ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی
ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ »زﯾﺎرت«
)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ؛ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره(
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ً
اﺧﯿﺮا ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺎرت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻨﻮی را در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی hدر ﻧﮕﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ
زﯾﺎرت و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻫـﺪف
ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻟﺤﺎظ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺎری و اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟـﺪول
ﻣﻮرﮔﺎن  ۳۸۴ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر اﻧـﺪک ﻣـﺮدم و ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎی ﺗﮑـﺮاری در

۱۳۵

۱۳۶

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻌﺪاد  ۵۹ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای در دﺳﺘﺮس از )ﻣﺴـﺎﺟﺪ:
ﺟــﺎﻣﻊﺑﺎﻓــﺖﺳــﻨﺘﯽ ،ﭘﺎﻣﻨــﺎر و ﺻــﺎﺣﺐاﻟﺰﻣــﺎن( ﺗﻮزﯾــﻊ و ﺟﻤــﻊآوری ﺷــﺪ .ﺑــﺮای
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴـﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران
) (۱۳۹۵و ﺑﺮای اﻧﺪازﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ α =۰/۷۰ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﺗﺠﺰﯾـﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  spss19اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺑﺴـﺘﻪ
ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ِ
زﯾﺎرت ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﻧﻤـﺎزﮔﺰار در ﻣﺴـﺠﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداری دارد و ﻓﺮﺿـﯿﻪﻫـﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع وﯾـﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ زواره ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و از ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
دﯾﻨﯽ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟ ﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ اﺳـﮑﺎن و ﺳـﻔﺮ
زاﺋﺮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺮم رﺿﻮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،زﯾﺎرت ،ﺣﺮم رﺿﻮی ،ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﺮای درک ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ روﺣﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ،زﯾﺎرت ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﺗﺼﻔﯿﮥ دروﻧﯽ ﺧـﻮﯾﺶ اﺳـﺖ )ادﻫﻤـﯽ و
ﻫﻤﮑـﺎران .(۱۴۷ :۱۳۹۶ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎ از دو ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ُﺑﻌـﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮑﺎن را ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ِ
داﻧﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎنﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و راﺑﻄـﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎداری را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ،ﺑﻪ آن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎزﺧﻮرد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﮑﺎن را ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ
ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﮑﺎن ،ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﻔﺘﻪ زﻣﺎن در ﮐﺎﻟﺒﺪ آن اﺳﺖ .وﺟﻬﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ارزش ﯾﺎدﺑﻮدی ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ و اﺳـﺒﺎب ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری در ﺣﺎﻓﻈـﮥ ﻓـﺮدی و ﺟﻤﻌـﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد )ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ و اوﻟﺴﻦ .(۳۴ :۱۳۹۲ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺣﺮم اﻣﺎﻣـﺎن ﻣﻌﺼـﻮم kو ﺣـﺮم

اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ،ﯾﮏ ّ
ﺗﻌﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮏ ﻧﻬـﺎد ﻣﻌﺮﻓـﺖ دﯾﻨـﯽ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ )ادﻫﻤـﯽ و

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

ﻫﻤﮑﺎران .(۱۴۸ :۱۳۹۱ ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ
ً
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از داﻧﺶﻫﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ
زاﺋﺮ را در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻏﯿﺎﺛﯽ.(۱۳۸ :۱۳۹۷ ،
زاﺋﺮ در ﺣﯿﻦ زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
و ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓـﺮد ﮐﻤـﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )واﻋﻆﺟﻮادی (۱۳۹۱ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎور دارد ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ را ﮐﻨﺘـﺮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدی اﺿـﻄﺮاب ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮان از ﻃﺮﯾـﻖ
اﺗﮑﺎ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺛﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺮد )ﺳﻮﻫﺨﺎن و ﮐﺮول.(۶۷ :۱۹۸۹ :
وﺟﻮد ﺣﺮم ﺣﻀﺮت رﺿﺎ hدر ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﺶ دﯾﻨﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن زﯾﺎرﺗﯽ در ﺗﻮﺳﻼت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺋﻤﻪ اﻃﻬـﺎر در ﺳـﺨﺘﯽﻫـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﯾﮑـﯽ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﮐـﻨﺶ دﯾﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ادﯾـﺎن و ﻣـﺬاﻫﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد را از ﺗﺄ ﮐﯿـﺪی ﮐـﻪ
در ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس ﺑﺮ آن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺧﺬ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ آن ﺑـﻪ ارزش
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺟﺎﻣﻌــﻪﭘــﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳــﻂ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺻــﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﯾﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾـﺎدی ﺗـﺎﺑﻌﯽ اﺳـﺖ از اﻧﮕﯿـﺰهﻫـﺎ،
ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی زاﺋـﺮان در ﻣﻘـﺎم ﮐﻨﺸـﮕﺮان دﯾﻨـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ارزشﻫـﺎ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻌﺒﯿـﻪﺷـﺪه
در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻟـﺬا ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻨﺶ دﯾﻨـﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری واﻗﻊ ﺷـﻮد )ﺣﯿـﺪریﭼـﺮوده و ﻫﻤﮑـﺎران .(۴۶ :۱۳۹۱ ،از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اواﺳﻂ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤـﺎری ) (COVID-19ﯾـﮏ ﺑﺤـﺮان
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻧﺤﻮه درک ﺟﻬﺎن و زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه ﻣـﺎ
داﺷﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس و اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ

۱۳۷

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺮان در ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﮑﺎن زﯾـﺎرﺗﯽ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺤﺚ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺗﺮدد ،ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
۱۳۸
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﺧﯿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ و
ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﯽ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﻣﺮاﻗﺒــﺖ و روﯾــﺎروﯾﯽ ﺳــﻨﺪروﻣﯿﮏ و ﮐﺸــﻒ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ و ﮐﻨﺘــﺮل زودرس ﺣــﻮادث
ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن اﻋـﻢ از
دوﻟﺘــﯽ ،آزاد ،ﻧﻈــﺎﻣﯽ ،ﻏﯿﺮﻧﻈــﺎﻣﯽ ،ﭘﺰﺷــﮑﺎنﺑــﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﭘﺮﺳــﺘﺎران ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴــﺖﻫــﺎ،
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ ،رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸـﺎورزی،
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺎر و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ...و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻫﻤﮑﺎران آﻧﻬﺎ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬـﻪ
دﻓﺎع ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ١ﻗﺮار دارد )ﺣـﺎﺗﻤﯽ (۵۲۳-۵۷۳ :۱۳۸۲ ،ﻟـﺬا ﻃـﺮح ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺮ ﺗﺮدد ،زﯾﺎرتﮔﺎهﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﺷﻠﻮغ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟـﺖ ﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﯿﻮع اﯾـﻦ
ﺑﯿﻤﺎری اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ اﻧﺠـﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﯾﺎرت و ﺑﻪﺧﺼـﻮص
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ،از اﻫﻤﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
زواره ﺷﻬﺮی از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺳﺘﺎن در اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺷـﻬﺮﻫﺎی
ِ
ﮐﻬﻦ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ از ﺑﻘﺎﯾـﺎی
ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻼز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم ﺑﺮادر رﺳﺘﻢ ،زواره ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳـﺖ .در
آن ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎر در ﻣﺴـﺠﺪ اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ ﻣﺠﺘﺒـﯽ )ﻣﺴـﺠﺪ ﭘﺎﻣﻨـﺎر( ،ﻗﻠﻌـﻪ
ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﻬﺎر اﯾﻮاﻧﯽ )ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎر اﯾﻮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺶ
از ۷۰۰ﺳــﺎل ﻗــﺪﻣﺖ( وﺟــﻮد دارد .ﺑﺨــﺶ ﻣﺮﮐــﺰی زواره ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﮔﻠــﯽ دارد و دارای
ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ .زواره ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﻨﺔاﻟﺴﺎدات ،در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻗﻤﺮی ﻣﯿﺰﺑـﺎن
ﺳﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺷﺪ و اﺟﺪاد ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﭼﻬﺮهﻫـﺎی
 .١در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺛﺒﺎت اﯾـﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ اﻣـﺮی دﺷـﻮار
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن )زﻣﺴـﺘﺎن (۹۸در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻮﺗﺮور ﯾﺴﻢ ﺑﻮدن ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟـﺮدی ،ﻋﻼﻣـﻪﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﺷـﻬﯿﺪ ﻗﺎﺿـﯽ و ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠـﻮم
)ﺳﯿﺪﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم( در ﺷﻬﺮ زواره آرﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺒـﺮه اﻣـﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿـﯽ ،ﻓﺮزﻧـﺪ اﻣـﺎم
ﻣﻮﺳﯽﮐﺎﻇﻢ ،hدر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .زواره ﻃﯽ ﻗـﺮون ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺘﻤـﺎدی
ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ ،ادب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در داﻣﺎن ﺧﻮد
ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪر ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ )ﻣﺤﻘﻖ در ﺣﻮزه
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ( ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ زوارهای )ﺣﻘـﻮقدان و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه( ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎﮔﻠﯽزواره )ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و
ﻣﺤﻘﻖ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ زوارهای )ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺤﺪث( ،ﺳـﯿﺪ ﻏﯿﺎثاﻟـﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸـﯿﺪﮔﺎر )ﻣﻔﺴـﺮ ﻗـﺮآن(
و ...اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ١.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻮﯾﺖ ﻣـﺮدم ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن زواره و ﺣﻀـﻮر درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻی
ﺳﺎدات ﻋﻠﻮی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺷـﯿﻮع وﯾـﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺑﺴـﺘﻪ
ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی را در ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ز ﯾـﺎرت
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﯿﯿﻦ زﯾﺎرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد در رویﮐﺮد ﺗﺠﺮﺑـﻪاﻧـﺪﯾﺶ،
زﯾﺎرت ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی دروﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻓﺮد زاﺋﺮ ﺧﻮد را در اﺣﺎﻃﻪ وﺟﻮد
اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ و آنﻫـﺎ را ﻣﺸـﺮف و ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﺧـﻮد اﺣﺴـﺎس ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و رﻓﺘـﺎر و
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑـﻪ ﺣﯿـﺎ و ادب ﻋﺒـﺎدی ﻣـﯽﺷـﻮد
)زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۹۰ ،؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﯿﺪریﭼﺮوده و ﻫﻤﮑﺎران (۵۲ :۱۳۹۱ ،از اﯾﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ زاﺋﺮان در
ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﺷﻮﻧﺪه آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣـﻮال آﻧـﺎن
واﻗﻒ اﺳﺖ )ﻣﮑـﺮیزاده (۸۴ :۱۳۸۹ ،در رویﮐﺮد ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺶ ،زﯾﺎرت ﯾـﮏ ﻣﻨﺎﺳـﮏ
دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯽداﻧـﺪ زاﺋـﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد،
زﯾﺎرت ﺷﻮﻧﺪه را در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﮐﻤﺎل ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨـﺪ .زاﺋـﺮ در اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ زﯾـﺎرت را در ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺼـﺎﻟﺢ دﻧﯿـﻮی و
اﺧﺮوی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﯿﺎن اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻃﻠـﺐ ﺷـﻔﺎﻋﺖ و آﻣـﺮزش ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﯾـﺎ ﺷـﻔﺎی
1. https://fa.wikipedia.org/wiki.
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ﺑﯿﻤﺎری را از ﺳﻮی زاﺋﺮان ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﻣﺮ زﯾﺎرت ﺗﻠﻘـﯽ ﮐـﺮد .در
روﯾﮑﺮد ﻣﻌﺮﻓﺖاﻧﺪﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺎرت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳـﺎس
۱۴۰
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد زاﺋﺮ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و روﯾﮑـﺮدی
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آداب ،ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی زﯾﺎرت ﭘﯿﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس
زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دﯾﻨـﯽ در اﺻـﻞ دارای ﺳـﻪ ُﺑﻌـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﯽ ،ﻣﻨﺎﺳـﮑﯽ و
اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ ،ﺑﻌـﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺪی و داﻧﺸﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪی از ﻣﻔﻬـﻮم زﯾـﺎرت دﺳـﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪل ﮔﻼک و اﺳﺘﺎرک )ﺳﺮاج زاده۱۳۸۳ ،؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﯿﺪری ﭼﺮوده و ﻫﻤﮑﺎران،
 (۵۱ :۱۳۹۱در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد دﯾﻦ داری اﺳﺖ )ﺣﯿﺪریﭼـﺮودی و ﻫﻤﮑـﺎران۵۰-۵۱ :۱۳۹۱ ،؛ ﻋﻈﯿﻤـﯽ
ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران.(۱۳۹۲ ،
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ واﮐﺎوی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب )ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﻬﺮ ﻣﺸـﻬﺪ(
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ
ّ
ّ
ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی درون ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،دوازده ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﭼﻬﺎرﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی
ﻣﺪل ﺷﻬﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ّ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ زﯾﺎرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪای ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﮐﻤﯿﺖ و ّ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
اﺳﺖ و از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل ﺑﺮﺧـﻮردار
ّ
اﺳﺖ .ﭘﺲ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮی در رﺗﺒﮥ دوم
ّ
ّ
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﯾﺎرﺗﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﺳـﺎزی در ﺣـﻮزۀ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و زﯾﺎرت ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ّ
ّ
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻬﻢ ،اﺧﻼق ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﺸـﻬﺪ و ﻣﺆﻟﻔـﺔ
ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎﻫﺎ و ّ
ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﻤﺎری در ﺟﻬﺖ
ّ
ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪّ .
اﻣﻨﯿـﺖ ﺷـﻬﺮ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑـﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺣﺴﺎس ّ
اﻣﻨﯿﺖ زاﺋﺮان و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و
ّ
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،آﻣـﻮزش ّﻓﻌـﺎﻻن ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت و
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آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ّ
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ دارای ّ
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻔﺘﻢ
ّ
ّ
از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺎﯾﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎرت ﻣـﯽرﺳـﯿﻢ
ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاری اﺷـﺘﻐﺎل و درآﻣـﺪﻫﺎی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه از ﻃﺮﯾـﻖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ارز آوری اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺆﻟﻔﻪای ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻬﻢ را از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﯾﯽ دارد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زاﺋـﺮ
در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪفﮔﺬاری و اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﺪاد زاﺋـﺮ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔـﺬاری ﮐﺎرآﻣـﺪ در زﻣﯿﻨـﻪ
ّ
ّ
اﺳﮑﺎن زاﺋﺮان ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺑﺴـﺘﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺷـﺎﻣﻞ
ّ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﮥ اﻗﺘﺼـﺎدی در ﻣﺮاﺗـﺐ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﯿﮏآﯾـﯿﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران ) (۹۷ :۱۳۹۴ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان آﺛـﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ
اﻣﺎم رﺿﺎ hدر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎورﻫـﺎی ﻣﻌﻨـﻮی ﻣـﺮدم اﯾـﺮان اﻧﺠـﺎم دادهاﻧـﺪ .ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ،
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺋﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ و
ﻣﺴﺎوات ﺟﺰو ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ورود اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از آن ،ﻣـﺮدم اﯾـﺮان
در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ راه ﻧﺠﺎت ﻫﻤﯿﻦ دﯾﻦ و ﻣﺠﺮﯾﺎن آن اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﺎمرﺿﺎ hدر
اﯾﺮان و ﻓﺮﺻﺖ وﻻﯾﺖﻋﻬﺪی اﯾﺸﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾـﺖ
واﻗﻌﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت اﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗـﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ زﯾـﺎرت و ﺣﻀـﻮر
ﺳﺎدات دﻋﻮت ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻣﺎم ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ رﺷـﺪ ﻓﺰاﯾﻨـﺪهای ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۳ :۱۳۹۵در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎh
ﺑﺎاﺣﺴﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد؛ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﮕـﺮش
و ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ hﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،در ﺳﻄﺢ
) (p< ۰/۰۰۱ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟـﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ زﯾـﺎرت ،ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻌﻨﯽداری در ﺳﻄﺢ ) (p< ۰/۰۰۱ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ
ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﺑﺮای اﺣﺴـــﺎس ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ  Beta= 0/۶۶و ﺑـﺮای رﺿﺎﯾـــﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ Beta= 0/۴۹ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﯾـﺎرت اﻣـﺎم
رﺿﺎ hﮐﻪ آﯾﯿﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓـﺮاد
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را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و زﻣﯿﻨـﻪ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ آنﻫـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
ﻏﯿﺎﺛﯽ ) (۱۳۷ :۱۳۹۷در ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺑﻌـﺎد ﺗﻤـﺪﻧﯽ ﻧﻬـﺎد زﯾـﺎرت در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷـﯿﻌﯽ را ﻣـﻮرد
۱۴۲
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،ﭼﻬﺎر ﺑﻌـﺪ اﺻـﻠﯽ و ﻓﺮاﮔﯿـﺮی ﮐـﻪ از
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از» :ﺑﻌـﺪ ﻣﺮدﻣـﯽ«،
»ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«» ،ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ« و »ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ« .ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﻗـﺪرت ﻧـﺮم ،ﺗﻌـﺎرف ﻣﯿـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی ﮐﻠﯿـﺪی ﺑﻌـﺪ ﻧﻈﺎﻣـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺣﺎﻃﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﺎﯾﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺑﺴﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﯾﯿﻦ زﯾﺎرت در ﮔﺴﺘﺮه
ﭘﻬﻨﺎور ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎد زﯾﺎرت
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﮔﻮﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱ :۲۰۲۰ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ،ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺑﯿﻦ زاﺋﺮان ﺣﺞ در ﻣﺎﻟﺰی را اﻋﺘﺒﺎر ﺳـﻨﺠﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،داﻧﺶ ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ از
َرواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮابآﻣﯿﺰ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻠﯽﭘـﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران ):۱۳۹۸
 (۱۶۳در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ )(CDAS
در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ؛ دادﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑـﺮازش ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ دارد .از ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎی
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﮐﺮوﻧﺎ در اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
از اﻋﺘﺒﺎر َرواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺸﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز روﺣـﯽ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ و ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ
ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاران ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و رﻓـﻊ ﻣﺸـﮑﻞ را
از وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﯾﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮیﺗﺮ
ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾـﮋه ﺑﻮﺟـﻮد
آﻣﺪه از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾـﺎرت در اﯾـﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺿﺎ hﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار داده ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤـﻞ زﯾـﺎرت ﺑﺎرﮔـﺎه اﻣﺎﻣـﺎن ﻣﻌﺼـﻮم kﺑـﺎ رویﮐﺮدﻫـﺎی
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻫﻤﯿـﺖ واﻻﯾـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ،اﻫﻤﯿـﺖ و ﺿـﺮورت و
ﻧﻮآوری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﺎورد و ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻧﯿﺎز و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه رﻓﺘـﺎر و ﻧﮕـﺮش زاﺋـﺮان ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ و
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺳﺆاﻻت و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد:

۱۴۳

 -۲ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ

 -۳ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .۱ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در ﻣـﺮدم
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮزواره ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد.
 .۲ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در
ِ
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ زواره ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد.

 -۴ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﻮزۀ زﯾﺎرت و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﺠﻠﯽ دﯾﻨﺪاری ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ »اﻣﺎم« در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻨﺎن اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻗﺪﻣﮕﺎه اﻣﺎم«» ،ﻣﺪﻓﻦ اﻣﺎم«» ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﺎم« وﺟﻬﯽ ﻣﻬـﻢ و در ﺧـﻮر
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﯾﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ ،ﻗﺪﻣﮕﺎهﻫﺎ و اﻣﺎﻣﺰادهﻫـﺎ
را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻬﺎد زﯾﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد دارا اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

 .۱آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿـﻮی ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﻧﻤـﺎزﮔﺰار
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ زواره ،ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؟
 .۲آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم
ِ
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ زواره ،ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؟
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ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮد .در اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان اﺋﻤﻪ kﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ اﯾﻔـﺎ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ )ﻏﯿـﺎﺛﯽ .(۱۶۲ :۱۳۹۷ ،وﺟـﻪ
۱۴۴
ﻧﻬﺎدی زﯾﺎرت ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮای زﯾـﺎرت اﻣـﺎم
رﺿﺎ hدر اﯾﺮان دو دوره را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮد .دوره ﻧﺨﺴﺖ از ورود اﺳـﻼم ﺗـﺎ اﺑﺘـﺪای
ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳـﻨﯽ و ﺷـﯿﻌﯿﺎن در اﻗﻠﯿـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣـﺎ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ
زﯾﺎرت ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دوران ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ
ً
ﻣﺮدم و ﺣﮑﺎم ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای زﯾﺎرت اﻣﺎمرﺿﺎ hوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﺸﺎن ﻣـﻮرد
اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ دوره ﭘﺲ از ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺸـﯿﻊ در اﯾـﺮان
رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﻣـﯽﺷـﺪ .در
اﯾﻦ دوران زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ hﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﺪ و
ﮔﺎه ﻧﯿﺰ از ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ زﯾﺎرت ﺑﻬـﺮهﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در دوره ﺻـﻔﻮﯾﻪ
اﻣﺎﮐﻦ ز ﯾﺎرﺗﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺎدی ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد و ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ آﺳـﺘﺎﻧﻪای )ﺑﺎرﮔـﺎﻫﯽ( آن ﺑـﻪ
ﺷﺪت اﻓﺰوده ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،وﺟﻬـﻪ ﺑﺎرﮔـﺎﻫﯽ
زﯾﺎرت اﻣﺎمرﺿﺎ hدر دوران ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ )ﯾﻮﺳـﻔﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران،
.(۱۹۶ :۱۳۹۱

»زﯾﺎرت« در ﻟﻐﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺪار ﮐﺮدن از ﮐﺴﯽ ،ﭼﯿﺰی ،ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ارزش و اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﺻﻄﻼح»،زﯾﺎرت« ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷـﻮد :ﻣﻼﻗـﺎت
ﮐﺮدن و دﯾﺪن و دﯾﺪار ﮐﺮدن از ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺸـﺮﻓﻪ ،اﻋـﻢ از ﻗﺒـﻮر اوﻟﯿـﺎی اﻟﻬـﯽ و ﻣﺴـﺎﺟﺪ و
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ )روﮐﻨـﯽ۱۳۶۹ ،؛ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺣﺴـﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران،
 .(۶ :۱۳۹۵زﯾﺎرت و داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده آن ،ﻫﻤﻮاره زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﻠﻮت ،ﺗﻔﮑـﺮ و دﺳـﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ زﯾـﺎرت،
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در دل ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻔﮑـﺮان دﯾﻨـﯽ و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﺮﻓﺎن ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را »ﻣﻌﺮﻓـﺖ« ﻧـﺎم ﻧﻬـﺎدهاﻧـﺪ .ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﯾﺠـﺎد و وﻗـﻮع
ﺣﺎﻟﺘﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺣﺴﺎسﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در وﺟﻮد ﺧـﻮد درﻣـﯽﯾﺎﯾـﺪ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨـﻪ دروﻧـﯽ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ
ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ داﻧــﺶ و آ ﮔــﺎﻫﯽ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ،ﻣﻌﺮﻓﺘــﯽ ﮐــﻪ از زﯾــﺎرت ﻣﮑــﺎن ﺧﺎﺻــﯽ

)اﻣﺎﻣﺰاده -زﯾﺎرتﮔﺎه و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽ( در دل اﻧﺴﺎن اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ و
آ ﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎن ﺑـﺎ زاﺋـﺮ ﭘـﺲ از ﮔﺬراﻧـﺪن ﻣﺮاﺣﻠـﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی اﻧﺪک – اﻧﺪک روﺣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
)ﻧﻮﭘﺎ .(۱۴۱ :۱۳۷۳ ،اﻓﺮاد در زﯾﺎرت در ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم و ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺘﺶ واﺟﺐ ﺷﺪه ،دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﯾـﻦ
ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ،ﯾﺎد ﮐﺮدن از اﻣﺎم و
اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ،راه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و زﯾﺎرت او اوج اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ )ﻧﺮاﻗﯽ (۱۱۸۵:۱۲۴۵ ،در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺪاری ﯾﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اراده ،ﺑـﺮای ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ
ﺻﺤﯿﺢ و در ﻣﺴﯿﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ در آن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .او اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم را ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ،ﻣﺴـﯿﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻀﯿﻠﺖ و آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧـﯽ
ﺑﺮای زﯾﺎرت اﺋﻤﻪ و اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﺮاﻗﯽ.(۵۳۴ :۱۳۸۶ ،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺎرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﺤﻨﻪای ﺑﺮای ﺣﻀـﻮر ﻣـﺮدم در ﮐﻨـﺎر
ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ،آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﺟـﻮد ﻣـﯽآورد.
در زﯾﺎرت ،ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ً
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﮔـﺮوه ﻫـﺎ و اﻗـﻮام و اﻓـﺮاد،
ﺗﻌﺎرﻓﯽ ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و رﺳـﻤﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و
ﺣﻞ ﻣﻌﻀ ﻼت ﮐﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑـﻪوﺟـﻮد ﻣـﯽآﯾـﺪ.
ﺗﻌﺎرف در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﮐﺜﺮتﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻣﻌﺮﻓـﺖ و ﮐﻤـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﭘﯿـﺪا ﺑﮑﻨﻨـﺪ )ﺑﺎﺑـﺎﯾﯽ .(۱۰۷ :۱۳۹۶ ،در
زﯾﺎرت ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺎﻃﯽ در ﻣﺮدم ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ
درک و آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ )ﻏﯿﺎﺛﯽ.(۱۵۱ :۱۳۹۷ ،

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

 -۱-۴زﯾﺎرت ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۴۵

۱۴۶

 -۲-۴ﺗﻤﻬﯿـﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠــﯽ اﻣـﺎﮐﻦ ﻣــﺬﻫﺒﯽ راﻫـﯽ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺷــﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

در ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﻤـﺎریزای ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻀـﻌﯿﻒ
دﺷﻤﻦ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ او از دﯾﺮﺑـﺎز در ذﻫـﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿـﺎن ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻮاره
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼحﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب آن ﺑـﺮ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ و ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ )زرﮔـﺎن و دﻫﻨـﻮی:۱۳۹۵ ،
 .(۹۲اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮای ﺣﻤـﻼت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﺑﺮرﺳـﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﯾـﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ
)ﮐﻮﯾﺪ (۱۹ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻋﻔﻮﻧـﺖ دﺳـﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻠﻮلﻫـﺎی ﺑـﺪن ﻧﻔـﻮذ
ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﯿﺎت آن را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐـﻪ ﺷـﯿﻮع آن از
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۹در ﯾﻮﻫﺎن ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤـﯽ از ﺧﻔﯿـﻒ ﺗـﺎ ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐ ،ﺳﺮﻓﻪ و ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد )( Wu. McGoogan,۲۰۲۰
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧـﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ﺷﺮوع ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾـﺎ آﻧﻔـﻮﻻﻧﺰا ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗـﺐ و ﺳـﺮﻓﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﯿﺴـﺖ
و وﯾﺮوس ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣـﻮارد اوﻟﯿـﻪ و اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨـﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻊ
و ﺿﺮﺑﺘﯽ و ﯾﺎ درﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﻟﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ
ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ،اﻣﮑﺎن ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳـﺮﯾﻊ و ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد واﮐﺴـﻦ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪی از ﺑـﺎﮐﺘﺮیﻫـﺎ ،وﯾـﺮوسﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺳـﻤﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

)ﺳﻤﻮم( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻼح ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ،زﺧﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و
ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ .ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد رﻋـﺐ و
وﺣﺸﺖ ،اﺧﺘﻼل در اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد از دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻼح ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗﺮورﯾﺴـﺖﻫـﺎ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾـﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮد:
 (۱ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (۲ .ﺑﻪ راﺣﺘـﯽ
ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد (۳.ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را آﻣـﺎده
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺨﺘﺼﺮی دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮد )ﺣﻤﺰهزاده.(۵۶ :۱۳۸۴ ،
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
 .۱آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و در ﻋـﯿﻦﺣـﺎل ارزانﺗـﺮﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓـﺮدی و ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﺖ.
 .۲رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
 .۳ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻗﯿﻖ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ
رﮐﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ.
 .۴ﮐﻨﺘﺮل واردات :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ واردات اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑـﻪ داﺧـﻞ
ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﺎ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ،ﻧﻈـﺎرت دﻗﯿـﻖ واﻧﺠـﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻزم اﺳﺖ.
 .۵اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ :اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳـﺮﯾﻊ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ  pcrو  ELISAﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻗـﺎرﭼﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .۶اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم :در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ ،دادن اﻃﻼﻋـﺎت ﻻزم و
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ
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اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮای دﻓـﺎع در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻬﺪﯾـﺪات
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻧﯿـﺰ ﻻزم و اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ )ﺧﺴـﺮوی،
 .(۶-۷ :۱۳۹۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮات ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﯿﺰان آﺳـﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 -۵روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ روش ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺪف ،ﮐـﺎرﺑﺮدی اﺳـﺖ.
ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﮑﻤﯿـﻞ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری ﻧﯿـﺰ،
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ
زواره ۱۶۰۰۰ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .١ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ۳۸۴ﻧﻔـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ
روش ﺧﻮﺷﻪای )ﻣﺴﺠﺪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﻨﺘﯽ ،ﻣﺴـﺠﺪ ﭘﺎﻣﻨـﺎر در ﻣﺤﻠـﻪ ﭘﺎﻣﻨـﺎر و ﻣﺴـﺠﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺤﻘﻖ در زﻣـﺎن ﻧﻤـﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﻇﻬﺮ و ﺷﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣـﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾـﮋه ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪای و ﺣﻀـﻮر اﻧـﺪک ﻣـﺮدم و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮای در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻌﺪاد  ۵۹ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ .اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ از دو
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎه ﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۸: ۱۳۹۵ﺑﺎ دو زﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت در ﻃﯿـﻒ ﭼﻬـﺎر
ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
ﺳﺆالﻫﺎی ﻧﮕﺮش۱۶-۱۵-۱۱-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ :
1. https://www.irna.ir/news/83785747/

 -۶ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن :وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣـﺮدم
ﻧﻤــﺎزﮔﺰار در ﻣﺴــﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن زواره ﺑــﺮ اﺳــﺎس وﺿــﻌﯿﺖ ،ﺟﻨﺴــﯿﺖ ،ﺳــﻦ ،ﺷــﻐﻞ،
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت زﯾﺎرت ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ hدر ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ﯾـﮏ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

۱۴۹
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ﺳﺆالﻫﺎی ﻋﻤﻞ ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۴-۱۳-۱۲-۱۰-۹ :ﮐﻪ ﺳـﺆالﻫـﺎی ۱۶-۱۵-۷-۶
ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ آﻟﻔـﺎ ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ
 ۰/۸۸۷ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺮم رﺿـﻮی در زﻣـﺎن ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﻤـﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺮم رﺿﻮی و ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾـﺎ
ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ ،در ﻃﯿـﻒ ﻟﯿﮑـﺮت ﮐـﺎﻣﻼ ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:.
ﺳﺆالﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺮم رﺿﻮی در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ۱۳-۱۱-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۱ :
ﺳﺆالﻫﺎی ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾـﺎ ﻧـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در اﯾـﺎم ﮐﺮوﻧـﺎ ۱۴-۱۲-۱۰-۳-۲ :ﮐـﻪ
ﺳﺆالﻫﺎی  ۶-۴-۲ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ َرواﯾﯽ ﺻﻮری آن از ﻃﺮف اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﺒـﺮه ،ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ۰/۷۰۴ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓـﺰار  Spssدر دو ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از آﻣﺎرﻫـﺎی ﺟـﺪول
ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ و آزﻣﻮن آﻣﺎری ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ) (K-Sﺟﻬﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ
دادهﻫﺎ وآزﻣﻮن ﺗﯽﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺆاﻻت اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ و در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ،از آﻣﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ،
رﮔﺮﺳﯿﻮن )ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺟﺪول  .۱وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
۱۵۰

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻃﺒﻘﺎت

ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ

ﻣﺮد

۳۹

۶۶/۱

زن

۲۰

۳۳/۹

دوﻟﺘﯽ

۲۷

۴۵/۸

آزاد

۱۲

۲۰/۳

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ

۴

۶ /۸

ﺑﯿﮑﺎر

۷

۱۱/۹

ﺧﺎﻧﻪ دار

۹

۱۵/۳

ﻧﻈﺎﻣﯽ

۰

۰

دﯾﭙﻠﻢ و زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ

۲۲

۳۷/۳

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ

۱۴

۲۳/۷

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

۱۵

۲۵/۴

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ

۸

۱۳/۶

 ۱۵ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل

۹

۱۵/۳

 ۲۶ﺗﺎ  ۳۶ﺳﺎل

۹

۱۵/۳

 ۳۷ﺗﺎ  ۴۷ﺳﺎل

۲۲

۳۷/۳

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۴۸

۱۹

۳۲/۲

ﯾﮏ ﺑﺎر

۳

۵ /۱

ﺗﻌــﺪاد دﻓﻌــﺎت ﺗﺸــﺮف ﺑــﻪ زﯾــﺎرت ﺣــﺮم دوﺑﺎر

۸

۱۳/۶

ﺳﻪ ﺑﺎر

۱۱

۱۸/۶

 ۴ﺑﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮ

۳۷

۶۲/۷

ﺟﻨﺴﯿﯿﺖ

ﺷﻐﻞ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺳﻦ

اﻣﺎم رﺿﺎh

ارزش٢
ﺑﺎزده ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
آﻣﺎره ﺗﯽ

ردﯾﻒ

درﺟﻪ

ﺳﻄﺢ

ﺗﻔﺎوت

آزادی ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ

در ﺳﻄﺢ %۹۹
داﻣﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

داﻣﻨﻪ
ﺑﺎﻻ

ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری
 ۱ﮐﺮوﻧـــﺎ از رﻓـــﺘﻦ ﺑـــﻪ ۵۸ ۱۵/۹۲۷
زﯾﺎرت ﻣﺤﺮوم ﺷﺪم

۰/۰۰۰

۱/۶۶۱

۱/۸۶۹ ۱/۴۵۲

۱۵۱
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ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ۱ .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶۶/۱درﺻﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮد و
 ۳۳/۹درﺻﺪ آﻧﻬﺎ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ  ۴۵/۸درﺻﺪ ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ دوﻟﺘـﯽ،
 ۲۰/۳درﺻــﺪ ﺷــﻐﻞ آزاد ۶/۸ ،درﺻــﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﻪ ۱۱/۹ ،درﺻــﺪ ﺑﯿﮑــﺎر۱۵/۳ ،درﺻــﺪ
ﺧﺎﻧـﻪدار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ۳۷/۳ .درﺻـﺪ ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻨـﺪﮔﺎن دارای ﺗﺤﺼـﯿﻼت زﯾـﺮدﯾﭙﻠﻢ و دﯾــﭙﻠﻢ،
۲۳/۷درﺻﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻮقدﯾﭙﻠﻢ ۲۵/ ۴ ،درﺻـﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ۱۳/۶ ،درﺻـﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد  ۱۵/۳درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺳﻦ ۲۵
ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل ۱۵/۳ ،درﺻﺪ ﺳﻦ  ۳۶ﺗﺎ  ۲۶ﺳﺎل ۳۷/۳ ،درﺻﺪ ﺳﻦ  ۴۷ﺗﺎ  ۳۶ﺳﺎل و ۳۲/۲
درﺻﺪ دارای ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۴۸ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ .از ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد  ۵/۱درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن
ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺸﺮف ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮم اﻣﺎمرﺿﺎ hﺷﺪهاﻧﺪ ۱۳/۶ ،درﺻﺪ دوﺑـﺎر ۱۸/۶ ،درﺻـﺪ
ﺳﻪﺑﺎر و  ۶۲/۷درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آزﻣﻮن ﺗﯽﺗـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ :در اﺑﺘـﺪای ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﺆاﻻت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آزﻣﻮن ﺗﯽﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،ﺳﺆاﻻت  ۱۷ﺗﺎ  ۳۰ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎرت در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ در ﺟـﺪول
ﺷﻤﺎره دو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول .۲آزﻣﻮن ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾـﺎرت در دوران
ﮐﺮوﻧﺎ

ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮی
۱۵۲

۲

ﺑـــﺮ زﯾـــﺎرت رﻓـــﺘﻦ و
ﻣﺴــﺎﻓﺮت ﻣــﻦ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ

۵۸ ۱۰/۹۷۴

۰/۰۰۰

۱/۴۰۶

۱/۶۶۳ ۱/۱۵۰

اﺳﺖ.
ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻓﮑﺮ
۳

ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣـﺎم رﺿـﺎh
ﻣــﺮا از اﯾــﻦ ﺑﯿﻤــﺎری

۵۸ -۱/۳۵۱

۰/۰۷۳ -۰/۳۷۶ -۰/۱۵۲ ۰/۱۸۲

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺮم رﺿـﻮی در
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 ۴اﯾــــﺎم ﮐﺮوﻧــــﺎ ﮐــــﺎر ۵۸ ۱۵/۰۷۲

۰/۰۰۰

۱/۵۹۳

۱/۸۰۴ ۱/۳۸۱

اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻮد؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ وﺟـﻮد
۵

ﺑﯿﻤــﺎری ﮐﺮوﻧــﺎ دﯾﮕــﺮ
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﭘﯿﺪا

۵۸ ۱۶/۶۱۰

۰/۰۰۰

۱/۶۴۴

۱/۸۴۲ ۱/۴۴۵

ﻧﮑﻨﻢ؟
ﻓﮑــﺮ ﻣــﯽﮐــﻨﻢ ﺑﺴــﺘﻦ
۶

ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿـﺎ hدر
اﯾــﺎم ﮐﺮوﻧــﺎ ﺿــﺮورﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ.

۵۸ ۱۳/۳۴۵

۰/۰۰۰

۱/۴۹۱

۱/۷۱۵ ۱/۲۶۷

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﮐـــــﺎﻫﺶ ﺳـــــﺮاﯾﺖ
۷

ﺑﯿﻤــــﺎری ﮐﺮوﻧــــﺎ از
ازدﺣــــﺎم ﺟﻤﻌﯿــــﺖ

۱۵۳

۵۸ ۵/۴۸۷

۰/۰۰۰

۰/۸۶۴

۱/۱۷۹ ۰/۵۴۹

زاﺋﺮان از اﺑﺘﺪا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
ﻗﻄﻌــﯽ رﻓــﺘﻦ ﮐﺮوﻧــﺎ،
 ۸ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از رﻓـﺘﻦ ۵۸ ۲۵/۲۴۹

۰/۰۰۰

۱/۷۶۲

۱/۹۰۲ ۱/۶۲۳

ﺑــــﻪ زﯾــــﺎرت ﺣــــﺮم
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ را
۹

آﻟــﻮده ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺴـﺎرت وارده

۲/۲۷۷

۵۸

۰/۰۲۷

۰/۳۷۲

۰/۷۰۰ ۰/۰۴۵

ﺑــﻪ ﺟــﺎن دﯾﮕــﺮان را
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اﯾــﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻫﺮﮔــﺰ
 ۱۰ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮم رﺿﻮی ۷/۸۹۲

۵۸

۰/۰۰۰

۱/۲۰۳

۱/۵۰۸ ۰/۸۹۸

ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ
۱۱

ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻞ از راه دور
ﺑﻪ اﺋﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارم

۵۸ ۳/۴۳۲

۰/۰۰۱

۰/۵۹۳

۰/۹۳۹ ۰/۲۴۷

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ وﺑﺎ

ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺒـﺮی
را ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻣــﯽﮐــﻨﻢ و

۱۵۴

 ۱۲اﻗ ـﻮام و دوﺳــﺘﺎن را از ۵۸ ۱۱/۰۵۰

۰/۰۰۰

۱/۳۵۵

۱/۱۱۰

۱/۶۰۱

رﻓــﺘﻦ ﺑــﻪ ﻣﮑــﺎنﻫــﺎی
ﺷﻠﻮغ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
 ۱۳ﻋﺒــﺎدﺗﯽ زﯾــﺎرﺗﯽ ﻣــﺮا ۵۸ ۱۷/۱۸۷

۰/۰۰۰

۱/۶۱۰

۱/۷۹۷ ۱/۴۲۲

ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑـــﺎ وﺟـــﻮد ﺑﯿﻤـــﺎری
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۱۴

ﮐﺮوﻧــــﺎ ،دﺳــــﺖ از
ﻋﺒــﺎدت و ﺗﻮﺳــﻞ ﺑــﻪ

۵۸ ۲۴/۳۹۴

۰/۰۰۰

۱/۸۴۷

۱/۹۹۹ ۱/۶۹۵

اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪام.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻ و داﻣﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﺳـﺆاﻻت
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨـﺎن  ۰/۹۵درﺻـﺪ ،اﮔـﺮ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری ) (Sigﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ ) (۰/۰۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ۲و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ ) (۰/۰۵ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از۲ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
آزﻣﻮن ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در
ﺳﺆال ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد.

 -۷آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف – اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿـﯿﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮزﯾـﻊ دادهﻫـﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫـﺎ از آزﻣـﻮنﻫـﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آزﻣﻮن ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر روشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ﻫﻤﭽﻮن آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف – اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن

ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف – اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺳﻮم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول .۳آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهﻫﺎ-ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﻘﺪار

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت

۵۹

۳۶/۱۳۵

۳/۴۰۱

۱/۲۲۶

۰/۰۹۹

ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت

۵۹

۲۰/۶۹۴

۳/۲۹۷

۱/۷۸۰

۰/۰۰۴

۵۹

۲۸/۶۴۴

۳/۲۴۱

۱/۵۴۳

۰/۰۱۷

ﻧﮕــﺮش ﺑــﻪ زﯾــﺎرت
در دوران ﮐﺮوﻧﺎ

۱۵۵

ﻋﻤــﻞ ﺑــﻪ رﻓــﺘﻦ و
ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾـﺎرت در

۵۹

۱۶/۶۱۰

۲/۲۰۵

۱/۲۵۵

۰/۰۸۶

دوران ﮐﺮوﻧﺎ

 -۸ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ رواﺑﻂ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﺿﯿﻪﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ،از آزﻣـﻮن
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول .۴ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾـﺎرت ﺣـﺮم رﺿـﻮی و
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت دردوران ﮐﺮوﻧﺎ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

در ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف – اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﺸﺘﺮ
از  ۰/۰۵ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل دادهﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  ۳اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۰/۰۵ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ از آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﺘﻐﯿﺮ
آﻣﺎره

۱۵۶

ﻧﮕـــﺮش ﺑـــﻪ
زﯾﺎرت

ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدارای

ﻋﻤﻞ زﯾـﺎرت
رﻓﺘﻦ

ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری
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ﻧﮕـــﺮش ﺑـــﻪ

ﺿﺮﯾﺐ

زﯾــــﺎرت در

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

دوران ﮐﺮوﻧﺎ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری

ﻋﻤﻞ رﻓـﺘﻦ و

ﺿﺮﯾﺐ

ﯾــﺎ ﻧــﺮﻓﺘﻦ ﺑــﻪ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

زﯾــــﺎرت در
دوران ﮐﺮوﻧﺎ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری

ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ

ﻧﮕﺮش ﺑﻪ

ﻋﻤﻞ

ﻧﮕﺮش ﺑﻪ

زﯾﺎرت و

زﯾﺎرت

زﯾﺎرت در ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت

ﻋﺒﺎدت

رﻓﺘﻦ

دوران ﮐﺮوﻧﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ

۱

-

-

-

**۰/۷۹۷

۱

۰/۰۰۰

-

۰/۱۳۰

۰/۱۰۴

۱

۰/۳۲۸

۰/۴۳۲

-

**۰/۴۰۷** ۰/۴۵۳** ۰/۴۶۲
۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۱

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری p<۰ /۰۱

۱
-

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت رﻓﺘﻦ و ﻧﮕﺮش
ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  r=۰/۷۹۷و در =۰/۰۰ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ
دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ رﻓـﺘﻦ و ﯾـﺎ ﻧـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در دوران ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺿـﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  r=۰/۴۰۷درﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﻗـﺮار دارد .ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﺮﺿـﯿﻪ اول ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ اول :ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺎرت
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد.

ﺟﺪول  .۵ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺪول رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
۰/۱۶۶

۰/۴۰۷

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ

درﺻﺪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ

ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه

)دورﺑﯿﻦ واﺗﺴﻮن(

۰/۱۵۱

۲/۹۸۶

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﺠﺬورات

آزادی

ﻣﺠﺬورات

F

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

رﮔﺮﺳﯿﻮن

۱۰۱/۰۴۵

۱

۱۰۱/۰۴۵

۱۱/۳۲۷

۰/۰۰۱

اﺧﺘﻼف

۵۰۸/۴۸۱

۵۷

۸/۹۲۱

-

-

ﮐﻞ

۶۰۹/۵۲۵

۵۸

-

-

-

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول .۶آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداری ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار
ﺧﻄﺎی آزﻣﻮن  Fﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ وارﯾـﺎﻧﺲ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺑـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ وارﯾـﺎﻧﺲ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ۱۱/۳۲۷و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۰/۰۰۱اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮان
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را دارد.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎ  ۰/۴۰۷ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﺣﺪود ۴۰درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴـﺘﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺗﺒﯿـﯿﻦ و ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ۰/۱۶۶ﮔﺰارشﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ۱۶درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
واﺑﺴﺘﻪ راﺗﺒﺒﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻣﺎره دورﺑﯿﻦ -واﺗﺴﻮن در ﺑـﺎزه ﻗﺎﺑـﻞﻗﺒﻮل ۱/۵ﺗـﺎ  ۲/۵ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎره دورﺑﯿﻦ واﺗﺴﻮن
ﺑﺮاﺑﺮ  ۲/۹۶۸اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺪم ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول .٦ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ )آﻧﻮا(

۱۵۷

۱۵۸

ﺟﺪول .٧ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در
دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت در
دوران ﮐﺮوﻧﺎ

ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺿﺮاﯾﺐ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

B

SE

BETA

Tآزﻣﻮن

Pﻣﻌﻨﺎداری

۱۸/۷۰۲

۲/۹۸۰

-

۶/۲۷۷

۰/۰۰۰

۰/۵۹۹

۰/۱۷۸

۰/۴۰۷

۳/۳۶۶

۰/۰۰۱

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

در ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ) ،(۰/۰۰۱ﺳﻬﻢ )ﺑﺘﺎ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ) (۰/۴۰۷ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﺮﺿﯿﻪ اول ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﻗﺮار دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿـﻮی ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در ﻧﻤـﺎزﮔﺰاران ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻌﻨﺎداری دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻣـﺮدم
ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮم رﺿﻮی و ﻣﮑﺎنﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﺷﻠﻮغ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم :ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧـﺮﻓﺘﻦ
ِ
ﺑﻪ زﯾﺎرت در ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد.
ﺟﺪول  .۸ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺪول رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾـﺎرت در
ِ
دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ

۰/۴۸۳

۰/۲۳۳

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ

درﺻﺪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ

ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه

)دورﺑﯿﻦ واﺗﺴﻮن(

۰/۲۲۰

۵/۶۰۸

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ۸ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑـﺮ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ رﻓـﺘﻦ و ﯾـﺎ ﻧـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ
زﯾﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ  ۰/۴۸۳ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨـﯽ در واﻗـﻊ ﺣـﺪود ۴۸درﺻـﺪ از
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ

ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ۰/۲۳۳ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ  ۲۳درﺻـﺪ از وار ﯾـﺎﻧﺲ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﺒﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ آﻣـﺎره دورﺑـﯿﻦ -واﺗﺴـﻮن در ﺑـﺎزه
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ۱/۵ﺗﺎ  ۲/۵ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻨﮑـﻪ آﻣـﺎره دورﺑـﯿﻦ واﺗﺴـﻮن ﺑﺮاﺑـﺮ  ۵/۶۰۸اﺳــﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻋــﺪم
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول .٩ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ )آﻧﻮا(
ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﺠﺬورات

آزادی

ﻣﺠﺬورات

F

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

اﺧﺘﻼف

۱۷۹۳/۱۸۰

۵۷

۳۱/۴۵۹

-

-

ﮐﻞ

۲۳۳۸/۳۰۵

۵۸

-

-

-

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۹آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداری ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار
ﺧﻄﺎی آزﻣﻮن  Fﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ وارﯾـﺎﻧﺲ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺑـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ وارﯾـﺎﻧﺲ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ۱۷/۳۲۸و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۰/۰۰۰اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ
ﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را دارد.
ﺟﺪول .١٠ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
زﯾﺎرت در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﻓـﺘﻦ ﯾـﺎ ﻧـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ
زﯾﺎرت در دوران ﮐﺮوﻧﺎ

ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Tآزﻣﻮن

B

SE

BETA

P

ﻣﻌﻨﺎداری

۳۳/۷۳۸

۵/۵۹۵

-

۶/۰۳۰

۰/۰۰۰

۱/۳۹۰

۰/۳۳۴

۰/۴۸۳

۴/۱۶۳

۰/۰۰۰

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

رﮔﺮﺳﯿﻮن

۵۴۵/۱۲۵

۱

۵۴۵/۱۲۵

۱۷/۳۲۸

۰/۰۰۰

ﺿﺮاﯾﺐ

۱۵۹

در ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ) ،(۰/۰۰۰ﺳﻬﻢ )ﺑﺘﺎ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮم رﺿﻮی در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ
۱۶۰
) (۰/۴۸۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰدر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﻗﺮار دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداری دارد وﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑـﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ و آﻣـﺎر ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت و ﺣﻀـﻮر در ﻣﮑـﺎنﻫـﺎی
ﭘﺮازدﺣﺎم ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾـﺎرت ﺣـﺮم رﺿـﻮی ﮐـﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۹ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻃﺒﻖ ﻓﺮﺿﯿﻪ اول ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿـﻮی ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
زﯾﺎرت در ﻣﺮدم ﻧﻤـﺎزﮔﺰار در ﻣﺴـﺠﺪ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداری دارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺟـﺪول )(۵
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ) (۰/۱۶و در ﺟﺪول ) (۴ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
دوﻣﺘﻐﯿﺮ ) (۰/۰۰ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ و وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑﻪدﺳـﺖآﻣﺪه
اﺳﺖ .در ﺟﺪول ) (۶ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداری ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ
ﮔﺰارشﺷﺪه ) (F=۱۱/۳۲۷و آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در
ﻣﺮدم در ﺟﺪول ) (۳/۳۶۶) ،(۷ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  %۹۵و در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی  ۰/۰۵درﺻﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾـﺎﻧﺲ
)ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺎرت( را دارد در ﺟﺪول ) (۷ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری
) ،(۰/۰۰ﺳﻬﻢ )ﺑﺘﺎ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
زﯾﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ) (۰/۴۰۷ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اول ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﺣـﺮم رﺿـﻮی ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در ﻣـﺮدم
ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد.
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت
ِ
در ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺠﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﺪول ) (۸ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ) (۰/۲۳و در ﺟﺪول ) (۴ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ

) (۰/۰۰ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪدﺳـﺖآﻣﺪه اﺳـﺖ .در
ﺟــﺪول ) (۹ﺑــﺎ آزﻣــﻮن ﻣﻌﻨــﺎداری ﺿــﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار ﺗﺤﻠﯿــﻞ وارﯾــﺎﻧﺲ
ﮔﺰارشﺷﺪه ) (F=۱۷/۳۲۸و آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
زﯾﺎرت در ﺟﺪول ) (۴/۱۶۳) ،(۹ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  %۹۵و در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی  ۰/۰۵درﺻﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﻨﯽدار ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ
)ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺎرت( را دارد در ﺟﺪول ) (۱۰ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری ) ،(۰/۰۰ﺳﻬﻢ )ﺑﺘﺎ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش
ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ) (۰/۴۸۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿـﺰ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺎرت در
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد.

۱۶۱

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

زﯾﺎرت ﺑﺎرﮔـﺎه اﺋﻤـﻪ ﻣﻌﺼـﻮم kو ﺣﻀـﻮر در ﻣﺴـﺠﺪ و ﻣﮑـﺎنﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﺮای
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻋﻤـﻞ ﻋﺒـﺎدی -دﯾﻨـﯽ و ﯾـﮏ رﻓﺘـﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻓﺮد ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻣﮑـﺎنﻫـﺎی زﯾـﺎرﺗﯽ،
زﻣﯿﻨﻪ آراﻣﺶ ،ﺧﻠﻮت و ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻣـﯽآورد.
زﯾﺎرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮدی ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﺎرت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ دﯾﻦداری و داﺷﺘﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ،ﻧﯿﮏآﯾﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۳۹۴آﺛﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻣﺎم رﺿﺎh
در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ) (۱۳۹۵ارﺗﺒـﺎط زﯾـﺎرت اﻣـﺎم
رﺿﺎ hﺑﺎاﺣﺴﺎس ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ،ﻏﯿـﺎﺛﯽ ) (۱۳۹۷اﺑﻌـﺎد ﺗﻤـﺪﻧﯽ ﻧﻬـﺎد
زﯾﺎرت در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ ،ﻋﻠـﯽﭘـﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران ) (۱۳۹۸اﻋﺘﺒﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻘﯿـﺎس
اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ) (CDASدر ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻮﻧﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ) (۲۰۲۰ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
داﻧﺶ ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴـﯽ در ﺑـﯿﻦ زاﺋـﺮان
ﺣﺞ در ﻣﺎﻟﺰی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

زﯾﺎرت اﻣﺎمرﺿﺎ hو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی در ﺑـﯿﻦ؛ ﻧﻤـﺎزﮔﺰاران ﻣﺴـﺎﺟﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد؛ ﻃﺒـﻖ ﻓﺮﺿـﯿﻪ اول ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺣـﺮم رﺿـﻮی ﺑـﺮ
۱۶۲
ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺎرت در ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴـﺠﺪ ،در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری ) (۰/۰۰ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ زﯾـﺎرت در
ﻣﺮدم (۳/۳۶۶) ،ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن  %۹۵و
در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی ۰/۰۵درﺻﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻮان ﺗﺒﯿـﯿﻦ وارﯾـﺎﻧﺲ )ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
زﯾﺎرت( را دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺪﯾـﺪ و ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ وﯾـﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ،
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮم رﺿﻮی و ﻣﮑﺎنﻫﺎی زﯾـﺎرﺗﯽ
ﺷﻠﻮغ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ِ
زﯾﺎرت در ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺠﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ) (۰/۰۰ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداری
دارد و آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻋﻤـﻞ رﻓـﺘﻦ و ﯾـﺎ ﻧـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت(۴/۱۶۳) ،
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن  %۹۵و در ﺳـﻄﺢ
ﺧﻄﺎی ۰/۰۵درﺻﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ )ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ
زﯾﺎرت( را دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑـﻪ رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ
زﯾﺎرت ﺣﺮم رﺿﻮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زواره ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و زﯾـﺎرﺗﯽ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎی دل زاﺋﺮ ﺣﺮم ﺷﻮﻧﺪ و از اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد ﻃﻠﺐ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮردی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺪتﻫﺎﺳـﺖ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دﺳـﺖ ﮐـﻢ دو ﻣﺘـﺮی در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻗـﺮار
دارﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ژورﻧﺎل در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ذرات
وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸ﻣﺘﺮ در ﻓﻀﺎ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ
ﺟﻮزف آﻟﻦ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫـﺎروارد ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺳﭙﺮی

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱ادﻫﻤﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،ادرﯾﺴﯽ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮی ،ﻣﻬﺪی» ،ﺗﺄﺛﯿﺮاﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﻋﺘﻘﺎدات
دﯾﻨﯽ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﺷﻤﺎره .۱۳۹۶ ،۵۳
 .۲ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ،درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ در ارﺑﻌﯿﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻟﻘﺎء اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﺟﻠﺪ ،۴ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق .۱۳۹۶ .
 .۳ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ،داﻟﻦ ،ﺟﯽدﻧﯿﻞ ،جاوﻟﺴﻦ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،دﯾﻦ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺗﻬﺮان :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن.۱۳۹۲ ،
 .۴ﺣﺎﺗﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻨﺪروﻣﯿﮏ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻤﻼت ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺘﺎب اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و ﮐﻨﺘﺮل

h
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۱۶۳

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر
ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﻃﺮاف ﺿﺮﯾﺢ ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ hدر
زﻣﺎن زﯾﺎرت ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ورودی زاﺋﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺴـﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻮج ﺣﺮﮐﺖ زاﺋﺮان از ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺸﻮد .زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺧﺒـﺎر و اﻃﻼﻋﯿـﻪﻫـﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ١در ورود
اﻧﺒﻮه زوار ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﻮراﻧﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ hﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻬـﺎر ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از اﻧﺘﻘـﺎل
وﯾﺮوس آن را ﺑﺴـﯿﺎر دﺷـﻮار ﻣﯽﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا ﻫﻤـﻪ اﻣـﺎﮐﻨﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﻫﺘـﻞﻫـﺎ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﭙـﺬﯾﺮﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ
ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ اﺳـﮑﺎن و ﺳـﻔﺮ زاﺋـﺮان در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗـﺎ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺮم رﺿـﻮی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ وﺟـﻮد داﺷـﺖ،
وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺬا ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺣﻀـﻮر ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ
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