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بررسی اثربخشی تبلیغات شهري در ترویج فرهنگ شهادت در ارتباط با 

     (مطالعۀ موردي: دانشگاه بجنورد)نظام ارزشی دانشجویان
   1 يحسین اسکندر

  ٢ آزاده شریفی نوغابی

  چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی تبلیغات شهري در ترویج فرهنگ شهادت در ارتباط با نظام  هدف:

ارزشی جوانان بود. براي عملیاتی کردن این هدف، ارتباط بین میزان توجه به تابلوهاي تصاویر شهدا از یک سو و نظام 
پیمایشی است که در بین  -روش این پژوهش توصیفی روش:گر، مطاله شده است. ارزشی دانشجویان از سوي دی

دانشجوي دانشگاه بجنورد اجرا شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است؛ نخست، پرسشنامۀ  3500
هدایی بود ساخته که هدف آن سنجش میزان توجه به تابلوها و تصاویر ش ارزشهاي آلپورت و دیگري، پرسشنامۀ محقق

پرسشنامه در این مطالعه استفاده شده  290شده،  پرسشنامۀ توزیع 350که در مسیر دانشگاه نصب شده بودند. از بین 
درصد از دانشجویان را به خود  17تصاویر شهدا و مضامین روي تابلوها، توانسته بود تنها توجه حدود  ها: یافتهاست. 

د. همچنین بین متغیرهاي ارزشی دانشجویان و میزان توجه آنان به تصاویر شهدا رو جلب کند که رقم پایینی به شمار می
اي که تابلوها حتی در جلب توجه آن دسته از دانشجویان برخوردار از  گونه رابطۀ معناداري مشاهده نشد؛ به گونه هیچ

طراحی پیام، عدم استفاده از  عدم توجه به مبانی و اصول گیري: نتیجهارزشهاي مذهبی باالتر نیز توفیق نداشتند. 
هاي نو و در نتیجه، قدرت ناکافی تابلوها و تصاویر، عامل اصلی دیده نشدن تصاویر است. استفاده از روشهاي  فنّاوري

هاي نسل نو در نمایش تصاویر شهدا و همچنین نمایش نماد به جاي تصاویر  خالقانه، توجه به اقتضائات زمان و ویژگی
  .یشنهادهاي پژوهش حاضر استواقعی، از جمله پ
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  مقدمهالف) 
شدگان جنگ، در اغلب جوامع بشري، امر رایجی است که معموالً به دو دلیل عمده صورت  به کشته احترام

دین و میهن و دوم،  از اعدر دف حیات زمان این افراد در قدرشناسی از نقش سبب گیرد: نخست، به می
 -اند. فرهنگ ایرانی به دست آورده جانفشانی و پایداري اسوة الگو و به عنوان کشته شدن از ظرفیتی که بعد

و  171-169، 158سورة بقره، آیات  154اسالمی نیز از این قاعدة کلی مستثنا نیست. در قرآن کریم، در آیۀ 
. )59: 1392پور،  (شهرکیموضوع ایثار و شهادت پرداخته شده است سورة حج به 59سورة آل عمران و آیۀ  195

اند  ارزشهایی مانند جهاد و شهادت، از چنان جایگاهی برخوردارند که برخی پژوهشگران به این باور رسیده
با وجود این، در راستاي ترویج  .)1382ی، خائفریپ(که این امر آنقدر پرواضح است که نیازي به تبلیغ ندارد

 ۀنام نییآ«ترین آنها  نگ ایثار و شهادت، قوانین و دستورالعملهایی در کشور به تصویب رسیده که مهمفره
حماسه دفاع  ثارگرانیاز ا لیو تجل دانیشه ادیو شهادت و بزرگداشت  ثاریفرهنگ ا جیطرح ترو

یراست نخست آن است. برخی از اهداف این طرح که در و )1382شهادت،  طرح ترویج فرهنگ ۀنام آیین(»مقدس
پایداري و ایثار آنها، معرفی شهیدان به  ۀشهیدان و حماس ةگرامیداشت یاد و خاطرآمده، مشتمل است بر 

ساختن فضاي جامعه به ویژه مساجد، سازمانها،  معطر و عنوان الگوهاي عینی به جامعه به ویژه به نسل جوان
ا، معابر و سایر اماکن عمومی به عطر ها، مدارس، دانشگاهه سسات، ادارات، کارخانهؤنهادها، م

  )1388، شناسی طرح ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آسیب(.شهادت

  

  ب) بیان مسئله
ها و  با توجه به آنچه گذشت، نهادهاي مختلفی از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش و بنیاد شهید، برنامه

دهد  عملکرد دولت نشان می«اند. متأسفانه  ف کردههاي زیادي را نیز صر طرحهاي مختلفی را ارائه و هزینه
: 1395(مسعودي و همکاران، »رسد ها و سیاستهاي عمومی در کشور، به نتیجۀ مطلوب نمی مشی که بسیاري از خط

. در رابطه با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز برخی مطالعات حاکی از فقدان اثربخشی الزم سیاستها و )90
قانون برنامۀ سوم، به صراحت بر تحقیق و مطالعه در زمینۀ  159مینه است. از این رو، در مادة اقدامات در این ز

 ۀنیجانبه در زم انجام مطالعات مستمر و همه«هاي ترویج تأکید شده است:  بخشی و ارتقاي شیوه کیفیت
 یمستمر اثربخش یابیو ارز قیتحق، و شهادت ثاریفرهنگ ا یمبان مینو در تحک يها يورااز علوم و فنّ يریگ بهره
  )56- 57: 1396 ران،همکاو  ينوروز (شاه».منابع و امکانات موجود يور بهره يبه منظور ارتقا یفرهنگ يتهایفعال

شناسی سیاستهاي جاري در  پژوهشی را در زمینۀ آسیب )1395(در همین راستا، مسعودي و همکاران
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بیشتر جنبۀ اجرایی «اند که  هحوزة ترویج به انجام رسانده و به این نتیجه رسید
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به خود گرفته است و تولید محتواي ترویجی کمتر مطمح نظر است؛ به طوري که در حال حاضر، ترویج، 
آید. ... برداشت سازمانها از چیستی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مشخص  بیشتر اجراي برنامه در نظر می

ریزي مبتنی بر ابعاد چندگانۀ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به صورت  ستگذاري و برنامهنیست و تاکنون سیا
  )103(همان: ».مشخص صورت نگرفته است

توان سراغ گرفت که عملکرد صدا و سیما را در حوزة ترویج مورد سؤال قرار  حتی پژوهشهایی را می
بین مصرف رسانه و نگرش نسبت به ایثار و با مطالعۀ رابطۀ  )1395(دهد. براي نمونه، صمدي و طریحی می

هاي فرهنگ ایثار و شهادت، رابطۀ  بین استفاده از تلویزیون(رسانۀ داخلی) و مؤلفه«شهادت، مشخص کردند 
دهد که تلویزیون یا همان رسانۀ داخلی  معناداري دیده نشد که همین امر نیز جاي تأمل دارد؛ زیرا نشان می

ر و شهادت کار درخور انجام نداده است... تلویزیون با تولید محتواهاي اثرگذار ما نیز در مورد فرهنگ ایثا
هاي فرهنگ  هاي جذاب و غیر مستقیم بکوشد مؤلفه دار و با شیوه مدت، از جمله سریالهاي دنباله در طوالنی

نسل امروز به آن سازان با آنچه نوجوانان و جوانان  ایثار و شهادت ترویج داده شود... سلیقه و ذهنیت برنامه
  )17(همان: ».رغبت دارند، تفاوت بسیار دارد

توان سراغ گرفت که سیاستها و اقدامات مربوط به گسترش  به همین منوال، پژوهشهاي متعددي را می
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به  )1391(پور اند. براي نمونه، موسی فرهنگ ایثار و شهادت را مطالعه کرده

به بررسی محتواي کتب  )1392(پور در دورة ابتدایی را پیگیري کرده است؛ شهرکی کمک برنامۀ درسی
تأثیر اردوهاي راهیان نور را بر  )1392(درسی دورة راهنمایی تحصیلی پرداخته است؛ مسعودي و نوغانی

گوي به بررسی جایگاه ال )1394(زاده و همکاران اند؛ مقدم شناختی دانشجویان مطالعه کرده -نگرش رفتاري
مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و میزان تحقق آن در اهداف مصوب دورة متوسطۀ آموزش و پرورش 

نیز دیدگاه دبیران علوم اجتماعی را در این خصوص  )1396(اند؛ عباسی سروك و هاشمی توجه نشان داده
  اند. جویا شده

امل تصاویر دیواري، خطاطی دستۀ دیگري از پژوهشها با تعداد محدود، به اثربخشی تبلیغات شهري ش
اند. توضیح مختصر اینکه در این میان، روش مرسوم در  دیواري و تابلوهاي فلزي و مانند آن توجه نشان داده

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به ویژه در شهرهاي کوچک، نصب تصاویر شهدا در بلوارهاي ورودي و 
وط به این حوزه حاکی از آن است که تاکنون برخی خیابانهاي اصلی شهر است. مرور پژوهشهاي مرب

دربارة ابعاد این اقدامِ فراگیر و میزان تأثیر آن بر مخاطبان و شهروندان، مطالعات کمی انجام شده است که 
  )1384پور آرانی،  ؛ حاجی1383پور،  (معنويدانند. البته برخی از آنها نیز این شیوة مرسوم را چندان اثربخش نمی

بررسی اثربخشی تبلیغات شهري بنیاد شهید «با عنوان  )1383(پور پژوهش معنويهاي بارز  یکی از نمونه
 5000شهر انجام شد. این پژوهش که  10است که در سطح پنج استان و » انقالب اسالمی از دیدگاه جامعه
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نگه داشتن  موجب زنده يشهر غاتیتبل ایآنفر را مورد سؤال قرار داده، در پی پاسخ به سؤاالت ذیل بود: 
را  ناافکار مخاطب ،شهادت رامونیپ يشهر غاتیتبل ایشده است؟ آ یشهدا در اذهان عموم ةو خاطر ادی

 ییبایاز ز ،از نظر افراد جامعه دیشه ادیبن يشهر غاتیتبل ایآ قرار داده است؟ ریشهادت تحت تأث ۀفلسف ةدربار
سهم را در  نیشتریب درصد) 43(شهدا يوارید ریکه تصاونتایج این پژوهش نشان داد  الزم برخوردار هستند؟

درصد) و تابلوهاي فلزي حاوي تصاویر شهدا و  12,7است. خطاطی دیواري( داشته ناجلب توجه مخاطب
نهایی این  جینتاسوم قرار دارند.  هاي دوم و درصد) در رتبه 10,4دیگر مضامین پیرامون فرهنگ شهادت(

 هخود که تداوم رااهداف  نیتر از مهم یکیبه  یابیدر دست يشهر غاتیدهد که تبل نشان میپژوهش 
  است. شهداست، چندان موفق نبوده

ی و ختشنا ی، جامعهختشنا زیبایی را از ابعادتأثیر عکسهاي شهداي جنگ  )1384(پور آرانی حاجی
و  از شمال، جنوب، غربنفر  1650بر مخاطبان تهرانی بررسی کرده است. در این پژوهش،  یختشنا روان

آید که بیشتر پاسخگویان جوان، با  می دست آمده، بر از نتایج بهاند.  شرق تهران مورد پرسش قرار گرفته
نصب تصاویر شهدا در  نسبت به ،؛ در حالی که تعداد زیادي از پاسخگویان مسنیستندنمایش عکس موافق ن

  اند. اماکن عمومی اظهار رضایت کرده

وط به یک دهه پیش و همچنین تغییر ذائقۀ نسل نو، سطح بسیاري از هاي پژوهشی مرب با توجه به یافته
هایی که  هاي سنّتی تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است؛ شیوه شهرهاي کوچک همچنان شاهد شیوه

  اثربخشی آنها محل تردید است.

بخشی شود، با هدف سنجش میزان اثر اي محسوب می رشته پژوهش حاضر که از نوع پژوهشهاي بین
شناسی  استفاده از تابلوها و تصاویر ثابت در سطح شهر، طراحی و اجرا شده است و به عبارتی؛ نوعی آسیب

هاي رایج تبلیغ و ترویج فرهنگ شهادت است. به دنبال این هدف، پژوهش حاضر در پی پاسخ  یکی از شیوه
جه شهروندان(و در این مورد خاص توانند تو به این سؤال اساسی است که: آیا تابلوها و تصاویر شهدا می

هاي پژوهش حاضر، به نوعی  توجه دانشجویان با نظامهاي ارزشی متفاوت) را به خود جلب کنند؟ اگر یافته
متضمن فقدان کارایی و اثربخشی این شیوة رایج باشد، از منظر طراحی پیام، چه نقدهایی به این شیوة ترویج 

  فرهنگ شهادت وارد است؟
  

  نظريج) چارچوب 
شناختی به بررسی  اي است که از ترکیب دو منظر هنري و جامعه رشته پژوهش حاضر نوعی مطالعۀ بین

موضوع واحدي پرداخته است. در وهلۀ نخست، از منظر الگوي طراحی پیام، شیوة مد نظر در ترویج 
نقاط قوت و  توان فرهنگ شهادت بررسی و تحلیل شده است. از این منظر و بدون توجه به مخاطب، می
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ضعف هر اثر هنري، تبلیغی و محیطی را تحلیل کرد. در مرحلۀ دوم و براي اطمینان از میزان موفقیت یک 
هاي مختلف کمی، نتایج نهایی را سنجید. با توجه به اینکه  توان به شیوه اقدام هنري، تبلیغی و ترویجی، می

در جامعه نظر دارد، یکی از » ارزش دینی«یت یک تبلیغ فرهنگ شهادت، مستقیماً به تبلیغ، ترویج و تثب
راههاي سنجش میزان موفقیت یا شکست آن، به میزان تأثیرگذاري آن بر نظامهاي ارزشی گوناگون 

گردد. به عبارت دیگر؛ اگر یک اقدام تبلیغی واجد ارزش دینی، بتواند نظر طیف وسیعی از مخاطبانی  بازمی
ی و مثالً اقتصادي است، به خود جلب کند؛ این اقدام تبلیغی، موفق و را که ارزشهاي نخست آنها غیر دین

مؤثر و در غیر این صورت، ضعیف یا ناموفق ارزیابی خواهد شد. با این وصف، مدل مفهومی ذیل را 
  توان براي پژوهش حاضر در نظر گرفت. می

  
  : مدل مفهومی پژوهش1تصویر 

اس اصول طراحی پیام(بصري) طراحی و تهیه شده و از )، پیام ارزشی بر اس1در مدل مفهومی(تصویر 
گیرد. پیام مد نظر، در وهلۀ نخست باید بتواند توجه  طریق رسانۀ مد نظر، در معرض دید مخاطبان قرار می

شود. توانایی پیام براي  مخاطبان را جلب کند. بعد از جلب توجه، پیام توسط گیرنده، دریافت و پردازش می
فت و تأثیرگذاري، به میزان رعایت اصول طراحی بستگی دارد. همچنین، میزان جلب توجه، دریا

تأثیرگذاري، به عوامل مختلف دیگري از جمله نظام ارزشی مخاطب وابسته است. از آنجا که پیام ارسال 
شده در این پژوهش، پیام ارزشی است؛ از بین عوامل مختلف، نظام ارزشی مخاطبان مورد توجه و مطالعه 

شده باید قادر باشد توجه اکثر مخاطبان را با هرگونه نظام  ر گرفته است. قبل از هر چیز، پیام طراحیقرا
  ارزشی به خود جلب کند؛ در غیر این صورت، سخن از تأثیرگذاري بالموضوع خواهد بود.
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ۀ یک طور که در مدل مفهومی پژوهش حاضر نشان داده شده، ارسال و دریافت پیام ارزشی به مثاب همان
چرخه دیده شده است؛ بدین معنا که میزان اثربخشی آن باید به طور مداوم مطالعه و نتیجۀ آن به این فرایند، 

  بازخورد داده شود.

  . الگوهاي طراحی پیام(بصري)1
طراحی «ارائه شده است:  )1374(ترین تعاریف در خصوص طراحی پیام، توسط لشین و همکاران یکی از ساده

طراحی پیام، ». شود هاي مختلف اطالق می دهاي سنجیدة انتقال اطالعات از طریق رسانهپیام به فراگر
تواند به خود بگیرد که یکی از انواع معروف آن، طراحی پیام بصري است. طراحی  شکلهاي مختلفی را می

هیچ چیز کننده است که  براي انتقال از یک فرستنده به یک دریافت يا ارتباط بصري وسیلهپیام بصري یا 
دقیق بودن اطالعات، عینیت داشتن عالمات، وجود سیستم  ،آن ۀولی شرط اولی ؛تواند جایگزین آن شود نمی

در جلب توجه و گسترش  ،رمزي واحد و عدم وجود سوء تفاهم است. حساسیت بخشیدن به یک موضوع
یت ؤت که پیام را قابل رمجموعه عناصري اس ةگیرند امکانات بسیار مهم است و وسایل انتقال بصري در بر

  )1390(موناري، .هاي قابل تکرار و حرکت ساخت شکل، ساختار ابزار، نمونه :سازند و عبارتند از می

میالدي ارائه  1940براي ترسیم عناصر ارتباطی، الگوهاي مختلفی ارائه شده است؛ نخستین آنها در دهه 
کردند(مانند  ردي مکانیکی به ارتباط را تبلیغ میشد و اغلب آنها وابسته به حوزة مخابرات بودند و رویک

 کانال، یا وسیله پیام، رمزگذار، فرستنده، :از عبارتند الگو این دهندة تشکیل ). اجزاي1الگوي شانون و ویوور
هاي انسانی و همچنین بر خالف الگوهاي  بر جنبه 1954مدلهاي بعدي در سال  بازخورد. و رمزگشا تداخل،

ترین  . پیام، بنیادي)25: 1385پور،  (ذوفن و لطفی)2کردند(مانند الگوي شرام مفهوم پیام نیز تأکید میقبلی بر معنا و 
 )موسیقایی تصویري، کالمی،(اي نشانه مفهوم تمام الگوهاي ارتباطی است. در تعریف پیام آمده است: هر

  .کند تولید معنا بتواند که

                                                
1. Shannon & Weaver 
2. Schramm 
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  )21: 2006، 1(اقتباس از همبريبصري پیام انتقال ي: الگو2تصویر 

شده  اند؛ از جمله الگوي ارائه تري نیز براي تبیین ارتباطات ویژه ارائه شده عالوه بر این، الگوهاي خاص
)، شرکتهاي 2که الگوي ارتباط بصري است. بر اساس الگوي انتقال پیام بصري(تصویر  )2006(توسط همبري

مثل نهادهاي سیاسی، دینی، فرهنگی و...) به طور مستقیم با مشتریان یا مخاطبان نهایی تجاري یا غیر تجاري(
دهنده، طراحی و اجراي پیامهاي بصري خود را به گرافیستها یا  شوند، بلکه در مقام سفارش خود درگیر نمی

از ارائۀ پیام،  اند که بعد از درك هدف سازمان کنند. این طراحان پیام اي واگذار می دیگر مجریان حرفه
شناختی، ارزشی،  هاي روان کنند و مبتنی بر ویژگی ارتباط مستقیمی با مشتریان یا مخاطبان برقرار می

هاي محیطی از سوي دیگر، به طراحی پیامهاي  جنسیتی، سنی، فرهنگی و مانند آن از یک سو و ویژگی
یا بهترین شکل انتقال  مؤثر بصري رتباطایجاد ا کنند. براي شده مبادرت می بصري با اهداف از قبل تعیین

. باشد داشته وجود) نهایی مخاطب(کننده دریافت یک و مشتري پیام، فرستندة باید پیام بصري به مخاطب،
 ارتباط کننده دریافت با که محتوایی و تصاویر به پیام، فرستندة احتیاجات توجه به با را بصري پیامهاي طراح،

  )14همان: (ر.ك: کند. می رمزگذاري کند، قرار بر

 شادي، آرامش، امنیت، احساس تواند کند؛ او می طراح نقش مهمی ایفا می شهري، تبلیغات طراحی در
 همۀ و برانگیزد مخاطب در را...  و اعتمادي بی و ترس افسردگی، ناامنی، احساس برعکس؛ و اعتماد، دقت

 و اندازه نصب، محل نوشتار، فرم، رنگ،. شود می مربوط طرحها در بصري عناصر به کارگیري نوع به اینها
(یگانه، دارد پیام انتقال در مستقیم تأثیر یکدیگر، با آنها هماهنگی و دیگر عوامل بسیاري و دید زاویۀ ابعاد،

بندي کلی از  تواند با اهداف مختلف صورت گیرد که در یک تقسیم ارائۀ پیام یا برقراري ارتباط، می. )1382
  رج نیست:حالتهاي ذیل خا

                                                
1. Ryan Hembree 

 پیام بصري          اهداف تجاري یا غیرتجاري     

 احی گرافیکی        پیام مخاطب نهاییطر   سازمان تجاري یا غیرتجاري  
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  محصولی)؛ یا چیزي وجود مخاطب دربارة دانش و فهم ایجاد یا ارتقاي سطح آگاهی/(شناختی جنبۀ -
 چیز بر چیزي دادن ترجیح و داشتن دوست تلقین و ترغیب مخاطب نسبت به ارزیابی،(عاطفی جنبۀ -
  ؛)دیگر محصول بر محصولی یا دیگر

  )328 :1374 راد، ر.ك: محسنیان(.)محصولی یا چیزي مورد در اصخ رفتاري به میل و گرایش ایجاد(رفتاري جنبۀ -

 و اند جامعه از بازتابی سو یک از شهر، کالبد مجموعۀ در رسان اطالع هاي سازه عنوان به شهري تبلیغات
 و دهنده تشکیل هاي مؤلفه و ساختار بر مؤثر و مصرف اولویتهاي تعیین در تأثیرگذار و هدایتگر سو، دیگر از

 نظام رفتاري، الگوي فکري، نگرش بر تواند می شهري تبلیغات پرنفوذ کارکرد. اند اجتماع فرهنگ ةسازند
رسد که طراح  این تأثیر وقتی به حداکثر می. )68: 1388 پهلوان،(نهد تأثیر جامعه با مردم تعامل شیوة و ارزشی

 محدودي ظرفیت داراي شد. انسانهاشناختی بشر توجه ویژه داشته با پیام، در کنار عوامل متعدد، به ظرفیت
به  موجود، محدودیت به توجه با اطالعات پردازش از این رو،. اند اطالعات و محرّکها پردازش براي

  )10: 1393(شمس اسفندآباد، شود. می پردازش اولویت حسب بر ها داده درون و گیرد می صورت انتخابی صورت

 مربوط نیز حافظه به دارد، ربط دیدن نفس به که اندازه نهما بصري معتقد است درك )143: 1386(بقاپور
 اضافی بار به تحمیل تواند می جزییات از پر تبلیغات اي است که نصب ساختار حافظۀ آدمی به گونه. شود می

 درست را خود کار در صورتی خیابانی گرافیکهاي. بینجامد بیننده سردرگمی نیز و اطالعات کنندة گیج و
 زیاد حد از بیش تعدادشان نه کوچک؛ اندازه از بیش نه و باشند بزرگ اندازه از بیش نه که دهند می انجام

در  است؛ منتفی آنها کلی اثر باشد، انباشته خیابانی گرافیکهاي از محیط وقتی. کم حد از بیش نه باشد و
 و هرج حالت محیط به قعوا در یکدیگرند، با تضاد در که گرافیکهایی. بیشتر نه بیند، می کمتر واقع بیننده

  .شوند شدن می و باعث کمتر دیده دهند می مرج

 در باید شناخت مورد عنصر نیست؛ نامحدود پنجگانه، حواس طریق از حداقل انسان، درك ظرفیت
 در. است متفاوت شخص هر براي محدود نسبتاً چارچوبی در حوزه این ابعاد. گیرد قرار آدمی ادراك حوزة
 مانند کوچکی اشیاي براي متر چند تا بزرگ، بسیار عناصر براي کیلومتر، چند از بعادا این بینایی، حس

 محیط به فنی، امکانات از صرف نظر هر شخص، درك ظرفیت .بود خواهد متغیر پوستر و آگهی تابلوهاي
 انطباق شود، می منجر واکنش و رمز کشف به آنچه عالمت، یک درك از پس. شود می محدود او زندگی

 تقریباً یه تا چهار ساده، عنصر یک براي فرایند این زمان. است شخصی حافظۀ در موجود قبلی اطالعات اب
 به دقیقه چند تقریباً است، عناصر از اي  مجموعه حاوي که عالمتی یا مبهم و پیچیده عالمت یک براي و ثانیه
 بصري درك وکارهاي ابتداییساز 2»بصري جهان درك« کتابِ در 1انجامد. به اعتقاد گیبسون می طول

                                                
1. James J. Gibson 
2. The Perception of the Visual World 
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جوي، ارتفاع،  شیء، حرکت، اوضاع یک مضاعف خطی، تصویر عنصر، ابعاد، پرسپکتیو از: بافت عبارتند
  )271: 1373همکاران،  و موره(روشن. و جایی، سایه جابه سرعت

هاي ترویج فرهنگ شهادت، مطلوب است که به برخی  در رابطه با طراحی یادمان شهدا و شیوه
هاي قرآنی در رابطه با شهید و شهادت نیز توجه شود. یکی از بارزترین صفاتی که قرآن براي شهیدان  هآموز

تواند داللتهاي زیادي را براي طراحان پیام به  . همین نکته می)169(آل عمران، قائل است، زنده بودن آنهاست
حرکت، . باشند زنده افراد بازنمایان دنبال داشته باشد. بر این اساس، نمادها و تصاویر شهدا همواره باید

 یادمان یا هر تبلیغ دیگري در رابطه با شهدا هاي افراد زنده است. ازاین رو، بناي زندگی و تنفس از ویژگی
 با همچنین. کند القا را زنده فضایی و باشد برخوردار حیات حس ایجاد با همراه پویایی و تحرك از باید

 و راضی اند داده انجام خداوند راه در که عملی از شهدا ،)58- 59راي نمونه: حج: (ببرخی از آیات قرآن به توجه
یا تصاویري که از آنها به نمایش  شود می طراحی یادمان عنوان به آنها براي که فضایی بنابر این، خشنودند.

ف دیگر، شهدا از طر. باشد گرفته بهره شاد رنگهاي با همراه بخش مسرّت حال و هوایی از آید، باید درمی
 در نور متنوع آنها باید از تابش تصاویر شهدا و یادمانهاي بنابر این، اند. در فرهنگ ایرانی به شمع مانند شده

اي که بتوانند حس زاللی، شفافیت و نورانیت را به بیینده القا  برخوردار باشند؛ به گونه مختلف زوایاي
  )1394(حکمی و وفامهر، کنند.

 ایرانی، شهادت عملی انتخابی است و شهید کسی است که به راحتی - اسالمیهمچنین در فرهنگ 
نایل آید. در ادبیات فارسی نیز سبکی و سبکباري و  وحدت به از دنیا، از کثرت توانسته است ضمن کوچ

کنندة شهید و فرهنگ  آنچه قرار است تداعی بنابر این، 1آسمانی بودن به شهدا نسبت داده شده است.
 مجاهدین ،)ص(اکرم پیامبر فرمایش کند. از طرفی، طبق القا مخاطب در شد، باید حس سبکی راشهادت با

 )قنوت حال در(قانت و) قیام حال در و ایستاده(قائم خداوند، ذکر و مناجات حال در همیشه خدا راه
 ارتفاع ید داراياز این رو، آنچه قرار است شهید و شهادت را تبلیغ کند، با .)243 :2ج ، 1367نوري، (هستند

  باشد.) قانت(آسمان به رو هم آن جهت و) عمودي(زیاد

  ارزشی هاي. نظام2
 و گفتاري هاي شیوهاي از فرایندهاي رفتاري و ذهنی، الگوها و روشها،  مجموعه ،اي نظام ارزشی هر جامعه

یکی از  2زشهاار. شوند می پذیرفته شده، تعریف پیش از موقعیتهایی و چارچوبها در که است بدنی فنون
 و جامعه هیچ. )38: 1378 3(کوئن،اند کننده و تأثیرگذار بر هنجارهاي فرهنگی هر گروه اجتماعی اشکال تعیین

                                                
  .)تر ز مرغان هوایی(دیوان شمس باالن عاشق/پرنده کجایید اي سبک - کجایید اي شهیدان خدایی/بالجویان دشت کربالیی  .١

2. Value 
3. Bruce Cohen 
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 به که یافت توان نمی تمدنی، مراحل ترین ابتدایی و زیستی اشکال ترین ساده در حتی انسانی را گروه
 و نظم استقرار گیري شکل و جمعی حیات یابی نساما. نباشد معتقد خویشۀ یافت تعین ارزشهاي از فهرستی

  )58- 59: 1391 الدین، شرف(است. تحقق غیر قابل عمالً فرهنگی، زیرساخت این بدون اجتماعی نظام

 -در رابطه با بحث این مقاله، گفتنی است که افراد عضو گروههاي اجتماعی بر اساس بستر فرهنگی
هاي دینی، سنّتها، آموزش رسمی و غیره به یک نظام  له: آموزهاجتماعی خود، از منابع مختلف معرفتی از جم

مراتب ارزشها ذاتی نیست و  یابند. به عبارت دیگر؛ ترتیب و توالی ارزشها در سلسله ارزشی خاص تعهد می
تواند از  محیط اجتماعی و آموزشهاي رسمی و غیر رسمی در آن دخالت دارند. بر این اساس، حاکمیت می

تبلیغ و ترویج دستۀ خاصی از ارزشها به منظور ارتقاي آنها به سطوح باالتر تالش کند. طرق مختلف به 
گونه تالشهاي هدفمند را  هاي اجتماعی است که پشتوانۀ نظري این از جمله نظریه 1نظریۀ یادگیري اجتماعی،

الگوها و کند. بر اساس این نظریه، تغییر ارزش ممکن است از طریق مشاهدة دیگرانی که  فراهم می
. بر اساس این نظریه، با الگو قرار )1389؛ نقل از: وثوقی و اکبري، 8: 1999 2(جانسون،اند، ایجاد شود گروههاي مرجع

  توان به ارزشهاي دیگر افراد جهت داد. دادن برخی از افراد، شخصیتها و طبقات خاص، می

مراتب ارزشها در نسلهاي آتی  لسلهبا این وصف، اگر نهادهاي حاکمیتی درصدد تثبیت یا تغییر نظام س
باشند؛ بر اساس نظریۀ یادگیري اجتماعی، قبل از هر چیز باید ترتیبی اتخاذ کنند که امر ارزشی از سوي 

شود. عرضۀ الگوهاي ارزشی به جامعۀ هدف، باید از جایگاه اقتدار محتوایی، فکري، » دیده«جامعۀ هدف 
اي که الگوها از برجستگی و مطلوبیت خاصی برخوردار  گونهارزشی، علمی و مانند آن صورت گیرد؛ به 

شوند یا از توان الزم براي  باشند. اگر این عرضه به نحو مطلوب و شایسته صورت نگیرد، الگوها یا دیده نمی
تأثیرگذاري بر جامعۀ هدف تهی خواهند بود. به صورت ویژه در رابطه با موضوع ترویج فرهنگ شهادت، 

به شکل  -یعنی شهدا -یادگیري اجتماعی، تا وقتی عرضۀ این فرهنگ و الگوهاي آنبر اساس نظریۀ 
توان انتظار داشت که نسل جدید آنها را به  مقتدرانه و برجسته صورت نگیرد، اگر نتیجۀ معکوس ندهد، نمی

  دیدة پذیرش نگریسته و سرمشق خود قرار دهد.
  

  د) روش پژوهش
هاي شهر  ررسی اثربخشی نصب تابلو و تصویر در یکی از وروديمطالعۀ پیش رو، به صورت موردي به ب

اي  بجنورد پرداخته است. مسیر مذکور، تنها مسیر تردد دانشجویان براي دسترسی به دانشگاه است؛ به گونه
کنند. توضیح بیشتر اینکه در این  اند، عبور می که مکرر از کنار تصاویر شهدایی که در بلوار نصب شده

                                                
1. Social Learning 
2. Janson 
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تصویر رنگی از شهدا نصب شده است(هر تابلو داراي شش تصویر در پشت و  90بلوي فلزي با تا 15مسیر، 
و از منظر  پیمایشی است از منظر رویکردهاي کمی، توصیفی و از نوع، پژوهشروش این  رو است).

شامل تمام  ،آماري پژوهش حاضر ۀ. جامعرود رویکردهاي کیفی، از نوع تحلیلی و خبرگی به شمار می
به تعداد تقریبی  93-94نشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی دا

چند  ايِ گیري خوشه روش نمونهو بر اساس  دانشجو است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 3500
سی انتخاب شدند. دانشجو از چهار دانشکدة علوم انسانی، علوم پایه، هنر و فنی و مهند 350 1،اي مرحله

  شد. 19-افزار اس.پی.اس.اس پرسشنامۀ سالم براي تحلیل وارد نرم 290هاي  داده

  ابزار پژوهش

 2آلپورت، توسط شخصیتی،هاي سنخ اساس بر پرسشنامه این :شخصی آلپورتي ارزشها پرسشنامۀیک) 
) اجتماعی، 4) هنري، 3) اقتصادي، 2نظري،  ) ارزش1 :است ارزش و داراي شش شده تهیه ورنون و لیندزي

 این از استفاده با متعددي پژوهشهاي اخیري سالها طول در. )1960 ،آلپورت و همکاران() مذهبی6 ) سیاسی،5
 ،یکاخک ییزهرا(شود می محسوب دانشجویاني ارزشها تغییرات بررسی براي مفید ابزاري و شده اجرا پرسشنامه

 حدود(ده شده و اغلب از ضریب پایایی باال برخوردار بوده استدر ایران بارها از این پرسشنامه استفا. )1379
  )1393(ولیخانی و همکاران، درصد). 77 آن در حدود کمترین و درصد 90

شدة شهدا در  تصاویر نصب دانشجویان به توجه با هدف سنجش میزان : ساخته دو) پرسشنامۀ محقق
 .است 17نمرات آن،  کل جمع و سؤال 12 املش پرسشنامه مسیر شهر بجنورد تا دانشگاه طراحی شد. این

براي تهیۀ این پرسشنامه، نخست تعداد تابلوهاي فلزي، تصاویر روي آنها، محل قرار گرفتن آنها، اطالعات و 
ها و مضامین روي آنها احصا شد. سپس در دو مقولۀ کلی، براي سنجش میزان توجه به تصاویر و  نوشته

از متخصصان) و  ی(نظرخواهییمحتوا ییها به روش روا هیگو ییروا محتواي آنها سؤاالتی طراحی شد.
 یبخش اول و دوم پرسشنامه بررس نیب یهمبستگ ۀمحاسب قیاز طر یمالک یی. رواشد یبررس یمالک ییروا

 . پایاییآنها وجود دارد نیب يدار آمارامعن یهمبستگ ،نانیاطمدرصد  99 دهد با یآن نشان م جیشد که نتا
شد، که در حد متوسط ارزیابی  درصد محاسبه 70بازآزمایی، برابر  شیوة از حاضر پژوهش رد ابزار این
  .شود و قابل قبول است می

 

  

                                                
1. Multi-Phase Cluster Sampling 
2. Allport 
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  هاي پژوهش هـ) تحلیل یافته
شده و تحلیلهاي مربوط به آنها  هاي توصیفی و استنباطی و آزمونهاي آماري استفاده در این قسمت، یافته

  ارائۀ شده است.

  هاي پژوهش میانگین، انحراف معیار و بررسی نرمال بودن متغیر: بررسی 1جدول 

 k-sمقدار احتمال   اسمیرنوف- آمارة زد؛ کلموگروف انحراف معیار  میانگین  متغیر

  56/0  78/0  49/5  04/43  نظري
  37/0  91/0  23/5  56/38  اقتصادي

  4/0  94/0  77/8  48/62  هنري
  17/0  10/1  35/5  99/40  اجتماعی
  47/0  84/0  21/5  42/40  سیاسی
  46/0  86/0  70/7  40/36  مذهبی

  06/0  48/1  30/2  91/2  توجه به تصاویر

، 49/5با انحراف معیار  04/43مشخص شده، میانگین متغیر ارزش نظري  1طور که در جدول  همان
، 77/8با انحراف معیار  48/62، میانگین ارزش هنري 23/5با انحراف معیار  56/38میانگین ارزش اقتصادي 
، 21/5با انحراف معیار  42/40، میانگین ارزش سیاسی 35/5با انحراف معیار  99/40میانگین ارزش اجتماعی 

با انحراف  91/2و میانگین متغیر نمادهاي ارزشی جامعه  70/7با انحراف معیار 40/36میانگین ارزش مذهبی
بیب براي متغیرهاي ارزش نظري اسمیرنوف به تر-است. مقادیر احتمال آزمون کلموگروف 30/2معیار 

، ارزش مذهبی 84/0، ارزش سیاسی 10/1، ارزش اجتماعی94/5، ارزش هنري 91/0، ارزش اقتصادي 78/0
دهد توزیع متغیرها در نمونۀ مورد  است. این مقادیر نشان می 48/1و براي متغیر توجه به تصاویر/نمادها  86/0

  توان از آزمونهاي پارامتریک استفاده کرد. یل نتایج میمطالعه نرمال است. بنابر این، براي تحل

 ریدر مس يشهدا ةشد نصب ریتوجه به تصاو زانیم پژوهش که سؤالتوان به این  ، می1بر اساس جدول 
طور که قبالً گفته شد، حداکثر نمرة پرسشنامۀ میزان توجه به تصاویر  ، پاسخ داد. هماندانشگاه چگونه است

محاسبه  30/2و انحراف استاندارد 91/2نمرات گروه نمونه برابر با  نیانگیماست که  17شده، برابر  نصب
دهد که دانشجویان عمالً توجه چندانی به تصاویر  میانگین به دست آمده به روشنی نشان می شده است.

م براي شده از قدرت الز تر؛ تابلوهاي نصب اند و به عبارت دقیق شده در مسیر دانشگاه نداشته شهداي نصب
 اند. جلب توجه دانشجویان برخوردار نبوده
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  شده در متغیرهاي ارزشی و نمرة توجه به تصاویر شهدا : معناداري ارتباط بین نمرات کسب2جدول 

  مقدار احتمال  ضریب همبستگی پیرسون  متغیر
  46/0  06/0  ارزش نظري

  86/0  -/01  ارزش اقتصادي
  73/0  - 02/0  ارزش هنري

  61/0  04/0  ارزش اجتماعی
  45/0  -/06  ارزش سیاسی
  17/0  11/0  ارزش مذهبی

دهد که بین هیچ یک از متغیرهاي ارزشی و میزان توجه به  نشان می 2هاي ارائه شده در جدول  یافته
شده بتوانند توجه آن دسته از  رفت تصاویر نصب تصاویر شهدا، رابطۀ معناداري برقرار نیست. انتظار می

، حاکی از آن است 2هاي جدول  دار از ارزشهاي مذهبی باالتر را بیشتر جلب کنند. دادهدانشجویان برخور
که این انتظار نامعقول نبوده است و دانشجویان با ارزش مذهبی باالتر، نمرة باالتري از پرسشنامۀ توجه به 

  ).p=17/0ر نیست(دهد که این عدد در حد معنادا اند؛ اما مقدار احتمال نشان می تصاویر شهدا کسب کرده

ویژه در حاشیه یا وسط بلوارهاي  هاي ایران، به طور که در مقدمه اشاره شد، در بسیاري از شهر همان
ورودي و خروجی شهر، تابلوهایی از چهره شهداي همان شهر نصب شده است. شهر بجنورد، مرکز استان 

خوردگی و  بار به علت آفتاب ککند. هر چند سال ی خراسان شمالی نیز از این قاعدة کلی پیروي می
تابلوها با قابهاي فلزي و  شود. این ها یا تصاویر روي تابلوهاي وسط بلوار تعویض می فرسودگی زیاد، نقاشی

در پشت و . اند شده نصب بلوار سبز فضاي میانۀ سانتیمتر تهیه شده و در 200و ارتفاع  160* 80 ابعاد در
هاي این پژوهش که در  شود. صرف نظر از یافته دیده می شهدا هرةروي هر تابلوي فلزي، شش تصویر از چ

ادامه بحث خواهد شد، نقدهایی را بر اساس چارچوب نظري این پژوهش(الگوهاي اثربخش طراحی پیام و 
اي و تخصصی،  توان به این شیوه وارد دانست. به عبارتی؛ از دیدگاه حرفه نظریۀ یادگیري اجتماعی) می

تندات پژوهشی نیاز باشد، شاید بتوان عدم اثربخشی شیوه کنونی تبلیغ فرهنگ شهادت را بدون آنکه به مس
 انداز، فقدان چشم و بودن و فقدان بعد تخت محدود، و کدر بینی کرد: استفاده از رنگهاي به دالیل ذیل پیش

غیر  ارتفاع مناسب،نا چاپی ، کیفیت)1386(طبسی و همکاران، کافی، عدم رعایت ایجاز و اختصار بصري جذابیت
درختان، تیر برق و تابلوهاي راهنمایی و رانندگی، استفاده از ریتم  برگ و استاندارد، استتار پشت شاخ

  یکنواخت بصري و در نهایت، ثبات چندسالۀ تصاویر.

 تکرار شامل »ریتم«توان سخن گفت. براي نمونه،  دربارة هر یک از دالیل ذکرشده، با تفصیل بیشتر می
 بندي دسته ریاضی روابط و شمار بی عوامل اساس بر که است تجسمی و طبیعی عناصر هماهنگ و منظم

 به سرعت یکنواخت و منظم است. ریتم یکنواخت فاصلۀ با منظم ریتم ها، ریتم انواع از یکی شود. می
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 این منظور. باشد داشته یابنده تکامل وجوه باید هنري ترکیب هر بنابر این، کند؛ خستگی بصري ایجاد می
 به وجود جدیدي تجسمی مناسبات پیوسته و باشد غنی است ممکن هرچه باید ترکیب و فرم که است
عدم تغییر تصاویر طی ماهها و حتی سالها، آفت دیگري است که به شدت از . )223: 1388(حلیمی، آورد

 براي کافی زمان حداکثر کاهد. بر اساس برخی پژوهشها(در کشور فرانسه)، اثربخشی این شیوة تبلیغ می
 از روز، سبب 15 از بیش تبلیغاتی، تصویر پیاپی یک دیدن است؛ زیرا روز 15 تبلیغاتی، تصاویر ماندن باقی
  )304 :1373همکاران،  و موره(شود. می آن تأثیرات رفتن بین

ب توجه هاي پیمایشی پژوهش حاضر مؤید آن است که تابلوهاي مد نظر، از توان الزم براي جل یافته
درصد) که  17,11به دست آمد( 17از  2,91اي که نمرة دانشجویان برابر  مخاطبان برخوردار نیست؛ به گونه

شود. تحلیلهاي بعدي نشان داد که این تابلوها حتی نظر آن دسته از  نمرة بسیار پایینی محسوب می
ارند نیز نتوانسته جلب کند. در هاي باالتري برخورد دانشجویانی را که به لحاظ ارزشهاي مذهبی از رتبه

واقع؛ در میزان توجه به تصاویر شهدا، بین دانشجویان با ارزشهاي مختلف(نظري، سیاسی، اجتماعی، هنري، 
رفت میزان توجه  مذهبی، اقتصادي) هیچ تفاوت معناداري مشاهده نشده است؛ در حالی که انتظار می

  یش از بقیه باشد.دانشجویان با ارزشهاي دینی و مذهبی باالتر، ب

  

  گیري و) بحث و نتیجه
مجموعه قوانین برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  159طور که در مادة  همان

باید مطمح نظر  از انواع هنرها يریگ با بهره یفرهنگ يتهایفعال یاثربخش شیافزااسالمی ایران آمده است، 
هاي نو در  گیري از علوم و فنّاوري جانبه در زمینۀ بهره لعات مستمر و همهانجام مطا«باشد. در همین ماده، بر 

. پژوهش حاضر در همین )1396نوروزي و همکاران،  (شاهتأکید شده است» تحکیم مبانی فرهنگ ایثار و شهادت
 یعنی نصب - هاي رایج و البته سنّتی ترویج فرهنگ شهادت راستا و با هدف بررسی اثربخشی یکی از شیوه

به انجام رسیده است. توضیح بیشتر در  - تابلوهاي حاوي تصاویر شهدا در کنار خیابان یا وسط بلوار
 جادیا«فرهنگ و شهادت، از نظر کارشناسان  جینوع روش ترو 30 نیاز بخصوص این شیوة ترویج اینکه، 

بنا به  .)63 همان:(اردپنجم قرار د ۀدرصد، در رتب 66,2با » شهدا در مناسبتها و اماکن مختلف يهاادمانی
گفته، نصب تصاویر شهدا در اماکن عمومی جزء این دسته به شمار رفته و از نظر  بندي پیش بندي و رتبه دسته

ترین و  وسعت استفاده و اهمیت، در مکان پنجم قرار دارد. از این رو، نتایج پژوهش حاضر یکی از مهم
  دهد. قرار می هاي ترویج را مورد سؤال و تأمل ترین شیوه رایج

در رابطه با مردم تهران به دست آورده،  )1384(آرانیپور  هاي این پژوهش با آنچه حاجی یافته
پور نشان داده شد که جوانان با نصب تصاویر شهدا در سطح شهر موافق  همراستاست؛ در پژوهش حاجی
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د، نتایج این پژوهش با پژوهش نیستند. از آنجا که اکثر دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه بجنورد مجردن
تواند هماهنگ باشد؛ زیرا مطالعۀ وي نشان داد که افراد مجرد به طور معناداري کمتر  نیز می )1383(پور معنوي

هاي طبسی و  دهند. نتایج این تحقیق به طور کلی با یافته گونه تبلیغات توجه نشان می از افراد متأهل به این
 جاي موجود، به شرایط و شده اشاره هدف جامعۀ به توجه ت. به اعتقاد ایشان، بانیز همراستاس )1386(همکاران

 و نقاشی هاي رشته در نوآوري و خالقیت باید از بایست شهادت، می و ایثار مفاهیم به مستقیم اشارات
 يها شانهکاربرد نمادها و ن«برنامۀ چهارم توسعه؛ یعنی  113گرفت. این یافته با محتواي مادة  بهره گرافیک
  .نیز همخوانی دارد )56- 57 :1396 ران،همکاو  ينوروز (شاه»و شهادت در جامعه ثاریفرهنگ ا

ترین آنها  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهاي مشابه، باید گفت که اگر نهادهاي مسئول و مهم
اند، باید  ان و نسلهاي بعديبنیاد شهید و امور ایثارگران، درصدد ترویج فرهنگ شهادت به ویژه در بین جوان

هاي مخاطب داشته باشند و در زمینۀ تبلیغات محیطی طرحی نو  توجه بیشتري به اقتضائات زمان و ویژگی
دراندازند. با عنایت به تضعیف ارزشهاي مذهبی در بین نسلهاي نو و قوت گرفتن ارزشهاي مادي و 

هاي تبلیغی متعلق به چند  رسد که شیوه به نظر می )1391ظمی، ؛ اسکندري و کا1388؛ گودرزي، 1375پور،  (رفیعسکوالر
دهۀ گذشته، دیگر مقرون به نتیجه نباشد. به طور مشخص در رابطه با ارزشهاي مربوط به شهادت و دفاع 

طی تحقیقی نشان دادند که دانشجویان در سه حوزة  )1389(مقدس، سعیدي رضوانی و همکاران
اند؛ بدین معنا  دس و الگوپذیري از شهدا، به سطح مطلوب(موافقت) نرسیدهطلبی، نگاه به دفاع مق شهادت

که با وجود سالها تبلیغ و ترویج فرهنگ شهادت، این مهم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. از این 
  دهند. هاي نو و خالقانه را پیشنهاد می هاي رایج را ناکارامد دانسته، شیوه رو پژوهشگران، شیوه

ها از  هاي ترویج در مقایسه با سایر شیوه العات موجود بیانگر آن است که برخی اقدامات و شیوهمط«
توان به میزان اثربخشی  گیري از نتایج علمی نمی اثربخشی و کارامدي متفاوتی برخوردار است که بدون بهره

وز نیز در جامعه متداول و هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که امر ها پی برد. بدیهی است شیوه این شیوه
ها و  ها غالباً بدون در نظر گرفتن عوامل و مؤلفه مرسوم است، از این امر مستثنا نخواهد بود. این شیوه

هاي مادي و معنوي، کارامدي این فرهنگ را  پذیرد که این مهم صرف نظر از هزینه محتواي کیفی انجام می
  )65: 1396ران، نوروزي و همکا (شاه».سازد دار می نیز خدشه

هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از جمله نصب تابلوي شهدا در وسط  رسد برخی شیوه به نظر می
هاي سنّتی و اداري است. جالب  جاده و خیابان، بیش از آنکه مبتنی بر اصول علمی و هنري باشد، پیرو کلیشه

ها، همچنان بر تداوم آنها اصرار  شی این شیوههاي فراوان مبنی بر فقدان اثربخ آنکه با وجود شواهد و یافته
ربط به لحاظ روانی است؛ بدین معنا  سازي بار مسئولیت نهادهاي ذي شود. گویی تنها کارایی آن، سبک می

که با تکیه بر آمارها و نمودارهاي کمی، میزان فعالیتها و اقدامات خود را در زمینۀ ترویج فرهنگ مذکور به 
  ر حالی که اثربخشی آنها به شدت محل تردید است.گذارند؛ د نمایش می



60  34در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

هاي کمی(از منظر علوم اجتماعی) و تحلیلهاي کیفی(از منظر هنري) پیشنهاد  در مجموع با توجه به یافته
  شود که در طراحی پیامهاي مربوط به شهید و شهادت در سطح شهر نکات ذیل مد نظر قرار گیرد: می

تی از جمله نصب تابلوهاي فلزي و سادة شهدا، از توان رقابتی الزم براي هاي سنّ رسد شیوه به نظر می -
جلب توجه مخاطب، به ویژه جوانان برخوردار نیست. از این رو، ضمن عبور از روشهاي سنّتی و با استفاده 

 هاي دیجیتال، نمایشگرهاي بزرگ، از روشهاي نوین، خالقانه و فنّاورانه باید به سمت استفاده از رسانه
  بیلبوردهاي حجمی، نقوش برجسته، نقاشی دیواري، تندیسها و المانهاي شهري حرکت کرد.

بررسی تخصصی تابلوها، ارتفاع و محل نصب آنها نشان داد که حس سکوت و سکون را به مخاطب  -
ستایی، کنندة خاموشی، کسالت، ای کنند؛ در حالی که تصاویر، نمادها یا یادمانهاي شهدا نباید تداعی القا می

باري و  خستگی و مردگی باشند. تبلیغ شهید و شهادت باید نور، روشنایی، بلندي، حرکت، پویایی، سبک
  زندگی را در نگاه مخاطب تداعی کند.

هاي پژوهش نشان داد که با وجود کثرت تعداد تابلوها و تصاویر، توجه دانشجویان به آنها جلب  یافته -
الي شاخ و برگ  ها تصویر که بعضاً در البه اي ده ه جاي نصب غیر حرفهشود. از این رو، بهتر است ب نمی

درختان و تیرهاي برق استتار شده و نام آنها براي مخاطب ناآشناست، از یک تصویر نمادین بزرگ با 
 چهارم ۀبرنام 113 ةدموضوع شهادت، به شکل مناسب و در جاي مناسب استفاده شود؛ آنچنان که در ما

  )56- 57 :انهم(».و شهادت در جامعه ثاریفرهنگ ا يها نمادها و نشانه کاربرد«است:  بینی شده پیش

المان  کیعنوان  به ریتکرار تصاوشاید یکی از دالیل عدم جذّابیت و عدم توجه به تصاویر شهدا،  -
نصب را در پی دارد. همچنین  نشدن دهید ،جهیو در نت یکنواختی ي،بصر یخستگاست که تکرارشونده 

با  هینقل لیکه تردد وسا ییبلوارها، جا ریدر مس نییپا يبصر تیابو جذّ تیفیصورت رئال با ک به ریاوتص
مثبت  رینشود، تأث دیبه مقام شه یاحترام یو ب ياگر باعث اغتشاش بصر رد،یگ یانجام منسبتاً باال سرعت 

  .ندارد یدر پ جیترو ندیدر فرا زین یخاص
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  منابع
رویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل و بزرگداشت یاد و نام شهیدان و تجلیل از ایثارگران شناسی طرح ملی ت آسیب« - 

 ، قابل دسترس در:4/9/95). برگرفته در تاریخ 1388(»دفاع مقدس و اعطاي تسهیالت فرهنگی ۀحماس
http://navideshahed.com/fa/news/211403 

). تهران: بنیاد شهید و امور ایثارگران. برگرفته در تاریخ 1382(»نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آیین« - 
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121914، قابل دسترس در: 4/9/95

 .»هاي ارزشی جوانان و عوامل مؤثر بر آن گیري بررسی جهت«). 1393کاظمی( کاظماسکندري، حسین و  - 
  .81- 98 :22جدید، ش  ة، دورال بیست و دومس ،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

 حرفه:(تصویري  هنرهاي .»خیابانی گرافیک سازماندهی در ضوابط نقش«). 1386محمدرضا( بقاپور، - 
  .143- 146: 19، ش )هنرمند

  .88: 4، ش نامه هنرهاي تجسمی و کاربردي .»هاي آشکار در تبلیغات شهري الیه«). 1388ه(پهلوان، فهیم - 
دفتر  ،یانقالب اسالم دیشه ادیبن یآموزش ۀگاهنام .»غاتیتبل یشناس روان یمبان«). 1382(رضایعل ،یخائفریپ - 

  اول.
نامه  پایان .بزرگ)معاصر(تهران  ۀتأثیر عکسهاي شهداي جنگ بر جامع). 1384، عباس(آرانی پور حاجی - 

  دانشکده هنرهاي کاربردي. ،کارشناسی ارشد عکاسی
 یادمانهاي طراحی براي مناسب راهکاري سنّتی، معماري از گیري بهره« .)1394سعید و محسن وفامهر( حکمی، - 

 نور پیام دانشگاه رشت: .اسالمی ایرانی شهرسازي و معماري ملی همایش .»مقدس دفاع دوران شهداي
  ن.گیال استان

  کتاب، چ نهم. احیاء: . تهرانتجسمی هنرهاي مبانی و اصول. )1388محمدحسین( حلیمی، - 
. تهران: سازمان پژوهش و هاي آموزشی براي کالس درس رسانه). 1385پور( ذوفن، شهناز و خسرو لطفی - 

  ریزي آموزشی. برنامه
 و سینمایی فیلم چند مورد در ژوهشیپ اجتماعی: ارزشهاي تغییر و جمعی ارتباط وسایل). 1375(فرامرز، پور رفیع - 

  اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت پژوهشی معاونت تهران: .تبلیغات و روزنامه، ویدئو، تلویزیونی سریال
 انیدر دانشجو يندزیآلپورت، ورنون، ل ينظام ارزشها ۀپرسشنام ییروا یبررس). 1379زهرایی کاخکی، حشمت( - 

سنجی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  ارشناسی ارشد رشته رواننامه ک . پایاندانشگاه آزاد شهر تهران
  مرکزي.

نگرش دانشجویان «). 1389الدین موسوي مشهدي و حسین باغگلی( سعیدي رضوانی، محمود؛ سیدجمال - 

، سال تربیت اسالمی. »احتمالی براي جامعۀ آماري - دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائۀ الگوي آماري
  .135-164: 11، ش پنجم
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عوامل مؤثر بر «). 1396زاده( جمعه امام دجوادیس ي وپرستگار الی، سهیلیرضا اسماع ي؛مهد ،ينوروز شاه - 

-70 :35-36ش  ازدهم،یسال  ،یفرهنگ تیریمد .»و شهادت ثاریفرهنگ ا جیترو يها وهیش یاثربخش يارتقا
53.  

 .»یمل ۀبر رسان دیکأبا ت یاجتماع ير انتقال ارزشهاد یاجتماع يها نقش رسانه«). 1391حسن( دیس ن،یالد شرف - 
  .57- 78 :179ش  ال بیست و یکم،س ،مجله معرفت

  . تهران: سمت.محیط شناسی روان). 1393شمس اسفنداباد، حسن( - 
و  ثاریدر گسترش فرهنگ ا یلیتحص ییراهنما ةدور یکتب درس يمحتوا یبررس«). 1392پور، حسن( یشهرک - 

  .97- 108: 10دوم، ش  ةسال دهم، دور ،یدرس يزیر مهپژوهش در برنا. »شهادت
نسل جوان و نگرش آنان به  يا مصرف رسانه زانیم نیرابطۀ ب ۀمطالع«). 1395(یحیناصر طرو مهران  ،يصمد - 

  .53- 72 :32سال هشتم، ش  ،یمطالعات اجتماع .»و شهادت ثاریفرهنگ ا
 ترویج در محیطی تبلیغات اثربخشی زانمی«). 1386مطیعی( طبسی، محسن؛ مهدي پورقاسمی و زهرا ملک - 

، قابل دسترس در: 6/6/95. برگرفته در تاریخ »مشهد شهر در آن بر مؤثر عوامل و شهادت و ایثار فرهنگ
http://navideshahed.com/fa/news/212377 

نقش مطالعات  رامونیپ یعلوم اجتماع رانیدب دگاهید یبررس«). 1396(یهاشم رجیا و اهللا سروك، لطف یعباس - 

 ،یاسالم تیو ترب میتعل يمسائل کاربرد .»آموزان دانش نیو شهادت در ب ثاریدر گسترش فرهنگ ا یاجتماع
  .123-142 :4سال دوم، ش 

  .ایتوت :تهران ی.ترجمه محسن ثالث .یشناس جامعه یبه مبان يدرآمد). 1378بروس( کوئن، - 
: 39ش  ال دهم،س ،یرفاه اجتماع .»جوانان و عوامل مرتبط بر آن يارزشها رییتغ«). 1388( دیسع ،يگودرز - 

444-421.  
 ۀترجم .یآموزش یراهبردها و فنون طراح .)1374(گلوثیچارلز ام. را و پوالکو نیجول ی؛ب اینتیس ن،یلش - 

  مت.تهران: س .فردانش هاشم
 تهران: سروش، چ .)جمعی گروهی، فردي، میان(انسانی ارتباطات ناسی،ش ارتباط .)1374(مهدي راد، محسنیان - 

  .دوم
 انیدانشجو یشناخت ينور بر نگرش رفتار انیراه ياردوها ریتأث«). 1392(یمحسن نوغان و دیحم ،يمسعود - 

  .123-144 :17، ش هفتمسال  ،یاسالم تیترب .»شهادت(مطالعه پانل) ۀنسبت به مقول
و  ثاریفرهنگ ا جیترو یپژوهش استیس«). 1395(یاورع قیغالمرضا صدی و فاسکا میمر؛ دیحم ،يمسعود - 

  .89- 107 :2 ، شهفدهم سال ،یمطالعات مل. »یاستان خراسان شمال یدولت يشهادت در سازمانها
. برگرفته »بررسی اثربخشی تبلیغات شهري بنیاد شهید انقالب اسالمی از دیدگاه جامعه«). 1383پور، داود( معنوي - 

 .http://navideshahed.com/fa/news/36974، قابل دسترس در: 3/6/95یخ در تار
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و  ثاریفرهنگ ا یمفهوم يالگو گاهیجا یبررس«). 1394نژاد( یسبحان يمهد ،یحسن نجف ی؛زاده، عل مقدم - 

 .»رانیا یاسالم يمتوسطه آموزش و پرورش جمهور ةرتحقق آن در اهداف مصوب دو زانیم یابیشهادت و ارز
  .1-22 :12سال پنجم، ش  ،یانقالب اسالم یفرهنگ يپاسدار

 ترجمۀ .)مدیریت اجرا، طراحی،(شهري فضاهاي ).1373لیز سابري( ماري ایوماري آلن و پیر؛ ژان موره، - 
  تهران. اريشهرد المللی بین و عمومی روابط کل اداره: تهران رضایی و همکاران. حسین

تحقیقات  .»ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کمک برنامۀ درسی در دورة ابتدایی«). 1391اهللا( پور، نعمت موسی - 
  .126-130: 3، دورة پنجم، ش فرهنگی

 .شاهنده ندهیپا ۀترجم .يبصر یشناس بر روش یافتی: رهيو ارتباطات بصر یطراح). 1390برونو( ،يمونار - 
  تهران: سروش.

  .تی، قم: موسسه آل الب2 المجلد، مستدرك الوسائل). 1367( نیحس رزایم ،ينور - 
علوم  .»یقیتطب ۀمطالع کی ؛ارزشها رییثر بر تغؤروندها و عوامل م«). 1389(ياکبر نیحس و منصور ،یوثوق - 

  .93-128 :4سال پنجاه و نهم، ش  ،یاجتماع ينظم و نابرابر یاجتماع لیتحل ،یاجتماع
شناسایی ارزشهاي کارکنان بر اساس «). 1393فر و عبدالواحد رحیمی( ن سعادتولیخانی، ماشاءاله؛ حس - 

 ،مجله علوم پزشکی شهر کرد. »نظریۀ سیستم ارزشی آلپورت(مطالعۀ موردي: دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد)
  .150-158: 6دورة پانزدهم، ش 
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