
عبارتند از: 1. کارگزاران و عوامل اجتماعی کنندۀ دینی و 2. نتایج تأثیر نهادهاي اجتماعی کننده 
دینی. همچنین عوامل اجتماعی کننده دینی مهم شامل این موارد می باشند: خانواده، دوستان، 

گروه هاي مذهبی، مدرسه، دانشگاه.

مبانى نظرى پژوهش
در حوزۀ مطالعات شعائري، دورکیم (1384) بر نقش شعائر در تقویت همبستگی میان کنشگران 
کمک  با  اشخاص  که  می دهد  توضیح  شعائري  تعامالت  نظریه  با  کالینز  است.  داشته  تأکید 
مراسم   و  شعائري  تعامالت  میان  این  در  می آورند.  فراهم  را  خود  بین  هماهنگی  زمینه  شعائر 
یک چنین نقشی را به خوبی ایفا می کنند و عنصر هویت1 به عنوان یکی از نتایج و حاصل از 
این مراسم و تعامالت و هم به عنوان پدیدآورنده یک احساس متقابل در بین اعضاي جامعه 
عمل می کند. کالینز (1981، 1988) مدل تعامل شعائري گافمن را با تمرکز دورکیمی بر روي 
همبستگی ترکیب نموده، به طوري که یک مدل تعمیم یافته و انتزاعی (اگر چه غیر صوري) از 

1. Identity
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باز تولید همبستگی (انسجام) ایجاد نموده است. فرایندي که به طور همزمان یک گروه، یک 
.(Fararo & Dreian, 1998) اصل اخالقی1 و یک نماد را بوجود می آورد

در هر برخوردي اشخاص یک تعامل شعائري (IR) مبادله می کنند که میزان همبستگی و 
تسلط میان مشارکت کنندگان آن مبادله متغیر است. نتایج این برخورد مجموع سرمایه اجتماعی 
کاهش  یا  افزایش  را  دارند  همراه  به  اشخاص  این  که  را   3(EE) احساسی  انرژي  و   2(SC)
می دهد. به طور متناوب در برخوردهاي بعدي تقابل سـرمایه فرهنگی (CC)4 و انرژي احساسی 
(EE) موفقیت یا شکست تعامل شعائري را تعیین می کند. ساختارهاي اجتماعی دقیقًا از چنین 

سلسله هاي تعامالت شعائري متشکل هستند.
مدل اساسی تعامالت شعائري داراي عناصر زیر است:

- تجمع چهره به چهره یک گروه متشکل از حداقل دو شخص؛
- تمرکز مشترك بر روي عالیق و آگاهی هاي متقابل؛

- یک حالت و شیوه احساسی5 مشترك.
که اگر این شرایط به قدر کافی باال باشد، نتایج زیر را بدنبال خواهد داشت:

- افزایش انرژي احساسی و اطمینان و اعتماد اشخاص مشارکت کننده در مراسم؛
- احساس عضویت در گروه؛

- حس احترام و مالحظه احساسی براي نمادهاي فرهنگی؛
- احساس خشم دیندارانه در مقابل اشخاصی که به این نمادهاي فرهنگی احترام نمی گذارند.

به  را  جامعه  اعضاي  که  هستند  تعامالت»  اولیه  «نمونه هاي  کالینز  رندال  زعم  به  شعائر 
شبکه ها یا اجتماعات اخالقی پیوند می دهند. هدف این تعامالت ایجاد «همبستگی اجتماعی» 
است. همبستگی انرژي احساسی نمادینی است که عضویت گروهی را پایدار و پایه هاي گروهی 
همزمان  به طور  می گیرند  شکل  مقدس»  حول «اهداف  در  که  شعایري  می سازد.  مستحکم  را 

.(Collins, 2003) داراي خاصیت «جداکننده» و «پیونددهنده» هستند
هرمانوویـچ و مـورگان از زاویـه اي موافـق بـا دورکیـم و کالینـز بـه بررسـی کارکردهـاي 
شـعایر پرداختنـد. آن هـا بـر ایـن باورنـد کـه یکـی ازکارکردهـاي اصلی شـعایر حفـظ هویت 
جمعـی اسـت. خاصیـت کلیـدي شـعایر جداسـازي اعمال مقـدس از اعمـال عادي اسـت؛ اما 
تأکیـد بـر اعمـال مقـدس بـر نادیده انـگاري اعمال عـادي داللت نمی کنـد، بلکه ادعـا بر این 
اسـت کـه در حیـن انجام اعمـال مقدس اعمـال معمولـی تجمع مربوطـه نیز مـورد تایید قرار 

1. Morality
2. Social Ciapital
3. Emotional Energy
4. Cultural Ciapital
5. Emotional Mood
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می گیـرد. آن هـا ایـن خاصیـت را «تصدیـق هویتـی» نامیده انـد. در این شـعایر افـراد خودي و 
غریبـه بـه طـور نمادیـن معرفی می شـوند و هویـت جمعی از طریـق توجه به صفـات گروهی 
و ذات مقـدس خـود گـروه تقویـت می شـود. در ایـن راسـتا دو داللـت بـر شـعایر بـر هویـت 
جمعـی قابـل شناسـایی اسـت: انسـجام بخش و تضادآفریـن. ایـن دو در فراینـد هویت سـازي 

جمعـی متبلـور می شـوند؛ امـا در نهایت شـعایر بـه یکپارچگـی اجتماعـی می انجامند.
به  هنجاري  تعهد  و  اعتماد  همانند  فرهنگی  متغیرهاي  با  را  مشارکت  کاهش  نیز،  پوتنام 
مشارکت تبیین می کند. در امریکا کاهش مشارکت را عمومَا به وسیلۀ متغیرهاي فرهنگی چون 
فردگرایی مفرط و فقدان تفکر مدنی تبیین می کنند. بنابراین سرمایه اجتماعی فرایند ویژه اي 
در میان مردم و سازمان ها است که در یک فضاي اعتماد به وجود می آید و منجر به یک سود 
مشترك متقابل در میان اعضاي جامعه می شود. سرمایۀ اجتماعی اشاره به افراد خاصی ندارد، 
بلکه منظور تعامالت بین فردي، از طریق سیستمی است که این تعامالت را افزایش داده و 
و  بخش ها  دارند.  خود  در  را  نسل  چندین  تجمع  توان  مناسبت ها  و  مناسک  می کند.  حمایت 
آئین هاي متنوعی که در آنها وجود دارد سبب تماس و تجانس و برقراري ارتباط بین نسل هاي 
مختلف می گردد. در این میان بار دیگر ارزش ها و هنجارهاي آنها مورد تأکید و تکرار قرار 
می گیرند. این فرایند هم بازتولید ارزش ها را در پی دارد و و هم موجب ارتباط و پیوند نسل هاي 
گذشته با نسل کنونی مى شود. همان طور که در بخش هاي قبلی گفته شد ارزش ها یکی از 

عناصر بنیادین مناسک و مناسبت ها هستند.
جامعه پذیـري یکـی از عوامـل مهـم در شـکل دهی شـخصیت فـرد محسـوب می شـود. 
جامعه پذیـري بـا مفهوم «تربیت» به طور یکسـان به کار برده می شـود. در تاریخ جامعه شناسـی 
یکـى از مهم تریـن رویکردهایـی کـه بـه مسـئلۀ جامعه پذیري توجـه نمود رویکـرد کج رفتاري 
اسـت (صدیـق سروسـتانى، 1383: 104). ایـن رویکـرد جامعه پذیـري نامتناسـب را بعنـوان 
عامـل موثـر در بـروز و ظهـور کج رفتـاري معرفـی می کنـد. آلـن بیـرو در «فرهنـگ علـوم 
اجتماعـی» در تعریـف ایـن مفهـوم می گویـد: جامعه پذیـري فراینـد تاثیـر متقابـل بیـن یـک 
شـخص و محیـط اجتماعـی او را می رسـاند کـه نتیجـه آن پذیـرش مدل هاي رفتـار اجتماعی 
در آن محیـط و پیدایـی نوعـی انطبـاق بیـن فـرد و جامعـه اسـت. در ایـن معنـا، جامعه پذیري 
فراینـدي اسـت روانـی- اجتماعـی کـه بـر پایـه آن شـخصیت اساسـا تحـت تاثیـر محیـط و 
به خصـوص نهادهـاي تربیتـی، دینـی و خانوادگـی تشـکیل می یابـد؛ و یـا جامعه پذیـري بـه 
معنـی همسـازي و همنوایـی فـرد بـا ارزش هـا، هنجارهـا و نگرش هـاي گروهـی و اجتماعی 
اسـت. جامعه پذیـري فراگـردي اسـت کـه بـه واسـطه آن فـرد دانش هـا و مهارت هـاي الزم 
اجتماعـی را بـراي مشـارکت موثـر و فعـال در زندگـی گروهـی و اجتماعـی کسـب می کنـد 

(بیـرو، 363:1367).
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مطلوب،  رفتاري  الگوهاي  هنجارها،  ارزش ها،  انتقال  پویاي  فرایند  سازمانی  جامعه پذیري 
دیدگاه ها و در کل، مطلوبیت هاي سازمان به همراه اطالعات شفاف و روشنگر در باب کلیت 
سازمان به اعضاي جدید و نیز داللت هاي تغییرات سازمانی و محیطی به کلیه اعضاي سازمان 
ارزش هاي  و  سازمان  نمادهاي  تا  می پذیرد  صورت  غیررسمی  و  رسمی  صورت  به  که  است 
جاري و ارزش هاي موقعیتی برآمده از شرایط کنونی و آینده را پرورش دهد (سلیمی و داورى، 

.(69 :1381
جدول 1. مفاهیم کلیدي، اندیشمندان و دیدگاه هاي مطرح در حوزه شعائر

دیدگاه هاي نظري شعائري
حالت شعائر به عنوان یک فن اجتماعی محسوب می شوند.گافمن

فان فریتس استال، کارولین همپفري و جیمز 
لیدالو

شعائر فعالیت هاي نابی هستند که هیچ کارکرد، هدف یا مقصدي 
ندارند.

صور ابتدایی حیات دینی یافت؛ که در این اثر انجام شعائر مترادف امیل دورکیم
با واقعی ساختن اجتماع دانسته شده است.

اثربخشی شعائر به مشارکت انرژي می بخشد و مردم را به همدیگر جفري الکساندر
پیوند می دهد.

شعائر را با پنج جنبه مشخص می سازد: انگیزش، شیوه هاي صوري، اکسل مایکل
معیارهاي صوري، معیارهاي سبکی، تغییر پایگاه ها.

از نظر او در مناسک یک تعامل شعائري مبادله می کنند که میزان کالینز
همبستگی و تسلط میان مشارکت کنندگان آن مبادله متغیر است.

یکی از مهمترین کارکردهاي شعائر و مناسک انسجام و همبستگی اتزیونی
اجتماعی است.

الولر و یون

شعائر و مناسک مختلف زمینه مناسک براي توسعه تعامالت بین 
فردي و گروهی است که از طریق آن احساس تعلق گروهی بین 

افراد و در نهایت میزان همبستگی و انسجام گروه و جامعه را 
باال می برد.

کنترل و نظارت اجتماعیکوهن

هویت بخشی و الگوسازىهرمانوویچ و مورگان، بیرلین و هیپ

پیر بوردیو، جیمز کلمن، رابرت پوتنام، اشمید، 
سرمایه اجتماعیمارش. اتزیونی، فوکویاما

بازتولید ارزش ها و پیوند بین نسل هاروح االمینی، چلبی، رفیع پور، جانسون

جامعه پذیريبیرو، گیدنز، مورالند

پیشگیري از آسیب هاي اجتماعیایدلر و کسل، وینکلمن، سرد، رگنروس

پر کردن اوقات فراغتژوفر دومازیه، ماکس کاپالن، هابرماس

بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی (مذهبی، اجتماعی، ملی)
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فرضیات پژوهش
- هرچقدر مشارکت (جامعه پذیري) بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر؛
- هرچقدر آگاهی بخشی و تبلیغات بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر؛

- هرچقدر تسهیلگري بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر؛
- هرچقدر گسترش فضاهاي رسانه اي مجازي بیشتر، بهبود اجراي آئین ها کمتر؛

-هرچقدر تغییر ارزش ها بیشتر، ضعف هویتی بیشتر؛
- هرچقدر ضعف هویتی بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر؛

- هرچقدر دولتی شدن و سیاسی شدن مناسبت ها بیشتر، مشارکت کمتر؛
- هرچقدر اعتماد اجتماعی کمتر، مشارکت کمتر؛

- هرچقدر نمادسازي کمتر، مشارکت کمتر.

روش پژوهش
پژوهشی  هر  انجام  براي  می شود.  داده  توضیح  مختصر  به طور  انتخابی  روش  قسمت  این  در 
که  می شود  شامل  را  متفاوت  روش  چندین  از  ترکیبی  گاه  که  دارد  وجود  خاصی  روش هاي 
استفاده از هرکدام تابع بیشترین میزان اطالعات حاصله از آن روش است. روش این پژوهش، 
شامل  نمونه  جمعیت  که  به گونه اي  است،  مقایسه اي  یا  همبستگی  نوع  از  (میدانی)  پیمایش 
بررسی هاي  میدانی  مطالعات  می باشد.  مشارکت کنندگان  عدم  و  مشارکت کنندگان  گروه  دو 
علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و تعامل بین متغیرهاي جامعه شناختی، 

روانشناختی و آموزشی در ساختارهاي اجتماعی واقعی اند.
 جامعه آماري پژوهش حاضر، تمامی افراد باالي 18 سال شهر تهران مى باشند که دین 
آنها اسالم و مذهب آنها تشیع می باشد. روش نمونه گیري اتخاذ شده براي این بخش پژوهش، 
روش طبقه اي متناسب است که در آن، نمونه پژوهش به گونه اي انتخاب شد که زیر گروه ها 

در حد امکان با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند در نمونه نیز حضور یابند.
 از فرمول کوکران براي برآورد حجم نمونه استفاده شده. تعداد جامعه آماري در این پژوهش 

7987342 نفر در نظر گرفته شده است.
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0 0025 3851 1 96 0 5 0 51 17987342 0 0025

در این مقاله، ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است که با مراجعه حضوري به نمونه و 
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تکمیل پرسشنامه به وسیله محقق صورت گرفته است. در مجموع روش جمع آوري اطالعات از 
طریق روش اسنادي و پرسشنامه می باشد. براي تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم 
افزار آماري SPSS استفاده شده است و اطالعات گرد آوري شده در سه سطح توصیف، تبیین 

و تحلیل چند متغیري با تکنیک هاي مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

متغیرها و گویه ها
- متغیر وابسته:

ملی،  مناسبت هاي  مشارکت کنندگان:  براي  آنها  اهمیت  میزان  و  مناسبت ها  در  شرکت 
مناسبت هاي دینی/ مذهبی، مناسبت هاي انقالبی

- متغیرهاي فرعی:
جنس، سن، پایگاه اقتصادي- اجتماعی، که در این پژوهش براي سنجش متغیر پایگاه اقتصادي 

ـ اجتماعی از شاخص هاي  تحصیالت، شغل، و میزان درآمد والدین استفاده شده است. 

- متغیرهاي مستقل: 
استفاده از فضاهاي مجازي، تغییر ارزش ها، سیاسی شدن مناسبت ها، اعتماد اجتماعی، هویت اجتماعی، 
ضعف نماد سازي، آگاهی بخشی و تبلیغات، تسهیلگري، همبستگى اجتماعى و جامعه پذیرى. در 

جدول شماره 2 گویه هاى هر کدام از متغیرهاى مستقل و سطح سنجش آنها بیان شده است.

بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی (مذهبی، اجتماعی، ملی)
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جدول 2. متغیرهاى مستقل، گویه ها وسطح سنجش

سطح سنجشعنوان گویهمنغیر مستقل

تغییر ارزش ها

ترتیبیامروزه دیگر نمی توان مانند گذشته زندگی کرد.

خیلی چیزها تغییر کرده است. نباید انتظار داشت فرزندان مانند پدر و مادرها 
ترتیبیعمل کنند.

ترتیبیبه نظر من شرایط زندگی امروزي چندان تفاوتی با گذشته ها ندارد.

ترتیبیارزش ها و اعتقادات نسل جوان با نسل قبلی آنها (پدر و مادر) بسیار متفاوت است.

ترتیبیبه نظر من بسیارى از ارزش ها و باورهاي جامعه تغییر کرده اند.

سیاسی شدن 
مناسبت ها

مسئوالن سعی می کنند در قالب مناسبت هاي مختلف (محرم، نوروز و…) 
ترتیبیحقانیت خود را اثبات کنند.

به نظر من مسئوالن در برگزاري مناسبت هایی چون محرم، نوروز و … هیچ 
ترتیبیگونه دخالتی ندارند.

مسئوالن تالش می کنند ارزش ها و باورهاي خود را از طریق مناسبت هاي 
ترتیبیمختلف به مردم القا کنند.

ترتیبیبسیاري از مناسبت ها (محرم، نوروز و …) جنبه سیاسی پیدا کرده اند.

من دیگر از مناسبت هاي مختلف (محرم، نوروز و ...) لذت نمی برم، زیراکه 
ترتیبیهمه آنها سیاسی شده اند.

اعتماد اجتماعى

ترتیبیاقوام و خویشان خود را قابل اعتماد می دانم.

ترتیبیبه نظر من بیشتر مردم قابل اعتماد هستند.

ترتیبیاین روزها به سختی می توان کسی را پیدا کرد که واقعا بتوان به او اعتماد کرد.

ترتیبیاکثر مردم در معامله با دیگران درستکار و بی شیله پیله اند.

استفاده از فضاى 
مجازى

فاصله اىرادیوهاي داخلی ایران

فاصله اىتلویزیون داخلی ایران

فاصله اىمطبوعات داخلی (کتابها، روزنامه ها و مجالت خارجی)

فاصله اىمطبوعات خارجی (کتابها، روزنامه ها و مجالت خارجی)

فاصله اىرادیوهاي خارجی

فاصله اىماهواره

فاصله اىاینترنت
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ضعف نمادسازى

از زمان فرا رسیدن مناسبت هاي مختلف را با نشانه هایی که در خیابان ها 
ترتیبینصب می شوند، مطلع می شوم.

ترتیبیتصویر و فضاي شهر ما متناسب با ایام و مناسبت هاي خاص تغییر می کند.

رسانه هاي جمعی مثل صداوسیما، مطبوعات، سایت هاي اینترنتی و ... در 
ترتیبیمناسبت هاي خاص از رنگ ها و شکل هاي خاصی استفاده می کنند.

ترتیبیتقریبًا اکثر مناسبت هاي ما از نمادهاي مشخصی برخوردار نیستند.

آگاهی بخشی و 
تبلیغات

از زمان و مکان اجراي مراسم ها را از رسانه هاي جمعی مثل صداوسیما، 
ترتیبیمطبوعات، سایت هاي اینترنتی و ... مطلع می شوم.

از محتواي مراسم ها از رسانه هاي جمعی مثل صداوسیما، مطبوعات، 
ترتیبیسایت هاي اینترنتی و ... مطلع می شوم.

رسانه هاي جمعی مثل صداوسیما، مطبوعات، سایت هاي اینترنتی و ... من را 
ترتیبینسبت به علت و فواید اجراي مراسم ها آگاه می کنند.

ترتیبیبا بررسی و مطالعات شخصی نسبت به علت و فواید مراسم ها آگاه می شوم.

ترتیبیاطالعات مربوط به مراسم ها را از دروس تحصیلی ام آموخته ام.

شرکت در مراسمی که به خوبی اجرا شده اند، من را نسبت به علت و فواید 
ترتیبیآنها آگاه کرده اند.

تسهیلگري

تا چه حدي از شیوۀ اجراي مناسبت هاي مختلف توسط نهادهاي مسئول 
ترتیبیرضایت دارید.

تا چه حدي نهادهاي مسئول امکانات الزم را براي اجراي مراسم هاي مختلف 
ترتیبیفراهم می آورند.

ترتیبیبه نظر شما مکان هاي اختصاص یافته براي مراسم ها مناسبند.

آیا نهادهاي مسئول توانسته اند امنیت الزم براي مراسم و تجمعات آئینی را 
ترتیبیفراهم  آورند.

ترتیبیآیا از وسایل ایاب و ذهاب براي شرکت در مراسم ها رضایت دارید.

ترتیبیتا چه حدي از افرادي که اجراکنندگان مراسمند، رضایت دارید.

هویت اجتماعى

ترتیبیاگر فرصتی پیش بیاید ترجیح می دهم در یک کشور غربی زندگی کنم.

ترتیبیمن به سرزمین ایران عشق می ورزم.

ترتیبیخیلی وقت ها به خودم می گویم که اي کاش در ایران به دنیا نیامده بودم.

ترتیبیبا شنیدن سرود جمهوري اسالمی ایران به ایرانی بودن خود افتخار می کنم.

ترتیبیآماده ام جان خود را براي دفاع از خاك سرزمین ایران فدا نمایم.

بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی (مذهبی، اجتماعی، ملی)



      سال دوم
 شماره یکم
بهار 1401

140

مقاله

جامعه پذیرى

ترتیبیدر مراسم هاى خانوادگى مانند جشن ها و دورهمى ها شرکت مى کنم.

ترتیبیدر امور مربوط به اقتصاد مانند تولید، کارآفرینى و اشتغال فعالیت دارم.

ترتیبیدر حوزۀ آموزش مانند کنفرانس ها، گردهمایى هاى علمى مشارکت دارم.

در مراسم هاى سیاسى مانند راهپیمایى، بزرگداشت شخصیت ها وانتخابات 
ترتیبیمشارکت دارم.

در مراسم هاى دینى و مذهبى مانند نماز جمعه و تماز اعیاد و عزادارى ها 
ترتیبیمشارکت دارم.

یافته هاى پژوهش
در این بخش به بررسی نهایی وضعیت متغیرها (توصیفی) و روابط بین آنها (تحلیلی) می پردازیم 
و سپس در ادامه از طریق آزمودن رابطه بین متغیرهاي زمینه اي و مستقل با متغیر وابسته به 

تحلیل داده هاي گردآوري شده خواهیم پرداخت.

- توصیف متغیرها:
● سن

جامعۀ آماري پژوهش پیش رو تمامی افراد باالي 18 است که دین آنها اسالم و مذهب آنها 
تشیع می باشد. جدول شماره 3 توزیع سنی افراد را نشان می دهد.
جدول 3. توزیع افراد بر اساس سن

جمع59 و باالتر49-3958-2948-1838-28گروه هاي سنی

39677085122400فراوانی

10/217/518/322/231/9100درصد معتبر

10/227/746/068/1100درصد تجمعی

انحراف معیار: 16/56میانگین: 74/3میانه: 49/0

● جنس
یکی دیگر از متغیرهاي زمینه اي در این پژوهش، متغیر جنسیت است که در جدول زیر توزیع 

افراد را بر حسب این صفت آورده ایم.
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جدول 4. توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت

جمعزنمردوضعیت تاهل

147253400فراوانی
36/863/3100درصد

بر اساس جدول فوق میزان پاسخگویان زن 63 درصد و پاسخگویان مرد 37 درصد است.

● میزان مشارکت در مناسبت ها
یکی از متغیرهاي اصلی مقاله پیش رو میزان مشارکت مردم در مناسبت ها از دید پاسخگویان 
است. در این پژوهش این مناسبت ها به سه دسته مناسبت هاي ملی، دینی/ مذهبی و انقالبی 

تقسیم بندي می شود. جداول زیر توزیع فراوانی این متغیر را نشان می دهند.
جدول 5. توزیع فراوانی (درصد) افراد بر حسب شرکت در مناسبت هاي ملی، مذهبی و انقالبی

همیشهمعموالًبه ندرتمشارکت ندارممناسبت هاى ملىسوال
20/314/824/340/6جشن نوروز1
21/515/526/863/3سیزده بدر2
28/720/427/723/2روز درختکاري3
19/018/028/834/1شب یلدا4
24/119/026/830/1چهارشنبه سوري5

همیشهمعموالًبه ندرتمشارکت ندارممناسبت هاي مذهبی
15/313/828/043/0محرم (تاسوعا و عاشورا)6
26/925/125/622/4نماز جمعه7
19/120/132/728/1میالدها به طور کلی8
19/520/323/327/8شهادت ها به طور کلی9
20/517/833/528/3لیالی قدر10
17/520/835/026/8عید غدیر11
19/018/836/026/3عید قربان12
21/416/633/728/4عید فطر13

همیشهمعموالًبه ندرتمشارکت ندارممناسبت هاي انقالبی
27/622/129/121/3راهپیمایی 22 بهمن14
29/022/028/320/8راهپیمایی 13 آبان15
25/524/826/023/8راهپیمایی روز قدس16

بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی (مذهبی، اجتماعی، ملی)
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● مناسبت هاي ملی:
همان طور که در جدول شماره 5 می توان مشاهده کرد، بیشترین میزان مشارکت مربوط به شرکت 
در جشن نوروز که 40/6 درصد از پاسخگویان در آن همیشه مشارکت داشته اند، و بیشترین میزان 

عدم مشارکت مربوط به حضور در مراسم روز درختکاري با 28/7 درصد می باشد.

● مناسبت هاي مذهبی:
به  مربوط  مشارکت  میزان  بیشترین  مشاهده کرد،  می توان  شماره 5  در جدول  که  همان طور 
و  داشته اند  مشارکت  همیشه  آن  در  پاسخگویان  از  درصد   43 که  محرم  مراسم  در  شرکت 

بیشترین میزان عدم مشارکت مربوط به حضور در مراسم نماز جمعه با 26/9 درصد می باشد.

● مناسبت هاي انقالبی:
به  مربوط  مشارکت  میزان  بیشترین  مشاهده کرد،  می توان  شماره 5  در جدول  که  همان طور 
شرکت در راهپیمایی روز قدس که 23/8 درصد از پاسخگویان در آن همیشه مشارکت داشته اند 
و بیشترین میزان عدم مشارکت مربوط به حضور در راهپیمایی 13 آبان با 29 درصد می باشد.

● میزان اهمیت مناسبت ها
یکی دیگر از متغیرهاي اصلی پژوهش پیش رو میزان اهمیت مشارکت مردم در مناسبت ها از 
دید پاسخگویان است. در این پژوهش این مناسبت ها به سه دسته مناسبت هاي ملی، دینی/ 
مذهبی و انقالبی تقسیم بندي می شوند. جداول زیر توزیع فراوانی این متغیر را نشان می دهند.

جدول6. توزیع فراوانی (درصد) افراد بر حسب میزان اهمیت شرکت در مناسبت هاي ملی، مذهبی و انقالبی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممناسبت هاي ملیسوال
7/04/05/322/860/9جشن نوروز1
8/34/55/323/358/8سیزده بدر2
8/59/86/327/947/5روز درختکاري3
8/36/07/029/549/3شب یلدا4
9/87/87/327/847/5چهارشنبه سوري5

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممناسبت هاي مذهبی
5/84/05/528/356/5محرم (تاسوعا و عاشورا)6
9/68/66/328/047/6نماز جمعه7
7/86/06/828/650/9میالدها به طور کلی8
8/58/57/028/847/1شهادت ها به طور کلی9
8/86/86/332/346/0لیالی قدر10
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8/36/86/533/045/5عید غدیر11
8/35/56/532/047/8عید قربان12
8/56/56/833/544/8عید فطر13

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممناسبت هاي انقالبی
9/810/56/829/143/9راهپیمایی 22 بهمن14
9/510/37/031/342/0راهپیمایی 13 آبان15
11/08/07/329/344/4راهپیمایی روز قدس16

● مناسبت هاي ملی:
همانطور که در جدول فوق می توان مشاهده کرد، بیشترین میزان اهمیت شرکت در مراسم ها 
مربوط به حضور در مراسم جشن نوروز1 با 60/9 درصد و کمترین میزان اهمیت حضور مربوط 

به مراسم چهارشنبه سوري با 9/8 درصد می باشد.

● مناسبت هاي مذهبی:
همانطور که در جدول فوق می توان مشاهده کرد، بیشترین میزان اهمیت شرکت در مناسبات 
و مراسم مربوط به حضور در آیین محرم با 56/5 درصد و کمترین میزان اهمیت حضور مربوط 

به مراسم نماز جمعه با 9/6 درصد می باشد.

● مناسبت هاي انقالبی:
همانطور که در جدول فوق می توان مشاهده کرد، بیشترین میزان اهمیت شرکت در مناسبات 
مربوط به حضور در راهپیمایی روز قدس با 44/4 درصد و کمترین میزان اهمیت حضور مربوط 

به مراسم راهپیمایی روز قدس با 11 درصد می باشد.

یافته هاي تحلیلی
در این قسمت به آزمون فرضیات مطرح شده و تحلیل رگرسیون چند متغیره پرداخته شده است.

- آزمون فرضیات:
با توجه به جدول آزمون فرضیات و نتایج آزمون پیرسون، از بین تمامى فرضیات فقط یک 
فرضیه رد شد و تمامى فرضیات دیگر تأیید شدند. فرضیه رد شده این فرض است که هر چقدر 

اعتماد اجتماعى کمتر، مشارکت نیز کمتر است.

1. منظور از مراسم نوروز مراسم و جشن هایى است که به مناسبت بزرگداشت نوروز توسط برخى نهادها از جمله شهردارى تهران اجرا مى شود.

بررسی روش هاي بهبود و تحول اساسی در اجراي مناسبت هاي رسمی (مذهبی، اجتماعی، ملی)
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جدول 7. آزمون هاي آماري مربوط به رابطه دولتی و سیاسی شدن مراسم و مشارکت مردمی

نتیجهسطح معناداريمیزانآزمون هافرضیه ها

تایید0/3690/000پیرسونهرچقدر مشارکت (جامعه پذیري) بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر

تایید0/2990/000پیرسونهرچقدر آگاهی بخشی و تبلیغات بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر

تایید0/3090/022پیرسونهرچقدر تسهیلگري بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر

تایید0/1470/005-پیرسونهرچقدر دولتی شدن و سیاسی شدن مناسبت ها بیشتر، مشارکت کمتر

رد0/0410/414-پیرسونهرچقدر اعتماد اجتماعی کمتر، مشارکت کمتر

تایید0/0170/000-اسپیرمنهرچقدر نماد سازي کمتر، مشارکت کمتر

تایید0/1850/000-پیرسونهرچقدر گسترش فضاهاي رسانه اي مجازي بیشتر، بهبود اجراي آئین ها کمتر

تایید0/2530/000پیرسونهرچقدر تغییر ارزش ها بیشتر، ضعف هویتی بیشتر

تایید0/160/005پیرسونهرچقدر ضعف هویتی بیشتر، بهبود اجراي آئین ها بیشتر

- تحلیل رگرسیون چند متغیره:
در این پژوهش براي انجام رگرسیون چند متغیره از روش خطی استفاده شده است که در آن 
کلیه متغیرهاي مستقل همزمان وارد تحلیل شده و اثرات کلیه متغیرهاي مستقل بر روي متغیر 
وابسته بررسی شده است. از آنجایی که متغیرهاي مستقل و وابسته در سطح ترتیبی هستند در 
استفاده از رگرسیون چند متغیره از نوع خطی به روش Forward استفاده شده است تا صرفًا 
متغیرهایی وارد معادله رگرسیون شوند که داراي شرایط هستند و بقیه متغیرها حذف شوند. در 
جدول زیر نتایج حاصل از رگرسیون خطی به شیوه Forward آمده است که هدف از آن بدست 

آوردن معادله رگرسیون برازنده می باشد.
جدول 8. خالصه مدل رگرسیونی

RR SquareAdjusted Rمدل
SquareStd.ErrorSig

0/3890/1510/1490/935200/000الف

0/4260/1820/1770/919760/000ب

9415240/000./0/4380/1920/1850ج
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forward جدول 9. نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره به روش

معناداريt مقدارBمتغیرهامدل ها

الف
Constant1/2256/1360/000
0/3697/7430/000جامعه پذیري

ب

Constant1/5757/1550/000
0/3547/5130/002جامعه پذیري

3/5180/000-0/117-گسترش فضاهاي مجازي

ج

Constant1/9586/8390/000
0/3477/3870/000جامعه پذیري

3/4400/001-0/114-گسترش فضاهاي مجازي
2/0770/039-0/110-دولتی و سیاسی شدن مراسم 

● متغیر وابسته: بهبود اجراي آئین ها
در جدول فوق سه مدل ارائه شده است که معیار بهترین مدل، باال بودن میزان تغییرات تبیین 
شده متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل یا همان R2 است که مدل سوم (با وجود متغیرهاي 
جامعه پذیري (مشارکت)، گسترش فضاهاي مجازي، دولتی و سیاسی شدن مراسم ها) باالترین 
میزان را داراست و برابر 0/192 است. به عبارت دیگر سه متغیر نامبرده مجموعًا توانسته اند 
که 19/2٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند و 80/8٪ باقیمانده از تغییرات بهبود اجراي 

آئین ها به متغیرهاي دیگري برمی گردد که در این پژوهش آورده نشده اند. 
جدول 10. نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره

معناداريtمقدارBمتغیرهامدل ها

ج

0/0531/0350/301تسهیلگري
0/0390/7870/432آگاهی بخشی و تبلیغات
0/0000/0060/995اعتماد اجتماعی در جامعه

0/2510/802-0/013-تغییر ارزش ها
0/0851/6500/100ضعف هویتی

0/0631/2650/207ضعف نمادسازي

بر اساس مدل سوم که حاصل آزمون رگرسیون خطی به روش Forward است معادله رگرسیون 
به صورت زیر است:

دولتی و سیاسی شدن مراسم 0/11 - گسترش فضاهاي مجازي 0/114 - جامعه پذیري 0/347 
+ 1/598 = بهبود اجراي آئین ها.
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بحث و نتیجه گیري
میزان  رفته،  باالتر  افراد  اجتماعى  مشارکت  که  میزان  هر  به  مى دهند  نشان  پژوهش  نتایج 
بهبود اجراي مراسم نیز افزایش پیدا کرده است. این امر ممکن است به این دلیل باشد که در 
جامعه پذیري افراد، مراسم و اعیادي که نشان دهنده هویت یک فرد می باشند، مهم جلوه داده 
شده باشند و به همین دلیل نیز فرد بر خود واجب می داند که در راستاي اجراي مناسب این 
آئین ها تالش بیشتري نماید که بتواند به همین واسطه هویت خود را بیشتر برساخته نماید. 
آگاهی بخشی و تبلیغات نیز نقش مهمى در بهبود اجرایى مراسم دارند. واضح و مبرهن است 
که هرچه میزان آگاهی یک فرد از مکان، چگونگی و فواید برگزاري مناسبت هاي مختلف بیشتر 
باشد، اهمیت آن نیز نزد فرد افزایش خواهد یافت. زمینه هاي متعددي جهت آگاهی بخشی و 
تبلیغات در زمینه برگزاري مراسم وجود دارد. در سطح ملی، صداوسیما و در سطوح پایین تر 
مساجد، فرهنگسراها، خانه محله و تبلیغات سطح شهري هستند. در یک حالت کالن و دورتر 
تبلیغات  و  بخشی  آگاهی  دارند.  ارتباط  این  در  مهمی  نقش  پرورش  و  آموزش  و  خانواده  نیز 
می توانند با نماد سازي یک رابطه مستقیم داشته باشند. از سویی بر اساس پاسخ هاي دریافتی 
از پاسخگویان نشان داده شده است که اجراي خوب مراسم  نقش تبلیغی بسیار تأثیرگذاري بر 
آگاهی از علل برگزاري و فواید آن و میزان مشارکت داشته است. در بررسی رابطه بین میزان 
تسهیلگري و میزان بهبود اجراي آئین ها به این نتیجه رسیدیم که هر چه میزان تسهیلگري 
(میزان امنیت در اجراي مراسم، تسهیل در رفت و آمد، تعیین مکان مناسب براي اجراي مراسم 
و...) باالتر رفته، میزان بهبود اجراي مراسم نیز افزایش پیدا کرده است. این امر ممکن است 
به این دلیل باشد که افراد در چنین شرایطی احساس می کنند که می توانند حضور راحت تري 
نمایند.  بیشتري  تالش  آئین ها  اجراي  بهبود  در  توانند  می  دلیل  همین  به  و  باشند  داشته  را 
حوزه فرهنگی، تبلیغ و ایجاد مشروعیت درحضور در چنین مناسباتى را شامل می شود و حوزه 
اجتماعی، تبدیل چنین مناسباتى به گفتمان غالب در میان اعضاي محله و منطقه و شهر را 
به  آئین ها،  اجراي  در  مردم  مشارکت  و  مراسم  شدن  سیاسی  و  دولتی  زمینه  در  در بر مى گیرد. 
این نتیجه منجر گردید که هرچه اجراي این مراسم و آئین ها پیوند بیشتري با مسائل سیاسی 
داشته باشد به همان نسبت مردم نسبت به آن کمتر احساس تعلق کرده و از میزان مشارکت 
شان در این برنامه کاسته می شود. پس براي جلب مشارکت مردم در این گونه مراسم و آئین ها 
باید سعی کرد که فضایی مردمی و عامه را فراهم کرد و دولت نیز در همین زمینه سعی داشته 
باشد این مراسم را به تریبونی براي اثبات حقانیت و اعمال نظرات خود تبدیل ننماید تا زمینه 
مشارکت عامه مردم در این مراسم فراهم و به تبع آن تالش براي بهبود اجرایی آئین ها افزایش 
یابد. در بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت مردم در مناسبت ها می توان گفت 
اعتماد اجتماعی در این پژوهش نمی تواند بعنوان عاملی معنی دار و موثر بر میزان مشارکت 
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مردم در اجراي مراسم و آئین ها مورد بررسی قرار گیرد. با این حال مقایسه رابطه بین اعتماد 
عمومی و بهبود اجراي مراسم ها نشانگر وجود رابطۀ مستقیم بین این دو متغیر است. چنین 
وضعیتی نشان دهنده آن است که با گسترش اعتماد عمومی در جامعه می توان زمینه حضور 
بیشتر افراد در مراسم ها را فراهم آورد. موضوع گسترش اعتماد عمومی و اجتماعی در میان 
مردم امري است که تا حدودي خارج از توان یک نهاد بوده و باید به صورت بین نهادى اجرا 
شود. رابطه بین میزان ضعف نمادسازي و مشارکت مردم در اجراي آئین ها معنادار و معکوس 
میزان  از  نسبت  همان  به  باشد،  بیشتر  جامعه  در  نمادسازي  ضعف  هرچه  که  بدین معنا  است؛ 
مشارکت مردم در مناسبت هاي مختلفی که در کشور برگزار می شود، کاسته می شود. بر این 
اساس می توان نتیجه گرفت که علت اینکه اکثر مردم به مناسبت هاي مختلف جهانی مانند 
روي آورده اند، موفقیت کشورهاي غربی در نمادسازي قوي و گسترش روزافزون شبکه هاي 
اجتماعی جهانی است. نصب پرچم و تبلیغات این چنینی قدم اول در توسعه نماد سازي است. 
پیشنهاد می گردد شهرداري با همکاري سازمان هاي فرهنگی کشور بخش اداري در رابطه با 
تعریف، ایجاد و توسعه نماد براي اعیاد، مناسبت ها و موارد مشابه تدارك ببینند. این موضوع 
قدمی درست و مهم در جهت بسط و گسترش ایده ها و تفکرات اسالمی و ایرانی است و از 
گرایش جوانان به ارزش هاي بیگانه جلوگیري خواهد شد. ارتباط معنادار و مستقیم بین میزان 
تغییر  میزان  چه  هر  که  معناست  بدین  معنادار  هویتی  ضعف  بهبود  میزان  و  ارزش ها  تغییر 
ارزش ها بیشتر باشد، میزان ضعف هویتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این امر ممکن است به 
این دلیل باشد که یکی از مهم ترین منابع هویتی هر گروه و جامعه اي ارزش هایی هستند که 
در آن گروه و یا جامعه وجود دارند و در صورتی که تغییري در این ارزش ها به وجود بیاید، به 
همان نسبت نیز هویت افراد در جامعه تغییر خواهد کرد. بنابراین ثبات ارزش هاي یک جامعۀ 
رابطه اي تنگاتنگ با هویت اجتماعی آن جامعه دارد و تغییر ارزش ها می تواند عاملی مخرب بر 
احساس تعلق افراد جامعه باشد. بررسی رابطۀ بین هویت و بهبود اجراي مراسم و مناسبت ها 
نشان می دهد هرچقدر هویت افراد قوت می یابد، روند بهبود اجراي مناسبت ها و مراسم  بهتر 
اجراي  و  مجازي  فضاي  گسترش  میزان  بین  رابطه  می رفت،  انتظار  که  همان طور  می شود. 
آئین ها معنادار و معکوس است؛ بدین معنا که هرچه فضاي مجازي در جامعه بیشتر گسترش 
یابد، به همان نسبت از میزان بهبود اجراي مراسم و آئین ها کاسته می شود. این امر می تواند به 
این دلیل باشد که در صورتی که در جامعه ضعف هویتی و نمادسازي وجود داشته باشد، رشد 
و توسعه فضاهاي مجازي می تواند موجب آن گردد که ارزش ها و هنجارهاي نوینی در جامعه 
گسترش یابد و به همین منوال نیز تغییراتی در ارزش هاي موجود در جامعه به وجود آید. همین 
قضیه موجب آن می شود که افراد با ارزش هاي ملی، مذهبی و هویتی خود بیشتر فاصله بگیرند 
و در نهایت میل و رغبتی براي برپایی انجام مراسم و مناسبات موجود در جامعه نداشته باشند.
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پیشنهادهاى کاربردى
حوزۀ مراسم در محیط شهرى زمینه اي است که بایستی متولیان فرهنگی و بویژه شهرداري 
ورود پیدا نمایند. معرفی مناسبت ها و مراسم برگزار شده یا مراسمى که برگزار خواهد گردید 
با محتوا و مکان و زمان نقش بسیار مهمی در جلب حضور و بهبود اجراي مناسبت ها خواهد 
داشت. حضور در فضاي مجازي رسانه اي می تواند زمینه بهبود محتوا و شکل اجراي مناسبت ها 
را با استفاده از نظرات بییندگان فراهم آورد و همچنین به تبلیغ مناسبت ها و مراسم بپردازد. این 
موضوع البته زمانی امکان پذیر است که با مدیریت به موقع فضاي مجازى همراه باشد. همچنین 
متولیان امر بایستی شرایطی را فراهم آورند که چنین مراسم هایی بیشتر از طریق خود مردم 
و افراد محله یا منطقه برگزار شده و شهرداري بیشتر نقش مدیریت کالن و هدایت کنندگی 
داشته باشد. در صورت برگزاري مراسم توسط خود مردم بر میزان مشروعیت و مقبولیت مراسم 
افزوده شده و زمینۀ حضور بیشتر افراد فراهم می گردد. بنابراین، براي جلب مشارکت مردم در 
این گونه مراسم و آئین ها باید سعی در ابداع نمادهایی قوي مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی 
داشت تا از جایگزینی مراسم و نمادهاي خارجی و تبعات ناشی از آن جلوگیري شود. پیشنهاد 
می گردد در تعریف این نمادها از متخصصان امر نظیر جامعه شناسان، روان شناسان، کارشناسان 
رسانه هاي جمعی و نظایر اینها استفاده شود. نمادها می توانند شامل اشکال، رنگ ها، سرودها 
و نظایر آنها باشد. متولیان امر با آگاهی از این مساله بایستی به دنبال فراهم آوري زمینه هاي 
تسهیل شرکت افراد در مراسم ها باشند. این مساله می تواند از طریق کسب اطالعات و داده از 
شرکت کنندگان در مراسم به دست آید. تسهیلگري در حوزه اقتصادي می تواند شامل تسهیل 
امنیت  تأمین  شامل  می تواند  سیاسی  حوزۀ  در  موضوع  این  باشد،  مراسم  محل  در  حضور  در 

شرکت کنندگان در مراسم و محل برگزاري مراسم از تعدي افراد و گروه ها باشد.
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