


135

دو  فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره یازدهم/ پاییز و زمستان 1397

شناسایی عوامل رسانه ای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف
چکیده

فرهنگ وقف همانند سایر موضوعات فرهنگي، دینی، اجتماعي و اقتصادی براي ورود به قلمرو هنجاري 
جامعه و تبدیل شدن به فرهنگي فراگیر، نیازمند تشریح، تبلیغ، بستر سازي و شرایط اجرایي مناسب است. 
رسانه هاي جمعي عموماً و صداوسیما خصوصاً به عنوان مهمترین کانال هاي فرهنگ ساز، در این زمینه نقش 
تعیین کننده اي ایفا مي نمایند. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل رسانه ای مؤثر  بر ترویج فرهنگ وقف بود. 
بدین منظور مؤلفه های رسانه ای شامل کارکردهای خبری، همبستگی، آموزشی، سرگرمی و تفریح  و جمعیت 
شناختی  مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش 50 نفر 
از مدیران اوقاف شهر اصفهان می باشد. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظور 
سنجش روایي، محتوایي و صوري پرسش نامه از روش قضاوت متخصصین استفاده شد و به منظور برآورد پایایی، 
از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی 0/85 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با 
استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه های 
آماری مانند: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون t تک متغیره، آزمون  آنوا و 
آزمون کروسکال والیس، استفاده شد. بررسی نشان داد که کارکرد آموزشی با میانگین رتبه 3.34 و کارکرد خبری با 
میانگین رتبه3.17  بیشترین تأثیر و  کارکرد همبستگی با میانگین رتبه 2.33  وکارکرد سرگرمی و تفریح  با میانگین 
رتبه 1.16 کمترین تأثیر را برترویج فرهنگ وقف داشتند. بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن 
است که بین نمرات مؤلفه های رسانه  بر حسب سن، تحصیالت و جنس، تفاوت معناداری وجود ندارد. طبق نتایج 
این پژوهش، در کارکرد اطالع رسانی رسانه ها، معرفی وقف به عنوان الگوی اسالمی ارتقای بازار سرمایه، در کارکرد 
همبستگی، تقویت وقف به مثابه سرمایه اجتماعی از طریق تغییر احساس مالکیت خصوصی به عمومی، در کارکرد 
آموزشی، تعلیم وقف سریع و آسیب شناسی وقف و در کارکرد تفریح و سرگرمی، حرکت به سمت ساخت بازی های 

وقفی، از مهمترین عوامل رسانه ای مؤثر  بر ترویج فرهنگ وقف هستند.
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1. مقدمه

وقف به عنوان یک عمل خیر خواهانه و به قصد نیکوکاری صورت می پذیرد. وقف، سنت 

حسنه ای است که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته و اسالم آن را در مسیری 

روشن، منطقی، هدفدار، مترقی و دقیق نهاده است. وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام 

گرفتن است )عمید، ۱۳6۳ :۱۹5۳(. در اصطالح فقهی، عقدی است که ثمرۀ آن حبس کردن 

اصل و رها کردن منفعت آن است )قلی زاده، ۱۳۸7:5۲(. به عبارت دیگر؛ »حبس کردن چیزی از 

طرف مالکش به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل 

هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود و صرف آن مال در 

جهتی که واقف تعیین کرده است، باشد« )سالک، ۱۳77: 7۸(  در مورد اهمیت و ضرورت موضوع 

پژوهش باید گفت که »وقف« به عنوان یک فرهنگ متعالي در زمره عالي ترین مفاهیم الهي و 

واالترین ارزش ها قرار دارد. اگر آثار وقف را بتوان به خوبي به مردم معرفي کرد و در قالب هاي 

کلیشه اي و بیان هاي ژورنالیستي محدود نگردد، بیشترین و بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت. 

در این زمینه  مسئله  اساسي این است که، با تحوالت پر شتاب کنوني در عرصه فرهنگ و ارتباطات 

جهاني که بسیاري از نگرش ها و روش هاي رایج تربیت دیني، ما را احاطه کرده است، نمي توان 

با نگرش هاي سطحي و روش هاي صوري، چنین گنج گران بهایي را کارآمد ساخت و »رسانه ها« 

در این بین از نقش تعیین کننده اي برخوردارند، آنچنان که در این خصوص حضرت امام خمیني 

)ره( با تشریح نقش رسانه هاي جمعي، از آن ها به عنوان دانشگاه عمومي یاد کرده اند. که باید 

در تمام سطح کشور گسترش یابند و تمام مردم را متفکر، مبارز و دیني، بار بیاورند )خمینی، 

۱۳7۸: ۳55(. رسانه های نوین در حقیقت، انفجار اطالعاتی و ارتباطی را به همراه داشتند که این 

انفجار، همه رویکردهای ذهنی متکی به نوعی از برداشت های تاریخی و سنتی را محو ساختند، 

لذا می توان گفت که وقف، جهت تداوم حیات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع اسالمی، از 

اهمیت بسزایی  برخوردار است و جهت تداوم و گسترش این سنت حسنه، نیاز به زنده نگهداشتن 

و ترویج فرهنگ وقف داریم. امروزه رسانه ها یکی از بازیگران اصلی در صحنه فرهنگ می باشند که 

نقش بی بدیل آنها بر همگان ثابت گردیده است، بنابراین واضح است که نقش »رسانه ها« در باب 
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تعمیم فرهنگ احسان و انفاق مال که »وقف« از مصادیق بارز آن است، نیازمند بررسي دقیق، همه 

جانبه و مستمر است و توجه به  این حوزه مهم است، چرا که عمل به این وظیفه خطیر در نهایت 

به بیداري و آگاهي جامعه نسبت به مقوله وقف، منجر خواهد شد و بر عکس ترویج نامناسب آن 

و عدم دقت در کاربست این شیوه، نتایج نگران کننده اي به همراه خواهد داشت.

در این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده، سؤال مطرح شده این است که مؤلفه های رسانه ای 

از کارکردهای خبری،  از گویه ها  مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف کدامند؟ فرضیه ها: مجموعه اي 

همبستگی، آموزشی، سرگرمی و تفریح، رسانه را فراهم آورده است.

2. چارچوب مفهومی

2-1. تعریف رسانه 

رسانه در لغت به معني رساندن است و در اصطالح؛ وسیله اي براي نقل و انتقال اطالعات، 

ایده ها و افکار افراد یا جامعه و واسطه عیني و عملي در فرآیند برقراري ارتباط است و اکنون آن 

چه مصداق این تعریف است، وسایلي همانند: روزنامه ها، مجالت، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت 

و... مي باشند )ماهر، ۱۳76 :46(. قدر مسلم؛ این رسانه ها با چنین قدرتي که دنیا را به یک دهکده 

جهاني تبدیل کرده اند، در اثر توجه به عواملي که به آنها اشاره مي گردد مي توانند در شکل دهي 

به نگرش ها و رفتارهاي مخاطبان تأثیر زیادي داشته باشند.

در رسانه های گذشته مانند مسجد، حسینیه، تعزیه، خطابه و سایر رسانه هایی که ریشه در 

تاریخ اسالمی- ایرانی دارند، انتقال پیام برای تبیین، تفهیم و تعمیق فرهنگی یا فرهنگ سازی به 

شکل طبیعی و با مشروعیت ذاتی صورت می گیرد. ماهیت چنین رسانه هایی به پیاِم تولید شده، 

مشروعیت و مقبولیت می بخشد که آن نیز به نوبه خود ریشه در فرهنگ دینی دارد.

رسانه هایی همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت که از نظر زمانی نسبت به رسانه های 

دیگر، متأخر به حساب می آیند، با رسانه های گذشته، دست کم از این منظر متفاوتند که پیوندی 

عمیق و ذاتی با مبانی و ارزش های دینی نداشته و تولد آنها همچون ظهور بسیاری از فناوری های 

دیگر، با مسائل دینی از ابعاد دینی و تبلیغی و بهره برداری عملی نزدیک نمی باشند، بنابراین 

رسانه های مزبور تنها زمانی می توانند از مشروعیت کافی برخوردار باشند که بتوانند در بستر 
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فرهنگ و ارزش های اسالمی حرکت کنند. یکي از مأموریت هاي اصلي رسانه هاي جمعي در جامعه 

ما، »اشاعه فرهنگ وقف«، حراست از باورها و ارزش هاي اسالمي و شیعي و در نهایت، راهنمایي 

مخاطبان به سوي تعالي و کمال مطلوب خواهد بود. لذا بهره برداری از این شیوه های نوین رسانه، 

نه تنها پسندیده بلکه در برخی از موارد، به عنوان یک ضرورت مطرح می شود که در این زمینه 

تعیین حوزه ها و مصادیق گسترده آن بر عهده فقها و عالمان دین آشنا با مسائل مربوطه می باشد.

2-2. کارکردهای رسانه

نقش ها و کارکردهایی که برای رسانه ها در جامعه تعریف می شود، در راستای رفع نیازهایی چون 

تداوم، نظم، یکپارچگی، هدایت و سازگاری است. از این دیدگاه، جامعه از عناصر مختلفی تشکیل 

می شود که به یکدیگر متکی هستند و به صورت یک نظام در محیط خود فعالیت می کنند. رسانه 

یکی از عناصر زیرمجموعه نظام محسوب می شود که بخش های مختلف نظام را به یکدیگر مرتبط 

می سازند و ضمن تأمین نظم و یکپارچگی درونِی نظام، ظرفیت پاسخگویی آن را در بحران ها 

براساس واقعیت ها افزایش می دهند.

امیل دورکیم با نگاهی کارکردی به جامعه و تشبیه آن به ارگانیسم موجود زنده، ضمن تأکید 

بر نظم و انسجام اجتماعی، بر اهمیت ارتباط در فرایند حفظ و تحول جامعه و نقشی که این 

ارتباط در تولید و بازتولید اجتماع و توافق در مورد مسائل و حفظ تعادل در جامعه ایفا می کند، 

اشاره دارد. بنابراین، تجزیه و تحلیل کارکرد رسانه های جمعی بر نقش رسانه ها در حفظ نظم و 

ساختار اجتماعی تمرکز دارد و به بررسی این امر می پردازد که رسانه ها چگونه برای حفظ تعادل 

در جامعه، نقش های معینی را انجام می دهند.

کوین ویلیامز، مشخصه های کارکردگرایی و کارکرد رسانه ها را چنین بر می شمارد:

 کارکردگرایی به جامعه به عنوان نظامی از عناصر و بخش های به هم پیوسته با فعالیت های . ۱

مرتبط به هم، مداوم و از پیش تعریف شده می نگرد.

 چنین جامعه ای به سمت تعادل پویا تمایل دارد و اگر ناهماهنگی در آن رخ دهد، نیروهای . ۲

درون جامعه برای استقرار دوباره نظم دخالت می کنند. 
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 تمامی فعالیت های مرتبط به هم، مداوم و از پیش تعریف شده ی جامعه، در حفظ تعادل . ۳

سهیم هستند.

 بعضی از فعالیت های از پیش تعریف شده و مداوِم جامعه، برای بقای آن ضرورت دارند.. 4

 رسانه های ارتباط جمعی یکی از این فعالیت های از پیش تعیین شده و مداوم هستند و در . 5

حفظ ثبات و تعادل جامعه نقش دارند.

 ارتباط جمعی یکی از عناصر الزم و ضروری ساختار جامعه است و جامعه بدون آن نمی تواند . 6

به حیات خود ادامه دهد.

 وسایل ارتباط جمعی در صورت خلِق بی نظمی و ناهماهنگی، دارای کژ کارکرد می شوند. . 7

)ویلیامز، ۱۳۸6 : ۱4(

از دیگر نظریه پردازان ارتباطات  هارولد السول است که کارکردهای رسانه ها را به چهار گروه 

زیر تقسیم کرد:

الف( نظارت بر محیط: نقش خبری

    به عقیده »السول« یکی از نقش های مهم وسایل ارتباط جمعی، نظارت بر محیط زندگی 

انسانی است. وسایل ارتباط جمعی با تهیه و پخش اخبار و اطالعات، افراد جامعه را با محیط 

زندگی خود آشنا می کنند و با این کار، افراد را آماده می سازند تا از محیط خود اطالع کافی 

به دست آورند. از طریق اخبار و اطالعات است که مردم می توانند شرایط محیط را بشناسند و 

عکس العملهای الزم را برای انطباق با محیط پیدا کنند. نقش نظارت بر محیط و ضرورت هماهنگی 

افراد با دگرگوني های جامعه، لزوم انتشار اخبار را توجیه می کند و این همان نقش اصلِی وسایل 

ارتباط جمعی در جوامع سرمایه داری است. 

ب( همبستگی اجتماعی: نقش تفسیر و راهنمایی

 این نقش، مکمل نقش قبلی است که براساس ضرورت نظارت بر محیط، لزوم همبستگی افراد 

را در این مورد یادآوری می کند. در این زمینه، نقش تجزیه  و تحلیل و تفسیر رویدادها و مسائل 

زندگی و همچنین راهنمایی افکار عمومی و نیز تبلیغات سیاسی، برای همبستگی اجتماعی اهمیت 

خاصی دارد. براساس نقش دّوم، لزوم تکمیل اخبار، مطرح می شود. در این مورد هم تفسیرها، 
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از زمینه کلی سیاست های خبری جدا نیستند و عقاید سیاسی و ارزش های فرهنگی موردنظر 

روزنامه نگاران و منافع حرفه ای و طبقاتی آنان، باعث می شود که به  طور مستقیم یا غیرمستقیم 

از نظام حاکم حمایت کنند )آشنا، ۱۳۸0 :۱۹(.

ج( انتقال میراث فرهنگی: نقش آموزشی

در این نقش، معیارهای خاصی برای انتقال میراث فرهنگی مورد توجه قرار می گیرند. این 

معیارها و ارزش ها عالوه  بر رواج در جوامع غربی به جوامع دیگر هم انتقال می یابند. وسایل ارتباط 

جمعی، عقاید مربوط به دموکراسی، آزادِی فردی، حقوق بشر و غیره را به عنوان مهمترین معیارهای 

نظام حاکم در غرب پا برجا نگه می دارند و در دنیا ترویج می دهند )مک کوئیل،  ۱۳۸۲ :54(.

د( سرگرمی: نقش تفریحی

   در سال ۱۹5۹ یعنی ۱۸ سال پس از طبقه بندی »هارولد السول«1 درباره نقش های اجتماعی 

وسایل ارتباط جمعی، یک جامعه شناس آمریکایی به نام »چارلز رایت«2 در کتابی با عنوان چشم انداز 

جامعه شناختی ارتباطات جمعی۱0، نقش چهارمی برای وسایل ارتباط جمعی درنظر گرفت که 

همان نقش تفریحی یا سرگرم کننده است. وی در نظراتش یادآوری کرد که در هر جامعه ای 

وسایل ارتباط جمعی باید امکانات تفریحی را برای همه افراد فراهم کنند زیرا که افراد در محیط 

کار خسته می شوند و وسایل ارتباط جمعی برای ایجاد سرگرمی و ایجاد محیط فراغت می توانند 

به آنان کمک کنند. البته مدتها پیش از آن، برخی از متفکران و محققان اروپایی- متخصص در 

روان درمانی- به نقش سرگرم کننده وسایل ارتباط جمعی اشاره کرده بودند ولی »رایت« در تکمیل 

طبقه بندی »السول«، این نقش را به طور دقیق، به عنوان یک نقش مکمل، اضافه کرد.

1.  Harold lasswell
2.  C. Wright Mills
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 هاي جمعي در گسترش فرهنگ  وقف

امروزه رسانه  ها، فناوري ارتباطات و اطالعات با  شکل بخشیدن به افکار، اندیشه

خواسته هاي بشر، مهمترین و اساسي ترین ابزار قدرت شناخته مي شوند، چراکه بر دروني ترین الیه هاي 

ذهن و روان انسان ها تأثیر مي گذارند و حتي سلیقه ها را نیز تغییر مي دهند و در خصوص فرهنگ سازي 

و شکل دهي به شخصیت افراد، نقش برجسته و گاه منحصر به فردي ایفا مي نمایند.

در رابطه با »فرهنگ وقف«، رسانه هاي ارتباط جمعي هم باید به عنوان بخشي از نهاد هاي مدني 

و فرهنگي جامعه، مجري باشند و هم اینکه سایر بخش ها و مردم را نسبت به جوانب مختلف این 

فرهنگ متمایل نمایند، زیرا اساسي ترین وظیفه و نقش رسانه هاي ارتباطي، به ویژه صدا و سیما در 

جهت نهادي شدن ساختاري و رفتاري فرهنگ فوق، باید همان »فرهنگ سازي« باشد.

رسانه هاي جمعي با ساز و کارهاي مناسب و اقدامات متنوع و برنامه ریزی شده قادرخواهند بود تا 

به گسترش »فرهنگ  وقف« در بین سطوح مختلف جامعه کمک نمایند. رسانه با افزایش سطح آگاهي 

مردم از جایگاه  فرهنگ وقف در نظام هنجاري دیني و تأکید بر اهمیت آن در جامعه با استفاده از 

تحلیل های واقع بینانه ای همچون برابری و بخشش که آیات شریف از جمله آیه ۲ سوره بقره »هلل ما 

فی السماوات و ما فی االرض«: ازآن خداست هرچه در آسمان ها و زمین است )قرآن کریم، ۱۳7۳: 

2-3. نقش رسانه  

 ها، احساسات و
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۲۸4( و همچنین آیه ۲4 سوره نور »... و اتوهم من مال اهلل الذی اتاکم«: و از آن مال که خدا به 

شما داده است به آنها بدهید )قرآن کریم، ۱۳7۳: ۳۳(، مصادیق بارزی از این آگاهی بخشی ها به 

حساب می آیند بهره ببرند. مسلماً  آگاهي از هر چیزي، زمینه ساز کشش به سمت آن بوده و بدیهي 

است وقتي در مورد پدیده اي فاقد آگاهي باشیم، نسبت به آن هیچ گرایشي نخواهیم داشت، بیان و 

تشریح  مصادیق  و کارکردهاي  فرهنگ وقف  براي مردم و  همچنین اشاره به آثار زیان بار ناشي از 

عدم توجه به این مهم، ایجاد یک محیط مناسب و برجسته سازي، کمک به شکل گیري طرز فکرها و 

انگاره هاي مثبت و سازنده، اجتناب از تصورات قالبي و بیان هاي کلیشه اي، هدایت و راهنمایي نگرش ها 

در جهت التزام عملي نسبت به کاربست این فرهنگ را در پی خواهد داشت. »فرهنگ متعالي  وقف« 

با اندیشه ها، الگو هاي اخالقي و رفتاري منبعث از قرآن و احادیث به لحاظ رسانه اي نیز به یک شرایط 

و فضاي مناسبي نیاز دارد تا مورد تأمل و شناخت صحیح تمامي اقشار مردم قرار گیرد و با اقبال 

حداکثري روبرو گردد و میزان موفقیت رسانه ها با در نظر گرفتن زمینه ها، امکانات و عوامل جانبي 

تأثیرگذار در این خصوص گام بلندي در ایجاد فضاي مطلوب براي اشاعه این فرهنگ ناب در سطح 

جامعه خواهد بود )هاشمی،۱۳۹۳(.

وقف خود یک رسانه است. رسانه ای که حامل پیام نیکوکاری است و برای فراگیر شدن و 

رسانه ای شدن، نیاز به ارتباط رسانه ای دارد. حسن بشیر در کتاب فرهنگ وقف، عوامل مؤثر در 

ارتباط رسانه ای وقف را  این گونه تشریح می کند :

الف( معنای گسترده ی انسانی

وقف چنانچه بخواهد به حرکت جهانی تبدیل شود، نیازمند تبدیل شدن به یک معنای جهانی 

است که بر پایه ی فهم دقیق از معنای »انسانیت« استوار باشد که البته رسانه و ارتباطات در این 

مهم نقش بسزایی دارند.

ب( بازنمایی مناسب رسانه ای

تبدیل شدن وقف به یک حرکت جهانی، نیازمند بازنمایی مناسب رسانه ای است. به رغم عدم 

حضور جدی وقف رسانه ای در جوامع انسانی، به دلیل رویکرد انسانی افراد و جوامع مختلف، این 

حرکت هیچ گاه از ذهن و اقدام عملی انسان ها حذف نشده و به فراموشی سپرده نشده است، 
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بنابراین چنانچه رسانه ها پیام وقف را به عنوان یک امر مهم انسانی و یک حوزه ارتباط ضروری 

تلقی کنند، این پیام می تواند ظرفیت های جهانی خود را به نمایش در آورد.

ج( آگاه سازی کارکردی

کارکردهای یک رسانه گرچه برای متخصصان رسانه ای امری آشکار و روشن است، اما به 

معنای این نیست که این واقعیت برای همه ی افراد جامعه به شکل یکسان، ملموس و مشخص 

باشد. به همین دلیل اگر وقف، یک رسانه است، که هست، بنابراین تبیین کارکردهای آن برای 

آحاد جامعه، یک ضرورت است. بدون آگاه سازی کارکردی وقف به مثابه رسانه، پیام رسانه ای 

وقف، نمی تواند جهان گیر شود. آگاه سازی کارکردی وقف، نباید تنها به اهداف و تأثیرگذاری های 

مستقیم و مقطعی آن منتهی شود. کارکردهای وقف، در هر دوره می توانند از تنوع و تعددهای 

گوناگونی برخوردار باشند، بنابراین آگاه سازی فردی و اجتماعی در مورد کارکردهای وقف، باید به 

شکل مداوم صورت گرفته  و به عنوان یک »ارتباط مستمر« تلقی شود.

د( شیوه های خدمت گزاری ماندگار

با توجه به ضرورت استمرار آگاه سازی کارکردی وقف و طرح مداوم آن در سانه های گوناگون، 

باید شیوه های خدمت گذاری ماندگار نیز تبیین شوند. وقف، اگر یک خدمت ماندگار است، بنابراین 

برای تحقق آنبه دنبال شیوه های جدیدی بود که بتواند این خدمت ماندگار را در سطح جهانی 

ماندگار سازد.فهم جهانی وقف، نیازمند فهم خدمات جهانی است. خدمات جهانی نباید در مرزهای 

خاصی محصور شوند. )بشیر، ۱۳۹۳(

4-2. وظایف رسانه ای در جهت ترویج فرهنگ وقف

رسانه ابزاري است براي بر قراري ارتباط که یا حامل و یا واسط پیام است( گیل و آدمز، ۱۳۸4 

:70(. یکی از مسائلی که در زمینه »وقف« قابل طرح است، بحث جذب افراد متمکن در زمینه 

»وقف« و موقوفات است. با این نوع مخاطب شناسی مشخص می شود که گروه هدف در هر جامعه 

و گروه اجتماعی چه کسانی هستند. این مسئله به صورت خاص به تولید پیام برای تاثیربخشی 

کمک خواهد کرد. اگر قرار باشد »وقف« به عنوان یک سنت دینی در جامعه جریان یابد و امتداد 

پیدا کند، ناگزیر هستیم که فرایندی را در قالب جامعه پذیری مستمر در جامعه تعریف کنیم. این 
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فرایند وقتی موفق خواهد شد که نوعی فضاسازی در سطح جامعه اتفاق  بیفتد. فضاسازی رسانه ای 

از جمله کارهایی است که در آن رسانه ها هر کدام با توجه به توان خود به تولید محصوالت فرهنگی 

اقدام می کنند. قبل از تولید این محصوالت، باید مشخص نمود که اوالً »وقف« قرار است چگونه 

در جامعه معرفی شود و ثانیاً در نظام اجتماعی ما »وقف« به چه نیازهایی قرار است، پاسخ گوید؟

 »وقف« در صورت فراگیر شدن و پیوند یافتن با فرهنگ عمومي جامعه، پیامد هاي اجرایي 

مثبت و آثار فردي و اجتماعي قابل توجهي به همراه خواهد داشت. برخي از این آثار شامل: تقویت 

حساسیت عمومي و وجدان جمعي، شکوفایي روح تعهد گروهي و مشارکت اجتماعي، بسترسازي 

براي اشاعه ي ارزش هاي متعالي و امور خیر، اجراي بهتر قوانین،کاهش تدریجي انحرافات اجتماعي، 

تحکیم و تثبیت هنجارهاي جامعه، باال بردن آمادگي براي پذیرش الزامات دیني و جریان یافتن 

فرهنگ دیني در سطوح مختلف جامعه مي باشد. درخصوص پیامدها و کارکردهاي فوق الذکر و 

پیش گفته باید به نقش سازنده رسانه هاي جمعي در دو فرآیند مکمل »جامعه پذیری«1، »کنترل 

اجتماعی«2 و  نیز تأثیرات سیستمي این عوامل در گسترش فرهنگ وقف توجه نمود. البته تأکید 

بر نقش رسانه ها در ترویج این فرهنگ، به معني نادیده گرفتن و کم اهمیت تلقي نمودن نقش 

سایر عوامل نیست، چرا که حتماً عناصر دیگري نیز در این حوزه اثرگذار هستند )هاشمی، ۱۳۹۳(.

3. پیشینه پژوهش

هاشمی  )۱۳۹۳( در  پژوهشی با عنوان نقش رسانه های ارتباط جمعی در ترویج فرهنگ وقف 

در جامعه و با تحلیلي علمي و با رویکردي االهیاتي و جامعه شناختي و روش تحقیق اسنادی، به 

بحث و بررسي پیرامون نقش و کارکرد رسانه ها در احیاء، ترویج، پیرایه زدایي و زمینه سازي هرچه 

بهتر و بیشتر این فرهنگ متعالي در جامعه پرداخت و به این نتیجه رسید که عواملی همچون 

ارشادي، به جاي  از شیوه هاي همبسته، هنجاري و  نفوذ رسانه ها، استفاده ی رسانه ها  قدرت و 

شیوه هاي دستوري و دیکته اي، بستر سازي هاي رسانه ها در جهت پیروي داوطلبانه مخاطبین، 

بسترسازي جهت ایجاد همنوایي بیشتر، همنوایي و همسویي رسانه ها با زیرساخت هاي مشترک 

1.  Socialization
2.  Social Control
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مذهبی، انسانی، فرهنگي و اجتماعي، اقدامات تبلیغي رسانه ها در راستاي حمایت از هنجار ها، 

زمان شناسي، ارائه برنامه هاي آموزشي و تحلیلي، تداوم برنامه ها در طول سال، پرهیز از روزمرگي 

و اغراق، استفاده از چهره هاي علمي و فرهنگي مقبول و نافذ در گفتار و عمل براي سطوح فکري 

و فرهنگي مختلف مخاطبین و اجتناب از پخش صدا و تصویر چهره هاي تکراري با مقبولیت اندک 

اجتماعي، ساده گویي به همراه الگو سازي عملي مبتني بر فرهنگ دیني، ایراني و بومي، استفاده از 

رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري در خصوص این فرهنگ به همراه استفاده از ظرفیت 

سازمان هایي همچون اوقاف و امور خیریه، استفاده از ظرفیت رسانه هاي استاني در کنار رسانه 

ملي که قطعاً در توسعه و تسري فرهنگ وقف مؤثرخواهد بود.

کاظم زاده )۱۳۹۳( در پژوهشی به نام »نقش وسایل ارتباط جمعی در ترویج و توسعه فرهنگ 

وقف« با رویکرد تحلیلی- تفسیری و با هدف بهره مندی از ظرفیت های رسانه ای جهت گسترش 

فرهنگ دینی و تحقق مقاصد آیین حق الهی از جمله ترویج سنت حسنه وقف، به تحقیقی پرداخته 

و در آن به نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در ترویج و توسعه فرهنگ وقف و راهبردها، راهکارها 

و برنامه هایی برای توسعه ی این آئین و سنت حسنه در جامعه اسالمی و به خصوص جایگاه آن 

در کشورمان پرداخته است و به این نتیجه نائل شده که آثار و کاردکردهای آموزش رسانه ای بر 

توسعه فرهنگ وقف، تنها از طریق نهادهای رسمی میسر نیست؛ بلکه وسایل ارتباط جمعی نیز 

می توانند به عنوان مکمل نهادهای رسمی آموزش باشند. رسانه های یاد شده در این تحقیق، نقش 

مهمی درزندگی آحاد مردم کشورمان ایفا می کنند. از این رو، تأثیر آنها بر روی ابعاد گوناگون 

شخصیت مردم، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

باهنر )۱۳۸7( در پژوهشی با عنوان »رسانه ها و دین« به این نتیجه می رسد که وقف به مثابه 

رسانه ای که مشروعیت خود را از یک سو از دین مبین اسالم و از سوی دیگر از اخالق انسانی 

می گیرد و به عنوان یک حرکت فردی- اجتماعی در جامعه تلقی می شود، یک ابزار سنتی ارتباطی 

است که از طریق ابزارهای نوین ارتباطی، سیستم اجتماعی را به ارتباطات رسانه ای و کاربردهای 

فردی رسانه ها را به نیازهای فردی و اجتماعی ما پیوند می زند.
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طباطبائی و بهار )۱۳۹5( در پژوهشی با عنوان »بازنمایی وقف در رسانه« با روش تحلیل 

محتوا به بررسی فصل نامه »وقف، میراث جاویدان« بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ می پردازد و 

نتیجه می گیرد استفاده از روزنامه نگاران حرفه ای، توجه بیشتر به انتخاب تیتر ها و طرح روی 

جلد، استفاده بیشتر از تجارب کشورهای دیگر و استفاده از مقاالت و کتاب های خارجی که در 

این زمینه منتشر شده، توجه بیشتر به دوره معاصر و وقفیات و واقفانی که در حال حاضر در قید 

حیات و مشغول فعالیت هستند، تعادل بیشتر در نویسندگان از نظر جنسی و تحصیلی، نگارش 

سرمقاله هایی دقیق با موضوع و هدف مشخص که بتواند سئواالتی در حوزه وقف طرح کرده و 

به دنبال ارائه ی پاسخ و راهکار مناسب باشد و استفاده از روش های تحقیق متنوع تروکاستن از نگاه 

تاریخی و رفتن به سوی مسئله محوری، برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه می تواند این رسانه را 

در مسیر هدف اصلی خود که همان ترویج فرهنگ وقف است یاری دهد.

قدس ورزنده و همکاران )۱۳۹5( در پژوهشی با عنوان »وقف رسانه ای شده، نیایش دائمی 

بسترساز رستگاری و نیز اقتصاد مقاومتی، اهرمی مناسب جهت مقابله با تهاجمات و تحریم های 

اقتصادی دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران« پرداخته و تالش نموده اند از نمودارهای هندسی 

و معادالت ریاضی جهت افزایش سطح باور مخاطبان جوان به ویژه دانشجویان و تحصیل کردگان 

دانشگاهی که در معرض تبلیغات جهان غرب با طرز تفکر سکوالریستی مبتنی بر نظام مدرنیته و 

متکی برتکنولوژی های پیشرفته روز قرارگرفته اند، بهره جویند و با عنایت به آیه سوم سوره بقره 

که می فرماید: »الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوۀ و مما رزقناهم ینفقون« و آیه قبل از آن به 

راحتی می توان چنین استنباط نمود که بی شک هدایت بندگان متقی و پرهیزگار خداوند بر سه 

پایه اساسی متکی است. ایمان به جهان غیب، بر پا کردن نماز و انفاق در راه خدا از آنچه روزیشان 

نموده ایم و مقوله وقف یکی از مصادیق بارز پایه سوم رستگاری بشر است. 

بابایی )۱۳۹0 ( در پژوهشی با نام »وقف، از چشم انداز نشانه شناسي« با بررسی وقف از نگاه 

نشانه شناختي، وقف را به مثابه ی یک نشانه ی گویا که با ما سخن مي گوید و از اجتماع حاضر و 

تاریخ گذشته گزارش مي دهد معرفی می نماید. وقف از چشم انداز نشانه شناسي، سخنان بسیاري 

براي گفتن دارد که در این مقاله به شش نشانه بسنده شده است. ارتباط این نشانه ها با وقف، از 
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نوع ارتباط آیینه با اشیاء است؛ آنچنان که آیینه، ما را به خود نشان مي دهد، وقف نیز تاریخ و 

چگونگي رفتارها و فرهنگ پیشینیان ما را براي ما و ما را براي آیندگان مي نمایاند. نشانه هایي که 

در این نوشتار کوتاه به آنها اشاره مي شود، به این قرار است:۱. ایمان به آخرت؛۲. امید به آینده 

و اعتماد به فضل الهي؛۳. سنجه ی اخالق و ترازوي نوع دوستي؛4. علم گرایي؛5. رونق اقتصادي؛6. 

آزمون تعهد دیني و پاي بندي به قانون.

میرعباسی )۱۳۹4( در تحقیقی با عنوان »جامعه پذیری دینی وقف و نقش رسانه در آن« در پی 

پاسخ به این سئوال است که: »چگونه می توان از رسانه ها برای نهادینه کردن سنت وقف در جامعه 

اسالمی استفاده کرد؟« برای پاسخ به این سئوال، دو سطح از تحلیل را مورد توجه قرار می دهد؛ 

در سطح خرد نیاز است که مخاطبان رسانه بر اساس وضعیت اقتصادی- اجتماعی، دینی و چرخه 

زندگی مورد مطالعه قرار گیرند و با توجه به نیازهای هر گروه پیام های الزم برای همان گروه تعریف 

شود. در سطح کالن از عنصر پژوهش برای تولید پیام و هم چنین نیازهای موقوفات هر منطقه 

سخن به میان آمد و مشخص گردید فضاسازی رسانه ها وقتی امکانپذیر است که برنامه ای جامع 

و مدون در زمینه وقف وجود داشته باشد و در این برنامه سطوح مختلف بحث وقف دیده شود. 

شاید بهترین پاسخی که به سئوال مطرح شده، می توان داد این است که، می توان انتظار داشت با 

شناخت ابعاد وقف و توجه به تکثر و متفاوت بودن رسانه ها و هم چنین سیاست گزاری دقیق در 

سطح کالن، برای تمام مخاطبان حاضر در سطح جامعه در زمینه وقف، پیام مناسب، تولید و عرضه 

نمود و رسانه ها می توانند نقش پررنگی، در سطح جامعه و حوزه جامعه پذیری دینی، ایفا نماید.

4. روش تحقیق

با توجه به موضوع و هدف تحقیق و براساس موارد موجود در کتب روش تحقیق، روش این 

تحقیق پیمایشی می باشد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته های خام تحقیق، از میانگین و آزمون 

تی استفاده گردید. این امر به دلیل تأیید یا رد فرضیه صفر در هر فرضیه و قدرت باالی این آزمون 

آماری در انجام چنین کاری صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش مدیران اوقاف استان اصفهان 

می باشند. اعضاء جامعه در این تحقیق ۱50 نفر می باشد و حجم نمونه با توجه به  فرمول کوکران، 

50 نفر خواهد شد. برای دستیابی به نظرات نمونه تحقیق و همچنین امکانات محدود محقق، 
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بهترین روش برای جمع آوری این اطالعات، استفاده از پرسش نامه محقق ساخته می باشد که بر 

اساس کارکردهای رسانه ای از منظر  هارولد السول و تعریف کارکردهای رسانه از چهار کارکرد 

خبری، همبستگی، آموزشی، سرگرمی و تفریح بررسی و استخراج گردید، پرسشنامه ۲۸ سئوالی 

بر اساس طیف لیکرت و با گنجاندن گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد، طراحی و بین اعضای 

نمونه توزیع گردید. دراین راستا با طرح سئواالتی، به مهمترین و ارجح ترین مؤلفه های رسانه ای از 

کارکردهای خبری، همبستگی، آموزشی و تفریح و سرگرمی پرداخته و نتایج آن استخراج گردید:

y مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد خبری در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

y مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد همبستگی  در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

y مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد آموزشی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

y مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد تفریح و سرگرمی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

y  جمعیت شناختی ویژگی های  اساس  بر  وقف  فرهنگ  ترویج  در  مؤثر  رسانه ای  مؤلفه های 

پاسخگویان )سن، جنس و...( کدامند؟

5. یافته های تحقیق

تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه با استفاده از آمار توصیفی ابتدا داده های جمعیت شناختی 

پرسش نامه و سپس داده های مربوط به سئواالت پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

                             شاخص آماری
درصد فراوانیفراوانیسن 

۳0-۲0۸۱6/0

40-۳۱۱7۳4/0

50-4۱۲040/0

60-5۱۳6/0

4۸۹6/0جمع

جدول1. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن



149

شناسایی عوامل رسانه ای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

بر اساس یافته های جدول )۱(، ۱6/0 درصد شرکت کنندگان در پژوهش، بین ۲0 تا ۳0، ۳4 

درصد بین ۳۱ تا 40، 40/0 درصد بین 4۱ تا 50، 6/0 درصد بین 5۱ تا 60 می باشد.

نمودار 1. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن

                            شاخص آماری
درصد فراوانیفراوانی    جنس 

46۹۲/0مرد

4۸/0زن

50۱00/0جمع

جدول2. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس

بر اساس یافته های جدول )۲(، ۹۲/0 درصد شرکت کنندگان در پژوهش، با فراوانی 46 نفر 

مرد،  ۸/0 درصد با فراوانی 4 نفر زن می باشد.
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نمودار 2. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس

                                شاخص آماری
درصد فراوانیفراوانیمدرک  

۱0۲0/0دیپلم

۲040/0فوق دیپلم

۱۳۲6/0لیسانس و فوق لیسانس

۳6/0دکتری

50۱00/0جمع

جدول 3. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب مدرک

بر اساس یافته های جدول )4-۳(، از بین شرکت کنندگان در پژوهش، ۲0/0 درصد دیپلم، 

40/0 درصد فوق دیپلم، ۲6 درصد لیسانس و فوق لیسانس، 6/0 درصد دکتری می باشد.
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نمودار ۳. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب مدرک

یافته های مربوط به سئواالت تحقیق
سئوال اول : مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد خبری در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

کارکرد خبری

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم

کم
ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

معرفی موقوفات جدید به همراه جزئیات آن 
از بعد اقتصادی

فراوانی
درصد

۲0
40/0

7
۱4/0

۱۸
۳6/0

۱
۲/0

4
۸/0۲/۲4

اطالع رسانی در مورد نقش موقوفات در بازار 
بورس و سرمایه

فراوانی
درصد

7
۱4/0

۱۳
۲6/0

۱۱
۲۲/0

۱0
۲0/0

۹
۱۸/0۳/0۲

معرفی نرم افزار ها و پایگاه های اینترنتی 
مرتبط با وقف

فراوانی
درصد

۱۳
۲6/0

۱۱
۲۲/0

۱۲
۲4/0

۱0
۲0/0

4
۸/0۲/6۲

فراوانینشان دادن ثمرات وقف و مصاحبه با واقفین
درصد

۱4
۲۸/0

۱۳
۲6/0

۱۲
۲4/0

۸
۱6/0

۲
4/0۲/40
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کارکرد خبری

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم

کم
ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

فراوانینمایش نقش وقف در تأمین امنیت اجتماعی
درصد

۱4
۲۸/0

۱۸
۳6/0

6
۱۲/0

۹
۱۸/0

۳
6/0۲/۳۸

فراوانینمایش نقش وقف در فقرزدائی
درصد

۱۹
۳۸/0

۸
۱6/0

۱۲
۲4/0

۱0
۲0/0

۱
۲/0۲/۳۲

معرفی پدیده موقوفه خواری و 
موقوفه خواران

فراوانی
درصد

۱۲
۲4/0

۱۳
۲6/0

۸
۱6/0

5
۱0/0

۱۲
۲4/0۲/۸4

فراوانیارتباط وقف با توسعه گردشگری
درصد

۱۳
۲6/0

۱4
۲۸/0

۱۲
۲4/0

4
۸/0

7
۱4/0۲/56

جدول 4. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد خبری

یافته های جدول )4( حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمره پاسخ بر حسب کارکرد 

خبری با  ۳/0۲ مربوط به گویه ی )اطالع رسانی در مورد نقش موقوفات در بازار بورس و سرمایه( 

و کمترین میانگین رتبه نمره پاسخ با ۲/۲4 مربوط به  گویه ی )معرفی موقوفات جدید به همراه 

جزئیات آن از بعد اقتصادی( بوده است.

نمودار 5. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد خبری
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سطح معناداریدرجه آزادی۲درجه آزادی۱لوین

۱0/5۹۳۱5۲۱0/000

سطح معناداریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

۳4۳۳/57۲۳۱4۹/۲۸۳7/770/000بین گروه

--------۸۳/00۲۱۳/۹5درون گروه

-------------۳5۱6/5744کل

جدول 5.  مؤلفه های رسانه ای مؤثر از کارکرد خبری  بر ترویج فرهنگ وقف

همانطور که در جدول )5( مشاهده می شود، آماره F برابر با ۳7/77 و سطح معناداری 0/000 

است. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که کارکرد خبری، با میانگین ۳/۱7 کارکرد قابل قبولی 

می باشد و می تواند بر ترویج فرهنگ وقف از طریق رسانه ها اثرگذار باشد. از آنجا که این میانگین 

از میانگین فرضی ۳ باالتر است قابل پذیرش می باشد.

سئوال دوم : مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد همبستگی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

کارکرد همبستگی

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم

کم
ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

تبدیل احساس مالکیت خصوصی به 
مالکیت عمومی

فراوانی
درصد

۱۳
۲6/0

۱۲
۲4/0

۱۲
۲4/0

5
۱0/0

6
۱۲/0۲/56

ایجاد احساس تعلق بیشتر به دین و 
آموزه های دینی

فراوانی
درصد

۱7
۳4/0

۲۱
4۲/0

۱۱
۲۲/0

0
0

0
0۱/۸7

ایجاد همبستگی اجتماعی از طریق 
گردآمدن مردم در بقاع متبرکه

فراوانی
درصد

۲0
40/0

۲۱
4۲/0

۸
۱6/0

۱
۲/0

0
0۱/۸0
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کارکرد همبستگی

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم
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ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

ایجاد حس وطن پرستی و ملی گرایانه 
از طریق نشان دادن ویژگی های باستانی 

موقوفات

فراوانی
درصد

۱۳
۲6/0

۱4
۲۸/0

۱۳
۲6/0

۸
۱6/0

0
0۲/۲4

ایجاد حس غرور از طریق نشان دادن 
ویژگی های شاخص معماری موقوفات

فراوانی
درصد

۱5
۳0/0

۱۳
۲6/0

۱6
۳۲/0

4
۸/0

۲
4/0۲/۳۳

فراوانیتقویت سرمایه انسانی و اجتماعی
درصد

6
۱۲/0

۲۱
4۲/0

۱5
۳0/0

۸
۱6/0

0
0۲/۳0

فراوانیگسترش روحیه بسیج اجتماعی
درصد

6
۱۲/0

۲۱
4۲/0

۱5
۳0/0

۸
۱6/0

0
0۲/50

جدول 6. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد همبستگی

یافته های جدول )6( حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمره پاسخ بر حسب کارکرد 

همبستگی با  ۲/56، مربوط به گویه ی )تبدیل احساس مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی( و 

کمترین میانگین رتبه نمره پاسخ با ۱/۸0، مربوط به  گویه ی )ایجاد همبستگی اجتماعی از طریق 

گرد آمدن مردم در بقاع متبرکه ( بوده است.

نمودار6. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد همبستگی
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سطح معناداریدرجه آزادی۲درجه آزادی۱لوین

۲۸/4۸۳۱5۲۱0/000

سطح معناداریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

۱۲۸۳/64۲۳55/۸۱۱4/۲۹0/000بین گروه

--------۸۲/00۲۱۳/۹0درون گروه

-------------۱۳65/6444کل

جدول 7. مؤلفه های رسانه ای مؤثر  بر ترویج فرهنگ وقف بر مبنای کارکرد همبستگی

همانطور که در جدول )7(، آماره F برابر با ۱4/۲۹ و سطح معناداری 0/000 است، همچنین 

نتایج آزمون T نشان داد که کارکرد همبستگی، با میانگین ۲/۳۳ کارکردی است که از میزان 

تأثیر کمتری نسبت به میانگین فرضی ۳ برخوردار است. 

سئوال سوم: مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد آموزشی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

کارکرد آموزشی

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم

کم
ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

ترویج وقف به عنوان یکی 
از مؤلفه های فرهنگ 

شهروندی

فراوانی
درصد

۱6
۳۲/0

۱۳
۲6/0

۱7
۳4/0

۲
4/0

۲
4/0۲/۲۲

انتقال فرهنگ وقف از 
طریق رسانه ملی

فراوانی
درصد

۲0
40/0

۱۲
۲4/0

۱۱
۲۲/0

6
۱۲/0

۱
۲/0۲/۱۲

فراوانیآموزش وقف سریع و آسان
درصد

۹
۱۸/0

۱۹
۳۸/0

7
۱4/0

۹
۱۸/0

6
۱۲/0۲/6۸

انتقال آموزه وقف به عنوان 
یک سنت از نسلی به نسل 

دیگر

فراوانی
درصد

۱۱
۲۲/0

۱4
۲۸/0

۱۳
۲6/0

۸
۱6/0

4
۸/0۲/60
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کارکرد آموزشی

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم

کم
ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

بررسی پیشینه موقوفات 
ملی از طریق رسانه ملی

فراوانی
درصد

۱7
۳4/0

۱0
۲0/0

۱4
۲۸/0

7
۱4/0

۲
4/0۲/۳4

معرفی وقف به مثابه یک 
رسانه

فراوانی
درصد

۱۹
۳۸/۹

۱0
۲0/0

۸
۱6/0

۹
۱۸/0

4
۸/0۲/۳۸

فراوانیگسترش وقف رسانه ای
درصد

۱5
۳0/0

۱4
۲۸/0

۹
۱۸/0

5
۱0/0

7
۱4/0۲/50

فراوانیآسیب شناسی وقف
درصد

۱0
۲0/0

۱۸
۳6/0

7
۱4/0

۱0
۲0/0

5
۱0/0۲/64

جدول 8. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد آموزشی

یافته های جدول )۸( حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمره ی پاسخ بر حسب 

کارکرد آموزشی با  ۲/۸۲، مربوط به گویه ی )آموزش وقف سریع و آسان( و کمترین میانگین 

رتبه ی نمره پاسخ با ۲/۱۲، مربوط به گویه ی )انتقال فرهنگ وقف از طریق رسانه ملی( بوده است.

نمودار 7. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد آموزشی
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سطح معناداریدرجه آزادی۲درجه آزادی۱لوین

7۸/۲۳۱5۲۱0/000

سطح معناداریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

۳505/50۲۳۱5۲/4۱۳76/550/000بین گروه

--------۸/500۲۱405درون گروه

-------------۳5۱4/0044کل

جدول9. مؤلفه های رسانه ای مؤثر  بر ترویج فرهنگ وقف بر مبنای کارکرد آموزشی

همانطور که در جدول )۹(، آماره F برابر با ۳76/55 و سطح معناداری 0/000 است، همچنین 

نتایج آزمون T نشان داد که کارکرد همبستگی، با میانگین کارکرد  ۳/۳4 و با توجه به باالتر بودن 

از میانگین فرضی ۳ بیشترین تأثیر را در کارکردهای رسانه در ترویج فرهنگ وقف دارا می باشد. 

سئوال چهارم : مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر مبنای کارکرد تفریح و سرگرمی در ترویج فرهنگ 
وقف کدامند؟

کارکرد تفریح و 
سرگرمی

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم

کم
ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

معرفی اماکن موقوفه که 
با نیت تفریح و سرگرمی 
جوانان و سایر اقشار وقف 

شده اند

فراوانی
درصد

۲۱
4۲/0

6
۱۲/0

۱۳
۲6/0

۸
۱6/0

۲
4/0۲/۲۸

ساخت انیمیشن های 
سرگرم کننده و متنوع از 

محل موقوفات مرتبط

فراوانی
درصد

۱۸
۳6/0

۱۳
۲6/0

6
۱۲/0

5
۱0/0

۸
۱6/0۲/44

ساخت مجموعه های مستند 
و سریالی با رویکرد وقف

فراوانی
درصد

۲0
40/0

۱۱
۲۲/0

۱۱
۲۲/0

5
۱0/0

۳
6/0۲/۲0
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کارکرد تفریح و 
سرگرمی

ری
آما

ص 
اخ

ش

اد
 زی

لی
خی

اد
زی

ط
وس

مت

کم

کم
ی 

خیل

به 
 رت

ین
انگ

می

معرفی موقوفات و بقاع 
متبرکه ای به عنوان یکی از 
ارکان  گردشگری مذهبی  

فراوانی
درصد

۲0
40/0

۱5
۳0/0

۱0
۲0/0

۲
4/0

۲
4/0۲/۸7

ساخت و معرفی بازی های 
رایانه ای

فراوانی
درصد

۱۲
۲4/0

۱۲
۲4/0

۱0
۲0/0

۳
6/0

۱۲
۲4/0۳/۳۹

جدول 10. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد تفریح و سرگرمی

یافته های جدول )۱0( حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمره پاسخ بر حسب کارکرد 

تفریح و سرگرمی با  ۳/۳۹، مربوط به گویه ی )ساخت و معرفی بازی های رایانه ای( و کمترین 

میانگین رتبه نمره پاسخ با ۲/۲0، مربوط به گویه ی )ساخت مجموعه های مستند و سریالی با 

رویکرد وقف( بوده است.

نمودار8. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد تفریح و سرگرمی
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سطح معناداریدرجه آزادی۲درجه آزادی۱لوین

۱۱/76۱5۲۱0/000

سطح معناداریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

۱467/74۲۳6۳/۸۱۱4۱/060/000بین گروه

--------۹/500۲۱0/45۲درون گروه

-------------۱477/۲444کل

جدول11. مؤلفه های رسانه ای مؤثر  بر ترویج فرهنگ وقف بر مبنای کارکرد تفریح و سرگرمی

همانطور که در جدول )۱۱( نشان داده شده است، آماره F برابر با ۱4۱/06 و سطح معناداری0/000 

است. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که کارکرد خبری، با میانگین ۱,۱6 کمترین میزان تأثیر را 

در بین کارکردهای رسانه دارا می باشد و از میانگین فرضی ۳ نیز کمتر می باشد. 

سئوال پنجم : مؤلفه های رسانه ای مؤثر در ترویج فرهنگ وقف با توجه به عوامل جمعیت شناختی 
کدامند؟

عوامل رسانه ای مؤثر  بر 
ترویج فرهنگ وقف

سطح معنی داریمیانگین رتبه هاسن

۳0-۲0۲۲/۳6

0/۱0۲
40-۳۱۲7/۱۲

50-4۱۱6/۲5

60-5۱۲۲/۸۳

جدول12. آزمون کروسکال والیس  مقایسه میانگین رتبه مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف 
بر حسب سن

نتایج مندرج در جدول )۱۲( نشان می دهد که بین نمرات مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر ترویج 

فرهنگ وقف بر حسب سن، تفاوت معناداری وجود ندارد.
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عوامل رسانه ای
 مؤثر  بر ترویج
فرهنگ وقف

سطح معنی داریمیانگین رتبه هاجنس

۲۲/040/۱۱5مرد

۳۳/۸۸زن

جدول13. آزمون کروسکال والیس مقایسه میانگین مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بر 
حسب جنسیت

نتایج مندرج در جدول )۱۳( نشان می دهد بین نمرات  مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر ترویج 

فرهنگ وقف بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

عوامل رسانه ای
مؤثر  بر ترویج
فرهنگ وقف

سطح معنی داریمیانگین رتبه هاتحصیالت

۳0/56دیپلم

۱7/۲70/075فوق دیپلم

۲۲/00لیسانس و فوق

۲4/50دکتری

جدول14. آزمون کروسکال والیس مقایسه میانگین رتبه مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بر 
حسب مدرک

نتایج مندرج در جدول )۱4( نشان می دهد بین نمرات  مؤلفه های رسانه ای مؤثر بر ترویج 

فرهنگ وقف بر حسب مدرک تفاوت معناداری وجود ندارد.

6. جمع بندی و نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی عوامل رسانه ای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف پرداخته شد. شیوه 

اطالع رسانی غیر مستقیم یعنی اطالع رسانی همراه با آگاه سازی از مسائل دینی، باالخص امور وقفی 

و خیریه نقش بسزایی در مسیر ترویج فرهنگ وقف دارد. اطالع رسانی در مورد نقش موقوفات در 

بازار بورس و سرمایه می تواند وقف را به عنوان »الگوی اسالمی ارتقای بازار سرمایه« مطرح کند. 

بازار سرمایه قادر است به تکوین سایر بازارها کمک نموده و در نتیجه به شکل غیرمستقیم به بهبود 
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فضای کسب و کار کمک نماید که این یکی از نیات مهم خیرخواهان و واقفین است، زیرا یکی از 

الزامات بهبود فضای کسب و کار، تأمین مالی و سرمایه آن است که وقف و موقوفات می توانند به 

عنوان یک منبع پایدار و مطمئن در تأمین سرمایه، نقش بسزایی ایفا نمایند. با اطالع رسانی صحیح 

رسانه ها در مورد نقش وقف در بازار سرمایه، خیرین و واقفین و سایر آحاد مردم از مصون ماندن 

نیت خود برای وقف مطمئن می گردند و به نقش مهم وقف در ارتقاء وضعیت اقتصادی بیشتر پی 

خواهند برد. در کنار آن علیرغم تصورات مدیران و صاحبان وقف، معرفی پدیده موقوفه خواری و 

موقوفه خواران، باالخص شخصیت های حقوقی ، دارای اولویت باالیی در ترویج این فرهنگ می باشد 

زیرا از خصوصیات ذاتی اطالع رسانی، شفافیت در آن می باشد. وقف امری عام المنفعه می باشد. 

رسانه ها از طریق ترویج فرهنگ وقف و باالبردن احساس مالکیت عمومی می توانند نقشی در 

مشارکت و وحدت عمومی ایفا کرده و از وقف به عنوان سرمایه اجتماعی استفاده و نقش آن را 

تقویت نمایند، زیرا به مصداق آیه ۲ سوره بقره »ازآن خداست هر چه در آسمان ها و زمین است«، 

لذا همواره یکی از پیش نیازهای مهم اقدامات خیرخواهانه و باالخص وقف، حس از خودگذشتن و 

عدم  خودخواهی است که می تواند در قالب ملی گرایی و وطن دوستی و یا انسان خواهی و دینداری، 

خود را نمایان سازد. طبق  نظریات مطرح در حوزه ارتباطات نظیر کاشت1، استحکام2 و... رسانه ها 

می توانند با تقویت و یا تغییر نگرش ها در جهت همبستگی اجتماعی و رشد وقف به مثابه یک 

سرمایه اجتماعی، مخاطبین خود را در جهت گسترش این فرهنگ سوق دهند. با تقویت این حس، 

واقف احساس مالکیتی نسبت به دارایی خود نداشته و آن را به صورت امانتی نزد خود می پندارد 

که می بایست از آن در جهت امور عام المنفعه استفاده کند و حق امانت را به جا آورد. البته این 

امر مستلزم آموزش نیز خواهد بود، همانطور که بر اساس نتایج این تحقیق، آموزش مهمترین و 

مؤثرترین رکن کارکردهای رسانه در ترویج فرهنگ وقف است. رسانه ها می توانند با ساخت پیام و 

برنامه های آموزشی در مورد وقف سریع و آسان، مؤثرترین گام را در ترویج فرهنگ وقف بردارند. 

همواره یکی از مواردی که باعث می گردد تا خیرین کمتر به سوی وقف تمایل داشته باشند، تصور 

1.   Cultivation Theory
2.  Reinforcement Theory
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پیچیده بودن مسائل و احکام آن، چه از باب حقوقی و قانونی و چه از باب فقهی آن است. رسانه 

در نقش یک کاتالیزور یا عامل تسهیل کننده، ارتباط مخاطب را با این مفهوم از پیچیدگی خارج 

کند لذا رسانه ها بایستی با استفاده از کارکردهای متنوع آموزشی خود، ساختار این تصور نادرست 

را تعدیل و امور وقف را تسهیل نمایند و آموزش وقف سریع و آسان و کم هزینه حتی در قالب 

وقف یک جلد کتاب را در جهت ترویج این فرهنگ در برنامه های آموزشی خود قرار دهند. رسانه 

می تواند وقف را به مثابه یک ارزش انسانی- اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ شهروندی 

ترویج نماید. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی ایران، میراث وقف است و 

عمر بعضی از این موقوفات بیش از هزار سال است، رسانه ها قادرند با انتقال این میراث از نسلی 

به نسل دیگر از گسست نسلی جلوگیری و این میراث کهن که در آن جلوه ای از تمدن و معماری 

با شکوه ایران و اسالم است را زنده نگهدارند. امروزه و در جامعه مدرن، موضوع فرهنگ فراغت و 

تفریح، به یکی از مسائل اساسی و نیازهای اصلی انسان ها تبدیل شده است. رسانه ها با نشان دادن 

برنامه های تفریحی در بقاع و نمایش ظرفیت بالقوه و بالفعل گردشگری مذهبی در امامزادگان 

می توانند مکانی را برای گردهم آمدن تمامی اقشار جامعه و با هر تفکری در جهت فراهم آوردن 

شادی و نشاط فراهم کنند. ساخت بازی های رایانه ای یا »بازیهای وقفی« نیز می تواند بیشترین 

مخاطب را در طیف سنی جوانان و نوجوانان، درجهت ترویج فرهنگ وقف دربرگیرد. صنعت پرسود 

بازی های رایانه ای، روز به روز در حال گسترش و پیشرفت است و این نشان از جذابیت آن برای 

دایره وسیع مخاطبین پر شمار خود است. ساخت بازی هایی با مضمون خیرخواهی و وقف، البته 

با حفظ هیجا ن های الزم می تواند گسترش دهنده این فرهنگ حسنه باشد، فرهنگی که اگر در 

این سنین شکل گیرد، بیشترین اثر را در پی خواهد  داشت.
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