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فصلنامـه «مطالعـات راهبـردی فرهنـگ» بـه صاحـب امتیـازی پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و ارتباطات
پـس از اخـذ پروانـه انتشـار بـه شـماره ثبـت  86080از معاونـت مطبوعاتـی وزارت ارشـاد اسلامی بـا
همـکاری انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات بـه منظـور تقویـت و زمینـه تحقـق اهداف و
سیاسـتهای فرهنگـی کشـور بـه طـور مسـتمر و در قالـب فصلنامـه در حـال انتشـار اسـت.
فصلنامـه مذکـور ،در دو نسـخه چاپـی و الکترونیکـی منتشـر میشـود و بـر اسـاس آیین نامه نشـریات
علمی مصوب کمیسـیون نشـریات وزارت علوم پس از انتشـار چهار شـماره متوالی در فرایند ارزیابی
نشـریات علمی قـرار خواهد گرفت.

اهداف فصلنامه
ایـن فصلنامـه بـه گسـترش ،ارتقـاء و انتشـار دسـتاوردها و یافتههـای تحقیقاتـی در زمینـه
برنامهریـزی ،سیاسـتگذاری ،مدیریـت فرهنگـی در کشـور و ابعـاد مختلـف آن ماننـد
آیندهپژوهی ،تحلیلهای سیاسـتی ،ارزیابی خطمشـیها ،ارائه پیشـنهادهای سیاسـتی،
تجزیـه و تحلیـل سـاختارهای مدیریتـی ،مالـی ،تصمیمگیـری فرهنگـی و موضوعاتـی از این
قبیـل میپـردازد تـا بهواسـطه آن دانـش مطالعـات راهبـردی در حـوزۀ فرهنـگ تقویـت و
زمینـۀ تحقـق اهـداف و سیاسـتهای فرهنگـی کشـور فراهـم آیـد.
محورهای فصلنامه:
 )1سیاستگذاری فرهنگی یا حکمرانی فرهنگی در ایران
 .1-1ارائه ایدهها ،طر حها ،برنامهها و سیاستهای مسألهمحور در حوزه فرهنگی با
هدف حل یا مدیریت یک مسأله ،معضل ،بحران و مشکل فرهنگی؛
 .2-1تحلیل فرایندهای تصمیمگیری ،برنامهریزی در دستگاههای مختلف فرهنگی
کشور؛
 .3-1تحلیل نظامهای آموزشی ،پژوهشی و خدمات فرهنگی در ایران؛
 .4-1تحلیل و ارزیابی گفتمانها و سیاستهای باالدستی کشور در حوزۀ فرهنگ.
 )2مدیریت تغییرات و تحوالت فرهنگی
 .1-2تحلیل تغییرات فرهنگی و مدیریت تحوالت فرهنگی در ایران و سایر کشور؛
 .2-2مباحث توسعه فرهنگی ،دین و توسعه ،فرهنگ و فناوری و ...؛
 .2-3دیدهبانی یا رصد تحوالت فرهنگی.
 )3مسائل فرهنگی بینالمللی
 .1-3دیپلماسی فرهنگی؛
 .2-3روابط فرهنگی بینالمللی؛
 .3-3قدرت نرم ،تهدیدات نرم و . ...
 )4آیندهپژوهی در حوزههای مختلف فرهنگی.
مقاالت سیاستی در حوزه فرهنگ عامهپسند ،سبک زندگی ،جوانان ،زنان ،هویت،

قومیت ،فرهنگ نخبهپسند ،دموکراسی فرهنگی ،انسجام ملی ،تعلیم و تربیت ،زبان،
معماری ،صنایع فرهنگی ،صنایع خالق ،امنیت فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
مصرف کاالهای فرهنگی و از این قبیل قابل پذیرش خواهد بود.
چارچوب تنظیم و تدوین مقاالت علمی
بــا توجــه بــه ماهیــت و خطمشــی فصلنامــه نحــوۀ تنظیــم ،تدویــن و تبویــت مقــاالت در
ایــن مجلــه دارای تفاوتهایــی بــا ســایر مجــات اســت .البتــه بــا توجــه تنــوع مســائل و
ً
موضوعــات سیاســتی چارچــوب پیشــنهادی زیــر عمدتــا میتوانــد بــرای مقاالتــی کــه
قصــد ارائــه ایدههــای جدیــد سیاســتی بــرای حــل مســأله معیــن را دارنــد بــکار رونــد .لــذا
در ســایر موضوعــات کــه نویســندگان بــه مســائلی همچــون آیندهپژوهــی ،فرایندهــای
سیاس ـتگذاری یــا تصمیمگیــری ،ارائــه ایدههــای جدیــد و خالقانــه ،تحلیــل محتــوای
اســناد باالدســتی و از ایــن قبیــل موضوعــات میپردازنــد .کمتــر قابــل پیادهســازی اســت.
چارچــوب اینگونــه مقالههــا میتوانــد بــه چارچوبهــای رایــج مقــاالت عملــی -پژوهشــی
نزدیــک باشــد امــا و در هــر حــال انتظــار آن اســت کــه اینگونــه تحلیلهــا نیــز معطــوف بــه
ارائــه راهبردهــای اجرائــی و عملــی بــه نظــام اجرائــی و دســتگاههای فرهنگــی کشــور باشــند.
انتظــار اســت کــه فرمــت یــا چارچــوب ارائــه مقــاالت بــه نحــو زیــر انجــام پذیــرد:
ً
 )1عنوان و چکیده و کلیدواژهها :در چکیده الزاما باید مسأله (مشکل سیاستی) ،نحوه
دستیابی به راهحلها و بویژه راهحلها بنحو شفاف بیان شود.
 )2طــرح مســأله :از آنجــا کــه مطالعــات سیاسـتپژوهی بــا رویکــرد حــل یــا مدیریــت مســأله
(مســأله محــوری) انجــام میشــوند لــذا در بیــان مســأله نویســندگان بایــد بــه اثبــات
مســأله پرداختــه ،شــواهد و قرائــن وجــود مســأله ،ســوابق و پیامدهــای مخــرب آن بــرای
نظــام فرهنگــی کشــور را بیــان کننــد .شایســته اســت در ایــن جــا خواننــدگان بــا ابعــاد و
ســطوح مشــکل ،مســأله ،بحــران یــا چالــش خــاص فرهنگــی آشــنا شــوند.
 )3مــرور پیشــینه :ارزیابــی انتقــادی تحقیقــات پیشــین کــه بــا رویکــرد سیاس ـتپژوهی بــه
تحلیــل مســأله و ارائــه راهبــرد پرداختهانــد.
 )4مــرور ســوابق سیاســتی :معرفــی و تحلیــل انتقــادی مجموعــه تدابیــر ،سیاســتها،
راهبردهــا و برنامههــای اجــراء شــده یــا در حــال اجــراء بــرای حــل یــا مدیریــت مســأله
در طــول چنــد دهــۀ گذشــته در ایــران یــا کشــورهای دیگــر و بطــور کلــی در واحدهــای

تحلیــل مختلــف (ســازمانها ،بنگاههــا ،دولتهــا ،مقاطــع زمانــی مختلــف و  )...بــا
رویکــرد تطبیقــی و بــا هــدف اســتفاده از تجربیــات سیاســتی بدســت آمــده ،شکسـتها،
موفقیتهــا و یادگیریهــای سیاســتی
 )5روششناســی :بیــان شــفاف روش تولیــد شــواهد و دادههــا .در اینجــا بایــد تأ کیــد کــرد
کــه روششناســی مقــاالت سیاســتی بایــد دادهمحــور (شــواهد محــور) بــوده و مبتنــی
بــر اطالعــات و تجربیــات عینــی و ملمــوس باشــد .ایــن روشهــا بایــد ریشــه در ادبیــات
مطالعــات راهبــردی ،سیاس ـتپژوهی و برنامهریــزی اســتراتژیک داشــته و مقالــه بایــد
علیالقاعــده از دادههــای ترکیبــی و روششناســی آمیختــه بهــره گرفتــه باشــد .اشــاره بــه
روائــی و اعتبــار یافتههــا نیــز مهــم اســت.
 )6ارائه راهبردها :انتظار دارد نویسندگان در این بخش یافتههای حاصل را در چارچوب
روششناختی (آمیخته) بیان نموده (بخصوص با نقد و ارزیابی تجارب جهانی و
ایرانی برای حل مسأله و نیز تبیین ارزشهای ورودی) به تناسب گرایش تخصصی
خود اهداف ،راهبردها ،سیاستها و برنامههای مورد نظر خود را بصورت منقح و
دستهبندی شده و تفصیلی بیان نمایند.
 )7باتوجه به ماهیت مقاالت سیاست پژوهی پیشنهاد میشود نویسندگان محترم به
مباحث تکمیلی از جمله نحوه ارزیابی سیاستها و تدابیر پیشنهادی ،نگاشتنهادی
و تقسیم کار ملی و بینبخشی (برای اجراء سیاستها) ،الزامات و موانع پیادهسازی و
اجراء ،نحوه تخصیص و تأمین منابع و  ..توجه نمایید.
 )8فهرست منابع
نویســندگان محتــرم بایــد توجــه داشــته باشــند کــه مخاطبیــن یــا مشــتریان ایــن مقــاالت
جامعــه سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان کشــور هســتند .ضمــن آنکــه معیارهــای قضــاوت
داوران فصلنامــه نیــز براســاس مالحظــات بــاال و بطــور ویــژه «دســتاوردها و یافتههــای
سیاســتی مقالــه» خواهــد بــود و لــذا ارائــه یافتههــا و راهبردهــای کلــی ،اجمالــی ،تکــراری
و فاقــد ارزش افــزوده  Added Valuesبــرای مراجــع سیاس ـتگذاری کشــور ،باعــث عــدم
پذیــرش مقــاالت خواهــد شــد.
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سخن نخست

سخن مدیر مسئول
● محمد سلگی

مدیر مسئول
با توجه به بوروکراسی حا کم بر نظام دانشگاهی ایران ،تأسیس نشریات علمی ـ پژوهشی رونق
چشمگیری یافته است .در مواقعی انگیزۀ اصلی از تأسیس چنین نشریاتی بیشتر از آنکه بسط
حوزهای از دانش یا ترویج رویکرد علمی /پژوهشی معینی باشد ،پاسخگویی به اقتضائات
بوروکراتیک دانشگاهی است .در چنین فضایی ،کسب مجوز نشریۀ علمی ـ پژوهشی یا انتشار
نشریات پژوهشی جدید فینفسه برای افراد و نهادها یک مزیت بهشمار میآید و پرسش
ً
از هدف ،ضرورت و رویکرد این نشریات اساسا اهمیتی ندارد؛ مگر بهشکل صوری و در حد
برآوردهساختن همان الزامات بوروکراتیک.
برای فراتررفتن از این رویههای بوروکراتیک پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد
که انتشار یک نشریۀ پژوهشی جدید بر مبنای کدام ضرورت علمی /پژوهشی یا اجرایی/
ً
سیاستگذارانه پذیرفتنی است؟ انتشار یک نشریۀ جدید در میان انبوه نشریاتی که یا مشخصا
بر فرهنگ (به معنای گستردۀ آن) متمرکزند و یا مقالههایی دربارۀ فرهنگ منتشر میکنند،
چه توجیهی دارد؟
تغییر فرهنگی گسترده در ایران پساجنگ -که نشانههای آن پیش از پایان جنگ آشکار
شده بود -و عالقۀ نهادهای رسمی به جهتدهی این تغییرات ،زمینهساز توجه این نهادها
به فرهنگ شد .از جانب دیگر ،در فضای فکری کشور نیز «فرهنگ» منزلتی ویژه یافت .این
توجه به فرهنگ ،هم برآمده از ماهیت انقالب اسالمی (که انقالب فرهنگی نامیده میشد)،
بود و هم متاثر از گرایشهای فکری مسلط در جهان .بهعنوان نمونه ،در حالیکه در دهۀ  50و
 60شمسی محققان و تحلیلگران در تحلیل تحوالت جامعۀ ایران به اقتصاد سیاسی توجهی
خاص مبذول میداشتند ،در دهۀ  70فرهنگ مهمترین مساله و اصلیترین رانۀ تغییر شمرده
شد .حتی تغییرات سیاسی عمده و برآمدن یا به حاشیهرفتن نیروهای سیاسی نیز بیش و
پیش از هر چیز به تحوالت فرهنگی و ارزشی در جامعۀ ایران نسبت داده میشد .هرچند این
فضا دستکم در یک دهۀ اخیر دستخوش تغییر شده ،اما بر مطالعۀ فرهنگ در محافل علمی
و فکری و اداری بسیار موثر بوده است .مروری بر مفاهیم پربسامد در این دوره نشان میدهد
که بهتدریج مفاهیمی مانند «مهندسی فرهنگی»« ،سیاستگذاری فرهنگی»« ،مدیریت
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فرهنگی»« ،راهبرد فرهنگی»« ،رصد فرهنگی» و «فرهنگ عمومی» کاربرد وسیعتری مییابند
و توجه مدیران و شماری از محققان را به خود جلب میکنند .حاصل این توجه ،پروژههای
پژوهشی متعدد و مقاالت متنوع بود .این کوشش خالی از دستاوردهای پژوهشی و مدیریتی
نبوده است ،اما چنانکه امروز بسیاری از محققان و مدیران اذعان میکنند به دالیل مختلف
نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد .طرح چندبارۀ موضوعات پژوهشی ،ابهام دربارۀ
حدود و ثغور مفاهیم و دامنۀ کاربرد آنها ،مرتبطنبودن یافتههای پژوهشها با واقعیتهای
اجتماعی یا مدیریتی کشور و جز آن خود گواهی بر این واقعیت است که این میدان پژوهشی
همچنان از کاستیهایی رنج میبرد.
انتشـار نشـریاتی پژوهشـی کـه مبتنـی بـر برنامـۀ پژوهشـی تعریفشـدهای فعالیـت کننـد،
همـواره بـه ایـن برنامـۀ پژوهشـی وفـادار بماننـد و سرسـختانه ضوابـط علمـی را در پذیـرش و
انتشـار مقاالت رعایت کنند ممکن اسـت راهی به رهایی از دایرۀ بسـتۀ پژوهشهای پرا کنده و
بیهدف و کمثمر باشـد .چنانکه در نوشـتۀ سـردبیر محترم نشـریۀ مطالعات راهبردی فرهنگ
آمـده اسـت «سیاسـتپژوهی» محـور اصلـی فعالیـت ایـن مجلـه خواهد بـود« .سیاسـتپژوهی»
در عرصـۀ فرهنـگ میتوانـد حیطـۀ گسـتردهای از فعالیتهـای پژوهشـی را شـامل شـود .امـا در
عیـن حـال میتوانـد زمینـۀ همبسـتگی موضوعـی میـان مقـاالت ایـن نشـریه را نیـز فراهـم آورد.
چنانکـه محققانـی چـون مـک گیـگان 1یـادآوری میکنند میان «سیاسـت فرهنگ» با «سیاسـت
فرهنگی» تمایزات مهمی وجود دارد .در مفهوم اخیر این گرایش نهفته است که از فرایندهای
منافـع گروههـای اجتماعی را بازتـاب میدهند
ِ
اساسـی کـه خـود تفاوتهـای عمیـق در عالئـق و
غفلـت شـود و در عـوض تمرکـز بـر نحـوۀ صورتبنـدی و اجـرای سیاسـتها گذاشـته شـود .ایـن
شـکل از تحلیـل در نهایـت چنـدان گرهگشـا نخواهـد بـود .ایـن نشـریه میکوشـد میـان ایـن دو
نـوع نـگاه ،توازنـی برقـرار کند.
امید است با همکاری پژوهشگران گرامی حوزۀ فرهنگ این نشریه بتواند بهسهم خویش
گامی در جهت شناخت ،تحلیل و ارزیابی مسائل اصلی فرهنگی کشور بردارد .صمیمانه از
همۀ استادان و محققان ارجمند دعوت میکنیم که با انتشار مقاالت پژوهشی خود در نشریه
یا با نقد سایر مقاالت و نیز با نقد رویکرد و جهتگیری کلی این نشریه به بهبود کیفیت آن
یاری رسانند.
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سخن سردبیر

چرا مطالعات راهبردی فرهنگ؟
● ابراهیم حاجیانی
سردبیر

دغدغـه و پرسـش اولیـه مؤسسـان و دسـتاندرکاران فصلنامـه پیـشرو کـه شـماره نخسـت آن
در محضـر فرهیختـگان و محققـان عالقهمنـد قرارگرفتـه ،از ابتـدا آن بـود کـه باوجـود چندیـن
مجلـۀ فعـال در حـوزۀ مطالعـات و بررسـیهای فرهنگـی (و البتـه رسـانه ،هنـر و سـایر حوزههـای
مرتبـط) چـه نیـازی بـه راهانـدازی و ایجـاد یـک نهـاد جدیـد پژوهشـی آن هـم با عنـوان مطالعات
راهبـردی فرهنـگ وجـود دارد؟ بهخصـوص آنکـه حداقـل دو فصلنامـه بـا عناویـن مشـابه یکـی
راهبـرد فرهنـگ در دبیرخانـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و دیگری راهبـرد فرهنگی اجتماعی
در پژوهشـکده تحقیقـات راهبـردی دبیرخانـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و نیـز مجلات
دیگـری در حـوزه سیاسـتگذاری عمومـی در حـال انتشـار هسـتند .دربـاره ایـن پرسـش طـی
چنـد جلسـه بـا اعضـاء هیئـت تحریریـه اسـتمزاج و موضـوع بـه بحـث و مشـورت گذاشـته شـد
تـا خطمشـی و رویـه مجلـه و وجـه تمایـز آن از سـایر مجلات موجـود مشـخص گـردد کـه نتیجـه
آن بهعنـوان محورهـا ،اولویتهـا و خطمشـی فصلنامـه قابلرؤیـت و مالحظـه همـگان اسـت؛
امـا آنچـه بسـتر ،زمینـه اصلـی و ضـرورت اساسـی بـرای راهانـدازی ایـن مجلـه جدیـد محسـوب
یگـردد نیازمنـد بـه ایضـاح بیشـتری دارد تـا بهواسـطه آن درک بیشـتری از شـرایط اجتماعـی و
م 
محیـط علمـی مرتبـط بـا حـوزه مطالعـات فرهنگـی و بهطور دقیقتـر مطالعات سیاسـت فرهنگی
در ایـران بـه دسـت آیـد.
در پرتـو چرخـش و عطـف توجـه همگانـی بـه حـوزه فرهنـگ پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی
و حتـی در دهـۀ پنجـاه شمسـی ،نظـام برنامهریـزی و سیاسـتگذاری کشـور و مجموعههـای
دولتـی ،رسـمی ،حا کمیتـی و عمومـی بـه اهمیـت مباحـث فرهنـگ و بخصـوص ارتبـاط آن بـا
توسـعه ،صنعتـی شـدن ،شهریشـدن ،ثبـات سیاسـی ،انسـجام اجتماعـی و حتـی امنیـت ملـی
شـدند و اقبـال گسـتردهای بـه سـمت تأسـیس نهادهـا و مؤسسـات فرهنگـی ،تقویـت نهادهـای
موجود و نیز راهاندازی رشتههای دانشگاهی با عناوینی مانند مطالعات فرهنگی ،برنامهریزی
فرهنگـی ،مدیریـت فرهنگـی و سـپس سیاسـتگذاری فرهنگـی شـکل گرفـت و چندیـن گـروه یـا
دپارتمـان علمـی در دانشـکدههای علـوم اجتماعـی ،مدیریـت و سیاسـتگذاری عمومـی (علـوم
سیاسـی) تشـکیل شـد کـه هـر کـدام گرایشها یـا گفتمان خاصـی را نمایندگی میکردنـد اما وجه
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مشـترک آن ،فاصله گرفتن و تمایزیابیشـان از رشـت ه مادر مطالعات و تحقیقات فرهنگی یعنی
مردمشناسـی و انسانشناسـی فرهنگـی بـود .در ایـن رشـتههای دانشـگاهی هرچنـد برخـی
اسـاتید انسانشناسـی دعـوت میشـدند و یـا منابـع مهـم مردمشناسـی گاهـی تدریـس میشـد
امـا شـا کله رشـتهها از تمهـای اصلـی انسانشناسـی فاصلـه داشـت و دغدغههـای جدیـدی
ماننـد صنایـع فرهنگـی ،رویکردهـای انتقـادی و تحلیلـی بـه فرهنـگ ،مدیریـت ،برنامهریـزی،
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سیاسـتفرهنگـی و سـازمانهای فرهنگـی مطمحنظـر قـرار گرفـت .همیـن رویـه و رویکردهـا در
نهادهـا و مؤسسـات فرهنگـی بخصـوص مراجـع باالدسـتی ،سیاسـتگذار و برنامهریـز فرهنگـی
و غیرفرهنگـی کـه مأموریتهـای دیگـری را داشـته و دارنـد ،پیگیـری و دنبـال میشـد .در ایـن
آشـفتهبازار سیاسـتگذاری فرهنگـی و نیـز مطالعـات و پژوهشهـای فرهنگـی چنـد خـط اصلـی
را میتـوان بـه تصویـر کشـید کـه هرکـدام از آنهـا دارای مجموعههـای نهـادی -سـازمانی خـاص
خـود هـم بودهانـد.
گرایـش نخسـت کـه بسـیار پرنفـوذ بـوده و از حمایتهـای رسـمی نیـز برخـوردار بـوده،
ً
سیاسـت فرهنگـی و بهتبـع آن پژوهشهـای فرهنگـی را عرصـهای کاملا قابـل مدیریـت،
ً
دسـتکاری و مداخلـه تصـور مینمـود .ایـن گـروه عمدتـا خاسـتگاهی بهجـز رشـتههای علـوم
اجتماعـی داشـته و دارنـدگان مـدارک مهندسـی  ،علـوم پزشـکی و راهبـردی را شـامل میشـدند.
ایـن گـروه برداشـتی سـطحی از حـوزه فرهنـگ و تغییرات فرهنگی داشـته و به دلیـل نگرانیهای
سیاسـی از یکسـو و دلسـوزی و حساسـیت نسـبت بـه حفـظ و بقـای نظـام ارزشـی ،اعتقـادات و
هویـت ایرانـی -اسلامی از سـوی دیگـر ،مـوج جدیـدی از سندنویسـی و سیاسـتگذاری فرهنگی
باهـدف حفاظـت از فرهنـگ عمومـی را ایجـاد کردنـد .از دیگـر تأ کیـدات این گرایش ،نهادسـازی
فرهنگـی بـود کـه ایـن نیـز تحـت تأثیر نگاه اداری ،تشـریفاتی بـه حوزههای مختلـف فرهنگ بود.
ایـن گـروه بـا بهرهگیـری از مجموعههـای جـوان (و بازهم غیر علـوم اجتماعی) چندین مؤسسـه،
انجمـن ،سـازمان ،مرکـز ،رسـانه ،مجلـه و حتی دانشـکده و دانشـگاه تأسـیس کردنـد و انبوهی از
مقـاالت و کتـب را منتشـر نمودنـد .سیاسـت فرهنگـی در ایـن جریـان از بـاال بـه پائیـن و بیتوجـه
بـه توسـعه (اقتصـادی ـ اجتماعـی) بـوده اسـت.
گرایش یا گروه دوم شـامل حجم وسـیعی از اسـاتید و فار غالتحصیالن رشـتههای غیرمرتبط
بـا حـوزه فرهنـگ بـوده کـه بـه دلیـل اقتضائـات هنجـاری (مدرکگرائـی) جلـب رشـتههای
تـازه تأسـیس مدیریـت و برنامهریـزی فرهنگـی شـده و اینـان نیـز بیشـتر ادبیـات و نظریههـای
مدیریتـی ،حسـابداری ،برنامهریـزی و مدیریـت اسـتراتژیک را در حـوزه فرهنـگ پیـاده و دنبـال
کردهانـد .نتیجـه ایـن مـوج وسـیع فعالیتهای پژوهشـی و علمـی ،در کنار خدمـات مفید آنها،
تولیـد درک بروکراتیـک و سـطحی از فرهنـگ و تحـوالت فرهنگـی و تقلیـل سیاسـت فرهنگـی بـه
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مدیریـت و برنامهریـزی (و امـوری ماننـد سـازماندهی ،تقسـیم کار ،بودجـه ،نیـروی انسـانی و
از ایـن قبیـل) بـود کـه انبوهـی از رسـالهها و مقـاالت را نـگارش و منتشـر کردهانـد .ایـن گـروه از
پژوهشـگران  ،ازنظـر روش ،کمتـر از مطالعـات کیفـی و روشهـای ترکیبـی و روشهـای خـاص
سیاسـتپژوهی بهـره بـرده و همـان روششناسـی رایـج در مدیریـت را در حـوزه فرهنـگ منتقـل
سـاختند .سیاسـت فرهنگـی منتـج از ایـن جریـان ،نـگاه سـطحی بـه فرهنـگ و تحـوالت آن
داشـته و الزامـات سیاسـتگذاری بخصـوص عطـف توجـه بـه روشهـای خـاص راهبردپـردازی و
سیاسـت فرهنگـی را مدنظـر قـرار نمیدادنـد.
امــا گــروه ســوم اســاتید ،فار غالتحصیــان و پژوهشــگران علــوم اجتماعــی و بهخصــوص
مطالعــات فرهنگــی (و تــا حــدودی مطالعــات زنــان و مطالعــات جوانــان) در دانشــگاههای معتبــر
دولتــی و مــادر را شــامل میشــود کــه بهتدریــج نیــم نگاهــی بــه سیاســت فرهنگــی مینمودنــد.
ایــن عــده کــه قاطبــه آنــان هنــوز درگیــر ســؤال از ضــرورت ،لــزوم و جــواز ورود بــه برنامهریــزی و
سیاســت فرهنگــی یــا عــدم جــواز (علمــی -نظــری) بــرای ایــن کار هســتند نیــز درک روشــنی از
بحــث سیاســت فرهنگــی نداشــتند .بهخصــوص آنکــه از ســوی مراجــع سیاسـتگذاری و دولتــی
نیــز دعــوت نمیشــده و تقاضــا و درخواســتی شــفاف ،روشــن و هدایتکننــده از آنهــا بــه عمــل
نمیآیــد؛ یعنــی ســؤاالت و پرســش حکومــت و دولــت از علــوم اجتماعــی دقیــق و مؤثــر نبــوده
ً
و معمــوال بــه دلیــل ضعــف و کماطالعــی مراجــع رســمی (کارفرمایــان) ،پژوهشهــای صــورت
گرفتــه نیــز مقنــع نبــود .حتــی در موضوعاتــی ماننــد مهندســی فرهنگــی و پیوســت فرهنگــی نیــز
کــه دولــت (و بیشــتر شــهرداری تهــران) درخواســت همــکاری مینمــود ،پژوهشهــا ره بهجایــی
دیگــری میبردنــد ،بگذریــم از اینکــه بــه دلیــل تســلط گرایــش انتقــادی (و تــا حــدودی چــپ)
ً
حا کــم بــر برخــی دپارتمانهــای مطالعــات فرهنگــی اساســا نــگاه مثبتــی بــرای پژوهشهــای
راهبــردی در حــوزه فرهنــگ وجــود نداشــت .ازلحــاظ روشــی عمــدۀ مطالعات انجامشــده توســط
محققــان علــوم اجتماعــی ایــران ،از روشهــا و رویکردهــای خــاص سیاس ـتپژوهی بیبهــره
ّ
بــوده و حدا کثــر در ســطح تبییــن (بررســی روابــط همبســتگی و یــا علــی) پدیدههــای فرهنگــی
ً
باقــی میماننــد درواقــع ایشــان معمــوال از اهــداف زمینهیابــی ،ا کتشــافی و توضیحــی -تشــریحی
ً
فراتــر نرفتــه و توصیههــای و پیشنهادهایشــان بــر اســاس تبیینهایشــان اســت گــو اینکــه صرفــا
بــر اســاس فهــم علــل ،ریش ـهها و عوامــل زمین ـهای مســائل فرهنگــی میتــوان بــه سیاس ـتها،
تدابیــر و برنامههــای حــل مســأله نائــل آمــد .قابلذ کــر اینکــه بــه اقتضــاء محدودیتهــای
ً
ســنجش و اندازهگیــری ،معمــوال علــل و عوامــل نیــز محــدود و بــر اســاس چارچــوب نظــری
خاصــی انتخــاب میشــوند و از تحلیــل جامعنگرانــه مســائل شــانه خالــی میکننــد .همچنیــن
مسألهشناســی و شناســایی مســائل نیــز کمتــر از زاویــه کاربــردی و حــل مســأله اســت و نوعــی
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سخن سردبیر

مســألهگریزی آشــکار و نهــان در ادبیــات علــوم اجتماعــی حا کــم اســت.
مجمـل کالم آنکـه هـر سـه ایـن گرایـش حا کـم و جـاری در مجامـع سیاسـتگذاری و
تصمیمسـازی و نیـز دانشـگاهی ،نتوانسـتهاند اشـکاالت و ابهامـات همدیگـر را پوشـش داده
و گامهـای مؤثـر و عملـی را بـرای حـوزه سیاسـتگذاری فرهنگـی بردارنـد .ایـن سـه جریـان کـه
دارای نهادهـا ،مؤسسـات و سـازمانها و نیـز سـخنگویان علمـی و مجلات و فصلنامههـای
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خـاص خـود هسـتند از همگرایـی و نزدیـک سـازی بینشهـای خـود غفلـت کردهانـد .بـه ایـن
معنـی کـه مرا کـز رسـمی کمـا کان بـا رویکـرد آرمانـی در پـی فرهنگسـازی و مهندسـی فرهنگـی
بـدون توجـه بـه شـرایط عینـی و میـدان فرهنـگ هسـتند و جریانـات دانشـگاهی نیـز یـا از گرایش
بـه حـوزه سیاسـت فرهنگـی پرهیـز میکننـد و یـا اینکـه بـه الزامـات سیاسـتپژوهی و روشهـای
آن بیاعتنـا هسـتند ،هرچنـد هرکـدام بهنوبـه خـود منشـأ آثـار و خدماتـی نیـز بودهانـد .بـر اسـاس
ایـن فضـای علمـی و پژوهشـی و مطابـق بـا مأموریتهـای ذاتـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
در حـوزه سیاسـتگذاری و برنامهریـزی فرهنگـی و نیـز ضـرورت انتشـاریافتهها و دسـتاوردهای
پژوهـی پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و ارتباطـات در ایـن عرصـه ،تصمیـم بـه انتشـار فصلنامـه
مطالعـات راهبـردی فرهنـگ گرفتـه شـد تـا در خلال آن بـا رویکـرد جدیـد و نوینـی موضـوع
سیاسـت فرهنگـی موردتوجـه قـرار گیـرد .هـدف از انتشـار ایـن فصلنامه ،عطف توجه به مسـائل
اصلـی و متنـوع فرهنگـی کشـور بـا رویکـرد سیاسـتپژوهی اسـت و بـرای ایـن مهـم بایـد بتـوان
بـا اتـکاء بـه انـواع گرایشهـای علمـی و فکـری موجـود و تلفیـق همگـی آنهـا ،بـرای ارتقـاء نظـام
تدابیـر در حـوزه فرهنـگ تلاش کـرد .مسـئله مشـخص آن اسـت کـه قلمـرو فرهنـگ را از انحصـار
نیروهـای سیاسـی کـه شـأن آن را تنـزل میدهنـد خارج کرد و از سـوئی محققـان علوم اجتماعی
و مطالعـات فرهنگـی را بـه سـمت مطالعـات سیاسـتی در حـوزه فرهنـگ سـوق داد؛ بنابرایـن
ایـن مجلـه تلاش دارد تـا عرصـهای بـرای انتشـار مقـاالت و پژوهشهائـی باشـد کـه بـا رویکـرد
سیاسـتپژوهی اجرا و انجام شـدهاند و دغدغه حل مسـأله را داشـته باشـند؛ بنابراین از انتشـار
ً
مطالـب و مقاالتـی کـه بـا روشهای خاص این حـوزه که عمدتا ترکیبی ،فراتحلیل ،سـنتزپژوهی
و روشهـای آیندهپژوهانـه و برنامهریـزی اسـتراتژیک و از ایـن قبیـل هسـتند اسـتقبال میکنـد،
ّ
هرچنـد از قلـت آثـار علمـی در ایـن عرصـه هـم مطلـع هسـتیم.
ازنظـر سـاختار و شـکل مقـاالت ،انتظـار مـیرود متـن مقـاالت در ایـن فصلنامـه دارای انـدک
تفاوتهـای شـکلی بـا سـایر فصلنامههـا باشـند و تأ کیـد بیشـتری بـر طـرح مسـأله ،بررسـی
راهبردهـا و ارزیابـی گزینههـا ،مالحظـات اجرائـی (مثـل اجـرا پژوهـی) و تدویـن سیاسـتهای
راهبردی داشته باشند؛ بنابراین ،بر اساس مباحث مطروحه در هیئت تحریریه یک چارچوب
ً
کلـی بـرای آشـنایی نویسـندگان ارائـه شـده اسـت؛ اما قطعـا نمیتوان بـرای موضوعات سیاسـتی

چرا مطالعات راهبردی فرهنگ؟

مختلف از یک اسـلوب پیروی کرد و به تعداد مسـائل و دغدغههای فرهنگی ،سـاختار مقاالت
میتوانـد شـکل گیـرد.
در پایــان الزم میدانــم از رئیــس ،مدیــران و همــکاران محتــرم پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات کــه امــکان و مجــال انتشــار ایــن فصلنامــه را فراهــم ســاختند قدردانــی کنــم .همچنین
از تمامــی اعضــاء تحریریــه کــه باوجــود مشــغلههای فــراوان بــرای عضویــت در ایــن فصلنامــه و
همــکاری بــا آن قبــول زحمــت نمودنــد ،سپاســگزاری کنــم .امیــد اســت بــا همدلــی ،همفکــری
و همــکاری مجموعــه اســاتید ،پژوهشــگران و دانشــجویان عالقهمنــد بتوانیــم در ایــن مجلــه
گامهــای مؤثــر و معنـیداری را بــرای توســعه دانــش سیاسـتگذاری فرهنگــی برداریم .انشــاءاهلل
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رسانه ،فرهنگسازی و باروری:
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از
رویکرد فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
● محمدجالل عباسیشوازی ،1نصیبه اسمعیلی

2

چکیده
کشور ایران از دهۀ  1380بهعنوان یکی از کشورهای دارای باروری پایینتر از سطح جانشینی شناخته
میشود .بر این اساس ،برنامهریزان و سیاستگذاران به دنبال ارائۀ راهکارهای مناسب و کارآمد با
هدف افزایش باروری هستند .هدف مقالۀ حاضر شناسایی و اولویتدهی به شاخصهای تأثیرگذار
بر باروری در ایران با استفاده از مدل ارزیابی مبتنی بر فرایند تحلیل سلسلهمراتبی است .بدین
منظور ،پرسشنامۀ خبره طراحی و توسط خبرگان علمی تکمیل شد و سپس نتایج استخراجشده
از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار ا کسپرت چویس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تجزیه و
تحلیل نتایج بهدستآمده ّ
مبین این است که بر اساس دیدگاه خبرگان ،شاخص رسانههای جمعی
بیشترین اثرگذاری و شاخص وضعیت اقتصادی خانوار دارای کمترین اثر در باروری زنان است .از بین
شاخصهای رسانه ،تلویزیون و اینترنت و شبکههای مجازی تأثیر قابلتوجهی بر بارروی دارند .از
دیدگاه خبرگان در بین زیر شاخصهای موثر بر باروری ،تقسیم کار برابر بین زن و مرد در خانواده رتبۀ
اول را در بین شاخصهای مؤثر بر باروری به خود اختصاص داده است .تجربه کشورهای با باروری
پائین بیانگر تاثیر گذاری مثبت برابری جنسیتی بر نگرش و رفتار باروری در خانواده است ،و از اینرو
تا کید بر این مهم در محتوی برنامههای رسانهای میتواند بطور غیر مستقیم بر نگرش و رفتار زوجین
در مورد فرزندآوری موثر باشد .به نظر میرسد از دیدگاه خبرگان علمی در این مطالعه ،فرهنگسازی
هدفمند درمورد افزایش باروری از طریق شناخت مخاطبین آ گاه و تحصیلکرده و بهرهگیری از شواهد
علمی و ارائه مطالب اقناعی برای آنان نقش مؤثری در تغییر ایده و رفتار زوجین در مورد باروری داشته
باشد .بدیهی است ایجاد بسترهای الزم برای تحقق ایده های جوانان و زوجین در مورد ازدواج و
فرزندآوری نیز نقش مهمی ایفا می کند.

واژ گان کلیدی
باروری پایین ،خبرگان ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،رسانهها ،فرهنگسازی ،سیاستگذاری.
تاریخ پذیرش1400/03/28 :
تاریخ دریافت1400/03/19 :
 .1استاد جمعیتشناسی دانشگاه تهران و استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیا
 .2دانشجوی دکتری جمعیتشناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
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مقاله

مقدمه
در چنـد دهـۀ گذشـته ،نگرانیهـای جمعیتـی در جهـان و ایـران مربـوط به رشـد سـریع جمعیت
حـال حاضـر جمعیتـی متمرکـز بـر بـاروری پاییـن و زیـر سـطح
در اثـر بـاروری بـاال بـود .امـا مسـئلۀ ِ
جانشـینی اسـت .بـاروری پاییـن بـه یـک حـوزۀ مهـم در تحقیقـات جمعیتشناسـی تبدیـل
شـده اسـت ،چـرا کـه بـاروری در بسـیاری از کشـورها بـه سـطح زیر جانشـینی کاهش یافته اسـت
( Bulatao &Bongaarts, 2006؛  .)Lutz , 2006ایـران نیـز از دهـۀ  1380در زمـرۀ کشـورهای بـا
نتـر از حـد جانشـینی محسـوب میشـود .مطالعـات انجامشـده درمـورد سـطح و
بـاروری پایی 
رونـد بـاروری در ایـران نشـان میدهـد کـه در سـه دهـۀ اخیـر باروری کاهش چشـمگیری داشـته
اسـت ( .)Abbasi-Shavazi et al, 2009میزان باروری کل در ایران در سـال  1385به زیر سـطح
جانشـینی و حـدود  1/9فرزنـد و در سـال  1390بـه حـدود  1/8فرزنـد کاهـش یافـت (عباسـی
ً
شـوازی و حسـینی چاوشـی ،)1390 ،ولی مجددا با اندکی افزایش در سـال  1395به  2/01فرزند
رسـید ،و سـپس از سـال  1397طـی یـک رونـد کاهشـی ،میـزان بـاروری کل حـدود  1/8فرزنـد در
سـال  1398اعلام شـد (مرکـز آمـار ایـران1396 ،؛ سـازمان ثبـت احـوال ایـران 1397 ،و .)1398
در ایران مطالعات مختلفی با هدف تبیین باروری انجام شده است .نتایج این مطالعات
به عوامل متعددی مانند :تحصیالت ،سن ازدواج ،برنامههای تنظیم خانواده ،تأثیر اینترنت
و شبکههای مجازی ،توسعهیافتگی ،دینداری ،برابری جنسیتی ،استقالل زنان ،اشتغال،
ناامنی اقتصادی ،تغییر در الگوهای فرزندآوری ،تأثیر شبکههای اجتماعی ،فشار اجتماعی
مطلوبیت فرزندآوری ،تعامالت اجتماعی ،تغییر در ارزشهای فرزندآوری ،اجرای سیاستهای
جمعیتی توسط دولتها ،تحوالت خانواده و ...اشاره داشتهاند (Abbasi-Shavazi et al,
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2007؛ کالنتری و همکاران1389 ،؛ مطیع حقشناس1382 ،؛ عباسی شوازی و علیمندگاری،
1389؛ ترابی1390 ،؛ 1391؛ محمودیان1383 ،؛ کنعانی1385 ،؛ عباسی شوازی و خواجه صالحی،
1392؛ Abbasi-Shavazi et al, 2009؛  Erfani & McQuillan, 2008؛ ضیایی بیگدلی و همکاران،
1385؛ رازقی نصرآباد و سرایی1393 ،؛ رازقی نصرآباد و همکاران1399 ،؛ Hosseini- et al, 2006
Chavoshi؛ عباسی شوازی و خانی1393 ،؛ عباسی شوازی و دوراهکی1396 ،؛ عباسی شوازی،
1381؛ مدیری و رازقی نصرآباد1394 ،؛ محمودیانی و صادقی1393 ،؛ صادقی و اسمعیلی،
1399؛ عباسی شوازی و اسمعیلی.)1399 ،
ّ
در مطالعات صورتگرفته از روشهای مختلف تحلیل کمی و کیفی بهره گرفته شده و
نتایج ارزشمندی نیز حاصل شده است .بااینحال ،مرور ادبیات پژوهشی نشان میدهد
که در کشور ایران در حوزۀ باروری مطالعۀ مبتنی بر دیدگاههای خبرگان علمی که نتایج آن
با روش تحلیل سلسلهمراتبی تحلیل شده باشد صورت نگرفته است .بهرهگیری از دیدگاه
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خبرگان جمعیتی با توجه به تجارب پژوهشی آنها در این حوزۀ کاری میتواند در شناسایی
و رتبهبندی عوامل مؤثر بر باروری ،بهویژه در شرایط فعلی که افزایش باروری یکی از ضروریات
جامعۀ ایرانی محسوب میشود ،بسیار سودمند و تأثیرگذار باشد.
عالوه بر آن ،وا کاوی و ارائۀ دیدگاههای تخصصی خبرگان در اجرایی شدن سیاستهای
کلی «جمعیت» ابالغی رهبر معظم انقالب مؤثر خواهد بود .بند اول سیاستهای کلی
جمعیت مربوط به پویایی و بالندگی جمعیت و افزایش باروری به بیش از سطح جانشینی
است .برای نیل به هدف مذکور ،سیاستگذاران و برنامهریزان درصدد ایجاد بستری برای
افزایش باروری هستند .در این بین ،استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی و استفاده از
نظر خبرگان علمی میتواند در تصمیمگیری درست و صحیح برنامهریزان برای افزایش
باروری بسیار نقشآفرین باشد .بسیاری از صاحبنظران معتقدند كه تصمیمگیری مبتنی
بر دیدگاههای جمعی خبرگان یک اصل مدیریتی برای برنامهریزی صحیح به شمار میرود.
تصمیمگیری بر برنامهریزی ،سازماندهی و كنترل مبتنی بوده و در یک سیستم مدیریتی
نقش اساسی ایفا میکند .بر اساس نظر سایمون ،تصمیمگیری در کنار مدیریت و برنامهریزی
از جایگاه یکسانی برخوردار است ( .)Simon, 1972; 1976; 1990همچنین بنا به نظر نیومن و
کونراد ،كیفیت و نقش مدیریت تحت تأثیر مستقیم كیفیت در تصمیمگیری است (Newman
 .)& Conrad, 1994لذا بر مبنای دیدگاه صاحبنظران ،تحقق یک مدیریت و برنامهریزی
صحیح و هدفمند در قالب تصمیمگیری صحیح تبلور خواهد یافت (قدسیپور1382 ،؛ 1384؛
آذر و رجبزاده1381 ،؛ اصغرپور1381 ،؛ 1385؛ توفیق.)1381 ،
تصمیمگیری انتخاب مبتنی بر تفکر و نظرهای جمعی بهمنظور ترسیم مسیری است که
میتواند یک سیاستگذاری را در تحقق اهداف موردنظر موفق کند .بنابراین تصمیمگیری
مستلزم انتخاب بهترین راه از میان انبوهی از مسیرهای مختلف است .شناسایی مسیرهای
ممكن و انتخاب بهترین مسیر از میان آنها به اطالعات دقیق و مبتنی بر نظرهای خبره نیاز
دارد .در صورتی تصمیم رضایتمندانه خواهد بود که با توجه به معیارهایی مختلف اتخاذ
شده باشد .معیارهای تأثیرگذار در یک تصمیمگیری موفق میتواند بر اساس مجموعهای
از شاخصهای دارای اولویت معرفی شود .در مسائل تصمیمگیری چندمعیاره چنانچه
1
تصمیمگیری و انتخاب بر اساس چندین شاخص انجام شود ،آن را تصمیمگیری چندشاخصه
مینامند (قدسیپور1382 ،؛ 1384؛ آذر و رجبزاده1381 ،؛ اصغرپور1381 ،؛ 1385؛ توفیق،
1391؛ تقیزاده یزدی و همکاران .)1398 ،ازآنجاییکه عوامل متعددی در باروری تأثیرگذار
هستند ،برای ارزیابی و رتبهبندی این عوامل ،از تکنیک تصمیمگیری چندشاخصه استفاده
)1. Multiple Attribute Decision Making (MCDM
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شده است .یکی از بهترین روشهای مطرح در تصمیمگیری چندشاخصه روش تحلیل
سلسلهمراتبی 1است .روش مذکور امکان مقایسۀ زوجی 2بین شاخصهای مختلف را فراهم
میکند .بدینترتیب ،مقالۀ حاضر برای شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر باروری از تکنیک
تحلیل سلسلهمراتبی استفاده کرده است.
مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
 بااهمیتترین و کماهمیتترین شاخصها و زیرشاخصهای مؤثر بر باروری از دیدگاهخبرگان کداماند؟
 میزان اهمیت هریک از این شاخصها و زیرشاخصها به چه صورت است؟در این مقاله ابتدا ،نظریههای مطرح در حوزۀ باروری مرور و سپس تحقیقات انجامشده
در این حوزه بهمنظور استخراج و شناسایی شاخصها و زیرشاخصها مورد توجه قرار میگیرد.
در گام بعدی روش انجام پژوهش ،که بر تکنیک تصمیمگیری چندشاخصه و روش تحلیل
سلسلهمراتبی مبتنی است ،تشریح میشود .در ادامه ،ساختار سلسلهمراتبی توصیفکنندۀ
مدل پژوهشی استفادهشده در این تحقیق ارائه میشود .در پایان ،پس از انجام مراحل
جمعآوری و استخراج دادهها ،با استفاده از نرمافزار ا کسپرت چویس( 3انتخاب خبرگانی)،
نتایج استخراج و تجزیه و تحلیل میشوند.
مبانی نظری پژوهش
تمایالت و رفتارهای باروری را میتوان در دو رویکرد ساختاری و ایدهای مورد بررسی قرار داد
(عباسی شوازی و رازقی نصرآباد .)1391 ،از تبیینهای ساختاری میتوان به نظریۀ اقتصاد خرد
باروری ،برابری جنسیتی و تبیین نهادی اشاره کرد ،و از تبیینهای ایدهای به نظریۀ انتقال
دوم جمعیتی و نظریۀ اشاعه پرداخته میشود .در این بخش ،ابتدا رویکردهای ساختاری و
در ادامه رویکردهای ایدهای بررسی و مرور خواهد شد.
رویکرد اقتصادی به باروری
بــر اســاس ایــن نظریــه ،افــراد در تصمیمگیــری بــرای فرزنــدآوری محاســباتی را مبتنی بــر چارچوب
حدا کثــر ســودمندی مــورد توجــه قــرار میدهنــد .در صورتــی فرزنــدآوری انجــام میشــود که ســود
یــک فرزنــد از هزینــۀ آن بیشــتر باشــد .در زمــان تــورم و رکــود اقتصــادی ،زنــان فرزنــدآوری را بــرای
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)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
2. Paired Comparison
3. Expert Choice
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کســب تجربــۀ کاری و تحصیــات بیشــتر بــه تأخیــر میاندازنــد .رکــود ،تــورم اقتصــادی کوتاهمــدت،
بحرانهــای شــدید ســطح بــاروری مقطعی و نســلی بــاروری را تحت تأثیر قــرار میدهنــد (Lee, 1990؛
 .)Sobotka,2011بــر اســاس نظریــۀ اقتصــادی ،در ایــن پژوهــش شــاخص وضعیــت اقتصــادی
خانــوار انتخــاب شــد و زیرشــاخصهای وضعیــت مســکن خانــوار ،ســطح درآمــد خانــوار و وضعیــت
اقتصــادی خانــوار نســبت بــه  5ســال گذشــته انتخــاب و بــه تأییــد خبــرگان رســید.
برابری جنسیتی
ً
ً
معموال گفته میشود «تولیدمثل امری زنانه است» .با فرض اینکه زنان کامال در تصمیمگیری
راجع به داشتن یا نداشتن فرزند آزاد باشند و به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی داشته
باشند ،این موضوع صحیح است .مطالعات جنسیتی تالش کردهاند که جایگاه و نقش زنان
را در مرکز مباحثات قرار دهند ( .)Leridon, 2015در سطح اجتماعی یا نهادی برابری جنسیتی
به این معناست که آیا زنان و مردان فرصتهای مشابهی برای نیل به تحصیالت ،مشارکت
اقتصادی ،بهداشت و توانمندسازی سیاسی دارند یا نه .هنگامی که زنان فرصتهای
تحصیلی و شغلی مشابهی با مردان دارند ،به دلیل از دست ندادن فرصتهای در دسترس،
فرزندآوری را محدود و به تعویق میاندازند ( .)McDonald, 2001نظریۀ برابری جنسیتی به
این مسئله اذعان دارد که در جامعه فرصتهای برابری بین زنان و مردان در امر تحصیلی و
شغلی فراهم است و نظامهای خانوادگی نیز باید به این برابری بین زنان و مردان برسند؛ یعنی
همانقدر که زنان در بیرون از خانه مشارکت دارند مردان نیز باید در خانه مشارکت داشته
باشند تا زنان مجبور نباشند بین فرزندآوری و تحصیل یا اشتغال دست به انتخاب بزنند .بر
اساس نظریۀ برابری جنسیتی و دیدگاه خبرگان ،شاخص مذکور انتخاب و زیرشاخصهای
تقسیم کار برابر در کارهای خانه ،تقسیم کار برابر در امور فرزندان و نگرش برابری نقشهای
زنان و مردان در خانواده و جامعه انتخاب شده و در پرسشنامۀ خبرگان مطرح شدند.
تبیین نهادی
این نظریه متمرکز بر ارتباط بین ساخت نهادی حا کم بر جامعه و رفتار باروری است .تبیین
نهادی ساختارهای موجود در جامعه را مرتبط با مؤلفههای تغییر جمعیتی در نظر میگیرد.
این دیدگاه ،با در نظر گرفتن ساختار نهادی متفاوت در هر جامعه ،معتقد به مدلهای
متفاوتی از انتقال باروری در هر جامعه است ( .)McNicol, 1980از منظر این نظریه ،نقش
دولت هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم از طریق تأثیری که دولتها میتوانند
در ساخت نهادی حا کم بر جامعه بگذارند اهمیت دارد .مکنیکل معتقد است دولت نقش
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مهمی در تغییرات باروری دارد .دولتها و سیاستگذاران از طریق اجرای بهتر سیاستها ،برنامه و
کیفیت خدمات میتوانند نقش تأثیرگذاری در باروری داشته باشند ( .)McNicol, 2001بر اساس
نظریۀ مکنیکل ،شاخص تسهیالت دولتی انتخاب شد و زیرشاخصهای کمک نقدی مالی
به خانوادهها ،ارائۀ کمکهزینۀ زایمان ،ایجاد شغل با درآمد مناسب برای والدین ،دسترسی
به مهدکودک با هزینۀ کمتر و مناسب ،افزایش بیمههای بازنشستگی با نظر خبرگان انتخاب
و در پرسشنامه مطرح شدند.
همانطور که بیان شد ،در ادامه به دستۀ دیگری از تبیینهای کاهش باروری اشاره
میشود که بر تغییرات ایدهای و نگرشی بهمنزلۀ یکی از مؤلفههای مهم کاهش باروری تأ کید
دارند .از تبیینهای تغییرات ایدهای میتوان نظریۀ انتقال دوم جمعیتی و رویکرد اشاعه را نام
برد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.
نظریۀ انتقال دوم جمعیتی
یکی از نظریاتی که در تبیین باروری پایین مورد استفاده قرار میگیرد نظریۀ انتقال دوم
جمعیتی 1است .این نظریه بیان میکند ،به دلیل تحول در ارزشهاست که مؤلفهها و
شاخصهای جمعیتی دچار تغییر شدهاند ( .)Van de Kaa, 1997بر این اساس ،ارزشها
در باروری در خانوادۀ مدرن به سمت کاهش تعداد فرزندان است .مبتنی بر نظریۀ انتقال
دوم جمعیتی ،شاخصهای ارزش فرزندان و نگرش به مطلوبیت فرزندآوری انتخاب شدند.
در خصوص شاخص ارزش فرزندآوری ،زیرشاخصهای مثبت ازجمله تنها نبودن در دوران
پیری ،تقویت رابطۀ زناشویی به دلیل داشتن فرزند ،لطمه به تربیت فرزند بهواسطۀ تعداد
کم فرزند ،نیاز فرزندان به خواهر و برادر با نظر خبرگان انتخاب و در پرسشنامه مطرح شدند.
شاخص نگرش مطلوبیت فرزندآوری نیز با زیرشاخصهای مذهبی بودن ،شاغل بودن مادر،
تعداد فرزندان در حال حاضر زنده ،و وضعیت اقتصادی خانوار با نظر خبرگان انتخاب و در
پرسشنامه مطرح شدند.
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نظریۀ اشاعه
بر اساس این نظریه ،آنچه باعث تغییر نگرش افراد به باروری میشود گسترش و اشاعۀ ایدهها
و ارزشها در سطح کالن و اجتماع است (Retherford & Palmore, ; Wilson & Cleland, 1987
 .)1983بر اساس نظریۀ اشاعه ،تعامل افراد با یکدیگر و همچنین استفاده از رسانههای جمعی
باعث تغییر رفتار زنان در تصمیمگیری برای باروری میشود .بر اساس این نظریه ،سه شاخص
(1. Second Demographic Transition )SDT

رسانه ،فرهنگسازی و باروری

رسانههای جمعی ،تعامل ،یادگیری اجتماعی و فشار اجتماعی مطرح شدند .زیرشاخص
رسانههای جمعی شامل رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و اینترنت و شبکههای مجازی بودند ،و
زیرشاخصهای تعامل یعنی یادگیری اجتماعی ،استقالل ،و تحصیالت زنان با نظر خبرگان
انتخاب و در پرسشنامه مطرح شدند .در شکل  ،1بهصورت شماتیک نظریههای مطرح در
ﺑﺎرورياند.
ﮐﻨﻨﺪةشده
داده
حوزۀ باروری نشان
ﺷﮑﻞ  .1ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف
زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎﻻي
اﻗﺘﺼﺎدي

اﺣﺘﺴﺎب آﻧﻬﺎ

ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ
ﻧﻬﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻗﺪاﻣﺎت و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ

روﯾﮑﺮد
اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎروري

1

ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﻮر

2

ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ

 3ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎدي

ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺮاﺑﺮي
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي
داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ

ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺣﺪاﮐﺜﺮي
ﺳﻮدﻣﻨﺪي

ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺳﻮد

ﺑﺎروري

ﻧﻬﺎد ﻓﺮد ﻣﺤﻮر

ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎدي

ﺗﻤﺮﮐﺰ

ارﺗﺒﺎط

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎروري در
ﺧﺎﻧﻮاده

ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪان

رﻓﺘﺎر ﺑﺎروري

روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎري

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارزش و
ﻧﮕﺮش زوﺟﯿﻦ

ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﮑﺎن

ﻓﺮد

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﻧﻮآوري

4

اﻧﺘﻘﺎل دوم
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

 5ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺷﺎﻋﻪ

ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪه
و ارزش در
ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش
اﻓﺮاد

ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد

روﯾﮑﺮد اﯾﺪهاي

اﺳﺘﻔﺎده از
رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻓﺘﺎر
ﺑﺎروري

در ﻣﺮور ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺣﻮزة ﺑﺎروري ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮردِ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺑﺎروري
کنندۀﻗﺎدر
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد
دﻫﺪ.هازاﯾﻦرو
ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
و از ﯾﮏ زاوﯾﮥ ﺧﺎص و ﻣﺤﺪود ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺎروري
باروری
های تبیین
نظری
شماتیک
شکلرا.1
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از آن ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻊ
و دﻗﯿﻖ ﺑﺎروري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎروري ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
بندی ﺑﺎروري
ع در ﺣﻮزة
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از
حوزۀدر اداﻣﮥ
ی رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
نظریهﺷﻮﻧﺪ.به تبیین بخش
رسیدﻣﺮورکهو هر
ﺻﻮرتجم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاین
توان به
ﻣﻘﺎﻟﻪ،می
باروری
ﺑﺎروري
ﻣﺴﺌﻠﮥهها
مرور ﺑﻪنظری
ودر
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪراﺑﺎﺷﺪمورد
باروری
محدود
خاص و
پرداخته
ﺳﻮيمطالعه
مورد
فرایند
ﺑﺮرﺳﯽ از
محدودی
ﻣﻮﺿﻮع از ِ
مسئلۀﺻﻮرت
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
زاویۀ روﯾﮑﺮد
یکﺑﺎروري ﺑﺎ
ﮐﻪ وﺑﻪ ازﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ادﺑﯿﺎت
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
اﺷﺎره
ﻤﻠﻠﯽ
اﻟ
ﺑﯿﻦ
و
ﻣﻠﯽ
ﺳﻄﺢ
در
ﺑﺎروري
ة
ﺣﻮز
ﺑﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌ
از
ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﻪ
اداﻣﻪ
در
.
دارد
وﺟﻮد
زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ
در
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻸ
رو
ازاﯾﻦ
ﻧﺸﺪ،
ﯾﺎﻓﺖ
ارزیابی قرار میدهد .ازاینرو تحقیقات موجود قادر نخواهند بود تبیین جامعی از باروری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و زﯾﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
یکﻣﺆﺛﺮمدل
انتخاب و
ﻋﻮاﻣﻞ از هر
حاضر،
مقالۀ
شد ،در
طور
دهند) 1.هما
ارائه
ﻟﻮﺋﯿﺲ و ﺑﯿﮑﺮ
ﻓﺮزﻧﺪآوري
شاخصیزﻧﺎن ﺑﺮاي
نظریه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
ﻣﺘﻌﺪدي را ﮐﻪ در
ﺑﺎروري،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  2ﺑﺮ
ذکرﺳﺮاﯾﺖ
کهﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ
ن در
،(2014
4
3
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ اﻧﮕﯿﺰة ذاﺗﯽ و اﻧﮕﯿﺰة ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ذاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻦ ﻓﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﺟﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ
پژوهشی ساخته شده و از آن برای تبیین جامع و دقیق باروری استفاده میشود .زمانی که
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدي اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﺮوﻧﯽ از زﻣﯿﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﺑﻪوﯾﮋه از واﻟﺪﯾﻦ و دوﺳﺘﺎن
بهينگاه
توان
باشد ،م
مدلی
مبتنیﺑﺎﻻبر
متعددی
های
برخاستهﯾ از
باروری
نگاه
ﺟﯿﻦ ﺑﺮا
یة زو
اﻧﮕﯿﺰ
جامعﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ،
ﻓﺮزﻧﺪآوري
ﯾﯽ ﺑﺮاي
ارزش ﺑﺴﯿﺎر
اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
نظریدرهﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮏ زوج
آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ
ﻧﺎﺷﯽبهﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮد
ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوري اﻧﮕﯿﺰة اﻓﺮاد را ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در
عمیق و همهجانبه به مسئلۀ باروری رسید .در ادامۀ مقاله ،برخی از تحقیقات صورتگرفته در
اداﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﻓﺮدي زوﺟﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد رﻓﺘﺎر ﺑﺎروري ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
شوند.ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮاﯾﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ی ﺑﺎروري
ﮔﯿﺮﻧﺪم ﮐﻪ
ﺑﯿﮑﺮ وﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ
حوزۀﺷﻮد.
ﮐﻢرﻧﮓ
بررسی
ﻟﻮﺋﯿﺲ ومرور
باروری
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺎﻓﻤﻦ  (1975) 5اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪآوري را ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻓﺮزﻧﺪآوري  6ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه وي ،ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﻓﺮدي اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺪن ﺧﺎص  7اﺳﺖ .ﻫﺎﻓﻤﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
پژوهشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮيﺗﺮ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
پیشینۀﻓﺮدي در زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي

رویکرد
باروری& با
. Lois
بر مبنای بررسی ادبیات موضوع از سوی نگارندگان ،پژوهشی که به مطالعۀ Becker
. Social Contagion
زمینه
Motivationsدر این
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی صورت گرفته باشد یافت نشد ،ازاینرو خأل تحقیقی
. Intrinsic
۱
۲
۳

. Extrinsic
. Hoffmann
.Value of Children
۷
. Specific Socialization
٤
٥
٦
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مقاله

وجود دارد .در ادامه به برخی از مطالعات مرتبط با حوزۀ باروری در سطح ملی و بینالمللی
اشاره خواهد شد که در استخراج شاخصها و زیرشاخصها از نتایج ارزشمند این تحقیقات
استفاده شده است.
لوئیس و بیکر ،)2014( 1در بررسی تأثیر سرایت اجتماعی 2بر باروری ،عوامل متعددی را که
4
در تصمیمگیری زنان برای فرزندآوری مؤثر هستند به دو دستۀ انگیزۀ ذاتی 3و انگیزۀ بیرونی
تقسیم کردند .از انگیزههای ذاتی میتوان به سن فرد ،تعداد فرزندان موجود ،وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی شدن و سایر خصوصیات فردی اشاره کرد .در مقابل ،تأثیرات بیرونی
از زمینۀ اجتماعی فرد بهویژه از والدین و دوستان فرد ناشی میشوند .آنان معتقدند ا گر یک
زوج در جامعهای باشند که ارزش بسیار باالیی برای فرزندآوری قائل است ،انگیزۀ زوجین
برای بچهدار شدن تقویت میشود .برعکس ،نظرهای منفی اجتماعی نسبت به فرزندآوری
انگیزۀ افراد را کمرنگ میکنند .شایان ذکر است که در ادامه انگیزههای فردی زوجین برای
بچهدار شدن بر جامعه تأثیر میگذارند که همین امر باعث میشود رفتار باروری تقویت یا
در مقابل کمرنگ شود .لوئیس و بیکر نتیجه میگیرند که باروری تحت تأثیر فرایند سرایت و
تعامل اجتماعی است.
5
در تحقیقی دیگر ،هافمن ( )1975انگیزههای فردی برای فرزندآوری را تحت مفهوم ارزش
فرزندآوری 6برای والدین بالقوه در نظر گرفت .از دیدگاه وی ،عوامل و انگیزههای فردی اغلب
تحت تأثیر فرهنگ بوده و نتیجۀ یک اجتماعیشدن خاص 7است .هافمن معتقد است که
انگیزههای فردی در زمینههای مختلف اجتماعی میتوانند قویتر یا ضعیفتر باشند ،اما
ً
برای هر فرد نسبتا پایدار میمانند .بدین معنا که هنجارهای اخالقی و اجتماعی مذهبی
بهراحتی تغییر نمیکنند .همچنین ،در برخی فرهنگها ،داشتن کودک عامل قدرت و نفوذی
است که بهسختی میتوان آن را نادیده گرفت .بدین صورت که کودکان میتوانند هویتساز
باشند و در مقایسههای اجتماعی به والدین یک مزیت رقابتی بدهند .البته میتوان آنها را
برای محدود کردن آزادی والدین و همچنین ایجاد هزینههای مالی نیز در نظر گرفت.

1. Lois & Becker
2. Social Contagion
3. Intrinsic Motivations
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4. Extrinsic
5. Hoffmann
6. Value of Children
7. Specific Socialization
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برناردی )2003( 1به عامل فشار اجتماعی 2در فرزندآوری تأ کید کرد .از دیدگاه وی ،زمانی
که یک شخص فشار هنجاری از محیط اجتماعی دریافت میکند ،این فشار میتواند نتیجۀ
ً
پاداشهای پیشبینیشده برای انطباق با انتظارات اجتماعی (مثال ،بچهدار شدن در یک
سن خاص) و تحریمهای 3احتمالی در صورت عدم انجام آنها شود .از دیدگاه او ،فشار
اجتماعی به الزام تطبیق انتظارات شخص با انتظارات دیگران در زمینۀ باروری منجر میشود.
هورنا ک و مکاننی )2001( 4در مطالعۀ تأثیر رسانههای جمعی بر رفتار باروری نشان دادند که
زمان استفاده از رسانه ،تأثیرپذیری از ایدههای سیاسی اعضای نخبه و تأثیرات کلی ایدههای
حا کم بر جامعه به افزایش ارزشهای فرزندآوری منجر شده و در ادامه از طریق سازوکار سرایت
اجتماعی باعث افزایش باروری میشوند .در میان رسانههای جمعی ،استفاده از تلویزیون
دادن مطلوبیت و هنجار کردن فرزندآوری
بهصورت معناداری با باروری از
مسیر تحت تأثیر قرار ِ
ِ
5
ارتباط بیشتری دارد .در همین زمینه ،باستن ( )2010به بررسی رابطۀ تلویزیون و باروری
پرداخته است .سؤال اصلی پژوهش او این است که چگونه رسانههای جمعی میتوانند
در تأثیرگذاری بر تغییر ترجیحات و نتایج باروری نقش داشته باشند .نتایج تحقیق وی
نشان داد ،تلویزیون نقشی چندوجهی در شکلگیری روشهای تصمیمگیری افراد در مورد
رویدادهای جمعیتی و تعامالت بهداشت عمومی بازی میکند .رسانههای جمعی بهخصوص
تلویزیون در شکلدهی نگرش نسبت به اندازۀ خانواده بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم
از طریق برنامههای تلویزیونی میتوانند هنجار نرمال تعداد فرزند را در جامعه رواج دهند.
نتیجۀ مذکور منطبق با برخی از مطالعات در این حوزه است (Gerbner et al, 1999؛Bankole
et al, 1996؛ Diase, 1996؛ Casterline, 2001؛.) Faria &Potter,1999
بیــاری و همــکاران ،)2019( 6در بررســی تأثیــر افزایــش ســرعت اینترنــت بــر رفتــار بــاروری
زنــان کــه در کشــور آلمــان انجــام شــد ،نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش دسترســی زنــان بــه اینترنــت
پرســرعت ،بــاروری زنــان شــاغل بهصــورت معنــاداری افزایــش مییابــد ،بــه دلیــل اینکــه زنــان
میتواننــد بهصــورت دورکاری و از منــزل فعالیتهــای شــغلی خــود را انجــام دهنــد .بدینترتیــب
ایــن امــر باعــث رضایــت فرزنــدان میشــود و درنهایــت زمینههــای فرزنــدآوری را بــرای زنــان مهیــا
میکنــد.
1. Bernardi
2. Social Pressure
3. Sanctions
4. Hornik & McAnany
5. Basten
6.Billari et al.
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تقواییفرد و همکاران ( ،)1398تأثیر مصرف رسانه بر قصد فرزندآوری زنان شهر جهرم را
بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که استفاده از رسانه بر نگرش زنان نسبت به فرزندآوری
تأثیر مثبت و معناداری داشته است .به عبارتی ،با افزایش استفاده از رسانه نگرش زنان به
باروری بهصورت مثبتی افزایش یافته است.
عباســی شــوازی و دوراهکــی ( ،)1396در مطالع ـهای بــا عنــوان «اثــر ســنخهای متفــاوت
شــبکههای اجتماعــی بــر قصــد بــاروری :مطالعــۀ زنــان حداقــل یکبــار ازدواجکــردۀ مناطــق
شــهری اســتان بوشــهر» ،بــه دنبــال بررســی ســنخهای شــبکۀ اجتماعــی بــر اســاس ســاخت،
ماهیــت و ترکیــب شــبکه و ســازوکارهای تأثیرگــذار بــر روی آن شــامل فشــار اجتماعــی ،ســرایت
اجتماعــی ،یادگیــری اجتماعــی و حمایــت اجتماعــی بودنــد .نویســندگان ،بــا اســتفاده از تحلیــل
خوش ـهای ،بــه سنخشناســی شــبکههای اجتماعــی و بــا اســتفاده از رگرســیون لجســتیک ،بــه
تأثیــر ســنخهای متفــاوت شــبکههای اجتماعــی بــر قصــد بــاروری پرداختنــد .نتایــج تحلیــل
خوش ـهای نشــان داد اولیــن شــبکههای اجتماعــی خانوادهمحــور بودنــد .افــرادی کــه در
ایــن شــبکه حضــور دارنــد فشــار اجتماعــی ،حمایــت اجتماعــی ،وا گیــری اجتماعــی و یادگیــری
اجتماعــی باال تــری بــرای فرزنــدآوری داشــتند .دومیــن نــوع شــبکۀ مطر حشــده در ایــن تحقیــق
شــبکههای دوس ـتمحور بودنــد .در ایــن شــبکهها تمــام ســازوکارهای اثرگــذار پایینتــر از
شــبکههای خانوادهمحــور بودنــد .ســومین دســته از شــبکههای اجتماعــی شناساییشــده
در ایــن مقالــه شــبکههای اجتماعــی خویشــاوندمحور بودنــد .ایــن شــبکهها بســیار ناهمگــن
نتــر از شــبکههای خانوادهمحــور بــوده اســت،
بودنــد .در شــبکۀ مذکــور فشــار اجتماعــی پایی 
امــا حمایــت اجتماعــی ،ســرایت و یادگیــری اجتماعــی باالیــی داشــتند .درنهایــت آخریــن
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شــبکۀ شناساییشــده در ایــن مطالعــه شــبکههای اجتماعــی غیرحمایتــی بــوده اســت .در
ایــن شــبکهها هــر چهــار ســازوکار اثرگــذاری بــر قصــد بــاروری بســیار پاییــن بــود .دلیــل ایــن امــر
وجــود فاصلــۀ زمانــی بیــن اعضــای شــبکه بــود .بهطورکلــی نتایــج مطالعــۀ عباســی شــوازی و
دوراهکــی نشــان داد ،شــبکههای اجتماعــی خانوادهمحــور بیشــترین احتمــال را بــرای رفتــن
بــه توالــی باال تــر فرزنــدآوری دارنــد .بعــد از آن ،شــبکههای دوسـتمحور و درنهایــت شــبکههای
غیرحمایتــی قــرار گرفتنــد.
خدیوزاده و همکاران ( ،)1393با تعیین ارتباط انگیزههای فرزندآوری با ترجیحات باروری،
نشان دادند که بین انگیزههای مثبت باروری (دیدگاه سنتی موافق با باروری و تعداد مطلوب
فرزند) در زوجین با میل به فرزندآوری و تعداد ایده آل فرزند ارتباط مستقیمی وجود دارد.
مشفق و عشقی ( )1391به بررسی رابطۀ ارزش فرزندان و باروری زنان تهرانی پرداخته و
نتایج تحقیق آنان ّ
نبود تفاوت در ارزش فرزندآوری برای زنان شاغل و غیرشاغل بود.
مبین ِ
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همچنین آنان به این نتیجه رسیدند که در هر دو گروه (زنان شاغل و غیرشاغل) ،برای زنان
فواید اقتصادی فرزندان و فرصتهای ازدسترفته بااهمیت بوده است.
رازقی نصرآباد و سرائی ( ،)1393در مطالعهای با عنوان «تحلیل کوهورتی (نسلی) نگرش
زنان دربارۀ ارزش فرزند در استان سمنان» ،تفاوت ارزش فرزندان در زنان سه کوهورت
متولدان دهۀ  ،1340دهۀ  1350و دهۀ  1360را بررسی کردند .نتیجۀ این تحقیق نشان داد که
متولدان کوهورت دهۀ  1340باالترین ارزش را به فرزند داده بودند ،ارزش فرزند برای متولدان
دهۀ  1340به دلیل منافع حمایتی ،عاطفی ،و پیوستگی خانواده دارای اهمیت بوده است.
کمترین نمرۀ ارزش فرزند متعلق به دهۀ  1360به بعد بوده است .برای متولدان این دهه
هزینههای اقتصادی و هزینۀ فرصت ازدسترفته و ترجیح منافع عاطفی و روانی فرزندان
مدنظر بوده است .مطالعات دیگری نیز به رابطۀ باروری و ارزش فرزندآوری در داخل و خارج
از کشور پرداختهاند (برای نمونه ،عباسی شوازی و همکاران1383 ،؛ هاشمینیا و همکاران،
1396؛  Nauck & Klaus 2007؛ Buhler, 2008؛ .)Bradbury, 2004
در پژوهشی دیگر ،طاووسی و همکاران ( )1394به بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و
عوامل مرتبط با آن از دیدگاه سا کنان شهری و روستایی ایران پرداختند .نتایج این تحقیق
نشان داد که بیشترین دالیل عنوانشده برای فرزندآوری عالقه به بچه ،عالقه به پدر و مادر
شدن ،و قرار داشتن همسر در سنین مناسب باروری بوده است .از سوی دیگر ،دالیلی ازجمله
نگرانی درمورد مشکالت اقتصادی و کافی بودن تعداد فرزندان موجود به کاهش انگیزۀ
فرزندآوری منجر شده است.
نصیــری و همــکاران ( )1396در بررســی تأثیــر عوامــل اقتصــادی بــر نــرخ بــاروری بــا اســتفاده
از دادههــای پانــل در بازههــای زمانــی (1392ـ )1345بــه بررســی تأثیــر متغیرهــای نــرخ بیــکاری،
نــرخ اشــتغال زنــان ،هزینههــای کل ســاالنۀ خانــوار و ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــی بــا اســتفاده
از نرمافــزار اســتتا1و ایویــوز 2بــر رفتــار بــاروری پرداختنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه
شــاخص هزینههــای کل ســاالنۀ یــک خانــوار و ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــر چشــمگیری
بــر کاهــش بــاروری ندارنــد .در مقابــل ،متغیرهایــی ماننــد اشــتغال زنــان یــا بیــکاری ،کــه بــه
نحــوی متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی محســوب میشــوند ،در رفتــار بــاروری از اهمیــت
بیشــتری برخوردارنــد.
درمجمــوع ،در ایــن بخــش بــه مطالعاتــی پرداختــه شــد کــه هرکــدام از زاویــۀ خاصــی بــاروری
را تبییــن کــرده و بــه نتایــج ارزشــمندی نیــز رســیده بودنــد .همانطــور کــه بیــان شــد ،در حــوزۀ
1. Stata
2. Eviews
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بــاروری تحقیقــی بــا رویکــرد تکنیکهــای تصمیمگیــری چندشــاخصه صــورت نگرفتــه اســت،
درصورتیکــه کارایــی تکنیکهــای تصمیمگیــری چندشــاخصه زمانــی کــه از نمونهگیــری
هدفمنــد اســتفاده میشــود بســیار بیشــتر از تکنیکهــای تحلیــل آمــاری اســت (تقــیزاده
و همــکاران .)97 :1397 ،بنابرایــن در مقالــه حاضــر بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان و تکنیــک
تصمیمگیــری چندشــاخصه تــاش شــده اســت بــه شناســایی و ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر بــاروری
پرداختــه شــود .در شــکل  ،2ســاختار سلســلهمراتبی مــدل پژوهــش مبتنــی بــر نظریههــای
تبیینکننــدۀ بــاروری و همچنیــن مطالعــات تجربــی نشــان داده شــده اســت.

شکل  .2ساختار سلسلهمراتبی مدل پژوهش برگرفته از چارچوب نظری
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روش پژوهش
همانطور که در بخش مقدمه توضیح داده شد ،در مقالۀ حاضر بهمنظور رتبهبندی
شاخصهای مؤثر بر باروری از تکنیک تصمیمگیری چندشاخصه استفاده شده است.
تصمیمگیری هدفمند زمانی حاصل خواهد شد که بر چند معیار 1اتخاذشده مبتنی باشد .با
تعریف شاخص میتوان معیارهای مختلف را در فرایند تصمیمگیری وارد کرد .در یک مسئله
تصمیمگیری چندمعیاره ،به دلیل استفاده از شاخصهای مختلف در مسیر تصمیمگیری ،آن
را تصمیمگیری چندشاخصه 2مینامند .در این نوع تصمیمگیری ،از تعدادی شاخص (معیار)
برای اولویتبندی (انتخاب) گزینهها استفاده میشود.
1. Objective
2. Multi Attribute Decision Making

رسانه ،فرهنگسازی و باروری

همانطــور کــه بیــان شــد ،یکــی از روشهــای تصمیمگیــری چندشــاخصه روش تحلیــل
سلســلهمراتبی اســت کــه در آن فراینــد موردنظــر بــه شــکل سلســلهمراتبی دســتهبندی شــده
و طــی یــک فراینــد امتیازدهـ ِـی مبتنــی بــر روشهــای آمــاری و بــر اســاس امتیازدهــی بهتریــن
تصمیــم معرفــی میشــود .پیدایــش و گســترش روش سلســلهمراتبی بــه دهــۀ  1980بازمیگــردد
کــه اولینبــار تومــاس ال ســاعتی 1آن را ارائــه کــرد .توانایــی ایــن روش در فرمولبنــدی
مســائل تصمیمگیــری و اســتفاده از روشهــای ریاضــی در رســیدن بــه بهتریــن تصمیــم یکــی
از شــاخصههای اصلــی در توســعه و محبوبیــت ایــن روش در میــان محققــان اســت .توانایــی
ایــن تکنیــک در لحــاظ کــردن شــاخصهای ّکمــی و کیفــی جهــت اتخــاذ بهتریــن تصمیــم یــک
توانمنــدی بــرای ایــن روش محســوب میشــود .عــاوه بــر دخیــل کــردن شــاخصهای مختلــف
ّکمــی و کیفــی در فراینــد تصمیمگیــری ،امــکان انجــام تحلیــل حساســیت در تعییــن هــر شــاخص
در اتخــاذ تصمیــم نهایــی یکــی از قابلیتهــای ویــژه ایــن روش اســت.
این روش چارچوبی را برای مقایسۀ هر شاخص در برابر دیگر شاخصها فراهم میکند و
تفاوت اهمیت بین شاخصها و زیرشاخصها را نشان میدهد ( Saaty,1987,1980,1990؛
Baby,2013؛ Barlett et al, 2001؛ Leskinen, 2000؛  Bernasconiz , 2009؛ Bení�tez et al ,
 2012؛  Chandran et al ,2005؛ Condon et al, 2003؛ حمیدیزاده1373 ،؛ رحمانی و همکاران،
1388؛ کزازی و همکاران1382 ،؛ آذر و معماریانی1373 ،؛ آذر1377 ،؛ آذر و همکاران1392 ،؛
آرمان1391 ،؛ آذر .)1399 ،در ادامه مراحل الزم جهت پیادهسازی روش تحلیل سلسلهمراتبی
در فرایند تصمیمگیری چندشاخصه بهصورت گام به گام آورده شده است.
مراحل اصلی در پیادهسازی روش تحلیل سلسلهمراتبی
 )1ساخت درخت سلسلهمراتبی :درخت سلسلهمراتبی شامل سطوح مختلفی است.
سطح اول هدف ،سطح دوم شاخصها ،و سطح سوم زیرشاخصهاست .در شکل ،2
درخت سلسلهمراتبی مقالۀ حاضر نشان داده شده است.
 )2مقایسههای زوجی :این روش بر مبنای مقایسۀ زوجی است .این مقیاس بر اساس
شاخصهای  1تا  9است .بر اساس ارجحیت هر شاخص بر شاخص دیگر با استفاده از
نظرهای خبرگان کامل میشود.
 )3بررسی ناسازگاری در پاسخها :زمانی که تعداد مقایسهها زیاد باشد ،مقداری خطا در
پاسخها قابل چشمپوشی است .بهندرت پیش میآید که ماتریسهای مقایسۀ زوجی
1. Tomas L Saaty
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سازگار باشند .ازاینرو تعیین درجۀ ناسازگاری اهمیت زیادی دارد.
 )4تصمیمگیــری گروهــی :پــس از جمـعآوری اطالعــات بــا اســتفاده از نرمافــزار ا کســپرت چویس،
بــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا پرداختــه میشــود .ایــن نرمافــزار امــکان تعریــف خبــرگان متعــدد
را فراهــم کــرده اســت .ترکیــب دادههــای مختلــف بــر اســاس میانگیــن هندســی دادههــا
صــورت میپذیــرد.
 )5استخراج وزن هر شاخصها :با خروجی گرفتن از نرمافزار ا کسپرت چویس ،وزن هریک از
شاخصها بهصورت ّکمی مشخص میشود و میتوان اولویتبندی شاخصها را انجام داد
(تقیزاده و همکاران.)100-103 :1397 ،
در ادامه به نحوۀ نمونهگیری در پژوهش حاضر پرداخته میشود.
روش نمونهگیری
در روش تحلیل سلسلهمراتبی از روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی استفاده میشود .در روش
نمونهگیری مذکور ،انواع خاصی از افراد که قادر به ارائۀ اطالعات موردنظر پژوهشگر هستند
بهعنوان نمونه انتخاب میشوند .انتخاب نمونه بین  5تا  20خبره در هر حوزه میتواند باشد
و تا جایی ادامه مییابد که اشباع نظری برای محقق حاصل شود (.)Baby,2003
در گزارش حاضر ،از نظر  10خبره برای استخراج وزن عاملها استفاده شده است .این
خبرگان از استادان جمعیتشناسی حوزۀ باروری دانشگاه تهران ،مؤسسۀ مطالعات
جمعیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه یزد و دانشگاه عالمه طباطبایی انتخاب شدند .در
ادامه بر اساس نظر خبرگان ،به وزندهی و اولویتبندی شاخصها پرداخته شد.
مطابق شکل  25 ،2زیرشاخص مؤثر در باروری در قالب  8شاخص ،که شامل تأثیر
رسانههای جمعی ،ارزش فرزندان ،تأثیر برابری جنسیتی ،فشار اجتماعی ،تعامل اجتماعی،
مطلوبیت فرزندآوری برای خانواده ،وضعیت اقتصادی خانوار و تأثیر تسهیالت دولتیاند،
طبقهبندی شدند .در ابتدا ،مقایسۀ زوجی بین شاخصهای اصلی و در مرحلۀ بعد بین
زیرشاخصهای هر شاخص صورت میپذیرد.
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تجزیه و تحلیل یافتهها
همانطور که بیان شد ،پرسشنامۀ زوجی به نحوی طراحی شده است که ابتدا به مقایسۀ
شاخصها با یکدیگر پرداخته شود و سپس زیرشاخصهای هر شاخص با یکدیگر مقایسه شوند.
در نمودار  1بر اساس نظر خبرگان ،اهمیت شاخصهای مؤثر بر باروری نشان داده شده است.
نمودار  1بهروشنی نشان میدهد که شاخص رسانههای جمعی با وزن 0/245مطابق نظر

رسانه ،فرهنگسازی و باروری

خبرگان از دیگر شاخصهای مورد مقایسه دیگر اهمیت بیشتری در باروری داشته است .بعد
از شاخص رسانههای جمعی ،بهترتیب شاخص فشار اجتماعی ( ،)0/222تأثیر تسهیالت دولتی
( ،)0/131تعامل اجتماعی ( ،)0/123مطلوبیت فرزندآوری برای زنان ( ،)0/100ارزش فرزندان
( ،)0/072برابری جنسیتی ( )0/060در رتبههای بعدی قرار گرفتند .نکتۀ جالبتوجه اینکه،
شاخص وضعیت اقتصادی خانوار ( )0/046از نظر خبرگان کمترین تأثیر را بر باروری دارد.
در نمودار  1نرخ ناسازگاری نشان داده شده است .نرخ ناسازگاری برابر با  0/03است و
چون کوچکتر از  0/1است ،در محدودۀ معتبر قرار دارد (  .)0/1 <0/03درنتیجه ،پاسخهای
بهدستآمده قابل اعتماد و دارای پایاییاند.

نمودار  .1خروجی نرمافزار ا کسپرت چویس برای شاخصهای درنظرگرفتهشده در پرسشنامۀ خبره

در ادامه ،در نمودار  2بر اساس نظر خبرگان ،وزن زیرشاخصها نشان داده شده است.
شاخصها

وزن زیرشاخصهای استخراجشده بر اساس نرمافزار Expert Choice

تأثیر رسانههای جمعی

تلویزیون0/330 :
اینترنت و شبکههای مجازی0/297 :
روزنامه0/192 :
رادیو0/182 :
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مطلوبیت فرزندآوری
برابری جنسیتی
ارزش فرزندان
تعاملاجتماعی
تسهیالت دولتی

32

وضعیتاقتصادی خانوار
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مذهبی بودن خانوار0/475 :
وضعیت درآمد خانوار0/221 :
شاغل بودن مادر0/218 :
تعداد فرزندان در حال حاضر زنده0/086 :

تقسیم کار برابر در کارهای خانه0/659 :
تقسیم کار برابر در امور فرزندان0/173 :
نگرش برابری نقشهای زنان و مردان در خانواده و جامعه0/167 :

تنها نبودن در دوران پیری0/256 :
تقویت رابطه زناشویی به دلیل داشتن فرزند0/310 :
لطمه به تربیت فرزند بهواسطۀ تعداد کم فرزند0/256 :
نیاز فرزندان به خواهر و برادر0/132 :

تحصیالت زنان0/513 :
استقالل در تصمیمگیری0/487 :

کمک نقدی مالی به خانوادهها0/476 :
ارائۀ کمکهزینۀ زایمان0/223 :
ایجاد شغل با درآمد مناسب برای والدین0/129 :
دسترسی به مهدکودک با هزینۀ کمتر و مناسب0/049 :
افزایش بیمههای بازنشستگی0/124 :

سطح درآمد خانواده0/469 :
وضعیت اقتصادی خانوار نسبت به  5سال گذشته0/278 :
وضعیت مسکن0/253 :

نمودار  .2خروجیهای نرمافزار ا کسپرت چویس در استخراج زیرشاخصها

رسانه ،فرهنگسازی و باروری

همانطور که خروجی نرمافزار ا کسپرت چویس در نمودار  2نشان میدهد ،در مقایسۀ
زیرشاخصها تقسیم کار برابر در کارهای خانه با وزن  0/659مهمترین زیرشاخص ،و دسترسی
به مهدکودک با هزینۀ کمتر و مناسب با وزن 0/049کماهمیتترین زیرشاخص شناخته شدند.
از سوی دیگر ،در بااهمیتترین شاخص که رسانههای جمعی است ،زیرشاخص تلویزیون با
وزن  0/330رتبۀ اول را از دیدگاه خبرگان داشته است؛ و در کماهمیتترین شاخص که وضعیت
اقتصادی خانوار بوده است زیرشاخص سطح درآمد خانوار با وزن  0/469بااهمیتترین
زیرشاخص اقتصادی بوده است .شایان ذکر است که تمامی زیرشاخصهای استخراجشده
ضریب ناسازگاری کوچکتر از  0/1را دارا هستند ،بنابراین زیرشاخصهای درنظرگرفتهشده
دارای پایاییاند و میتوان به نتایج حاصل اعتماد کرد.
در جدول  1وزن تمام شاخصها و زیرشاخصهای مؤثر بر باروری نشان داده شده است.
بهواسطۀ این جدول میتوان بهراحتی به رتبهبندی زیرشاخصهای هر شاخص نسبت به
یکدیگر و نسبت به کل پرداخت.
جدول  .1وزن استخراجشدۀ شاخصها و زیرشاخصهای مؤثر بر باروری
رتبه

شاخص وزن شاخص

1

رسانههای جمعی

0/245

2

فشار اجتماعی

0/222

3

تسهیالت دولتی

0/131

زیرشاخص

وزنزیرشاخص رتبهدر شاخص

رتبه در کل

تلویزیون

0/330

1

7

توشبکههایمجازی
اینترن 

0/297

2

9

روزنامه

0/192

3

16

رادیو

0/182

4

17

کمکنقدیمالیبهخانواده

0/476

1

4

ارائۀ کمکهزینۀ زایمان

0/223

2

13

ایجادشغلبادرآمدمناسب
برایوالدین

0/129

3

21

افزایش بیمههای
بازنشستگی

0/124

4

22

دسترسی به مهدکودک
مناسب و با هزینۀ کمتر

0/049

5

24
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تعامل اجتماعی
مطلوبیت فرزندآوری

6

ارزش فرزندان

0/072

7

برابری جنسیتی

34

5

0/100

0/060

8

وضعیت اقتصادی
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4

0/123

0/046

استقالل در تصمیمگیری

0/487

2

3

تحصیالت

0/523

1

2

مذهبی بودن

0/475

1

5

شاغل بودن

0/218

3

15

وضعیت درآمد خانوار

0/221

2

14

تعداد فرزندان در حال
حاضر زنده

0/086

4

23

تنها نبودن در دوران پیری

0/256

2

11

تقویت رابطۀ زناشویی به
دلیل داشتن فرزند

0/310

1

8

لطمه به تربیت فرزند
بهواسطۀ تعداد کم فرزند

0/256

2

11

نیاز فرزندان به خواهر و برادر

0/132

3

20

تقسیم کار برابر در
کارهای خانه

0/659

1

1

تقسیم کار برابر در
امور فرزندان

0/173

2

18

 نگرش برابری نقشهای
زنان و مردان در
خانواده و جامعه

0/167

3

19

سطح درآمد خانواده

0/469

1

6

وضعیت اقتصادی خانوار
نسبت به  5سال گذشته

0/287

2

10

وضعیت مسکن

0/253

3

12

همانطـور کـه جدول  1بهروشـنی نشـان میدهد ،زیرشـاخصهای تقسـیم کار برابـر در کارهای
خانـه ( ،)0/659تحصیلات زنـان ( ،)0/523اسـتقالل در تصمیمگیـری ( ،)0/487کمـک نقدی
مالـی بـه خانوادههـا ( ،)0/476مذهبـی بـودن ( )0/475بهترتیـب پنـج زیرشـاخص بااهمیـت
در بـاروری زنـان از دیـدگاه خبـرگان محسـوب میشـوند و پنـج زیرشـاخص کماهمیـت از دیـدگاه
خبـرگان بهترتیـب شـامل دسترسـی بـه مهدکـودک مناسـب ( ،)0/049تعـداد فرزنـدان در حـال

رسانه ،فرهنگسازی و باروری

حاضـر زنـده ( ،)0/086افزایـش بیمههـای بازنشسـتگی ( ،)0/124ایجـاد شـغل بـا درآمد مناسـب
بـرای والدیـن ( ،)0/129و نیـاز فرزنـدان بـه خواهـر و بـرادر ( )0/132هسـتند.
بحث و نتیجهگیری
ایـران از دهـۀ  1380در زمـرۀ کشـورهای بـا بـاروری پایینتـر از حـد جانشـینی شـناخته میشـود.
مطالعـات متعـددی در تبییـن باروری در کشـور ایران صـورت گرفتهاند که در آنها از روشهای
مختلـف تحلیـل ّکمـی و کیفـی بهـره بـرده شـده و نتایـج ارزشـمندی نیـز حاصـل شـده اسـت.
مـرور ادبیـات پژوهـش نشـان میدهـد کـه در حـوزۀ بـاروری مطالعـۀ مبتنـی بـر نظرهـای خبـرگان
علمـی کـه نتایـج آن بـا روش تحلیـل سلسـلهمراتبی تحلیـل شـده باشـد در ایـران صـورت نگرفته
اسـت .شـناخت و بهرهگیـری از دیـد تخصصـی خبـرگان در رتبهبنـدی عوامـل مؤثـر بـر بـاروری
و برنامهریـزی صحیـح و دقیـق در راسـتای سیاسـتهای کلـی جمعیـت بسـیار سـودمند و
تأثیرگـذار خواهـد بـود .بنـد اول سیاسـتهای ابالغـی مربـوط بـه پویایـی و بالندگـی جمعیـت و
ی اسـت .برای نیل به هدف مذکور ،سیاسـتگذاران و
افزایش باروری به بیش از سـطح جانشـین 
برنامهریزان درصدد ایجاد بستری برای افزایش باروری هستند .در این بین ،استفاده از روش
تحلیـل سلسـلهمراتبی و بهرهگیـری از نظـر خبـرگان علمـی میتوانـد در تصمیمگیـری درسـت و
صحیـح برنامهریـزان بـرای افزایـش بـاروری بسـیار نقشآفریـن باشـد .بدینترتیـب مقالـۀ حاضـر
بـرای شناسـایی و رتبهبنـدی عوامـل مؤثـر بـر بـاروری از تکنیـک تحلیـل سلسـلهمراتبی اسـتفاده
کرده اسـت.
بـر اسـاس نظریههـای مطـرح در حـوزۀ بـاروری و همچنیـن مطالعـات ارزشـمندی کـه در
ایـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت ،بـه اسـتخراج شـاخصها و زیرشـاخصهای مؤثـر بـر بـاروری
پرداختـه شـد و در ادامـه بـه تأییـد خبـرگان رسـید .بهمنظـور تجزیـه و تحلیل نتایج ،پرسشـنامه
بـر مبنـای مقایسـۀ زوجـی طراحـی و بـا روش نمونهگیـری هدفمنـد قضاوتـی از نظرهـای  10تـن
از خبـرگان علمـی اسـتفاده شـد .درمجمـوع بـه اولویتبنـدی و رتبهبنـدی  8شـاخص و 25
زیرشـاخص مؤثـر بـر بـاروری بـا اسـتفاده از نرمافـزار ا کسـپرت چویـس پرداخته شـد .نتایـج حاصل
از خروجیهـای نرمافـزار نشـان داد کـه شـاخص رسـانههای جمعـی بااهمیتتریـن شـاخص در
بـاروری محسـوب میشـود و زیرشـاخص تلویزیـون ،اینترنـت و شـبکههای مجـازی بهترتیـب
بااهمیتتریـن زیرشـاخص رسـانههای جمعـی محسـوب میشـوند .یافتـۀ ایـن مطالعـه همـگام
بـا بسـیاری از تحقیقاتـی اسـت کـه در ایـن حـوزه صـورت پذیرفتهانـد .هورنـا ک و مکاننـی ()2001
بـه بررسـی تأثیـر رسـانههای جمعـی بـر بـاروری پرداختنـد .نتایـج مطالعـۀ آنـان نشـان داد ،زمان
اسـتفاده از رسـانه ،تأثیرپذیـری از ایدههـای سیاسـی اعضـای نخبـه ،و تأثیـرات کلـی ایدههـای
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حا کـم بـر جامعـه بـه افزایـش ارزشهـای فرزنـدآوری منجـر میشـوند و در ادامه از طریق سـازوکار
سـرایت اجتماعـی باعـث افزایـش بـاروری میشـوند .در میـان رسـانههای جمعـی ،اسـتفاده از
دادن مطلوبیـت و هنجـار
تلویزیـون بهصـورت معنـاداری بـا بـاروری از
مسـیر تحـت تأثیـر قـرار ِ
ِ
کـردن فرزنـدآوری ارتبـاط بیشـتری داشـته اسـت.
در همیـن زمینـه ،باسـتن ( )2010بـه بررسـی رابطـۀ بیـن تلویزیـون و بـاروری پرداخـت و
نشـان داد کـه تلویزیـون نقشـی چندوجهـی در شـکلگیری روشهـای تصمیمگیـری افـراد
درمـورد رویدادهـای جمعیتـی و تعاملات بهداشـت عمومـی بـازی میکنـد .رسـانههای جمعـی
بهخصـوص تلویزیـون در شـکلدهی نگـرش نسـبت بـه انـدازۀ خانـواده بهصـورت مسـتقیم
یـا غیرمسـتقیم از طریـق برنامههـای تلویزیونـی میتواننـد هنجـار نرمـال تعـداد فرزنـد را در
جامعـه رواج دهنـد .مطالعـات متعـددی نتایـج تحقیـق حاضـر را تأییـد میکننـد (Gerbner et
al,1999؛ Bankole et al,1996؛ Diase,1996؛ Potter & Faria,1999؛  .)Casterline, 2001در
تحقیقـی مشـابه ،بیلاری و همـکاران ( )2019تأثیـر افزایـش سـرعت اینترنـت بر رفتار بـاروری زنان
در کشـور آلمان را مورد بررسـی قرار داده و نشـان دادند که با افزایش دسترسـی زنان به اینترنت
پرسـرعت بـاروری زنـان شـاغل بهصـورت معنـاداری افزایـش مییابـد .تقواییفـرد و همـکاران
( )1398تأثیـر مصـرف رسـانه بـر قصـد فرزنـدآوری زنـان شـهر جهـرم را بهصـورت نمونـهای مـورد
بررسـی قـرار دادنـد و در نتایـج مطالعـات خـود بـه اهمیـت رسـانههای جمعـی بـر بـاروری اشـاره
کردنـد .مطالعـۀ مذکـور نشـان داد ،اسـتفاده از رسـانه بـر نگـرش زنـان نسـبت بـه فرزنـدآوری تأثیر
مثبـت و معنـاداری دارد .در جمعبنـدی مطالـب مرورشـده ذ کـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت
کـه نتایـج مطالعـات بـه بیـان نقـش رسـانههای جمعـی بـر بـاروری اذعـان دارنـد کـه ایـن موضوع
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تأییـدی بـر نتیجـۀ بهدسـتآمده در پژوهـش حاضر اسـت .نتایـج حاصل از این پژوهش همسـو
بـا نظریـۀ اشـاعه اسـت؛ بـر اسـاس ایـن نظریـه گسـترش ایدههـا و ارزشهـا بـه سـطح اجتماعـی
باعـث تغییـر نگـرش افـراد میشـود .تعامـل افـراد بـا یکدیگـر و همچنیـن اسـتفاده از رسـانههای
جمعـی باعـث تغییـر رفتـار زنـان در تصمیمگیـری درمـورد بـاروری میشـود.
شـاخص فشـار اجتماعـی دومیـن رتبـه را در بیـن شـاخصهای تأثیرگـذار بـر بـاروری از
طـرف خبـرگان کسـب کـرده اسـت .یافتـۀ مذکـور منطبـق بـا پژوهـش برنـاردی ( )2003اسـت .از
دیـدگاه برنـاردی ،فشـار اجتماعـی بـه الـزام تطبیـق انتظـارات شـخص بـا انتظـارات دیگـران در
زمینـۀ بـاروری منجـر میشـود .بیشـتر محققانـی کـه بـه مطالعـۀ تأثیـر فشـار اجتماعـی بـر بـاروری
پرداختهانـد ایـن موضـوع را در درون شـبکۀ اجتماعـی دنبـال کردهانـد و مفاهیـم همسـویی
ماننـد حمایـت اجتماعـی ،سـرایت اجتماعـی ،تعامـل اجتماعـی و فشـار اجتماعـی را نیـز بررسـی
کردهانـد .شـاخص تأثیرگـذار دیگـر ،کـه رتبـۀ  3را در بیـن شـاخصهای تأثیرگـذار بـر بـاروری

رسانه ،فرهنگسازی و باروری

کسـب کـرده ،شـاخص تسـهیالت دولتـی اسـت .در بیـن زیرشـاخصهای تسـهیالت دولتـی،
زیرشـاخص کمـک نقـدی مالـی بـه خانوادههـا رتبـۀ  1را بـه دسـت آورد .نتیجـۀ بهدسـتآمده بـا
نظریـۀ مکنیـکل منطبـق اسـت .مکنیـکل معتقـد اسـت دولتهـا میتواننـد بهصـورت آشـکار
یـا ضمنـی از طریـق اجـرای بهتـر سیاسـتها ،برنامـه و کیفیـت خدمـات نقـش تأثیرگـذاری در
بـاروری داشـته باشـند.
در مقابـل ،کماهمیتتریـن شـاخص از دیـدگاه خبـرگان در بـاروری زنـان وضعیـت اقتصادی
خانـوار اسـت کـه ایـن نتیجـه بسـیار قابلتأمـل و برخلاف تصـور اسـت .البتـه در مطالعـهای کـه
نصیـری و همـکاران ( )1396بـا هـدف بررسـی تأثیـر عوامـل اقتصـادی بـر نـرخ بـاروری انجـام
دادنـد ،نشـان داده شـد شـاخص هزینههـای کل سـاالنۀ یـک خانـوار و سـرانۀ تولیـد ناخالـص
داخلـی تأثیـر چشـمگیری بـر کاهـش بـاروری ندارنـد .در مقابـل ،متغیرهایـی ماننـد اشـتغال
زنـان یـا بیـکاری کـه بـه نحـوی متغیرهـای اجتماعـی و فرهنگـی محسـوب میشـوند در رفتـار
بـاروری از اهمیـت بیشـتری برخوردارنـد .امـا نکتـهای که الزم اسـت به آن توجه شـود این اسـت
کـه زیرشـاخص سـطح درآمـد خانـوار رتبـۀ باالیـی در کل زیرشـاخصها و رتبـۀ  1را در شـاخص
وضعیـت اقتصـادی خانـوار داشـته اسـت .این موضوع نشـاندهندۀ این امر اسـت که همچنان
سـطح درآمـد خانـوار بهعنـوان یـک زیرشـاخص مهـم در بـاروری بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد.
یکی از مهمترین یافتههای پژوهش حاضر در خصوص اولویتبندی زیرشاخصهاست.
همانطور که نتایج نشان داد ،زیرشاخص تقسیم کار برابر در کارهای خانه بین زن و مرد
مهمترین زیرشاخص است و رتبۀ اول را در بین همۀ زیرشاخصها به خود اختصاص داد.
یافتۀ مزبور منطبق با مطالعات بیشماری است که درمورد رابطۀ بین تقسیم کار جنسیتی
و باروری صورت گرفتهاند .برای مثال ،رازقی نصرآباد و همکاران ( )1399در مطالعهای که به
بررسی تأثیر نگرش و تقسیم کار جنسیتی روی فاصلۀ تولد اول تا دوم در شهر تهران انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که دارا بودن نگرش جنسیتی مدرن و مشارکت نکردن مردان در
امور مربوط به فرزندان فاصلۀ تولد اول تا دوم را افزایش میدهد .در همین زمینه ،افشاری
( )1394به بررسی برابری جنسیتی و باروری پرداخت .نتایج تحقیق وی نشان داد ،افزایش
برابری جنسیتی در ابتدا باروری را کاهش میدهد ،ولی پس از درونی شدن به افزایش باروری
منجر میشود .در ادامه میتوان به نظریۀ برابری جنسیتی اشاره کرد که تبیینکنندۀ یافتۀ
مذکور است .نظریۀ برابری جنسیتی به این مسئله اذعان دارد که در جامعه فرصتهای
برابری بین زنان و مردان در امر تحصیلی و شغلی فراهم است و نظامهای خانوادگی نیز باید به
این برابری بین زنان و مردان برسند ،یعنی همانقدر که زنان در بیرون از خانه مشارکت دارند
مردان هم باید در کارهای خانه مشارکت داشته باشند تا زنان مجبور نباشند بین فرزندآوری و
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تحصیل یا اشتغال دست به انتخاب بزنند ( .)McDonald,2001زیرشاخص مهم دیگر که رتبۀ
 2را در بین زیرشاخصهای مطر حشده به خود اختصاص داده است تحصیالت زنان است.
مشاهده میشود که یافتۀ مذکور همسو با تحقیقات بیشماری است که در داخل کشور
صورت گرفتهاند (عباسی شوازی و همکاران2007 ،؛ 2009؛ عباسی شوازی و علی ماندگاری،
1389؛ ترابی1391 ،؛ محمودیانی و صادقی1393 ،؛ صادقی و اسمعیلی1399 ،؛ ضیایی بیگدلی
و همکاران1385 ،؛ قدرتی و همکاران.)1392 ،
در مقابـل ،کماهمیتتریـن زیرشـاخص از دیـدگاه خبـرگان ،برخلاف تصـور موجـود،
دسترسـی بـه مهدکـودک مناسـب و بـا هزینـۀ کمتـر بـوده اسـت .ایـن زیرشـاخص در ارتبـاط بـا
شـاخص تسـهیالت دولتـی مطـرح بـوده اسـت .مشـاهده میشـود در بیـن زیرشـاخصهای
مطر حشـده در تسـهیالت دولتی و در کل ،بیاهمیتترین زیرشـاخص دسترسـی به مهدکودک
مناسـب و در دسـترس بـوده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه شـاخص تسـهیالت دولتـی در رتبـۀ
سـوم از دیـد خبـرگان قـرار داشـته اسـت .اهمیـت پائیـن مهـد کـودک را می تـوان به درصـد پائین
اشـتغال زنـان و بویـژه زوجینـی کـه هـر دو شـاغلند مرتبـط دانسـت .در کشـورهای بـا بـاروری
پاییـن کـه دو سـوم زوجیـن هـر دو شـاغل بـوده انـد تاثیـر خدمـات مراقبـت از فرزنـدان و مهـد
ک هـا بیشـتر بـوده اسـت ( 2014 Milligan,؛  .)Uppal, 2015آنچـه باعـث شـده این شـاخص
کـود 
مـورد توجـه خبـرگان قـرار بگیرد زیرشـاخص کمـک نقدی مالی دولت بـه خانوادهها در خصوص
افزایـش بـاروری بـوده اسـت .ایـن زیرشـاخص رتبـۀ  1در شـاخص تسـهیالت دولتی و رتبـۀ  4را در
کل زیرشـاخصها داشـته اسـت.
نکتـۀ دیگـری کـه میتـوان بـدان اشـاره کـرد شـاخص ارزش فرزنـدآوری اسـت .مشـاهده
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میشـود زیرشـاخص تقویـت رابطـۀ زناشـویی بـه دلیـل داشـتن فرزنـد رتبـۀ باالیـی ( )8در
زیرشـاخصها داشـته اسـت .یافتـۀ مذکـور منطبـق بـا بسـیاری از تحقیقـات صورتگرفتـه در
حـوزۀ ارزشهـای مثبـت فرزنـدآوری بـر بـاروری اسـت (بـرای مثـال رازقـی نصرآبـاد و سـرائی،
1393؛ عباسـی شـوازی و همـکاران1383 ،؛ هاشـمینیا و همـکاران1396 ،؛ Nauck & Klaus,
2007؛ 2008 Buhler,؛ 2004 Bradbury,؛  )Hoffmann,1975و زیرشـاخص تنهـا نبـودن فرزنـد
و نیـاز بـه خواهـر و بـرادر رتبـۀ پایینـی را (رتبـۀ بیسـتم) کسـب کـرده اسـت .ایـن نکتـه میتوانـد
بسـیار قابلتوجـه باشـد کـه در تبلیغـات صورتگرفته در حوزۀ رسـانههای جمعـی میتوان برای
فرزنـدآوری بیشـتر بـه تقویـت رابطـۀ زناشـویی بـا افزایـش بـاروری تأ کیـد کـرد.
تقویـت ارزش
ِ
نتایـج حاصـل از مقالـۀ حاضـر میتواند در حوزۀ سیاسـتگذاری و در راسـتای افزایش باروری
مهـم و بااهمیـت باشـد .همانطـور کـه بیـان شـد ،بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن سـطح بـاروری در
ایـران بـه زیـر سـطح جانشـینی و پیامدهـای ناشـی از آن (سـالخوردگی جمعیـت ،کاهـش نیـروی
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انسـانی و ،)...کـه در صـورت ادامـۀ رونـد زیـر سـطح جانشـینی در کشـور بـه وجـود خواهنـد آمـد،
ً
میتـوان بـا اسـتفاده از رسـانههای جمعی ،مخصوصـا تلویزیون ،بسـترهای فرهنگی فرزندآوری
را در خانـوادۀ ایرانـی تقویـت کـرد .ایـن امـر میتوانـد هـم بهصـورت ضمنـی (سـریالها ،برنامههـا
و تبلیغهـای تلویزیونـی) و هـم بهصـورت آشـکار اجـرا شـود .بـه نظـر میرسـد سـاخت و تولیـد
سـریالهای مخاطبپسـندی کـه در کنـار جریانهـای اصلـی آن سـاختار خانـواده ایـده آل بـا
فرزنـدان زیـاد را بـه تصویـر بکشـند و بهصـورت ضمنـی جنبههـای مثبت فرزنـدآوری را در جامعه
تبلیـغ کننـد در درازمـدت بـه یـک هنجـار پذیرفتهشـده و بـه لحـاظ فرهنگـی مقبول منجر شـود،
و درنهایـت بـه رفتـار پایـدار منجـر شـود .همانطـور کـه مشـاهده شـد ،زیرشـاخص تقسـیم کار
برابـر بیـن زن و مـرد در خانـواده رتبـۀ اول را در بیـن زیرشـاخصهای مؤثـر بـر بـاروری بـه خـود
اختصاص داد .این مهم نیز میتواند در سـاخت سـریال و فیلمهای سـینمایی مورد توجه قرار
بگیـرد و بدینترتیـب بسـترهای فرزنـدآوری در جامعـه تبلیـغ و فراهـم شـوند .البتـه بایـد بـه ایـن
نکتـه اشـاره نمـود کـه محتـوای برنامـه هـای تلویزیونـی تهیـه شـده در راسـتای تشـویق بـه فرزند
آوری دارای اهمیـت قابـل توجهـی مـی باشـد زیـرا مخاطبـان امـروزی رسـانه هـای جمعـی غالبـا
افـراد تحصیلکـرده و آ گاه بـا ویژگـی هـای بسـیار متفـاوت نسـبت بـه نسـل قبـل از خـود هسـتند.
لـذا تامیـن محتـوا بر مبنای شـواهد علمی توسـط متخصصین رشـته های مرتبـط با هدف اقناع
نخبـگان از اولویـت ویـژه ای برخـوردار مـی باشـد .بدیهـی اسـت تحقـق ذهنیـات افـراد در رفتـار
آنـان مسـتلزم رفـع موانـع و مشـکالت اقتصـادی زوجیـن اسـت ،و توجـه بـه این موضوع از سـوی
برنامهریـزان و سیاسـتگذاران میتوانـد در راسـتای افزایـش بـاروری بسـیار کارآمـد و پرثمر باشـد.
در پایـان پیشـنهاد میشـود کـه از دیگـر روشهـای تصمیمگیـری چندشـاخصه ماننـد فـازی،1
عتـری نسـبت بـه
و دیمتـل ،2و یـا ترکیبـی از ایـن دو روش اسـتفاده شـود تـا دیـد عمیقتـر و جام 
بـاروری بـه دسـت آید.

 :(ANP) Analytical Network Process .1یکـی از تکنیکهـای تصمیمگیـری چندمعیـاره اسـت کـه شـباهت زیـادی بـه روش
تحلیـل سلسـلهمراتبی دارد ،بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن روش روابـط درونـی و تأثیـرات درونـی بیـن شـاخصها نیـز در نظـر گرفتـه
میشـوند.
 :DEMATEL .2یکی از روشهای تصمیمگیری که بر مقایسههای زوجی مبتنی است .از تکنیک دیمتل میتوان برای
شناسایی و بررسی رابطۀ بین شاخصها ،روابط علت و معلولی ،و ایجاد نگاشت روابط شبکه استفاده کرد.
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مکاتب علمی در دانشگاههای ایران
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2

چکیده
حضور و پرورش مکاتب علمی در دانشگاهها میتواند سرمنشأ گفتوگوی سازنده و پیشرفت علمی
شود .به نظر میرسد برخالف بسیاری از دانشگاههای جهان ،چنین وضعیتی در دانشگاههای
کشورمان وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،دانشگاهها به تقویت یک مکتب علمی خاص (اعم از داخلی یا
ً
خارجی) اهتمام نمیورزند و عمال اولویتبندی میان نظریهها و مکاتب موجود وجود ندارد .پرسش
پژوهش حاضر آن است که نقش قوانین و مقررات آموزش عالی در این وضعیت چیست؛ آیا قوانین
و مقررات باعث شده که دانشگاهها نتوانند روی مکتب علمی خاصی متمرکز شوند؟ پاسخ به این
پرسش طی دو مرحله انجام شد :اول ،بر اساس رویکرد سیستمی به دانشگاه ،با استفاده از روش
گروهمحوری ،راهبردهای هفتگانۀ تقویت حضور مکاتب علمی در دانشگاهها استخراج شدند .دوم،
در چارچوب ارزیابی قوانین و مقررات ،با استفاده از معیار راهبردهای هفتگانۀ مذکور ،تمامی قوانین
و مقررات مربوط به آموزش عالی ،از نظر تأثیر آنها بر حضور مکاتب علمی در دانشگاهها ،مورد بررسی
قرار گرفتند .درمجموع ،نتیجۀ این پژوهش آن است که قوانین و مقررات زمینۀ چندان مساعدی را
برای توسعۀ حضور مکاتب علمی در دانشگاهها فراهم نمیکنند.

واژ گان کلیدی
مکتب علمی ،دانشگاه ،ارزیابی قوانین و مقررات ،قوانین و مقررات آموزش عالی ،رویکرد سیستمی.
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مقدمه
یکـی از پیشـرانهای رشـد علمـی ،بهویـژه در علـوم انسـانی ،حضـور مکاتـب علمـی مختلـف و
حتـی رقیـب در نظـام علمـی و دانشـگاهی اسـت .بهاینترتیـب در یـک دانشـگاه ،اسـتادان
و دانشـجویان و فعالیتهـای آموزشـی و پژوهشـی آنهـا بـه بسـط یـک مکتـب علمـی کمـک
میکنـد و دانشـگاه دیگـر ،مکتـب علمـی دیگـر و فضـای مباحثـۀ علمـی میـان آنهـا بـه تقویـت
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هـر دو مکتـب و درنهایـت علـوم انسـانی منجـر میشـود .ایـن وضعیـت در دانشـگاههای جهـان
قابـل مشـاهده اسـت و یـک دانشـکده یـا پژوهشـکده و گاه یـک دانشـگاه بـر روی یـک مکتـب
علمـی متمرکـز هسـتند .بـه نظـر میرسـد چنیـن وضعیتـی در نهادهـای علمـی کشـورمان وجـود
نـدارد ،بـهعبـارت دیگـر ،دانشـگاه یـا پژوهشـگاهی وجـود نـدارد کـه بـه تقویت یک مکتـب علمی
خاص (اعم از داخلی یا خارجی) اهتمام بورزد و به آن شـهره باشـد .دانشـگاهها و پژوهشـگاهها
ً
و اسـتادان و دانشـجویان نهتنهـا باعـث تولـد مکتـب علمـی نشـدهاند ،بلکـه عملا روی همـۀ
نظریههـا و مکاتـب موجـود فعالیـت میکننـد و تمرکـز خاصـی ندارنـد .بهعنـوان مثـال ،در علـوم
معیـن و حتـی یک اسـتاد ّ
اجتماعـی یـک دانشـگاه ّ
معیـن روی همۀ مکاتـب کارکردگرایی ،تضاد،
فمینیسـم و ...فعالیـت پژوهشـی دارد و اولویتبنـدی وجـود نـدارد .چـرا چنیـن پدیـدهای در
کشـور مـا وجـود دارد؟
وجــود ایــن پدیــده میتوانــد ریش ـههای مختلفــی داشــته باشــد ،امــا قوانیــن و مقــررات
نظــام آمــوزش عالــی میتواننــد نقــش بســزایی در ایــن پدیــده داشــته باشــند .قوانیــن و مقــررات
را میتــوان مهمتریــن بخــش نرمافــزاری یــک نظــام دانســت کــه محــدوده و چگونگــی فعالیــت
اجــزای نظــام و همچنیــن تعامــات میــان آنهــا را تنظیــم میکنــد .پرســش ایــن اســت کــه آیــا
توســعۀ انــدک مکاتــب علمــی در دانشــگاهها ریشــه در قوانیــن و مقــررات نظــام آمــوزش عالــی
دارد؛ آیــا قوانیــن و مقــررات بهگون ـهای هســتند کــه مانــع حضــور و تقویــت مکاتــب علمــی در
دانشــگاهها میشــوند؟
در ایـن پژوهـش ،بـا بررسـی مجموعه قوانین و مقررات مربـوط به نظام آموزش عالی (وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری) ،نسـبت میـان آنهـا بـا موضـوع «توسـعۀ حضـور مکاتـب علمـی در
نظام آموزش عالی کشـور» ّ
معین میشـود .به این منظور ،نخسـت راهبردهای مختلف توسـعۀ
مکاتـب علمـی در نظـام آمـوزش عالـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت و هفـت راهبرد برای ایـن موضوع
شناسـایی شـد .پـس از آن بـا بررسـی و تحلیـل مجموعـه قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه نظـام
آمـوزش عالـی ،بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـد کـه هریـک از قوانیـن و مقـررات حا کـم بـر نظـام
آمـوزش عالـی ایـران چـه اثـری (مثبـت یـا منفـی) بـر شـکلگیری و توسـعۀ مکاتـب علمـی در ایـن
نظـام دارند.

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

پیشینۀ پژوهش
احمـد مرکـز مالمیـری در مقالـۀ خـود بـا عنـوان «مالحظاتـی در انجـام فراینـد ارزیابـی تأثیـرات
پیشـینی قانـون در ایـران» بـا بررسـی تعاریـف و انـواع «ارزیابی تأثیرات قانون» نشـان میدهد که
قـوۀ مجریـه صالحیـت انجـام ایـن فراینـد را داشـته و مالحظاتـی را شـامل ابتنـای قانونگذاری بر
اسـاس الیحـه ،احتیـاط بـرای گرفتـار نشـدن در «دامهـای قابلیـت» ،و ضرورت انجـام مرحلهای
فراینـد ارزیابـی تأثیـرات قانـون بـرای آغـاز ایـن فراینـد در نظـام قانونگـذاری ایـران ارائـه کـرده
اسـت (مالمیـری .)1400 ،از سـوی دیگـر ،پژوهشهـای مختلفـی اثـرات قوانیـن گونا گـون را در
ایـران بررسـی کردهانـد کـه از آن جملـه میتـوان بـه «تأثیـر قانـون بانکـداری بـدون ربـا بـر تابـع
تقاضـای پـول ایـران» (اسلاملوییان ،ذا كـری)« ،تأثیـر قانـون کاهـش حبـس تعزیـری مصـوب
 1399بـر کیفرزدایـی» (میرزایـی یـزدی ،موسـوی« ،)1399 ،تأثیـر قانـون هدفمنـدی یارانههـا
بـر مصـرف آب شـهری مشـهد» (عباسـپور ،جلیلـی قاضـیزاده ،عطـاری« ،)1396 ،تأثیـر قانـون
جدیـد رانندگـی در میـزان مـرگ و جـرح ناشـی از تخلفـات پرخطـر» (سـوری ،عینـی ،وهـابزاده،
محبـی« ،)1391 ،تأثیر آمـوزش درس قانون اساسـی بـر مشـارکت سیاسـی دانشـجویان اسـتان
هرمـزگان» (سـهیلی نجـف آبـادی )1391 ،و «تأثیـر تغییـر قانـون مالیـات بـر درآمـد شـرکتها بـر
سـرمایهگذاری شـرکتهای تولیـدی» (سـعیدی & کالمـی )1388 ،اشـاره کـرد .امـا جسـتوجو
در مقـاالت فارسـی نشـان میدهـد کـه موضـوع توسـعۀ مکاتـب علمـی در آمـوزش عالـی از منظـر
قوانیـن تا کنـون مـورد پژوهـش قـرار نگرفتـه اسـت.
مبانی نظری پژوهش
مکتـب علمـی عبـارت اسـت از مجموعـۀ مبانـی و/یـا روشهـا کـه مـورد اسـتفادۀ مجموعـهای از
فعالیتهـای پژوهشـی اسـت؛ رویکـردی اندیشورزانـه یـا روشـی در حـوزهای خـاص از دانش که
بـر اسـاس مبنایـی پیریـزی شـده اسـت و داللتهـای خاصـی را در آن حـوزه بـهدنبـال دارد .آن
رویکـرد اندیشورزانـه ممکـن اسـت مبانـی فلسـفی باشـد و نیـز ممکن اسـت اجتماعـی ،فرهنگی
یـا هنـری باشـد .آن روش نیـز میتوانـد سـبک ویـژهای در مواجهـه بـا پدیدههـا یـا اسـتنتاج از
مبانـی باشـد .بنابرایـن ،آنچـه میتوانـد یـک مکتـب را از دیگـر مکاتـب متمایـز کنـد مبانـی یـا
روش خاصـی اسـت کـه دارای الزامـات و داللتهـای معرفتـی در حـوزۀ دانـش موردنظـر باشـد
ن صـورت ،هـر اندیشـمندی کـه
و بـر اسـاس آن ،فعالیتهـای پژوهشـی صـورت میگیـرد .در ایـ 
الزامات ناشـی از قبول مبانی یا روش مکتبی را بپذیرد طرفدار آن مکتب اسـت و ممکن اسـت
در ذیـل آن مکتـب ،منهـج یـا نتایـج جدیـد بـه دسـت بیـاورد.
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شکلگیری مکاتب علمی در بیرون دانشگاهها و انتقال به درون آنها :ریشۀ بسیاری از
مکاتب علمی و بهطور در علوم انسانی ،که ا کنون در دانشگاههای جهان تدریس و بر اساس
آنها پژوهش صورت میگیرد ،خارج از دانشگاههاست.
مارکسیسم ریشه در آرا و کتابهای کارل مارکس (۱۸۱۸ـ )۱۸۸۳دارد .مارکس ،بااینکه
تحصیالت دانشگاهی را تا مقطع دکتری به پایان رسانده بود ،اما در دانشگاه به شکل حرفهای
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مشغول به کار نشد .او حرفۀ روزنامهنگاری را برگزید و کتابها و مقاالت خود را خارج از دانشگاه
تألیف و منتشر کرد( .)Nicolaevsky & Maenchen-Helfen, 1976اما بعدها بهتدریج مکتب
مارکسیسم به داخل دانشگاهها آمد .ازجمله صاحبنظران دانشگاهی مارکسیست میتوان
به لوئی آلتوسر (1918ـ )1990و گئورگ لوکاچ (1885ـ )1971اشاره کرد .مؤسس داروینیسم چارلز
داروین (1809ـ )1882است که در حوزههای مرتبط با زیستشناسی ،تنها تحصیالتی ناتمام
در زمینۀ پزشکی داشت .با وجودی که هنسلو ،استاد داروین در کمبریج ،زمینهساز تحقیقات
داروین درمورد نظریۀ تکامل و شهرت آن شد و داروین با مجامع علمی ارتباط نزدیکی داشت،
اما هیچگاه عضو رسمی آنها نبود .بعدها داروینیسم در دانشگاهها گسترش پیدا کرد؛ ازجمله
مهمترین داروینیستهای دانشگاهی میتوان به ریچارد داوکینز ( ،)-1941استیفان جی گولد
(1941ـ )2000و ارنست مایر (1904ـ )2005اشاره کرد.
مکتب فرانکفورت را ما کس هورکهایمر (1895ـ )1973در قالب انجمن پژوهشهای
اجتماعی در فرانکفورت تأسیس کرد .انجمن پژوهشهای اجتماعی ،بااینکه ا کنون وابسته
به دانشگاه فرانکفورت است و در مسیر تحوالت خویش مدتی وابسته به دانشگاه کلمبیا در
نیویورک بود ،اما در ابتدا فلیکس ویل ـ ـ که از شا گردان کارل کرش ،فیلسوف مارکسیست،
بود ـ ـ در سال  1923آن را با حمایت مالی پدرش تأسیس کرد .با وجودی که هورکهایمر در
دانشگاه تدریس میکرد ،اما شکلگیری مکتب فکری خویش را در انجمن دنبال میکرد ،نه
نظام رسمی آموزش دانشگاهی.
نمونههای بسیاری از مکاتب علمی را میتوان ذکر کرد که سرچشمۀ شکلگیری آنها بیرون
از دانشگاه بوده است ،اما پس از مدتی به داخل دانشگاهها و درس و بحث آنها کشیده شده و
در آنجا رشد و نمو پیدا کرده و با آموزش و پژوهش بر مبنای آنها گسترش پیدا کردهاند.
ورود مکاتب به دانشگاهها و نشو و نما و رشد آنها در درون دانشگاهها با کمک
سازوکارهایی رخ میدهد .بهعبارت دیگر ،اتخاذ راهبردهای ّ
معینی میتواند حضور مکاتب در
دانشگاهها را تسهیل کند .این راهبردها با استفاده از روش گروهمحوری 1مشتمل بر نخبگان
مباحث نخبگان رویکرد سیستمی به دانشگاه بود .به عبارت دیگر،
استخراج شدند .مبنای
ِ
1. Focus Group

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

آنها با مبنا قرار دادن رویکرد سیستمی و توافق بر سر اجزای سیستم دانشگاه وارد بحث
و گفتوگو بهمنظور یافتن راهبردهای تقویت حضور مکاتب در دانشگاهها میشدند؛ بدین
معنی که هریک از راهبردهای بهدستآمده (مذکور در بخش یافتهها) به یک یا چند تا از
اجزای سیستم دانشگاه مربوط بود .در ادامه ،رویکرد سیستمی و اجزای دانشگاه بهمثابۀ یک
سیستم را شرح خواهیم داد.
رویکرد سیستمی :یک سیستم مجموعهای از اجزای بههمپیوستهای است که در تعامل با
یکدیگر کارکرد /کارکردهای ّ
معینی را انجام میدهند .بر این اساس ،یک سیستم دارای ورودی،
خروجی و اجزاست .برای توصیف دانشگاه بهمثابۀ یک سیستم ،میباید ورودیها ،خروجیها
(کارکردها) و اجزا شناسایی شوند .در پژوهش عالمی نیسی و نهضتی ( )1396ورودیها ،اجزا
و کارکردهای دانشگاههای نسل اول ،دوم ،سوم و چهارم شناسایی شدهاند .در این پژوهش،
ب ه دلیل تمرکز بر موضوع «مسئولیتپذیری دانشگاهها» ،فقط «دانشآموختگان متوسطه» و
«مسئلۀ جامعه» بهعنوان ورودی به سیستم دانشگاه در نظر گرفته شدهاند (عالمی نیسی &
نهضتی .)1396 ،در پژوهش حاضر ،عالوه بر این دو ورودی« ،منابع مالی» و «نیروی انسانی»
(اعضای هیئت علمی و کارمندان) و «آثار علمی» نیز بهعنوان ورودی اضافه شدند .با اضافه
کردن این موارد به نمودار سیستم دانشگاه نسل چهارم در پژوهش عالمی نیسی و نهضتی
( ،)1396این نمودار بهصورت ذیل درمیآید.
آثار علمی

ارزیابی

نیروی انسانی

مشارکتبا
صنعت

مداخله در حل واقعی مسئله

منابع مالی

تولیدفناوری

پیشنهاد راهکار

مسائل جامعه

پژوهش

انتشار دانش

فار غالتحصیالت
متوسطه

آموزش

ورودیها

گزینش

اجزا

تربیت کارآفرنی

خروجیها

شکل  .1سیستم دانشگاه (برگرفته از (عالمی نیسی & نهضتی))1396 ،

سیستم مذکور برای دانشگاهی ترسیم شده که کارکردها یا خروجیهای مدنظر را انجام دهد.
لذا ا گر در واقعیت یک دانشگاه برخی کارکردها را نداشته باشد ،ممکن است برخی اجزای
موردنظر را نیز نداشته باشد.
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کارکردها (خروجی)های سیسـتم دانشـگاه .1 :تربیت کارآفرین (در نسـلهای قبلی دانشگاه،
تربیت متخصص)؛  .2انتشـار دانش؛  .3پیشـنهاد راهکار برای حل مسـائل جامعه؛  .4مداخله
در حـل واقعـی مسـائل جامعـه .دانشـگاه بـرای انجـام ایـن کارکردهـا ایـن ورودیهـا را دریافـت
میکند .1 :فار غالتحصیالن دورۀ متوسـطه که در صورت پذیرفتهشـدن در آزمونهای ورودی،
به دانشـجوی دانشـگاه تبدیل میشـوند .2 .مسـائل جامعه؛ اسـتادان و دانشجویان به اشکال
مختلـف اطالعـات مربـوط بـه مسـائل جامعه را دریافـت میکنند .این مسـائل میتواند از طریق
سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی بـا دانشـگاهها در میـان گذاشـته شـود .3 .منابـع مالـی؛ ایـن
منابـع میتوانـد در قالـب بودجـۀ دولتـی ،وقـف ،هزینـۀ پژوهـش یا هزینۀ سـایر خدمات از سـوی
دانشـگاه دریافـت شـود )4 .نیـروی انسـانی؛ دانشـگاه بـه شـیوههای مختلـف اقـدام بـه جـذب
هیئـت علمـی و اسـتخدام کارمنـد میکنـد .5 .آثـار علمـی؛ اسـتادان و دانشـجویان روزانـه در
معـرض اطالعـات علمـی منتشرشـده در قالـب کتـاب ،مقالـه ،کنفرانـس ،نشسـت و سـخنرانی
قـرار میگیرنـد .دانشـگاه ،بـرای اجـرای کارکردهـای فـوق بـا اسـتفاده از ورودیهـا ،نیازمنـد
مجموعـهای از اجزاسـت .1 :گزینـش :هـر نـوع شـیوهای ماننـد آزمـون یـا مصاحبـه بـرای انتخـاب
دانشـجویان از میـان متقاضیـان فار غالتحصیـل دورۀ متوسـطه؛  .2آمـوزش :تمامـی فرایندهای
آموزشـی ازجملـه آموزشهـای رسـمی دانشـگاه و آموزشهـای غیررسـمی ماننـد دورههـای
مهارتـی ،بازدیدهـا ،نشسـتها و کنفرانسهـا؛  .3پژوهـش :تمامـی فرایندهـای پژوهشـی
ماننـد پایاننامههـا ،طر حهـای پژوهشـی درون و بروندانشـگاهی؛  .4تولیـد فنـاوری :تمامـی
سـاختارهایی کـه بـه تولیـد فنـاوری منجـر میشـوند ،ماننـد پارکهـای فنـاوری و انکوباتورهـا؛
 .5مشـارکت بـا صنعـت :دانشـگاههای نسـل چهـارم بـه اجـرای پژوهشهـای علمـی بسـنده
نمیکننـد؛ بلکـه اسـتادان و دانشـجویان در ایـن بخـش ،مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ،بـا صنعـت،
سـازمانهای دولتـی ،بخشهـای خصوصـی و غیرانتفاعـی ارتبـاط میگیرنـد تـا بیشـترین
نقشآفرینـی و اثرگـذاری در حـل مسـائل جامعـه و توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعـی را داشـته
باشـند .توضیـح اینکـه ،مفهـوم صنعـت در ایـن تحقیـق معنایـی گسـتردهتر از مفهـوم «صنعـت
کارخانـهای» اسـت و بـر تعریـف کسـیتی و انـگ )2006( 1مبتنـی اسـت .6 .ارزیابـی :دانشـجویان
بـرای فار غالتحصیلـی مـورد ارزیابـی قـرار میگیرنـد (عالمـی نیسـی & نهضتـی.)1396 ،
هنگامی که مکتب علمی ّ
معینی در یک دانشگاه حضور و تقویت مییابد ،به معنای آن
است که آن مکتب در خروجیهای چهارگانۀ دانشگاه حضور دارد؛ بدینمعنیکه کارآفرینان یا
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 .1تمامی سازمانها ،نهادها ،دولت و بخشهای مختلف اجتماعی که بهنوعی با جامعه درگیر هستند و به
دنبال پاسخی برای رفع نیاز خود هستند و پاسخ خود را از طریق مشارکت یا مشورت با مؤسسههای پژوهشی یا
دانشگاهها و غیره دریافت میکنند تحت عنوان صنعت قرار میگیرند (.)Cassity & Ang, 2006

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

متخصصانی تربیت میشوند که از نظر فکری به آن مکتب نزدیک باشند ،دانش منتشرشده بر
آن مکتب مبتنی است ،راهکارهای ارائهشده و مداخالت صورتگرفته توسط دانشگاه جهت
حل مسائل جامعه با رویکرد آن مکتب انجام میشود.
برای آنکه دانشگاهها بستری مناسب برای رشد و بالندگی مکاتب علمی باشند ،قوانین
و مقررات آموزش عالی میباید نظیر هریک از اجزای سیستم دانشگاه راهبردهای مناسبی را
دنبال کند .به عبارت دیگر ،راهبردهایی نظیر به نظیر هریک از بخشهای گزینش ،آموزش،
پژوهش ،تولید فناوری ،مشارکت با صنعت و ارزیابی و در خصوص ورودیهای پنجگانه
(فار غالتحصیالن متوسطه ،منابع مالی ،نیروی انسانی ،مسائل جامعه و آثار علمی) باید اتخاذ
شوند ،تا مکتب علمی در خروجی دانشگاه تقویت شود .این چارچوب مفهومی در استخراج
«راهبردهای تقویت حضور مکاتب علمی در دانشگاهها» مورد استفاده قرار گرفت.
راهبردهای بهدستآمده معیاری برای بررسی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر
مکاتب علمی در دانشگاهها هستند .ب ه عبارت دیگر ،چارچوب تحقیق بدینشکل پیش رفت
که هریک از قوانین و مقررات با این راهبردها همراستاست یا نه.
ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات :ازآنجا که موضوع تحقیق بررسی نقش قوانین و مقررات در
تضعیف یا تقویت مکاتب علمی است ،لذا برای بررسی نتایج قوانین و مقررات از چارچوب
مفهومی ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات 1بهره گرفته شد« .ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات ()RIA
یک چارچوب تحلیلی را برای ارزیابی آثار ممکن مربوط به معرفی قوانین جدید و همچنین
نتایج واقعشدۀ قوانین موجود ارائه میدهد» ( .)Kirkpatrick & Parker, 2004: 14این
چارچوب مفهومی نخست در حوزۀ قوانین و مقررات اقتصادی به کار گرفته شد ،اما بعدها
کاربرد آن به سه حوزۀ اصلی توسعۀ پایدار یعنی اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی گسترش
پیدا کرد» (.)Kirkpatrick & Parker, 2004: 1
روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روشهای کیفی و در دو مرحله انجام شد:
مرحلۀ اول :استخراج راهبردهای هفتگانۀ تقویت حضور مکاتب علمی در دانشگاهها:
در این مرحله پس از بررسی تفصیلی ادبیات پژوهش ،درمجموع یافتۀ قابلتوجهی ب ه دست
نیامد .لذا با استفاده از روش گروهمحوری ،2جلساتی با ترکیب نخبگان برای استخراج راهبردها
1. Regulatory Impact Assessment
2. Focus Group
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تشکیل شد .مبنای گفتوگوهای این جلسات رویکرد سیستمی به دانشگاه بود .درمجموع
هفت راهبرد اصلی برای تقویت حضور مکاتب علمی در دانشگاهها استخراج شد.
این راهبردهای هفتگانه بهعنوان معیار ارزیابی قوانین و مقررات (یعنی مرحلۀ دوم) از نظر
تقویت یا تضعیف مکاتب علمی به کار گرفته شدند.
مرحلۀ دوم :ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی :همانطور که گفته شد ،در این مرحله از
چارچوب ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات استفاده شد .بهمنظور بررسی اثرات قوانین و مقررات آموزش
عالی بر شکلگیری و توسعۀ مکاتب علمی ،کتاب مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ( ،)1392که در دو مجلد و  1500صفحه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری منتشر شد ،بررسی شد .نخست تمامی عناوین مصوباتی که گمان میرفت با
موضوع توسعۀ مکاتب علمی ارتباط داشته باشند استخراج شدند که تعداد آنها  67عنوان بود.
در مرحلۀ بعد ،متن مصوبۀ این عناوین ،که  900صفحه از کتاب مذکور را شامل میشد ،بهصورت
کامل مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت تا هرگونه نسبت میان آنها با موضوع «توسعۀ حضور مکاتب
علمی در نظام آموزش عالی کشور» مشخص شود .این تحلیل قیاسی بر اساس این چارچوب انجام
شد که بهطورکلی بین هر گزارۀ قانونی و موضوع «توسعۀ حضور مکاتب علمی در نظام آموزش عالی
کشور» چهار نسبت میتواند وجود داشته باشد که عبارتاند از:
 .1استلزام :تحقق گزارۀ قانونی مستلزم افزایش حضور مکاتب علمی در نظام آموزش عالی است.
به عبارت دیگر ،توسعۀ حضور مکاتب علمی در نظام آموزش عالی مقدمۀ ضروری برای تحقق
قانون موردنظر است .قوانین و مقرراتی که دارای چنین نسبتی با موضوع افزایش حضور
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مکاتب علمی در نظام آموزش عالی هستند درواقع مؤید ضرورت توجه به این موضوع هستند.
 .2زمینهساز :قانون یا مقررات زمینهساز توسعۀ حضور مکاتب علمی در نظام آموزش عالی است.
 .3منافات :قانون یا مقررات به نحوی است که موانعی را بر سر راه توسعۀ حضور مکاتب علمی
در نظام آموزش عالی ایجاد میکند.
 .4خنثی :قانون و مقررات نسبت به موضوع توسعۀ حضور مکاتب علمی در نظام آموزش عالی
موضع مثبت یا منفی نداشته و به عبارت دیگر ،سکوت اختیار کرده است.
ً
در این پژوهش صرفا به بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته شد که دارای نسبتهای  2 ،1یا 3
بودند .از سوی دیگر سه مورد مذکور را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 .1دستۀ اول موارد «استلزام» را دربرمیگیرد که درواقع نشاندهندۀ اهمیت و ضرورت توسعۀ
حضور مکاتب علمی در فضای آموزش عالی است.
 .2دستۀ دوم موارد «زمینهساز» و «منافات» را شامل میشود که میتوان آنها را در قالب
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راهبردهای توسعۀ حضور مکاتب علمی در آموزش عالی دستهبندی کرد .همانطور که
بیان شد ،هفت راهبرد برای توسعۀ حضور مکاتب علمی در آموزش عالی شناسایی شدند
که ذیل هریک از آنها موارد قانونی «زمینهساز» یا «منافات» بهصورت مجزا آورده شدهاند
و درنهایت جمعبندی در خصوص آنها صورت میگیرد.
درنهایت با جمعبندی مطالب مذکور ،درمورد وضعیت کلی نسبت قوانین با موضوع توسعۀ
حضور مکاتب علمی در آموزش عالی نتیجهگیری کلی صورت گرفته است.
یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش را به دو دسته میتوان تقسیمبندی کرد .1 :راهبردهای هفتگانۀ توسعۀ حضور
مکاتب علمی در دانشگاهها؛  .2نقش قوانین و مقررات در حضور مکاتب علمی در دانشگاهها.
راهبردهای توسعۀ حضور مکاتب علمی در آموزش عالی
همانطور که اشاره شد ،با بهرهگیری از پنل نخبگانی در روش گروهمحوری ،هفت راهبرد
برای توسعۀ حضور مکاتب علمی در نظام آموزش عالی یافت شد که عبارتاند از:
 .1اعطای اختیارات به دانشگاهها در گزینش اعضای هیئت علمی :درصورتیکه دانشگاه
درصدد تقویت مکتب علمی ّ
معینی باشد ،با داشتن اختیار گزینش ،میتواند افرادی را که آثار
علمی و پژوهشی آنها در مسیر آن مکتب علمی است بهعنوان هیئت علمی جذب کند.
 .2تنوعبخشی به نظام تأمین مالی آموزش عالی :وابستگی مالی نهاد علم به منابع محدود
وابستگی فکری و علمی را در پی دارد .اما ا گر منابع مالی دانشگاه امکان تغییر و تنوع
داشته باشد ،در آن صورت دانشگاه میتواند برنامۀ پژوهشی و آموزشی دلخواه خویش و
منطبق بر مکتب علمی موردنظر را دنبال کند.
ً
 .3فعالیتهای فوقبرنامه :فعالیتهای فوقبرنامه ،که عموما به دست دانشجویان انجام
میشود ،امکان میدهد تا اندیشمندان خارج از دانشگاه ،از طریق برنامههایی چون
سخنرانی و نشست ،آرا و اندیشههای خود را در مجامع دانشگاهی مطرح کنند .مزیت
فعالیتهای فوقبرنامه تنوعپذیری و آزادی عمل بیشتر نسبت به برنامۀ درسی رسمی
دانشگاه و امکان طرح مطالب و اندیشههای متنوعتر و نوین است .یک واقعیت ملموس
در نظام آموزش عالی این است که در برخی موارد تأثیری را که میتوان از یک برنامۀ خارج
از روال درسی در بحثهای آموزشی و پژوهشی به وجود آورد ممکن است بهمراتب از
برنامههای رسمی و معمول بیشتر و با درجۀ نفوذ بیشتر باشد .برنامههای فوقالعاده و خارج
از چارچوبهای متداول درسی انعطاف بیشتری دارند و در بسیاری از موارد ،رغبت بیشتری
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را برای مشارکت میان مخاطبان خود اعم از استادان و دانشجویان به وجود میآورند .از طرف
دیگر به دلیل عدم ِاعمال محدودیتهای حا کم بر طرح درسی رشتهها ،از پویایی بیشتری
ً
برخوردارند .این فضای نسبتا مساعد میتواند عرصۀ مناسبی برای ظهور ،بروز و تکامل
مکاتب مختلف علمی در دانشگاهها شود و صحن دانشگاه را به کارگاه چکشکاری نظریهها
و افکار مختلف مکاتب تبدیل کند و ا گر مکتب علمی خارج از دانشگاه شکل گرفته باشد ،از
طریق فعالیتهای فوقبرنامه میتواند اندیشههای خود را به دانشگاه عرضه کند.
ً
 .4همکاری دانشگاهها با نهادهای دیگر :نهادهای خارج دانشگاه معموال دارای سلیقههای
فکری خاص خود هستند .با گسترش همکاری دانشگاهها با این نهادها امکان ظهور و حضور
سالیق فکری مختلف در دانشگاهها ایجاد میشود .از سوی دیگر ،تعریف مسائل واقعی برای
پژوهشهای دانشگاهی از سوی نهادهای خارج از دانشگاه میتواند به پویایی علمی منجر
شود که گرایش بهسوی نظریهها و مکاتب مختلف علمی را فراهم میکند.
 .5ایجاد تنوع در مراجع علمی جهت تصمیمسازی در زمینۀ آموزش عالی :انجمنها،
فرهنگستانها ،قطبها و جمعیتهای علمی نهادهایی هستند که ا گر دارای اختیارات و
وظایف مناسبی باشند میتوانند از طریق مشارکت در تصمیمسازیهای مربوط به نظام
علم و فناوری (و آموزش عالی) ،ضمن کاستن از تمرکز مدیریتی ،کمک شایانی به این نظام
کنند و موجبات توجه بیشتر به مکاتب و ایدههای مختلف در رشتههای گونا گون علوم (و
ازجمله علوم قرآنی) را فراهم کنند .بهعنوان نمونه میتوان به نقش انجمن پژوهشهای
اجتماعی در شکلگیری مکتب فرانکفورت اشاره کرد.
 .6ارتباطات دانشگاهها با دانشگاههای خارج از کشور :یکی از نتایج این همکاریها ورود بیشتر
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ایدهها و آرای علمی جدید به فضای دانشگاهی کشور و درنتیجه بروز و حضور آرا و سالیق علمی
مختلف در دانشگاههاست .این موضوع یکی از مقدمات مهم شکلگیری و توسعۀ مکاتب
گونا گون علمی در فضای آموزش عالی است .از طرف دیگر ،همکاری با دانشگاههای شهره به
مکاتب علمی خاص میتواند به نشو و نمای آن مکتب در دانشگاههای داخلی کمک کند.
 .7استقالل عمل دانشگاهها در محتواهای آموزشی و پژوهشی :مکاتب علمی خود را در آموزش
و پژوهش نشان میدهند و تفاوت مکاتب در این دو حوزه است .هنگامی یک دانشگاه میتواند
سازی نشو و نمای آن شود که استادان و دانشجویان
سببساز ظهور یک مکتب علمی یا زمینه ِ
اختیار کافی برای انتخاب محتوای آموزشی و پژوهشی خود را داشته باشند.
باید گفت برای هریک از موارد هفتگانۀ فوق ،مطالب زیادی در ادبیات پژوهش وجود
دارد ،اما نقش آنها بهعنوان تسهیلکنندۀ حضور یا تقویت مکاتب علمی در دانشگاهها از
اهمیت یافتۀ این بخش را
ِ
سوی محققان در ادبیات موضوع بسیار اندک است .این موضوع
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مقررات زمینهساز یا دارای منافات ،ذیل هریک
دوچندان میکند .در ادامه به بررسی قوانین و
ِ
از راهبردهای مذکور بهصورت جدا گانه ،میپردازیم.
راهبرد اول :اعطای اختیارات به دانشگاهها در گزینش اعضای هیئت علمی
در جدول  1قوانین و مقرراتی که مربوط به راهبرد اول هستند قابل مشاهدهاند.
جدول  .1قوانین و مقررات مربوط به راهبرد اول
قانون یا مقررات

توضیح ارتباط

مادۀ  10قانون اهداف ،وظایف و
تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری

دانشگاهها در موارد مذکور در مادۀ قانونی
اعطای استقالل به ً
موردنظر ،ا گرچه عموما در مسائل اجرایی است ،اما میتواند
بهویژه از طریق استخدام اعضای هیئت علمی مناسب
تاحدودی به افزایش اختیارات دانشگاهها در تعیین و ارائۀ
محتواهای آموزشی و پژوهشی نیز منجر شود که در این صورت
زمینهساز شکلگیری و توسعۀ حضور مکاتب علمی مختلف در
فضای آموزش عالی خواهد بود.

بند ج مادۀ  7آییننامۀ استخدامی
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و
فناوری

اعضای هیئت علمی رسمی با توجه به مصونیتی که در برابر
اخراج از دانشگاه پیدا میکنند ،میتوانند برای رشد حضور
مکاتب علمی در دانشگاهها عامل مهمی باشند.البته طبق
مادۀ « 45آییننامۀ استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها
ش عالی ،پژوهشی و فناوری» اعضای هیئت
و مؤسسات آموز 
علمی رسمی ،باید بهطور مستمر دچار رکود علمی شوند ،زیرا
در آن صورت مطابق مادۀ  109ممکن است بازنشست شوند،
از آموزشی به پژوهشی تغییر کنند ،به دانشگاهی دیگر یا یک
دستگاه اجرایی منتقل شوند ،مشمول بازخرید شوند یا الزم
باشد که استعفا دهند .همچنین مطابق مادۀ  38ا گر عضو
هیئت علمی تخلفات تعیینشده در «قانون مقررات انتظامی
هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
کشور» را مرتکب شود ،در آن صورت موضوع به هیئتهای
رسیدگی انتظامی اعضای هیئت علمی ارجاع میشود.

مادۀ  119آییننامۀ استخدامی اعضای
هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالی ،پژوهشی و فناوری

با توجه به آزادی عملی که این مادۀ قانونی در زمینۀ استفاده
از استادان به دانشگاه میدهد ،اختیار دانشگاهها برای
بهکارگیری و استفاده از خدمات آموزشی و پژوهشی افراد بیشتر
میشود و لذا امکان حضور افرادی با آرا و ایدههای مختلف
علمی در فضای دانشگاهها افزایش مییابد.

مادۀ  6آییننامۀ تشکیل هیئ 
ت
عالی جذب اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی کشور
با اصالحات بعدی

با توجه به اینکه در این ماده هیئت عالی جذب مسئول
رسیدگی به شکایت از نحوۀ عملکرد هیئتهای اجرایی
تعیینشده است ،لذا میتوان گفت امکان اعمال سلیقههای
ناصواب در فرایند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها کمتر
شده و این به معنای امکان ورود افراد دارای سالیق علمی
گونا گون است.

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

57

مقاله

قبـل از آنکـه بـه جمعبنـدی وضعیـت قانونـی در ایـن بخـش بپردازیـم ،خوب اسـت به نکتۀ مهمی
اشـاره کنیـم .ایـن نکتـه مربـوط بـه نقـش رؤسـای دانشـگاهها در بهکارگیـری اعضـای هیئـت علمـی
اسـت .بهطورکلـی مطابـق قوانیـن و مقـررات ،رئیـس دانشـگاه دارای قـدرت زیـادی در تمـام امـور
دانشـگاه اسـت و ایـن اختیـارات مطابـق مـادۀ  4بنـد ه ـ آییننامـۀ جامـع مدیریـت دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالـی در بهکارگیـری و اخـراج اعضـای هیئـت علمـی هـم وجـود دارد .بـا توجـه به
اینکـه مطابـق جـزء ب مـادۀ  4همـان آییننامـه ،رئیـس دانشـگاه از سـوی وزیـر علـوم (یا بهداشـت)
بـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی پیشـنهاد شـده و پـس از تأییـد شـورا بـا حکـم وزیـر بـرای مـدت 4
سـال منصـوب میشـود ،میتـوان گفـت سیاسـتها و سـوگیریهای هـر دولـت از ایـن طریـق بـر
دانشـگاهها و بهویـژه چینـش هیئـت علمـی تأثیـر خواهـد گذاشـت .ایـن موضوع از طرفی اسـتقالل
دانشـگاهها را کاهـش میدهـد ،ولـی از نگاهـی کالنتـر میتـوان آن را عاملـی بـرای تنوعبخشـی بـه
اسـتادان جذبشـده در دانشـگاهها دانسـت .بـه بیـان دیگـر ،نسـبت ایـن موضـوع بـا بحـث حضور
مکاتـب در آمـوزش عالـی بـه دو صـورت اسـت:
 .1دانشگاهها از طریق رئیس مؤسسه سالیق وزارت علوم را دنبال میکنند که این امر با توجه
به تمرکزی که ایجاد میکند با توسعۀ مکاتب علمی منافات دارد.
 .2تغییر دولتها یا تغییر وزرای علوم موجب تغییر سلیقۀ حا کم بر دانشگاهها میشود که این
موضوع با ایجاد تنوع در تصمیمگیریها زمینهساز حضور آرا و سالیق علمی مختلف در
دانشگاههاست.
در جمعبندی این بخش باید گفت که درمجموع  4مورد مصوبۀ قانونی در خصوص رابطۀ
استقالل عمل دانشگاهها در گزینش اعضای هیئت علمی و افزایش حضور مکاتب مختلف
علمی در آموزش عالی مشاهده شد که هر  4مورد نیز زمینهساز افزایش حضور مکاتب مختلف
علمی در آموزش عالی هستند .لذا بهطورکلی میتوان گفت که در حال حاضر اختیار مناسبی
به دانشگاهها در گزینش اعضای هیئت علمی داده شده است و به نظر میرسد که «توسعۀ
حضور مکاتب در آموزش عالی» مشکل خاصی از نظر قوانین مربوط به این حوزه ندارد و زمینۀ
قانونی مساعدی برای آن وجود دارد.
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راهبرد دوم :تنوعبخشی به نظام تأمین مالی آموزش عالی
قوانین و مقررات جدول  2دارای ارتباط با راهبرد دوم است و محتوای آنها مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران
جدول  .2قوانین و مقررات مربوط به راهبرد دوم
قانون یا مقررات

توضیح ارتباط

راهبرد کالن  -1اقدام ملی  4نقشۀ
جامع علمی کشور

منعطف شدن و متنوع شدن نظام تأمین مالی آموزش
عالی موجب افزایش امکان حرکت استادان و پژوهشگران
دانشگاهها بهسوی مکاتب مختلف علمی میشود.

راهبرد کالن  -1اقدام ملی  12نقشۀ
جامع علمی کشور
راهبرد کالن  – 6اقدام ملی  2نقشۀ
جامع علمی کشور
راهبرد کالن  – 6اقدام ملی  7نقشۀ
جامع علمی کشور
مادۀ  – 65بند ث قانون برنامۀ ششم
توسعۀ جمهوری اسالمی ایران

منعطف و متنوع شدن نظام تأمین مالی آموزش عالی موجب
افزایش امکان حرکت استادان و پژوهشگران دانشگاهها
بهسوی مکاتب مختلف علمی میشود ،زیرا افزایش اختیارات
آنها برای تصمیمگیری در تعریف پژوهشها را در پی دارد
که این موضوع به معنای کاهش تمرکز نهادی در تعیین
پژوهشهای دانشگاهی و افزایش حضور سالیق علمی
گونا گون در این زمینه است.

مادۀ  – 7بند و ،بند ح ،بند ط قانون
تشکیل هیئتهای امنای دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

در این مصوبات قانونی اختیاراتی به هیئتامنای دانشگاهها
داده شده که نتیجۀ آن افزایش تنوع در منابع مالی دانشگاهها
بوده و لذا میتواند به افزایش تنوع در محتواهای علمی
موجود در آموزش عالی و لذا بروز و ظهور بیشتر آرا و سالیق
فکری مختلف در آنجا منجر شود.

مادۀ  – 10ج –  6آییننامۀ جامع
مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی

در این مصوبۀ قانونی اختیاراتی به هیئترئیسه دانشگاهها
داده شده که نتیجۀ آن افزایش تنوع در منابع مالی دانشگاهها
بوده و لذا میتواند به افزایش تنوع در محتواهای علمی
موجود در آموزش عالی و لذا بروز و ظهور بیشتر آرا و سالیق
فکری مختلف در آنجا منجر شود.

مادۀ  9آییننامۀ مالی و معامالتی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
پژوهشی و فناوری

مطابق مادۀ  9محدودیت خاصی در زمینۀ تأمین منابع
مالی برای دانشگاه در نظر گرفته نشده است .مادۀ  12هم
تأییدکنندۀ همین مسئله است .بنابراین:
ً
اوال :جریانهای فکری خارج از دانشگاه میتوانند از مکتب
علمی موردنظر خود حمایت کنند.
ً
ثانیا :دانشگاه با کسب منابع غیردولتی میتواند در عمل
استقالل بیشتری از دولت داشته باشد.

مادۀ  ،3بندهای  1-3و  3-2آییننامۀ
پژوهانه ( )Grantاعضای هیئت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

آزادی عملی که در این مواد قانونی به اعضای هیئت علمی
برای تعریف و اجرای طر حهای پژوهشی داده شده میتواند
زمینهساز فعالیت استادان دانشگاهها در حوزهها و مکاتب
مختلف علمی باشد.

مادۀ  12آییننامۀ مالی و معامالتی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
پژوهشی و فناوری
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تمام مواردی که در زمینۀ نظام تأمین مالی در قوانین مشاهده شد رابطۀ «زمینهساز» با
توسعۀ حضور مکاتب در دانشگاهها دارند .بهطورکلی بررسی قوانین این حوزه نشان داد که
در حال حاضر اختیار و آزادی عمل زیادی در امور مالی ،ذیل نقشهای عمدۀ «هیئتامنا»
و «رئیس دانشگاه» ،به دانشگاهها اعطا شده است .لذا به نظر میرسد که در حال حاضر
موضوع «توسعۀ حضور مکاتب در آموزش عالی» مشکل خاصی از نظر قوانین مربوط به تأمین
مالی ندارد و زمینۀ قانونی مساعدی برای آن وجود دارد.
راهبردسوم:فعالیتهایفوقبرنامهمانندهمایش،مجله،انجمنهایدانشجوییواستادان
موارد قابل مشاهده در جدول  3مصوباتی هستند که در خصوص راهبرد سوم قابل بررسیاند.
جدول  .3قوانین و مقررات مربوط به راهبرد سوم
قانون یا مقررات

توضیح ارتباط

راهبرد کالن  - 4راهبرد ملی  5نقشۀ
جامع علمی کشور

همایشها ،نشستها و مجامع علمی قالبهایی برای ایجاد
ارتباط بیشتر میان اعضای جامعۀ علمی هستند؛ قالبهایی
که میتوانند بستر بروز ایدهها و آرای مختلف باشند و نشاط
و سرزندگی را در جامعۀ علمی تقویت کنند .لذا ارتقای کیفی
و ّکمی این قالبها را میتوان زمینهساز ارائه ،تقویت و تعامل
میان مکاتب مختلف در علوم دانست.

مادۀ  – 5بند هـ  -جزء ب – زیر جزء
 -3شمارۀ  7آییننامۀ جامع مدیریت
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی

ترویج فرهنگ گفتوگو ،نقد روشمند و آزاداندیشی میتواند
به معنای برنامههای غیررسمی (فوقبرنامه) در فضای
دانشگاهی با محتوای آرا و عقاید گونا گون علمی باشد .از
سوی دیگر بخش دوم مصوبۀ ،یعنی «گسترش زمینۀ ارتباط
دانشگاهیان با صاحبنظران علمی ،فرهنگی و سیاسی»،
نیز زمینۀ الزم را برای ارتباط زنده میان فضای دانشگاهها با
فضای نخبگان فکری جامعه فراهم میکند .هر دوی این
موارد میتوانند به شکلگیری و توسعۀ حضور مکاتب مختلف
علمی در فضای دانشگاهی کمک کنند.

مادۀ  – 5بند هـ  -جزء ب – زیر جزء
 - 4شمارۀ 8

همایشها ،نشستها و مجامع علمی قالبهایی برای ایجاد
ارتباط بیشتر میان اعضای جامعۀ علمی هستند؛ قالبهایی
که میتوانند بستر بروز ایدهها و آرای مختلف باشند و نشاط
و سرزندگی را در جامعۀ علمی تقویت کنند .لذا ارتقای کیفی
و ّکمی این قالبها را میتوان زمینهساز ارائه ،تقویت و تعامل
میان مکاتب مختلف در علوم دانست.

مصوبۀ «تأسیس خانۀ ملی
گفتوگوی آزاد»

وجود نهادهایی همچون «خانۀ ملی گفتوگوی آزاد»
بهروشنی زمینهساز بروز و حضور آرای مختلف علمی در قالب
مکاتب گونا گون است.

راهبرد کالن  – 4اقدام ملی  9نقشۀ
جامع علمی کشور
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ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

کل مصوبۀ « نظامنامۀ هیئت حمایت
از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و
مناظره (ویژۀ معارف و علوم انسانی)»

شکلدهی و چارچوبگذاری برای کرسیهای نظریهپردازی اقدام
مثبتیاست کهظرفیتقابلتوجهیرابرایبروزوظهور آرایمکاتب
مختلفعلمیفراهممیکند.

مادۀ  1آییننامۀ کانونهای فرهنگی
دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی

بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مصوبــه امــکان فعالیــت کانونهــای
دانشــجویی بــا موضــوع دینــی و مذهبــی (ازجمله اسالمشناســی
و قــرآن و عتــرت) مطــرح شــده ،درواقــع بســتر فعالیــت
فوقبرنامــۀ دانشــجویی در زمینــۀ ایــن موضوعــات فراهــم شــده
اســت .واضــح اســت کــه ایــن مســئله زمینــۀ حضــور آرا و نظریــات
مختلــف علمــی و فکــری در زمینههــای مذکــور را در فضــای
دانشــگاهها فراهــم مــیآورد.

مادۀ  4اساسنامۀ تشکیل انجمن
علمی دانشجویی دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالی

وجود انجمنهای علمی دانشجویی با توجه به اختیارات
ذکرشده برای آنها در این ماده (انتشار نشریات علمی
دانشجویی ،تعریف پروژههای تحقیقاتی ،برگزاری همایشها
و جشنوارههای علمی و پژوهشی) میتواند زمینهساز بروز و
حضور آرا و سالیق علمی مختلف در فضای آموزش عالی باشد.

مادۀ  2آییننامۀ تشکلهای اسالمی
دانشگاهیان

مطابــق ایــن مــاده ،امــکان تشــکیل تشــکلهایی کــه موضوعــات
قرآنــی را زمینــۀ فعالیــت خــود قــرار دهنــد نیــز وجــود دارد کــه ایــن
موضــوع میتوانــد ،در قالــب فعالیــت فــوق برنامــۀ دانشــجویی،
زمینهســاز حضــور آرا و دیدگاههــای مختلــف در خصــوص قــرآن
کریــم باشــد.

مادۀ  11آییننامۀ جشنوارۀ بینالمللی
فارابی

جشنوارۀ فارابی ویژۀ علوم انسانی ــــ اسالمی است و توسط وزارت
علوم برگزار میشود .با توجه به برگزاری این جشنوارۀ بینالمللی
توسط وزارت علوم ،میتوان انتظار داشت که دانشگاهیان در این
جشنواره حضور پررنگی داشته باشند و تاحدودی هم از آن تأثیر
بپذیرند .لذا برگزاری این جشنواره را میتوان زمینهساز ارائۀ آرا و
سالیق مختلف فکری در حوزۀ علوم انسانی دانست که تاحدودی
هم بر فضای آموزش عالی کشور مؤثر خواهد بود.

درمجموع 9 ،مورد مصوبۀ قانونی در خصوص فعالیتهای فوق برنامۀ مرتبط با حضور
مکاتب مختلف علمی در آموزش عالی مشاهده شد که همۀ آنها نیز زمینهساز افزایش حضور
مکاتب مختلف علمی در آموزش عالی هستند .لذا بهطورکلی میتوان گفت که در حال حاضر
به نظر میرسد که «توسعۀ حضور مکاتب در آموزش عالی» مشکل خاصی از نظر قوانین مربوط
به این حوزه ندارد و زمینۀ قانونی مساعدی برای آن وجود دارد.
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مقاله

راهبــرد چهــارم :همــکاری دانشــگاهها بــا نهادهــای دیگــر (همــکاری علمــی ،تعییــن
موضــوع ،تزر یــق پــول و)...
در جدول  4قوانین و مقرراتی که مربوط به راهبرد اول هستند ،قابل مشاهدهاند.
جدول  .4قوانین و مقررات مربوط به راهبرد چهارم
قانون یا مقررات

توضیح ارتباط

راهبرد کالن  - 6اقدام ملی  8نقشۀ
جامع علمی کشور

برقراری تعامل فعال با نهادها و بنگاههای اقتصادی و
اجتماعی در برنامهریزیهای آموزشی به معنای آن است
که ــــ تاحدی ــــ آرا و سالیق گونا گون در هدایت محتواهای
آموزش عالی نقش ایفا کنند .با توجه به اینکه این اثرگذاری
ً
عمدتا نشاندهندۀ برداشت نهادهای مذکور از نیازهای واقعی
جامعه است ،میتوان انتظار داشت نقش مهمی در شکلدهی
به آرا و مکاتب مختلف در نظام آموزش عالی داشته باشد.

مصوبۀ «ارزیابی مدارک تحصیلی
صادرشده مدیریت حوزۀ علمیۀ قم»

این مصوبه مجوز ورود طالب را به دانشگاهها در  5رشته ،که
یکی از آنها علوم قرآن و حدیث است ،ارائه کرده است .ازآنجا که
طالب حوزههای علمیه نسبت به سایر پذیرفتهشدگان رشتۀ
علوم قرآنی و حدیث محیط فکری متفاوتی را (حوزۀ علمیه)
درک کردهاند ،لذا ورود آنها به دانشگاهها موجب متنوعتر
شدن فضای فکری حا کم بر کالسها و دورههای آموزشی
خواهد شد که این موضوع به بروز سالیق و آرای علمی مختلف
کمک میکند.

مادۀ  3بند ب آییننامۀ نحوۀ تشکیل
و فعالیت واحدهای پژوهشی در
دانشگاهها و پژوهشگاهها
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ً
نهادهای خارج دانشگاه معموال دارای سلیقههای فکری
خاص خود هستند .با گسترش همکاری دانشگاهها با
این نهادها امکان ظهور و حضور سالیق فکری مختلف در
دانشگاهها ایجاد میشود .از سوی دیگر ،تعریف مسائل
واقعی برای پژوهشهای دانشگاهی از سوی نهادهای خارج
از دانشگاه میتواند به پویایی علمی منجر شود که گرایش
بهسوی نظریهها و مکاتب مختلف علمی را فراهم میکند.

درمجموع 3 ،مورد مصوبۀ قانونی در خصوص همکاری میان دانشگاهها و سایر نهادها ،که
با حضور مکاتب مختلف علمی در آموزش عالی ارتباط داشتند ،مشاهده شد که همۀ آنها نیز
زمینهساز افزایش حضور مکاتب مختلف علمی در آموزش عالی هستند .تعامل دانشگاهها با
سایر نهادها مورد تأ کید سند باالدستی نقشۀ جامع علمی است و امکان ایجاد پژوهشکدههای
نوع سوم نیز قالب مناسبی را برای این تعامالت ایجاد کرده است .لذا بهطورکلی میتوان گفت
که در حال حاضر به نظر میرسد که «توسعۀ حضور مکاتب در آموزش عالی» مشکل خاصی از نظر
قوانین مربوط به این حوزه ندارد و زمینۀ قانونی مساعدی برای آن وجود دارد.

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

راهبرد پنجم :ایجاد تنوع در مراجع علمی جهت تصمیمسازی در زمینۀ آموزش عالی
جدول  5شامل مصوباتی است که با راهبرد پنجم در ارتباطاند.
جدول  .5قوانین و مقررات مربوط به راهبرد پنجم
قانون یا مقررات

توضیح ارتباط

راهبرد کالن 4ـ راهبرد ملی  4نقشۀ
جامع علمی کشور

انجمنها ،فرهنگستانها و جمعیتهای علمی نهادهایی
هستند که ا گر دارای اختیارات و وظایف مناسبی باشند
میتوانند از طریق مشارکت در تصمیمسازیهای مربوط به
نظام علم و فناوری (و آموزش عالی) ،ضمن کاستن از تمرکز
مدیریتی ،کمک شایانی به این نظام کنند و موجبات توجه
بیشتر به مکاتب و ایدههای مختلف در رشتههای گونا گون
علوم را فراهم کنند.

راهبرد کالن 4ـ اقدام ملی  5نقشۀ
جامع علمی کشور
راهبرد کالن 4ـ اقدام ملی  7نقشۀ
جامع علمی کشور
راهبرد کالن 7ـ اقدام ملی  11نقشۀ
جامع علمی کشور
راهبرد کالن 10ـ اقدام ملی  19نقشۀ
جامع علمی کشور
ن تهی ه و
س سازما 
مصوبۀ « تأسی 
ن کتب علوم انسانی و اسالمی»
تدوی 

سازمان تهیه و تدوین کتب
با توجه به اهدافی که برای
ِ
علوم انسانی و اسالمی تعیین شده ،چنانچه این سازمان و
کمیتههای آن بخواهند میتوانند در حوزههای مختلف علوم
انسانی و اسالمی به ترجمه و تألیف کتابهایی با پسزمینه
مکاتب علمی مختلف بپردازند که این اقدام نقش قابلتوجهی
در شکلگیری و توسعۀ حضور مکاتب علمی گونا گون در فضای
آموزش عالی خواهد داشت.

مادۀ  ،4بندهای  1-4و  3-4و
 4-4و  5-4و  5-4و  7-4آییننامۀ
قطبهای علمی کشور

با توجه به اختیاراتی که در این مادۀ قانونی در خصوص توسعۀ
علمی و همکاری با نخبگان ایرانی و غیرایرانی ،طراحی دورههای
میانرشتهای جدید ،بازنگری در برنامههای درسی و آموزشی،
هدفمند کردنموضوعرسالههاوپایاننامههاوتربیتدانشجویانو
دانشپژوهان نخبه در دورههای دکتری و پسادکتری به قطبهای
علمیدادهشدهاست،اینموضوعاز طریقافزایشظرفیتنهادی
و کاهش تمرکز در ساختار آموزش عالی میتواند به گسترش آرا و افکار
مختلفعلمی کمک کند.

مصوبــۀ « نحــوۀ تشــکیل و صــدور
مجــوز تأســیس انجمنهــای علمــی،
ادبــی و هنــری»

انجمنهای علمی نهادهایی هستند که ا گر دارای اختیارات
و وظایف مناسبی باشند میتوانند از طریق مشارکت در
تصمیمسازیهای مربوط به نظام علم و فناوری (و آموزش
عالی) ،ضمن کاستن از تمرکز مدیریتی ،کمک شایانی به این
نظام کنند و موجبات توجه بیشتر به مکاتب و ایدههای مختلف
در رشتههای گونا گون علوم را فراهم کنند.

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400
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مقاله

درمجموع 4 ،مورد مصوبۀ قانونی در خصوص ایجاد تنوع در مراجع علمی و تصمیمسازی
مرتبط با حضور مکاتب مختلف علمی در آموزش عالی مشاهده شد که همۀ آنها نیز زمینهساز
افزایش حضور مکاتب مختلف علمی در آموزش عالی هستند .در این قوانین بر اعطای مرجعیت
علمی و تصمیمسازانه به نهادهایی همچون فرهنگستانها ،قطبهای علمی ،انجمنهای
علمی ،سمنها و اجتماعات علمی ــ ـ حرفهای تأ کید شده است .لذا بهطورکلی میتوان گفت
که در حال حاضر به نظر میرسد که توسعۀ حضور مکاتب در آموزش عالی مشکل خاصی از نظر
قوانین مربوط به این حوزه ندارد و زمینۀ قانونی مساعدی برای آن وجود دارد.
راهبرد ششم :ارتباطات دانشگاهها با دانشگاههای خارج از کشور
جدول  6شامل مصوباتی است که با راهبرد ششم در ارتباطاند.
جدول  .6قوانین و مقررات مربوط به راهبرد ششم

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400
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مادۀ 64ــــ بند الف قانون برنامۀ ششم
توسعۀ جمهوری اسالمی ایران

ایجاد شعب دانشگاهی مشترک بین دانشگاههای بینالمللی و
دانشگاههای داخل کشور زمینۀ مناسبی را برای همکاری بین
آنها فراهم میآورد که یکی از نتایج این همکاریها ورود بیشتر
ایدهها و آرای علمی مختلف به فضای دانشگاهی کشور است.

مــادۀ  2ـــــ بنــد ج ـ جــزء 6ـــ تبصــرۀ قانون
اهــداف ،وظایــف و تشــکیالت وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری

امکان استفاده از خدمات علمی و تحقیقاتی اعضای هیئت
علمی و محققان غیرایرانی خارج از کشور میتواند زمینهساز
حضور آرا و سالیق علمی متفاوت در دانشگاهها باشد .این
موضوع یکی از مقدمات مهم شکلگیری و توسعۀ مکاتب
گونا گون علمی در فضای آموزش عالی است.

مــادۀ  8قانــون اهــداف ،وظایــف و
تشــکیالت وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری

اجازۀ فعالیت به شعب دانشگاههای معتبر خارج از کشور
میتواند زمینهساز بروز آرای علمی جدید در فضای آموزش
عالی کشور باشد که شکلگیری و توسعۀ مکاتب مختلف علمی
را ممکن میسازد.

مــادۀ  11ـــــ ج ـــــ  3آییننامــۀ جامــع
مدیریــت دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی و پژوهشــی

همکاری با مؤسسات دیگر و بهویژه مؤسسات خارجی
میتواند زمینهساز بروز آرای جدید در رشتههای علمی شود
که این موضوع به شکلگیری و توسعۀ حضور مکاتب در نظام
آموزش عالی کمک میکند.

مادۀ  12ـــ ب ـــ 1ـــ ( )2-1ـــ 7آییننامۀ
جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی

اختیار دادهشده در این مادۀ قانونی میتواند با دعوت از
استادان خارجی که دارای آرا و ایدههای علمی متفاوتی هستند
زمینهساز ارائه و شکلگیری مکاتب مختلف علمی شود.

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

مصوبۀ «آییننامۀ نحوۀ تأمین
اعضای هیئت علمی خارجی موردنیاز
مؤسسات آموزشی و پژوهشی»

امکان جذب هیئت علمی خارجی میتواند به افزایش ارائۀ
آرا و سالیق مختلف علمی در فضای آموزش عالی کمک کند.
لذا بهطورکلی این آییننامه زمینهساز افزایش حضور مکاتب
علمی در دانشگاههاست .اما شایان ذکر است که با توجه
به مفاد آییننامه امکان اجرایی شدن آن کم است ،زیرا نه
مؤسسات آموزش عالی و نه وزارت علوم انگیزۀ خاصی در این
زمینه ندارند.

مصوبــۀ «آییننامــۀ اســتفاده از
فرصتهــای مطالعاتــی بــرای اعضــای
هیئــت علمــی دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی و پژوهشــی»

ازآنجا کــه ایــن آییننامــه بهطورکلــی امــکان اســتفادۀ اعضــای
هیئــت علمــی از فرصــت مطالعاتــی را ایجــاد میکنــد زمینهســاز
آشــنایی اعضــای هیئــت علمــی بــا افــکار جدیــد (بهویــژه در
فرصــت مطالعاتــی خــارج از کشــور) اســت و از ایــن رهگــذر بــه
توســعۀ حضــور مکاتــب مختلــف علمــی در فضــای آمــوزش عالــی
کمــک میکنــد.

مصوبــۀ «آییننامــۀ برگــزاری دورههــای
مشــترک آمــوزش عالــی بــا همــکاری
دانشــگاههای خارجــی»

بســتری کــه ایــن آییننامــه بــرای همــکاری بیــن دانشــگاههای
داخــل و خــارج از کشــور بــرای برگــزاری دورههــای تحصیــات
تکمیلــی ایجــاد میکنــد زمینهســاز شــکلگیری ایــن
همکاریهاســت و میتوانــد موجــب ارائــۀ دیدگاههــا و آرای
گونا گــون علمــی و فکــری در فضــای آمــوزش عالــی باشــد.

مادۀ 5ـ بند  5سیاستهای راهبردی
اسالمی شدن دانشگاهها

بهره گفتن از تجارب علمی چه در سطح داخل کشور و چه در
سطح خارج از کشور به افزایش بروز و حضور آرا و سالیق علمی
مختلف در فضای آموزش عالی منجر میشود.

درمجموع 9 ،مورد مصوبۀ قانونی در خصوص ارتباطات با دانشگاههای خارج از کشور مرتبط
مشاهده شد که همۀ آنها نیز زمینهساز افزایش حضور مکاتب مختلف علمی در آموزش
عالی هستند .لذا بهطورکلی میتوان گفت که در حال حاضر به نظر میرسد که توسعۀ حضور
مکاتب در آموزش عالی مشکل خاصی از نظر قوانین مربوط به این حوزه ندارد و زمینۀ قانونی
مساعدی برای آن وجود دارد.

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400
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راهبرد هفتم :استقالل عمل دانشگاهها در محتواهای آموزشی و پژوهشی
جدول  7نشاندهندۀ مصوبات مربوط به راهبرد هفتم است.
جدول  .7قوانین و مقررات مربوط به راهبرد هفتم

ســال اول
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اصول عمومی دانشگاهها ـــ بند 2
اصول حا کم بر دانشگاه اسالمی

در این مصوبۀ قانونی بهصورت واضح بر لزوم تحقیق و نقد و
بررسی آرا و نظریههای گونا گون بهعنوان یکی از ضروریات دانشگاه
اسالمی تأ کید شده است.

راهبرد کالن  -2راهبرد ملی  4نقشۀ
جامع علمی کشور

افزایش صالحیت حرفهای و مرجعیت علمی برای استادان و
پژوهشگران در نظام آموزش عالی به معنای باال بردن سهم آنها
در انتخاب محتواهای علمی نیز هست .این موضوع میتواند
زمینهساز اقبال بیشتر مرا کز آموزش عالی به مکاتب مختلف در
علوم گونا گون باشد.

مـادۀ  1ــــ بنـد «و» قانـون اهـداف،
وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری

اسـتقالل دانشـگاهها و مرا کـز علمـی و تحقیقاتـی ابعـاد مختلفـی دارد
کـه مطابـق ایـن مـادۀ قانونـی الزم اسـت تمامـی ایـن ابعاد مـورد توجه
ْ
قرار گیرند و محقق شـوند .یکی از مهمترین وجوه اسـتقالل اسـتقالل
در انتخـاب و ارائـۀ محتواهـای آموزشـی و پژوهشـی اسـت .چنانچـه
ایـن موضـوع محقـق شـود ،زمینـۀ الزم بـرای بـروز سلایق و آرای
مختلـف علمـی در نظـام آموزش عالی فراهم میشـود که این موضوع
بسترسـاز شـکلگیری و توسـعۀ مکاتـب مختلـف علمـی اسـت.

مادۀ  5ــــ بند هـ ــــ جزء ب ـــ زیر جزء
1ــــ شمارۀ  8آییننامۀ جامع مدیریت
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی

در این مادۀ قانونی اختیاراتی در زمینۀ ارزیابی و بازنگری محتوای
سرفصلها بهمنظور بهروزرسانی و ارائۀ پیشنهادهای الزم به
وزارتخانهها به معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی داده شده است.
این موضوع میتواند ،با کاهش تمرکز در امور محتوایی رشتههای
تحصیلی ،زمین ه را برای بروز آرای مختلف علمی و بهرهگیری از
محتوای مکاتب گونا گون علمی فراهم کند.

مادۀ  5ــــ بند هـ ـ جزء ب ـــ زیر جزء 4ـ
شمارۀ  11آییننامۀ جامع مدیریت
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی

اختیاراتی که در زمینۀ تهیۀ برنامههای پژوهشی دانشگاه به معاونت
پژوهشی و فناوری داده شده است میتواند زمینهساز تعریف
پژوهشهایی با زمینۀ مکاتب مختلف علمی باشد.

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

مادۀ  8ـ ـ ج ـ ـ  3آییننامۀ جامع مدیریت
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی

ا گرمنظوراز«برنامهها»امریمحتواییباشد،درواقعازطریقتمرکززدایی
حاصل از این مادۀ قانونی زمینهای برای شکلگیری و توسعۀ حضور
مکاتبمختلفعلمیدر فضایآموزشعالیفراهممیشود.

مادۀ  8ـــ ج ـــ  8آییننامۀ جامع
مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی

مطابق این بند ،مدیرگروه میتواند طرح پژوهشی پیشنهاد کند
ً
تا گروه رأسا یا با همکاری گروههای دیگری آن را انجام دهد .این
موضوع از طریق تمرکززدایی زمینهای را برای شکلگیری و توسعۀ
حضور مکاتب مختلف علمی در فضای آموزش عالی فراهم میکند.

مادۀ  11ـــ ج ـــ  2آییننامۀ جامع
مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی

ایــن مصوبــه از ایــن نظــر کــه اختیــاری بــه دانشــگاهها بــرای تصویــب
دورههــا و رشــتههای آموزشــی جدیــد و برنامههــای آن میدهــد
میتوانــد در راســتای تمرکززدایــی و ورود ســایق مختلــف عمــل
کنــد .امــا از ســوی دیگــر ،شــورای مؤسســه بهعنــوان فیلتــری بــرای
معاونتهــا و شــوراهای تخصصــی دانشــگاه عمــل میکنــد کــه ایــن
موضــوع بــرای توســعۀ حضــور مکاتــب نقــش منفــی دارد .هرچنــد
کــه باالخــره وا گــذاری اختیــارات در ایــن زمینــه بــه دانشــگاهها هــم
نیازمنــد یــک سیســتم اســت.

مادۀ  11ـ ج ـ  5آییننامۀ جامع مدیریت
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی

این مصوبه از این نظر که اختیاری به دانشگاهها برای تصویب
برنامههای آموزشی و پژوهشی کوتاهمدت میدهد میتواند در
راستای تمرکززدایی و ورود سالیق مختلف ارزیابی شود که به
توسعۀ حضور مکاتب مختلف علمی در آموزش عالی کمک میکند.

مادۀ  12ـ ب ـ 1ـ ( )2-1ـ  2و  5آییننامۀ
جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی

با توجه به اختیاراتی که در این مادۀ قانونی به شورای تخصصی
آموزشی در زمینۀ مشارکت در پیشنهاد برنامههای مختلف
آموزشی و تحصیالت تکمیلی داده شده ،این موضوع را میتوان
زمینهساز شکلگیری و توسعۀ حضور مکاتب مختلف در فضای
آموزش عالی تلقی کرد.

مادۀ  12ـ ب ـ 2ـ (2ـ )2ـ 2و  5آییننامۀ
جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی

با توجه به اختیاراتی که در این مادۀ قانونی به شورای تخصصی
آموزشی در زمینۀ مشارکت در پیشنهاد برنامههای مختلف
آموزشی و تحصیالت تکمیلی داده شده ،این موضوع را میتوان
زمینهساز شکلگیری و توسعۀ حضور مکاتب مختلف در فضای
آموزش عالی تلقی کرد.
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مادۀ  12ـ ب ـ 5ـ ( )2-5ـ  3و  4و 11
آییننامۀ جامع مدیریت دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

در این مواد قانونی اختیاراتی در زمینۀ تعیین حدومرز پژوهشهای
دانشگاهی به شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاهها
داده شده که با کاهش تمرکز در اینگونه تصمیمگیریها میتواند
زمینهساز بروز سالیق مختلف علمی باشد.

مــادۀ  15ـ ب ـ  2و  3آییننامــۀ جامــع
مدیریــت دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی و پژوهشــی

با توجه به اختیاراتی که در این مادۀ قانونی به شورای تخصصی
آموزشی ـ پژوهشی دانشکده /آموزشکده در زمینۀ مشارکت در
پیشنهاد برنامههای مختلف آموزشی داده شده است ،این
موضوع را میتوان زمینهساز شکلگیری و توسعۀ حضور مکاتب
مختلف در فضای آموزش عالی تلقی کرد.

مادۀ  15ـ ب ـ  2و  3آییننامۀ جامع
مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی

پایاننامههــای تحقیقاتــی دورههــای کارشناســی ارشــد و باالتــر
بخــش مهمــی از پژوهشهــای دانشــگاهی را تشــکیل میدهنــد
و ایــن مــادۀ قانونــی امــکان میدهــد تــا در تصویــب آنهــا نگــرش
غیرمتمرکــز و بازتــری بــه مکاتــب مختلــف علمــی در هــر حــوزه وجــود
داشــته باشــد.

مــادۀ  16ـ ب ـ  11آییننامــۀ جامــع
مدیریــت دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی و پژوهشــی

اختیاراتی که در این مادۀ قانونی به گروههای آموزشی در زمینۀ
امور محتوایی دروس داده شده است میتواند زمینهساز حضور
بیشتر مکاتب مختلف علمی در فضای آموزش عالی باشد.

مصوبــۀ «آییننامــۀ تشــکیل شــورای
تخصصــی تحــول و ارتقــای علــوم
انســانی»

بــا توجــه بــه اختیاراتــی کــه در ایــن مصوبه به شــورای تحــول و ارتقای
علــوم انســانی داده شــده اســت ،زمینــه بــرای تمرکــز تصمیمگیــری
پیرامــون امــور محتوایــی (بهویــژه در خصــوص رشــتههای تحصیلــی
و محتــوای برنامــۀ درســی) در ایــن شــورا فراهــم شــده اســت کــه ایــن
موضــوع علیاالصــول بــا حضــور مکاتــب مختلــف فکــری و ارائــۀ آرا و
ســایق گونا گــون علمــی منافــات دارد (هرچنــد کــه ممکــن اســت بــه
دلیــل مدیریــت خــوب ،ایــن تعــارض حداقــل شــود امــا علیاالصــول
منافــات ذکرشــده وجــود دارد).

مــادۀ واحــدۀ وا گــذاری و تفویــض
صالحیــت تصمیمگیــری و تصویــب
رشــتههای حــوزوی و علــوم انســانی
مرتبــط بــا مأموریتهــای حوزههــای
علمیــه بــه شــورای گســترش حوزههــای
علمیــه

با توجه به اینکه تصمیمگیری و تصویب یک رشتۀ تحصیلی
میتواند به معنای اعمالنظر در خصوص مواد و برنامۀ درسی آن
رشتهها هم باشد ،لذا این مادۀ قانونی با افزایش تمرکز عرصه را
برای بروز سالیق فکری و آرای مختلف علمی در مرا کز مختلف حوزۀ
علمیه و همچنین رشتههای علوم انسانی مرتبط با مأموریتهای
حوزههای علمیه تنگ میکند.

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

مــادۀ  2ـ بنــد «ب» ـ جــزء  ،4جــزء
 ،5جــزء  6و جــزء  11قانــون اهــداف،
وظایــف و تشــکیالت وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری

ا گــر هیچگونــه اختیــار قابلتوجهــی بــه دانشــگاهها بــرای اعمالنظــر
در عناویــن و محتــوای دروس آموزشــی داده نشــود ،در آن صــورت
بــه دلیــل تمرکــز در تصمیمگیریهــا ،زمینــۀ بــروز ســایق و آرای
مختلــف علمــی محــدود میشــود کــه بــه معنــای عــدم اجــازه بــه
شــکلگیری و توســعۀ مکاتــب مختلــف علمــی در نظــام آمــوزش
عالــی اســت.

مادۀ  17کلیات آییننامۀ تأسیس
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ
غیرانتفاعی

مطابــق ایــن مــادۀ قانونــی ،مؤسســات آمــوزش عالــی غیردولتــی
ـ غیرانتفاعــی در برنامــۀ آموزشــی خــود دارای اســتقالل نیســتند
و برنامــۀ آموزشــی پیشــنهادی خــود را بایــد بــه تأییــد وزارت علــوم
برســانند .ایــن موضــوع بــه معنــای وجــود تمرکــز در تعییــن محتــوای
آموزشــی بــوده و مانعــی بــر ســر راه بــروز آرا و ســایق مختلــف علمــی
و فکــری اســت.

مادۀ  1آییننامۀ نحوۀ نظارت بر
فعالیت مؤسسات آموزش عالی
غیردولتی ـ غیرانتفاعی

در این مادۀ قانونی استقالل مؤسسات آموزش عالی غیردولتی
ً
ت علوم،
و غیرانتفاعی تقریبا در کلیۀ امور از آنها سلب و به وزار 
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
داده شده است .این موضوع با افزایش تمرکز (بهویژه در اموری
مانند برنامۀ درسی و گزینش اعضای هیئت علمی) امکان بروز آرا و
سالیق مختلف علمی را کاهش میدهد.

مصوبــۀ «اساســنامۀ الگــو بــرای
مؤسســات آمــوزش عالــی غیردولتــی و
غیر ا نتفا عــی »

تمامــی مــوارد اســتقالل مؤسســه لغــو شــده و تحــت نظــارت وزارت
علــوم یــا شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار گرفتــه اســت.

بررسـی قوانیـن و مقـررات نشـان میدهـد کـه در حـوزۀ «اسـتقالل عمـل دانشـگاهها در
محتواهـای آموزشـی و پژوهشـی»  15مصوبـۀ قانونـی وجـود دارد کـه زمینهسـاز توسـعۀ حضـور
مکاتـب مختلـف علمـی در فضـای آمـوزش عالـی هسـتند .از سـوی دیگـر  6مصوبـه نیـز بـا ایـن
موضـوع منافـات دارنـد.
در «قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» بر آزادی علمی
و اعطای استقالل به دانشگاهها تأ کید شده است .اما در بخشهای دیگر این قانون ،با
ً
برشمردن مأموریتها و حدود اختیارات وزارت عتف ،عمال اختیار قابلتوجهی برای دانشگاهها
جهت اعمالنظر در محتوای آموزشی در نظر گرفته نشده است.
«آییننامـۀ جامـع مدیریـت دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی» مصوبـۀ
دیگـری اسـت کـه از مسـیرهای مختلـف ،ظرفیتهـای متعـددی را بـرای اعطـای اختیـارات بـه
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دانشـگاهها و بهطـور خـاص بـه معاونـت آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی ،معاونـت پژوهشـی و
فنـاوری ،گروههـای آموزشـی و مدیرگروههـا ،شـورای مؤسسـه ،شـورای تخصصـی آموزشـی،
شـورای تخصصـی پژوهشـی و فنـاوری ،شـورای تخصصـی آموزشـی ـ پژوهشـی دانشـکده/
آموزشـکده جهـت اعمالنظـر در محتواهـای آموزشـی و پژوهشـی تـدارک دیـده اسـت .امـا بایـد
گفـت کـه ایـن ظرفیتهـا درنهایـت تحـت نظـارت متمرکـز نهادهـای باالدسـتی قـرار دارنـد.
در مصوبـۀ «اصـول حا کـم بـر دانشـگاه اسلامی» بهطـور صریـح بـر وجـود آزادی بـرای تحقیق
و نقـد و بررسـی آرا و نظریـات گونا گـون بهعنـوان یکـی از اصـول عمومـی دانشـگاهها تأ کیـد شـده
اسـت .امـا از سـوی دیگـر بنـا بـر مصوبـۀ شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ،تصمیمگیـری و تصویـب
رشـتههای علـوم انسـانی مرتبـط بـا مأموریتهـای حوزههـای علمیـه در حوزۀ اختیارات شـورای
گسـترش حوزههـای علمیـه اسـت کـه بـا توجـه بـه شـمول مفهـوم تصمیمگیـری ،علیالقاعـده
شـورای مذکـور میتوانـد هرگونـه اختیـاری را از دانشـگاهها در زمینـۀ رشـتههای علـوم انسـانی
مرتبـط بـا مأموریتهـای حوزههـای علمیـه سـلب کنـد.
در خصـوص مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتـی و غیرانتفاعـی نیـز رونـدی کـه در قوانیـن
طـی شـده جالـب توجـه اسـت .در قوانیـن اولیـه اختیـارات قابلتوجهـی بـه ایـن مؤسسـات داده
ً
شـده ،ولـی بـا گذشـت زمـان ،مصوبـات بعـدی تقریبـا تمامـی اختیـارات را از آنهـا سـلب کـرده
ْ
کمیـت ایـن مؤسسـات
اسـت .درواقـع بررسـی آخریـن مصوبـات قانونـی چنیـن مینمایـد کـه حا
ً
را صرفـا کمکـی بـرای پاسـخ بـه نیـاز جامعـه بـرای آمـوزش عالـی میدانـد ـ چـرا کـه آنهـا با شـهریۀ
مردمـی و مدیریـت غیردولتـی اداره میشـوند ـ و حقـی بـرای آنهـا جهـت تغییـر در حـدود و ثغـور
تعیینشـده بـرای آمـوزش عالـی قائـل نیسـت .بهعنـوان مثـال ،مـادۀ « 14اساسـنامۀ الگـو بـرای
ً
مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتـی و غیرانتفاعـی» تقریبـا تمامـی اختیـارات هیئـت مؤسـس را
در گـرو تأییـد وزارت علـوم قـرار داده اسـت و یـا مطابـق مـادۀ  16مقـررات مذکـور ،حتـی حکـم
هیئتامنـای مؤسسـه را هـم بایـد وزیـر علـوم صـادر کنـد.
مـورد دیگـر اختیـارات قانونـی اسـت کـه بـه شـورای تحـول و ارتقـای علوم انسـانی داده شـده
کـه زمینـه را بـرای تمرکـز تصمیمگیـری پیرامـون امـور محتوایـی (بهویـژه در خصـوص رشـتههای
تحصیلـی و محتـوای برنامـۀ درسـی) در ایـن شـورا فراهـم میکنـد.
بهعنـوان جمعبنـدی ایـن بخـش میتـوان گفـت ،مصوبـات قانونـی کـه زمینهسـاز توسـعۀ
ً
حضـور مکاتـب در آمـوزش عالـی هسـتند عمومـا مـواردی کلـی و فاقـد ضمانـت اجراییانـد،
درحالیکـه مصوبـات قانونـی دیگـر بـا صراحـت و بهصـورت شـفاف و عملیاتـی ،اسـتقالل
دانشـگاهها در حـوزۀ مسـائل آموزشـی و تاحـدودی پژوهشـی را سـلب کردهانـد.

ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاههای ایران

جمعبنـدی ارزیابـی قوانیـن و مقـررات :بررسـی قوانیـن حـوزۀ آمـوزش عالـی نشـان میدهـد
کـه در حـال حاضـر بـرای  6راهبـرد نخسـت ،زمینـۀ مسـاعد قانونـی وجـود دارد ،بهطوریکـه
مصوبـهای کـه بتـوان آن را در منافـات بـا ایـن  6راهبـرد دانسـت مشـاهده نشـد و تنهـا راهبـرد ،7
یعنـی «اسـتقالل عمـل دانشـگاهها در محتواهـای آموزشـی و پژوهشـی» ،اسـت کـه در قوانیـن
موانعـی بـرای آن وجـود دارد .امـا بایـد توجـه کـرد کـه نتیجـۀ ایـن وضعیـت ،برخلاف ظاهـر آن،
بـه نفـع توسـعۀ حضـور مکاتـب در آمـوزش عالـی نیسـت ،زیـرا راهبـرد هفتـم راهبـردی بسـیار
تعیینکننـده اسـت.
ً
موردبحـث ،یعنـی «توسـعۀ حضـور مکاتـب علمـی
در توضیـح بایـد گفـت کـه اساسـا موضـوع ِ
در آمـوزش عالـی» ،موضوعـی محتوامحـور اسـت و درواقـع راهبردهـای نهگانـۀ ابتدایـی نقـش
زمینهسـازی برای راهبرد  7دارند .آنها راههایی هسـتند که فضای آموزش عالی و دانشـگاهها
را بـرای بـروز راهبـرد  7آمـاده میکننـد .حـال ا گـر ایـن زمینهسـازها شـرایط مسـاعدی داشـته
باشـند امـا محتـوای راهبـرد هفتـم ،یعنـی اسـتقالل عمـل دانشـگاهها در محتواهـای آموزشـی و
پژوهشـی ،توسـط قوانیـن دچـار مشـکل باشـد ،میتـوان گفت درمجمـوع زمینۀ قانونـی چندان
مسـاعدی بـرای توسـعۀ حضـور مکاتـب علمـی در آمـوزش عالـی وجـود نـدارد.
در چنیـن شـرایطی راهبردهـای نهگانـۀ موافـق حدا کثـر دارای اثـری تدریجـی بـوده و شـاید
بتـوان امیـد داشـت کـه در درازمـدت راه را بـرای حضـور مکاتـب مختلـف علمـی در دانشـگاهها
بـاز کننـد ،امـا در کوتاهمـدت ایـن قوانیـن متمرکـز در حـوزۀ محتواهـای آموزشـی (و تاحـدودی
پژوهشـی) اسـت کـه تعیینکننـده اسـت و مانـع افزایـش حضـور مکاتـب علمی در فضـای آموزش
عالـی خواهـد بـود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا ایــن پرســش آغــاز شــد کــه آیــا حضــور کمرنــگ مکاتــب علمــی در دانشــگاهها
محصــول قوانیــن و مقــررات حــوزۀ آمــوزش عالــی اســت .بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال میبایســت
معیارهایــی بــرای ارزیابــی قوانیــن و مقــررات تهیــه میشــد .بــر اســاس رویکــرد سیســتمی بــه
دانشــگاه و بــا اســتفاده از روش گروهمحــوری (پنــل نخبــگان) ،هفــت راهبــرد تقویــت حضــور
مکاتــب علمــی در دانشــگاهها بهعنــوان معیــار ارزیابــی اســتخراج شــدند .ایــن راهبردهــا شــامل
ایــن مــوارد بودنــد )1 :اعطــای اختیــارات بــه دانشــگاهها در گزینــش اعضــای هیئــت علمــی؛
 )2تنو عبخشــی بــه نظــام تأمیــن مالــی آمــوزش عالــی؛  )3فعالیتهــای فوقبرنامــه ماننــد
همایــش ،مجلــه ،انجمنهــای دانشــجویی و اســتادان؛  )4همــکاری دانشــگاهها بــا نهادهــای
دیگــر (همــکاری علمــی ،تعییــن موضــوع ،تزریــق پــول و)...؛  )5ایجــاد تنــوع در مراجــع علمــی
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و تصمیمســازی آمــوزش عالــی؛  )6ارتباطــات دانشــگاهها بــا دانشــگاههای خــارج از کشــور؛
و  )7اســتقالل عمــل دانشــگاهها در محتواهــای آموزشــی و پژوهشــی .ســپس تمــام قوانیــن و
مقــررات آمــوزش عالــی ،بــا اســتفاده از چارچــوب ارزیابــی تأثیــر قوانیــن و مقــررات ،مــورد تحلیــل
قیاســی قــرار گرفتنــد و نســبت هریــک از مادههــای قانونــی بــا راهبردهــای هفتگانــه ،مبنــی بــر
«زمینهســاز» یــا «منافــات» ،اســتخراج شــد .بررســی مجمــوع قوانیــن و مقــررات نشــان میدهــد،
ـرد نخســت زمینــۀ مســاعد قانونــی وجــود دارد ،بهطوریکــه
در حــال حاضــر بــرای شــش راهبـ ِ
مصوب ـهای کــه بتــوان آن را در منافــات بــا ایــن شــش راهبــرد دانســت مشــاهده نشــد و تنهــا
راهبــرد هفتــم اســت کــه موانعــی بــرای آن وجــود دارد .بهظاهــر و از نظــر ّکمــی شــش راهبــرد
از هفــت راهبــرد زمینهســاز هســتند .امــا ایــن نتیجــه بــهمعنــای نقــش تقویتکننــدۀ قوانیــن
و مقــررات بــرای حضــور مکاتــب علمــی نیســت ،زیــرا راهبردهــای ش ـشگانۀ ابتدایــی نقــش
زمینهســازی را بــرای راهبــرد هفتــم دارنــد .حــال ا گــر ایــن زمینهســازها شــرایط مســاعدی داشــته
باشــند امــا محتــوای راهبــرد هفتــم یعنــی اســتقالل عمــل دانشــگاهها در محتواهــای آموزشــی و
پژوهشــی توســط قوانیــن دچــار مشــکل باشــد ،میتــوان گفــت درمجمــوع زمینــۀ قانونــی چنــدان
مســاعدی بــرای توســعۀ حضــور مکاتــب علمــی در آمــوزش عالــی وجــود نــدارد.
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موانع پیادهسازی سیاستهای فرهنگی در ایران
(با تأ کید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)
● آزیتا اخالقی

1

چکیده
پیادهسازی یکی از مهمترین مراحل سیاستگزاری و برنامهریزی فرهنگی به شمار میرود و بنا به
تجربۀ جهانی ،موانع اجرایی میتوانند باعث شکست در برنامهها و سیاستهای باالدستی شوند.
این پژوهش به بررسی موانع اجرای سیاستهای فرهنگی در ایران با رویکرد بازیگرمحور میپردازد.
پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مهمترین موانع اجرایی سیاستهای فرهنگی کداماند .به
این منظور ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بهعنوان یک سند سیاستی رسمی و باالدستی مهم
در حوزۀ فرهنگی انتخاب شد که بیش از نه سال از اجرای آن میگذرد و مطابق برآوردها ،اجرای آن با
تأخیر مواجه شده است .نظریههای این پژوهش شامل نظریۀ تکثرگرایی با رویکرد بازیگرمحور است؛
ً
روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته است و دادههای آن عمدتا با بررسی اسنادی و مصاحبۀ عمیق با 40
نفر از خبرگان مسائل آموزشی و تربیتی کشور به دست آمده است .در گام اول 65 ،بازیگر مهم و مؤثر
و مرتبط با اجرای سند تحول شناسایی شدند ،سپس تعداد آنها به  14بازیگر کلیدی تقلیل یافت.
در مرحلۀ بعد با تحلیل مواضع ،راهبردها و اقدامات بازیگران کلیدی ،جهتگیری هرکدام نسبت
به اجرای سند مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهد ا کثر بازیگران اهتمام جدی نسبت
به اجرای سند تحول بنیادین ندارند و لذا نمیتوان امیدی به اجرای سند در افق پیش رو داشت.
درنهایت ،پیشنهادهایی بهمنظور اتخاذ رویکردهای تعاملی و مشارکتی برای جلب مشارکت تمامی
بازیگران مرتبط با اجرای سند از سوی نهاد اصلی و مرجع (دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی و
وزارت آموزش و پرورش) ارائه شده است.

واژ گان کلیدی
سیاست فرهنگی ،پیادهسازی ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،رویکرد بازیگرمحور.
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مقدمه
پیادهسازی اسناد و سیاستهای باالدستی در همۀ حوزههای حکمرانی (اعم از زیرساختی ـ
عمرانی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اجتماعی) یکی از مهمترین مراحل چرخۀ سیاستگزاری
موضوع نحوۀ
به شمار میآید (اشتریان .)24 :1394 ،به همین دلیل در چند دهۀ اخیر
ِ
پیادهسازی تصمیمات و اهداف راهبردی و تصمیمات بلندمدت در میان دانشگاهیان و
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محققان مورد توجه فراوان قرار گرفته است و پژوهشهای مختلفی دربارۀ علل شکست،
بنبست و یا توقف در اجرا و پیادهسازی سیاستها اجرا شده و رویکردها و نظریههای
مختلفی دربارۀ آن ارائه شده است (کریمی دستجردی ،پورعزت ،سید کاللی و اخوان انوری،
 .)1389منظور از پیادهسازی فرایند ایجاد آمادگی در سازمان و محیط ملی برای عملی کردن
برنامهها و تصمیمات جزئیتر مربوط به هدفگذاریهای کالن یا راهبردی است که شامل
ایجاد اجماع میان ذینفعان (بازیگران) ،تخصیص منابع مالی و انسانی و از این قبیل است.
پیادهسازی یا اجراییکردن راهبرد فرایندی مستمر است که ناظر به نحوۀ اجرای راهبرد است
و اصالحات و اقدامات الزم برای تحقق راهبرد را پیشبینی و اجرا میکند .میتوان گفت
اجراییکردن راهبرد به فرایند عملیشدن ،انتقال ،هماهنگی ،تطابق و تخصیص منابع راهبرد
منتخب در زمان اجرای آن اشاره دارد و این مرحلهای بین فرمولهکردن (با تدوین راهبرد) با
پیادهسازی راهبرد است که شامل تفسیر و ترجمۀ راهبرد ،ارتباطات ،هماهنگی ،سازگاری
و تطابق ،تخصیص منابع و اجرا میشود (همان) و پرواضح است عدم توجه به این مسائل
موجب شکست در سیاستگزاری خواهد شد .این مسئله دربارۀ سیاستهای حوزۀ فرهنگ
از اهمیتی دوچندان برخوردار است ،چرا که سیاستهای فرهنگی ،در مقام عمل و در وهلۀ
اجرا ،با مشکالت و چالشهای متعددی مواجه میشوند که گاهی اجرا و پیگیری آنها را
با تأخیر ،توقف و شکست مواجه میکند و حتی میتواند موجب بروز تأثیرات معکوس در
ضد خود (ضد اهداف و غایات فرهنگی درنظرگرفتهشده) بشود،
صحنه شود ،یعنی تبلیغ به ِ
چرا که این دسته از سیاستها و راهبردها ماهیت نرم ،پیچیده ،انسانی و اجتماعی دارند و
بهسهولت تدابیر سخت ،مهندسی و تکنیکی به سمت اجرا روانه نمیشوند .مسائل فرهنگی
ً
و سیاستهای فرهنگی ذاتا دشوار ،غامض ،حلنشدنی ،دیریاب ،وابسته به سودبران
ً
متعدد ،بدون صورتبندی مشخص ،رامنشدنی ،شدیدا مقاوم در برابر تغییرات و اصالحات
و چندعلتی یا چندوجهی هستند .مشکل یا دغدغۀ اصلی دربارۀ سیاستهای فرهنگی آن
است که هدف نهایی آنها تغییر رفتار (و یا تغییر هویت یا تغییر شخصیت) است .این خود
نشان میدهد که تدوین  ،اجرا ،پیادهسازی و حصول به اهداف در سیاست فرهنگی تا چه
میزان دشوار و دور از دسترس است .این پیچیدگیها و موانع در اجرای تمامی سیاستهای
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فرهنگی موضوعیت دارد ،اما در برخی سیاستها و برنامههای فرهنگی که ماهیت کالن،
جامع و درازمدت دارند و بخش وسیعی از اهداف ریز و درشت فرهنگی را پوشش میدهند
بهمراتب مهمتر رخ مینمایانند ،که ازجملۀ این سیاستها سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش است .این سند ،که مصوب آذرماه  1390شورای عالی انقالب فرهنگی است ،مهمترین
و باالترین سند تحولی کشور در عرصۀ نظام تعلیم و تربیت محسوب میشود و حاصل بیش
از دو دهه تجربه و تالش متخصصان ،محققان و مدیران ارشد نظام آموزش و تربیتی کشور
بوده که دارای هزاران صفحه سند پشتیبان است .اجرای سند تحول بنیادین پس از تصویب
در شورای عالی انقالب فرهنگی جهت اجرا به دبیرخانۀ شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت
آموزش و پرورش ارسال شده و تا کنون  10سال از اجرای آن میگذرد و مقرر بوده که اهداف آن
تا سال  1404محقق شود .اما در مقام اجرا و بنا به دالیلی که مورد بحث این مقاله است ،این
مهم تحقق نیافته و به اذعان وزرای آموزش و پرورش ،دبیرخانۀ شورای عالی آموزش و پرورش
و دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی از زمانبندی موردنظر بسیار عقب افتاده ،تا جایی
که مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با مدیران آموزش و پرورش در تاریخ 1399/6/9
ُ
با اشاره به گذشت نه سال از اجرای سند از عدم پیشرفت در اجرای این سند مهم فرهنگی،
تربیتی ،آموزشی گالیه کرده و بر اجرای سریعتر و «رعایت زمانبندی»« ،تعیین شاخصهای
پیشرفت» و حتی ترمیم دورهای سند تحول با نگاه تکمیلی تأ کید داشتند (آیتاهلل خامنهای،
 .)1399/6/9وزیران آموزش و پرورش ،ازجمله سید محمد بطحائی ،نیز در سال  1397به
وجود موانع متعدد اجرایی در پیادهسازی سند 1و وجود مقاومتهای فراوان در این میان
تصریح کردهاند (بطحائی .)1397/1/26 ،بر این اساس ،سؤال مهم این مقاله آن است که
مهمترین موانع و چالشهای موجود بر سر راه اجرا و پیادهسازی سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش (بهمثابۀ یکی از مهمترین سیاستهای فرهنگی کشور) چه بوده است .با عنایت به
ً
انواع و تعدد این موانع ،نگارنده در اینجا با استفاده از رویکرد یا نظریههای بازیگرمحور 2صرفا
به موانع مربوط به بازیگران کلیدی (ذینفعان و گروداران )3مرتبط با اجرای سند میپردازد و
از ورود به سایر حوزهها خودداری میکند.
انتظــار مــی رود کــه ایــن موانــع و محدودیتهــا در خصــوص همــۀ سیاسـتهای فرهنگــی و
حکمرانــی فرهنگــی در ایــران مطــرح و مــورد توجــه قــرار گیرنــد .بــه عبارتــی ،ســند تحــول بنیادیــن
بهعنــوان یــک نمونــه از سیاس ـتهای فرهنگــی کالن کشــور و سیاســت ملــی مــورد توجــه ایــن
 .1برای اختصار ،از این پس ،در تمام متن منظور از سند همان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
2. Agent Based
3. Stakholders
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مقالــه قــرار گرفتــه و یافتههــای آن بــرای ســایر سیاسـتها و تصمیمــات راهبــردی فرهنگــی قابــل
اطــاق اســت.
پیشینۀ پژوهش
در ادبیات موجود سیاستگذاری ،معدودی از محققان به موانع اجرای سیاستهای فرهنگی
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و بهطور مشخص به موانع اجرایی سند تحول بنیادین پرداختهاند ،ازجمله اسالمیان و
همکاران ( )1394که چالشهای اصلی در اجرای سند تحول را در بحث ترویج توسعۀ فرهنگ
ملی ـ ایرانی ،گسترش زبان فارسی ،توسعۀ مرا کز فنی و حرفهای ،هنرستانهای موسیقی
و توجه به هنرهای زیبا و آموزش زبان خارجی بررسی کردهاند .هدایتی و خوارزمی ()1395
در آسیبشناسی اجرای برنامههای سند تحول به مسئلۀ تغییر تدریجی توجه كردهاند.
هاشمی ( )1396نیز به نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول توجه كرده است .آزاد ()1391
به بررسی مشکالت اجرای سند تحول بنیادین از زبان مدیران پرداخته و مشکالت اصلی
نبود راهکارهای عملیاتی سند ،و توجیه
اجرای سند را عدم مشارکت و عدم آشنایی معلمانِ ،
نشدن خانوادهها و مربیان دانسته است .اما مهمترین این پژوهشها اثر نوید ادهم ()1391
است که به الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش پرداخته است .وی ،پس از
بررسی ضرورتهای تحول بنیادین در آموزش و پرورش و پیشینۀ سند تحول 12 ،پیشنیاز
مهم مدیریتی برای تحقق سند را برشمرده است .از این میان ،موضوع مشارکت در فرایند
تحولآفرینی و ایجاد تصویر آرمانی مشترک؛ نهادسازی و استقرار نظامهای جدید (12
خردهنظام ضروری)؛ مشاركتپذیری و كاهش تصدیگری اجرایی و جلب مشاركت چند نهاد و
ً
دستگاه مهم مثل خانواده ،مرا كز علمی و پژوهشی ،وزارتخانههای تأثیرگذار و مرتبط (مشخصا
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی و رسانهها)؛ پذیرش،
مقبولیت و مشروعیت برنامههای تحولی و توجه به ذینفعان (مدیران و معلمان مدارس،
دانشآموزان و خانوادهها ،سیاستگذاران یا تصمیمگیرندگان ،برنامهریزان و نخبگان فرهنگی)
مورد تأ كید بیشتری بوده است (نوید ادهم .)1391 ،در زبان فارسی متأسفانه تحقیقات زیادی
دربارۀ موانع و چالشهای اجرای اسناد باالدستی ملی بهویژه سند تحول آموزش و پرورش
انجام نشده است ،اما بهمنظور مقایسه با ادبیات مشابه (اما دربارۀ سایر طر حهای كالن)
میتوان به مطالعۀ شیبانی و همكاران اشاره کرد .شیبانی ،رشیدیان و محمدی در پژوهشی
به بررسی موانع اجرایی و چالشهای طرح پزشك خانواده بهعنوان مهمترین سیاستگذاری
دهۀ اخیر در عرصۀ نظام سالمت کشور پرداختهاند .نویسندگان ،به نقل از مدل مازماتیان و
ساباتیر ،سه دسته متغیرهای حیاتی معرفی در اجرای خطمشی را شامل متغیرهای ماهیتی
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(مربوط به مشكالت و موانع ناشی از سیاست) ،متغیرهای ساختاری و اجرایی (هماهنگی
میان دستگاهها ،توان و تخصص دستگاههای مرتبط ،تأمین منابع مالی ،میزان مشاركت
گروههای هدف و میزان همدلی نهادها با اهداف ذكرشده) ،متغیرهای زمینهای (شرایط و
بسترهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛ تعهد مجریان به اجرای قانون؛ نگرش
گروههای هدف و حمایت بخش عمومی) بررسی کردهاند .ایشان ـ با روش كیفی و مصاحبۀ
باز با مجریان و صاحبنظران طرح پزشك خانواده در وزارت بهداشت ،مجلس ،سازمان نظام
پزشكی و دانشگاههای علوم پزشكی و جز آن ـ تضاد منافع میان پزشكان و وزارت بهداشت،
نبود تعهد سازمانی بین وزارتخانهها و سازمانهای دخیل در برنامه،
تضاد و عدم همكاری و ِ
قائم به فرد بودن و تأثیرپذیری از تغییرات مدیریتی ،چالش ناشی از نحوۀ حمایت دولت دهم و
عدم تخصیص منابع مالی ،و فشار و عجله را مهمترین موانع اجرای طرح دانستهاند .محققان
ُ
حداقل نه بازیگر مهم ملی را شناسایی كردهاند (شیبانی ،رشیدیان و محمدی.)1395 ،
محمدتقی خوبرو و روحاهلل ابراهیمی ،در مطالعۀ اخیر خود در خصوص عوامل کلیدی موفقیت
در خطمشیگذاری بخش خدمات عمومی ایران ،پنج دسته از ابعاد موفقیت خطمشی را
شامل ابعاد سیاسی ،ابعاد حرفهای ،ابعاد دینی ،ابعاد اقتصادی و ابعاد قانونی دانستهاند
که درمجموع شامل  28عامل جزئیتر میشوند .در ابعاد سیاسی ،مؤلفههایی مهم همچون
تبادلنظر میان سیاسیها ،مجریان ،ناظران و مشتریان؛ بهکارگیری ظرفیت بالقوۀ نهادهای
رسمی و غیررسمی یا شبکۀ سیاستی؛ و کنترل البیگری گروههای قدرت به چشم میخورد
(خوبرو و ابراهیمی .)1398 ،همچنین ربوی و همکاران نیز موانع اجرای مصوبات شوراهای
آموزش و پرورش را سه دستۀ موانع ساختاری ،اجتماعی و فرهنگی دانستهاند (ربوی ،ملکی؛
آوارسین و ترکزاده.)1395 ،
ً
در ادبیات و تحقیقات خارجی نیز ،علیرغم جستوجوی زیاد ،پژوهشی که مستقیما به
ْ
حاضر
تحقیق
موضوع
موضوع پرداخته باشد یافت نشد .اما در برخی از تحقیقات نزدیک به
ِ
ِ
مطالبی وجود دارد ،ازجمله در سند سیاست ملی تربیت ،)2016( 1که از سوی وزارت آموزش
و پرورش کشور هندوستان تهیه شده و در آن اشاراتی به نقش حکومت ،رهبران سیاسی،
معلمان و مدیران مدارس در کیفیت آموزش شده است و از روششناسی روشنی بیبهره
است (وزارت توسعۀ منابع انسانی .2016( ،2در تحقیق دیگری ،جان مک بث در دانشکدۀ
آموزش دانشگاه کمبریج به موضوع «آیندۀ تدریس حرفهای در انگلستان» پرداخته و تأثیر
عوامل سهگانۀ زیر را بر آیندۀ آموزش بررسی کرده است (.)Macbeath, 2012
1. Nationail Policy On Education
2. Ministry Of Human Resource Development
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عوامل سیاسی

عوامل اقتصادی و اجتماعی

آیندۀ آموزش

عوامل مرتبط با مدرسه و معلم

نمودار  .1عوامل مؤثر بر تدریس حرفهای

(منبع)2012 ،Macbeath :
وی درنهایت چهار سناریو را برای آیندۀ تدریس حرفهای ارائه کرده است .بیل دیگجت در
تحقیق دیگری به «آیندهپژوهی چالشهای تربیت» پرداخته و به تأثیر عواملی مانند یادگیری
دیجیتالی ،افزایش تقاضای آموزش ،و ضرورت توسعۀ مهارتهای شخصی توجه کرده است
( .)Degget, 2014در پژوهش دیگری ،وزارت آموزش و مهارت ایاالتمتحده «برنامۀ اقدام
برای آموزش» را در سال  2017برای یک افق نهساله طراحی کرده است (Depatment of
.)Education and Skills, 2017

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

80

مبانی نظری پژوهش
پاسخدهی به پرسش اصلی این مقاله منوط به مرور چند رویکرد نظری است :نخست مفاهیم
و رویکردهای معطوف به اجرا و پیادهسازی در ادبیات مطالعات و مدیریت استراتژیک؛ و دوم
رویکردهای بازیگرمحور یا عاملمحور در اجرای سیاستها و تصمیمات راهبردی؛ و سوم
نظریههای تکثرگرا در سیاستگزاری آموزش فرهنگی.
پیادهسازی یا اجرای استراتژی .ازآنجا که مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع یا امکان
اجراییشدن یا پیادهسازی 1سند تحول بنیادین است ،بنابراین باید به ادبیات پیادهسازی
و اجراییکردن قوانین ،اسناد ،سیاستها و برنامههای کالن توجه کنیم .همواره در مجامع
مدیریتی اعتقاد بر این است که پیادهسازی استراتژی سختتر از تدوین آن است .حسب
تجارب جهانی متعدد ،دو مجموعۀ اصلی منابع مالی و انسانی را میتوان نام برد که بهسادگی
با استراتژی همسو نمیشوند .پیادهسازی استراتژی نهتنها مشکل است ،بلکه در بسیاری از
شرایط رضایتبخش نیست .در حال حاضر ،مدیران و کارکنان دولت و حا کمیت در بسیاری
از کشورها با این مسئله در حال کشمکش هستند .در این چارچوب ،تحلیل ذینفعان
1. Implementation
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مسئلهای بسیار باارزش است که میتواند دلیل بسیاری از تعارضات را مشخص کند.
تحلیل ذینفعان را به چند شیوۀ مختلف میتوان انجام داد ،ولی وقتی از تحلیل بهعنوان
بخشی از پیادهسازی استفاده میشود باید به چند مسئلۀ خاص در آن توجه شود .اول،
مجموعۀ ذینفعان مرتبط درمورد اقدام استراتژیک مطر حشده چه کسانی هستند؟ که البته
ً
برای هر اقدام میتواند متفاوت باشد .ضمنا نباید چنین تصور کرد که ذینفعان همیشه
به اقدامات استراتژیک به یک شیوه وا کنش نشان میدهند .سؤال دیگر این است که
ذینفعان نسبت به اقدام استراتژیک چگونه وا کنشی نشان خواهند داد .درهرحال میتوان
از تحلیل و مدیریت ذینفعان در فرایند پیادهسازی استراتژیک استفاده کرد .این موضوع به
شناسایی ذینفعان ،ارزیابی اینکه چه کسانی هستند ،بررسی نحوۀ وا کنش احتمالی آنها،
میزان قدرت و تأثیرگذاری ایشان ،و از همه مهمتر ،اقدام به برنامهریزی اقدامات مشخص
برای پیادهسازی با درنظرگرفتن گروههای ذینفع میپردازد .هدف در اینجا بهینه کردن و
حدا کثرسازی احتمال موفقیت پیادهسازی است .این مباحث نشان میدهد در چند دهۀ
اخیر ،موضوع پیادهسازی تصمیمات راهبردی با اقبال قابلتوجهی روبهرو شده است .از این
جهت میتوان کتابها و مقاالت متعددی را یافت که به این موضوع پرداختهاند و آن را
محور پژوهشها و نگارشهای علمی خود قرار دادهاند (برای مرور سریع این ادبیات ،ن.ک:
رستمی و همکاران .)1395 ،علیرغم آنکه در ادبیات مدیریت راهبردی ،در مرحلۀ تدوین و
طراحی راهبردها ،ابزارها و تکنیکها و مدلهای متعددی توسعه داده شده است ،ولی در
ی روبهرو بوده
زمینۀ پیادهسازی و اجرای تصمیمات راهبردی ،ادبیات موضوع با خالئی جد 
است .برخی محققان معتقدند که یکی از علل اصلی شکست اجرای راهبردها عدم وجود
مدلهای مناسبی است که راهنمای مدیران در پیادهسازی راهبردها باشد .با این وصف،
مسئلۀ اجرای اثربخش و کارای راهبردها ازجملۀ مهمترین مسائل پیش روی مدیران در
دهههای اخیر بوده است .تالش برای پیگیری مداوم موانع و چالشهای اجرای تصمیمات
مدیریتی میتواند به توفیق بیشتر این تصمیمات منجر شود (کریمی دستجردی ،پورعزت،
سیدکاللی و اخوان انوری .)1389 ،پژوهشهای معتبر و مهمی در زمینۀ شناسایی علل
شکست یا موفقیت تصمیمات راهبردی در سطح جهان انجام شده است .از موارد ذکرشده
بهعنوان علل ،در برخی از پژوهشهای گونا گون این علل تکرار شده بود و برخی از عوامل
تنها بهصورت موردی در پژوهشها مورد اشاره قرار گرفته بودند .با تحلیل دقیق این موارد،
کریمی و همکاران مجموعهای مشتمل بر  34عامل را شناسایی کردهاند ،که با بررسی دیدگاه
صاحبنظران درنهایت تعداد  16عامل بهعنوان عوامل اصلی شکست تصمیمات راهبردی
شناسایی شدند (همان) .از لحاظ نظری ،یکی دیگر از مهمترین موانع اصالح و نوآوری (از
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نوع سند تحول بنیادین) به موانع روانی و سازمانی تغییر بازمیگردد که در ادبیات تحت
عنوان «موانع تغییر و نوآوری» شناخته شده است .این چالشها و موانع را به دو دستۀ کلی
عوامل درونزاد و عوامل برونزاد تقسیمبندی میکنند .مشروح این موانع را ،بهخصوص در
امور آموزشی در ایران ،نوید ادهم و همکاران مورد بررسی قرار دادهاند (نوید ادهم:1389 ،
 .)169-151محققان زیادی در پی ارائۀ راهحلهایی برای غلبه بر این موانع روانی و ساختاری
بودهاند ،برای نمونه ،پژوهشگران در یک تحقیق تجربی به صفات شخصیتی و رفتاری
مدیران در مقابل تغییر پرداختهاند (هادینژاد و تمدن.)1393 ،
رویک ــردهــای بازیگ ــرمحــور .ب هط ــورکل ــی تحلی ــل بازیگ ــرمحــور بیشتر بــرای سیاستگــذاری،
خطمشیگذاری و تحلیل سیاستها مفید است تا از طریق آن نقش عوامل ،نقشآفرینان
و شبکههای مختلف اما مؤثر در طراحی یا اجرای یک سیاست شناسایی و تحلیل شود.
همچنین این تحلیلها برای حل مسئله 1از منظر تکنیکی یا فنی مفیدند .ضمن آنکه
ْ
سیاستگزاری ابزاری برای شنیدن صدای
روشی برای جلب مشارکت نخبگان در فرایند
خبرگان و فضایی برای تعامل میان بازیگران است .مدلهای بازیگرمحور فرصت تعامل بین
پیش رو برای
سیاستگذاران و خبرگان برای شناسایی و طراحی مسائل ،ارائۀ گزینههای
ِ
حل مسئله ،و کاهش شکافهای موجود در عرصۀ نظر و عملاند ( .)Thissen, 2006: 3این
ً
روشها طی دو دهۀ اخیر مطرح شدهاند و صرفا در زمرۀ تحقیقات پس از وقوع (تاریخی( 2قرار
نمیگیرند ،بلکه ماهیت راهبردی 3و اقدامپژوهانه 4دارند ( .)Thissen, 2006: 6افزون بر اینها،
باید گفت یکی از اهداف اصلی آیندهپژوهی شبکهسازی و جلب مشارکت اجتماعی است و
مشارکت عمومی بهطور فزایندهای در ذات برنامهریزیهای بلندمدت و آیندهپژوهی مستتر
است .همچنین سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان اهمیت این مسئله را تشخیص دادهاند که
چه کسی تحت تأثیر تصمیمات و اقدامات اتخاذشده توسط آنها قرار دارد و چه کسی قدرت
تأثیرگذاری بر نتایج آنها (یعنی ذینفعان) را دارد .ا گرچه این یک گام اولیۀ حیاتی در هر
تصمیم یا فعالیت ابعاد مشارکتی آن است ،اما در عمل اغلب بازیگران بر اساس یک مبنای
سست و موقتی شناسایی و انتخاب میشوند .این مسئله امکان زیادی را برای به حاشیه
راندن گروههای مهم ،منحرف کردن نتایج ،و به خطر انداختن اعتبار بلندمدت و پشتیبانی
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از فرایند اجرای سیاستها دارد .به این دلیل ،عالقه به مجموعهای از روشها که میتوانند
برای تحلیل بازیگر به کار روند افزایش یافته است .لذا باید گفت تحلیل بازیگر بهصورت
فرایندی تعریف میشود که )۱ :جنبههای یک مسئله یا پدیده را بهصورتی تعریف میکند
که تحت تأثیر یک تصمیم یا اقدام قرار دارند؛  )۲افراد ،گروهها و سازمانهایی را شناسایی
میکند که تحت تأثیر تصمیمات قرار دارند و یا میتوانند بر آن بخشهای پدیده تأثیر بگذارند
(این مسئله میتواند شامل نهادها و نسلهای آینده باشد)؛ و  )۳اولویت این افراد و گروهها
برای مشارکت در فرایند تصمیمگیری را مشخص میکند .بنابراین ،ارائۀ تحلیلی از تاریخچه و
توسعۀ تحلیل بازیگر و بیان کارکردهای آن در حوزۀ کالن سیاستگزاری و بهویژه آیندهپژوهی
ضروری است .یک بازیگر (یا به تعبیری خاصتر ،ذینفع) یک نهاد اجتماعی ،یک شخص یا
یک سازمان است که میتواند تصمیمی بگیرد یا در اتخاذ آن اعمال نفوذ کند .از این دیدگاه،
مسائل سیاست و فرایندهای سیاست شامل بازیگران متعددی (طرفها) میشوند ،زیرا
اعتقاد بر آن است که هیچ بازیگری بهتنهایی نمیتواند سیاست را اجرا کند ،بلکه همواره
باید همکاری بین طرفها وجود داشته باشد ،چرا که بازیگران به هم وابسته هستند .در
چنین شرایطی ،دانستن اینکه چه کسی «دیگران» است و درک اهداف و انگیزههای آنها
برای مشارکت کردن یا نکردن و برای حل موفقیتآمیز مسئله حیاتی است .در ادامه به بررسی
چرایی استفاده از تحلیل بازیگر ،تعریف بازیگر ،ضرورت و چارچوبهای مطرح تحلیل بازیگر
خواهیم پرداخت .بهطورکلی بازیگر بهصورت یک نهاد اجتماعی ،شخص یا سازمانی تعریف
میشود که میتواند تصمیمی بگیرد یا در اتخاذ آن اعمال نفوذ کند .به عبارت دیگر ،بازیگران
طرفهایی هستند که منافع خاصی در سیستم دارند و یا توانایی تأثیرگذاری بر سیستم را
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم دارا هستند .باید متوجه تفاوت عبارت «بازیگر» با «ذینفع»
بود .در عمل ،این عبارات اغلب به جای هم به کار میروند .بااینحال ،گاهی اوقات از عبارت
ذینفع استفاده میشود تا به آن گروههایی اشاره کنند که یک منفعت یا سهمی در فرایند
ً
تصمیمگیری دارند ،اما ابزارهای نسبتا کمی برای تأثیرگذاری بر تصمیمگیری سیستم دارند.
ً
معموال چنین ذینفعانی شامل گروههای منافع یا گروههای فشار میشوند و در برخی موارد،
کل عموم یا بخش خاصی از عموم همچون خانوادههای فقیر ،افراد یک گروه سنی خاص یا
ذینفعان یک طرح رفاهی مشخص را شامل میشوند .اهمیت بهکارگیری تحلیل بازیگر در
ادبیات بهدلیل پروژههایی است که به اندازۀ کافی پویایی ذینفعان را درک نکرده و درنتیجه
شکست خوردهاند.
ا گرچــه روشهــای مختلــف تحلیــل بازیگــر گامهــای متفاوتــی دارنــد ،امــا بهطورکلــی میتوان
بــه قدمهایــی اشــاره کــرد کــه در هــر تحلیــل ،کــه نیازمنــد شناســایی بازیگــران (ذینفعــان)
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اســت ،بایــد طــی شــوند .هرمانــز ( )۲۰۱۰بــه شــش گام در تحلیــل بازیگــر اشــاره میکننــد ،کــه
شــامل مــوارد ذیلانــد:
 .1تدوین مسئله بهصورت یک نقطۀ آغاز؛
 .2تهیۀ فهرستی از بازیگران؛
 .3نمایش ساختار رسمی :وظایف رسمی ،قدرت و روابط بازیگران و قوانین جاری؛
 .4تعیین منافع ،اهداف و برداشت بازیگران از مسئله؛
 .5ترسیم وابستگیهای درونی بین بازیگران با ایجاد فهرستهایی از منابع و درگیری
بازیگران با مسئله؛
 .6تعیین پیامدهای این یافتهها با توجه به ساختار مسئله.
رید و همکاران ( )۲۰۰۹نیز فرایندی شامل سه مرحله و شش گام را بهطور ساده و خالصه
ً
بیان میکنند که معموال از طریق آنها یک تحلیل بازیگر انجام میشود .الزم است که تحلیل
بازیگر با درک متنی که در آن اجرا میشود آغاز شود (مرحلۀ  .)۱بسیاری از تحلیلهای بازیگر،
ً
از همان ابتدا ،تمرکز مشخصی دارند ،مثال وقتی که شناسایی میکنند چه کسی باید در یک
سیاست خاص یا فرایند تصمیمگیری دخالت داشته باشد .بااینحال ،وقتی که مرز و تمرکز
موضوع از قبل مشخص نیست ،الزم است که تمرکز روشنی با سیستم مشخصی از مرزها برای
تحلیل بازیگر ایجاد شود (گامهای  ۱و  .)۲تنها در چنین متن مشخصی است که میتوان
کسانی را که تحت تأثیر تصمیمات مربوط به موضوعات تحت بررسی هستند و آنهایی را که
بر دیگران تأثیرگذار هستند مشخص کرد (مرحلۀ  ،۲گام .)۱
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ً
تحلیل گروداران .1قبال اشاره شد که این تحلیل یک رویکرد عملی برای تحلیل بازیگرمحور
به شمار میآید که خود طیف وسیعی از روشها را شامل میشود و ادبیات گستردهای دارد.
این رویکرد در ادبیات مدیریت راهبردی ریشه دارد و از دهۀ  1970تا اوایل دهۀ  1980رایج
شد ( .(Thissen, 2006: 20در اینجا از مفهوم گروداران بهجای بازیگران استفاده میشود که
به معنی گروه یا افرادی است که میتوانند بر سیاست یا مسئلۀ موردنظر تأثیر گذارند یا از آن
ً
تأثیر پذیرند .تأ کید اولیه بر مشارکت سهامداران( 2یا مالکان در بخش خصوصی) بود ،اما بعدا
به همۀ ذینفعان ازجمله احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تسری داده شد .بر اساس تجارب
موجود ،تیسن در کتاب مدلهای بازیگرمحور پنج مثال مختلف از روشهای بهکارگرفتهشده
ارائه کرده است (همان).
1. Stakeholders Analysis
2. Shareholders
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ً
سیاستگزاری تکثرگرا .ا گر سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را ،تسامحا ،یک
1
سیاستگزاری کالن فرهنگی و آموزشی در کشور تلقی کنیم ،آنگاه میتوان از «نظریۀ تکثرگرایی»
بهعنوان یک مبنای نظری برای تدوین و اجرای سیاست استفاده کرد .نظریۀ تکثرگرایی را باید
در چارچوب رویکرد انتقادی در مطالعات سیاستگزاری مالحظه کرد .این نظریه با اتخاذ رویکرد
انتقادی به بررسی عالیق متضاد گروههای مختلف در سیاست و فرایندهای سیاستگزاری
4
آموزشی توجه دارد و رویکردی ضدپوزیتیویستی دارد .حامیان این رویکرد اپل ،2ژیرو 3و ازگا
هستند و بهشدت بر تأثیر بافت گفتمانی بر سیاستگزاری آموزشی و تأثیر نیروهای سیاسی بر
فرایندهای آموزشی تأ کید دارند (عباسپور و مرادی .)1396 ،نظریۀ کثرتگرایی ،در سیاستگزاری
که ِلس بل و هوارد استونسون مطرح کردهاند ،بهطور مشخص به مفهوم «پیچیدگی جدی
منابع متعدد قدرت که بر فرایند تدوین و اجرای سیاستها اثر میگذارند» تأ کید دارد .بنابراین،
سیاستها را ،چه در مقام تدوین و چه در مقام اجرا و پیادهسازی ،محصول اندرکنش میان
انواع بازیگران ،عوامل و منابع قدرت تلقی میکند .به عبارتی ،از دید این نظریه شرایط ،فضا،
نیروها ،نهادها ،منابع قدرت ،نظامها و خردهنظامهای متعدد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی بر تدوین و اجرای سیاستهای فرهنگی و آموزشی اثرگذار هستند .برای مثال،
سیاستها از فشارهای سیاسی ناشی میشوند و در درون یک نظام سیاسی جای میگیرند
که هدف آن «تبدیل تعارضات گروهی پیرامون ارزشها و منابع عمومی و اقدامات قانونمند
نفس تعارض مورد قبول است ،ولی در تنگنای بسیار
برای تخصیص آنهاست .درواقع،
ِ
محدودکنندهای جای میگیرد .قدرت امری پذیرفتهشده است اما بهندرت با مشکل مواجه
میشود .منابع قدرت بهندرت مورد بحث قرار میگیرند و به توزیع (نابرابر) قدرت کمتر توجه
میشود .به همین ترتیب ،تأ کید نگرش تکثرگرایی بر فرایندهای سیاستگزاری نهادی از نظر
تبیین منشأ سیاستها برتری دارد ،اما دربارۀ اجرای سیاستها کمتر سخن میگوید .مهم آن
است که بدانیم سیاستها باید هم بهعنوان نتیجه و هم فرایند در نظر گرفته شوند و تعارضات
پیرامون ارزشها تا حد زیادی هم در فرایندهای سیاستگزاری و هم در متن سیاستها خود را
نمایان میکنند .یادآور میشود تفکیک صوری تدوین سیاست از اجرا و ترجیح اولی (تدوین) بر
دومی ( اجرا) در الگوی سنتی کثرتگرایی موجب یک مدل بسیار ساده از فرایند سیاستگزاری
شده که قادر نیست پیچیدگی و آشفتگی تدوین سیاست و اجرا را نمایان کند (همان .)38 :در
1. Pluralist Theory
2. Apple
3. Giroux
4. Ozga
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مقابل ،سیاستها ،بهعنوان نتیجه و فرایند ،امری مداوم است و سیاستها بهصورت مستمر
تدوین میشوند و در حال اجرا مورد بازنگری قرار میگیرند .درواقع تدوین و اجرا خصوصیات
پیوستۀ فرایند سیاستگزاری است ،بهگونهایکه تدوین سیاست پس از قانونیشدن آن کما کان
در حال انجام است؛ هم در سطح دولت مرکزی و هم در سطح مناطق آموزشی و مدارس.
این بدان معناست که پس از تدوین سیاستها ،پیوسته تناسب آنها با وضعیت و شرایط
مورد مالحظه قرار دارد و بنابراین باید سیاستگزاری را نه فرایند خطی بلکه یک چرخه دانست
که متشکل از شرایط حا کم بر سیاستهاست .اقدامات عوامل دستاندرکار و سیاستگزار در
درون این قلمرو اتفاق میافتد .سیاستها محصول مصالحه ،مذا کره ،کشمکش و منازعهاند،
ً
از آن جهت که افراد با ارزشهای متفاوت و بعضا متعارض در تالشاند تا تحقق اهداف خاصی
ً
را تضمین کنند .راهبران آموزشی صرفا با سیاستهایی که «از باال» اعالم میشود روبهرو
نیستند ،بلکه با توقعات و آرمانهای «زیردستان» نیز مواجهاند )بل و استونسون:1392 ،
 .)45بدینترتیب یک سیاست واحد بهتر است بهعنوان سیاستهای چندگانه تلقی شود که
بهموازات سیر تدوین تا اجرا پدید میآیند و شکل میگیرند .در رویکرد تکثرگرایی فرایندهای
سیاستگزاری را نمیتوان بهسادگی به دو بخش تدوین و اجرا تفکیک کرد .تمایز قائل شدن
بین این دو میتواند مفید باشد ،اما سودمندتر آن است که هر دو جزئی از یک فرایند یکپارچه
محسوب شوند که در آن اجرا به اندازۀ تدوین اهمیت دارد (بل و استونسون.)52 :1392 ،
از سوی دیگر ،برداشتهای تکثرگرایانه از دولت مدرن بر نقش نهادهای دولتی مختلف در
ً
طرح و مصالحه بین منافع متفاوت و بعضا متعارض در جامعه تأ کید دارند .بر این اساس ،یک
نقش کلیدی دولت سازگار کردن ارزشهای متفاوت و انسجام بخشیدن به آنها بهصورت
ارزشهای مورداتفاق همگان یا ارزشهای اجتماعی است .در این رویکرد اجرای سیاستها
بهشدت تحت تأثیر مسائل اقتصادی نیز هست (بل و استونسون.)102 :1392 ،
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روش پژوهش
این تحقیق از حیث ماهوی در زمرۀ پژوهشهای سیاستپژوهی قرار میگیرد .از نظر هدف،
مقاله توسعهای بوده و نوع تحقیق کاربردی و از جنس ا کتشافی است .روش تحقیق کیفی و از
ابزار تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل مضمونها یا تیمهای اصلی مصاحبههای انجامشده
با خبرگان استفاده شده است .ابزار جمعآوری اطالعات مصاحبۀ عمیق نیمهاستاندارد با
خبرگان است .مصاحبههای صورتگرفته برای استخراج و شناسایی بازیگران و نیز شناسایی
مواضع و رویکردهای آنان نسبت به سیاست فرهنگی (سند تحول بنیادین) انجام شدهاند و
با بازخوانی مکرر مصاحبهها محتوای آنها مورد استفاده قرار گرفته است.

موانع پیادهسازی سیاستهای فرهنگی در ایران

جامعۀ مورد مطالعه .تمام بازیگران مرتبط با سند تحول بهعنوان واحد تحلیل در نظر
گرفته میشوند و کسانی که دربارۀ واحدهای تحلیل (یعنی بازیگران) دارای تجربه ،اطالعات،
سابقه و آ گاهی هستند بهعنوان واحد مشاهده در نظر گرفته میشوند .طرح نمونهگیری
حداقل در  3مرحله از پژوهش حاضر موضوعیت دارد و بهطورکلی از روشهای نمونهگیری
گیری ّکمی داشتن نمون ۀ معرف از جامعۀ آماری
کیفی پیروی میکند .درحالیکه هدف نمونه ِ
ّ
است ،هدف نمونهگیری کیفی هدفمندی است .این نمونهگیری توأمان از دو قاعدۀ معرف
ً
ـ اشباع استفاده میکند که طبعا بر اساس سؤاالت و اهداف این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفته است (محمدپور ،صادقی و رضایی .)89 :1389 ،ضمن اینکه باید دقت کرد هدف از
پژوهش حاضر تعمیمدهی یا انتقال نتایج به سایر پدیدهها یا موقعیتهای مرتبط و مشابه
ً
(در اینجا سایر سندهای باالدستی) نیست .بههرحال استراتژی نمونهگیری از پژوهش عمدتا
از طر حهای نمونهگیری کیفی پیروی میکند و به خبرگان مطلع بهصورت متوالی حداقل در
شش مرحله مراجعه شده که سه مرحلۀ آن برای تکمیل پرسشنامههای با سؤاالت بسته
است .این پاسخگویان بهمنزلۀ یک ذخیرۀ دانشی 1در نظر گرفته شدهاند که محقق بهکرات به
آنها مراجعه داشته است .این روش نمونهگیری تا حدود زیادی به روش شبهدلفی نزدیک
است .در کل تالش شده تا اصل بسندگی در نمونهگیری ،که یک اصل مهم در تحقیق کیفی
است ،رعایت شود ،به این معنی که نمونه شامل همۀ کسانی است که بتوانند بهترین و
بیشترین اطالعات را دربارۀ موضوع پژوهش (در اینجا اجرای سند تحول) در اختیار محقق قرار
دهند (نیکنشان ،نوروزی و نصر اصفهانی .)1389 ،بسندگی بهنوعی قاعدۀ اشباع را پوشش
میدهد و به آن پاسخ میدهد .اعضای نمونه در پژوهش حاضر کسانی هستند که دارای
اطالعات کلیدی دربارۀ یک ،دو ،چند و یا تمام بازیگران اصلی مرتبط هستند .این افراد از
طریق مرور سوابق (در زمان تهیۀ سند) شناسایی اولیه شدهاند و از اعضای دبیرخانۀ شورای
عالی آموزش و پرورش که متولی اجرای سند است ،منتقدان سند ،فعاالن مدنی حوزۀ تعلیم
و تربیت ،مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش (در سطح وزرای قبلی و معاونان وزیر و مدیرکل
وزارتخانه) و ...بودهاند که با روش گلولهبرفی شناسایی شدهاند .اضافه میشود ،ا گر هدف از
مصاحبه ا کتشاف و توصیف عقاید و نگرشهای مصاحبهشونده باشد ،با درنظرگرفتن زمان و
ً
منابع در دسترس 10 ،تا  15نمونه برای مصاحبه کافی است (سرلک و نورایی .)1395 ،ضمنا به
ِ
تعدادی از مدیران مدارس و کارکنان ستادی سازمانهای آموزش و پرورش در سطح استانی
نیز مراجعه شده است .درمجموع ،جمعیت تحقیق شامل  40نفر است که در مراحل مختلف
به آنها مراجعه شده است.
1. Think Tank

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

87

مقاله

شاخصها :محورهای تحلیل بازیگران .از میان تمامی بازیگران شناساییشده در مرحلۀ
نخست تحقیق ،با مراجعه به نخبگان ،بازیگر مهم (دارای اولویت) مشخص میشود .این
بدان معناست که این بازیگران ،ذینفعان ،عوامل و یا ذیمدخالن بیشترین تأثیر و رابطه را
در خصوص اجرای سند تحول در آینده خواهند داشت و میزان پیشرفت و اجرای سند به نوع
کنش و رفتار آنها (در قبال سند تحول) بستگی دارد .در گام بعدی به بررسی و تحلیل دیدگاه
و کنشها و رفتارهای هرکدام از بازیگران مهم یا کلیدی پرداخته میشود و اطالعات الزم بر
اساس روشهایی همچون مرور اسناد ،مصاحبههای عمیق ،بحث گروهی ،فراتحلیل و مرور
ادبیات (پژوهشهای تجربی) استخراج شدهاند .درواقع بخش اصلی تحقیق از اینجا به بعد
گردآوری اطالعات هر بازیگر پیرامون محورهای زیر خواهد بود:
 .1توصیــف جایــگاه ،میــزان و منابــع قــدرت بازیگــر .مســئلۀ اصلــی در ایــن محــور شــناخت
ابزارهــای قــدرت ،میــزان دسترســی بــه منابــع ،ظرفیتهــا ،توانمندیهــا ،منابــع مالــی و
سیاســی ،داراییهــا و ...اســت.
 .2گفتمان هر بازیگر (میزان تعهد و ساختار ارزشی بازیگر نسبت به سند تحول) .آرمان،
غایات ،چشمانداز ،جهانبینی ،باورهای ایدئولوژیک ،ارزشها ،جهتگیریها ،ادرا کات،
برداشتهای ذهنی ،نقشۀ مفهومی ،فضای ذهنی و هنجاری ،درک بازیگر از سند و اهداف
آن ،نظریات عالیق و مواضع دربارۀ سند تحول.
 .3ساختار انگیزشی بازیگر (انگیزهها و محرکهای له یا علیه سند تحول) .میزان انطباق
نگرانیهای سازمانی و دغدغههای دستهجمعی مسائل جاری (و آتی) بازیگر با اهداف سند
تحول ،نسبت منافع ،کمبودها ،نیازها ،مشکالت ،ترجیحات ،خواستهها ،اولویتها و منافع
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سازمانی بازیگر با اهداف و ساحات سند تحول .صرفنظر از مباحث نظری ،بازیگر چقدر
تحقق سند را ضروری ،ممکن (امکانپذیر و عملی) و پراهمیت تلقی میکند؟
 .4میزان شناخت و آ گاهیها و دانش از سند :تصورات ،اطالعات و آشنایی با کلیات سند،
اهداف و جزئیات سند و موانع اجرای آن.
 .5موقعیت و نسبت (میزان توافق) بازیگر و مسئلۀ ساحات و بخشهای سند (حوزۀ دخالت،
مشارکت و حساسیت بازیگر چیست؟ میزان همگرایی ،توافق ،اشترا ک و سازگاری بازیگر با کدام
ساحت از سند بیشتر است؟ بیشتر با کدام ساحت همکاری داشته یا خواهد داشت؟
 .6اصرار و اهتمام :میزان سرسختی (سماجت) ،پیگیری ،مسئولیتپذیری ،مداومت
و اعمال نفوذ بازیگر برای اجرای سند چگونه است؟ شدت و سطح همکاری بازیگر به چه
میزان است؟ و عرصههای دخالت بازیگر کجاست؟ (در حد حمایت عمومی ،سیاستگذاری،
مشورت ،برنامهریزی ،اجرا ،تأمین منابع و مانند آن).
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 .7روابط بازیگر با سایر بازیگران (میزان نفوذ و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر بازیگر) :بررسی
روابط میان بازیگران با همدیگر و میزان وابستگی هر بازیگر به دیگر بازیگران ،انواع ائتالفها،
میزان رقابتها ،اجماع و تعامالت با دیگر بازیگران چگونه است؟ امکان سازگاری بازیگر با سایر
بازیگران چگونه است؟
یافتههای پژوهش
شناسایی بازیگران کلیدی .دغدغۀ نخست تحقیق حاضر شناسایی و اولویتبندی بازیگران
مرتبط با اجرای سند بوده است .بر اساس مصاحبههای عمیق و ساختارنایافتۀ متعدد محقق
با نخبگان و کارشناسان سند تحول (که شامل حدود  40مصاحبۀ عمیق با پرسشهای
غیراستاندارد و با سؤاالت ساختارنیافته بوده است) و نیز مرور مفاد سند تحول ،در مرحلۀ
ابتدایی حدود  65بازیگر شناسایی شدند .این بازیگران شامل تمامی نهادها ،سازمانها
و دستگاههایی هستند که بهنوعی در اجرا و پیادهسازی سند تحول مؤثر و مرتبطاند و
نقشآفرینی دارند .در گام بعدی ،بر اساس نظرخواهی از خبرگان و با هدف کاهش تعداد و
شناسایی بازیگران کلیدی 14 ،بازیگر مهم مانند معلمان ،خانوادهها ،دانشآموزان ،دولت،
سازمان برنامه و بودجه ،مدیران مدارس ،سازمان پژوهش ،وزیر آموزش و پرورش ،معاونت
آموزش متوسطه ،شورای عالی آموزش و پرورش ،رسانۀ ملی و غیره در اولویت قرار گرفتهاند.
تحلیل مواضع بازیگران کلیدی .در بخش دوم از یافتهها ،به تجزیه و تحلیل جهتگیریها،
اقدامات عملی ،تدابیر ،راهبردها و تصمیمات بازیگران اصلی مرتبط با سند میپردازیم.
همانگونه که در روششناسی گفته شد ،محقق ،با اتخاذ رویکرد کیفی و با روش ترکیبی از
دادههای مختلفی همچون مصاحبه با خبرگان ،مرور قوانین و مقررات و اسناد باالدستی،
گفتوگو با مدیران ارشد دستگاهها ،مرور تحقیقات و پژوهشهای موردی یا پیمایشهای
ملی ،مواضع بازیگران کلیدی را در اجرای سند تحول مورد بررسی قرار داده است .اهمیت
این تحلیل در آن است که آینده و اجرای سند تحول منوط و موکول به نوع نقشآفرینی،
جهتگیریها ،رفتارها ،کنشگری و موضعگیریهاست .به عبارتی ،میزان پیشرفت و اجرای
سند در آینده به نوع کنش و رفتارها در قبال سند تحول بستگی دارد .ا کنون در ادامه و بر
اساس روشهایی همچون مرور اسناد ،مصاحبههای عمیق محقق با خبرگان و متخصصان،
ادبیات در دسترس تالش میکنیم گفتمان هر بازیگر،
فراتحلیل پژوهشهای موجود و مرور
ِ
میزان تعهد ،ساختار ارزشی هر بازیگر نسبت به سند تحول ،برداشتهای ذهنی و هنجاری،
درک بازیگر از اهداف و درمجموع عالیق و مواضع وی دربارۀ سند تحول را استخراج کنیم.
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درواقع مسئلۀ اصلی آن است که سند چقدر در دستور کار و اولویت بازیگر موردنظر قرار
دارد ،آیا آن را به رسمیت میشناسند و چقدر آن را جدی میداند؛ آیا سند تحول را راهحل
بازیگر
و راهبردی برای حل و فصل مشکالت آموزش و پرورش کشور تلقی میکند؟ همچنین
ِ
مورد بررسی چقدر تحقق سند را ضروری ،ممکن و پراهمیت تلقی میکند و میزان حساسیت،
دخالت ،مشارکت و درگیری وی در عملیاتیکردن سند به چه میزان است؟ محقق ،با انجام
مصاحبۀ عمیق با دستاندرکاران ،متولیان ،مدیران ارشد نهادها و سازمانها و خبرگان
بیطرف ،میزان همگرایی ،همکاری ،اصرار ،اهتمام ،مسئولیتپذیری ،مداومت و پیگیری
بازیگران را در اجرای سند جستوجو و مورد پرسوجو قرار داده و تصورات ،اطالعات ،آشنایی
نهادها با کلیات سند ،اهداف و جزئیات آن را شناسایی کرده است .درنهایت اقدامات عملی
و عینی بازیگر ،رویههای اجرایی ،میزان مشارکت نهاد در اجرای سند ،نحوه و میزان اجماع،
مقدار تعامالت ،اندازۀ سازگاری و سازوکارهای بهکارگرفته از سوی بازیگر برای اجرای سند
مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .البته پرواضح است با توجه به حجم و اندازۀ این سؤاالت ،امکان
گنجاندن این حجم از اطالعات در مقاله برای همۀ بازیگران میسر نبوده است ،لذا مختصری
ً
از اطالعات گردآوریشده صرفا به میزانی که نشاندهندۀ جهتگیری ذهنیت برخی از نهادها
و بازیگران مورد مطالعه باشد در ادامه ذکر میشود.
معلمان .بر اساس یافتههای بهدستآمده مشخص شد که درمجموع ،جامعۀ دبیران و
معلمان کشور نسبت به مضمون و محتوای سند تحول بنیادین سوگیری چندان مثبتی
ندارند ،ضمن آنکه از نظر توان آموزش و علمی نیز دچار مشکل هستند .همینطور عادات
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یا الگوهای رفتاری معلمان در ابعاد علمی ،ادبی ،فرهنگی ،آموزشی هم رو به افول ارزیابی
میشود ،یعنی نسبت به شغلشان احساس مسئولیت کمتری میکنند .میزان مشارکت
اجتماعی و احساس منزلت و غرور شغلی هم در بین ا کثر معلمان دچار مشکالت اساسی
است (محمدی ،سلیمی و دری .)1396 ،از اینها گذشته ،از نظر معیشتی و مالی هم معلمان
احساس نابرابری زیادی دارند و کما کان مطالبات انباشتۀ زیادی دارند .بهعنوان نمونه ،نظر
یکی از مدیران آموزشی به شرح ذیل آمده است:
«معلمها احساس نارضایتی و تبعیض زیادی دارند .تبعیض بین خودشان و بین معلمان
و بین خودشان با کارکنان ستادی و با کارکنان سایر دستگاهها .فشار کار زیاده ...معلمها
خودشان را با معلمهای سایر کشورها هم مقایسه میکنند که بعد از  30سال خدمت چی
دارند؟» (مصاحبه با مدیر آموزش ابتدایی یکی از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران).
معلمان ایرانی همچنین توانایی هماهنگی الزم با تغییرات آموزشی کتب درسی را هم
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ندارند و درمجموع زیرساختهای حقوقی و قانونی الزم برای جلب مشارکت آنان در اجرای
مفاد سند تحول فراهم نشده است .بنابراین نمیتوان انتظار داشت که معلمان نقش مفید،
مؤثر ،سازنده و مثبتی در اجرای سند ایفا کنند و البته این امر نباید به معنی نفی تالشهای
صادقانۀ این مجموعه تالشگر تلقی شود .اما باید دقت داشت که معلمان و دبیران اصل و پایۀ
ً
اجرای سند تحول به شمار میآیند و سند تحول بدون معلم و دبیر اصوال محقق نمیشود.
درحالیکه حسب شواهد مذکور ،معلمان از جهات .1 :آموزشی؛  .2پژوهشی؛  .3انگیزشی؛
 .4زیربناهای حقوقی و اداری؛ و  .5مالی و پرداختی ،آمادگی مداخله ،همکاری و مساعدت
در اجرای سند را ندارند .بهاینترتیب ،سند از لحاظ این رکن یا پایۀ اصلی خود دچار مشکل
جدی است و نیازمند اصالح و بازنگری است.
 .1مواضـع و اقدامـات دولـت؛ منظـور از دولـت در اینجـا شـخص رئیسجمهـور ،سـازمان برنامه
و بودجـه و سـایر دسـتگاههای دولتـی اسـت کـه تبلـور اصلـی آن در حمایتهـای مالـی و تأمیـن
منابـع مـادی در اجـرای سـند تحـول اسـت .بـر اسـاس آمارهـا در دهههـای اخیـر ،سـهم آمـوزش
و پـرورش از بودجـۀ دولـت رونـد کاهشـی داشـته اسـت .ایـن سـهم از میانگیـن  17/8درصـد
در دهـۀ  70بـه میانگیـن  11/5درصـد در دهـۀ  ،80و میانگیـن  9/4درصـد در  6سـال نخسـت
دهـۀ  90رسـیده اسـت .طبـق آخریـن برآوردهـا ،بودجـۀ آمـوزش و پـرورش کشـور در سـال 1398
معـادل  452هـزار میلیـارد تومـان بـوده و  12/85درصد از کل بودجۀ هزینهای کشـور را تشـکیل
میدهـد (وفایـی و وکیلـی .)1399 ،هرچنـد چـون عمـدۀ بودجـۀ آمـوزش و پرورش (تـا 98درصد)
صـرف هزینههـای پرسـنلی میشـود ،میـزان تخصیـص آن حتی بیش از  100درصد هم میشـود،
لـذا علیرغـم افزایـش معنـیدار بودجـۀ سـنواتی آمـوزش و پـرورش ،مشـکالت معیشـتی معلمـان
و آینـدۀ موضوعـات مهمـی مثـل اجـرای سـند تحـول در هالـهای از ابهـام قـرار میگیرنـد (کمیتـۀ
تعلیم و تربیت و اجراییسـازی سـند تحول ،اردیبهشـت  .)1398این در حالی اسـت که مطابق
هدفگذاری پیشبینی سـند ،مقرر شـده تا سـال  1404سـهم بودجۀ آموزش و پرورش به 0/20
بودجۀ عمومی برسـد .در این زمینه باید گفت مقایسـۀ اعتبارات و بودجۀ آموزش و پرورش در
طـول زمـان نشـان از حمایـت جـدی دولـت از وزارتخانـه و سـند تحـول دارد .امـا بـا درنظرگرفتـن
میـزان عملیـات ،گسـتردگی نیازهـا و آرمانهـا و انتظـارات طراحیشـده در متـن سـند تحـول،
حجـم حمایتهـا (در مقایسـه بـا سـایر کشـورها) کافـی نیسـت و علاوه بـر اینکـه دولـت اصـرار و
اهتمـام جـدی بـر اجـرای سـایر مفـاد و محتوای سـند (بـه لحاظ مفهومـی و ایدئولوژیـک) ندارد،
بیشـتر بـر جنبههـای اقتصـادی ،شـغلی و مهارتـی سـند تأ کیـد دارد .بـه عبارتـی ،چـون دولـت
بیشـتر نگـران آینـدۀ بـازار کار ،معیشـت ،اقتصـاد و توسـعۀ پایـدار مملکت اسـت انتظار دارد سـند
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تحـول بـه تربیـت نسـلی اهتمـام بـورزد کـه بتواند کارآفرین و نوآور باشـد .لذا دولت بیشـتر به این
سـاحتهای اقتصـادی سـند تأ کیـد دارد تـا سـاحتهای اخالقـی ،اعتقـادی ،هویتـی و سیاسـی
سـند تحـول .درمجمـوع ،اقدامـات ،حمایتها و مواضع دولت از سـند تحـول را نمیتوان کامل
و یکپارچـه ارزیابـی کـرد.1
 .2مواضع و اقدامات وزارت آموزش و پرورش؛ مسئلۀ اصلی در این حوزه عدم تمهید
مقدمات است .وزیر اسبق آموزش و پرورش معتقد است:
«مشکل جدی در شتابزدگی در اجرای سند تحول توسط وزیر وقت بوده است که رهبری
معظم انقالب هم بر آن تأ کید کردهاند» (مصاحبۀ نگارنده با وزیر اسبق آموزش و پرورش).
بهعنوان یک بازیگر مهم ،انتظار آن است که وزارتخانه مجموعهای از تدابیر و زیرساختهای
الزم را برای جلب مشارکت سایر بازیگران فراهم آورد .این اقدامات را خود دستگاه در هفت
دستۀ سیاستگذاری؛ برنامهریزی؛ قانونگذاری؛ ترغیب؛ تهییج و فرهنگسازی؛ نظارت و
کنترل؛ ایجاد زیرساخت و تأمین منابع تقسیمبندی کرده است .اما در تحلیل دقیقتر باید
تأثیر این اقدامات را در جلب همکاری سایر بازیگران و ذینفعان هم مالحظه کرد .درهرحال
مشکالت اساسی ستادی وزارتخانه (اعم از وزیر ،معاونتهای تخصصی ،شورای عالی آموزش
و پرورش) در اجرای سند را میتوان شامل فقدان برنامۀ جامع بیندستگاهی برای هماهنگ
کردن همۀ نهادها ،تعدد قوانین ،کمبود منابع مالی ،کمبود نیروی انسانی ،مدارس نوظهور،
نبود ثبات مدیریت در آموزش و پرورش ،نبود نظام جامع اشتغال ،عدم تناسب در انتخاب
رشتههای تحصیلی دانست .البته در این وزارتخانه تالشهای زیادی برای عملیاتیکردن
زیرنظامهای ششگانۀ سند ،تدوین برنامۀ اجرایی سند تحول در برنامۀ ششم ،راهاندازی
سامانۀ رصد و پایش سند و تولید گزارشهای دورهای از میزان پیشرفت اجرای برنامه و...
انجام شده است .شایان ذکر است وزارتخانه دچار مشکالت اساسی در حوزۀ کتب درسی،
نوسازی و بازسازی ،کالسهای درسی ،هماهنگ کردن اهداف با قوانین آموزشی ،دانشگاه
فرهنگیان و نابرابریهای آموزشی است.

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

92

 .3مواضـع خانوادههـای ایرانـی؛ از خانوادههـای ایرانـی بهعنـوان یـک بازیگـر بـزرگ در سـند
تحـول چـه انتظاراتـی مـیرود؟ سـند تحول و تدوینکننـدگان آن انتظار دارند که مـردم و اولیای
دانشآمـوزان همـگام بـا نظـام آمـوزش و پـرورش و طراحـان سـند ،طراحـان نظـام آموزشـی،
 .1این برداشتها و مطالب برگرفته از مجموعه مصاحبههای انجامگرفته با مدیران ارشد و خبرگان آموزش و پرورش
بهخصوص وزرا و معاونان سابق و اسبق این وزارتخانه بوده است.
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طراحـان کتـب درسـی ،معلمـان ،دبیـران ،مدیـران و اولیـای مـدارس در تمامـی سـاحات
شـشگانۀ سـند عمـل کننـد و بـا کمتریـن زاویـه جهتگیریهـای آن را رعایـت کننـد .درواقـع
سـند تحـول بـدون حضـور و مشـارکت خانـواده معنـی پیـدا نمیکنـد و تحقـق نمییابـد ،چـرا کـه
کـودکان همـۀ وقـت خـود را در مدرسـه سـپری نمیکننـد و مدرسـه فقـط یـک رکـن از چنـد رکـن
تربیـت بـه شـمار میآیـد .ایـن در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس دادههـای موجـود ،ازجملـه نتایـج
شهـای ایرانیـان در سـالهای اخیـر و پیمایـش ملـی خانـواده،
شهـا و نگر 
طر حهـای ملـی ارز 
میدانیـم کـه خانـوادۀ ایرانـی طـی سـالهای اخیـر در معـرض امـواج سـهمگین جهانیشـدن
و مدرنیتـه قـرار گرفتـه و از فضـای سـنت و ارزشهـای بومـی ،کـه سـند تحـول بهشـدت بـر آن
تأ کیـد دارد ،در حـال فاصلهگرفتـن اسـت (دفتـر طر حهـای ملـی1395 ،؛ جهـاد دانشـگاهی،
 .)1398بنابراین پرسـش آن اسـت :آیا خانوادهها با مضمون و محتوا و ماهیت سـند هماهنگ
هسـتند؟ آیـا فضـای مجـازی و جهانـی شـدن امـکان هماهنگـی بـا سـند را بـه ایشـان میدهـد؟
مطابـق یافتههـا مشـخص شـد کـه خانوادههـای ایرانـی هنـوز بـا بسـیاری از ارزشهـای سـنتی
موافـق هسـتند و در مـرز بیـن سـنت و مـدرن قـرار دارنـد ،یعنی نـه با آنچه در سـند آمده مخالفت
آشـکاری دارنـد و نـه مخالفتـی مشـخص.
یهــا و فضــای فکــری و فرهنگــی دانشآمــوزان؛ اهمیــت دانشآمــوزان در ســند
 .4جهتگیر 
تحــول بــر کســی پوشــیده نیســت ،چــون محصــول نهایــی ســند تحــول دانشآمــوزان هســتند.
حــال ســؤال آن اســت کــه آیــا آنهــا بــا ایــن فراینــد (ســند) همســو و هماهنــگ میشــوند؛ آیــا آنهــا
تمایلــی بــه همــکاری هماهنگــی بــا فرایندهــای تحولــی ســند دارنــد ،درحالیکــه فضــای مجــازی
و جهانــی شــدن روندهایــی در کل مغایــر بــا رونــد ســند بــه شــمار میآینــد .مجموعــه مطالعــات
نشــان میدهــد دانشآمــوزان نســبت بــه آموزشهــای آشــکار و پنهــان مدرســه (نظــام آموزشــی
مدرســه) بســیار حســاس هســتند و نســبت بــه آن وا کنــش منفــی نشــان میدهنــد و بــه آن
بیاعتمــاد هســتند .آنهــا نســبت بــه نظــام آموزشــی بیاعتقادنــد .مناســب اســت بهاختصــار
بــه یافتههــای پژوهشهــای اخیــر میــرزا مصطفــی و همــکاران ،کــه بــه بررســی تجــارب زیســتۀ
دانشآمــوزان یکــی از مــدارس متوســطۀ فرزانــگان شــهر تهــران پرداختهانــد ،اشــاره شــود .در
یافتههــای ایــن پژوهــش آمــده اســت ،دانشآمــوزان اثــر ایــن آموزشهــا را منفــی و در بهتریــن
حالــت ،خنثــی میداننــد:
ً
«آنهـا معتقدنـد مدرسـه فقـط روی کنکـور حسـاس اسـت ،کشـور ظاهـرا فقـط دانشـمند
میخواهـد 1.خالقیـت ،اعتمـاد بـه نفـس ،کارگروهـی ،پژوهـش ،هنـر ،انسـانیت ،تحلیـل و
 .1عین گفتههای شفاهی دانشآموزان در مصاحبههای تحقیق مذکور
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یبـرد .مدرسـه فکـر میکنـد دارد
ماننـد اینهـا را نهتنهـا مدرسـه یـاد نمیدهـد ،بلکـه از بیـن م 
مسـئولیتپذیری ،نو عدوسـتی و نظـم یـاد میدهـد .ولـی نـه .مدرسـهها اضطـراب ،اسـترس،
هویـت دوگانـه ،تکبعـدی شـدن ،تخریـب روحیه ،ناامیدی ،شـکلگیری خودنمایی ،احسـاس
بیهودگـی ،رقابـت (در برابـر رفاقـت) ،قـرار دادن زندگـی واقعـی در برابـر زندگـی دانشآمـوزی و
دوگانگـی ذهنـی را ایجـاد میکننـد».
محققـان نتیجـه گرفتهانـد آموزشهـای پنهـان مدرسـه بـرای دانشآمـوزان مولـد
بیاعتمـادی بـه مدرسـه ،تقابـل بـا آن و مقاومـت در برابـر آموزههـای آن اسـت .دانشآمـوزان
بـه تضـاد عمیـق بیـن اعتقـادات و باورهـای خـود بـا آنچـه در مدرسـه میبیننـد پـی بردهانـد و
بـا منفـی دانسـتن آموزشهـای مدرسـه سـعی میکننـد از تأثیـر آن بـر خـود جلوگیـری کننـد و یـا
ً
بـا همدسـتی گروههـای دوسـتی اثـر آن را بـر خـود خنثـی کننـد (میـرزا مصطفـی .)1398 ،ضمنـا
از نظـر وضعیـت آسـیبهای روانـی نیـز تعـداد زیـادی از دانشآمـوزان دچـار مشـکالت فراوانـی
ً
هسـتند کـه طبعـا اجـرای سـند را بـا چالـش مواجـه میکننـد.
 .5هدایـت تحصیلـی و مسـئلۀ کنکـور؛ هرچنـد ایـن موضـوع بهمثابـۀ یـک بازیگـر محسـوب
نمیشـود (ا گـر سـازمان سـنجش را بهعنـوان یـک بازیگـر وارد محاسـبات نکنیـم) ،امـا نمیتـوان
بـه ایـن مطلـب در تحقـق سـند بیتوجـه بـود .مسـئلۀ مشـخص در اینجـا آن اسـت کـه کنکـور و
نظـام نامناسـب هدایـت تحصیلـی باعـث شـده تـا تمـام معـادالت و تنظیمـات که طراحان سـند
ً
تحـول در نظـر گرفتهانـد بـه هـم بخـورد و اصـوال سـازوکارهای اشـتغال ،تنظیـم رشـتهها ،تعـادل
بیـن رشـتهها و بـازار کار بـه هـم بریـزد .مسـئلۀ کنکـور ،عـدم تـوازن رشـتهها ،تحتالشـعاع قـرار
گرفتـن مفهـوم محـوری ،گرایـش بـه علـوم تجربـی و رشـتههای پزشـکی باعـث تضعیـف جایـگاه
سـند و بـه محـاق رفتـن آینـدۀ آن میشـود.
 .6صداوسـیما؛ از صداوسـیما بهعنوان دانشـگاه عمومی انتظار میرود در همۀ ابعاد و زوایا به
اجرای سـند یاری رسـاند .در عمل نیز اینگونه اسـت و صداوسـیما عملکرد و خدمات متنوعی
را بـرای تحقـق اهـداف سـند تحـول ایفـا میکنـد ،امـا در ادبیـات موجـود نقـش مخـرب آن بیشـتر
ً
در کنکـور مشـاهده میشـود .برنامههـای کنکـوری صداوسـیما عمدتـا بـر ضـد اهـداف محتوایی
سـند تحـول ایفای نقـش میکنند.
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 .7فعاالن و تشکلهای مدنی معلمان؛ انتظار میرود این نهادهای مدنی با بسیج معلمان
نسبت به اجرایی کردن سند اقدام کنند ،اما آنها نسبت به سند بدبین هستند و آن را متنی
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سیاسی ـ ایدئولوژیک تلقی میکنند و لذا آن را اجرایی و عملی نمیدانند .همچنین اقدام و
عملی که نشاندهندۀ تالش عینی آنها برای اجرای سند باشد تا کنون مشاهده نشده است.
ً
 .8سایر نهادها؛ این نهادها عمدتا نقش اقتصادی و مالی در تأسیس مدارس دارند
(بهخصوص در مناطق محروم).
چکیدۀ مواضع ،رفتارها و اقدامات و وضعیت بازیگران کلیدی به شرح جدول ذیل است:
جدول  .1خالصۀ مباحث

معلمان و دبیران

مواضع دولت

مواضع وزارت
آموزش و پرورش

 سوگیری معلمان نسبت به سند تحول چندان مثبت و دلگرمکننده نیست. توان آموزشی ،علمی ،ادبی و هنری معلمان رو به افول است. احساس مسئولیت معلمان نسبت به شغلشان در حال کاهش است. میــزان مشــارکت اجتماعــی و احســاس منزلــت شــغلی و غــرور شغلیشــان رو بــه نــزولاست.
 احســاس نابرابــری شــدید ،مطالبــات مالــی و معیشــتی انباشــته هنــوز در معلمــانوجــود دارد.
 زیرساختهای حقوقی ـ اداری برای جلب مشارکت معلمان در سند تحول شکلنگرفته است.
* درمجمــوع آمادگــی مداخلــۀ همــکاری و مســاعدت معلمــان در اجــرای ســند کافــی
نیســت.

 حمایت مالی نا کافی در مقایسه با سایر کشورها اما رشدیافته در طول زمان حمایت از جنبههای نوآورانه و خالقانۀ سند (ساحات اقتصادی سند تحول) تأ کید بر خصوصیسازی و خرید خدمات آموزشی برای کاهش فشار مالی تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب وزیر آموزش و پرورش*درمجموع حمایتهای دولت از سند یکپارچه و کامل نبوده است.

 اقدامات مفصل برای پیادهسازی و اجرایی شدن سند تحول عملیاتی کردن زیرنظامهای ششگانۀ سند تحول تدوین برنامۀ اجرایی سند و سامانههای پایش و رصد سند مشکل عدم امکان جلب همکاری ذینفعان دیگر تعدد قوانین ،قوانین برنامۀ جامع بیندستگاهی برای هماهنگ کردن همۀنهادها
 کمبود منابع مالی ،کمبود نیروی انسانی ،مشکل مدارس نوظهور و نبود ثباتمدیریت
 نبود نظام جامع اشتغال -عدم تناسب در انتخاب رشتههای تحصیلی
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وضعیت خانوادۀ
ایرانی

 خانوادههای ایرانی دچار وضعیت دوگانهای هستند .از یکسو تحت تأثیرارزشهای جهانی و مدرن قرار دارند و از سوی دیگر ،سنتی و وابسته به ارزشهای
گذشته و بومیاند .بنابراین نسبت به محتوای سند تحول حالت دوگانهای دارند و
در حالت رد و قبول قرار دارند.
 در خانوادههای ایرانی وضعیت شکاف یا تفاوت نسلی نیز یک واقعیت است.* -موضع خانوادهها عدم همراهی با اجرای سند است.

وضعیت
دانشآموزان

 دانشآموزان نسبت به آموزشهای مدرسه و تجارب مدرسهای وا کنش منفیدارند.
 روحیۀ منفی ،احساس اضطراب ،استرس ،هویت دوگانه ،تکبعدی شدن،احساس دوگانگی ،رقابت (در برابر رفاقت) و دوگانگی ذهنی از ویژگیهای روحی
دانشآموزان هستند.
 به دلیل کثرت منابع و مراجع آموزشی ،نسل سوم سواد آموزشی باالیی دارد. دانشآموزان استقالل فردی ،آزادی انتخاب ،تنو عطلبی و سایر ویژگیهای مدرنرا دارند.
*دانشآموزان در کل بیشتر تحت تأثیر ارزشهای مدرن ،گرو ه همساالن و فضای
مجازی هستند تا هنجارهای سنتی.

هدایت تحصیلی
نامناسب و مسئلۀ
کنکور

صداوسیما

فعاالن و
تشکلهای مدنی
معلمان
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 به هم ریختن تناسب رشتهها و عدم توازن بین عرضه و تقاضا سلطۀ اضطراب کنکور در خانوادهها و دانشآموزان مافیای کنکور تحتالشعاع قرار گرفتن محتوا و مفهوم گرایش به علوم تجربی و رشتههای پزشکی* نتیجه :تضعیف جایگاه سند تا اطالع ثانوی
 عمده برنامههای صداوسیما علیه سند تحول نقشآفرینی میکنند (هرچند ایننگاه کمی افراطی به نظر میرسد).
ً
 این تشکلها عمدتا نگاه منفی به سند تحول دارند و آن را متنی سیاسی ـایدئولوژیک یا آرمانی تلقی میکنند.
 این تشکلها حداقل این متن رااجرانشدنی میدانند.ً
 این تشکلها تا کنون اقدامی برای اجرایی کردن سند (رأسا) انجام ندادهاند یادرخواستی برای این کار نداشتهاند یا از آنها درخواستی نشده است.

بحث و نتیجهگیری
مطابــق توصیــف مذکــور ،میتــوان رفتارهــا و مواضــع بازیگــران کلیــدی و نیــز ناهماهنگــی
موجــود را تحلیــل کــرد و ســناریوهای محتمــل را ارائــه کــرد .یافتــۀ اصلــی تحقیــق آن اســت کــه
بازیگــران اصلــی کمــا کان در چارچــوب و بســتر گذشــتۀ خــود عمــل میکننــد و بعیــد میدانــد
کــه آنهــا دســت بــه تغییــر معن ـیدار رفتــار یــا جهتگیریهــای خــود بزننــد .درواقــع دلیــل یــا
زمین ـهای بــرای تغییــر ســمتگیریهای بازیگــران بــرای دســت کشــیدن از موضعگیــری کنونــی
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آنهــا وجــود نــدارد .لــذا بــا انجــام مصاحبههــا و تحلیــل یافتههــا و شــواهد بــا تکیــه بــر روش
تحلیــل رونــد میتــوان پیشبینــی کــرد کــه همــۀ بازیگــران کمــا کان بــا همیــن رویــه و مســیر بــا
ســند تحــول مواجــه میشــوند و دســت بــه تغییــرات اساســی و رویههــای خــود نخواهنــد زد .بــه
عبارتــی« ،آینــده در تــداوم گذشــته خواهــد بــود» .بــر ایــن اســاس ،پیشبینــی رفتــار تکتــک
ً
بازیگــران احتمــاال بهترتیــب و بــه نحــو ذیــل خواهــد بــود:
جدول  .2پیشبینی موضع بازیگران نسبت به آیندۀ اجرای سند تحول
1

معلمان و دبیران

نسبت به اجرای سند مثبت عمل نخواهند کرد و مشارکت آنها
فعاالنه نخواهد بود (خنثی و مؤثر).

2

دولت

نسبت به اجرای سند حمایتگرانه عمل نخواهد کرد و مشارکت آن
فعاالنه نخواهد بود (خنثی و مؤثر).

3

وزارت آموزش و پرورش

نسبت به اجرای سند فعال و حمایتگرانه عمل خواهد کرد و تالش
مضاعفی خواهد کرد (مثبت و مؤثر).

4

خانوادهها

نسبت به اجرای سند موضعی منفی خواهد داشت و تحت
فشار جهانی شدن و ارزشهای مدرن نمیتواند نسبت به سند
همدالنه عمل کند (خنثی و مؤثر).

5

دانشآموزان

نسبت به اجرای سند و مفاد و اهداف آن بدبین هستند و وا کنش
منفی دارند و مقاومت خواهند کرد (منفی و بسیار مؤثر).

6

صداوسیما

نسبت به اجرای سند و مفاد و اهداف آن خنثی عمل خواهد کرد
(خنثی و مؤثر).

7

فعاالن و تشکلهای مدنی معلمان

نسبت به اجرای سند موضع منفی و مقاومت دارد (منفی و مؤثر).

8

مجلس شورای اسالمی

موضع حمایت و مشارکت خواهد داشت اما تأثیر نخواهد داشت
(مثبت اما غیرمؤثر).

9

فضای مجازی

موضع غیرحمایتی خواهد داشت اما بسیار موثر است (منفی اما مؤثر).

10

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

موضع غیرحمایتی (خنثی و کمتر مؤثر).

11

مؤسسات کنکوری

موضع غیرحمایتی اما بسیار موثر دارند (منفی اما بسیار مؤثر).
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پیشنهادها
با توجه به موانع موجود و گفتهشده ،اتخاد راهبرد سیاستگزاری تعاملی برای اجرای سند
ضروری است که این خود متضمن آن است که گروهها و نهادهای مختلف بهخصوص
ً
نهادهای مدنی ،معلمان و خانوادهها نقش فعاالنهای در اجرای سند ایفا کنند و مشترکا
به تصمیم برسند ،حتی ا گر در مرحلۀ وضع ،1تدوین سند و شکلدهی به سیاست دولت
مشارکت نداشتهاند .در این راهبرد ،وظیفۀ دولت تجمیع و حل تعارض میان نیروهای
مختلف است .یعنی وظیفۀ دولت ،یا به عبارتی سیاستگذار فرهنگی و در اینجا سیاستگذار
آموزشی (وزارت آموزش و پرورش یا حکمران آموزشی) ،آن است که میان این نیروها یا
ً
بازیگران متعارض هماهنگی ،انسجام یا همکاری ایجاد کند .به عبارتی ،نقش دولت صرفا
یک تسهیلگر 2یا تنظیمگر است و نه دستوردهنده .لذا میتوان از رویکردهای نوینی مانند
رویکرد خطمشیگذاری تعاملی 3در اینجا نام برد که به معنی ضرورت هماهنگی همۀ بازیگران
و گروههای ذینفع برای رسیدن به یک خطمشی (یا سیاست) یا راهحل مشخص است
(معدنی و حسینپور .)1398 ،همچنین رویکرد حکمرانی مشارکتی ،4که متضمن مشارکت
بینبخشی است (محمدی و داناییفرد ،)1398 ،یا حکمرانی مسئوالنه که بر حضور طیف
وسیع و متنوعی از کنشگران مبتنی است و جامعۀ مدنی را با دولت پیوند میدهد .بنابراین
هر نوع تالش ،سیاستگزاری و خطمشیگذاری برای پیادهسازی و اجرای سند تحول از منظر
عاملمحور (یا بازیگرمحور) معطوف به اجماع سیاستگزاران و هماهنگی تمامی بازیگران
و کنشگران مرتبط با سند است .در جریان بررسیها مشخص شد بخش مهمی از بازیگران
بهخصوص بازیگران و ذینفعان غیررسمی و غیردولتی مرتبط و مؤثر بر اجرا و پیادهسازی سند
تحول نسبت به آن موضع خنثی (بیتفاوت) و یا حتی مخالف دارند و این موضوع بهویژه
برای دو بازیگر عمده یعنی خانواد ه و معلمان بسیار اساسی و مهم است .بنابراین با توجه به
ظرفیت ،توان ،قدرت ،منابع ،اراده ،جمعیت و اهمیتی که این دو بازیگر دارند و بهراحتی و
بدون کمترین هزینه میتوانند اجرای سند را به تأخیر یا حتی به شکست بکشانند ،لذا اتخاذ
راهبردهایی جهت جلب مشارکت و توافق و همکاری آنها ضروری است .در این چارچوب رفع
موانع ذهنی گام اولیه و مهمی است که باید به آن اندیشید .بنابراین بخشی از راهبردها به رفع
موانع ذهنی در نظام سیاستگزاری سند در نظام حکمرانی (حکومت) مربوط میشود که هنوز
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1. Policy Enacment
2. Facilictor
3. Interactive Policy Making
4. Collaborative goverance
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انعطاف الزم را ندارند و سند تحول را بدون حضور بازیگران هم اجراشدنی میدانند .اما در گام
بعدی ،تفکیک میان بازیگران مختلف و طراحی استراتژیهای متفاوت برای هرکدام ضروری
است .بهعنوان مثال برای معلمان و دبیران با توجه به جمعیت حدود یکمیلیوننفری و
پرا کندگی آنها در اقصا نقاط کشور و نیز تنوع جنسیتی ،سنی ،قومی ،مذهبی ،سیاسی،
راهبردهای مختلفی الزم است .در گام بعدی و پس از تفکیک بازیگران مختلف ،تدوین و
طراحی استراتژی جلب مشارکت جدا گانه برای هرکدام از بازیگران و نهادهای مختلف امری
ضروری است .برای انجام این مهم و نگارش سازوکارهای تقویت مشارکت هرکدام از بازیگران،
شناسایی موانع همکاری هر بازیگر امری بسیار ضروری است تا از خالل آن ،شرایط موفقیت
در همکاری مؤثر هرکدام از بازیگران مشخص شود .همچنین وظیفۀ متولیان اجرای سند
آن است که انگیزههای مشارکت هرکدام از بازیگران را تقویت کنند .اصول کلی برای جلب
مشارکت بازیگران به شرح ذیلاند:
 .1تقویت انگیزههای مشارکت در تمام بازیگران مرتبط با سند تحول
1ـ .1توجه به سابقۀ مشارکت یا تعارض میان نقشآفرینان و شناسایی انواع تعارضات دو
به دو میان بازیگران با همدیگر
1ـ .2توجه به وابستگی متقابل میان بازیگران بهنحویکه احساس کنند خودشان
بهتنهایی ناتوان از دستیابی به خواستههایشان هستند.
 .2توجه به چرخۀ مشارکت
2ـ .1تعامل و ایجاد فهم مشترک دربارۀ اهداف و مضامین سند :تمرکز بر تعامالت رودررو و
همراهسازی همۀ بازیگران
2ـ .2حل تعارضات بینبخشی بازیگران
2ـ .3اعتمادسازی :افزایش مشارکت و اعتمادسازی
 .3رهبری ساختاری و رهبری انگیزشی :رهبری قوی و انگیزشی ،جلب احترام و اعتماد
ذینفعان توسط وزارت آموزش و پرورش و دولت
 .4دور شدن از قفل و وابستگی به مسیرهای قبلی اعم از قفل نهادی یا قفل شناختی.1
بنابراین صرفنظر از گروهها و بازیگران مختلف ،برای جلب مشارکت نهادها و بازیگران
مختلف ایجاد آمادگیهای ذهنی و روانی مثبت نسبت به سند تحول ،بهخصوص در گروههای
بزرگ مثل معلمان و خانوادهها ،بسیار ضروری است .به عبارتی ،نوعی مهندسی اجتماعی یا
مهندسی روانی از سوی دستاندرکاران سند تحول برای همۀ مخاطبان ضروری است که
هدف نهایی آن جا انداختن و قبوالندن جایگاه و ضرورت و اهمیت سند تحول بهعنوان یک
1. Lock-in and Pathdependent
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سند مهم تربیتی و آموزشی است و مفاد و مضمون این استراتژی میتواند حداقل مشتمل بر
موارد ذیل باشد:
 .1پذیرش درونی و قلبی ضرورت داشتن یک سند باالدستی تربیتی ،چرا که در غیاب آن
نظام تعلیم و تربیت سردرگم میماند.
 .2مالحظۀ دوم آنکه ،سند تحول یک متن باالدستی یا سیاست باالدستی است که
میتواند بهعنوان سیاست کالن تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود.
 .3باید تالش شود تا برای عموم ثابت شود که سند تحول با روش علمی و با مشارکت
صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت کشور تنظیم شده است و سندی سیاسی ،عقیدتی
و ایدئولوژیک یا شخصی و فردی نبوده است.
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راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی
با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در سازمانهای فرهنگی
(مورد مطالعه :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
علیرضا حفیظی

1

چكیده
فرهنگ سازمانی نظامی از معانی و مفاهیم مشترک است که یک سازمان را از سازمان دیگر جدا
میکند .نقش سرمایۀ انسانی در ایجاد و توسعۀ فرهنگ سازمانی از اهمیت باالیی برخوردار است.
هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در
سازمانهای فرهنگی است .محقق در این پژوهش به بررسی راهبردهای سرمایۀ انسانی که میتوانند
به تغییر فرهنگ سازمانی در سازمانهای فرهنگی ،بهخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،منجر
شوند پرداخته است .روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات مطالعات
کتابخانهای و میدانی است .جامعۀ آماری شامل تمامی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (4000
نفر) است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بر اساس جدول مورگان 384 ،نفر از آنان
انتخاب شدند .با استفاده از ابزار پرسشنامۀ محققساخته در ُ 4بعد و  24گویه بر اساس مقیاس
لیکرت متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی
نشان داد که راهبردهای مدیریت عملکرد برجسته ،مدیریت استعداد ،آموزش و یادگیری سازمانی ،و
حقوق و مزایا در تغییر فرهنگ سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اثر مثبتی دارند و میتوانند برای
تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی اثرگذار باشند.
واژ گان كلیدی
تغییر فرهنگ سازمانی ،راهبردهای سرمایۀ انسانی ،مدیریت استعداد ،مدیریت عملکرد برجسته،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

تاریخ پذیرش1400/03/17 :
تاریخ دریافت1400/02/18 :
 .1دکتری تخصصی مدیریت و برنامهریزی فرهنگی
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مقدمه
واژۀ فرهنگ سازمانی 1در سال  1976با مقالۀ پتیگرو 2تحت عنوان «مطالعۀ فرهنگهای
سازمانی» ،كه در فصلنامۀ علمی اداری  ASQبه چاپ رسید ،وارد ادبیات دانشگاهی آمریكا
شد .چنین واژهای را بلیك و موتن 3نیز در سال  1964به كار بردهاند ،كه بعدها آن را «جو»
یا «فضای سازمانی» نامیدند .در سال  1976آلن و سیلورزویگ 4واژۀ «فرهنگ مشاركتی» را
به كار بردند .در سال  1982دیل و كندی 5به این موضوع توجه کردند و همزمان نیز پیترز
و واترمن 6در كتاب در جستوجوی كمال خود كه در همان سال منتشر شد به موضوع
فرهنگ سازمانی پرداختند .همزمان با دیل و كندی ،تحقیقات مؤثر مكنزی 7در سال 1982
با همكاری دانشگاه هاروارد صورت گرفت .از این تاریخ به بعد است كه نوشتههای وسیعی
در موضوع فرهنگ سازمانی عرضه میشود و در دسترس همگان قرار میگیرد و بحث فرهنگ
بین مدیران و مشاوران و دانشگاهیان ُمد روز شده و هریك با عالقۀ متفاوتی به این بحث
پرداختهاند (ندایی.)12 :1387 ،
ْ
فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه فرا میگیرد ،بهطوریکه مشکالت
انطباقپذیری خارجی و هماهنگی داخل گروه را حل میکند و به سبب عملکرد و تأثیر مثبت
بر گروه بااهمیت است)Panagiotis, Alexandros & George, 2014: 10( .
فرهنگ با ظهور انسان روی زمین پدید آمد ،اما فرهنگ سازمانی موضوعی است که بهتازگی
وارد بحثهای مدیریت شده است .فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه پیوند نزدیک
دارد و بخش گستردهای از رفتار و بالندگی سازمان را پوشش میدهد)Warrik, 2017:127( .
فرهنگ سازمانی بهمثابۀ سرچشمۀ فرایندهای سازمانی از قبیل ساختار ،سلسلهمراتب،
نحوۀ روابط انسانی ،شیوۀ مدیریت و نگرش و طرز تلقی اعضای سازمان است .تعریف فرهنگ
سازمانی به دلیل پیچیدگی دشوار است ،زیرا بخش قابلتوجهی از آن مشاهدهناپذیر و
ناملموس است ،اما ا کثر نظریهپردازان معتقدند که فرهنگ سازمانی نقطۀ محوری و مرکزی
عملکرد سازمان است(Bingol, Sener & Cevik, 2013: 99) .
فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از اعتقادها ،باورها و ارزشهای مشترک است که
1.Organizational Culture
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بر رفتار ،اندیشه ،تغییر و تحول سازمان اثر میگذارد و میتواند نقطۀ شروعی برای حرکت و
پویایی یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید(.(Kao, Tsaur & Wu, 2016: 235
موفقیت چشمگیر سازمانهای کوچک با حداقل سرمایه و امکانات و شکست
سازمانهای بزرگ با حدا کثر سرمایه و امکانات بیانگر نقش قابلتوجه عوامل غیرمادی و
معنوی در موفقیت سازمانهاست که در میان این عوامل ،فرهنگ سازمانی بهعنوان یک
عامل مؤثر نقش مهمی در عملکرد سازمانها دارد)Iljins, Skvarciany & Gaile, 2015: 45
ـ.)Sarkane
همچنین بررسی نظریههای مدیریت ّ
ْ
سازمانی رفتار
مبین این واقعیت است که فرهنگ
کارکنان در سازمان را شکل میدهد و بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان تأثیر
میگذارد).)Desselle, Raja, Andrews & Lui, 2018:125
از طرفی ،کارکنان اصلیترین عنصر هر سازماناند ،و سازمانی که کارکنان توانمندتر و
بهرهورتری دارد موفقتر است .فرهنگ سازمانی میتواند بهعنوان شخصیت سازمان انگاشته
شود .هر سازمانی ـ ـ علیرغم اندازۀ آن ـ دارای فرهنگی است که بر نحوۀ رفتار افراد ،در سطحی
گسترده ،اثرگذار است ،مانند توجه به مشتری ،استانداردهای عملکرد ،نوآوری و غیره
).(Flamholtz and Randel, 2011: 6
پس فرهنگ سازمانی شامل باورهای مشترک ،مفروضات و ارزشها در سازمان است
چسب پایه آنها را [سازمان و فرهنگ] کنار یکدیگر نگاه میدارد ،منبع اصلی
که به شکل
ِ
معنا و شعور سازمانی میشود ،ایجاد هویت میکند ،و بهعنوان شیوۀ اصلی در جهت تعریف
شایستگی متمایز عمل میکند ).(Schein , 2009: 123
امروزه توجه به منابع انسانی ،بهعنوان دارایی ارزشمند سازمان ،اهمیت ویژهای یافته
است ،بهطوریکه بهعنوان منبع کلیدی در کسب مزیت رقابتی برای سازمان و دستیابی
به اهداف آن عمل میکند .در بازار پررقابت امروزی ،مدیران سازمانها با دغدغهای حیاتی
برای پیشبرد اهداف خود مواجه شدهاند .تدوین راهبرد سرمایۀ انسانی بر اساس فرهنگ
حا کم که همسو با استراتژی کالن سازمان باشد مسئلهای کلیدی در دستیابی به اهداف
ْ
استراتژیک تضمینی برای سازمان است تا بتواند
است .به اعتقاد آرمسترانگ ،1ایجاد قابلیت
برخوردار از کارکنان ماهر ،متعهد و باانگیزهای شود که در محیطهای پرتالطم ،هدفمند و
جهتدار باشند .بنابراین استراتژیهای منابع انسانی مشخص میکنند که سازمان قصد
دارد چه اقداماتی را درمورد عملکردها و سیاستهای مدیریت سرمایۀ انسانی خود انجام
دهد و چگونه آنها را با استراتژی شرکت و با همدیگر منسجم و یکپارچه کند و وسیلهای برای
1. Armstrong
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رسیدن به مقاصد سازمانی فراهم کند).(Armstrang, 2014:19
در حقیقت ،تغییر بر اساس رویکرد آیندهنگرانه تنها راهی است که به کمک آن میتوان آینده
را تضمین کرد .لذا باید تغییرات الزم را شناسایی ،و برای ایجاد آن برنامهریزی صحیح کرد .یکی
از مهمترین عناصر سازمانی که بر کل سرنوشت سازمان سایه افکنده است فرهنگ سازمانی
است .هنگامی که محیط دستخوش تغییر میشود فرهنگ ریشهدار و مستحکم سازمان نیز
ممکن است دیگر مناسب نباشد .گرچه هماهنگی و یکدستی یک مجموعه در شرایط عادی یک
دارایی تلقی میشود ،اما همین فرهنگ سازمانی ممکن است در برابر تغییرات الزم و ضروری که
پیشرفت سازمان را تضمین میکند پایداری کند و حفظ بقای سازمان را مخدوش کند .بنابراین
ازآنجا که نیروی انسانی محور تغییرات سازمانی است ،مدیران هرچه بتوانند فرهنگ سازمانی،
طرز فکر ،اعتقادات و باورها را متناسب با راهبردهای سازمانی تغییر دهند ،موجبات توسعه و
موفقیت سازمان را فراهم آوردهاند (سبحانینژاد ،و همکاران.)145 :1393 ،
ضرورت بررسی فرهنگ سازمانی از آنجا ناشی میشود که در حال حاضر مدیران،
بیشازپیش ،ارتباط فرهنگ بر نگرش و رفتار کارکنان را احساس میکنند و همچنین مدیران
به اهمیت نقش شناخت فرهنگ سازمانی بهمنظور کسب مزیت رقابتی از دیگر سازمانها
پی بردهاند (منوریان و بختایی )67 :1386 ،ارتباط فرهنگ سازمانی با اعضای سازمان به
حدی است که میتوان با بررسی زوایای آن ،به چگونگی رفتار ،احساسات ،دیدگاهها و نگرش
اعضای سازمان پی برد و وا کنش احتمالی آنان را در قبال تحوالت موردنظر ارزیابی ،پیشبینی
و هدایت کرد .با اهرم فرهنگ سازمانی بهسادگی میتوان انجام تغییرات را تسهیل کرد و
جهتگیریهای جدیدی را در سازمان به وجود آورد (الوانی.)224 :1393 ،
در همین راستا در تحقیق حاضر ،محقق به دنبال پاسخ به این پرسش است که از چه
راهبردهایی میتوان برای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی برای سازمانهای
فرهنگی ،بهخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،استفاده کرد.
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مبانی نظری پژوهش
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی در سالهای اخیر مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت قرار
گرفته است .گروهی از صاحبنظران و پژوهشگران بر ماهیت فرهنگ سازمان بهعنوان شرط
موفقیت سازمانها تأ کید میکنند و بر این باورند که برای پدید آوردن دگرگونیهای پایدار و
دلپسند در سازمان ،فرهنگ آن سازمان باید تغییر کند ،چرا که معتقدند نسبت فرهنگ به
سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد
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جامعه باید در زمینۀ شخصیتی آنها کاوش صورت گیرد .بر این اساس ،برای ایجاد بالندگی
سازمانی که به بالندگی جامعه منجر میشود باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود .بهطورکلی
«کامیابی و شکست سازمانها را باید در فرهنگ آنها جستوجو کرد» (طوسی.)56 :1372 ،
فرهنگ سازمانی به روشهای متفاوتی توصیف شده و یکی از بهترین تعریفها را ادگار شاین
مطرح کرده است :مفروضات اساسی این است که همه بیاموزند این فرهنگ میتواند مشکل
تطابق با بیرون و انسجام داخلی را حل کند و بهاندازهای معتبر است که توسط اعضا آموخته
شود و این بهترین راهحلی بوده که برای حل مشکالت در نظر گرفته شده است.
کوک و ژومال ،)1993( 1به روشی مشابه ،فرهنگ سازمانی را تعریف کردهاند :رفتارهای اعتقادی
که اعضای سازمان برای تحقق انتظاراتشان و انطباق خودشان با سازمان نیاز دارند .فرهنگ در
بستر سازمان بهعنوان یک سری از الگوهای رفتاری مشترک که کارمندان برای رسیدن به موارد
موردنظرشان استفاده میکنند رشد مییابد .فرهنگها اغلب بر اساس مشخصات زیرکانه و
نا گفتهای هستند که معنا و مفهوم آن را اعضایی که دارای اطالعات علمی عمیق هستند درک
میکنند .این فرضیات ضمنی یا قوانین نا گفته شبیه اختصارات علمیاند که مدیران و کارمندان
برای کار کردن مؤثر در سازمانشان مورد استفاده قرار میدهند (شاین.)2010 ،
سازمانها ،به دلیل اینکه در محیطی جهانی فعالیت میکنند ،در دنیای امروز از لحاظ
فرهنگی متنو عتر شدهاند .این تنوع فرهنگی چالشهایی را برای سازمانها ایجاد کرده و
آنها را وادار کرده است که راهبردهای جدیدی را برای ادارۀ امور سازمان و کارکنان ایجاد
کنند و توسعه دهند .بنابراین میتوان مدیریت منابع انسانی یا توسعۀ سرمایۀ انسانی را با
موضوع فرهنگ سازمانی مرتبط دانست.
سرمایۀ انسانی
در دو دهۀ اخیر سازمانها ،برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش ،از این موضوع
آ گاه شدهاند که منابع انسانی از اهمیت باالیی برخوردارند .در دنیایی که دانش ارتباط با
مشتریان بیشازپیش اهمیت یافته است ،سرمایۀ انسانی ـ که نشاندهندۀ حجم دانش،
مهارتهای فنی ،خالقیت ،و تجربۀ سازمان است ـ اهمیت فزایندهای مییابد و به همین
نحو ،نیروی کار نه بهعنوان داراییهای هزینهبردار بلکه بهعنوان داراییهای مولد تلقی
میشود).(Hedricks, 2017: 67
مدیریت منابع انسانی را شناسایی ،انتخاب ،استخدام ،تربیت و پرورش نیروهای انسانی
بهمنظور نیل به اهداف سازمان تعریف کردهاند .سرمایۀ انسانی ،به زبان ساده ،به هر چیزی
1. Cooke & Szumal
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غیر از سرمایۀ فیزیکی از قبیل اموال ،تجهیزات و سرمایۀ مالی گفته میشود (جوانمرد و
همکاران.)78 : 1388،
ً
سرمایۀ انسانی عبارت است از :ذخیرۀ دانش ،مهارت ،صالحیت و تواناییهایی که عمدتا
از طریق آموزش کسب میشوند و بر کیفیت کار تأثیر مثبت میگذارند و ارزش اقتصادی آن را در
بازار کار افزایش میدهند (عمادزاده.)65 : 1392،
بیکر 1سرمایۀ انسانی را بهعنوان سرمایهگذاری در تحصیل ،آموزش مهارتها ،سالمت و
دیگر ارزشها در نظر میگیرد .سرمایۀ انسانی خصیصهای است که در افراد متبلور شده است
ُ
و نمیتواند فراموش شود .در نظر ا کوجی ،2سرمایۀ انسانی به تواناییها و مهارتهای منابع
بشری یک کشور اطالق میشود .به بیان ماریموتو 3و همکاران ،سرمایۀ انسانی خیلی ساده به
شیوههایی اطالق میشود که به آموزش ،تحصیل و حرفههای اولیه بهمنظور افزایش سطوح
دانش ،مهارتها ،تواناییها ،ارزشها و داراییهای اجتماعی کارمندان مرتبطاند که به
رضایت شغلی و اجرای کارمند منتهی میشوند ).)Iyere & et al.,2014: 63
سازمانها بهمنظور برآوردن نیازهای محیطی و یا موفقیت در دیدهبانی محیطی باید
شیوههای مدیریت منابع انسانی خود را تغییر دهند و اولین گام در این مسیر تلقی کارکنان
بهعنوان دارایی و سرمایههای مولد ،که سرمایۀ فیزیکی دیگر را تحت تأثیر قرار میدهند،
است .سرمایۀ انسانی نیرویی است که در فرد فعال میشود و توان و امکان او را برای تولید کاال
و خدمتی که موجب استغنا و رفاه وی در زندگی فردی و اجتماعی میشود افزایش میدهد.
درواقع تفاوت بین کشورهای صنعتی و کشورهای کمدرآمد ناشی از سرمایۀ انسانی است
(متوسلی وهمکاران.)25:1392،
مفهوم سرمایۀ انسانی بیانگر این است که خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است،
زیرا این خصوصیات میتوانند بهصورت منبعی برای کسب درآمدهای بیشتر و بهره وری
باالتر باشد است ،چرا که جزئی ازماهیت انسان را تشکیل میدهند .اساس نظریۀ سرمایۀ
انسانی این است که علت تفاوتهای درآمدی افراد در اختالف در میزان بازدهی آنهاست.
امروزه نظریۀ سرمایۀ انسانی از مهمترین نظریههای توزیع درآمد است .در این نظریه ،اختالف
ما بین درآمدها به میزان آموزشی وابسته است که در افراد سرمایهگذاری شده است .عناصر
سرمایۀ انسانی شامل افراد ،رهبری ،مدیریت دانش ،تصمیمگیری راهبردی ،مدیریت و
ساختار سازمانی ،بازسازماندهی سیستمها ،فرایند در برابر فعالیتها ،و اندازهگیری پیشرفت
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است (صنوبری.)119 :1390 ،
بنابراین برای تغییر فرهنگ سازمانها ،توسعۀ منابع انسانی ضروری است .به عبارتی ،در
سازمانها میتوان با توسعۀ سرمایۀ انسانی به تغییر و یا بهبود فرهنگ سازمانی کمک کرد.
با توجه به اهمیتی که منابع انسانی برای سازمان دارد ،مدیریت باید بکوشد تا سرمایهگذاری
عظیمی روی این منبع راهبردی انجام دهد (رسولی .)119 :1394 ،سرمایهگذاری روی منابع
انسانی ،بهعنوان یک منبع راهبردی و یک مزیت رقابتی پایدار ،به این معناست که با جذب و
آموزش افرادی که مزیت رقابتی ایجاد میکنند (سرمایۀ انسانی) ،سازمان توان دوچندان پیدا
میکند ،زیرا رقبا نمیتوانند این مزایا را بهسرعت الگوبرداری کنند .مدیریت استراتژیک سرمایۀ
انسانی بر تشکیل رویکردی همهجانبه ،هماهنگ و پویا در زمینۀ شناخت نیازها و مشخصات
نیروی انسانی سازمانها نظر دارد تا رسیدن به هدفها و استراتژیهای سازمانی در محیط
رقابتی ،پرتالطم و متغیر امروزی را ممکن کند .با مفهوم وسیعی که مدیریت استراتژیک منابع
انسانی در این سالها کسب کرده است میکوشد میان نیازهای جهانی ،ملی ،سازمانی و
فردی پیوند ایجاد کند .پس باید زمینههای الزم برای بروز تواناییهای بالفعل و تشخیص
تواناییهای بالقوۀ کارکنان در سازمان فراهم شود .در اوایل سال  1901پیتر و واترمن تحقیقاتی
را که از  45شرکت مهم آمریکایی به عمل آورده بودند منتشر کردند .شرکتهای انتخابشده
در یک دورۀ زمانی طوالنی از نظر معیارهای مالی در رتبۀ باالیی قرار داشتند .تحقیقات
بهعملآمده دلیل برتری این شرکتها را در هشت ویژگی مهم اعالم کردند که در همۀ آنها
مشترک بود و مهمترین عامل در این هشت ویژگی را عامل نیروی انسانی بیان کردند (گروه
مترجمان توسعۀ مدیریت.)1392 ،
بنابراین منابع انسانی یک نقش چالشی در فرهنگ سازمانی دارند ،زیرا کارکنانی که برای
سازمان کار میکنند فرهنگ خاصی را در سازمان بهبود میبخشند .هرگونه تغییر دلخواهی
در فرهنگ سازمان باید از طریق کارکنان انجام شود .کارکردهای مدیریت منابع انسانی
مثل استخدام ،گزینش و آموزش بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارند .این کارکردها توانایی
تأثیرگذاری بر رفتار افراد و ایجاد ارزشهایی که فرهنگ سازمان را توسعه میدهند دارند.
ا گر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بتوانند تأثیر مثبتی روی رفتار و بهبود تفکر مثبت
در کارکنان بگذارند ،به نتایج مثبت برای کسبوکار منجر خواهند شد .ارزشهای فرهنگی
بخشی از عوامل خارجی هستند که بر فعالیتهای منابع انسانی تأثیر میگذارند .در سازمانی
که کارمندان مشارکت بیشتری دارند ،این احتمال وجود دارد که رضایت و تشویق کارمندان
برای سازمان اهمیت بیشتری دارد و برای تغییر فرهنگ همکاری بیشتری صورت گیرد.
بنابراین میتوان با توجه به این موضوعات به ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سرمایۀ انسانی
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پی برد ،بهطوریکه برای تغییر فرهنگ باید به سرمایۀ انسانی و اقداماتی که در قالب مدیریت
استراتژیک منابع انسانی وجود دارند اشاره کرد ،که در این زمینه برخی از استراتژیهای
توسعۀ سرمایۀ انسانی از دیدگاه نظری مایکل آرمسترانگ بررسی میشوند:
 .1راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی دانش یا مهارتی است که از طریق مطالعه ،تجربه و یا آموزش دیدن به
دست آمده است و همراه با آ گاهی و فهمیدن (که ،چگونه و غیره) است (الندی و کاولینگ،1
 )236 :1395و به سازمان کمک میکند تا از وضعیت فعلی خود در راستای حل مشکالت
حرکت کرده و درنهایت سازمان رو به جلو حرکت کند).(Hetcher, 2007: 214
ِصــرف آمــوزش نمیتوانــد بــه ســازمان و اعضــای آن در راه رســیدن بــه اهدافــش (بهطورکلــی
پاسـخگویی بــه تحــوالت محیطــی) کمــک کنــد ،بلکــه یادگیــری بهعنــوان آنچــه اعضــای ســازمان
در پایــان دورۀ آموزشــی کســب میکننــد مــورد توجــه اســت و میتــوان آن را قلــب آمــوزش
دانســت و میبایــد بــه ارزشــیابی اثربخشــی یادگیــری دورههــای آموزشــی در ســازمان پرداخــت.
بــرای ایــن منظــور ،شــاخصهای مختلفــی وجــود دارنــد کــه ازجملــۀ مهمتریــن آنهــا میتــوان
بــه میــزان انتقــال یادگیــری (موفقیــت در انتقــال مطالــب آموختهشــده بــه محیــط کار) اشــاره
کــرد کــه شــامل مدلهــا و چارچوبهــای بســیاری اســت کــه صاحبنظــران و محققــان ایــن
حــوزه از آموزشهــای ســازمانی طراحــی و تدویــن کردهانــد (تــرکزاده و همــکاران95:1393 ،؛
یوســفی.)15: 1397 ،
آموزش نقش مهم و مؤثری در ایجاد ،تغییر و توسعۀ فرهنگ سازمانی دارد ،زیرا با استفاده
از آموزش ویژگیهای فردی (دانش ،توانایی ،مهارت) ،افراد تغییر مییابند و درک افراد که
از مسائل محیطی و تغییرات استراتژیکی که در فناوریها ،استراتژیها و ...حاصل میشود
افزایش مییابد و بنابراین همین موضوع میتواند گرایش افراد را به تغییر فرهنگ سازمانی و
یا فرهنگ اجتماعی افزایش دهد .بنابراین مدیران در سازمانها با برگزاری دورههای آموزشی
میتوانند به تغییر فرهنگ سازمانی کمک کنند ).(Stone & Romero, 2004: 152
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ت استعداد
 .2راهبرد مدیری 
امروزه استعداد بهطور بالقوه یک منبع قدرتمند مزیت رقابتی سازمانها به شمار میآید
al.,2012:17) (Swapna & etو مستلزم این است که در سازمانها بهعنوان یک ترکیب
پیچیده و پویا از ویژگیهای کلیدی به رسمیت شناخته شود ) .(Tasley, 2011: 35لذا یافتن،
1. Landy and Caling

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در سازمانهای فرهنگی

استعداد درست که توسط مدیریت و حمایت صحیح
انتخاب کردن ،به کار گرفتن و حفظ
ِ
تکمیل شود برای رقابت پایدار ضروری است.
مدیریت استعداد یک استراتژی وحدتبخش است که از طریق استقرار سیستمها و
ِ
فرایندهای بهبود برای جذب ،توسعه ،حفظ و استفاده از مهارتهای موردنیاز و تواناییهای
آتی کسبوکار ،خروجی محل کار را افزایش
افراد و نیز
تناسب استعدادها با نیازهای فعلی و ِ
ً
میدهد و نوعا شامل شناسایی ،توسعه ،ارزیابی ،بهکارگیری و حفظ کارکنان با قابلیت و
عملکرد باالست )(Sahai, & et al, 2012: 242
هـدف مدیریـت اسـتعداد توسـعه و نگهـداری یـک سـازمان و اسـتعداد متشـکل از نیـروی
کار ماهـر و عجینشـده بـا کار و متعهـد بهمنظـور تضمیـن جریـان اسـتعداد اسـت (خالونـدی
و عباسپـور .)35 :1392 ،سـه مفهـوم عمـده را میتـوان از مدیریـت اسـتعداد برداشـت کـرد:
در مفهـوم اول ،مدیریـت اسـتعداد شـامل مجموعـهای از فعالیتهـای عـادی بخـش منابـع
انسـانی نظیـر اسـتخدام ،انتخـاب ،توسـعه و مدیریـت جانشـینپروری اسـت .مفهـوم دوم
بهطـور مشـخصتر بـر مدلسـازی یـا پیشبینـی جریـان منابـع انسـانی در سراسـر سـازمان بـر
اسـاس عواملـی ماننـد نیـروی کار ،عرضـه و تقاضـا ،مهارتهـا و ...تمرکـز میکنـد .مفهـوم سـوم
یپـردازد (صالـحزاده و لبـاف:1390 ،
بـه منبعیابـی ،توسـعه و پـاداش اسـتعدادهای کارکنـان م 
 .)3مدیریـت اسـتعداد حداقـل بـه دو دلیـل عمـده مهـم اسـت :یکـی اینکـه تضمیـن میکنـد
کـه سـازمانها بهطـور موفقیتآمیـزی اسـتعدادهای موردنیـاز خـود را بـه دسـت آورده و حفـظ
کننـد و دوم اینکـه مدیریـت اسـتعداد بهصـورت گسـتردهای بـه نامـزدی 1کارکنـان کمـک میکند
)(collings, & et al, 2010: 223
مدیریـت اسـتعداد بـه اسـتفاده از افـراد صاحـب دانـش در ادارۀ سـازمانها اشـاره دارد.
بنابرایـن در جـذب و اسـتخدام منابـع انسـانی بایـد دقـت کـرد کـه بـر مبنـای مراحلـی کـه بـرای
مدیریـت اسـتعداد مطـرح شـد ،بـه ارتبـاط ارزشهـای فرهنگـی و انتخـاب و انتصـاب افـراد
ً
مسـتعد توجـه کـرد (شـوقی .)45 :1391 ،مثلا در جوامعـی کـه دارای فرهنـگ جمـع گـرا هسـتند
تأ کیـد زیـادی بـه روابـط بیـن فـردی وجـود دارد در حالیکـه در فرهنـگ جوامـع فـرد گـرا عالقـه
بـه تصمیمگیـری عقالیـی و قانونـی از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت ،در کشـورهای دارای
فرهنـگ موفقیتگـرا ،افـراد بـر اسـاس میـزان عملکردشـان انتخـاب یـا انتصـاب میشـوند.
بنابرایـن میتـوان نتیجـه گرفـت کـه بـرای جـذب و بهکارگیـری افـراد مسـتعد و نقشـی کـه آنهـا
میتواننـد در تغییـر فرهنـگ سـازمانها ایجـاد کننـد در ابتـدا بایـد به ارزشهـای فرهنگی آنها و
خردهفرهنگهایشـان توجـه کـرد.
1. Engagement
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 .1راهبرد مدیریت عملکرد برجسته
عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهند.
البته این به عهدۀ مدیریت سازمان است که رفتارهای مرتبط با کار و ارزش آنها را در تعیین
عملکرد کارکنان مشخص کند .نکته اینجاست که عملکرد در ورای مفهوم خروجی یا ستاده
قرار دارد .در حقیقت ،عملکرد ،در مفهوم سادۀ خود ،مربوط به دستیابی به نتایج است.بر
این اساس مدیریت عملکرد برجسته دربارۀ توسعه قابلیت  یا ظرفیت سازمان است تا کارها
بهطور مؤثری انجام شوند و بهنتایج مطلوب برسند ).( Armstrang, 2010: 247
عملکرد یک سازمان گویای وضعیت بقای آن در محیط است و تأ کید مدیریت بر نقش
کارکنان در بهبود عملکرد اهمیت آن را آشکار کرده كه میتواند به شکل سرمایهگذاریهای
زیربنایی در بخش منابع انسانی و فرهنگ سازمان صورت پذیرد؛ سرمایهگذاریهایی که از
طریق نفوذ در حیطه و قلمرو کار انجام میگیرند .با ایجاد چنین شرایطی میتوان انتظار داشت
كه سازمان عملکرد مطلوبی داشته باشد ،زیرا سازمانها برای بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی
نا گزیر هستند كه بخش عمدهای از تالشهای خود را به فرایندها و کارکردهایی معطوف کنند
که در موفقیت و بهبود عملکرد آنان نقش اساسی ایفا میکنند (نصیری.)98 :1393 ،
بر اساس موارد یادشده ،هنگامی که عملکرد سازمانی از زوایای مختلف مورد مطالعه
عملکرد متفاوتی نیز به تناسب اهداف استفاده میشوند
ارزیابی
قرار میگیرد ،مدلهای
ِ
ِ
(میرکمالی .122( : 1385،در این زمینه ،شاخصهای رضایت کارکنان ،رضایت مشتریان،
کارایی ،اثربخشی سازمانی ،نتایج مالی و بازارها مثالهایی از شاخصهای عملکرد سازمانی
هستند (آذری و همکاران.)65 : 1394،
1
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مدیریت عملکرد یا بهسازی عملکرد بر شاخصها و استانداردهای مشخصی مبتنی
است .اما با درنظرگرفتن مفهوم توسعۀ سرمایۀ انسانی و تغییرات محیطی میتوان انتظار
داشت که این شاخصها در سازمانهای مختلف بر اساس رسالتی که دنبال میکنند متفاوت
شوند ،زیرا ارزشهای فرهنگی با هریک از مراحل ارزیابی عملکرد مرتبطاند .بهعنوان مثال،
ارزشهای فرهنگی بهنوعی با عواملی مانند ایجاد معیارهای موفقیت شغلی ،روشهای
متنوع ارزشیابی عملکرد ،روشهای ارائۀ بازخورد به افراد ،اثربخشی سیستمهای مدیریت
عملکرد و ...مرتبطاند ).(Stone ,et al., 2004: 154
در گذشته در سازمانها ،فرهنگ غالب سازمان نوع رفتارها و عملکردهای مطلوب را
مشخص و شفاف میکرد ،اما امروزه به دلیل خردهفرهنگهایی که در بین افراد سازمان
وجود دارد و درنظرگرفتن رویکرد اقتضایی ،این روش دیگر برای سازمانها مناسب نیست
1. High performance management strategy
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و ممکن است ْ
افراد دیگر به فرهنگ غالب سازمان گرایشی نداشته باشند .به همین دلیل
در شکلگیری فرهنگ سازمان در شرایط امروزی باید به این خردهفرهنگها توجه کرد و بر
مبنای آن یا فرهنگ ْ
غالب سازمان را شکل داد یا اینکه در درک این خردهفرهنگها به شکل
متعادلتری برخورد کرد.
 .1راهبرد حقوق و مزایا (سیستم پرداخت)
بهطور معمول سازمانها دامنۀ وسیعی از پاداشهای مالی و غیرمالی را به کارکنان ارائه میدهند.
این پاداشها موجب انگیزش کارکنان و هماهنگ شدن آنها با اهداف سازمان میشوند.
نظریههای زیادی در زمینۀ سیستم پرداخت مدنظر قرار گرفتهاند که هریک بهنوعی بر انگیزش
افراد و بهبود عملکرد افراد تأثیرگذارند .در این بین ،نوع سیستم پرداخت و یا پاداشهای مادی
و غیرمادی افراد با ارزشهای فرهنگی آنها در ارتباط است .بنابراین با توجه به مبحث سیستم
پرداخت منعطف که بهعنوان یک رویکرد جدید در مدیریت منابع انسانی مطرح شده است،
باید بهمنظور تبدیل منابع انسانی به سرمایۀ انسانی به ارزشهای فرهنگی افراد توجه کرد و یا
با توجه به آموزشهایی که در سازمان برای افراد در نظر گرفته میشود دیدگاه آنها را ،بهمنظور
تغییر فرهنگ آنها و هماهنگی آنها با آنچه بهعنوان تغییر فرهنگ سازمانی در این خصوص
الزم است ،اصالح کرد .در این زمینه سیستمهای تشویقی نیز میتوانند بهنوعی با ارزشهای
فرهنگی مرتبط شوند .در فرهنگهای فردگرا تشویقهای فردی برای فرد نسبت به تشویقهای
گروهی از اهمیت بیشتری برخوردارند .درهرحال چه در جوامع فردگرا (آمریکا) و چه در جوامع
جمعگرا (ژاپن) ،باید سیستم پرداخت بر مبنای ارزشهای موردنظر باشد و ا گر تغییر در فرهنگ
الزم باشد ،میتوان با استفاده از این راهبرد در این مورد اقدامات الزم را انجام داد (.)Erez, 2014
با توجه به ادبیات و راهبردهای مطر حشده در حوزۀ سرمایۀ انسانی ،از دیدگاه آرمسترانگ
میتوان سؤاالت تحقیق را بهصورت ذیل مطرح کرد:
 .1راهبردهای سرمایۀ انسانی تا چه میزان بر تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی تأثیرگذارند؟
 .2راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی تا چه میزان در تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟
 .3راهبرد مدیریت استعداد تا چه میزان در تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟
 .4راهبرد مدیریت عملکرد برجسته تا چه میزان در تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

115

مقاله

 .5راهبرد حقوق و مزایا (سیستم پرداخت منعطف) تا چه میزان در تغییر فرهنگ سازمانی
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟
روش پژوهش
روش پژوهش پیشرو توصیفی ـ تحلیلی است و ابزار گردآوری دادهها مطالعات کتابخانهای
و پرسشنامه است .جامعۀ آماری این پژوهش تمام کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
هستند؛ تعداد آنها حدود  4000نفر است که با توجه به روش نمونهگیری تصادفی ساده،
تعداد  384نفرشان بر مبنای جدول مورگان بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .در
تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی متغیرها ،درصد ،جداول،
و شاخصهای مركزی و پرا كندگی) و آمار استنباطی (از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف برای
تعیین نرمال بودن دادهها؛ از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون برای بررسی فرضیههای
تحقیق) استفاده شده است.
بررسی سؤاالت پژوهش از طریق آزمون دادهها
 .1بررسی سؤال اول :راهبردهای سرمایۀ انسانی تا چه میزان بر تغییر فرهنگ سازمانی در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذارند؟
جدول  .1تأثیر راهبردهای سرمایۀ انسانی در تغییر فرهنگ سازمانی
آزمون

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون

384

0/944

0/000

جدول  1تأثیر راهبرد سرمایۀ انسانی در تغییر فرهنگ سازمانی را نشان میدهد .چون
مقدار  0sig=/000کمتر از مقدار ّ
معین  p=0/05است ،درنتیجه رابطۀ آماری معنیداری بین
راهبرد سرمایۀ انسانی و تغییر فرهنگ سازمانی وجود دارد .درنتیجه فرض  Hoرد میشود و
چون مقدار ضریب همبستگی  R =0/944است ،که با توجه به مقدار و عالمت مثبت ضریب
همبستگی دادهشده در جدول ،این رابطه مستقیم و مثبت و قوی است.
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برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائۀ مدل تأثیر راهبرد سرمایۀ انسانی در تغییر فرهنگ سازمانی پس از بررسی
شاخصهای کفایت مدل ،که در جدول ذیل آمده است ،به ارائۀ مدل برازشیافته پرداخته میشود.

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در سازمانهای فرهنگی
جدول  .2خالصۀ بررسی سؤال اصلی تحقیق
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

دوربین ـ واتسون

0/944

0/891

0/890

0/214

1/543

تحلیل نتایج مدل رگرسیونی مربوط به سؤال اصلی نشان داد ،راهبرد سرمایۀ انسانی در تغییر
فرهنگ سازمانی جامعۀ آماری تحقیق با ضریب تعیین  0/891تأثیرگذار بوده است و با توجه
به اینکه مقدار آماره دوربین ـ واتسون از مقدار استاندارد  1/5بزرگتر است ،درنتیجه استقالل
باقیماندهها را نتیجه میگیریم که با توجه به شاخصهایی که عنوان شد ،مدل از کفایت
الزم برخوردار است.
جدول  .3آزمون (آنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مدل

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مجموع مربعات

رگرسیون

62/593

1

62/593

باقیمانده

7/654

382

0/046

کل

70/246

383

آماره F

135/580

sig

0.000

با توجه به جدول  ،3سطح معناداری محاسبهشده برای این آماره برابر sig=0/000
بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح خطای  %1دارد .در جدول  ،4مراحل
اجرای رگرسیون متغیر سرمایۀ انسانی با ضرایب استاندارد و غیراستاندارد ،انحراف معیار ،تی
استیودنت و معنیداری آنها آمده است.
جدول  .4ضرایب مدل رگرسیون
متغیر واردشده به مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

Std. Error

مقدار ثابت

0/264

0/090

سرمایۀ انسانی

0/951

0/026

ضرایب استاندارد
Beta
0/944

آماره  tسطح معناداری
2/936

0.000

36/845

0.000

نتایج تحلیل آزمون پارامترهای مدل رگرسیونی را نشان میدهد .مدل رگرسیونی
برازششده عبارت است از:
Y = 0.264 +0.951 X
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بنابراین فرض صفر رد میشود و با ضریب اطمینان  99درصد میتوان بیان داشت که یک
رابطۀ خطی معنیدار بین راهبرد سرمایۀ انسانی و تغییر فرهنگ سازمانی وجود دارد یا راهبرد
سرمایۀ انسانی بر تغییر فرهنگ سازمانی تأثیر معنیداری دارد ،چون عالمت ضریب  Bمثبت
است تأثیر مثبت دارد .بنابراین فرض  H0رد ،و فرض ( H1فرضیۀ محقق) تأیید میشود.
 .2بررسی سؤال دوم :راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی تا چه میزان در تغییر فرهنگ
سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟
جدول  .5تأثیر راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی بر تغییر فرهنگ سازمانی
آزمون

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون

384

0/793

0/000

جدول  5رابطۀ بین راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی و تغییر فرهنگ سازمانی را نشان
میدهد .چون مقدار  0sig=/000کمتر از مقدار ّ
معین  p=0/05است ،درنتیجه رابطۀ آماری
معنیداری بین راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی و تغییر فرهنگ سازمانی وجود دارد .درنتیجه
فرض  Hoرد میشود و چون مقدار ضریب همبستگی  R=0/793است ،که با توجه به مقدار و
عالمت مثبت ضریب همبستگی دادهشده در جدول ،این رابطه مستقیم و مثبت و قوی است.
برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائۀ مدل تأثیر راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی در تغییر فرهنگ سازمانی پس
از بررسی شاخصهای کفایت مدل ،که در جدول ذیل آمده است ،به ارائۀ مدل برازشیافته
پرداخته میشود.
جدول  .6خالصۀ مدل سؤال دوم
ضریب همبستگی
0/793
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ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده انحراف معیار خطا
0/628

0/626

0/396

دوربین ـ واتسون
1/627

تحلیل نتایج مدل رگرسیونی مربوط به سؤال دوم تحقیق نشان میدهد ،راهبرد آموزش
و یادگیری سازمانی در تغییر فرهنگ سازمانی جامعۀ آماری پژوهش با ضریب تعیین 0/628
تأثیرگذار است و با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون از مقدار استاندارد  1/5بزرگتر
است ،درنتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم که با توجه به شاخصهایی که
عنوان شد ،مدل از کفایت الزم برخوردار است.

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در سازمانهای فرهنگی
جدول  .7آزمون (آنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مدل

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مجموع مربعات

رگرسیون

44/135

1

44/135

باقیمانده

26/111

382

0/157

کل

70/246

383

sig

آماره F
280/592

0.000

با توجه به جدول  ،7سطح معناداری محاسبهشده برای این آماره برابر  sig=0/000بوده
و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح خطای  %1دارد .در جدول  8مراحل اجرای
رگرسیون متغیر تغییر فرهنگ سازمانی با ضرایب استاندارد و غیراستاندارد ،انحراف معیار ،تی
استیودنت و معنیداری آنها آمده است.
جدول  .8ضرایب مدل رگرسیون
متغیر واردشده به مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

Std. Error

مقدار ثابت

1/147

0/145

تغییر فرهنگ سازمانی

0/670

0/040

ضرایب استاندارد
Beta
0/793

آماره t

سطح معناداری

7/900

0.000

16/751

0.000

نتایج تحلیل آزمون پارامترهای مدل رگرسیونی را نشان میدهد .مدل رگرسیونی برازششده
عبارت است از:
Y = 1.147 +0.670 X
بنابراین فرض صفر رد میشود و با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت که یک رابطۀ
خطی معنیدار بین راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی و تغییر فرهنگ سازمانی وجود دارد
یا راهبرد آموزش و یادگیری سازمانی بر تغییر فرهنگ سازمانی تأثیر معنیداری دارد ،چون
عالمت ضریب  Bمثبت است تأثیر مثبت دارد .بنابراین فرض  H0رد ،و فرض ( H1فرضیۀ
محقق) تأیید میشود.
 .3بررسی سؤال سوم :راهبرد مدیریت استعداد تا چه میزان در تغییر فرهنگ سازمانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟
جدول  .9تأثیر راهبرد مدیریت استعداد بر تغییر فرهنگ سازمانی
آزمون

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون

384

0/836

0/000
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جدول  9رابطۀ بین راهبرد مدیریت استعداد و تغییر فرهنگ سازمانی را نشان میدهد.
چون مقدار  0sig=/000کمتر از مقدار ّ
معین  p=0/05است ،درنتیجه رابطۀ آماری معنیداری
بین راهبرد مدیریت استعداد و تغییر فرهنگ سازمانی وجود دارد .درنتیجه فرض  Hoرد
میشود و چون مقدار ضریب همبستگی  R =0/836است ،که با توجه به مقدار و عالمت
مثبت ضریب همبستگی دادهشده در جدول ،این رابطه مستقیم و مثبت و قوی است.
برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائۀ مدل تأثیر راهبرد مدیریت استعداد در تغییر فرهنگ سازمانی پس از
بررسی شاخصهای کفایت مدل ،که در جدول ذیل آمده است ،به ارائۀ مدل برازشیافته
پرداخته میشود.
جدول  .10خالصۀ مدل سؤال سوم
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده انحراف معیار خطا
0/836

0/699

0/697

دوربین ـ واتسون
1/514

0/357

تحلیل نتایج مدل رگرسیونی مربوط به سؤال سوم نشان میدهد ،راهبرد مدیریت
استعداد در تغییر فرهنگ سازمانی جامعۀ آماری تحقیق با ضریب تعیین  0/699تأثیرگذار
بوده است و با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین ـ واتسون از مقدار استاندارد  1/5بزرگتر
است ،درنتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم که با توجه به شاخصهایی که
عنوان شد ،مدل از کفایت الزم برخوردار است.
جدول  .11آزمون (آنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
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مدل

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مجموع مربعات

رگرسیون

49/086

1

49/086

باقیمانده

21/160

382

0/046

کل

70/246

383

آماره F

385/076

sig

0.000

با توجه به جدول  11سطح معناداری محاسبهشده برای این آماره برابر  sig=0/000است
و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح خطای  %1دارد .در جدول  12مراحل اجرای
رگرسیون متغیر تغییر فرهنگ سازمانی با ضرایب استاندارد و غیراستاندارد ،انحراف معیار ،تی
استیودنت و معنیداری آنها آمده است.

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در سازمانهای فرهنگی
جدول  .12ضرایب مدل رگرسیون
متغیر واردشده به مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

Std. Error

مقدار ثابت

1/247

0/119

تغییر فرهنگ سازمانی

0/667

0/034

ضرایب استاندارد

آماره t

سطح معناداری

10/456

0.000

19/623

0.000

Beta

0/836

نتایج تحلیل آزمون پارامترهای مدل رگرسیونی را نشان میدهد .مدل رگرسیونی برازششده
عبارت است از:
Y = 1.247 +0.667 X
بنابراین فرض صفر رد میشود و با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت که یک رابطۀ
خطی معنیدار بین راهبرد مدیریت استعداد و تغییر فرهنگ سازمانی وجود دارد یا راهبرد
مدیریت استعداد در تغییر فرهنگ سازمانی تأثیر معنیداری دارد ،چون عالمت ضریب B
مثبت است تأثیر مثبت دارد .بنابراین فرض  H0رد ،و فرض ( H1فرضیۀ محقق) تأیید میشود.
 .4بررسی سؤال چهارم :راهبرد مدیریت عملکرد برجسته تا چه میزان در تغییر فرهنگ
سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟
جدول  .13تأثیر راهبرد مدیریت عملکرد برجسته در تغییر فرهنگ سازمانی
آزمون

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون

384

0/774

0/000

جدول  13رابطۀ بین راهبرد مدیریت عملکرد برجسته و تغییر فرهنگ سازمانی را نشان
میدهد ،چون مقدار  0sig=/000کمتر از مقدار ّ
معین  p=0/05است ،درنتیجه رابطۀ آماری
معنیداری بین راهبرد مدیریت عملکرد و تغییر فرهنگ سازمانی وجود دارد .درنتیجه فرض
 Hoرد میشود و چون مقدار ضریب همبستگی  R=0/774است ،که با توجه به مقدار و عالمت
مثبت ضریب همبستگی دادهشده در جدول ،این رابطه مستقیم و مثبت و قوی است.
برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائۀ مدل بین راهبرد مدیریت عملکرد برجسته و تغییر فرهنگ سازمانی پس
از بررسی شاخصهای کفایت مدل ،که در جدول ذیل آمده است ،به ارائۀ مدل برازشیافته
پرداخته میشود.
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جدول  .14خالصۀ سؤال چهارم تحقیق
ضریب همبستگی ضریب تعیین
0/774

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

دوربین ـ واتسون

0/597

0/411

2/078

0/600

تحلیل نتایج مدل رگرسیونی مربوط به سؤال چهارم نشان میدهد راهبرد مدیریت
عملکرد برجسته در تغییر فرهنگ سازمانی جامعۀ آماری تحقیق با ضریب تعیین 0/600
تأثیرگذار است .با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین ـ واتسون از مقدار استاندارد  1/5بزرگتر
است ،درنتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم که با توجه به شاخصهایی که
عنوان شد ،مدل از کفایت الزم برخوردار است.
جدول  .15آزمون (آنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مدل

مجموع مربعات درجۀ آزادی

میانگین مجموع مربعات

رگرسیون

41/129

1

41/129

باقیمانده

28/118

382

0/169

کل

70/246

383

آماره F
248/718

sig
0.000

با توجه به جدول  15سطح معناداری محاسبهشده برای این آماره برابر  sig=0/000بوده
و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح خطای  %1دارد .در جدول  16مراحل اجرای
رگرسیون متغیر تغییر فرهنگ سازمانی با ضرایب استاندارد و غیراستاندارد ،انحراف معیار ،تی
استیودنت و معنیداری آنها آمده است.
جدول  .16ضرایب مدل رگرسیون

ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد
سطح
آماره t
متغیر واردشده به مدل
معناداری
Beta
Std. Error
B
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مقدار ثابت

1/493

0/133

تغییر فرهنگ سازمانی

0/610

0/039

0/744

11/256

0.000

15/771

0.000

نتایج تحلیل آزمون پارامترهای مدل رگرسیونی را نشان میدهد .مدل رگرسیونی برازششده
عبارت است از:
Y = 1.493 +0.610 X
بنابرایــن فــرض صفــر رد میشــود و بــا ضریــب اطمینــان  99درصــد میتــوان گفــت کــه یــک
رابطــۀ خطــی معنـیدار بیــن راهبــرد مدیریــت عملکــرد برجســته و تغییــر فرهنــگ ســازمانی وجــود
دارد یــا راهبــرد مدیریــت عملکــرد برجســته بــر تغییــر فرهنــگ ســازمانی تأثیــر معن ـیداری دارد،

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در سازمانهای فرهنگی

چــون عالمــت ضریــب  Bمثبــت اســت تأثیــر مثبــت دارد .بنابرایــن فــرض  H0رد ،و فــرض H1
(فرضیــۀ محقــق) تأییــد میشــود.
 .5بررسی سؤال پنجم :راهبرد مدیریت حقوق و مزایا (سیستم پرداخت منعطف) تا چه
میزان در تغییر فرهنگ سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأثیرگذار است؟
جدول  .17تأثیر راهبرد حقوق و مزایا (سیستم پرداخت منعطف) در تغییر فرهنگ سازمانی
آزمون

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون

384

0.765

0/000

جدول  17رابطۀ بین راهبرد حقوق و مزایا (سیستم پرداخت منعطف) و تغییر فرهنگ
سازمانی را نشان میدهد .چون مقدار  0sig=/000کمتر از مقدار ّ
معین  p=0/05است ،درنتیجه
رابطۀ آماری معنیداری بین راهبرد حقوق و مزایا (سیستم پرداخت منعطف) و تغییر فرهنگ
سازمانی وجود دارد .درنتیجه فرض  Hoرد میشود و چون مقدار ضریب همبستگی R=0/765
است ،که با توجه به مقدار و عالمت مثبت ضریب همبستگی دادهشده در جدول ،این رابطه
مستقیم و مثبت و قوی است.
برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائۀ مدل بین راهبرد حقوق و مزایا (سیستم پرداخت منعطف) و تغییر فرهنگ
سازمانی پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل ،که در جدول ذیل آمده است ،به ارائۀ مدل
برازشیافته پرداخته میشود.
جدول  .18خالصۀ سؤال پنجم پژوهش
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده انحراف معیار خطا
0/765

0/654

0/598

0/413

دوربین ـ واتسون
2/078

تحلیــل نتایــج مــدل رگرســیونی مربــوط بــه ســؤال پنجــم نشــان میدهــد ،راهبــرد حقــوق و
مزایــا (سیســتم پرداخــت منعطــف) در تغییــر فرهنــگ ســازمانی جامعــۀ آمــاری تحقیــق بــا ضریــب
تعییــن  0/600تأثیرگــذار اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار آمــاره دوربیــن ـ واتســون از مقــدار
گتــر اســت ،درنتیجــه اســتقالل باقیماندههــا را نتیجــه میگیریــم کــه بــا
اســتاندارد  1/5بزر 
توجــه بــه شــاخصهایی کــه عنــوان شــد ،مــدل از کفایــت الزم برخــوردار اســت.
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جدول  .19آزمون (آنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مدل

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مجموع مربعات

رگرسیون

42/229

1

42/229

باقیمانده

27/128

382

0/168

کل

69/357

383

آماره F

238/617

sig

0.000

با توجه به جدول  19سطح معناداری محاسبهشده برای این آماره برابر  sig=0/000بوده
و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح خطای  %1دارد .در جدول  20مراحل اجرای
رگرسیون متغیر تغییر فرهنگ سازمانی با ضرایب استاندارد و غیراستاندارد ،انحراف معیار ،تی
استیودنت و معنیداری آنها آمده است.
جدول  .20ضرایب مدل رگرسیون
متغیر واردشده به مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

Std. Error

مقدار ثابت

1/483

0/127

تغییر فرهنگ سازمانی

0/608

0/038

ضرایب استاندارد
Beta

0/765

آماره t

سطح معناداری

12/256

0.000

14/782

0.000

نتایج تحلیل آزمون پارامترهای مدل رگرسیونی را نشان میدهد .مدل رگرسیونی برازششده
عبارت است از:
Y=1/483+0/608X
بنابراین فرض صفر رد میشود و با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت که یک رابطۀ
خطی معنیدار بین راهبرد حقوق و مزایا (سیستم پرداخت منعطف) و تغییر فرهنگ سازمانی
وجود دارد یا راهبرد حقوق مزایا (سیستم پرداخت منعطف) بر تغییر فرهنگ سازمانی تأثیر
معنیداری دارد ،چون عالمت ضریب  Bمثبت است تأثیر مثبت دارد .بنابراین فرض  H0رد ،و
فرض ( H1فرضیۀ محقق) تأیید میشود.
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بحث و نتیجهگیری
سازمانها بهمثابۀ نظامهای پویا با سایر نظامهای اجتماعی در ارتباطاند و اثر تعاملی بر
یکدیگر دارند .از یکسو ،برای حفظ و بقا باید خود را با محیط سازگار کنند و از سوی دیگر ،با
عرضۀ خدمات و محصوالت خود بر محیط تأثیر بگذارند .بدون شک در هزارۀ سوم ،سازمانها
نیاز به انعطافپذیری بیشتری برای پاسخگویی به فشارها و تهدیدهای درون و برون سازمان

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأ کید بر سرمایۀ انسانی در سازمانهای فرهنگی

دارند و مدیران مجبور به بازنگری و بازاندیشی در سبکها ،روشها و رفتارهای مدیریتی
خویش هستند.
گ سازمانی است که بهعنوان یکی از مؤلفههای بسیار مهم
یکی از الزامات این تعامل فرهن 
در موفقیت سازمانهای امروزی جایگاه خویش را در علم مدیریت یافته است ،بهطوریکه با
شناسایی عناصر فرهنگ سازمانی موجود میتوان آن را با اهداف راهبردی سازمان مطابقت
داد و در صورت لزوم نسبت به همسو کردن آن با اهداف عالی سازمان اهتمام ورزید.
فرهنگ سازمانی نقشۀ راهی است که میتواند جزایر متعدد درونسازمانی را که همان
ملیتها ،قومیتها ،نژادها ،زبانها و طرز تفکرات گونا گوناند به هم متصل کند ،بهگونهایکه
در حرکت از مسیر این گونا گونیها هرگز دچار خطرات موجهای سرکش نشود .اهمیت و
شناخت فرهنگ جوامع مختلف در سطح ملی و سازمانی نشان داده ویژگیهای فرهنگ
در هر جامعهای بر ارزشهای کاری و چگونگی فرهنگ سازمانی در سازمانهای مستقر در
آن جامعه تأثیر میگذارند .بر این اساس ،سازمانها فرهنگهای خاصی دارند که از دل
ساختارها ،روابط اجتماعی ،سیاسی و انتقادی فرهنگ هر جامعه برآمده و بهموازات حضور
فرهنگ ملی در جوامع وجود دارند ،بدین معنا که نمیتوانند بدون تأثیر از فرهنگ جامعه
و مستقل باشند و به میزان زیادی تحت تأثیر خردهفرهنگهای کارکنان سازمان قرار دارند
(خدیوی.)1385 ،
در این بین ،اهمیت سرمایۀ انسانی در ارتباط با فرهنگ سازمانی نمود پیدا میکند .مقصود
ْ
انسانی سیاستها و اقدامات موردنیاز برای اجرای بخشی از وظیفۀ مدیریت
از مدیریت منابع
ت کارکنان بهویژه برای کارمندیابی ،آموزش دادن به کارکنان،
است که به جنبههایی از فعالی 
ارزیابی عملکرد ،دادن پاداش وایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان بستگی
دارد .مدیریت منابع انسانی مفهومی است که در گذار نظریههای مدیریت دستخوش تغییر و
تکامل شده است ،و نقطه عطفاین تغییر و تکامل جایی است که بهجای مدیریت کارکنان،
ت سرمایۀ
ی جوامع در گرو كیفی 
ت رقابت 
توسعۀ سرمایۀ انسانی مطرح میشود .امروز ه قدر 
ً
ع مییابد در زمرۀ
ی آنهاست .مدیریت سرمایۀ انسانی كه معموال در سازمانها تجم 
انسان 
ن انواع مدیریت محسوب میشود.
حیاتیتری 
با توجه به ادبیات نظری و یافتههای پژوهش درمورد راهبردهای کاربردی در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،میتوان گفت که سازمانهای فرهنگی بهعنوان نهادهایی که
مسئولیت فرهنگسازی و توسعۀ آن را بر عهده دارند موظف هستند ،همگام با تغییرات
محیطیای که رخ میدهند ،تدابیر الزم را در خصوص ارزشهای فرهنگی موردنیاز برای
سازمان و همچنین افرادی که در این محیط فعالیت میکنند فراهم کنند .راهبردهایی که در
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زمینۀ توسعۀ سرمایۀ انسانی وجود دارند بسیار گستردهاند که شامل راهبردهایی مثل سرمایۀ
اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی ،مدیریت دانش ،مدیریت استعداد ،تعهد شغلی و سازمانی،
مسیر پیشرفت شغلی ،حقوق و مزایا و ...هستند .برخی از این راهبردهایی که در این پژوهش
مطرح شدند نشاندهندۀ این امرند که نیاز به تغییر یا اصالح فرهنگ بهمنظور همسازی با
محیط منعطف و متغیر نیازمند سرمایهگذاری در منابع انسانی و یا به تعبیر بهتر ،سرمایههای
انسانی است ،که بر مبنای راهبردهای مطر حشده در این پژوهش ،با انتخاب شاغالن برای
مشاغل سازمانی بر مبنای راهبرد مدیریت استعداد و همچنین آموزش و بالنده کردن افراد
در سازمان ،و یا برقراری سیستم پرداخت منعطف و سیستمهای تشویقی مناسب میتوان
از دانش ،مهارت ،توانایی و خردهفرهنگهای آنها برای اصالح و تغییر فرهنگ سازمانها
استفاده کرد .نهادهای فرهنگی ،ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به دلیل مسئولیت
خطیری که در جهت فرهنگسازی و یا توسعه و تغییر فرهنگ در سازمانها بر عهده دارند،
ً
باید بر مبنای راهبردهای مطر حشده و همچنین راهبردهایی که صرفا نام آنها در این تحقیق
ذکر شد ،برای اصالح و بهبود و به تعبیر بهتر ،تغییر فرهنگ سازمانی اقدام کنند.
فرهنگ ذهن و روح را مانند بدن كنترل میكند و باعث میشود كه افراد در سازمان
احساس بهتری نسبت به كاری كه انجام میدهند پیدا كنند ،بهگونهایكه به كار بهتر و
عملكرد بیشتر منجر میشود .برای تغییر فرهنگ سازمانی کاربرد راهبردهای توسعۀ سرمایۀ
انسانی الزم و ضروری است.
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منابع و مأخذ
آذری ،علی و مهدی زمانی و احمد سلیمانیفرد ( .)1394الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان.
تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
آهنچیان ،محمدرضا و محمد متوسلی ( .)1392اقتصاد آموزش و پرورش .انتشارات سمت.
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1

چکیده
شرایط جدید نظام بینالملل سبب شده است مؤلفههای جدیدی در ساختارهای رسمی بینالمللی
نقش ایفا کنند .مطر حشدن بازیگران جدید و اهمیت یافتن افراد و نهادهای غیردولتی در جهان
موجب شده است تا کشورها برای تأمین منافع خود ،عالوه بر روشهای گذشته ،ابزارها و راههای
جدیدی را به کار گیرند که یکی از مهمترین آنها بهرهگیری از دیپلماسی عمومی است .با توجه به
فراز و نشیبهای حا کم بر روابط ایران و آمریکا در دورههای زمانی مختلف ،و با عنایت به چرخش
جهان خارج در دوران دولت
گفتمانی در سیاست خارجی ایران به تنشزدایی و اعتمادسازی با
ِ
اصالحات ( ،)1384-1376دیدگاهها درمورد ایران تغییر کرد و آمریکا درصدد برآمد تا با بهکارگیری
دیپلماسی عمومی در ایران به اهداف و منافع خود تحقق بخشد .از جلوههای بارز دیپلماسی در
این دوران میتوان به اعزام تیمهای ورزشی ،صدور روادید و تسهیل مبادالت دانشجویی ،و سایر
برنامههای علمی و فرهنگی اشاره کرد .ازاینروی پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که رویکرد
دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران از چه بارزههایی در دوران اصالحات برخوردار است .انگارۀ اولیه این
است که آمریکا در این دوره بر گسترش لیبرال دموکراسی ،بازنمایی مثبت از اقدامات آمریکا ،و تغییر
فرهنگ عمومی در ایران تأ کید داشته و نسبت به دورههای قبل ،دیپلماسی عمومی آمریکا به شکل
غیررسمیتر و با مشارکت بازیگران غیردولتی صورت گرفته است .این اثر با روش توصیفی و با استفاده
از منابع کتابخانهای به بررسی این موضوع پرداخته است.
واژ گان کلیدی
دیپلماسی عمومی ،آمریکا ،ایران ،قدرت نرم ،تصویرسازی ،دولت اصالحات.
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مقدمه
شرایط جدید نظام بینالملل در پایان جنگ سرد و اولویتهای امنیتی کشورها ،توجه
بیشتر به اقتصاد در سیاستهای جهانی ،مطرح شدن بازیگران جدید و اهمیت یافتن افراد
و نهادهای غیردولتی در جهان موجب شده است تا کشورها برای تأمین منافع ملی خود،
عالوه بر روشهای گذشته ،ابزارهای جدیدی را به کار گیرند که مهمترین آن را میتوان

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

132

بهرهگیری از دیپلماسی عمومی دانست .دیپلماسی عمومی ،از یک منظر ،قابل تقسیمبندی
به دو گونۀ «دیپلماسی عمومی سنتی» و «دیپلماسی عمومی نوین» است .در دیپلماسی
سنتی ،دولت حضوری آشکار دارد ،اما در دیپلماسی نوین دولت حضوری پنهان دارد و مردم
کشور ،بهعنوان کارمندانی بدون حقوق ،به تعامل با مردم کشور هدف میپردازند و به تحقق
اهداف دولت خود کمک میکنند .به بیان دیگر ،در دیپلماسی عمومی سنتی ،یک الگوی
سلسلهمراتبی دولتمحور وجود دارد ،اما دیپلماسی عمومی نوین در محیط شبکهای عمل
میکند بهنحویکه مردم فعاالنه در دادن و گرفتن پیام مشارکت میکنند .دیپلماسی عمومی
نوین یک فعالیت دولتی صرف نیست ،بلکه فعالیتی است که به عوامل دولتی و غیردولتی
مانند سازمانهای غیردولتی ،نهادهای آموزشی خصوصی ،اتحادیههای کارگری و احزاب
سیاسی وابستگی دارد (مبینی مقدس و عبد سرمدی.)109 :1392 ،
ایران و آمریکا در روابط خود دارای فراز و فرودهایی بودهاند .استراتژی امنیت ملی کلینتون،
ضمن اشاره به اهداف آمریکا مبنی بر تغییر رفتار دولت ایران ،بر آمادگی برای گفتوگوهای
رسمی و بحث در خصوص موضوعات مورداختالف تأ کید میکرد .با پیروزی آقای سید محمد
خاتمی در انتخابات ریاستجمهوری  ،1997دیدگاه عمومی حا کم بر دولتمردان آمریکایی بر
تغییر و دموکراتیزه شدن ایران و اینکه مالیمت در روابط خارجی مسیری اجتنابناپذیر است
که طی خواهد شد تحول یافت (خاتمی .)5 :1380 ،بنابراین با توجه به تغییرات داخلی ایران
و همچنین وقوف سیاستگذاران آمریکایی به وجود حس آمریکاستیزی در ایران به مدت دو
دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی که معلول سیاستهای مداخلهجویانه و خصمانۀ این
کشور در قبال ایران بود ،این مجال فراهم شد تا با در پیش گرفتن دیپلماسی عمومی درصدد
ترمیم چهرۀ منفی خود در اذهان سیاستمداران و افکار عمومی ایرانیان برآیند .لذا پرسش
اصلی در این اثر این است که رویکرد دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران از چه بارزههایی
در دوران اصالحات برخوردار است .انگارۀ اولیه این است که آمریکا در این دوره بر گسترش
لیبرال دموکراسی ،بازنمایی مثبت از اقدامات آمریکا و تغییر فرهنگ عمومی در ایران تأ کید
داشته و نسبت به دورههای قبل ،دیپلماسی عمومی آمریکا غیررسمیتر و با مشارکت بازیگران
غیردولتی صورت گرفته است.
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پیشینۀ پژوهش
بررسی کتابها و مقاالت مختلف نشان میدهد که ا کثر منابع موجود به بررسی روابط ایران
و آمریکا با نگاه تاریخی به این مسئله پرداختهاند .در زمینۀ دیپلماسی عمومی هم منابع
ً
ً
موجود صرفا به باز کردن موضوع دیپلماسی و ابعاد آن پرداختهاند و منبعی که صریحا به
موضوع پیشنهادی اشاره کند به چشم نمیخورد.
آثار موجود در این زمینه را میتوان در چند دسته طبقهبندی کرد:
الف) روابط بین ایران و آمریکا :اخترشهر ( )1383در کتاب ارتباط ایران و آمریکا به بررسی
ارتباط ایران و آمریکا و تاریخچۀ این روابط در دوران انقالب اسالمی و شرایط کنونی میپردازد.
بداقی ( )1387در کتاب بررسی روابط سیاسی ایران و ایاالت متحدۀ آمریکا ()1347-1332
روابط ایران و ایاالت متحدۀ آمریکا را از ُبعد سیاسی آن در سالهای  1347-1332بررسی
کرده است .پوال ک ( )1388در اثر خود به نام منازعۀ میان ایران و آمریکا به زمینههای نقاط
ضعف و قوت روابط ایران و آمریکا پرداخته است .جیمز بیل ( )1371در شیر و عقاب به
بررسی روابط ایران و آمریکا ،از نخستین دورههای برقراری ارتباط تا زمان انقالب اسالمی ،و
سیاستهای مختلف ایران و آمریکا که موجب شکست و یا قطع روابط شد میپردازد .داد
درویش ( )1384در کتاب آمریکا( )6از دیپلماسی عمومی آمریکا و عملیات متقابل دیپلماتیک
جمهوری اسالمی ایران ،سازوکارها و ساختارهای آن ،جایگاه دیپلماسی عمومی در استراتژی
امنیت ملی آمریکا و دیپلماسی عمومی آمریکا در جهان اسالم بحث میکند .گازیورسکی
( )1371در اثر خود به نام سیاست خارجی آمریکا و شاه سیاستگذاریهای سیاسی ،اقتصادی
و دگرگونیهای آنها را در دورۀ حکومت پهلوی بررسی میکند ،زمینههای سلطهپذیری شاه
از آمریکا را بیان میکند و با پیگیری اثرات متقابل سیاست و اقتصاد بر روی هم ،اتفاقاتی را که
تا پیروزی انقالب در ایران رخ داد و بر روابط ایران و آمریکا حا کم بود توضیح میدهد .نوازنی
( )1383در کتاب الگوهای رفتاری ایاالت متحدۀ آمریکا (در رویارویی با جمهوری اسالمی
ایران ( ) 80-57به پیشینۀ روابط ایران و آمریکا از پیروزی انقالب میپردازد و در فصل پنجم
آن ،دربارۀ ریاستجمهوری آقای خاتمی و رفتار ایاالت متحده در قبال ایران و سیاستهای
ایران و نگرانیهای ایاالت متحده توضیحاتی را ارائه میدهد.
ب) دیپلماسـی عمومـی آمریـکا :آشـنا و جعفـری هفتخوانـی ( )1386در مقالـۀ «دیپلماسـی
عمومـی و سیاسـت خارجـی؛ پیوندهـا و اهـداف» بهطـور خـاص بهکارگیـری دیپلماسـی عمومـی
در سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده را بررسـی میکننـد .رینولـد ( )1389نیـز در اثـر خـود بـه
نـام قـدرت نـرم سیاسـت خارجـی آمریـکا قـدرت نـرم سیاسـت خارجـی آمریـکا در برابـر عـراق را
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در سـالهای  2003-1991نشـان میدهـد و همچنیـن بـه تحلیـل جنـگ دوم خلیـج فـارس،
یپـردازد .عزیـزی بسـاطی ()1391
نا کامیهـای جنگـی ،راهحـل مسـئله و عناصـر قـدرت نـرم م 
در کتـاب دیپلماسـی عمومـی آمریـکا در خاورمیانـه بـه دیپلماسـی عمومـی آمریـکا پـس از 11
سـپتامبر  2001میلادی و اعلان جنـگ علیـه تروریسـم پرداخته اسـت .مانهایـم ( )1390در کتاب
دیپلماسـی عمومـی راهبـردی و سیاسـت خارجـی آمریـکا بـه چگونگـی نفـوذ کشـورهای مختلف
در نظـام تصمیمسـازی سیاسـی ایـاالت متحـده از طریـق بهکارگیـری ابزارهـای دیپلماسـی
عمومـی راهبـردی میپـردازد .ایـزدی و مـاه پیشـانیان ( )1390در مقالـۀ «دیپلماسـی عمومـی
آمریکا در خاورمیانه؛ تداوم یا تفاوت؟» به سـاختار دیپلماسـی عمومی آمریکا بعد از  11سـپتامبر
 2001پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه میرسـند کـه آمریـکا ،بـا پیـروی از الگوهـای سـنتی دیپلماسـی
عمومـی و ارتباطـات یکسـویه پـس از  11سـپتامبر  ،2001همچنـان از ایـن مقوله بهعنـوان ابزاری
بـرای تبلیغـات سیاسـی و اقنـاع افـکار عمومـی جهـان بهمنظور تأمیـن منافع و اهداف سیاسـی،
اقتصـادی و امنیتـی خـود اسـتفاده کرده اسـت .محمـدی و محبوبـی ( )1393در مقالۀ «جایگاه
فرهنـگ در دیپلماسـی عمومـی ایـاالت متحـدۀ آمریـکا در خاورمیانـه» بیـان میکنـد کـه حمالت
یـازده سـپتامبر  2001باعـث افزایـش نفـرت جهـان اسلام نسـبت به سیاسـتهای آمریـکا در قبال
مسـلمانان شـد و ایـاالت متحـده کوشـید تـا بـا اولویـت دادن بـه دیپلماسـی عمومـی و فرهنگـی،
تصویـر خـود را نـزد افـکار عمومـی مسـلمانان بهبـود بخشـد .نا کامـورا ،در مقالـهای بـا عنـوان
«پیشـینۀ دیپلماسـی عمومـی آمریـکا» ،دیپلماسـی عمومـی ایـن کشـور را از ابتـدای آن بررسـی
میکنـد و تحوالتـی را کـه در آن رخ داده اسـت بیـان میکنـد .گریگـوری بـروس ( )2011نیـز در
مقالـهای دیپلماسـی عمومـی آمریـکا را شـیوه یـا ویژگـیای که در تاریخ کشـور و فرهنگ سیاسـی
ریشـه دارد میدانـد و بـا بررسـی فرهنـگ ،رسـانههای اجتماعـی و بازیگـران متعـدد دیپلماتیـک
در دیپلماسـی عمومـی بـه تحـوالت و تغییـرات آن اشـاره دارد.
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چارچوب مفهومی دیپلماسی عمومی
در تمایز دیپلماسی سنتی و دیپلماسی عمومی ،ادموند گلیون دیپلماسی عمومی را
تأثیرگذاری بر افکار و احوال جامعۀ کشور هدف بهمنظور شکلدهی و اعمال سیاست خارجی
تعریف میکند (قشقاوی .)56 :1389 ،دیپلماسی عمومی نوعی عملیات روانی تلقی میشود
که درواقع ابزاری برای نفوذ در دیگران است و موجب تقویت نفوذ یک کشور در میان مردم
کشور دیگر می شود ).(Charles & Rosen, 2004:15
دیپلماسـی عمومـی یکـی از ابزارهـای کلیـدی قـدرت نـرم اسـت .نـای دیپلماسـی عمومـی
را همچـون ابـزار قـدرت نـرم ـ قدرتـی اقناعـی مبتنـی بـر جاذبههـای قـوی خـود کـه بـرای جلـب
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موافقـت عمومـی طراحـی شـده اسـت ـ میبینـد .قـدرت نـرم آمریـکا عبـارت اسـت از «توانایـی
ایـن کشـور بـرای جـذب دیگـران بـا مشروعیتبخشـی بـه سیاسـتهای ایـاالت متحـدۀ آمریـکا و
ارزشهایـی کـه اسـاس ایـن سیاسـتها هسـتند» .بـر ایـن اسـاس ،قـدرت نـرم تنهـا بهخاطر یک
مقبولیـت گـذرا اهمیـت نـدارد؛ بلکـه ابـزاری بـرای رسـیدن بـه نتایجـی اسـت کـه آمریکا خواسـتار
آن اسـت (ایـزدی و فـوادی.)65 :1388 ،
یکی از منابع اساسی دیپلماسی عمومی مفهوم قدرت نرم است .قدرت نرم شیوهای
جدید از اعمال قدرت در مقایسه با شیوههای سنتی است که موجب میشود یک کشور
بتواند کاری کند تا کشورهای دیگر همان چیزی را بخواهند که او میخواهد (ویلسن و
همکاران .)59 :1388 ،این قدرت ،که قدرت متقاعدکننده هم خوانده میشود ،توانایی
شکل یا تغییر دادن ترجیحات و اولویتهای دیگران است .ایاالت متحده بهویژه پس از جنگ
جهانی دوم ،با نهادینه کردن استفاده از این ابزار در سیاست خارجی خود و بهکارگیری آن در
ابعاد و حوزههای مختلف ،تالش کرده است توفیق بیشتری در تحقق اهداف سیاست خارجی
خود کسب کند (آشنا و هفتخوانی.)201 :1386 ،
کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی آمریکا تصریح میکند :هدف اصلی دیپلماسی
عمومی «ترویج سیاستها»ست .این کمیسیون دیپلماسی عمومی را چنین تعریف میکند:
فرایند اطالعرسانی ،تعامل و تأثیرگذاری بر مردمان کشورهای خارجی ،بهگونهایکه مردم آن
کشورها ،در نتیجۀ این فعالیتها ،حکومتهای خود را ترغیب کنند تا از سیاستهای کلیدی
آمریکا حمایت کنند .این رویکرد به دیپلماسی عمومی از ابزارهایی از قبیل جزوهها ،صدای
آمریکا ،کتابها و سایر ابزارها برای توجیه خطمشی آمریکا بهره میگیرد و از برنامههای مبادلۀ
فرهنگی ،بهویژه در خصوص رهبران در حال ظهور سایر کشورها ،برای ایجاد شناخت و فهم
فرهنگ آمریکا و حمایت مالی از برنامههای مطالعات آمریکا در مدارس و دانشگاههای خارجی
سود میجوید .دیپلماسی عمومی آمریکا را میتوان بهمثابۀ تالش رسمی دولت ایاالت متحده
برای بهبود چهرۀ جهانی خود و موجه نشان دادن اقداماتش در مناطق گونا گون جهان
در نظر گرفت .در ایاالت متحده پنج نهاد مسئول دیپلماسی عمومی هستند .این نهادها
عبارتاند از :شورای حکام پخش رسانهای ،وزارت خارجه ،آژانس توسعۀ بینالمللی ایاالت
متحده ،کاخ سفید (شورای امنیت ملی) و وزارت دفاع (افتخاری و ذوالفقاری.)219 :1393 ،
ابزارهای دیپلماسی عمومی عبارتاند از:
 .1شبکههای ارتباطی و رسانهها؛
 .2برندسازی ملی؛
 .3بازیگران عرصۀ دیپلماسی عمومی (سلطانیفر.)87 :1389 ،
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بایــد تأ کیــد کــرد کــه ایجــاد جذابیــت و نشــان دادن چهــرهای توانــا از یــک کشــور در داخــل
و تقویــت ایــن بــاور در میــان مــردم یــک کشــور در ایجــاد وجهــۀ بینالمللــی و ایجــاد جذابیــت
بــرای مخاطبــان خارجــی تأثیــر مســتقیم دارد .برخــی کارشناســان معتقدنــد ،بــا آمــوزش
برخــی گروههــا در کشــور ،برگــزاری نشس ـتها و کنفرانسهایــی بــرای گفتوگــو دربــارۀ مســائل
بینالمللــی و برقــراری ارتبــاط بــا جمعیــت ســا کن خــارج از کشــور ،میتــوان بــه تقویــت یکــی از
مهمتریــن عرصههــای دیپلماســی عمومــی در جهــت اهــداف و منافــع یــک کشــور کمــک کــرد
(واعظــی و احــدی.)167 :1389 ،
امروزه دولتها خوب میدانند که یک کنش هوشمندانه میتواند وجهۀ بینالمللی
ً
آنان را بسیار ارتقا بخشد ،اما متقابال کنشهای نسنجیده عواقب خسارتباری را به همراه
ً
خواهد آورد و طبعا ظرفیت کنشگری آنها را در سطوح منطقهای و جهانی تقلیل خواهد
داد ،به همین دلیل بازنمایی و ترویج تصویر مثبت از یک کشور ،بهنحویکه موجب ارتقای
وجهه و خوشنامی آن در جامعۀ جهانی شود ،جزء اهداف بنیادینی است که از رهگذر اجرای
دیپلماسی عمومی دنبال میشود (هادیان و سعیدی.)44 :1392 ،
با این تفاسیر ،کاربست ابزارهای غیرسیاسی همچون ابزارهای فرهنگی ،علمی ،ورزشی،
رسانهای ،پزشکی و حتی تجاری غیردولتی را باید در حیطۀ دیپلماسی عمومی تلقی کرد؛
ً
دیپلماسیای که در پایان جنگ سرد صرفا یکطرفه نبوده و بر رابطۀ دوسویۀ متقارن یا
نامتقارن مبتنی است .از سویی دیگر ،برخالف سلف سنتی خود ،از تکیه بر جنبۀ سختافزاری
خود کاسته و با آمیزهای از ابعاد نرمافزاری ،تحت عنوان دیپلماسی هوشمند رخ نموده است.
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روابط ایران و آمریکا از پیروزی انقالب اسالمی تا 1376
پس از پیروزی انقالب ،آمریکا جزء اولین کشورهایی بود که جمهوری اسالمی ایران را به
رسمیت شناخت .در نخستین مراحل انقالب اسالمی که با نخستوزیری بازرگان شروع شد،
تمایل به عادیسازی روابط دیپلماتیک با ایاالت متحده وجود داشت ،بهشرط اینکه دولت
آمریکا به استقالل و تمامیت ایران احترام گذارد .ایاالت متحده در طول بیش از دو دهه پس
از پیروزی انقالب اسالمی همواره یک هدف کلی داشته و آن تأمین منافع این کشور در ایران
و منطقه بوده است .ایاالت متحده برای دستیابی به این هدف کلی خود از اصل تغییر رفتار
دولت جمهوری اسالمی در داخل و خارج به گونۀ مطلوب و موردنظر خود پیروی کرده و در این
مسیر ،از تمام ابزار و وسایل ممکن و مقدور استفاده کرده است ،که شامل ابزار مسالمتآمیز
(گفتوگو ،داوری و تحریم اقتصادی) و ابزار خشونتآمیز است .حمایتهای ایاالت متحده
از تجزیهطلبی ،طراحی کودتای نظامی مانند کودتای نوژه ،انجام عملیات نظامی در داخل
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خا ک ایران همچون «عملیات نجات گروگانها» در طبس ،تحریک عراق برای حمله به ایران
و حمایت از آن در جنگ تحمیلی ،درگیری نظامی با ایران در خلیج فارس ،تحریک و تشویق
گروههای مخالف جمهوری اسالمی به مبارزۀ مسلحانه ،و تهدید نظامی ایران در مقاطع
مختلف ازجملۀ این اقدامات خشونتآمیز است (نوازنی.)321 :1383 ،
از اشــغال ســفارت ایــاالت متحــده در تهــران بــه دســت دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط
امــام (ره ) بایــد بهعنــوان اصلیتریــن چالــش در روابــط دو کشــور ایــران و آمریــکا در دوران اولیــۀ
انقــاب اســامی نــام بــرد (دلــدم .)39 :1390،میتــوان گفــت کــه پیامدهــای ایــن رویــداد حتــی
تــا امــروز نیــز باقــی اســت و کدورتهــا میــان دو کشــور و بیاعتمــادی طرفیــن نســبت بــه یکدیگــر
تاحــدودی ناشــی از آثــار ایــن رویــداد اســت (معبــادی .)87 :1381 ،ا گرچــه بحــران گروگانگیــری
بــه قطــع کامــل روابــط سیاســی ایــران و ایــاالت متحــده انجامیــد ،امــا نخســتین فرصــت را بــرای
دو کشــور در جهــت مذا کراتــی معنــادار و بــه دور از اختالفــات و مشــاجرات بــا میانجیگــری
یکــه ایــن بیانیــه در ابتــدا بــر بحــران گروگانگیــری متمرکــز بــود ،امــا بــه
الجزایــر فراهــم کــرد .درحال 
نگرانیهــای ایــران توجــه داشــت و در آخــر بــه راهحــل قابلقبــول بــرای دو طــرف بــر ســر بحــران
منتهــی شــد .ایــن موافقتنامــه شــرایط را بــرای آزادی فــوری گروگانهــا از ســوی ایــران فراهــم
کــرد و در مقابــل ایــاالت متحــده تعهــد کــرد از آن پــس سیاســت آمریــکا عــدم مداخلــۀ مســتقیم
و غیرمســتقیم سیاســی یــا نظامــی در امــور داخلــی ایــران خواهــد بــود .همچنیــن دادگاه الهــۀ
هلنــد بهمنظــور بررســی شــکایات ایــاالت متحــده علیــه ایــران و شــکایات ایــران علیــه ایــاالت
متحــدۀ آمریــکا برگــزار شــد .ایــران توانســت شــکایت خــود را بــرای بازپسگیــری داراییهــای
ً
شــاه در دادگاههــای ایــاالت متحــده مطــرح کنــد .بااینحــال ،تاریــخ معاصــر ،خصوصــا تاریــخ
پــس از انقــاب اســامی ،سرشــار از مداخــات سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی آمریکاســت کــه
اهــم مداخــات اقتصــادی بــر پایــۀ تحریمهــای یکجانبــۀ اقتصــادی و همچنیــن مداخلههــای
سیاســی بــا تأ کیــد بــر دوران پــس از بیانیــۀ الجزایــر قــرار دارد (عبداهللخانــی و کاردان.)17 :1390 ،
یکی از نقاط عطف سیاست خارجی ایران را باید به دوران پس از جنگ با عراق و همزمانی
تحوالت بیرونی همچون فروپاشی شوروی و تغییر نظام بینالملل و تحوالت داخلی همچون
تغییر رهبران و جایگزینی گفتمان بازسازی و تنشزدایی بهجای گفتمان انقالبی دانست.
دوران ریاستجمهوری آقای رفسنجانی بر مبنای تنشزدایی با کشورهای منطقه و جامعۀ
جهانی بود تا از این طریق بتواند منابع موردنیاز جهت بازسازی اقتصادی را جذب کند .با
روی کار آمدن آقای خاتمی دیدگاهها نسبت به ایران تغییر کرد .سیاست داخلی جمهوری
اسالمی ایران دچار تحول شد و روند سیاست خارجی کشور نیز ،که در دوران آقای هاشمی
رفسنجانی آغاز شده بود ،سرعت گرفت .در عرصۀ خارجی ،رئیسجمهور تمام تمرکز خویش را
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روی دو مفهوم منافع ملی و تشنجزدایی متمرکز کرد و درست بر پایۀ همین دو مفهوم بود که
ُ
سعی کرد در سطح خرد ،روابط ایران و آمریکا را بررسی و وارسی کند (معبادی.)171 :1381 ،
در هفتم ژانویۀ  ،1998خاتمی در مصاحبهای با مردم آمریکا سخن گفت .او از مداخلۀ
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در ایران انتقاد کرد و سپس درمورد گروگانها عذرخواهی کرد.
با این سخنان خاتمی ،مجموعهای از تالشها و اقدامات برای بهبود روابط دو کشور صورت
ً
گرفت .متقابال کلینتون هم به رفتارهای مثبت خاتمی جواب داد و در چند مورد پیامهایی را
برای خاتمی ارسال کرد (فیضی.)195 :1388 ،
در نیمۀ دیماه  ،1376رئیسجمهور وقت اولین مصاحبۀ رسمی خود را با شبکۀ جهانی
سیانان انجام داد (قندهاری .)30 :1387 ،بیستوسه روز پس از مصاحبۀ سیانان با آقای
خاتمى ،کلینتون پاسخ خود را برای گفتوگو و خطاب به ایرانیان گفت« :من میخواهم به
مردم ایران بگویم که ایاالت متحده از بیگانگی دو کشور متأسف است .ایران کشور مهمی با
ً
میراث فرهنگی غنی و باستانی است که حقیقتا افتخار ایرانیان است .ما با برخی از سیاستهای
ایران تفاوتهای واقعی داریم ،اما به اعتقاد من برطرفشدنی است»).(Asgharirad, 2012: 71
ازاینرو ،ایاالت متحده و ایران بر پایین آوردن دیوار بیاعتمادی از طریق مبادالت مختلف
فرهنگی بین آمریکاییها و ایرانیان تمرکز کردند.
بیـل کلینتـون ،رئیسجمهـور وقـت آمریـکا ،انتخـاب خاتمـی را یـک نشـانۀ امیدوارکننـده در
رونـد سیاسـتهای ایـران خوانـد ،ولـی درعینحـال موضـع قبلـی خـود را در قبـال ایـران تکـرار
کـرد« :روابـط بیـن ایـران و آمریـکا عـادی و برقرار نخواهد شـد؛ مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران
تروریسـم را محکـوم و مـردود شـمارد ،بـه ابـراز مخالفتهـا و کارشـکنیهای خـود در قبـال رونـد
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صلـح خاورمیانـه پایـان دهـد ،و تالشهایـش را در جهـت دسـتیابی بـه سلاحهای هسـتهای
متوقـف سـازد (اسـدی.)231 :1387 ،
بـا روی کار آمـدن نومحافظـهکاران بـه رهبـری جـورج بـوش و مشـی سـختگیرانۀ
جمهوریخواهـان در قبـال سیاسـت خارجـی بهویـژه کشـورهای معـارض ایـاالت متحـده،
روشهـا و ابزارهـای دیپلماسـی عمومـی آمریـکا نیـز در قبـال ایـران دسـتخوش تغییراتـی شـد
(هادیان و احدی .)97 :1389 ،هرچند در اوایل ،حوادث یازدهم سپتامبر و حملۀ تروریستها
بـه بر جهـای دوقلـو و سـاختمان پنتا گـون ،و کشـته شـدن صدهـا نفـر وا کنـش صلحدوسـتانه و
رسـمی ایـران را در پـی داشـت (قندهـاری .)34 :1387 ،در ایـن نوشـتار ویژگیهـای دیپلماسـی
عمومـی آمریـکا در قبـال ایـران در قالـب دو بخـش مجـزا ،یکـی نمودهـای دیپلماسـی عمومـی
کاربسـتی آمریـکا و دیگـری ابزارهایـی کـه دولتهـای آمریکایـی در ایـن مقطـع بـه کار گرفتنـد،
مـورد بحـث و برررسـی قـرار میگیرنـد.

چیستی و چگونگی ویژ گیهای دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران ()2005-1997

الف) نمودهای دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران
دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران 1997-2005
سیاست آمریکا در قبال ایران از پایان جنگ جهانی دوم و حوادث ملیشدن نفت را باید آمیزهای
از سیاست و دیپلماسی و درعینحال ابزارهای غیرقانونی خشونتآمیز دانست .درواقع به فرمودۀ
مقام رهبری ،آمریکاییها در حوادث کودتای  28مرداد ،روندهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
و حتی در دوران اخیر با ِاعمال ناعادالنهترین تحریمهای چندجانبه مکرر سیاست «چماق و
هویج» را آزمودهاند و زیر دستان نرم درازشده برای مذا کره ،دستی چدنی پنهان داشتهاند .لیک
در دورهای که با عنوان دورۀ حا کمیت طیف اصالحطلبان در ایران موسوم است ،با عنایت به
فضای مثبت حاصل از سیاست خارجی مماشاتطلبانۀ ایران و کاهش نسبی مخاصمات میان
ایران و آمریکا ،دولت آمریکا نیز ،در پاسخ ،به در پیش گرفتن فعالیتهایی برای عادیسازی
روابط و تقلیل سطح دشمنی دوطرفه مبادرت کرد .یکی از این اقدامات بارز را باید فعال شدن
دیپلماسی عمومی این کشور در قبال ایران تعریف کرد ،گرچه هیچگاه گزینۀ نظامی یا ابزارهای
فشار را از نظر دور نداشتند .عمده فعالیتهای مربوط به حوزۀ دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال
ایران در فاصلۀ سالهای  2005-1997را میتوان به شرح ذیل توصیف کرد:
 .1دیپلماسی ورزشی
مبادالت ورزشی ابزار برجستۀ دیپلماسی عمومی است .چنین نقش کاتالیزوری اغلب توسط
دولتمردان آمریکایی در صدور فرمانهایشان برای سیاست خارجی کشورشان وجود دارد.
بهعنوان مثال ،استراتژی ملی ایاالت متحده برای دیپلماسی عمومی نقش مشخصی را
به ورزش و موقعیت قابلتوجهی را برای آن در دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا قرار داده
است .مبادالت ورزشی «فعالیتی است که یک رابطۀ مشترک را میسازد و کار گروهی ،نظم،
احترام به دیگران و رعایت قوانین را آموزش میدهد .ورزش درواقع بهعنوان اولین زمینۀ
بهرسمیتشناختهشده از تبادل فرهنگی بین ایران و ایاالت متحدۀ آمریکا پس از انقالب به
سال  1998برمیگردد .ورزشکاران ازجمله در رشتههای کشتی ،فوتبال ،پینگپنگ و بسکتبال
در کشورهای یکدیگر دیدار کردند و پیام صلح و تفاهم را برای کشور میزبان خود آوردند.
چنین طرحی بهزودی بهعنوان یکی از ابزارهای موردعالقه در دیپلماسی فرهنگی آمریکا در
قبال ایران و حتی پس از کلینتون و خاتمی ،که دوران ریاستجمهوری آنها تمام شده بود،
ادامه یافت و جای خود را به دوران بوش و احمدینژاد داد (.(Asgharirad, 2012: 77
این رویدادهای ورزشی را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
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الف) مسابقات فوتبال :تیمهای فوتبال ایران و ایاالت متحده در بازیهای جام جهانی
 1998فرانسه در مقابل هم قرار گرفتند .گروهی از مفسران بالفاصله به گذشته و به نحوۀ ایجاد
روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و پکن رجوع کردند .نقطۀ شروع روندی که به برقراری رابطه
بین چین و آمریکا منجر شد بازی تیمهای پینگپنگ دو کشور در دورۀ ریاستجمهوری
نیکسون بود .این دیپلماسی در آن زمان به «دیپلماسی پینگپنگ» شهرت یافت .برخی از
مفسران چنین نتیجهگیری کردهاند که مسابقات فوتبال میتواند سرآغاز عادیسازی روابط
ایران و آمریکا تلقی شود (گزارش.)10 :1376 ،
ایاالت متحده و ایران دو بار با یکدیگر بازی کردند .اولین بازی در جام جهانی که در سال 1998
به پیروزی ایران منتهی شد .مسابقۀ دوم ،در قالب بازی دوستانه در لسانجلس ،تنها چند ماه پس
از جام جهانی صورت گرفت .در پایان این بازی دوستانه که با نتیجۀ تساوی خاتمه یافت ،بازیکنان
دو تیم اقدام به مبادلۀ لباسهای ورزشی خود کردند و حتی مذا کراتی برای مسابقۀ برگشت در
آینده صورت گرفت .گرچه ،مسابقۀ برگشت و ترتیبات بعدی دیگر هیچوقت عملی نشد .شانس
پلسازی از طریق فوتبال یک بار دیگر در سال  2004مورد آزمایش قرار گرفت؛ زمانی که تیم ملی
فوتبال ایران توسط تیم گلکسی ایاالت متحده دعوت شد تا یک بازی دوستانه را در لسانجلس
برگزار کنند .اما ،این بازی به دالیلی هیچگاه برگزار نشد ).(Asgharirad, 2012: 95
ب) مسابقات کشتی :ورزش بزرگ کشتی میتواند کشورها را با تمام تفاوتهایشان از نقاط
مختلف دنیا در کنار هم قرار دهد و یک جبهۀ مشترک تشکیل دهد .در فوریۀ سال  ،1998یک
ماه پس از اظهارات آشتیجویانۀ رؤسایجمهور ایران و آمریکا ،تیم کشتی آمریکا در جام کشتی
تختی در تهران شرکت کرد .بازدید تیم ایاالت متحده به ایران بهواسطۀ برنامۀ «جستوجو
برای زمینۀ مشترک» هماهنگ شده بود و بهزودی به عامل مهمی برای ادامۀ مبادالت بین
ایران و ایاالت متحده تبدیل شد .این مسابقات از شبکههای تلویزیونی ملی ایران پخش
شد .پس از آن ،رئیسجمهور وقت ایاالت متحده ،بیل کلینتون تیم را در کاخ سفید پذیرایی
کرد و مبادالت مردم به مردم با ایران را تشویق کرد .تیمهای کشتی ایران و آمریکا در ایاالت
متحده ده بار با یکدیگر رقابت کردند؛ این مسابقات به دو شکل رسمی و دوستانه برگزار شد،
که ا کثر این رقابتها رسمی بود و تحت نظارت تشکیالت رسمی برگزار میشد.
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 .2دیپلماسی رسانهای
با بررسی ابزارها و تا کتیکهای دیپلماسی عمومی آمریکا علیه ایران میتوان گفت ،با توجه
به قطع ارتباط رسمی بین دو کشور ،مهمترین بخش دیپلماسی عمومی آمریکا برای مقابله با
ایران دیپلماسی رسانهای است .انقالب فناوری و سایبری ،توسعۀ رسانههای جدید ،جهانی
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شدن ،گسترش مشارکت مردم در روابط بینالمللی و اهمیت یافتن مسائل بسیار پیچیدۀ
فراملی از مهمترین محرکههای دیپلماسی عمومی آمریکا در دوران فعلی است (ایزدی و ماه
پیشانیان .)4 :1391 ،مواردی از دیپلماسی رسانهای آمریکا در حوزههای مختلف رادیویی،
تلویزیونی ،فیلم و نشریات در قبال ایران به شرح ذیل است:
الــف) صــدای آمریــکا :در هشــتم آوریــل ســال  1979دولــت ایــاالت متحــده پخــش فارســی VOA
ـش تحـ ِـت پوشــش برنامههایــی از
بــرای ایــران را بــا یــک برنامــۀ نیمســاعته آغــاز کــرد .محتــوای پخـ ِ
اعدامهــای انقالبــی در ایــران ،وا کنــش آمریــکا بــه حــوادث ،و دیگــر اخبــار بینالمللــی (ماننــد بحــران
انــرژی) بــود .درواقــع متأثــر از فضــای تصاعــدی بحران در روابط دو کشــور ،صــدای آمریکا برای مقابله
بــا کاهــش نفــوذ ایــران ایجــاد شــد و هنگامــی کــه ســفارت آمریــکا در ایران تســخیر شــد ،صــدای آمریکا
پخــش و تولیــد برنامههــای روزانــه را بــه دو ســاعت در مــاه دســامبر  1979افزایــش داد .صــدای آمریکا
بــه پخــش برنامــه بــرای ایــران تنهــا از طریــق رادیــو تــا ســال  ،1996زمانــی کــه اولیــن برنامــۀ تلویزیونــی
خــود را پخــش کــرد ،ادامــه داد .اولیــن پخــش تلویزیونــی فارســی صــدای آمریــکا در تاریــخ  18ا کتبــر
 1996بــود .در طــی ســالهای دولــت اصالحــات ،تحلیــل محتوایــی و گفتمانــی برنامههــای ایــن
رســانه حا کــی از آن اســت کــه از شــدت حمــات تهاجمــی خــود در قالــب کنــش کالمــی کاســته و
متــری را در قبــال ایــران در پیــش گرفتــه اســت ).(Asgharirad, 2012: 98
رویکــرد مالی 
ازایـنرو مقطــع موردبحــث ایــن نوشــتار در دیپلماســی رســانهای آمریــکا نســبت بــه ایــران از
دو جنبــه قابــل مالحظــه اســت :یکــی ،تغییــر ابزارهــای شــنیداری بــه دیــداری کــه در علــم رســانه
و تبلیغــات از اثربخشــی و کارایــی بیشــتری برخــوردار اســت؛ و دیگــری ،تغییــر موقتــی محتــوای
تولیــدی کــه ،در کنــار حفــظ هــدف تغییرجهــت ایســتارهای افــکار عمومــی مــردم ایــران بهســوی
ترمیــم چهــرۀ آمریــکا ،از لحــن و فــرم مالیمتــری نســبت بــه برنامههــای قبــل از ایــن مقطــع
برخــوردار بــود (رنجکــش.)45 :1395 ،
ب) رادیو فردا :در ماه نوامبر سال  2002توماس دین راهاندازی رادیو فردا را با همکاری صدای
آمریکا اعالم کرد .وی در یادداشتی ماهیت و هدف از این پروژه را اینگونه ترسیم کرد که یک
ایستگاه رادیویی برای ایرانیان و در درجۀ اول ایرانیان زیر سیسال که حدود  70درصد از
جمعیت این کشور هستند است .در ابتدا مقرر شد که بهمنظور جذب جوانان ،این ایستگاه
فقط  5ساعت را به اخبار و تفسیر اختصاص دهد و بیشتر موسیقی و محتوای سرگرمی با
ترکیبی از آهنگهای فارسی و غربی پخش کند .ساعت معمول پخش شامل پانزده دقیقه
اخبار ،با فواصل مکرر پر از موسیقی فارسی و غربی ،با محتوای سرگرمی و آهنگ طراحی شده
بود(Asgharirad, 2012: 60).
یکی از اقدامات آمریکا در حوزۀ دیپلماسی عمومی تمرکز بر تنوع قومیتی ایران با ابزارهای
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مختلف همچون رادیوهای با زبان محلی است که بهطور نمونه میتوان به راهاندازی شبکۀ
رادیویی آذریزبان برای آذریزبانان داخل ایران اشاره کرد .تلویزیونهای ماهوارهای
فارسیزبان یکی دیگر از ابزارهای دیپلماسی عمومی آمریکا علیه ایران محسوب میشود.
ً
هما کنون بیش از  15کانال تلویزیون فارسیزبان ،که عمدتا در آمریکا مستقر هستند ،برای
جمعیت فارسیزبانان مقیم آمریکا ،ایران و تاجیکستان برنامه پخش میکنند (عزیزی
بساطی .)170 :1391 ،در سالهای پایانی دولت بوش پسر ،کنگرۀ آمریکا بودجهای معادل
 40میلیون دالر برای حمایت از فعالیتهای مدنی و رسانهای در ایران اختصاص داد تا به
برنامهسازی و ترویج فرهنگ غربی در داخل ایران بپردازند (ضیاییپرور.)97 :1383 ،
ج) صنعت فیلم :کارشناسان دیپلماسی فرهنگی همواره بر نقش هنر در تحریک تفاهم بین ملتها
تأ کید کردهاند .ا گر هنرمندان محصوالت هنری تولید کنند و پیچیدگیهای زندگی در میان اعضای
یک جامعه را معرفی کنند ،پس از آن فرصت گفتوگوهای عمیق ایجاد خواهد شد .ورود هنرمندان
ایرانی و آمریکایی با هم درواقع یک گام مهم در پر کردن دانش و فاصلۀ بین دو ملت است .در دولت
اصالحات ،ایران چندین نفر از فیلمسازان ایرانی و آمریکایی را تشویق کرد تا به کشورهای همدیگر
سفر کنند .سازمانهایی نیز ازجمله «جستوجو برای زمینۀ مشترک» و «بنیاد بلوط سبز» در این
زمینه وارد شدند .دیپلماسی فیلم ،که از سال  1999آغاز شده و تا به امروز همچنان ادامه داشته،
از کارگردانان ایرانی و آمریکایی ،بازیگران و منتقدان استفاده کرده است .مخملباف ،مجیدی،
عباس کیارستمی ،مشکینی ،پناهی ،قبادی و رضاییان برخی از سینما گران معروف ایرانی بودند
که به ایاالت متحدۀ آمریکا سفر کرده بودند .از طرف دیگر ،مایکل آلمریدا (مدیر هملت) ،باب کارتف
(تولیدکنندۀ را کی) و دیوید گاس کارشناسان فیلم آمریکایی بودند که به ایران سفر کردند و روابط
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خود را با سینما و صنعت فیلم این کشور گسترش دادند.
بهعنوان یکی از طر حهای اولیه در نوع خود ،در سال  ،1999مؤسسۀ فیلم آمریکا در
واشنگتن فیلم ساختۀ مجید مجیدی با نام «رنگ خدا» را نمایش داد که برندۀ جایزه نیز
شد ) .(Asgharirad, 2012: 60یکی دیگر از فیلمسازان معروف ایرانی محسن مخملباف است
که چندین بار از طریق چند برنامۀ مبادله از ایاالت متحده بازدید کرده است .در سال ،2002
مؤسسۀ فیلم آمریکایی ،گالری ملی هنر و انجمن جستوجو برای زمینۀ مشترک به مدت یک
ماه آثار مخملباف را بر روی پردۀ سینما بردند .بیش از  20فیلم از خانۀ فیلم برای مخاطبان
آمریکایی روی پردۀ سینما رفت و منتقدان دربارهشان به بحث نشستند .از طریق چندین
پروژۀ دیگر از نوع مشابه ،فیلمهایی مانند «طالی سرخ» قبادی« ،تیم ما» از رخشان بنی
اعتمادی« ،زن ناخواسته» میالنی« ،سنتوری» مهرجویی ،و دهها فیلم از کارگردانان برجستۀ
ایرانی برای نخبگان هنر آمریکا به نمایش درآمدند ).(www.sfcg.org

چیستی و چگونگی ویژ گیهای دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران ()2005-1997

 .3دیپلماسی فرهنگی
دیپلماسی فرهنگی تبادل ایدهها ،اطالعات ،هنر و دیگر جنبههای فرهنگ میان ملتها
بهمنظور تقویت تفاهم متقابل است .دیپلماسی فرهنگی درواقع تأمین منافع ملی با استفاده
از ابزارهای فرهنگی است .موارد ذیل به بررسی فعالیتهای فرهنگی آمریکا در ایران در قالب
دیپلماسی عمومی اشاره دارد.
الف) اعطای جوایز برای جذب عناصر مستعد :بنیاد ملی برای دموکراسی در راستای
حمایت و تشویق مخالفان کشورهای دیگر دو جایزۀ ساالنۀ «جایزۀ دموکراسی» و «مدال
خدمات دموکراسی» را به آنها اعطا میکند .تا کنون نیز دو مرتبه در سال  2002و  2010جایزۀ
نخست به ایران تعلق گرفته است (عبداهللخانی و کاردان.)219 :1390 ،
ب) ادارۀ امور آموزشی و فرهنگی (ای .سی .آ).
این اداره به دیپلماسی آموزشی با ایران عالقهمند است .در سال  ،2005این اداره وظیفۀ
مؤسسۀ آموزش بینالمللی ای .ای .ای .را برای آوردن دانشآموزان ایرانی به آمریکا از طریق
برنامۀ آموزش زبان خارجی اف .ال .تی .آ .بر عهده گرفت .دانشآموزان آموزش زبان انگلیسی
را قرار بود در همان زمان در طول اقامت 9ماهه در ایاالت متحده یاد بگیرند .اف .ال .تی .آ.
اولین برنامۀ نظاممند آشکار مبادالت آموزشی ایاالت متحده با ایرانیان از زمان انقالب بود که
به دالیل بسیاری بهجای پیشرفت شکست خورده بود.
اف .ال .تی .آ .در سال  2001حمایت مالی ویژهای را برای تسهیل تبادل دانشجو از
کشورهایی که آموزش زبان انگلیسی در آنها کمتر از حد معمول ایاالت متحده بود دریافت
کرد .بعد از حوادث  11سپتامبر ،دولت ایاالت متحده رویکرد امنیت ملی را نسبت به آموزش
زبان در مناطق بحرانی جهان (بهویژه چین و خاورمیانه) الزم دانست .این خواسته کنگره را
به معرفی قانون امنیت ملی زبان در سال 2003واداشت و موقعیت برنامههای مبادله از قبیل
اف .ال -.تی .آ .با هدف قرار دادن ایرانیان و معلمان آموزش زبان خاورمیانه و دانشآموزان
افزایش یافت .عالوه بر برنامههای مالی دولت ایاالت متحده ،برخی از سازمانهای ایرانی ـ
آمریکایی پشتیبانی مالی خود را برای اینگونه برنامهها ارائه دادند.
 .4دیپلماسی مبادله
دیپلماسـی مبادلـه یکـی از ابزارهـای مهـم در دیپلماسـی عمومـی آمریکاسـت .ایـن فعالیتهـا
ً
معمـوال از طریـق مبـادالت دانشـگاهی دنبـال میشـوند .برنامههایـی کـه در قالـب دیپلماسـی
ً
مبادلـه اجـرا میشـوند عمدتـا دانشـجویان ،اسـتادان دانشـگاه ،روشـنفکران و روزنامهنـگاران
را هـدف قـرار میدهنـد .یکـی از مـوارد دیپلماسـی مبادلـۀ ایـران و آمریـکا ابتـکار در زمینـۀ
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ستارهشناسـی بـود .مبـادالت نجومـی ایـران و ایـاالت متحـده ،کـه در سـال  1999آغـاز شـد و
در سراسـر دورۀ ریاسـتجمهوری آقـای خاتمـى ادامـه یافـت ،نهتنهـا باعـث افزایـش احتـرام
و شایسـتگیهای ستارهشناسـان شـد ،بلکـه دانشآمـوزان نوجـوان را بـا خواسـتههای
سـیریناپذیر بـرای کسـب دانـش درگیـر کـرد.
تحــت نظــارت بنیــاد جس ـتوجو بــرای زمینــۀ مشــترک در مــاه اوت  ،1999اولیــن گــروه از
نماینــدگان ستارهشناســی آمریــکا از ایــران بازدیــد کردنــد .اعضــای آن ستارهشناســانی ماننــد
آلــن هــال (کســی کــه ســتارۀ دنبال ـهدار هیل-بــاپ را در ســال  1995کشــف کــرده بــود) و راســل
شــوایکارت (فضانــورد ســابق آپولــو) بودنــد .نماینــدگان آمریکایــی از شــهر تاریخــی اصفهــان
بازدیــد کردنــد و جلســات متعــددی را بــا ستارهشناســان و محققــان ایرانــی برگــزار کردنــد و بنــا
بــه ادعاهــای خــود ،تحــت تأثیــر ویژگیهــای فرهنگــی و مهماننــوازی و عالقــۀ ایرانیــان در ایجــاد
روابــط دوســتانه قــرار گرفتنــد .ازآنجا کــه ایــن تجربــه موفــق بــود ،هیئــت دیگــری یــک ســال بعــد از
ایــران بازدیــد کــرد ).(Asgharirad, 2015: 81
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در ادامه به مواردی دیگر از دیپلماسی مبادله اشاره خواهد شد.
الــف) اعطــای بورســیه بــرای جــذب عناصــر مســتعد :بنیــاد ملــی برای دموکراســی هرســاله چند
ـراد بهزعــم آنــان باتجربــه و نخبــه از صنفهــای دانشــگاهی و روزنامهنــگاری کشــورهای
نفــر از افـ ِ
مختلــف و بهخصــوص مخالــف آمریــکا را در قالــب پژوهشــگر مهمــان بورســیه میکنــد؛ کــه از
ایــران نیــز هفــت نفــر طــی ســالهای اخیــر جــز آنــان بودهانــد .در ایــن بــاره دو نــوع بورســیه اعطــا
میشــود :نــوع اول بــدون اعطــای هزینــۀ ســفر و اقامــت بــوده و فقــط بــه دادن مکانــی بــرای
پژوهــش در بنیــاد و اســتفاده از کتابخانــه و شــرکت در نشس ـتها و دیگــر فعالیتهــای بنیــاد
محــدود میشــود .در نــوع دوم کــه طبــق «برنامــۀ بورســیۀ دموکراســی ریــگان ـ فاســل» انجــام
میشــود ،تمامــی هزینههــای فــرد درخواس ـتکنندۀ بورســیه پرداخــت میشــود .مــدت ایــن
بورســیه پنــج مــاه بــوده و هــر ســال بیــن  16تــا  20نفــر را پذیــرش میکننــد .افــراد پذیرفتهشــده
نیــز در طــول اقامــت خــود در بنیــاد بــه تبــادل تجربیــات ،تعامــل بــا ســایر شــرکتکنندگان،
انجــام تحقیقــات و نــگارش و بررســی بهتریــن شــیوههای اجرایــی مردمســاالری در کشــور خــود
میپردازنــد و بــا شــبکهای جهانــی از فعــاالن دموکراســی ارتبــاط برقــرار میکننــد .گفتنــی اســت
کــه تمــام بورســیهها از ایــران بورســیۀ نــوع دوم بودهانــد .جالــب اینجاســت کــه تعــداد ایرانیــان
دریافتکننــدۀ ایــن بورسهــا از دیگــر کشــورهای خاورمیانــه بیشــتر بــوده اســت .درحالیکــه
دیگــر کشــورهای ایــن منطقــه هرکــدام حدا کثــر دو بورســیه داشــتهاند ،از ایــران هفــت نفــر
بورســیه شــدهاند.
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ب) مبـادالت زیسـتمحیطی:در زمینـۀ محیطزیسـت در سـال  ،1999سـازمان «جسـتوجو
بـرای زمینـۀ مشـترک» زمینـۀ سـفر یـک گـروه از طـرفداران محیطزیسـت ایـران را بـه ایـاالت
متحـده فراهـم کـرد و چنـد نماینـدۀ دیگر ایران از ایاالت متحده بازدید کردند .در سـال  2001نیز
چهار نفر از کارشناسـان محیطزیسـت به واشـنگتن سـفر کردند .در این بازدید ،دانشـگاهیان و
فعـاالن ایرانـی بـا آمریکاییهـا (بهعنـوان مثـال ،دانشـگاه جـورج تـاون و دانشـگاه مریلنـد) دیـدار
کردنـد ).(Asgharirad, 2012: 76
ً
متقابال استادان و کارشناسانی از مؤسساتی مانند دانشگاه مریلند ،دانشگاه جورج تاون،
مؤسسۀ سیاست زمین و قانون اتحاد محیطزیست در سراسر جهان نیز از ایران بازدید کردند.
لستر براون ،یکی از طرفداران مشهور جهانی محیطزیست ،یکی از شرکتکنندگان در این
برنامه بود .او به ایران سفرکرد تا درمورد محیطزیست و مشکالت جمعیتی که ایرانیان با آن
روبهرو هستند آموزشهایی را ارائه کند ).(www.sfcg.org
 .5دیپلماسی پزشکی
دیپلماسی پزشکی شکلی از روابط دیپلماتیک است که در عین ارائۀ خدمات بهداشتی ،به
افزایش و بهبود روابط مثبت بین ملتها کمک میکند .این نوع از دیپلماسی میتواند به
کاهش تنش بین دو کشور کمک کند و برای ارائۀ یک تصویر مثبت از کشور به ارسال پزشکان
و دیگر پرسنل نیاز دارد .بسیاری از کشورها در سراسر جهان برای ارائۀ خدمات بهداشتی
موردنیاز به شهروندان خود ،بهخصوص پس از بالیای طبیعی و شرایط اضطراری ،به کمک
احتیاج دارند .در برخی موارد ،بودجۀ بهداشت و درمان کشور بهسختی میتواند به ارائۀ دارو
و امکانات الزم اساسی به بیماران بپردازد.
بالیــای طبیعــی ماننــد زلزلــه ،ســیل و خشکســالی اغلــب مــواردی غیرسیاســی هســتند ،امــا
هنگامــی کــه دولتهــا کمکهایــی را بــه دیگــر کشــورها ارائــه میکننــد ،کار امدادرســانی فرصتــی
بــرای بهبــود روابــط بینالمللــی ســرد را فراهــم میکنــد .زمینلــرزۀ  1990در ایــران و پیشــنهاد
ارائــۀ کمــک ایــاالت متحــده نمونههایــی از ایــن مــوارد هســتند .پــس از انقــاب ،چندیــن
نلــرزه ایــران را لرزانــد و در برخــی موقعیتهــای اضطــراری ،دولــت ایــاالت متحــده بــا وجــود
زمی 
تنشهــای سیاســی کمکهایــی را فراهــم کــرد .بهعنــوان نمونــه در ســال  ،2002زلزلــۀ شــمال
غــرب ایــران دولــت بــوش را بــرای ارســال غــذا ،مســکن موقــت و برخــی از تجهیــزات تصفیــۀ آب
بــه فعالیــت واداشــت و از طریــق ســفارت ســوئیس در ایــران (کــه حافــظ منافــع آمریــکا در ایــران
اســت) ایــن کمکهــا ارســال شــد.
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الف) بازیگران غیردولتی دیپلماسی عمومی آمریکا
1
 .1شورای ملی ایرانیان آمریکا (نائک)
این شورا ،که ادعا میکند نمایندۀ ا کثریت جامعۀ آمریکاییهای ایرانیتبار است ،در سال 2002
با هدف افزایش مشارکت ایرانیان آمریکا در این کشور تأسیس شد .این شورا ،در معرفی ،خود
را سازمانی غیرانتفاعی و آموزشی تعریف میکند که به سازماندهی آمریکاییهای ایرانیتبار
در یک جامعۀ منسجمتر و فعالتر میپردازد .ازاینرو ،تالش دارد با پیوند ایرانیان مقیم آنجا
با سازمانهای ایرانی و غیرایرانی ،مشارکت کامل آنها در تمامی سطوح حیات مدنی آمریکا را
تسهیل کند (عبداهللخانی و کاردان.)280 :1390 ،
نائــک ،یــک مــاه پــس از تأســیس ،کمکــی مالــی را از «بنیــاد ملــی بــرای دموکراســی» بــرای
فعالیتهــای رســانهای خــود دریافــت کــرد؛ هرچنــد ایــن شــورا میــزان مبلــغ ذکرشــده در
رســانهها ( 25هــزار دالر) را رد میکنــد .همچنیــن بــه گــزارش واشــنگتن پســت ،نائــک در فاصلــۀ
ســالهای  2002تــا  2007مبلغــی در حــدود  200هــزار دالر از ایــن بنیــاد بــرای توانمندســازی
ســازمانهای غیردولتــی در ایــران دریافــت کــرده بــود .در ایــن راســتا ،وظیفــۀ محولــه از ســوی
بنیــاد ملــی بــرای دموکراســی بــه نائــک افزایــش همــکاری بیــن گروههــا و بنیادهــای مدنــی ایرانــی
و آمریکایــی و اســتخدام کارشناســان ایرانــی بــرای ارائــۀ مشــاوره بــه گروههــای محلــی در زمینــۀ
طــرح پــروژه ،نوشــتن پروپــوزال و ارتباطگیــری بــا مرا کــز اعانهدهنــدۀ خارجــی بــود (همــان) .در
راســتای دیپلماســی عمومــی آمریــکا ،ازآنجا کــه ایــن حــوزه ،برخــاف دیپلماســی رســمی ،مجالــی
را نیــز بــرای بازیگــران غیردولتــی فراهــم م ـیآورد ،نهادهــای ذیــل نیــز در گســترش دیپلماســی
آمریــکا در قبــال ایــران نقــش داشــتهاند.
 .2بنیاد ملی برای دموکراسی
بنیاد ملی برای دموکراسی ،با شعار «آنچه برای آمریکا خوب است برای جهانیان نیز خوب
است» ،بزرگترین تأمینکنندۀ مالی فعالیتهای مخالفان کشورهای دیگر تحت پوشش
مردمساالری بوده است .هدف از تشکیل آن در سال  1983نیز اشاعۀ مردمساالری موردنظر
آمریکا با اعطای کمکهای مالی به احزاب ،رسانهها و مخالفان نظامهای کشورهای دیگر بود.
توسعۀ مردمساالری با قرائت آمریکایی ،ایجاد سازمانهای همسو با لیبرال دموکراسی غرب و
حمایت از آنها ،و حفاظت از منافع آمریکا از فعالیتهای ویژه این بنیاد است (عبداهللخانی
و کاردان.)201 :1390 ،
2
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)1. National Iranian American Council (NIAC
)2. National endowment for democracy (NED
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 .3جستوجو برای زمینۀ مشترک
این نهاد بهعنوان یک سازمان غیردولتی آمریکایی در سال  1982تأسیس شد و به امر
جستوجوی مشترکات بین ملتها و کاهش سوءتفاهم پرداخت و پروژههای خود در
ایران را بالفاصله پس از پاسخ خاتمى برای گفتوگو در سال  1998شروع کرد .در این قالب
دانشمندان ،ورزشکاران و هنرمندان ایران و آمریکا فرهنگ و جامعۀ یکدیگر را به هم معرفی
میکردند .نهاد مزبور بر ورود محققان مذهبی ،سازندگان فیلم ،فعاالن محیطزیست،
دانشجویان و ورزشکاران از هر دو کشور متمرکز بود .عالوه بر دانشجویان ،سیاستمداران و
روحانیان ایران به ایاالت متحده سفر کردند و با دانشمندان آمریکایی مالقات کردند و حتی
ً
در نهادهای مختلف سخنرانی کردند .در این دوره ،سازمانهای غیردولتی عمدتا مسئول
چنین مخاطبانی بودند.
ایــن نهــاد بــا مؤسســات دیگــر ماننــد مؤسســۀ فیلــم آمریــکا ،خانــۀ ســینمای ایــران و خانــۀ
فیلــم مخملبــاف همکاریهایــی داشــت و فیلمهایــی از کارگردانــان مشــهور ایرانــی ماننــد
مجیــدی ،عبــاس کیارســتمی ،قبــادی و مخملبــاف را نمایــش داد .همچنیــن چندیــن ســفر
بــرای فیلمســازان آمریکایــی ماننــد مایــکل آلمریــدا (مدیــر هملــت) بــه ایــران ترتیــب داد تــا بــه
دیــدار و بحــث و گفتوگــو بــا فیلمســازان و بازیگــران بپردازنــد .بــرای مقابلــه بــا بحــث برخــورد
تمدنهــا ،ایــن نهــاد بســتر الزم را بــرای کنفرانسهــا و ســمینارهایی کــه در آن مســائل مذهبــی
مــورد بحــث قــرار میگرفــت فراهــم کــرد.
1

 .4کمیتۀ آمریکاییان ـ ایرانیان پیشرو (پیک)

2

این کمیته در گزارشی میزان کمکهای دریافتی این شورا از بنیاد ملی برای دموکراسی را
بهصورت زیر اعالم میکند 25 :هزار دالر در سال  2002برای سازماندهی و برگزاری یک کارگاه
آموزشی دوروزه برای سازمانهای غیردولتی ایران در تهران که در سال  2004برگزار شد و
هادی قائمی و دخی فصیحیان از نائک در آن شرکت داشتند؛  64هزار دالر در سال  2005برای
راهاندازی یک وبسایت فارسی برای تقویت توان و ظرفیت سازمانی گروههای محلی در ایران
و افزایش همکاری آنها با سازمانهای غیردولتی بینالمللی و نهادهای خارجی؛ این کمیته
همچنین به اعطای  71هزار دالر به نائک از سوی «بنیاد اوراسیا» ،از نهادهای تحت مدیریت
و هدایت «آژانس توسعۀ بینالمللی ایاالت متحده» ،اشاره کرد که در راستای تقویت همان
وبسایت فارسی پرداخت شده بود (عبداهللخانی و کاردان.)490 :1390 ،
)1. Search for Common Ground (SFCG
)2. Progressive American – Iranian Committee (PAIC
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 .5کمیتۀ منونایت مرکزی
کمیتۀ منونایت مرکزی( 1ام .سی .سی ،).یک سازمان غیرانتفاعی توسعۀ مبتنی بر دین ،در سال
 1990پس از زمینلرزۀ منجیل برای اولینبار به ایران آمد .در پی دوستی بین ادمارتین ،مدیر
دفتر منونایت مرکزی آسیا ،و مدیرکل امور بینالملل در ایران ،صدرالدین صدر ،برنامۀ تبادل
دانشجو پیشنهاد شد و تورنتوی کانادا بهعنوان جامعۀ منونایت دانشجویان فار غالتحصیل
انتخاب شد .از آن طرف مؤسسۀ تحقیقات و پژوهشهای امام خمینی 2داوطلب میزبانی
دانشجویان منونایت مسیحی در قم شد .عالوه بر این ،برنامۀ مبادلۀ دانشجویان در سال
 1998آغاز شد و این کمیته «تورهای آموزشی» را ترتیب داد و گروههایی را به ایران برای
مسافرت تبلیغاتی اعزام کرد.
یافتههای پژوهش
سابقۀ دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران به بعد از کودتای مرداد  1332برمیگردد .دولت
آمریکا ،با توجه به کاهش محبوبیت و مخدوش شدن تصویر این کشور نزد افکار عمومی
و نخبگان ایرانی در پی مداخلۀ مستقیم در جریان کودتا ،درصدد برآمد تا از طریق در پیش
گرفتن سیاستهایی در قالب دیپلماسی عمومی به ترمیم چهرۀ منفی خود بپردازد .عمدۀ این
اقدامات در دهههای  1330تا اواخر دهۀ  1350شامل برنامههای سپاه بهداشت (دیپلماسی
ً
پزشکی) ،دیپلماسی رسانهای عمدتا دولتی ،برنامۀ مبادله (برنامۀ فولبرایت) و دیپلماسی
فرهنگی بود که دو خصیصۀ بارز داشت :نخست ،جنبۀ دولتی دیپلماسی عمومی آمریکا پررنگ
بود و کمتر نهادهای غیردولتی نقشی داشتند .دوم ،بیشتر بر نوع دیپلماسی عمومی سنتی و
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یکسویه مبتنی بود و کمتر از فناوریهای ارتباطی و سایبری استفاده میشد.
مقطع سالهای 1376تا  1384از پارهای جهات شبیه دورۀ پس از کودتای  1332در
دوران دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران است .با وقوع انقالب اسالمی ایران و حوادثی
که به قطع روابط دو کشور منجر شد ،دوران جدیدی از شروع و تصاعد دشمنی بین دو کشور
ـ از تحریمهای اقتصادی تا عملیات آزادسازی گروگانهای آمریکایی در ایران و حمایت از رژیم
بعث صدام و گروههای مخالف جمهوری اسالمی ایران ـ آغاز شد .لیک ،با روی کار آمدن
دولت اصالحات در ایران و همزمانی روی کار آمدن دموکراتها در آمریکا ،عرصۀ جدیدی برای
تشدید فعالیتهای دیپلماسی آمریکا در ایران به وجود آمد .در این دوران ،عمده فعالیتهای
دیپلماسی عمومی آمریکا در قالب دیپلماسی ورزشی ،دیپلماسی رسانهای ،دیپلماسی
)1. Mennonite Central Committee (MCC
)2. Imam Khomeini Education and Research Institute (IKERI
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فرهنگی ،دیپلماسی مبادله و تاحدی دیپلماسی پزشکی بوده و نقش پیشرفتهای فناورانه
و فناوریهای ارتباطات و اطالعات در اشکال دیپلماسی عمومی پررنگ است .از طرف دیگر،
ً
دیپلماسی عمومی صرفا جنبۀ دولت با دولت نداشته و شامل اشکال مختلف دولت با دولت،
دولت با جامعۀ مدنی و بخش غیردولتی با بخش غیردولتی است.
بحث و نتیجهگیری
سالهای  1376تا  1384نقطۀ عطفی در سیاست خارجی ایران و روابط با جهان خارج به شمار
میرود .روی کار آمدن دولت اصالحات و در پیش گرفتن سیاست تنشزدایی با جهان خارج
فرصتی را برای سایر کشورها جهت توسعۀ روابط یا کاهش خصومتهای دو دهۀ گذشته فراهم
کرد .ایاالت متحدۀ آمریکا ،با روی کار آمدن آقای خاتمی ،با این دیدگاه که اوضاع عوض خواهد
شد تالش کرد تا با بهرهگیری از دیپلماسی عمومی در غیاب روابط رسمی دیپلماتیک به بهبود
روابط و ترسیم چهرۀ منفی خود در طول سالیان پس از انقالب بپردازد .گرچه رویکرد دیپلماسی
عمومی آمریکا در این مقطع زمانی ،خود ،به دو دوره قابل تفکیک است .دورۀ اول که مصادف
با ریاستجمهوری بیل کلینتون و حا کمیت دموکراتها در آمریکاست به علت نزدیکی نسبی
تفکرات با جریان اصالحات در ایران ،دیپلماسی عمومی آمریکا بیشتر درصدد ترمیم تصویر منفی
گذشته و استفاده از بازیگران غیردولتی همچون تیمهای ورزشی یا برنامۀ مبادله است .از نکات
برجستۀ دیپلماسی عمومی آمریکا در این زمان در قیاس با دورههای تاریخی گذشتۀ این کشور
در ایران ،میتوان به دیپلماسی عمومی غیررسمی؛ دیپلماسی مبتنی بر مبادالت مردم بر مردم؛
ورود نهادهای غیردولتی همچون مؤسسۀ منو نایت مرکزی ،بنیاد جستوجو برای پیشرفت،
بنیاد دموکراسی ،فدراسیونهای ورزشی ،رسانههای غیردولتی و...؛ دانشبنیان و اطالعات ـ
ارتباطمحور بودن دیپلماسی عمومی آمریکا؛ کاربست دیپلماسیهای عمومی جدید همچون
دیپلماسی پزشکی و دیپلماسی ورزشی؛ و تأ کید بر اشاعۀ مردمساالری جهت تغییر رفتارهای
ایران اشاره کرد .در دورۀ دوم که با روی کار آمدن بوش پسر رقم خورد و با حوادث یازده سپتامبر
تشدید شد ،رویکرد آمریکاییها نفوذ به افکار عمومی ایرانیان ،تضعیف ساختارهای جمهوری
اسالمی و بیشتر از نوع تهاجمی دیپلماسی عمومی بوده و بیشتر حالت دولت-محور و مبتنی بر
کاربرد رسانهها ،مطبوعات و برنامههای ماهوارهای است.
در این راستا و با توجه به گفتههای پیشین ،آنچه در قالب سیاستها یا پیشنهادها
میتواند مدنظر سیاستگذاران ایرانی در حوزۀ سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی قرار گیرد
به شرح ذیل است:
 .1با توجه به پیشرفتهای فناورانه در حوزۀ ارتباطات و اطالعات و در اختیار داشتن
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ابزارهای رسانهای متعدد در آمریکا ،لزوم تقویت دیپلماسی رسانهای جمهوری اسالمی
ایران در آمریکا بیشازپیش است .در جوامع امروزین ،مبنای تفکر و کنش افراد دادههای
بهدستآمده از طریق رسانهها و ابزارهای اطالعرسانی ،که میانجی یا عامل واسطهای 1نامیده
میشوند ،است .هما کنون با توجه به حجم جریان ارتباطات و تولید محتوای رسانهای از
سوی آمریکا نسبت به ایران که با اغراض سیاسی نیز در هم پیچیده شده است ،الزم است تا
کفۀ توازن در این نوع دیپلماسی تا حدی به نفع کشورمان تقویت شود.
 .2دیپلماسی عمومی فرصت بینظیری برای ترسیم چهرۀ واقعی از فرهنگ و هویت اصیل
ً
ایرانی ـ اسالمی کشورمان با ابزارهای مختلف و عمدتا مردمنهاد است .در طول چهار دهۀ
گذشته تالش مغرضانهای از سوی دولتمردان آمریکایی در راستای مخدوش کردن چهرۀ
ایران نزد افکار عمومی جامعۀ این کشور جهت توجیه سیاستهای خصمانۀ آمریکا در قبال
ایران صورت پذیرفته است .جای دارد تا ضمن شناسایی عناصر هویت ایرانی ،غنای نهفته
در این فرهنگ و هویت چندهزارساله به مردم آمریکا معرفی شود.
 .3برخالف گذشته که حوزۀ سیاست خارجی ملک طلق دولتها تلقی میشد ،امروزه در اثر
فرایند دموکراتیزاسیون جوامع و ویژگی افقی بودن روابط نهادهای مردمنهاد در سطح بینالمللی،
اینگونه نهادها از کارایی و اثربخشی بهینهتری نسبت به دولتها در عرصۀ دیپلماسی عمومی
برخوردارند .حمایت از تشکیل و فعالیت نهادهای غیردولتی جهت ایفای کارکردهای دیپلماسی
عمومی و درنتیجه تأمین منافع ملی از اهمیت و ضرورت شایانی برخوردار است.
 .4دیپلماسی عمومی برای دولتمردان آمریکایی نمود سیاست «هویج» در مقابل سیاست
«چماق» یا ابزارهای نظامی و فشار است .درواقع آمریکاییها در سیاست خود در قبال ایران به
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همزمانی کاربست دو سیاست بهظاهر متعارض باور دارند .از یکسو میکوشند تا با استفاده از
ابزارهای دیپلماسی عمومی که از ژست مردمی و با بار مثبت همراه است ،دیدگاه و افکار عمومی
ایرانیان را نسبت به چهرۀ منفی خود تغییر دهند و با نفوذ در افکار عمومی ،زمینۀ فشار مردم
بر نظام سیاسی را فراهم آورند .از دیگر سو ،با استفاده از ابزارهای یکجانبه یا چندجانبه از
بهکارگیری سیاستهای فشار خود همچون اعمال تحریمهای غیرانسانی حتی در حوزۀ غذا و
دارو ،مداخالت منطقهای ،روی کار آوردن گروههای ضد ایرانی و ضد شیعی در منطقه و حتی
ترور دانشمندان هستهای سیاستهای خود را بر نظام سیاسی ایران تحمیل کنند .در این
وضعیت باید به خاطر داشت که بهکارگیری دیپلماسی عمومی آمریکاییها درواقع پردۀ اول
دستیابی به اهداف آنها در قبال ایران است و ماهیتی فریبکارانه دارد.
1 Mediated Trust

چیستی و چگونگی ویژ گیهای دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران ()2005-1997
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فصلنامه علمیـ پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،شمارۀ .103-122 :33
معبادی ،حمید ( .)1381چالشهای ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمی.
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واعظی ،محمود و افسانه احدی ( .)1389دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی ،تهران :مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژیک.

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

151

مقاله

 ترجمۀ، کارکرد قدرت نرم در روابط بینالملل: دیپلماسی عمومی نوین.)1388( ویلسن و همکاران
.) دانشگاه امام صادق (ع: تهران،رضا کلهر و محسن روحانی
 فصلنامه بینالمللی،» «جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی.)1388(  ناصر و افسانه احدی،هادیان
.85-117 :3  شمارۀ،روابط خارجی
وا کاوی سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه فصلنامه،.)1392(  ناصر و روحاالمین سعیدی،هادیان
.33-61 :68  شمارۀ،راهبرد
Asgharirad, J. (2012). U.S public diplomacy towards Iran during the George
w.Bush era, PhD, university berlin.
Charles,Smith and Rosen ,Micheal(2014) Public Diplomacy;In Practice and
Theory,Palgrave Press.
Wingenbach, Ch. e. (1961). The Peace Corps: who. How and where. Contributors:
John Day co.
www.americansecurityproject.org. (Matthew Wallin, August 2012)
iranprimer.usip.org/blog/2013/may/13/sport-iiran-and-us-wrestle-different-way
Garrett Nada.
www.sfcg.org/Documents/CPRF/april_2008.pdf
www.sfcg.org/Documents/CPRF/feb_2006.pdf
www.commongroundnews.org/article.php?id=21764&lan=en&sp=0
www.sfcg.org/Documents/CPRF/CPRFJune2000.pdf
WWW.insideiran.org
Persian.iran.usembassy.gov/nycwrestling.htm
www.sfcg.org/Documents/CPRF/CPRFJune2000.pdf
WWW.Usaid.gov/our work/humanitarian assistance/disaster assistance/iranprimer.
usip.org/blog/2013/may/13/sport-iiran-and-us-wrestle-different-way
www.sfcg.org
www.flta.fulbrightonline.org/about-program-history.html
www.washingtonpost.com/wpsrv/ inatl/zforum/99/inatl081099.htm
www.wisegeek.com/what-is-medical-diplomacy.htm
WWW.Usaid.gov/our work/humanitarian assistance/disaster assistance/.
www.AmericanSecurityProject.org Lí�via Pontes Fialho and Matthew Wallin, August
2013, reaching for an Audience U.S public diplomacy towards Iran
www.Arshives.gov
www.Aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1352801489p1.php.
(mansori,javad,91)83.

ســال اول
شمارهیکــم
1400 بهــــار

152

فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ

شماره  /1سال  /1شماره مسلسل  / 1بهار 153 _ 182 /1400
Quarterly of –Strategic Studies of Culture
Vol.1, Series.1, No.1, Spring 2021/ 153-182

بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی
(مورد مطالعه :جوانان شهر تهران و والدین آنها)
● نازنین همتیان ،1سمیه تاجیک اسماعیلی

2

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میزان استفاده از شبکۀ اجتماعی تلگرام با شکاف نسلی و نیز ارائۀ
راهبردهایی در حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی است .پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی -
پیمایشی است .جامعۀ آماری شامل تمامی جوانان  28تا  32سالۀ شهر تهران ،که از شبکۀ اجتماعی
اینستا گرام استفاده میکنند ،به همراه والدین آنهاست .حجم نمونه با استفاده از روش کفایت نمونه
 556نفر در نظر گرفته شد .ابزار اندازهگیری پرسشنامه است که روایی آن ،به شیوۀ روایی صوری ،و
پایایی آن ،با محاسبۀ ضریب آلفای كرونباخ ،برای تمامی متغیرها بین  0/79تا  0/94محاسبه شد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که میان استفاده از تلگرام با اهمیت دین ،همنوایی با
ارزشهای مردساالرانه ،پذیرش گروههای مرجع سنتی ،تغییر معیارهای داوری اخالقی ،سودجویی،
دانستن خود رابطه وجود دارد .قویترین رابطۀ استفاده از تلگرام با همنوایی با
شهروند جهانی
و
ِ
ِ
ارزشهای مردساالرانه ( ،)r=0/24و بعد از آن ،با اهمیت دین ( )r=0/20است .استفاده از تلگرام با
اهمیت خانواده ،گرایش به ارزشهای دنیوی/معنوی ،عرفیشدن نهادی/فرامادی ،مشارکت در
فعالیتهای مدنی ،و شهروند محلی دانستن خود رابطهای ندارد (.)p<0/05
واژ گان کلیدی
شکاف نسلی ،تلگرام ،جوانان ،والدین ،شهر تهران.

تاریخ پذیرش1400/03/27 :
تاریخ دریافت1400/03/11 :
 .1کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
nazanin.hmt@gmail.com

 .2عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
s.t.esmaeili@gmail.com
ایران( .نویسنده مسئول)
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مقدمه
رسانههای اجتماعی از قبیل تلگرام ،اینستا گرام ،فیسبوک و ...امروزه به بخش جداییناپذیر
زندگی بسیاری از مردم علیالخصوص قشر جوان تبدیل شدهاند و به دلیل سهولت دسترسی
به آنها ،کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کردهاند .مهمترین و ابتداییترین پیامد
استفاده از اینترنت بهوجودآمدن تغییرات در سبک زندگی است ،پس بهجرئت میتوان

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

154

گفت که اینترنت قدرتمندترین و فرا گیرترین عامل ایجاد فرهنگ تأثیرگذار در جامعه است که
ا گر بهدرستی این موقعیت مدیریت شود ،میتوان با جهتدهی صحیح از تنوع سبکهای
زندگی ،اطالعات و خدمات شبکههای مجازی استفاده کرد و با آموزش رسانهای به والدین
و جوانان گزند ناشی از شبکههای مجازی را به حداقل ممکن رساند .اما این مهم منوط به
شناسایی میزان و ابعاد این تأثیرات است .عصر دوم رسانهها ،كه از دیدگاه نظریهپردازان
با ظهور و شكلگیری نوع جدیدی از جامعه همراه شده است ،از طریق ادغام فناوریهای
جدید ارتباطی ماهوارهای با رایانه ،تلویزیون و تلفن ظاهر شده است .در اثر چنین ادغامی،
جانشینهای تازهای برای سیستم قبلی ،كه محدودیتهای فنی جدیای داشت ،به وجود
آمدهاند و این احتمال بسیار قوت میگیرد كه نظامی مشترك از تولیدكنندگان ،توزیعكنندگان
و مصرفكنندگان به وجود آید.
شكاف نسلها جامعه را از تكاپو و اشتیاق نسلهای جوان و تازهنفس محروم میکند
و عرصه را بر خالقیت و نوآوری تنگ میكند ،جامعه را از تبدیل شدن به یك پیكر واحد
بازمیدارد ،انسجام سازندۀ آن را بر هم میزند ،تجارب پرسابقه و مهارتهای ارزشمند رفتاری
و عملكردی نسلهای زنجیروار را عقیم میگذارد و راههای پیشرفت را مسدود میكند.
گسترش شهرنشینی و پیشرفت با سرعت باالی فناوری بهخصوص در زمینۀ ارتباطات
باعث شده نسل جدید در دنیایی بسیار متفاوتتر با دنیای والدین خود زندگی کند ،که
این موضوع سبب میشود فرهنگها ،هنجارها ،ارزشها و ...برای نسل جوان تغییر کند،
و این تفاوت در درونی کردن ارزشها و ضعف در انتقال فرهنگ موجب بروز پدیدۀ شکاف
نسلی میشود .شکاف نسلی بین والدین بهعنوان نسل دیروز و فرزندان بهمثابۀ نسل امروز
یکی از مهمترین مسائلی است که در حوزۀ آسیبشناسی خانواده وجود دارد .به عبارت
دیگر ،ساختار روابط میان والدین و فرزندان در خانوادۀ هستهای مدرن دستخوش دگرگونی
بنیادین شده است .در خانوادۀ معاصر ،به دالیل مختلفی چون افزایش فردگرایی ،اهمیت
یافتن حقوق فردی ،کاهش اقتدار والدین بهویژه پدر ،و افزایش سریع و وسیع ارتباطات
اجتماعی فرزندان فاصلۀ بیشتری با والدین پیدا کردهاند (زمانیان.)81 :1387 ،
شبکههای مجازی از این قبیل کارکردهای فراوانی دارند ،ازجمله :کارکرد خبری ،کارکرد
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آموزشی ،کارکرد تجاری ،کارکرد سیاسی ،کارکرد فرهنگی و . ...نسل جوان امروز نسبت به نسل
گذشته با سرعت بیشتری از والدین خود رشد میکند .برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی
اینترنت ،باید در جهت آ گاهسازی خانوادهها تالش کرد (امیدوار و صارمی.)42 :1381 ،
اینترنت بهمثابۀ یک تیغ دولبه است که با آموزش صحیح و فرهنگسازی میتوان
استفادههای فراوانی از آن کرد .در غیر این صورت ،با استفادۀ نامناسب ،آموزش غیراصولی
ْ
کاربری هویت اجتماعی و فردی انسان بهوسیلۀ آن از بین میرود (احمدی و
نبود فرهنگ
و ِ
احیایی.)12 :1392 ،
والدین و یا افرادی از نسلهای گذشته که کمتر درگیر فضای مجازی هستند وجود چنین
برنامههایی را عامل فاصله گرفتن خانوادهها از یکدیگر میدانند و بهشدت به آن انتقاد دارند.
جوانان نیز مدام به دنبال توجیه و ارائۀ توضیح دربارۀ فواید فضای مجازی هستند و درنهایت
اختالفاتی در این زمینه بین جوانان و نسل گذشته به وجود آمده است و به شکاف نسلی
دامن میزند.
بنابراین در شرایط کنونی که گرایش جوانان جامعۀ ما به شبکههای اجتماعی از قبیل
تلگرام ،اینستا گرام ،فیسبوک و ...رو به افزایش است ،این استفادههای افراطی از یکسو
ً
بعضا به وابستگی و اعتیاد به ایندست شبکههای اجتماعی منجر شده و از سوی دیگر ،عدم
همگامی والدین در این زمینه باعث به وجود آمدن شکاف نسلی میشود .به تعویق انداختن
پژوهشهایی در این حوزه میتواند اثرات زیانباری بر خانوادهها و سپس در حوزههای دیگر
اجتماع ازجمله آموزش و پرورش ،بازار کار و ...بر جای بگذارد.
ازآنجاییکـه جامعـۀ ایـران در حـال گـذر از سـنت بـه مدرنیتـه اسـت ،نسـل جـوان امـروزی
میخواهـد راه زندگـی خـود را خـودش تعییـن کنـد و بـه دلیـل نداشـتن برنامهای درسـت که هم
بـا روحیـات خـودش سـازگار باشـد و هـم بـا ارزشهـای خانـواده و جامعـه ،بـه دنبـال سـبکهای
زندگـی افـراد دیگـر در شـبکههای اجتماعـی مـیرود .از سـویی دیگـر ،محتـوای بـاز و فضـای آزاد
در اینگونـه شـبکهها زمینـۀ نگرانـی خانـواده و حتـی حکومـت را فراهـم کـرده ،لـذا پژوهـش در
ایـن زمینـه بـرای رسـیدن بـه دیدگاههـای مختلـف و پیـدا کـردن راهحـل بسـیار ضـروری بـه نظـر
میرسـد .پژوهشهـای زیـادی در حـوزۀ مطالعـه و بررسـی تأثیـر یـا رابطـه بین رسـانهها و شـکاف
نسـلی انجـام شـده ،امـا نـوآوری پژوهـش حاضـر در ایـن اسـت کـه از میـان وسـایل ارتباطـی و
رسـانههای نویـن ،شـبکههای اجتماعـی و یکـی از پرکاربردتریـن آنهـا (تلگـرام) را بـرای بررسـی
انتخاب کرده و تالش میکند تا رابطۀ میان اسـتفاده از این شـبکۀ اجتماعی را با شـکافنسـلی
میـان دو نسـل (جوانـان و والدیـن) بررسـی و تحلیـل کنـد ،چـرا کـه رسـانههای نویـن و بهویـژه
شـبکههای اجتماعـی بـا سـرعت بیشـتری گسـترش پیـدا کردهانـد و بـه نظـر میرسـد تبعـات و

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

155

مقاله

آثـار آن نیـز بـا سـرعت بیشـتری گسـترش مییابـد .و از سـوی دیگـر ،تلگـرام ،بـه علـت کارکردهـا،
ظرفیتهـا و قابلیتهـای زیـاد ،جوانـان را بیـش از هـر قشـر دیگـری بـه خـود جـذب کـرده و
شناسـایی رابطـۀ میـان ایـن شـبکهها و شـکافنسـلی میتوانـد ابعاد تـازهای از نقـش و تأثیر این
رسـانههای نویـن را در ابعـاد مختلـف زندگـی کاربـران ،بهویژه شـکافنسـلی آنان با والدینشـان،
نمایـان کنـد .هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر مطالعۀ نقش تلگرام در شـکافنسـلی بهمنظور ارائۀ
راهبردهایی در حوزۀ سیاسـتگذاری فرهنگی در حوزۀ اسـتفاده از فضای مجازی اسـت .بر این
مبنـا ،مسـئله و دغدغـۀ اصلـی پژوهـش پاسـخگویی به این سـؤال اسـت که آیا اسـتفاده از تلگرام
در شـکاف بیننسـلی میـان جوانـان و والدیـن آنهـا نقـش دارد .و سـؤال فرعـی پژوهـش ایـن
اسـت کـه کـدام راهبردها ،برنامهها و سیاسـتگذاریها برای اسـتفادۀ مطلـوب از فضای مجازی
بهمنظـور کاهـش شـکاف نسـلی میـان والدیـن و جوانان قابـل ارائهاند .ازایـنرو ،پژوهش حاضر
بهمنظـور مطالعـۀ نقـش تلگـرام در شـکاف بیننسـلی در میـان آن دسـته از جوانـان ( 28تـا 32
سـاله) کاربـر تلگـرام کـه والدیـن آنهـا از تلگـرام اسـتفاده نمیکننـد طراحی و اجرا شـده اسـت .بر
همی�ن مبن�ا ،فرضی�ۀ اصل�ی پژوه�ش عب�ارت اس�ت از« :بی�ن اس�تفاده از تلگـرام بـا شـکاف نسـلی
بیـن والدیـن و جوانـان ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد».
پیشینۀ پژوهش
بوداغی ( )1397در تحقیقی به بررسی تطبیقی تأثیر تلگرام بر شکاف نسلی در بین خانوادههای
شمال و جنوب شهر تهران پرداخته است .این تحقیق قصد دارد ارتباط بین استفاده از تلگرام
و شکاف نسلی را در خانوادههای تهرانی مورد بررسی قرار دهد .به این منظور ،تلگرام با ابعاد
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(محتوا و فرهنگپذیری) و شکاف نسلی با ابعاد (ارزشی ،رفتاری ،ارتباطی و نگرشی) مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند .یافتهها حا کی از آن است که بین تلگرام و ابعاد آن با شکاف نسلی
تفاوت معناداری در بین خانوادههای شمال و جنوب شهر تهران وجود ندارد.
رشــیدی تــوت ( )1396در تحقیقــی بــه بررســی عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی مؤثــر بــر شــکاف
نســلی بیــن دختــران و مــادران در شــهر یاســوج پرداختــه اســت .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه
بیــن میــزان اســتفاده از شــبکههای مجــازی ،تعــداد اعضــای خانــواده ،شــدت پیونــد دوســتان
بــا شــکاف نســلی رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و همبســتگی میــان میــزان اســتفاده
از تلویزیــون داخلــی و شــکاف نســلی معکــوس بــود؛ بدیــن صــورت کــه هرچــه میــزان اســتفاده
از تلویزیــون داخلــی بیشــتر باشــد ،شــکاف نســلی کاهــش پیــدا میکنــد و برعکــس .همچنیــن
شــکاف نســلی بــر حســب وضعیــت اشــتغال مــادر تفــاوت معن ـیداری را نشــان داد .در کل،
تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره نشــان داد کــه متغیرهــای مســتقل  14/5درصــد از تغییــرات
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شــکاف نســلی بیــن دختــران بــا مادرانشــان را تبیی ـن میکننــد.
فالح شجاعی ( )1395در پایاننامۀ خود با عنوان «بررسی جامعهشناختی تأثیرات
شبکههای مجازی تلگرام و وایبر بر شکاف نسلی بین دختران  16تا  20سال با والدین خود
در منطقۀ رباطکریم» نشان میدهد که میان میزان استفاده از شبکههای مجازی و شکاف
نسلی رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرامرزیانی ،هاشمی و فرهنگی ( )1395در پژوهشی با عنوان «نقش استفاده از شبکههای
اجتماعی تلفن همراه بر ارزشهای اجتماعی (مورد مطالعه :جوانان و میانساالن سا کن در
شهرهای پنج استان کشور)» نشان دادند که بین استفاده از شبکههای اجتماعی موبایلی و
میزان تفاوتهای ارزشی بیننسلی رابطه وجود دارد .اما در بیشتر موارد این همگرایی مثبت
نیست و به کاهش گرایش نسلهای جوان و میانساالن به ارزشهای اجتماعی جامعۀ ایرانی
منجر شده است.
آزادینژاد ( )1392در پژوهشی به بررسی تأثیر رسانههای الکترونیکی (اینترنت) در شکاف
نسلی بین فرزندان و والدین خانوادههای تهرانی پرداخته است .یافتههای این پژوهش
مستدل بر این است که «محتوای اینترنت» و «برقراری ارتباط در این فضای مجازی» بر
ایجاد شکاف نسلی میان فرزندان و والدین در خانوادههای تهرانی تأثیر دارند .اما دوستیابی
بهعنوان یکی از شقوق «فرهنگپذیری» و همچنین برخورداری آنها از اینترنت تأثیری در
شکاف میان این دو نسل ندارد .فرضیههای دیگر این تحقیق ،که با ارزیابی و اندازهگیری
شاخصها و مؤلفههای پیشگفته در پی اثبات تأثیر اینترنت بر شکاف نسلی میان والدین و
فرزندان در خانوادههای تهرانی بودند ،رد شدند و گواه آن هستند که اینترنت بر ایجاد این
شکافها بیتأثیر است.
کریشن 1و همکارانش ( )2016دریافتند که وابستگی ،تعلق ،تعامل و نوآور بودن انتظارات
پایه برای استفاده از شبکههای اجتماعی با توجه به نوع همگروه نسلی هستند .درواقع،
درک نیازهای انگیزشی منحصربهفرد باعث میشود تا اختالف میان گروههای نسلی به میزان
قابلتوجهی کاهش یابد.
کالرک )2009( 2در تحقیقــی بــه بررســی رســانههای دیجیتــال و شــکاف نســلی پرداختــه
اســت .نتایــج بهدس ـتآمده نشــان میدهــد گرچــه رســانههای دیجیتــال از لحــاظ اقتصــادی
بهصرفـه هســتند ،ولــی اختــاف بیــن نسـلها را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .امــا آنچــه
مهــم اســت ایــن اســت کــه والدیــن و فرزنــدان میتواننــد بــر روی ایــن شــکاف نســلی حاصــل از
1. Krishen
2. Clark
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ایــن نــوع رســانه تأثیــر بگذارنــد و آن را کنتــرل کننــد.
النگ و همکارانش ( )2007در تحقیقی با عنوان «تأثیر اینترنت بر رشد خودهویتی جوانان»
به تأثیرات اینترنت بر شکلگیری هویت فردی جوانان چینی میپردازند .نتایج این تحقیق
نشان داد که کاربرد اینترنت نهتنها بر چهار ُبعد از رشد هویت تأثیر میگذارد ،بلکه شیوههای
جدیدی از درک صورتبندی هویت نیز در میان آنان مشاهده میشود.
مروری بر سوابق تجربی داخلی و خارجی نشان میدهد که پژوهشگران پیشین هریک
متناسب با محور و موضوع مورد مطالعۀ خود به بررسی جنبههای مختلف ،آثار مثبت
و منفی و تبعات استفاده از شبکههای اجتماعی و تلگرام در حوزهها و جنبههای مختلف
زندگی کاربران پرداخته و همچنین عوامل مؤثر بر شکاف نسلی را بهطور مستقل یا در ارتباط
با متغیرها مورد بررسی قرار دادهاند ،اما هیچیک از پژوهشها بهطور مستقیم به بررسی نقش
استفاده از شبکههای اجتماعی بهویژه تلگرام در شکاف نسلی میان فرزندان با والدین آنها
مبادرت نورزیدهاند؛ امر مهمی که پژوهش حاضر درصدد دستیابی به آن بوده است .از سوی
دیگر ،با توجه به ناهمخوانی نتایج برخی پیشینههای پژوهشی با یکدیگر ،ضرورت انجام
تحقیق در این زمینه همچنان وجود دارد.
مبانی نظری پژوهش
شبکههای اجتماعی گونهای از رسانههایی هستند که بعد از رسانههای جمعی ظهور یافته
و امکان تعامل میان تولیدکنندۀ پیام و دریافتکنندۀ آن را فراهم میآورند ،بدین معنا که
در این رسانهها مخاطب و یا گیرندۀ پیام منفعل نبوده و به تعامل پویا و فعاالنه با پیام،
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فرستنده ،فرایند ارسال و دریافت ،و بستر ارائۀ پیام میپردازد و امکان ایجاد تغییرات در پیام
ارسالی و بازنشر آن را دارد و به افراد دیگر پیامی ترکیبشده با اندیشهها و آموزههای فکری
خود را بازنشر میدهد .شبکههای اجتماعی به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از
افراد دیگر ،فار غ از محدودیتهای زمانی ،مکانی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،را میدهد.
افراد با حضور در شبکههای اجتماعی از مزایای حضور در این اجتماع مجازی نظیر حمایت
اطرافیان ،اطالعات ،عواطف و احساسات برخوردار شده و اغلب جوانب زندگی واقعی خود
را ،که نیازمند حضور فیزیکی افراد در کنار یکدیگر نیست ،در این اجتماعات مجازی تجربه
میکنند (ا کبریتبار و هزار جریبی« .)10 :1392 ،شبكه مجموعهای از نقاط اتصال یا گرههای
بههمپیوسته است .نقطۀ اتصال یا گره نقطهای است كه در آن یك منحنی خود را قطع
ً
میكند .اینكه نقطۀ اتصال چه چیزی است مشخصا به نوع شبكههای موردنظر بستگی دارد»
(كاستلز.)544 :1380 ،
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ـکویی مبتنــی بــر رایانــش ابــری اســت.
تلگــرام یــک ســرویس پیامرســان متنبــاز چندسـ
ِ
کاربــران تلگــرام میتواننــد پیامهــا ،تصاویــر ،ویدئوهــا و اســناد (همــۀ انــواع پروندههــا پشــتیبانی
ً
میشــود) خودویرانگــر و رمزنگاریشــده تبــادل کننــد .تلگــرام رســما بــرای اندرویــد ،وینــدوز فــون
و آیاواس (ازجملــه تبلتهــا و دســتگاههای بــدون وای-فــای) در دســترس اســت (وبســایت
متــا فــور یــو.)43 :1397 ،1
در پژوهش حاضر ،در حوزۀ تغییرات فرهنگی ـ اجتماعی که حاصل تحوالت فناورانه
هستند ،از آرای مانوئل کاستلز بهره بردهایم.
در سه دهۀ اخیر ،مانوئل کاستلز مطالعات گستردهای در زمینۀ ارتباطات داشته و
نظریههای مشخصی در فضای اطالعات و ارتباطات ارائه کرده است ،مفاهیمی چون فضای
جریانها ،هویت شبکهای ،جامعۀ شبکهای و ،...اما در کتاب خود بهطور ویژه به مضمون
«قدرت» و طبیعت ساختار قدرت در محیط ارتباطی جدید میپردازد .او در این کتاب نگاهی
سیستمی و کلنگر به مفهوم قدرت دارد و گسترۀ وسیعی از عوامل شامل تجارت ،علوم
عصبشناختی ،رسانه ،فناوری و مهمتر از همه سیاست را مطالعه میکند و تأثیر هریک از این
عوامل را در ساخت مفهوم قدرت بررسی میکند .مطالعات نمونهای او در این کتاب شامل
مقررات جهانی رسانه ،جنبشهای زیستمحیطی ،نقش اینترنت در مبارزات انتخاباتی
اوباما و کنترل و سانسور رسانهها در روسیه و چین میشود (جوادینیا ،عرفانیان ،عابدینی و
بیجاری.)600 :1391 ،
او پیشتر در کتاب عصر اطالعات تأ کید داشت که بهواسطۀ شبکهها ما ساختاری پویا
و مملو از فرصتها در اختیار داریم که توسط هیچکس کنترل نمیشود ،اما در این کتاب
بهروشنی میگوید که «منطق شبکهها» میتواند تغییر کند .او این مضمون را در چند
مطالعۀ نمونهای از سراسر جهان دنبال میکند و توجهی عمیقتر به جنبشهای اجتماعی
در شبکههای مجازی دارد .کاستلز در کتاب چهار وجه از قدرت را در شبکهها متمایز میکند:
 :Networking Power .1قدرتی که هر کس و هر چیزی را در شبکهها دربرمیگیرد .به استناد
این قدرت ،او به مضمون «تودۀ خودـارتباط» میرسد که مهمترین مضمون کتاب است.
 :Network Power .2این قدرت ناشی از پروتکلهای ارتباطی شبکههاست .ارتباطات باید بر
استانداردهای مندرج در ساختار و مدیریت شبکهها مبتنی باشد.
 :Networked Power .3بیانگر قدرت گروههای خاص نسبت به گروههای دیگر در فضای
شبکهای است .این قدرت مشابه مدیریت و تصمیمگیری سازمانی است که در شبکهها
اعمال میشود.
1. www.meta4u.com
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 :Network-Making Power .4ظرفیت راهاندازی و برنامهریزی یک شبکه توسط مالکان
آنها یا کسانی که بر شبکه کنترل دارند ،مانند شرکتهای رسانهای یا دولتها .از نظر
کاستلز ،این شکل از قدرت مهمترین شکل قدرت است و بیش از همه در کتاب مورد
تحلیل قرار گرفته است (پاستر.)55 :1377 ،
کاستلز معتقد است تا پیش از انقالب اطالعات ،ساختار شبکهها محدود بود و نهادهای
اجتماعی بروز عمودی و اقتدارگرایانه داشتند ،اما فناوری اطالعات و ارتباطات به شکلگیری
ساختار نامحدود و شبکهای منجر شد .نتیجۀ این تحول شگرف کاهش شکلگیری
ساختارهای عمودی ـ مانند نهادهای دولتی و مذهبی ـ و حرکت بهسوی ساختارهای افقی
و مشارکتی بود .خواندن این کتاب برای همۀ کسانی که بخواهند ویژگیها و نیروهای
شکلدهندۀ جهان آینده را بشناسند مفید خواهد بود.
در جامعۀ شبکهای جدید ،که شامل شبکههای اجتماعی و وبال گها میشود (تودۀ
ً
خودارتباط) ،سیاستها اساسا سیاستهای رسانهایاند .این واقعیت در کنار بحران
مشروعیت سیاسی قرار میگیرد که چالشی در مفهوم مردمساالری در بیشتر کشورهای جهان
است .کاستلز در این کتاب یک نظریۀ ارتباطاتی عمومی از قدرت ارائه میکند .او برای این
شناختی روشنی دارد و مثالهای متعدد و ملموسی ارائه میکند .هرچند
نظریه رویکرد روش
ِ
درنهایت متذکر میشود« :من نمیتوانم هویت بازیگران اجتماعی حقیقی را که جهتدهندۀ
قدرت هستند تشخیص دهم» .بهطورکلی مطالعات کاستلز درکی عمیقتر و دقیقتر از تأثیر
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در تغییر ساختار و روابط قدرت به دست میدهد
(کاستلز.)72 :1380 ،
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گیدنز نسلها را مثل همۀ سنتهای اجتماعی که در طول زمان به وجود میآیند در نظر
میگیرد .از نظر او ،تمایز بین نسلها درواقع نوعی به شمار آوردن افراد در جامعهای ماقبل
مدرن است؛ یعنی هر نسلی درواقع نوعی به شمار آوردن تیرهای از آدمیان است که زندگی
فردی را در مقطعی از انتقالهای گروهی جای میدهد .بااینحال ،در عصر جدید ،مفهوم
نسل رفتهرفته فقط در برابر پسزمینهای از زمان استانداردشده معنا مییابد (آزادینژاد،
.)22 :1392
به نظر میرسد از دیدگاه گیدنز ،تلقی از نسل در جوامع سنتی و مدرن نیز متفاوت است.
در جوامع سنتی ،هر نسل به میزان زیادی شیوههای زندگی گذشتگان خود را از نو کشف
میکند و با بازسازی و نوسازی آن ،به شکل و شیوهای جدید به آن عمل میکند ،اما در عصر
جدید این کار مفهوم خود را از دست داده است.
در نظریۀ گیدنز ،دربارۀ نسل ،سه عنصر اساسی لحاظ شده است :اول اینکه او به عنصر

بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی

زمان توجه خاصی دارد؛ دوم اینکه او جامعه را بسیار ّفرار میداند ،بهطوریکه سنتهای
امکان در پیش گرفتن سنتهای گذشته را نمیدهد؛ سوم اینکه او همواره بر رهایی از
جامعه
ِ
گذشته برای انتخاب شیوههای فعاالنهتر و مدرنتر تأ کید دارد.
بررسیها نشان میدهد ،در برخی کارکردهای خانواده تغییرات اساسی رخ داده ،یا برخی
کارکردها به نهادهای دیگر انتقال یافتهاند« .همزمان با صنعتیشدن روزافزون جوامع در طی
دو قرن اخیر ،تغییرات جهانی عمدهای در الگوهای خانواده به وقوع پیوست؛ تغییراتی که
موجب دگرگونی عمیق در تعهد و عالقۀ مردم به هم شده است .امروزه مردم توجه کمتری به
مسئولیت خود در قبال خانوادۀ گسترده و توجه بیشتری به نیازهای خود و اعضای خانواده
(خانوادۀ هستهای) نشان میدهند»(آزادینژاد .)22 :1392 ،بهطور خالصه میتوان گفت،
خانوادۀ هستهای به این دالیل با ویژگیهای نوین زندگی همراهتر است:
 تحرک جغرافیایی؛ تحرک اجتماعی؛ کاهش کارکردهای خانواده؛ مزایای خانوادۀ کوچک (به لحاظ تعداد افراد)؛ فردگرایی.تمامی این عوامل هم بر نهاد خانواده و هم بر ارتباط و تعامل یا شکاف نسلی مؤثرند.
فاصلۀ جغرافیایی میان افراد و درون یک شبکۀ خانوادگی گسترده ،تحرکات شغلی و اجتماعی
و تغییرات پایگاه و نقش اجتماعی ،تغییرات کارکردی خانواده و تبادل این کارکردها با نهادهای
دیگر ،تأ کید بر زندگی آسان و چابک و پردرآمد فردی یا هستهای ،و فردگرایی برخاسته از
این نوع زندگی از دالیل اثرگذاری تغییر کارکرد خانواده بر شکاف نسلی است .در اینجا نقش
رسانههای جمعی برای جلوگیری از تغییر کارکردهای خانواده از سویی ،و تالش برای آشنایی
مسئوالن و مردم با مسائل مربوط به تغییر کارکردها و به دنبال آن ،تشدید شکاف نسلی ،از
سوی دیگر ،دارای اهمیت است (آزادینژاد.)23 :1392 ،
بوردیو اندیشمند مدنظر ما در باب شكاف نسلی معتقد است كه شكاف افقی بوده و در
قسمتهای مختلف اجتماع باعث مقابلۀ نسل جدید و قدیم میشود؛ او نسلها را ساختار
اجتماع میبیند كه در نتیجۀ نزاع یادشده ایجاد میشوند ،او بر توزیع امكانات و منابع و
موقعیت نابرابر نسلهای مختلف از نظر برخورداری یا محرومیت از امكانات و فرصتهای
موجود اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،فرهنگی در عرصههای مختلف در ریشهیابی شكاف
نسلی تأ كید دارد .رهیافت مدنظر وی ،تضاد ساختاری ،منشأ اصلی منازعات نسلی ،توزیع
نامتوازن منابع قدرت و ثروت و سرمایههای در اختیار نسلها در عرصههای مختلف اجتماعی
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است .او محور اصلی را تضاد منافع مادی گروههای مختلف نسلی كه در جامعه همزیستی
مكانی و زمانی دارند میداند كه موجب مسائل نسلها و شكافهای ایدئولوژیك و فرهنگی
بین آنها میشود .نظریات بوردیو در سطح كالن ماركسیستی و رویكرد تضاد قرار دارد و
چالش نسلها را ناشی از نظامهای سلطه و نابرابری در عرصههای مختلف میداند .وی
شكاف نسل در دنیای معاصر را افقی میداند .در این چشمانداز ،نقطۀ عزیمت در تحلیل
تعارضات نسلی ساخت اجتماعی عینی بوده و با محور قرار دادن تضاد منافع مادی گروههای
مختلف نسلی ،كه در جامعه همزیستی زمانی و مكانی دارند ،مسائل نسلها و شكافهای
ایدئولوژیك و فرهنگی بین آنها ناشی از تضاد زیربنایی یادشده و در تناظر با موقعیت و منافع
اجتماعی نسلی در نظر گرفته میشود .بوردیو ،بهجای تبیین شكاف نسلها با معیارهای
ذهنی و بر حسب تأثیر جریانها و حوادث عمدۀ تاریخی ،بر روی ذهنیت و آ گاهی هویت ویژۀ
نسلی كه بر رهیافت مانهایمی مسلط است با رویكرد عینی به تبیین تعارضات نسلی بر حسب
جایگاه استراتژیك هر نسل در خصوص مجموعه منابع و نبرد نسلها برای استفادۀ انحصاری
از منابع مذكور میپردازد .وی مسائل نسلها را در چارچوب طبقات و نظامهای آموزشی
بررسی میکند و با توجه به مطالعات خود به نتایج ارزشمندی دست پیدا میكند .تبعات این
بازتولید امتیازات طبقاتی در نظام آموزشی دموكراتیزهشده را اینگونه میداند:
 .1آموزش ،آ گاهی ،نظام مطالبات و شكاف نسلی در امكانات؛
 .2موقعیت اجتماعی بنیان تعارضات نسلی؛
 .3منافع نسلی و تنشهای بیننسلی؛
 .4تضاد منافع نسلی و تحول اجتماعی (بوداغی.)36 :1397 ،
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اغلب نظریههایی که در حوزۀ تضاد نسلی حاصل از شکاف نسلی مطرح شدهاند پدیدۀ
شکافنسلی را در بستر تغییرات ،تحوالت و دگرگونیهای فرهنگی ـ اجتماعی حاصل از گذار از
جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن تحلیل میکنند .از این منظر ،تحوالت فکری و رفتاری حاصل از
مدرن شدن جامعه به استقاللطلبی و فردگرایی جوانان ،کاهش مشروعیت گروههای مرجع،
تغییر معیارهای داوری اخالقی ،تفاوت اهمیت دین و خانواده و ...منجر میشوند .تغییرات
حاصل از این وضعیت به شکلگیری نسلی جدید ،متفاوت و مستقل از نسلهای قبل منجر
میشود .یکی از مهمترین نظریهپردازانی که پدیدۀ شکاف نسلی را در بستر تغییرات اجتماعی
فرهنگی حاصل از گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن تبیین میکند کارل مانهایم است که
در ادامه به شرح دیدگاه نظری مانهایم در حوزۀ شکاف نسلی میپردازیم و چارچوب نظری
پژوهش حاضر را در این حوزه تبیین میکنیم.
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کارل مانهایم ،1جامعهشناس شهیر آلمانی ،در مقالۀ «مسئلۀ نسلها» ( )1923کوشید
برداشتی نوین از مفهوم نسل در نظریۀ جامعهشناختی ارائه دهد .او برای اولینبار پدیدۀ
شکاف فرهنگی و تغییر فرهنگ طی نسلها را بهعنوان موضوعی جامعهشناختی مطرح
کرد .مفروضات نظری اساسی مانهایم ،مبنی بر اینکه تجارب دورۀ زندگی بهویژه دورۀ اصلی
جامعهپذیری (نوجوانی و اوایل جوانی) آن نسل بر گرایشهای ذهنی یک نسل در طول
حیات آنها تأثیری قاطع دارد ،چارچوب مفهومی قدرتمندی برای پیشبینی گرایشهای
فرهنگی نسلها فراهم میکند .بر این اساس ،تجارب منحصربهفرد نسلی و هویتهای برآمده
از آن در هر جامعه گرایشهای فرهنگی هر نسل را شکل میدهد.
درواقع ،این مانهایم است که برای نخستینبار تأ کید میکند که «نسل» یک موجودیت
اجتماعی و نه یک ضرورت زیستی است .ازاینرو ،وی در این مقاله پیدایش نسل اجتماعی
را با تغییر اجتماعی و سرعت آن مرتبط میداند و معتقد است جایی که حوادث تازه کمیاب
ً
ُ
و تغییر کند است ،اساسا یک نسل مجزا ظاهر نمیشود ،بلکه فقط هنگامی که در جایی
چنین حوادثی زیاد و سریع رخ میدهند ،بهطوریکه یک گروه نسلی بر حسب آ گاهی تاریخی
ـ اجتماعی خود متمایز میشود ،از یک نسل حقیقی میتوان صحبت کرد.
از نظر مانهایم ،نسل محور ظهور و محمل انتقال و تداوم جهتگیریهای فکری و فرهنگی
جدیدی است که در بستر اجتماعی ـ تاریخی ویژهای که هر نسل ّ
معین در آن رشد کرده است
ریشه دارد .این جهتگیریها بهصورت اهداف ،نیات و راهحلهای نو برای مشکالت حیاتی
جامعه بهصورت تکامل و ظهور یک «سبک نسلی» ظاهر میشوند (مانهایم.)309 :1923 ،
هوادار وی فرض کردهاند که اواخر نوجوانی و اوایل جوانی
مانهایم و اغلب نویسندگان
ِ
درواقع «سالهای شکلگیری» اصلی هستند که طی آن ،دیدگاههای فردی مجزا و متمایز
دربارۀ سیاست و جامعه در سطح وسیعی شکل میگیرد .به اعتقاد مانهایم ،تنها در این نقطه
از چرخۀ حیات است که برخوردی «زنده و نو» با جهان اجتماعی سیاسی به وجود میآید که
در طول تاریخ بعدی زندگی فرد بهندرت تکرار خواهد شد.
بدینترتیب در فرمولبندیهای مانهایم از نسلهای تاریخی ،درواقع عوامل منش
جمعی ،حوادث چرخۀ حیات و وقایع اجتماعی ـ تاریخی به هم میپیوندند .در این رویکرد،
ً
شکلگیری نسل اجتماعی صرفا نتیجۀ مشابهت افراد در تاریخ تولد نبوده ،بلکه به تعبیر سی
رایت میلز ( ،)1959ایدۀ مانهایمی نسل تاریخی باید بر حسب تقاطع بیوگرافی و تاریخ ـ یا تعامل
حوادث چرخۀ حیات فردی با شرایط و حوادث حیات اجتماعی و تاریخی ـ درک شود.
بــه اعتقــاد شــارحان ،مفهــوم و نظریــۀ نســل تاریخــی مانهایــم حــاوی چنــد فــرض یــا پایــۀ
1. Mannheim
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اساســی بــه شــرح ذیــل اســت:
 وقایع و تغییرات مهم اجتماعی ـ تاریخی در سطح کالن (تاریخ مشترک نسل)؛ً
 تجربۀ حوادث مذکور بهطور مشترک توسط گروهی تقریبا همسن و سال در حدود  25ـ 17سالگی آنان (تجارب اجتماعی مشترک نسل)؛
 تشکیل آ گاهی یا ذهنیت مشترک که درواقع نوعی معرفت ،ادرا ک یا دیدگاه مشترک دربین مجموعهای از افراد است که با چنین وقایعی در مرحلۀ خاصی از رشد و کمال خود مواجه
میشوند (دیدگاه و ایدئولوژی متمایز نسل)؛
 تأثیر ایدئولوژی و ذهنیت (آ گاهی) نسلی برآمده از تجارب یادشده بر روی گرایشها ورفتارهای نسل و تفسیر حوادث بعدی بر اساس دیدگاه ویژۀ نسلی؛
 پایداری نسبی تأثیر تجارب نسلی در طول حیات اعضای نسل و حضور مسلط آن درحافظۀ جمعی نسل (تداوم دروننسلی).
 تمایز نسل جامعهشناختی ـ با شاخصههای یادشده ـ از نسلهای بیولوژیک وجمعیتشناختی ،که اولی فاقد ُبعد اجتماعی ـ تاریخی و دومی با وجود تجارب مشابه جمعی
(مثل تاریخ تولد ،زمان فار غالتحصیلی یا ازدواج یا بچهدار شدن و )...فاقد آ گاهی یا ایدئولوژی
متمایز و ویژۀ نسل است که در نگاه مانهایم اهمیتی بسزا دارد.
بر پایۀ مفروضات نظری مانهایم ،نسل ،که در جریان کنش و تجربۀ تاریخی مشترک شکل
میگیرد و از رهگذر آ گاهی و حافظۀ جمعی تداوم مییابد ،منبع خاصی برای هویت ارزشی
افراد است .در این رویکرد ،نسل بهعنوان جمعی مطرح است که با آ گاهی خاص از مقوالتی
همچون رفاه ،عدالت ،ناامنی ،استثمار و ...پیوند خورده است و در ذهنیت عموم افراد آن،
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مفهومی آرمانی از مقوالت مذکور وجود دارد و بر این اساس ،از آمادگی ذهنی و رفتاری خاص
ً
که غالبا متفاوت با نسلهای قبلی است برخوردار است .به همین دلیل ،مانهایم در مقالۀ
«نسلها» توصیف میکند که چگونه افراد واقعشده در یک نسل درواقع زیر چتر ایدئولوژیک
و آرمانی خاصی قرار میگیرند و از این منظر ،دنیا را به شیوهای متفاوت از همتایانشان در
نسلهای قبل تفسیر میکنند ،تاآنجا که همین تجارب و آ گاهیهای منحصربهفرد و مشترک
مربوط به یک نسل است که راه تغییر اجتماعی را باز میکند.
مانهایم معتقد است ،علیرغم سنتز ارزشهای قدیم و جدید در هر دوره ،نوآوریهای
ً
ارزشی و فرهنگی و تولید سبکهای زندگی نو اساسا کارکرد نسلهای نوظهور تاریخی است
ً
که معموال نسلهای دیگر را ،که به سبکهای معمول و جاری اندیشه و عمل عادت کرده
و ذهنیات و انتظاراتی متفاوت با آنها دارند ،آشفته ،بدبین و وحشتزده میکند و موجب
تعارضات جدی نسلی میشود ،بهطوریکه سیستم آموزشی جدیدی الزم میآید که اینان
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(نسلهای قبل) را طوری تربیت مجدد کند که خود را در برابر تغییرات فرهنگی تازه نبازند و
بتوانند با آن کنار بیایند (توکل و قاضینژاد.)101 -105 :1385 ،
بهطورکلــی ،بــرای انجــام ایــن پژوهــش از چارچــوب نظــری مانهایــم در حــوزۀ شــکاف نســلی
و نظریــۀ کاســتلز در حــوزۀ شــبکههای اجتماعـ�ی بهـ�ره گرفتـ�ه شـ�ده اسـ�ت .بـ�ه عبـ�ارت دیگـ�ر،
دغدغــۀ اصلــی و مرکــزی مقالــۀ حاضــر بررســی رابطــۀ میــان اســتفاده از شــبکۀ اجتماعــی تلگــرام
بــا شــکاف نســلی میــان جوانــان و والدینشــان بــوده اســت .بــر اســاس پژوهشهــای نظــری
صورتگرفتــه دربــارۀ فضــای مجــازی و تأثیــرات آن ،فــرض اساســی ایــن اســت کــه ایــن فضــا در
تمــام جنبههــای زندگــی انســان نقــش و تأثیــر داشــته اســت .بهویــژه شــبکههای اجتماعــی
مجــازی و تلگــرام کــه بــه علــت جذابیــت و کاربــرد گســتردۀ خــود مخاطبــان زیــادی را بــه خــود
جــذب کردهانــد .عــاوه بــر آن ،نظریههــای موجــود دربــارۀ عوامــل مؤثــر بــر شــکاف نســلی
حا کــی از آن هســتند کــه عوامــل مختلــف کــه در عرصههــا و میدانهــای مختلــف اجتماعــی
اثرگذارنــد بــه شــکاف نســلی منجــر شــدهاند ،ازجملــه میتــوان بــه نقــش وســایل ارتباطــی نویــن
و شــبکههای اجتماعــی در ایــن زمینــه اشــاره کــرد .ســهلالوصول بــودن ،دسترســی آســان بــه
اطالعــات ،امــکان برقــراری ســریع ارتبــاط و ...بــه کاربــران ایــن امــکان را میدهــد کــه بــا اســتفاده
از شــبکههای اجتماعــی ،بهویــژه تلگــرام ،اغلــب فعالیتهــای خــود را پیگیــری کننــد .بنــا
بــر آنچــه بــر مبنــای مــرور ادبیــات نظــری دربــارۀ مســئلۀ اصلــی پژوهــش بیــان شــد ،پژوهشــگر
فرضیـهای کلــی مبنــی بــر وجــود رابطــه میــان اســتفاده از تلگــرام بــا شــکاف نســلی میــان جوانــان
بــا والدینشــان بیــان کــرده اســت.
لزوم برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی در زمینۀ استفاده از رسانههای نوین
در کنـار رسـانههای کالسـیک و متعـارف ،رسـانههای اجتماعـی جدید در فضـای مجازی حضور
بسـیار جـدی و پررنگـی در زندگـی شـهروندان ایرانـی دارنـد و روزبـهروز بـر حـوزۀ تأثیرگـذاری آنها
افـزوده میشـود (مطلبـی؛ کاظمـی و امجدی .)79 :1396 ،رسـانههای مجـازی جدید در دوران
کنونـی بخشـی جداییناپذیـر از زندگـی مردم شـدهاند .نسـل کنونی جامعـه از ابتدای حیاتش با
رسـانهها بزرگ میشـود و در دنیای اطالعاتی و ارتباطی امروز ،این نسـل بخش عظیم فرهنگ،
ارزشهـا و هنجارهـای جامعـۀ خـود و دیگـر جوامـع را از رسـانهها دریافت میکند .بـه عبارتی ،در
دوران معاصـر کـه بـه عصـر اطالعـات و جامعۀ اطالعاتی و ارتباطی معروف اسـت ،بخش عظیمی
از جامعهپذیـری نسـلها از طریـق رسـانهها انجـام میشـود و نفـوذ و تأثیـر رسـانهها تـا جایـی
اسـت کـه برخـی نظری هپـردازان ارتباطـی بر این باورند که رسـانهها اولویت ذهنـی و حتی رفتاری
افـراد را تعییـن میکننـد و ا گـر چگونـه فکـر کـردن را بـه آنهـا یاد ندهنـد ،اینکه به چـه چیزی فکر
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کننـد را بـه آنهـا میآموزنـد (مطلبـی؛ کاظمی و امجدی .)80 :1396 ،رسـانههای نوین به دلیل
جذابیـت ،سـهلالوصول بـودن ،فرازمانـی و فرامکانـی بـودن و ...خیلـی سـریع در میـان کاربـران
جـا بـاز کـرده و اسـتفاده از ایـن رسـانهها و فضـای مجـازی در صـورت عـدم اسـتفادۀ صحیـح
آسیبزاسـت .عمدهتریـن آسـیبهایی کـه در فضـای مجـازی تحـت تأثیـر گسـترش فضـای
مجـازی پدیـدار شـدهاند عبارتانـد از :پرخاشـگری و خشـونت ،بیوفایـی اینترنتـی ،قماربـازی
اینترنتـی ،اعتیـاد اینترنتـی ،دوسـتیهای اینترنتـی و وبگـردی (عاملـی و حسـنی.)5 :1391 ،
رشـد فزاینـدۀ فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطـی ،باآنکـه بـر اسـاس برخـی ویژگیهـای بیماننـد
خـود نویدبخـش حیـات بهتـر بـا ویژگیهایـی همچـون توزیـع عادالنهتـر منابـع ،کمرنـگ کـردن
مرزهـای طبقاتـی و جغرافیایـی ،برخـورداری مـادی و پیشـینۀ خانوادگـی بودهانـد ،امـا در پـی
خـود انـواع جدیـدی از ناهنجاریهـا ،آسـیبها و جرایمـی را امکانپذیـر کردهانـد کـه میتـوان
از آنهـا بـه «نامطلوبیـت فناورانـه» تعبیـر کـرد (عاملـی و حسـنی .)25 :1391 ،اینترنت ،به شـکل
امـروزی آن ،ابـزاری بـرای یکپارچـه کـردن سـبک زندگـی بشـری در سرتاسـر جهـان بـدون توجـه
بـه اقتضائـات و شـرایط خـاص فرهنگـی کشورهاسـت .اثـرات اسـتفاده از اینترنـت در دنیـای
کنونـی بـه حـدی اسـت کـه ا کنـون بـا پدیـدۀ دوجهانـی شـدن مواجـه هسـتیم ،یعنـی جهـان
واقعـی در تقابـل بـا جهـان مجـازی قـرار گرفتـه اسـت و هر روز از رنگ و لعاب آن کاسـته میشـود،
یکـه بسـیاری از فعالیتهـای روزمـرۀ زندگـی مـا بـدون وجـود فناوریهای نویـن ارتباطی
بهنحو 
و اطالعاتـی بـا مشـکل جـدی مواجـه خواهـد شـد .بدیهـی اسـت عملکـرد اینترنـت در توسـعۀ
یـک کشـور بـر کیفیـت چارچـوب سیاسـتگذاری ،تصمیمـات اتخاذشـده و فرایندهایـی مبتنـی
اسـت کـه در تدویـن هـر تصمیـم در سـطح کالن و خرد این حـوزه مدنظر قرار میگیـرد .بنابراین،
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دولتهـا میکوشـند تـا در زمینـۀ اینترنـت و فضـای مجـازی (بهعنـوان یـک کاالی عمومـی)
سیاسـتهایی را تدویـن کننـد کـه از تهدیدهـا جلوگیـری کنـد و امـکان بهرهگیـری از فرصتهای
ایـن فنـاوری نویـن ارتباطاتـی را فراهـم آورد .سیاسـتگذاری نقـش بنیـادی در حـوزۀ رسـانههای
عمومـی جامعـه ایفـا میکنـد و سـاختار و فضـای ارتباطـی آن را شـکل میدهـد (حسـننژاد
ً
کاشـانی و نصراللهـی کاسـمانی .)28 :1396 ،در ایـران تا کنـون خطمشـی کاملا مشـخصی بـرای
مواجهـه بـا آسـیبهای ایـن فضـا از سـوی نهادهـای مسـئول دنبـال نشـده و ا گـر هـم اقدامـی
صـورت گرفتـه بیشـتر سـلبی ،تقابلـی و بازدارنـده بـوده اسـت (عاملـی و حسـنی.)12 :1391 ،
ازایـنرو ،لـزوم برنامهریـزی و سیاسـتگذاری فرهنگـی در زمینـۀ اسـتفاده از رسـانهها ،بهویـژه
رسـانههای نویـن ،بیـش از هـر زمانـی احسـاس میشـود .برنامهریـزی فرهنگـی عبـارت اسـت از:
«هـر کوششـی بـرای ایجـاد تغییراتـی آ گاهانـه مطابـق بـا الگـوی ذهنـی پیشـین در زمینـۀ باورهـا،
ً
عقایـد ،ارزشهـا ،احساسـات و رفتارهـا کـه بـا خصوصیـت نسـبتا پایـدار از عقایـد مـوردی متمایـز
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میشود» (تاجیک115 :1379 ،؛ به نقل از صالحی امیری .)90 :1390 ،دربارۀ اهمیت و ضرورت
ً
برنامهریـزی در عرصـۀ فرهنـگ ،بیـن همـگان تقریبـا توافقـی وجـود دارد ،ا گرچـه در محتـوا
و شـکل آن دیدگاههـای متفاوتـی را میتـوان مشـاهده کـرد .برنامهریـزی فرهنگـی میتوانـد
امـکان بهکارگیـری دقیقتـر مدیریتهـا ،سـازمانها و طراحـی اقدامهـا و فعالیتهـای فرهنگـی
متناسـب بـا اهـداف و اولویتهـا را فراهـم آورد (صالحـی امیـری .)90 :1390 ،سیاسـتگذاری
فرهنگـی عبـارت اسـت از« :تعییـن خطمشـیها و راهبردهـای کالن فرهنگـی بـرای رسـیدن بـه
اهـداف چهارگانـۀ توسـعۀ فرهنگـی یعنـی همکاریهـای فرهنگـی؛ مشـارکت فرهنگـی؛ میـراث
فرهنگـی و هویـت فرهنگـی کـه یونسـکو نخسـتینبار با ارائۀ مفهوم توسـعۀ فرهنگـی آن را مطرح
نمـود» (حسـینلی2 :1379 ،؛ بـه نقـل از مطلبـی؛ کاظمـی و امجـدی .)87 :1396 ،در ایـران
برنامهها و سیاسـتهای کالن را در هر دو دسـتۀ سیاسـتهای سلبی (مسدودسازی دسترسی
بـه وبگاههـای آسـیبزا) و ایجابـی (طر حهـای توسـعۀ محتـوا) میتـوان رهگیـری کـرد .امـا نکتـۀ
اساسـی در برنامهریـزی بـرای مواجهـه با آسـیبهای فضـای مجازی وزندهی به سیاسـتهای
ً
سـلبی و ایجابـی اسـت .حضـور پررنـگ در فضـای مجـازی ضرورتـا نیازمنـد دسـترسناپذیر بودن
فضاهای آسـیبزا و محتواهای نامناسـب و ارتباطات ناهنجار نیسـت .هرچند چنین برنامهها
و سیاسـتهایی نیـز بایـد مـورد توجـه باشـند و محدودیتهایـی بـر اسـاس ارزشهـای اسلامی ـ
ایرانـی صـورت بگیـرد ،امـا بیتوجهـی بـه وزن سیاسـتگذاریها در حـوزۀ آسیبشناسـی بهویژه
در فضـای مجـازی و بیتوجهـی بـه ویژگیهـای فضـای مجـازی دامنـۀ اثرگـذاری سیاسـتهای
سـلبی را محـدود و بیتأثیـر میکنـد و موجـب میشـود آسـیبها در هیبتـی جدیدتـر هـر آن خـود
را نمایـان کننـد و مسـیرهای عبـور از فیلترهـا مـورد اسـتفاده قرار گیرند .لـذا تولید محتوای مفید
و مؤثـر و ایجـاد انتخابهـای ارزشـمند و کیفـی مبتنـی بـر ارزشهـای اسلامی ـ ایرانـی راهبـرد
مهمـی اسـت کـه میتوانـد مسـیر جامعـه را بـه سـمت انتخابهـای مفیـد و مؤثـر حرکـت دهـد
(عاملـی و حسـنی .)25 :1391 ،بنابرایـن ،در ایـن پژوهـش ،پـس از بررسـی رابطـۀ میـان اسـتفاده
از تلگـرام بـا شـکاف نسـلی میـان جوانان شـهر تهران با والدینشـان برآنیم تا به ارائـۀ راهبردهایی
بـرای سیاسـتگذاری فرهنگـی در حـوزۀ اسـتفاده از فضـای مجـازی بپردازیـم.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی اســت ،و بــه روش توصیفــی ـ پیمایشــی و بــا اســتفاده از
ابــزار اندازهگیــری پرسشــنامه بــه انجــام رســیده اســت .جامعــۀ آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن
پژوهــش شــامل آن دســته از جوانــان  28تــا  32ســالۀ شــهر تهــران اســت کــه از شــبکۀ اجتماعــی
تلگــرام اســتفاده میکننــد ولــی والدیــن آنهــا از تلگــرام اســتفاده نمیکننــد .در پژوهــش حاضــر،
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محققــان ،بــا انتخــاب جوانانــی کــه کاربــر اینســتا گرام هســتند امــا والدینشــان از اینســتا گرام
اســتفاده نمیکننــد ،قصــد بررســی مشــکالت بیننســلی ایــن جوانــان بــا والدینشــان را دارنــد و
قصــد تعمیــم شــکاف بیننســلی را بــه جوانانــی کــه از تلگــرام اســتفاده نمیکننــد ندارنــد .روش
نمونهگیــری در ایــن پژوهــش خوشـهای چندمرحلـهای اســت .شــهر تهــران بــه  5بخــش :شــمال
(مناطــق  ،)3-2-1جنــوب (مناطــق  ،)20-19-18-17-16شــرق (مناطــق -14-13 -8-7-4
 ،)15غــرب ( )5-22-21و مرکــز ( )9-10-11-6-12تقســیم شــد .در ابتــدا بــا اســتفاده از روش
نمونهگیــری تصادفــی ســاده از بیــن مناطــق هرکــدام از بخشهــای پنجگانــه 3 ،منطقــه انتخــاب
شــدند .ســپس اســامی محــات هــر منطقــه بــر روی کاغــذ نوشــته شــد و درون کیسـهای ریختــه
شــد و از هــر منطقــه  2محلــه انتخــاب شــدند .در مرحلــۀ بعــد اســامی محــات هرکــدام از مناطــق
انتخابشــده بــر روی کاغــذ نوشــته شــد و در داخــل کیســه ریختــه شــد و ســپس در هــر محلــه
بــا اســتفاده از روش تصادفــی ســاده  2کوچــه انتخــاب شــدند .از بیــن پــا ک منــازل موجــود در
هــر کوچــه نیــز  7پــا ک بهصــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند .بهمنظــور حصــول اطمینــان
ً
از اینکــه هــر جــوان پرسشــنامه را بــه والدیــن خــود نیــز میدهــد ،پژوهشــگر شــخصا بــه در منــازل
مراجعــه کــرده و پرسشــنامه را بیــن آنهــا توزیــع و پــس از تکمیــل ،جم ـعآوری کــرده اســت.
شــایان ذ کــر اســت  278جــوان و  278نفــر از والدیــن (پــدر یــا مــادر) بــه پرسشــنامههای پژوهــش
پاســخ دادهانــد.
بهمنظور سنجش رابطۀ میان استفاده از شبکۀ اجتماعی تلگرام با شکاف نسلی ،از
پرسشنامه استانداردشدۀ آزاد ارمکی ( )1383استفاده شد .پرسشنامۀ مربوط به استفاده
از تلگرام محققساخته است و  12گویه و  8گویۀ مربوط به اطالعات جمعیتشناختی

ســال اول
شمارهیکــم
بهــــار 1400

168

پاسخدهندگان در ابتدای آن درج شد.
بــا توجــه بــه اینکــه پرسشــنامۀ مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر اســتاندارد بــود ،روایــی آن
ً
قبــا بــه تأییــد صاحبنظــران رســیده بــود .امــا بــرای اطمینــان ،پرسشــنامه بــه همــراه عنــوان،
اهــداف ،ســؤالها و فرضیههــا بــرای جمعــی از صاحبنظــران در حــوزۀ مربوطــه ارســال و نظــرات
آنــان جم ـعآوری شــد .پرسشــنامۀ اســتاندارد و پرسشــنامۀ محققســاخته دربــارۀ اینســتا گرام
بــه روش روایــی صــوری بررســی شــدند و مــورد تأییــد تمامــی اســتادان و صاحبنظــران قــرار
گرفتنــد.
بهمنظور بررسی پایایی پرسشنام ه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب آلفای
كرونباخ برای هریك از مؤلفههای تحقیق از  79درصد تا  94درصد به دست آمد.
در این پژوهش ،بهمنظور بررسی رابطۀ میان استفاده از شبکۀ اجتماعی تلگرام با شکاف
نسلی بین والدین و جوانان (بین  28تا  32سال) شهر تهران ،استفاده از تلگرام بهعنوان متغیر
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مستقل و شکاف نسلی بهعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار میگیرد.
مؤلفههـای متغیـر شـکاف نسـلی نیـز عبارتانـد از :اهمیـت خانـواده ،اهمیـت دیـن،
همنوایـی بـا ارزشهـای مردسـاالرانه ،گرایـش بـه ارزشهـای دنیـوی ،گرایـش بـه ارزشهـای
معنـوی ،پذیـرش گروههـای مرجـع سـنتی ،تغییر معیارهـای داوری اخالقی ،سـودجویی ،عرفی
شـدن نهـادی ،گرایـش بـه ارزشهـای فرامـادی ،مشـارکت در فعالیتهـای مدنـی ،شـهروند
جهانـی دانسـتن خـود ،شـهروند محلـی دانسـتن خـود.

یافتههای پژوهش
سیمای پاسخگویان
 54درصد پاسخگویان زن و  46درصد مرد هستند 55 .درصد پاسخگویان متأهل و  40درصد
مجـرد هسـتند و درمجمـوع 5 ،درصـد پاسـخگویان بیـوه یـا مطلقـه هسـتند .فراوانـی میـزان
تحصیلات بهصـورت نزولـی بدیـن صورت اسـت :کاردانی و کارشناسـی با  40درصد ،کارشناسـی
ارشـد بـا  35درصـد ،دیپلـم و پایینتـر بـا  15درصـد و دکتـری بـا  10درصد .بیشـترین فراوانی با 51
درصـد مربـوط بـه سـن  28تـا  32سـال و کمتریـن فراوانـی بـا  3درصـد مربـوط بـه سـن  43تـا 53
سـال اسـت .شـایان ذ کـر اسـت کـه  6مـورد بیپاسـخی در سـن افـراد مشـاهده شـد .از مجمـوع
افـراد متأهـل ،بیـوه و مطلقـه ،تعـداد  322نفـر یـا  58درصـد گفتهانـد کـه دارای فرزنـد هسـتند.
بیشـتر خانوادههـا یعنـی  41درصـد تکفرزنـد هسـتند و بعـد از آن 30 ،درصـد خانوادههـا دارای
دو فرزنـد هسـتند ،درمجمـوع  71درصـد خانوادههـا دارای یـک یـا دو فرزنـد هسـتند 16 .درصـد
دارای سـه فرزنـد هسـتند و  13درصـد دارای چهـار فرزنـد یـا بیشـتر هسـتند .میانگیـن اسـتفاده
از تلگـرام  71دقیقـه در روز اسـت کـه نشـان میدهـد پاسـخگویان حـدود  1تـا  1/30سـاعت در روز
مشـغول اسـتفاده از شـبکۀ اجتماعـی تلگـرام هسـتند.
الف) یافتههای توصیفی
توصیف متغیرهای اصلی
در جدول ذیل با استفاده از آمارههای میانگین و انحراف استاندارد ،متغیرهای اصلی پژوهش
توصیف شدند .دامنۀ میانگین نمرهها برای متغیر پذیرش گروههای مرجع سنتی از  1تا 2
است ،برای متغیرهای تغییر معیارهای داوری اخالقی ،عرفی شدن نهادی/فرامادی از  1تا
 ،10برای متغیر مشارکت در فعالیتهای مدنی از  1تا  3و برای سایر متغیرهای اصلی از  1تا 5
(خیلی کم تا خیلی زیاد) است.
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جدول  .1توصیف متغیرهای اصلی
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متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

استفاده از تلگرام

2/33

0/60

اهمیت خانواده

4/77

0/45

اهمیت دین

2/62

1/17

همنوایی با ارزشهای مردساالرانه

2/89

0/77

گرایش به ارزشهای دنیوی/معنوی

2/86

0/51

پذیرش گروههای مرجع سنتی

1/12

0/26

تغییر معیارهای داوری اخالقی

4/17

2/20

سودجویی

4/05

0/92

عرفی شدن نهادی/فرامادی

8/93

1/71

مشارکت در فعالیتهای مدنی

1/36

0/28

شهروند جهانی دانستن خود

3/13

1/26

شهروند محلی دانستن خود

3

1/11

بررسی میانگینها نشان میدهد که میانگین شهروند محلی و شهروند جهانی دانستن
خود در کل مقدار متوسطی است .میزان مشارکت در فعالیتهای مدنی با میانگین 1/36
مقدار پایینی است و نشان میدهد میزان مشارکت افراد در فعالیتهای مدنی مقداری پایین
ً
و ضعیف است .میانگین سودجویی برابر با  4/05است که مقدار نسبتا باالیی است .دامنۀ
نمرههای تغییر معیارهای داوری اخالقی از  1تا  10است که میانگین  4/17برای این متغیر
نشاندهندۀ نمرۀ کمتر از متوسط است .پذیرش گروههای مرجع سنتی مقدار پایینی است و
میانگین این متغیر  1/12است.
گرایــش بــه ارزشهــای دنیوی/معنــوی  2/86اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه نمــرۀ باالتــر ایــن
متغیــر بــه معنــای گرایــش دنیــوی بیشــتر اســت ،نتیج ـه میگیریــم میــزان ارزشهــای معنــوی
کمــی از ارزشهــای دنیــوی بیشــتر اســت .نتایــج نشــان میدهــد میــزان همنوایــی بــا ارزشهــای
مردســاالرانه و اهمیــت دیــن مقــدار کمتــر از متوســط اســت ،امــا اهمیــت خانــواده بــا میانگیــن
 4/77نمــرۀ باالیــی دارد.
از آزمون آماری کولموگروف ـ اسمیرنوف و شاخصهای کجی و کشیدگی جهت تعیین
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وضعیت توزیع دادهها (نرمال بودن) استفاده شد .نتایج بهدستآمده از آزمون کولموگروف
ـ اسمیرنوف نشان میدهد که تمامی متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند .سطح
معنیداری آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از مقدار
 0/05به دست آمده است ( )p< 0/05که نشان از نرمال بودن متغیرها دارد.
جدول  .2مقادیر کجی و کشیدگی و آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
جهت ارزیابی نرمال بودن متغیرهای اصلی
متغیر

معنیداریکولموگروفـاسمیرنوف

کجی

کشیدگی

استفاده از تلگرام

0/748

0/069

-0/663

اهمیت خانواده

0/175

0/792

0/474

اهمیت دین

0/297

0/364

-0/194

همنوایی با ارزشهای مردساالرانه

0/373

-0/010

-0/870

گرایش به ارزشهای دنیوی/معنوی

0/119

-0/281

-0/758

پذیرش گروههای مرجع سنتی

0/346

0/126

-0/681

تغییر معیارهای داوری اخالقی

0/087

-0/288

-0/881

سودجویی

0/666

-0/346

-0/450

عرفی شدن نهادی/فرامادی

0/599

-0/267

-0/674

مشارکت در فعالیتهای مدنی

0/321

0/112

-0/180

شهروند جهانی دانستن خود

0/278

-0/145

0/198

شهروند محلی دانستن خود

0/685

-0/126

-0/096

ب) یافتههای استنباطی
آزمون همبستگی بین استفاده از تلگرام و شکاف نسلی
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطۀ میان استفاده از تلگرام با شاخصهای
شکاف نسلی پرداختهایم .همچنین ،چون آزمون نرمالبودن نشان از این داشت که توزیع
متغیرها نرمال یا نزدیک به نرمال است ،از آزمون همبستگی پارامتریک پیرسون استفاده شد.
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جدول  .3ماتریس همبستگی پیرسون بین استفاده از تلگرام و شکاف نسلی
متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

نتیجه

اهمیت خانواده

04

0/344

رد

اهمیت دین

0/20

> 0/001

تایید

همنوایی با ارزشهای مردساالرانه

0/24

> 0/001

تایید

گرایش به ارزشهای دنیوی/معنوی

0/04

0/380

رد

پذیرش گروههای مرجع سنتی

0/16

> 0/001

تایید

تغییر معیارهای داوری اخالقی

0/09

0/037

تایید

سودجویی

-0/10

0/017

تایید

عرفی شدن نهادی/فرامادی

0/07

0/101

رد

مشارکت در فعالیتهای مدنی

0/01

0/801

رد

شهروند جهانی دانستن خود

0/19

> 0/001

تایید

شهروند محلی دانستن خود

0/03

0/449

رد

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که استفاده از تلگرام با متغیرهای زیر ارتباط معنیدار
دارد (:)p>0/05
میان اهمیت دین ،همنوایی با ارزشهای مردساالرانه ،پذیرش گروههای مرجع سنتی،
تغییر معیارهای داوری اخالقی ،سودجویی و شهروند جهانی دانستن خود با استفاده از
تلگرام رابطه وجود دارد .قویترین رابطه میان استفاده از تلگرام با همنوایی با ارزشهای
مردساالرانه ( )r=0/24و بعد از آن ،با اهمیت دین ( )r=0/20وجود دارد.
یافتهها نشان داد استفاده از تلگرام با اهمیت خانواده ،گرایش به ارزشهای دنیوی/
معنوی ،عرفی شدن نهادی/فرامادی ،مشارکت در فعالیتهای مدنی و شهروند محلی
دانستن خود رابطهای ندارد (.)p<0/05
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آزمون رگرسیونـ جهت پیشبینی میزان استفاده از تلگرام بر اساس شاخصهای شکاف
1
نسلی از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .روش اجرای رگرسیون روش گامبهگام
است .ضریب تعیین یا  R2مقدار واریانس متغیر وابسته را که توسط متغیرهای مستقل تبیین
1. Stepwise

بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی

شده است نشان میدهد .مقدار ضریب تعیین بهدستآمده برابر با  0/13است .ضریب تعیین
بهدستآمده بدین معناست که متغیرهای پیشبین مدل (شاخصهای شکاف نسلی)
توانستهاند حدود  13درصد از تغییرات میزان استفاده از تلگرام را تبیین کنند .جهت بررسی
(نبود همبستگی سریالی بین باقیماندهها یا خطاها) از آزمون دوربین
استقالل باقیماندهها ِ
واتسون استفاده شد .مقدار این آزمون در تحقیق ما برابر با  2/04به دست آمده است که
در بازۀ مورد قبول ( 1/5تا  )2/5قرار دارد و میتوان گفت باقیماندهها دارای استقالل نسبی
هستند و همبستگی سریالی بین آنان وجود ندارد.

نمودار  .1نمودار توزیع نرمال باقیماندهها

نمودار  1نرمال بودن توزیع باقیماندهها (مقادیر خطا) را میسنجد .نرمال بودن توزیع
باقیماندهها از پیشفرضهای آزمون رگرسیون است .چنانچه تمامی نقاط بر روی خط قرار
بگیرند و به آن نزدیک باشند نشانۀ نرمال بودن است .با توجه به نمودار  1میتوانیم استنباط
ً
کنیم که باقیماندهها از توزیع تقریبا نرمال برخوردارند و انحراف شدیدی از توزیع نرمال
مشاهده نمیشود و پیشفرض نرمال بودن توزیع خطاها بهطور نسبی تأیید میشود.
نتایج آزمون رگرسیون چندگانه (جدول ضرایب) در جدول  4ارائه شده است:
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جدول  .4جدول ضرایب آزمون رگرسیون با هدف پیشبینی
شکاف نسلی بر اساس استفاده از تلگرام

آماره تی

سطح
معنیداری

مقدار ثابت

1/10

0/205

ــ

5/38

>0/001

ــ

همنوایی با
ارزشهای
مردساالرانه

0/143

0/035

0/182

4/08

>0/001

1/21

0/82

شهروند جهانی
دانستن خود

0/125

0/024

0/252

5/22

>0/001

1/41

0/71

اهمیت دین

0/100

0/024

0/192

4/20

>0/001

1/28

0/78

شهروند محلی
دانستن خود

-0/088

0/027

-0/160

-3/34

0/001

1/39

0/72

عرفی شدن
نهادی/فرامادی

0/048

0/016

0/128

3/02

0/003

1/09

0/92

متغیر

خطای ضریب
ضریب
غیراستاندارد استاندارد استاندارد

توجه F =15/15 :و ،p≥ 0/001
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شاخصهای همخطی

،R2=0/13

تورم واریانس

آماره
تحمل
ــ

DW= 2/04

نوع رگرسیون از نوع گامبهگام است ،درنتیجه فقط متغیرهایی که اثر معنیداری بر شکاف
نسلی دارند در مدل باقی ماندند .نتایج بهدستآمده گویای این است که  5متغیر از مجموع
 11متغیر در مدل رگرسیونی باقی ماندهاند که نشان میدهد  5متغیر شکاف نسلی را میتوان
بر اساس میزان استفاده از تلگرام پیشبینی کرد (.)p>0/05
ن میدهــد کــه ایــن  5متغیــر عبارتانــد از :همنوایــی بــا ارزشهــای مردســاالرانه،
نتایــج نشــا 
شــهروند جهانــی دانســتن خــود ،اهمیــت دیــن ،شــهروند محلــی دانســتن خــود ،و عرفــی شــدن
ن میدهــد
نهادی/فرامــادی ( .)p>0/05مقایســۀ ضرایــب استانداردشــده رگرســیون نشــا 
قویتریــن رابطــه میــان میــزان اســتفاده از تلگــرام و شــکاف نســلی ،شــهروند جهانــی دانســتن خود
و بعــد از آن ،اهمیــت دیــن اســت کــه ضرایــب استانداردشــده ایــن دو متغیــر پیشبیــن بهترتیــب
 0/252و  0/192هســتند.

بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی

بحث و نتیجهگیری
فرضیۀ پژوهش :بین استفاده از تلگرام با شکاف نسلی بین والدین و جوانان ارتباط
معناداری وجود دارد.
میان اهمیت دین ،همنوایی با ارزشهای مردساالرانه ،پذیرش گروههای مرجع سنتی ،تغییر
معیارهای داوری اخالقی ،سودجویی و شهروند جهانی دانستن خود با استفاده از تلگرام
رابطه وجود دارد .قویترین رابطه استفاده از تلگرام با همنوایی با ارزشهای مردساالرانه
( )r=0/24و بعد از آن ،با اهمیت دین ( )r=0/20است .یافتهها نشان داد استفاده از تلگرام
با اهمیت خانواده ،گرایش به ارزشهای دنیوی/معنوی ،عرفی شدن نهادی/فرامادی،
مشارکت در فعالیتهای مدنی و شهروند محلی دانستن خود رابطهای ندارد (.)p<0/05
نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان از تأیید ارتباط استفاده از تلگرام با برخی مؤلفههای
شکاف نسلی دارد .بر این اساس و بهمنظور مدیریت صحیح شکاف نسلی بین جوانان و
والدین میباید به استفاده از شبکههای مجازی و بهطورخاص تلگرام توجه کرد .به عبارتی،
باید به مواردی چون همگرایی هرچه بیشتر گروههایی که جوانان و والدین در آن عضو
میشوند ،عضویت والدین در گروههایی که جوان ادمین آن است ،تشکیل گروهها برای
اقوام و خانواده با تعداد اعضای باال ،استفاده از تلگرام برای شغل والدین و توجیه فواید این
شبکۀ اجتماعی برای والدین ،اطالعرسانیهای مفید برای جوانان و والدین در یک خانواده
بهوسیلۀ این شبکۀ مجازی ،مدیریت زمان استفاده از تلگرام در زمان فراغت و جمع خانواده
در کنار یکدیگر و مصداقسازی از دنیای واقعی برای جوانان توسط والدین توجه خاص
مبذول شود .همچنین میتوان از تلگرام بهعنوان ابزاری جهت پیشبرد ارزش والدین مانند
ارزشهای دینی و مذهبی استفاده کرد که این امر میتواند شکاف بیننسلی را کاهش دهد.
همچنین عالوه بر تغییر در نگرشهای سنتی و تعدیل دنیای مدرن جوانان و دنیای سنتی
والدین میتوان از برخی سودجوییهای موجود در فضای مجازی که گاه ریشههای فرهنگی
را نشانه گرفتهاند جلوگیری کرد.
در تحقیق بوداغی ( )1397یافتهها بر مبنای روش تی تست حا کی از آن است که بین
تلگرام و ابعاد آن با شکاف نسلی تفاوت معناداری در بین خانوادههای شمال و جنوب شهر
تهران وجود ندارد .بر اساس نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،از نظر ارتباط استفاده از تلگرام
با ابعاد شکاف نسلی همسوست.
فالح شجاعی ( )1395در پایاننامۀ خود با عنوان «بررسی جامعهشناختی تأثیرات
شبکههای مجازی تلگرام و وایبر بر شکاف نسلی بین دختران  16تا  20سال با والدین خود
در منطقۀ رباط کریم» ثابت میکند بین میزان استفاده از شبکههای مجازی و شکاف نسلی
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رابطۀ معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه این تحقیق نیز به ارتباط استفاده از تلگرام و
اینستا گرام بهعنوان نوعی شبکۀ مجازی با شکاف نسلی پرداخته و این ارتباط نیز تأیید شده
است ،ازاینرو با تحقیق مذکور همسوست.
منجزیپور ( )1394در تحقیقی به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بیننسلی
(مطالعۀ موردی والدین و جوانان هجده تا بیستوچهار سالۀ ( )18-24شهر دزفول در سال
 )1393پرداخته است .یافتههای پژوهش نشانگر این است که شکاف نسلی (متغیر وابسته)
با متغیرهای مدرنیزاسیون ،افزایش فردگرایی ،گسترش وسایل ارتباط جمعی ،وضعیت شغلی
مادر ،و میزان درآمد ماهیانۀ خانواده دارای رابطۀ معنیداری است .چنانچه شبکههای
اجتماعی را عاملی از دنیای مدرن بدانیم نتایج این مقاله با نتایج تحقیق منجزیپور
همسوست.
آزادینژاد ( )1392در تحقیقی به بررسی تأثیر رسانههای الکترونیکی (اینترنت) در شکاف
نسلی بین فرزندان و والدین در خانوادههای تهرانی پرداخته است .فرضیههای دیگر این
تحقیق ،که با ارزیابی و اندازهگیری شاخصها و مؤلفههای پیشگفته در پی اثبات تأثیر
اینترنت بر شکاف نسلی میان والدین و فرزندان در خانوادههای تهرانی بود ،رد شدند و گواه
بر آن دارند که اینترنت بر ایجاد این شکافها بیتأثیر است .نتایج این تحقیق ،که ارتباط بین
استفاده از تلگرام و اینستا گرام بهعنوان رسانۀ الکترونیکی با شکاف نسلی را تأیید میکند ،با
تحقیق انجامشده همسو نیست.
قاسمی ( ،)1391در پایاننامۀ خود با عنوان «بررسی نقش اینترنت بر ارزشهای خانواده
(مورد مطالعه :جوانان منطقۀ  15تهران) ،نشان میدهد که استفاده از اینترنت اثر مثبت
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و فزاینده بر گرایش به ارزشهای عقالنی و اثر کاهنده بر ارزشهای سنتی دارد .نتایج این
تحقیق نیز با تحقیق انجامشده همسو نیست.
انشاری 1و همکارانش ( )2016در تحقیقی به بررسی عادت و رفتار کاربران گوشی هوشمند
در برونئی :شخصیسازی ،جنسیت و شکاف نسلی پرداختهاند .نتایج این تحقیق ،که بر
روی جوانان صورت گرفت ،نشان میدهد کاربران گوشیهای هوشمند بیشتر دچار اختالالت
اجتماعی شده و با نسلهای پیش از خود فاصله میگیرند .چنانچه شکاف نسلی را نوعی
اختالل اجتماعی در نظر بگیریم ،این تحقیق با تحقیق انجامشده همسوست.
در زمینۀ پیشنهادهای کاربردی حاصل از پژوهش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
با توجه به ارتباط استفاده از تلگرام با ابعاد اهمیت دین ،همنوایی با ارزشهای
مردساالرانه ،پذیرش گروههای مرجع سنتی ،تغییر معیارهای داوری اخالقی ،سودجویی
1. Anshari

بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی

و شهروند جهانی دانستن خود پیشنهاد میشود با ایجاد گروههای هدفمند و منطبق با
ارزشهای مشترک والدین و جوانان ارتباط بیشتری بین این دو نسل برقرار شود .در این
گروههای تلگرامی میتوان این ارزشها را به چالش کشید و از سودجوییها جلوگیری کرد .از
طرفی والدین باید با آشنایی بیشتر با دنیای مجازی درک و کنترل بیشتری بر فرزندان خود
داشته باشند .با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر وجود رابطه میان استفاده از تلگرام با
شکاف نسلی میان جوانان و والدین ،پیشنهاد میشود نهادهای سیاستگذار و متولی امر،
با برگزاری دورههای آموزش مهارتهای اجتماعی والدین در قالب آموزشهای خانواده،
گامهای مؤثر و مفیدی در راستای همسوسازی نگرشهای والدین و فرزندان جوانشان
بردارند .همچنین این آموزشها میتواند از سوی سازمان صداوسیما ،با برنامهریزی در حوزۀ
ساخت و انتشار برنامههای آموزشی در این زمینه ،نیز پیگیری شود.
متولیان امور فرهنگی ـ اجتماعی و حوزۀ رسانه میتوانند ،با شناخت انتظارات والدین
و جوانان ،از شبکههای اجتماعی بهعنوان بستری برای تعامالت موزون نسلها (جوانان و
والدین آنها) بهره بگیرند و با باال بردن ارزشهای سنتی نسل گذشته نزد جوانان و باال
بردن درک والدین از نیازها و خواستههای نسل امروز ،امکان نزدیکی هرچه بیشتر این دو
نسل (جوانان و والدین آنها) را از لحاظ فکری و رفتاری فراهم کنند .با توجه به اینکه امروزه
اینترنت و شبکههای اجتماعی توجه جوانان را بهطور گسترده و عمیقی به خود جلب کرده
و دنیایی تاحدودی متفاوت با دنیای والدینشان برای جوانان ایجاد کردهاند ،پیشنهاد
میشود مسئوالن امر و متولیان امور فرهنگ و رسانه از همین بستر بهمنظور ایجاد همبستگی
و انسجام نسلی استفاده کنند و به این شبکههای اجتماعی ،بهجای تهدید ،به چشم نوعی
فرصت در زمینۀ کاهش شکاف نسلی بنگرند.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که به بررسی ارتباط بین استفاده از تلگرام با شکاف
نسلی جوانان و والدین در شهرهایی بهجز تهران بپردازند .همچنین به بررسی مقایسهای
نقش و تأثیر سایر شبکههای اجتماعی بر شکاف نسلی میان جوانان و والدین بپردازند.
پیشنهاد دیگر برای پژوهشهای بعدی بررسی نقش میزان و نوع استفاده از شبکههای
اجتماعی با شکاف نسلی است.
در زمینــۀ راهبردهــای پیشــنهادی بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،بــه مــوارد ذیــل اشــاره
میشــود:
با عنایت به اینکه یافتههای پژوهش نشان داد که استفادۀ جوانان از تلگرام با برخی
مؤلفههای شکاف نسلی رابطۀ معناداری دارد ،پیشنهاد میشود که در زمینۀ فرهنگی ـ
اجتماعی در حوزۀ سیاستگذاری عمومی فضای مجازی ،از نظر محتوای منتشرشده در
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فضای مجازی باید سیاستهای محتوایی الزم تولید و منتشر شوند .همچنین الزم است
در زمینۀ آموزشهای آنالین و تفاوتهای فرهنگی ،سیاستگذاریهای الزم محقق شوند .در
زمینۀ تفاوتهای زبانی و لزوم آشنایی کاربران با زبانهای مهم دنیا نیز سیاستگذاریهای
عمومی باید در نظر گرفته شوند .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش که نشان داد جوانان
گرایش زیادی به استفاده از شبکۀ اجتماعی تلگرام دارند ،لزوم سیاستگذاری در زمینۀ امنیت
سایبری ،آشنایی جوانان با جرایم سایبری و هشدار دربارۀ هرزنامهها و حفظ امنیت برخط
کودکان ،نوجوانان و جوانان بیشازپیش احساس میشود .با عنایت به یافتههای پژوهش
در زمینۀ رابطۀ معنادار میان استفاده از تلگرام با مؤلفۀ شهروند جهانیشدن توصیه میشود
در زمینۀ سیاستگذاریهای مربوط به توسعه ،برای دسترسی بهتر به اینترنت ،رفع یا کاهش
شکاف دیجیتالی و افزایش بهرهوری و ارتقای ظرفیت اینترنت در میان کاربران ،تدابیر الزم
اندیشیده شود و بیشترین سیاستگذاریها در زمینۀ استفاده از فضای مجازی باید در زمینۀ
زیرساختها و دستیابی به استاندارهای الزم باشد .با توجه به گسترش روزافزون اینترنت
و شبکههای اجتماعی ،لزوم نگاه آیندهپژوهانه در امر سیاستگذاری فرهنگی در استفاده از
فضای مجازی ضروری و دارای اهمیت است .فرهنگ باید بهعنوان یک زیرساخت اصلی و یک
پسزمینۀ همیشگی در تمام عرصههای مختلف سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد و بهجای
طرد و سلب استفاده از فضای مجازی ،با آموزشهای علمی و خردمندانه برای حضور فعال،
هوشمندانه و واقعبینانه در فضای مجازی برنامهریزی شود .سیاست سلب و طرد استفاده
از فضای مجازی ،از بیم آسیبهای موجود در این راه ،نهتنها سازوکارهای مفیدی پیش
روی ما قرار نمیدهد ،بلکه به عقب ماندن از تغییرات ،تحوالت و دگرگونیها و پیشرفتهای
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مطلوب در عصر اطالعات و ارتباطات منجر خواهد شد .لذا ،دست یافتن به شناخت صحیح
و واقعبینانه از فضای مجازی ،امکانات ،ظرفیتها و تبعات مثبت و منفی استفاده از آن به
طراحی ،تدوین و اجرای سیاستگذاریهای فرهنگی متناسب با فضای مجازی منجر خواهد
شد .افزون بر این ،سیاستگذاریهای فرهنگی در زمینۀ استفاده از شبکۀ مجازی باید بر
اساس مبانی ارزشی و دینی ما برای ساخت و تقویت هویت و فرهنگی اسالمی ـ ایرانی باشد تا
آسیبهای فرهنگی ناشی از استفادۀ آسیبزا از فضای مجازی به حداقل برسد .از سوی دیگر،
ازآنجا که هدف این سیاستگذاری فرهنگی در اصل ارتقای فرهنگ مردم در استفاده از فضای
مجازی است ،لذا باید سیاستگذاری فرهنگی در حوزۀ رسانههای نوین با عنایت به تحقق
مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی صورت بگیرد و در تمام مراحل و روند سیاستگذاری از
ابتدا تا انتها ،نظارت بر حسن اجرای آن لحاظ شود.
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Investigating the Relationship between Generation Gap and
Telegram Usage and Providing Strategies for Cultural Policy in
the Field of Cyberspace Use
Nazanin Hemmatian, Master of Social Communication Sciences. Faculty of
Humanities. Science and Research Branch. Islamic Azad University, (nazanin.
hmt@gmail.com).
Somayeh Tajik Esmaeili, Faculty Member of the Department of Social
Communication, Faculty of Humanities, Eas
t Tehran Branch, Islamic Azad
University (Corresponding Author), (s.t.esmaeili@gmail.com).
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between the use of
Telegram social network and the generation gap between parents and youth
between 28 and 32 years old in Tehran and also provide strategies in the field of
cultural policy. The research is of practical type and the method is descriptive. The
target statistical group includes young people aged between 28 to 32 who reside in
Tehran and use Telegram. The statistical group also includes the parents. Using the
sufficiency of the samples method, the quantity of the samples is considered 556.
Questionnaire is the measuring tool of present research whose internal consistency
based upon Cronbach’s alpha is calculated between 0.79 to 0.94 for all variables.
The results obtained from hypotheses test display that there is a relation between
using Telegram and significance of religion, harmonizing with masculinist
values, acceptance of religious groups, change of moral judgement lucrativeness,
considering oneself a world citizen. The strongest relation of using Telegram is
with harmonizing with masculinist values (r = 0.24) followed by significance of
religion (r = 0.20). Use of Telegram does not have any relation with significance of
families, tendency towards mundane/ divine values, secularization of institutional
and metamaterial values, partaking in social activities and considering oneself
a local citizen (p>0.05). Moreover, the findings demonstrate that 5 prediction
variables which have meaningful impact on use of Telegram include: harmonizing
with masculinist values, considering oneself a world citizen, significance of
religion, considering oneself a local citizen and secularization of institutional
and metamaterial values (p<0.05).Comparing the regression standardized ratios
show that the strongest predictor of use of Telegram is considering oneself a
world citizen followed by significance of religion with the ratios of the mentioned
predictor variables being respectively 0.252 and 0.192.
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Abstract

Examining the Features of American
Public Diplomacy Towards Iran
(1997-2005)
Mohammad Javad Ranjkesh, Faculty Member of the Faculty of Law and
Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, (ranjkesh@um.ac.ir).
Abstract
The new conditions of the international system have contributed to the emergence
of new components in the formal international structure. The emergence of new
actors and the importance of finding people and NGOs in the world has led
countries to use their tools and new ways to deliver their benefits, in addition to
past practices; one of the most important of which is use of public diplomacy.
The United States is one of the countries that benefiting from public diplomacy.
Considering the ups and downs of the relations between Iran and the United States
in different periods of time, and given the discursive rotation in Iran’s foreign
policy of deconstruction and confidence building with the outside world, during
the government reform, views on Iran were changed and America tried to realize
his goals and interests through the use of public diplomacy in Iran. Outstanding
examples of diplomacy during this period include sending sports teams, issuing
visas and facilitating student exchanges, and other scientific and cultural programs.
Therefore, the main question of this study is that what are the advantages of the
American public diplomacy approach in Iran during the reform period? The first
idea is that Americans have shown a positive representation of their actions and
the transformation of public culture in Iran during this period of liberal democracy
and compared to previous periods, American diplomacy has become more
unofficial, with the participation of non-state actors. Research method of this study
is descriptive method using library resources.
Keywords
Public diplomacy, America, Iran, Soft power, Illustration, Reform government.
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Abstract

Strategies of the Change of Organizational Culture
with Emphasis on Human Capital
(Case Study: Ministry of Culture and Islamic Guidance)
Alireza,Hafizi, Ph.D. of Management and Cultural Planning, (alihafizi18@yahoo.com).
Abstract
The culture of organization is a system of common means and concepts that
differentiate one organization from the other organizations. The role of human
capital is a great importance in creating and developing organizational culture.
The aim of current study is to identify strategies of the change of organizational
culture with emphasis on human capital in cultural organizations. The researcher
considers s
trategies of

human capital that change organizational culture in

cultural institutions particularly Ministry of Culture and Islamic Guidance. The
Methodology of the research is de scriptive-analytical and data collection tool
is Likert scale questionnaire comprising 4 factors and 24 items .The research
s
tatis
tical population concludes 4000 employees that out of them a sample
of 384 was randomly selected, based on Morgan Table.

the results of the

research indicated that outstanding performance management strategies, talent
management, organizational training and learning, and payment and benefits have
a positive impact on changing organizational culture of the Ministry of Culture
and Islamic Guidance and can be effective in changing the current situation to the
desired state of organizational culture.
Keywords
Change of organizational culture, Strategy of human capital, Talent management,
Outstanding performance management ,Ministry of Culture and Islamic Guidance.
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Abstract
The culture of organization is a system of common means and concepts that
differentiate one organization from the other organizations. The role of human
capital is a great importance in creating and developing organizational culture.
The aim of current study is to identify strategies of the change of organizational
culture with emphasis on human capital in cultural organizations. The researcher
considers s
trategies of

human capital that change organizational culture in

cultural institutions particularly Ministry of Culture and Islamic Guidance. The
Methodology of the research is descriptive-analytical and data collection tool
is Likert scale questionnaire comprising 4 factors and 24 items .The research
statistical population concludes 4000 employees that out of them a sample of
384 was randomly selected, based on Morgan Table. the results of the research
indicated that outstanding performance management strategies, talent management,
organizational training and learning, and payment and benefits have a positive
impact on changing organizational culture of the Ministry of Culture and Islamic
Guidance and can be effective in changing the current situation to the desired state
of organizational culture.
Keywords
Change of organizational culture, Strategy of human capital, Talent management,
Outstanding performance management ,Ministry of Culture and Islamic Guidance.
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Abstract

Assessment of the Higher Education Laws and Regulations’
Impact on the Development of Scientific Schools in Iranian
Universities
Masood Alamineisi, Assis
tant Professor of Cooperation & Social Welfare
Department in Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Corresponding Author),
(Masood_alami@yahoo.com).
Ahmad Mahjoubian, Ph.D. Candidate, Faculty of Education and Psychology,
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, (adbeiran@gmail.com).
Abstract
The presence and development of scientific schools in universities can be the
source of constructive dialogue and scientific progress. It seems that unlike
many universities in the world, such a situation does not exist in our country’s
universities; in other words, universities do not seek to strengthen a particular
(whether internal or external) scientific school and there is no prioritization
between existing theories and schools. The question of the present study is what
is the role of higher education laws and regulations in this situation? Have the
rules and regulations prevented universities from focusing on a particular school
of science? To answer this question, research was conducted in two stages: first,
based on the system approach to the university, using the Focus Group method,
seven strategies were extracted to strengthen the presence of scientific schools in
universities. Second, in the framework of Regulatory Impact Assessment (RIA),
all higher education laws and regulations were examined in terms of their impact
on the development of scientific schools in the universities, using the mentioned
seven strategies criteria,. Overall, the result of this study is that laws and regulations
do not provide a favorable environment for the development of scientific schools
in universities.
Keywords
Scientific school, University, Regulatory Impact Assessment, Higher Education
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Abstract

Media, Culturalization and Fertility:
Identifying and Ranking Factors Affecting Fertility Using
Analytical Hierarchy Process Approach
Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Professor of Demography, University of Tehran,
and Honorary Professor, University of Melbourne, Australia, (mabbasi@ut.ac.ir).
Nasibeh Esmaeili, Ph.D. in Demography, University of Tehran (Corresponding Author),
(nasibeh.esmaeli@ut.ac.ir).
Abstract
Iran has been known as one of the countries with below-replacement fertility since
the 2000s. Accordingly, planners and policy makers seek to provide appropriate and
efficient solutions aiming to increase fertility. Using the analytic hierarchy process,
this study aims to identify and prioritize indicators affecting fertility in Iran. In
order to achieve the objectives of the study, an expert questionnaire was designed
and completed by scientific experts. The results extracted from the questionnaires
were analyzed using Expert Choice software. Analysis of the results shows that
according to experts, the mass media index has the greatest impact, while the
household economic status index has the least impact on women’s fertility. Among
the indicators of media, television and the internet and cyberspace have a significant
impact on fertility. From the perspective of scientific experts, among the subindicators affecting fertility, the equal division of labor between men and women
in the family is the first among the indicators affecting fertility. The experience of
countries with low fertility shows the positive impact of gender equity on the attitude
and behavior of fertility in the family, and therefore, the emphasis on this important
content in media programs can indirectly affect the attitude and behavior of couples
about childbearing. According to the experts in this study, targeted culture-building
about childbearing by using scientific evidence and providing persuasive content
to informed and educated audiences has an effective role in changing the idea and
behavior of couples towards fertility. Obviously, creating the necessary conditions
for the realization of the ideas of young people and couples about marriage and
childbearing plays an important role.
Keywords
Low fertility, Experts, the analytic hierarchy process, media, Culture building,
Policy making.
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