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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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چکیده
ُ
نوصدرائیان ،که از آنها بهعنوان جریان پرقوت فلسفی در ایران معاصر یاد میشود ،در وا کنش به
بحرانهای فکری دهۀ  30و برای ارائۀ رویکردی فعاالنه از دین در دوران مدرن برای زیست بشر پا
به عرضه ظهور گذاشتهاند .ایشان ،با توجه به مقتضیات زمان ،دغدغۀ آن را داشتهاند که وحی را
برای اجتماع مؤمنان ،به جهت ضرورت احیای حیات باطنی در عالم دینی ،به اشترا ک گذارند تا
زمینۀ مدینۀ فاضلۀ شیعه و ظهور حضرت مهدی (عج) را فراهم کنند .بر همین اساس ،مقالۀ پیشرو
در چارچوب تحلیلی «دستگاه فکری حکمت متعالیه» با هدف بازخوانی مفهوم زیست فرهنگی ،که
مهمترین مشکل سیاستی کشور است ،به این پرسش پاسخ میدهد که زیست فرهنگی در اندیشۀ
نوصدرائیان ،با توجه به انسانشناسی نوصدرایی (بهطور خاص اعتقاد به انسان متعالی در این
منظومۀ فکری) ،بر چه دال نظریای استوار است .از همینرو ،فرضیۀ این پژوهش بر این نکته استوار
است که ،بهتبع زیربناییبودن مفهوم فرهنگ و اصالت آن در این جریان فکری« ،کرامت» را میتوان
دال نظری در این جریان فکری دانست .دادههای بهدستآمده از مطالعۀ موضوع پژوهش و منابع
و دیدگاههای اصحاب حکمت متعالیه تأیید میکنند که نظریۀ «کرامت» و عدالت دال مرکزی در
مفهوم فرهنگ است و «زیست فرهنگی» در اندیشۀ این جریان فکری با عناصر ،عوامل و روشهای
خاص خود محقق میشود .این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تجزیهوتحلیل دادهها به روش
كتابخانهای انجام شده است.
واژ گان کلیدی
حکمت متعالیه ،فرهنگ ،کرامت ،صدراییان ،مطهری.

تاریخ پذیرش1400/06/7 :
تاریخ دریافت1400/05/05 :
 .1استاد گروه علوم سیاسی ،دانشگاه امام صادق (ع) (نویسندۀ مسئول)
 .2دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی کر ج
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مقدمه
نوصدرائیان جریان فکری و فلسفی در ایران معاصرند که ،با بازسازی و ارائۀ قرائتی جدید
از آشتی بین عقل ،عرفان و نقل ،به دنبال پاسخگویی به پرسشهای نوپدید سیاسی و
اجتماعی ،که به سبب وجود خأل دینی و فلسفی در جامعۀ اسالمی به وجود آمدهاند،
هستند .ایشان ،با استفاده از دستگاه فلسفی حکمت متعالیه و با مبانی انسانشناسی خود،
در صدد کشف انسان و ابعاد و جنبههای گونا گونی نظیر مفهوم انسان ،انسان سیاسی،
آفرینش انسان ،استعدادها و تواناییهای انسان ،جایگاه انسان در نظام هستی و رابطۀ خود
با خود ،اجتماع و خدا هستند .ایشان ،ضمن بازتعریف انسان در عصر مدرن ،معتقدند باید با
بهخدمتگرفتن سیاست برای کسب سعادت ارزشهایی مانند فرهنگ ،عدالت ،آزادی و...
در حیات اجتماعی و سیاسی مؤمنان تحقق پیدا کنند.
از شاخصهای این جریان میتوان به اشخاصی چون امام خمینی(ره) ،عالمه طباطبایی،
شهید مطهری ،عالمه جوادی آملی و ...که محصول خردورزی و رویشیافتۀ «حکمت متعالیه»
بودهاند اشاره داشت که نهتنها دستاوردهای عقالنی جامعۀ بشری را پذیرفتند ،بلکه آن را با
وحی برای اجتماع مؤمنان ،به جهت ضرورت احیای حیات باطنی در عالم دینی ،به اشترا ک
گذاشتهاند .این جریان فکری ،که امروزه به «فلسفۀ نوصدرائی» شناخته میشود ،با مراجعه به
تعالیم دینی و روششناسی حکمت متعالیۀ مالصدرا ،1ضمن بازتعریف انسان در دورۀ مدرن و
ارائۀ نگرشی بدیع به فرهنگ ،آن را نقطۀ غایی و کانونی مباحث خود معرفی میکند .گفتنی
است این مباحث زمینهساز تربیت انسان و وسیلهای برای رسیدن او به کمال قرب الهی و
سعادت نهایی هستند .امام خمینی (ره) حتی انقالب اسالمی را انقالبی فرهنگی دانسته
و فرمودند« :صدماتی که کشور ما از فرهنگ رژیم شاه خورده است قابل مقایسه با ضررهای
اقتصادی و غیره نبوده است» (خمینی ،1388 ،ج ۲۳7 :۶ـ .)236با توجه به این مقدمه ،پرسش
ت است از :زیست فرهنگی در اندیشۀ صدراییان ،با توجه به انسانشناسی
این پژوهش عبار 
نوصدرایی (بهطور خاص اعتقاد به انسان متعالی در این منظومۀ فکری) ،بر چه دال نظریای
استوار است؟ از همینرو ،فرضیۀ این پژوهش بر این پاسخ بوده است که ،بهتبع زیربناییبودن
مفهوم فرهنگ و اصالت آن در این جریان فکری ،نظریۀ «کرامت» را میتوان دال نظری در این
جریان فکری دانست .در این چارچوب ،هدف این مقاله بازخوانی مفهوم فرهنگ و زیست
ت که میتواند بهعنوان الگوی بومی از فرهنگ معرفی شود.
فرهنگی در این جریان فکری اس 
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 .1در اندیشۀ این جریان فکری ،با پذیرش دستاوردهای فکری صدرالمتالهین (همچون حرکت جوهری ،اصالت وجود،
اتحاد عاقل و معقول ،جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا) دستاورهای جدیدی نیز همچون رئالیسم معرفتی برای شناخت
هستی و انسان با توجه به اصول اساسی حکمت متعالیه ارائه شده که زمینۀ معرفی و شناخت آنها به «صدراییان» را فراهم
کرده است (زمانی.)1398 ،

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)

پیشینۀ پژوهش
مقــاالت و آثــار متعــددی دربــارۀ فرهن ـگ ،مبانــی و سیاس ـتگذاریهای فرهنگــی تحریــر
یافتهانــد کــه از منظــر پژوهــش پیــش رو میتــوان آنهــا را به چهــار گــروه اصلــی تقســیمبندی
کـ�رد .1 :آثــاری کــه بــه نقــد و بررســی سیاس ـتگذاری فرهنگــی پرداختهانــد .در ایــن زمینــه
میتــوان بــه الوانــی و هاشــمیان ( ،)1387آزاد ارمکــی و نــوح منــوری ( ،)1391شــریفی (،)1391
مقتدائــی ( ،)1395اســماعیلی کلیشــمی ( )1396و صالحــی ( )1398اشــاره کــرد؛  .2آثــاری کــه بــا
رویکــرد فلســفی و ماهــوی بــه بررســی فرهنــگ و سیاسـتگذاری فرهنگــی پرداختهانــد .در ایــن
آثــار بهصــورت مفهومــی چیســتی سیاس ـتگذاری فرهنگــی بررســی شــده و بهعنــوان مصداقــی
از ســبک زندگــی مــد نظــر قــرار گرفتــه شــده اســت .ازجملــۀ ایــن آثــار میتــوان بــه مصالئیپــور
( ،)1394جعفــری هفتخوانــی ( ،)1391جــوادی ( )1395و ســعیدی ( )1398اشــاره کــرد؛ .3
آثــاری کــه سیاس ـتهای فرهنگــی را بــا نــگاه فلســفۀ سیاســی بررســی کردهانــد ،بهنحویکــه
خواهــان ارائــۀ تأمــات فلســفی در بــاب فرهنــگ و امــر سیاســی از آن هســتند .از میــان ایــن آثــار
میتــوان بــه خســروی دهزیــری ( ،)1394اســفندیاری ( )1395و جمــالزاده و آقــادادی ()1389
اشــاره کــرد؛  .4آثــاری کــه بــه تبییــن مبانــی معرفتــی و سیاس ـتگذاریهای فرهنگــی کــه ناظــر
بــر اندیشــۀ صدراییانــد اشــاره دارنــد .ازجملــۀ ایــن آثــار میتــوان بــه خانمحمــدی (،)1386
صداق ـتزاده ( )1394و خورشــیدی ( )1395اشــاره کــرد کــه حا کــی از نــوآوری و اهمیــت ایــن
بحــث هســتند .از همی ـنرو ،ایــن مقالــه ،بــا تــداوم بحــث یادشــده ،بــه دنبــال یافتــن چیســتی
زیســت فرهنگــی در اندیشــۀ صدراییــان اســت کــه میتوانــد در معرفــی ایــدۀ زیســت فرهنگــی در
الگــوی ایرانیـاســامی پیشــرفت کمــک شــایانی کنــد.
روش پژوهش
مقال��ۀ پیـشرو بــا روش «تفســیری ـ تحلیلــی» و ناظــر بــه حــوزۀ معرفتــی ،کیفـی ،مطالعۀ اســنادی
و تکنیــک مطالعــۀ کتابخانـهای صوــرت گرفت��ه اسـ�ت .ازجملــه تمایــزات حکمــت متعالیه نســبت
بــه دیگــر مکاتــب فلســفی در جهــان اســام ایجــاد روششناســی جدیــد بــرای کســب معرفــت
اســت .ایــن روششناســی ،کــه ترکیبــی از عرفــان و فلســفۀ مشــاء اســت ،معتقــد اســت کــه اصــول
عرفانــی و فلســفی دو ســاحت متفــاوت از حقیقتــی واحــد هســتند و عقــل و ســمع ا گــر درســت
بــه کار گرفتــه شــوند ،هــر دو بــه یــک نقطــه میرســند کــه ایــن امــر نشــاندهندۀ آن اســت کــه
جهــان دارای نظمــی عقالنــی اســت .صــدرا معتقــد اســت کــه حتــی عرفــا نیــز از طریــق مکاشــفات
ّربانــی و عقالنــی بــه ایــن طریــق خــردورزی میرســند .هــدف صدرالمتالهیــن از ترکیــب ایــن دو
روش آن بــوده کــه هــر دو روش نقصانــی داشــتند کــه در صــورت اســتفادهنکردن از روش دیگــری
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پیــش میآمــد (قراملکــی .)55-108 :1388 ،صدرالدیــن شــیرازی در اســفار و مفاتیــح الغیــب
تقســیمبندی مقدماتــی از علــوم ارائــه میدهــد ،امــا در ا کســیر العارفیــن تقســیمبندی جامعــی
از آن ارائــه میدهــد کــه عــاوه بــر اینکــه تمامــی علــوم زمینــی و آســمانی را در خــود جمــع کــرده،
بیانگــر رویکــرد متدلوژیــک صــدرای شــیرازی نســبت بــه چگونگــی کســب معرفــت و شــناخت
نیــز هســت .بــرای ارزیابــی و شناســایی اساس ـیترین نکتــۀ رویکــرد متدلوژیــک مالصــدرا بایــد
بــه تأمــات صدرالدیــن دربــارۀ ارتبــاط پیچیــدهای کــه وی میــان عقــل و شــهود میبینــد اشــاره
کنیــم (قراملکــی .)116 :1388 ،آنچــه مــد نظــر اوســت عقالنیــت مســلح بــه نــور شــهود اســت و از
همیــن منظــر اســت کــه فلســفۀ خــود را نــوع متعالــی فلســفه یــا حکمــت میدانــد .همچنیــن
اســت کــه وی جریــان فلســفی جدیــدی را بنــا میگــذارد.
مبانی نظری پژوهش
تعاریف گونا گونی از فرهنگ ارائه شدهاند .فرهنگ را معادل واژۀ التین  Cultureقرار دادهاند.
مرحوم عمید واژۀ فرهنگ را به لحاظ ریشۀ لغوی از «فر» به معنی «از خالل» و «هنگ»
«هنجیدن» به معنای کشیدن ـ که درمجموع به معنای کشیدن از میان چیزی است (عمید،
 )1371ـ تعریف کرد ه است .همچنین در لغتنامۀ دهخدا مفاهیمی چون ادب ،عقل و ادراك،
دانش و بزرگی ،خرد ،تعلیم و تربیت ،سنجیدگی و ...برای تعریف این مفهوم فرهنگ ذکر
شده است .در این میان ،جامعهشناسان و متفکران فلسفۀ اجتماعی نیز تعاریفی با توجه به
مکاتب فکری خود از فرهنگ ارائه کردهاند؛ ازجمله:
جدول  .1فرهنگ از دیدگاه جامعهشناسان و متفکران فلسفۀ اجتماعی
تعاریف

متفکران
ادوارد تایلر
۱۸۳۲ـ۱۹۱۷

در کتاب فرهنگ ابتدایی  ،تایلر فرهنگ را «مجموعۀ پیچیدهای از دانشها ،باورها،
هنرها ،قوانین ،اخالقیات ،عادات و هر چه فرد بهعنوان عضوی از جامعۀ خویش فرا
میگیرد» تعریف میکند (بیلینگتون.)106 :1395 ،

سمئر
1840ـ1920

فرهنگ مجموعۀ آدابورسوم و سنتها و نهادهای اجتماعی است (بیلینگتون:1395 ،
.)115

هربرت اسپنسر
1820ـ1903

در كتاب اصول جامعهشناسی  ،اسپنسر از فرهنگ بهعنوان محیط فراجسمانی انسان
یاد میكند و در صدد جدا کردن فرهنگ از عوامل جسمانی و طبیعی است .وی اعتقاد
داشت كه محیط فراجسمانی خاص انسان است ،درحالیكه انسان از لحاظ دو محیط
دیگر (طبیعی و جسمانی) با حیوان وجه مشترك دارد (شعاعی.) 83:1390 ،
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1. Edward Burnett Tylor
2. Primitive Culture

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)
تعاریف جامعهشناسان متأخر از فرهنگ

ادگار شاین

وی فرهنگ را «مجموعهای از مبانی و اندیشههای بنیادین ،اصول و ارزشهای حا کم
و نمادها و سمبلهای بیرونی میداند که جامعه نسبت به آن اعتقاد و باور پیدا کرده؛
از عمل به آن احساس رضایت ،لذت و شادی میکند و از عمل نکردن به آن احساس
نارضایتی ،شرم و گناه میکند .وی معتقد است بهمنظور نهادینهکردن فرهنگ در جامعه
باید نگاه و توجهی متوازن و هماهنگ به تمامی سطوح فرهنگ در تعریف مذکور داشت»
(.)Schein, 1988

1

ال کال 2و موفه

3

هابرماس

4

آنها دربارۀ فرهنگ اشاره دارند که «هر چیز فرهنگی است» و ازآنجا که خود واقعیت
اجتماعی از سنخ گفتمان است ،بنابراین همواره نظم اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته
و بازتولید شده است(شعاعی.)214 :1390 ،
هابرماس نیز فرهنگ را مجموعهای از ارزشهای انسانی میداند و فرهنگ کنونی را علت
بحران نظام لیبرال دموکراسی میپندارد (نوذری.)90 -136 :1392 ،

وجود این تعاریف متعدد در اندیشۀ متفکران اجتماعی ،همگی ،نشان از آن دارد که
هیچ تعریف مشترکی دربارۀ مفهوم فرهنگ وجود ندارد (گوردون .)65 :1388 ،به نظر
میرسد برای رسیدن به فهمی راهگشا از تعریف مفهوم فرهنگ و همچنین تقریری صحیحتر
باید تقریری خارج از تعریف این متفکران به دست آورد؛ چرا که متفکران غربی ،با رویکردها
و پارادایمهای تفکری خود و همچنین با توجه به بسترهای زمانی و مکانی اجتماعیشان،
تعریفی از فرهنگ داشتهاند بهطوریکه فرهنگ را یا افراطی منوط به ارائۀ عینی در جامعه
میدانند )اجتماعگرایان) و یا منوط به فردگرایی مفرط کردهاند .برای برونرفت از این چالش
مفهومی میتوان به اندیشۀ حکمای نوصدرایی ،همچون استاد شهید مرتضی مطهری،
اشاره داشت که با بهرهگیری از روششناسی حکمت متعالیه چالش تعریفی از مفهوم فرهنگ
را مرتفع میکنند .استاد مطهری در همین راستا با طرح نظر سومی میگویند« :نظریۀ سوم
هم فرد را اصیل میداند و هم جامعه را ...بنابر این نظریه ،در اثر تأثیر و تأثر اجزا ،واقعیت
جدید و زندهاى پدید آمده است؛ روح جدید و شعور و وجدان و اراده و خواست جدید پدید
آمده است .عالوه بر شعور و وجدان و اراده و اندیشۀ فردى افراد ،و بر شعور و وجدان افراد
غلبه دارد» (مطهری .)29 :1372 ،ایشان با این انسانشناسی خود فرهنگ را اینگونه تعریف
میکنند« :فرهنگ عبارت است از فعل و انفعاالتی که مبتنی بر فطرت در روان انسان صورت
میگیرد» (مطهری ،1376 ،ج  )126 :4که برای احیای آن باید در سه مرحله تخلیه ،تحلیه و
تثبت فرهنگ اقدام کرد (مطهری ،1376 ،ج  .)127 :4در عالم واقع این مراحل از یكدیگر جدا
1. Edgar H. Schein
2. Ernesto Laclau
3. Chantal Mouffe
4. Habermas
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نیستند ،ولی در عالم نظر و به لحاظ تحلیلی میتوان آنها را جدا از هم در نظر آورد .1استاد
پارسانیا ،از شا گردان شهید مطهری ،نیز در ادامۀ این تعریف با ارائۀ سطوح فرهنگ معتقدند:
ً
ً
«آن را باید اوال هویتی معرفتی و ثانیا جمعی دانست که دارای ابعاد ،سطوح گونا گونی که از
مجموعه معرفتهای مختلفی شامل شده ،است .نمادها و نشانهها ،هنجارها و ارزشها،
باورها و اعتقادهای بنیادین که بهصورت زبان ،آداب و عادات ،حقوق و مقررات ،ادبیات،
اساطیر ،علوم ،معارف ،فلسفهها و ادیان مختلف بروز و ظهور پیدا میکنند هریک در بخش و
یا سطحی از فرهنگ واقع میشوند .توجه به سطوح و اجزای متفاوت و گستردۀ فرهنگ نکتۀ
مهمی است که ما را در تبیین نسبت فرهنگ با علم یاری میرساند» (پارسانیا.)54 :1387 ،
اصحاب حکمت متعالیه ،ضمن معرفی منابعی متمایزبخش از فرهنگ به جهت پویایی آن از
دیگر مکاتب بشری ،در کنار معرفی سنجش «قوۀ تفکر» برای شناخت درست حقایق اجتماعی
و فرهنگی معتقدند که از «خدمات دیگری که اسالم با انسانشناسیاش ارائه میدهد به
اعتبار شناختن زمان و عرف عقالنی هر جامعه است که دستاوردهای مهمی میتواند برای
شناخت انسان متعالی و فرهنگ متعالی باشد» (مطهری ،1376 ،ج  .)63 :21بنابراین،در کنار
قرآن و سنت ،در اندیشۀ ایشان باید برای فهم مبانی زیست فرهنگی به عقل ،مقتضیات زمان
و عرف جامعه نیز توجه کرد.
برخالف صاحبنظران مادی که به پروردگاری خداوند معتقد نیستند و در نظام هستی به
تعادل خودکار اعتقاد دارند ،اصحاب حکمت متعالیه بر مفهوم تعادل هدایتشونده دربارۀ نظام
هستی ،انسان و جامعۀ بشری تأ کید دارند .مراد از این مفهوم آن است که ثبات ،هماهنگی،
آرامش ،هدفمندی و تعادل موجود در نظام کیهانی ،پیکرۀ انسانی ،خود انسان و نظامهای
یـفرهنگی بدون هدایت تکوینی و تشریعی خداوند امکانپذیر نیست .ازآنجا که مفهوم
اجتماع 
فرهنگ و زیست فرهنگی برآمده از این نظام فکری است ،الزم است که بهاجمال درمورد تعادل
هدایتشونده در این نظا م فکری سخن گفت (جوادی آملی.)244 :1384 ،
الف) تعادل هدایتشونده در نظام هستی
در حکمت متعالیه ،هر سیستم و نظام پایدار و متعادلی ازجمله نظام کیهانی سه هدف
اساسی دارد :ثبات؛ رشد و همبستگی .تعادل پویایی نظامها به تحقق این اهداف بستگی
دارد (جهانیان .)300 :1388 ،دنیای ما یعنی زمین و طبیعت موجود نیز ،که بخشی بسیار
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 .1ایشان در ادامۀ همین بحث مینویسند« :فطرت اصیل و یگانه به فرهنگ انسان یگانگی میدهد؟ یا چنین فطرت
یگانهای در كار نیست .فرهنگ ساختۀ عوامل تاریخی قومی و جغرافیایی و یا ساختۀ گرایشهای منفعتطلبانۀ طبقاتی
است؟ اسالم به حكم اینكه در جهانبینیاش قائل به فطرت یگانه است ،هم طرفدار ایدئولوژی یگانه است و هم طرفدار
فرهنگ یگانه (مطهری.)60-61 :1376 ،

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)

کوچک از این نظام کیهانی است ،دارای ثبات و تعادل و رشد مستمر و همبستگی بین اجزایش
َ
است و در صورت برهمخوردن تعادل در اثر اعمال انسانها و نظامهای اجتماعیـفرهنگی در
کوتاهمدت ـ نسبت به کل جریان تاریخ ـ دچار مشکل میشود .همچنین است که تعادل در
این نظام هستی بر محور توحید قرار گرفته و قابل شناخت است.
ب) تعادل هدایتشونده ارگانیسم و نظام شخصیت انسان
همانطور که جهان هستی در وجود و تداوم و تعادل خود به هدایت مداوم نیازمند است،
انسان نیز برای دستیابی به تعادل و آرامش خود به هدایت از جانب خداوند نیازمند است.
یکی از مفاهیم کالمی مهمی که در حکمت متعالیه بر آن تأ کید شده مبحث هدایت تکوینی،
فطری و تشریعی است .ازآنجا که خداوند انسان را برای هدف ابتال و امتحان و تکامل آفریده
است ،مقدمات وصول به این هدف را در وجود او آفریده و نیروهای الزم را به او بخشیده
است .این همان هدایت تکوینی و تعادل هدایتشوندۀ ارگانیسم انسان است که جنبۀ
عمومی دارد و شامل همۀ انسانها میشود (جوادی آملی.)244 :1384 ،
در حکمت متعالیه ،شخصیت انسان براساس هدایت تکوینی از طریق اتحاد علم و عمل
تکامل مییابد .مالصدرا در این باره مینویسد« :ا گر چند انسان با معنای واحدی اتحاد
حاصل کنند ،درواقع خود آنها نیز با یکدیگر متحد شدهاند .در نتیجۀ این اتحاد ،رفتارهای
مشترکی از آنها صادر خواهد شد» .این اتحاد افراد در اندیشه و عمل همان مفهومی است
که اندیشمندان غربی با عنوان فرهنگ از آن یاد میکنند .بنابراین فرهنگ بخشى از معرفت
است که در ذهنیت مشترك افراد و یا جامعه و یا در زیست جهان افراد وارد شده است؛ به بیانی
دیگر ،فرهنگ صورت تنزلیافتۀ معنا به عرصۀ فهم عمومی و رفتارهای مشترك و کنشهای
اجتماعی است (جوادی آملی.)136 :1384 ،
خدای متعال این رفتارها و کنشهای اجتماعی را ،که مرتبۀ برجستۀ شخصیت انسان
هستند ،فطری انسان و استعداد کسب آن را در نهاد آدمی قرار داده (درتاج و محمدرضایی،
 )36 :1395و آن را امری حقیقی و وجودی قرار میدهد که با سه ویژگی انسانی برجسته میشود:
1.اختیار
یکی از پرسشهای مهم فلسفه از دیرباز مسئلۀ جبر و اختیار بوده است .اصحاب حکمت
متعالیه در پاسخ به این پرسش در آثار خود اختیار را ویژگی اصلی و متمایزکنندۀ انسان
میدانند که باید دنبال ارتقای مقام عالی خویش با ایمان و عمل صالح باشد (مطهری،
 ،1376ج .)102 :14از همینرو ،اختیار برای انسان حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی را پدید
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میآورد که میباید آنها را در زندگی شخصی و اجتماعی مورد توجه و اهتمام قرار دهد تا سبب
دوری جامعه از رذایل اخالقی و تحقق فرهنگ متعالیشود.
 2.خردورزی
ی بپردازد
ن ابزارها و روشهای 
ن اجاز ه را دارد ک ه ب ه تنظیم و تدوی 
ن ای 
ف دی 
ل آدمی از طر 
عق 
ی به توسعۀ سیاسی و
ف دینی قرار دهند؛ از همینرو عقلگرای 
ل ب ه اهدا 
ی را در مسیر نی 
ک ه آدم 
ف کلی دین
ی و اهدا 
ط اصل 
فرهنگی (تمیز بخش فرهنگ دینی از غیردینی) میانجامد تا خطو 
بیان شوند (کریمی مله .)25 :1377 ،استاد مطهری در همین باره میفرمایند« :تفکر مطلوب
د و بپیماید ،و حتی اصول
ی خود بیاب 
ن را به راه حقیقت با تکیه بر تفکر عقالن 
آن است که انسا 
دین نیز باید از صافی عقل عبور کند و با محک آن سنجیده و آزموده شود» .ایشان میافزایند:
د بشر حق تفکر ندارد؟ نه ،این عملی است الزم
«آیا اسالم یا هر نیروی دیگری میتواند بگوی 
و واجب و الزمۀ بشریت است .اسالم در مسئلۀ تفکر نهتنها آزادی تفکر داده است ،بلکه یکی
از واجبات و یکی از عبادتها در اسال م تفک ر است» (مطهری ،1376 ،ج  ) 369:23و «از نظر
اسالم ،اصول عقاید اجتهادی است نه تقلیدی ،یعنی هر کسی با فکر خودش باید آن را حل
کند» (مطهری ،1376 ،ج .)370 :23
3.آزادی
آزادی واالترین موهبت الهی است که خداوند به انسان داده است تا بتواند استعدادها،
قابلیتها و واقعیتهای وجودیاش و نیز ارتباط خود با آفریدگار هستی را به کمال رساند.

ســال اول
شماره دوم
تابستان 1400

16

بر همین اساس ،ایشان ،با تقسیمبندی آزادی به آزادی اجتماعی و معنوی ،تحقق آزاد 
ی
اجتماعی را منوط به آزادی معنوی میدانند و تحقق آن را محتاج اصالت انسانیت معرفی
میکنند (مطهری ،1376 ،ج  .)301 :7ایشان در تعریف آزادی میگوید« :آزادی یعنی نبودن
مانع ،نبودن جبر ،نبودن هیچ قیدوبند؛ زیرا موجودات زنده برای رشد و تکامل به سه چیز
احتیاج دارند :تربیت ،امنیت و آزادی» (مطهری ،1376 ،ج  .)261 :7استاد اضافه میکنند:
«آزادی لزوم عدم ایجاد مانع است» (مطهری ،1376 ،ج  )71 :1و مانع دارای دو ویژگی است:
 .1آزادی باید در قیدوبند بودن انسان باشد تا با کنار زدن آن آزادی را پیدا کرد؛  .2قوای
ظاهری و یا باطنی فاعل را محدود سازد» (مطهری ،1376 ،ج  .)117 :7ایشان به مصادیق
آزادی سیاسی و اجتماعی نیز اشاره میکنند که عبارتاند از .1 :آزادی به معنای رهایی از
سلطۀ دیگران؛  .2آزادی به معنای حق مشارکت؛  .3آزادی بهعنوان حق بیان (مطهری،
 ،1376ج 104 :7ـ .)103استاد با برتر شمردن آزادی معنوی نسبت به آزادی اجتماعی آن را

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)

رهایی از صفات پست حیوانی میداند و آن را اینگونه تعریف میکند« :آزادی معنوی ،برخالف
آزادی اجتماعی ،آزادی انسان از خود است (آزادی معنوی)؛ یعنی نجات از خود؛ خودی که به
سمت پلیدیها میرود» (مطهری ،1376 ،ج .)32 :7
ج) تعادل هدایتشونده جامعۀ بشری
نوصدرائیان معتقدند که خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است و با استناد به
آیۀ خالفت ،1معتقدند که خداوند متعال فرشتگان را آ گاه ساخته است که بنیاد جامعهای را روی
زمین پی افکنده است که عناصر اصلی آن عبارتاند از :انسان؛ زمین (یا بهطورکلی طبیعت)؛
پیوند معنوی که انسان را از یکسو با زمین و طبیعت و از سویی دیگر با انسانهای دیگر بهعنوان
برادر مرتبط میسازد .این پیوند معنوی را قرآن استخالف مینامد (صدر.)184 :1372 ،
دو عنصر اول و دوم در همۀ جوامع کمابیش ثابت و یکسان هستند؛ اما مسئلۀ «پیوند» و
«ارتباط» میان انسانها با یکدیگر و با طبیعت در هر جامعهای میتواند متفاوت باشد و این به
عنصر چهارم و رکن بیرونی جامعه ،یعنی خدا ،بستگی دارد که عمل تعیین جانشین در زمین
را انجام داده است .ا گر انسان مسئولیت جانشینی را آنچنان که او میخواهد به جا آورد و به
«مالکیت تام خداوند» توجه تمام کند ،عنصر سوم جامعه ،یعنی مسئلۀ «پیوند و ارتباط» که
همان والیت است ،شکل میگیرد و برادری ،صلح ،آرامش ،عدالت ،برابری ،فراوانی ،خیر و برکت
و ،در یک کلمه ،تعادل پایدار تحقق مییابد .اما ا گر انسان خود را در برابر خداوند مسئول و
متعهد نداند ،بر هر کس مسلط شود ،رابطهاش با آن فرد رابطۀ حا کم و محکوم و به هر چیز
دست یابد ،رابطهاش با آن چیز رابطۀ مالک و مملوک خواهد بود؛ درنتیجه ،سرکشی ،استثمار،
استعمار و استکبار حا کم خواهد شد (طباطبایی .)102 :1392 ،درواقع« ،انسانهای طبیعی»
براساس خصلت استخدامگری و بهرهجویانۀ خود به تأسیس نهادهای اجتماعی ستمگرانه و
یـفرهنگی ظالمانه اقدام میکنند و بندگان خدا را به شرک و بتپرستی
ایجاد نظامهای اجتماع 
و عبادت فراعنه و طغیانگران فرامیخوانند .در نتیجۀ این وضع انسانهای تکساحتی حاصل
میشوند .از همینرو ،انسان میتواند با اراده و اختیار خود در مسیر تعادل هدایتشوندۀ نظام
هستی و جامعۀ بشری قرار گیرد و موجب ایجاد نظامی اجتماعی ـ فرهنگی مبتنی بر عدل شود.
ایــن هدایــت بــدون قوانیــن و نهادهــای عادالنــهای کــه بــه دســت رهبــری پیامبرگونــه بــه
انجــام میرســند بــه تعــادل نمیرســد .بــر ایــن اســاس ثابــت میشــود کــه هــدف متوســط خلقــت
یـفرهنگــی عادالنــه» اســت (جهانیــان:1388 ،
انســان در ســطح کالن «ایجــاد نظــام اجتماع 
 .)303خداونــد ،بــرای ایجــاد هماهنگــی بیــن هــدف نهایــی خــود و اهــداف نهایــی افــراد بشــر در
 .1بقره30 :
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جهــت رســیدن بــه کمــال انســانی ،پیامبرانــی را فرســتاد تــا از طریــق «ارتبــاط» و «والیــت» هــدف
نهایــی خلقــت یعنــی «توســعۀ معنویــت» تأمیــن شــود .امــا ایــن هــدف نهایــی بــدون تحقــق هــدف
متوســط ارســال رســل امکانپذیــر نبــود .ا گــر ارســال انبیــا و رســوالن الهــی بــه قصــد «ایجــاد نظــام
یـفرهنگــی عادالنــه» نمیبــود ،ایــن ارســال اثربخشــی خــود را نمیداشــت و تنهــا صدایــی
اجتماع 
کــه در عالــم شــنیده میشــد صــدای شــیاطین بــود .از ایــن جهــت ،دیــن و سیاســت هیـچگاه از هــم
منفــک نبودنــد .حــال بــا عنایــت بــه مبانــی نظــری ارائهشــده میتــوان الگــوی ذیــل را بهعنـ�وان
الگــوی تحلیلــی منتخــب در ایــن پژوهــش بــرای ورود بــه تحلیــل و درك زیســت فرهنگی در اندیشــۀ
اســتاد مطهــری پیشــنهاد کــرد:
توحید ،محور تعادل
کرامت
فرد
اختیار

استعداد
فطرت

والیت
هدایت

اجتماع
دولت

عدالت

شکل  .1چارچوب نظری زیست فرهنگی در اندیشۀ حکمت متعالیه

چنانچه از شکل 1برمیآید ،در اندیشۀ این جریان فکری میتوان دریافت که باید تعادل
هدایتشونده در کنار نهادهای اجتماعی ،که براساس قاعدۀ لطف به بندگان خدا به ارث
میرسد ،نوعی تعامل و تعادل را برقرار کند تا اجتماع مؤمنان بتوانند فرهنگ صحیحی بیابند
و البته این ارتباط تعاملی و دوسویه است و مربی یا مردم جامعۀ اسالمی هم باید نقش نظارتی
خود را با اجرای اصول اسالمی ،ازجمله امر به معروف و نهی از منکر ،بهخوبی ایفا کنند .از
همینرو ،تحقق زیست فرهنگی در حکمت متعالیه بر تعادل سه رکن فرد ،اجتماع و دولت
مبتنی است که بر مبنای کرامت و عدالت تحقق پیدا میکند (محسنپور.)117 :1390 ،
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تحلیل یافتههای پژوهش براساس اندیشۀ استاد مطهری
در اندیشـۀ اسـتاد مطهـری ،1اسلام ،بهعنـوان آخریـن و کاملتریـن دیـن آسـمانی ،بـه دنبـال
 .1استاد مطهری همواره در تمامی آثارشان دغدغۀ انحطاط و عقبماندگی تمدن اسالمی را داشتند و به دنبال احیای دین

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)

ارائ�ۀ فرهن�گ متعالـی برـای انس�ان اس�ت .ایش�ان همانن�د دیگ�ر اصح�اب حکم�ت متعالی�ه
فطرتمحوری ،درهمتنیدگی روح و بدن ،عقالنیبودن انسان ،اراده و اختیار داشتن ،هویت جمعی
و کرامت انسـان را ازجمله مبانی اساسـی فرهنگ برمیشـمارند (مطهری ،1376 ،ج  .210( :5در نگاه
ایشـان فرهنـگ چیـزی نیسـت کـه آن را از بیـرون بـر نفـس و روح انسـان تحمیـل کنیـم (فطـرت
فـردی) ،بلکـه کافـی اسـت ،بـا دعـوت انسـان بـه دروننگـری و آ گاه کـردن او بـه ارزشـمندی
نفسـش ،او را در مسـیر متخلقشـدن بـه اخالقیـات پسـندیده قـرار دهیـم.1
ت فقط در آ گاهکردن شخص (فطرت فردی) به کرامت
با این توجهات ،فرهنگ بر مبنای کرام 
ذاتیاش و حفظ آن کرامت خالصه نمیشود ،بلکه در این میان ،باید برای حفظ و ارتقای آن
در زیست فرهنگی و اجتماعی به آ گاهکردن اجتماع به کرامت ذاتی و الهیاش در جهت فطرت
اجتماعی دست یازید که این امر بر عهدۀ افراد ،اجتماع و دولت است .بر این مبناست که جامعۀ
اسالمی باید زمینۀ دستیابی به کرامت انسانی را براساس شناسایی ویژگیهایی که سبب
کرامت تکوینی انسان هستند فراهم کند (افتخاری و مهجور.)36 :1395 ،
الف) عناصر
1.سیاست اسالمی
برخلاف مکاتـب غربـی کـه موضـوع سیاسـت را کسـب قـدرت و حفـظ آن تعریـف کردهانـد،
سیاسـت در حکمت متعالیه اسـتصالح الخلق یا «هدایت بشـر» اسـت (لکزایی)326 :1395 ،؛
چرا کـه بـه نظـر اسـتاد مطهـری اسلام آیینـی جامـع اسـت کـه شـامل تمامـی شـئون زندگـی بشـر
اعـم از ظاهـری و باطنـی میشـود و درعینحـال کـه مکتبـی اخالقـی اسـت ،سیسـتمی اجتماعی
و سیاسـی نیز به شـمار میرود .این تجزیهناپذیری اجزا سـبب شـده اسـت که هر ُبعدی از ابعاد
در جـای خـود قـرار گیرنـد؛ درنتیجـه دیـن و سیاسـت در اسلام وحـدت دارنـد .بـه عبارتـی ،ایـن
وحـدت بـه معنـی ایـن نیسـت کـه وابسـتگی دیـن بـه سیاسـت نباشـد ،بلکه بـه معنی وابسـتگی
سیاسـت بـه دیـن اسـت تـا بتواننـد بـرای تمـام شـئون انسـان برنامـه داشـته باشـند و هماننـد
مکاتـب قـدرت بـه دنبـال لذتجویـی نباشـند (مطهـری.)83 :1376 ،
برای کسب برتری و عزت مسلمین در ُبعد استقالل فرهنگی و قدرت سیاسی و ...بودند .ایشان مدعای این بحث هستند که
فرهنگ در متن رسالت دین اسالم است؛ چرا که وظیفۀ اصلی دین اسالم ساخت «انسان متعالی» است (مطهری ،1376 ،ج
 .)36-49 :4ایشان دربارۀ اهمیت فرهنگ آن را به گذشتۀ تاریخی و زمان حال منحصر نمىدانند ،بلکه آن را تحولآفرین در
«انسان آینده حیوان فرهنگى است نه حیوان اقتصادى» (مطهری ،1376 ،ج .)36-49 :4
آینده میدانند .به تعبیر ایشان،
ِ
 .1شهید مطهری در این باره مینویسد« :با مکرمداشتن نفس است که تمام اخالق مقدسه در انسان زنده میشود و تمام
اخالق رذیله از انسان دور میگردد .ا گر این خود کرامت پیدا کرد ،شخصیت خودش را بازیافت و در انسان زنده شد ،دیگر به
انسان اجازه نمیدهد که راستی را رها کند ،دنبال دروغ برود ،امانت را رها کند دنبال خیانت برود ،عزت را رها کند دنبال تن
به ذلتدادن برود ،عفت کالم را رها کند دنبال غیبتکردن برود» (مطهری.)159 :1376 ،
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 .2وحدت
از دیگر عناصر مهم در فرهنگ وجود وحدت در جامعه است و اینکه مردم باید ،ضمن فهم
قوانین و رعایت آن ،بر اشتراكهای موجود در جامعۀ اسالمی ،یعنی توحید ،پایبند باشند
(افتخاری و مهجور )77 :1395 ،تا زمینۀ رشد و تربیت در عرصههای مختلف بهخصوص عرصۀ
سیاست نیز برای تمامی افراد جامعه فراهم آید .ایشان در این باره میگویند« :چون اجتماع و
اتحاد مربوط است به جامعۀ انسانى و تنها اینکه مردم از نظر حقوق و از نظر وظایف و تکالیف
وحدتى داشته باشند کافى نیست ،یک فکر و یک ایمان هم الزم است که مردم را گرد خود
جمع کند ،ایمان اسالمى احتیاج است که مردم در حدود ایمان خودشان با یکدیگر اتفاق
داشته باشند و مسائلى که میان آنها شکاف میاندازد و اختالف ایجاد میکند به وجود
نیاید» (مطهری ،1376 ،ج .)139 :24
 .3استقاللگرایی
یکی از بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی ترویج فرهنگ استقاللخواهی و عدم وابستگی
در حوزههای اجتماعی (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی) بوده است .استاد مطهری با استناد به
آیۀ  141سورۀ نساء معتقد است« :اسالم جامعهای میخواهد که عزتمند و مستقل و متکی
به خود باشد .اسالم نمیپسندد که یک ملت مسلمان در زمینههای گونا گون زیر دست یک
ملت غیرمسلمان باشد ...استعمار سیاسی کوشش میکند حکومت را به دست افرادی بدهد
که عامل او و مجری منویات او باشند ،بهظاهر مستقل باشند و حتی در مقابل آنها غرش هم
بکنند ،اما در باطن ،همۀ دستورها را از آنجا بگیرند» (مطهری ،1376 ،ج .)136 :24
ب) عوامل
زیست فرهنگی دارای پیچیدگی و گستردگی بسیاری است و در صورتی میتوان به اهداف
درنظرگرفتهشده در زیست فرهنگی دست یافت که عواملی که در این عرصه تأثیرگذارند
بهخوبی بررسی شوند .عوامل اموری هستند که در زیست فرهنگی تأثیرگذاری مثبت دارند.
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1.حکومت
در اندیشۀ استاد مطهری تشکیل حکومت بهخودیخود موضوعیت ندارد ،بلکه طریقت
بهمثابۀ وسیلۀ سودمندی است که هدف آن «کرامتبخشی به جامعۀ مؤمنان » است.
همچنین است که فصل مقوم حکومت اسالمی از حکومتهای سکوالر وجود گزارههایی
است که از جهانبینی و انسانشناسی اسالمی برمیخیزند و به ضرورت مداخلۀ حکومت

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)

اسالمی در عرصۀ فرهنگی حکم میکنند (باقی نصرآبادی .)30-39 :1398 ،به عبارتی ،حتی
ت که بر عهدهاش نهاده
ی خاص دانس 
بنیاد حکومت اسالمی را باید همین تکالیف فرهنگ 
شده است ،در غیر این صورت ،حکومت اسالمی و حکومت سکوال ر ه ر د و نسبت به تأمین
نیازهای مادی و دنیوی جامعه مکلف هستند (جمشیدی .)164 :1393 ،از همینروست که
استاد مطهری دستاورد اصلی انقالب اسالمی را به حفظ استقالل فرهنگی آن منوط میداند
و میفرماید:
ما ا گر مکتب مستقل خودمان را ارائ ه نکنیم انقالب ما به نتیجه و ثمر نمیرسد ،جذب
مکتبهای دیگر میشویم .ولو اینکه رژیم را عوض کردیم ،استقالل سیاسی و استقالل
ص به استقالل مکتبی
اقتصادی به دست آوردیم ،اما ا گر به استقالل فرهنگی بالخصو 
نرسیم باختهایم .ما باید کار کنیم ،باید نشان بدهیم جهانبینی اسالمی نه با جهانبینی
غربی میخواند نه با جهانبینی شرقی .این چه بیماری است که عدهای میخواهند
ی اسالمی را به یکی از جهانبینی غربی یا شرقی تطبیق بدهند (مطهری،
حتی جهانبین 
 ،1376ج .)245 :24
ایشان عالیترین هدف حکومت امام علی (ع) را اجرای آموزههای دینی میدانند که در این باره
فرمودند« :بازگشت به اسال م نخستین و راستین ،از میان بردن بدعتها و برقراری سنتهای
ح در فکرها و اندیشهها و تحول در روحها و ضمیرها از هدفهای حکومت من است.»1
اصیل ،اصال 
استاد مطهری واژۀ «اصالح» را در این خطبه نقطۀ مقابل افساد میدانند (مطهری ،1376 ،ج :24
 )113که نهتنها به حوزۀ سیاست یا اقتصاد ختم نمیشود ،بلکه فرهنگ را نیز دربرمیگیرد.
2.خانواده
نوصدرائیان ،برخالف مکتب فاشیسم و مارکسیسم  ،نقش نهاد خانواده را از مهمترین و
اصلیترین نهاد فرهنگسازی در جامعه میدانند .شهید مطهری معتقد است سعادت
ً
نسلهای آینده کامال به نوع اجتماعی خانوادگی بستگی دارد (مطهری ،1376 ،ج .)73 :21
استاد معتقد است اسالم برای خانواده حقوق ،تکالیف ،مجازاتهای مخصوص و متغایر با
2

 .1نهجالبالغه ،خطبۀ .3
 2فاشیسم و مارکسیسم :متفکران دیگر (همچون ماركس ،انگلس ،لنین و بهویژه استالین) معتقدند تعیین فرهنگ از وظایف
اصلی اجتماع و دولت است که از گذشته بر عهدۀ این نهادهای اجتماعی بوده تا حفظ کیان جامعه را به وجود آورند
(علمالهدی .)100 :1391،افالطون ،از اندیشمندان کالسیک ،فرهنگسازی را از وظایف دولت میداند و معتقد است که دولت
باید بر تمامی جنبههای آن نظارت داشته باشد .وی هدف اجتماعی تربیت را ایجاد آمادگی برای فرمانبری و تحت حکومت
و حا کمیت قرارگرفتن و اطاعت از قانون میداند و معتقد است رفاه دولت و آسایش و آرامش آن به تربیت آموزشی شهروندان
بستگی دارد و درصورتی که نظام تعلیم و تربیت خصوصی باشد ،دولت مقصر خواهد بود .این دیدگاه ،که بهصراحت نگاه
حدا كثری در باب دخالت فرهنگی دولت را مطرح میكند ،سالیان طوالنی در كشورهای بلوك شرق اجرا شد.
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حیات اجتماعی و حیات فردی قائل است و آن را نوعی دیگر از حیات میداند .ایشان تربیت
در نهاد خانواده را بر دو رکن اساسی میدانند؛ یکی علم و اطالع از رموز تربیت و دیگر عالقه به
سرنوشت .از همینرو خانواده را مکلف میدانند که براساس اطالع از اصول تربیتی باید آ گاهی
الزم در زمینۀ فرهنگ را به فرزندان خود بدهند و بهعلت عالقهمند بودن به سرنوشت فرزندان
خود باید آنها را تحت کنترل و نظارت داشته باشند (مطهری ،1376 ،ج .)83 :21
 .3عالمان
شهید مطهری (ره) ،ضمن نقد لیبرالیسم ،1معتقدند عالمان در جوامع اسالمی براساس
تعهدی که خداوند از ایشان گرفتهاند 2باید نقش و جایگاه مؤثری در تربیت و ارتقای فرهنگ
شیعه داشت ه باشند .ایشان عالمان دینی را حلقۀ اتصال به هستۀ مرکزی فرهنگ شیعه
(امامت) میدانند که عامل اساسی در تشکیل فرهنگ شیعه بودهاند .استاد جایگاه علمای
شیعی را در طول تاریخ بر جریانهای سیاسی و نهضتهای اسالمی تأثیرگذار میدانند و
مینویسند« :کسانی که آرزوی اعتالی دین اسالم را دارند و علل ترقی و انحطاط مسلمین در
گذشته و حال را مورد بررسی قرار میدهند نمیتوانند نقش دستگاه رهبری آن یعنی سازمان
روحانیت را نادیده بگیرند» (مطهری .)260 : 1376،به عبارتی ،هر گونه صالح و اصالحی در امر
ً
مسلمین رخ دهد یا باید مستقیما بهوسیلۀ رهبری دینی مسلمانان صورت گیرد یا حداقل با
این سازمان هماهنگی داشته باشد.
ج) روشها
اجرای درست هر سیاستی بسیار مهمتر از نوشتن آن سیاست است ،بهطوریکه طریقه و روش
هدایتکردن در همۀ احوال و شرایط یکسان نیست و وسایل تربیت در هر زمانی متفاوت است
و نمیتوان گفت یک روش برای همیشه مؤثر واقع خواهد شد (افتخاری و مهجور:1395 ،
ً
 .)45درنتیجه ،در هر زمان و تحت هر شرایطی باید دقیقا اندیشید تا بهترین روش متناسب
با شرایط انتخاب شود.
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 1لیبرالیسم :طرفداران این مکتب (همانند هابز و ال ک و روسو ،اصحاب قرارداد اجتماعی که اعتقاد به دولت مدرن دارند)
معتقدند که اجتماع و دولت در برآوردن تمامی انتظارات فرهنگی مردم ناتوان هستند و باید نقش خانواده را بهعنوان نهاد
اصلی در تعیین زیست فرهنگی مؤثر و بااهمیت دانست (علمالهدی .)95 :1388 ،آنها ،ضمن دفاع از نظریۀ بیطرفانۀ
فرهنگ ،خواهان عرفینگری به طیفی گسترده از مسائل اخالقی و دینی هستند (صمدی و رضایی .)97 :1390 ،به عبارتی،
این مکتب تنها به یک دولت شبگرد و عدم مداخلۀ آن در تمامی شئون اجتماعی قائل است .حتی چهرههای جدی این
مکتب فکری (نولیبرالها) همچون جان رالز و رابرت نوزیک و ...نیز قرائت جدیدی از فرهنگ ارائه ندادهاند که محصول آن را
میلیونها کارتنخواب و قتل سیاهپوستان در جامعۀ امریکا و کاناداست.
 .2نهجالبالغه ،خطبۀ .۳

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)

1.سیاستگذاری فرهنگی
تعاریف متعدد و رسمی نیز از سیاست فرهنگی ،با توجه به ارائۀ وسیعی که از مفهوم فرهنگ
ارائه شده است ،وجود دارد که نشان از وجود پارادایمهای متفاوتی چون اثباتگرایی و
تفسیریـهرمنوتیکی است که بر این مفهوم تأثیر گذاشته است( 1الوانی و هاشمیان،)1387 ،
بهطوریکه آنها یا به دخالت حداقلی دولت بر فرهنگ و یا به دخالت حدا كثری آن معتقدند.
گرچه این تعاریف در اندیشۀ نوصدرائیان مورد قبول و حتی قابل استخراج در اندیشۀ
آنهاست ،اما باید گفت که این تعاریف ناظر به سیاستگذاری پیشرفت مادی از فرهنگ
است و تنها به یک جنبۀ وجودی از انسان تکیه دارد (خالقیپور.)۱۳۹۵ ،
2
نوصدرائیان وظیفۀ حا کم مسلمان را بهتأسی از جملۀ «وتقام المعطل ه من حدودک » را
برقراری احکام اسالمی میدانند (مطهری ،1376 ،ج  ،)113 :24بهطوریکه این احکام نهتنها
به احکام سیاسی یا جزایی منحصر نمیشود ،بلکه «احکام فرهنگی» را نیز دربردارد .بنابراین
حکومت اسالمی در اندیشۀ ایشان باید در تمام شئون و جامعیتش در جامعۀ اسالمی محقق
شود (باقی نصرآبادی)30-39 :1398 ،؛ تکیۀ سیاستگذاری فرهنگی در گفتمان صدرایی بر
روششناسی و هستیشناسی است که بر ابزار عقالنیت و وحیانی استوار بوده است .ایشان
همچنین معتقدند گرچه دولت در سیاستگذاریهای فرهنگی نقش مؤثری دارد ،اما این
نقش در تعامل با مردم صورت میپذیرد (خانمحمدی .)1386 ،بنابراین ،در این دیدگاه
سیاستگذاری فرهنگی حاصل تعامل دولت و ملت است.
 .2امر به معروف
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر میتواند شرایط نامطلوب هر جامعهای را تغییر دهد و
باعث توسعۀ معرفت ،بینش ،نجاتآفرینی و کمالزایی در جامعه شود .از همینروست که
استاد مطهری امر به معروف را اینگونه تعریف میکنند:
تشویق و تحریك افراد و یكدیگر به مالزمت ایمان و حق و عمل شایسته میدانند .افراد
جامعه نهتنها بایست ایمان داشته باشند و نیكو عمل كنند ،بلكه باید به انواع وسایل
جریان معتقد به دخالت حداقلی دولت در فرهنگ به تعریف یونسکو از سیاست فرهنگی عمل میکند .بر این
 .1برای مثال،
ِ
اساس ،سیاست فرهنگی «به اقدامات دولتی ،سیاستگذاری و اجرای برنامههایی اطالق میشود که از فعالیتهای فرهنگی
حمایت میکنند .این حمایتهای دولتی اغلب از طریق کمکهای مالی و تشویقی در حوزههای زبان و میراث فرهنگی
صورت میگیرند» (یونسکو ،به نقل از ویکیپدیا) .اما از نظر جریانی که به دخالت حدا کثری دولت در فرهنگ معتقد است
«سیاست فرهنگی نظامی از اهداف غایی ،مقاصد عملی و شیوههاییاست که توسط یک گروه دنبال میشود و بهوسیلۀ یک
ک شهر
ک شرکت ،ی 
ک اتحادیۀ صنفی ،یک حزب ،یک نهضت آموزشی  ،ی 
ی فرهنگی در ی 
ل میگردد .سیاستها 
سازماناعما 
ت قابلتشخیص است» (صباغیان.)1396 ،
یا یک دول 
 .2نهجالبالغه ،خطبۀ .129
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قولی و عملی یكدیگر را به ایمان و عمل صالح توصیه و تشویق كنند؛ جامعۀ خود را
ً
باید طوری بسازند كه دائما افراد تحت تلقین كارهای خیر واقع گردند ،نه آنكه خدای
ً
ناخواسته وضع جامعه به صورتی درآید كه افراد دائما تحت تلقین بدكاری و فساد قرار
گیرند (مطهری ،1376 ،ج .)86 :20
 .3پویایی و پیشرفتگرایی
ی است و مبارزه با آن سبب مبارزه
ی و اجتماع 
ی فرهنگ 
تحجر در مقابل پویایی و پیشرفت ویژگ 
با ایستایی ،جمود و خموشی فکری میشود .استاد مطهری با طرح قاعدۀ «ممنوعیت اغفال
ن استقرار آزادی در فضای فرهنگی
و اضالل در اسالم» معتقدند که حکومت اسالمی ،ضم 
جامعۀ اسالمی ،باید از جریانهای مغایر با فرهنگ منطقی جامعه جلوگیری کند .ایشان
بارزترین این جریانها را التقاط و تحجرگری میدانند که خطر بزرگی برای جامعۀ اسالمی
ایجاد میکنند .در این باره شهید مطهری میفرماید:
تصور شود که با جلوگیری از ابراز افکار و عقاید میشود از اسالم پاسداری کرد ،از اسالم
فقط با یک نیرو میشود پاسداری کرد و آن منطق و آزادی دادن و مواجهۀ صریح و رک
و روشن با افکار مخالف است (مطهری ،1376 ،ج  .)131 :11در غیر این صورت ،نهتنها
فضای بستۀ معرفتی و خفقان فرهنگی به گسترش یافتن اسالم منجر نمیشود ،بلکه
تولید سرخوردگی و دافعه میکند و به این ترتیب ،انقالب اسالمی از وصول به آرمانهایش
بازمیماند :ا گر دولت اسالمی ،جمهوری اسالمی ،حکومت اسالمی بخواهد زمینۀ
ً
اختناق را به وجود بیاورد قطعا شکست خواهد خورد (مطهری ،1376 ،ج .)174 :11
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 .4آ گاهیبخشی
تعلیــم و تربیــت نقــش بســزایی در آ گاهیبخشــی دارد ،بهطوریکــه ا گــر رویکــرد نظــام تعلیــم
و تربیــت جوشــش غیربومــی داشــته باشــد نبایــد توقــع داشــت ارزشهــای اساســی جامعــۀ
اســامی همچــون پیشــرفت مــادی و معنــوی تحقــق پیــدا کنــد .از همینروســت کــه مهمتریــن
عنصــر و ویژگــی در فرهنــگ متعالــی در اندیشــۀ اســتاد را بایــد «تعلیــم و تربیــت» معرفــی کــرد؛
چرا کــه اســتاد بــا بهکارگیــری نظریــۀ فطــرت در تــاش اســت هــدف آن را شــكوفایی کمــال انســان
معرفــی کنــد (مطهــری ،1376 ،ج  .)130 :6ایشــان پــرورش کمــال را پــرورش اســتعدادها و تکامل
نیروهــای انســانی میداننــد کــه بــر دو پایــه اســتوار اســت :کوشــش در راه شــناخت اســتعدادهای
انســان و پــرورشدادن آنهــا و برقــراری نظــام تربیتــی میــان اســتعدادهای انســانی .بــه نظــر
ایشــان ،ایــن تعلیــم و تربیــت ســبب از بیــن رفتــن افــراط و تفریــط در وجــود انســانها میشــود و
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ســبب میشــود کــه هــر نیــرو و اســتعدادی بهــرۀ خــودش را ببــرد و بــه بقیــه تجــاوز نکنــد (مطهری،
 ،1376ج .)33-49 :22
د) آسیبشناسی
 .1عدم قانونگرایی
اطاعت از قانون در هر جامعهای سبب ایجاد استحکام و ثبات در مناسبات اجتماعی و
فرهنگی آن جامعه میشود و باید آن را مؤلفهای اساسی در جامعۀ سالم معرفی کرد .تنها
قانونی که میتواند قانونگرایی را پدید آورد عملکردن به قوانین الهی است که باید در
کنار قوانین بشری ،که ناتوان از ایجاد جامعۀ قانونمدار است ،قرار گیرند تا بتوانند زمینۀ
سعادت همهجانبۀ بشر را رقم زنند .از همینرو استاد مطهری میفرمایند که قانون و شریعت
برای سعادت فردی ،جمعی و اخروی وضع میشود (مطهری .)178 :1376 ،در دید استاد
مطهری ،قوانین و شرایع از جهات مهم دیگری نیز به قوام فرهنگی جامعه و نظام سیاسی
کمک میکنند :قانون و شریعت با در نظر گرفتن امور ثابت (مبتنی بر فطرت بشر) و متغیر
(مبتنی بر مقتضیات زمان) جامعه وضع میشود و ،ضمن حفظ مصالح و شروط اصلی
خوشبختی ،به پویایی حیات نیز نظر دارد .همچنین قانون و شریعت ،در زمینۀ تنظیم رابطۀ
فرد و جمع و ترجیح منافع جمع یا آزادی شخص ،مصلحتسنجی و اولویتبندی میکند
(مطهری ،1376 ،ج  .)63 :2در دیدگاه ایشان ،یکی از معیارهای فرهنگی که سبب خوشبختی
جمعی و زندگی سالم اجتماعی ،حرمت قوانین و حدود حقوق دیگری میشود «قانونگرایی»
است (مطهری ،1376 ،ج .)49 :2
 .2عدم عدالتخواهی
تحقق «حکمرانی اسالمی»
مهمترین جلوۀ فرهنگ عدالتخواهی آن است که کمک به
ِ
میکند تا الگوی تمدن سازی ایرانیـاسالمی پیشرفت را محقق گرداند .از همینرو ،استاد
مطهری یکی دیگر از عوامل فرهنگی را که نقش مهمی در نهادینهشدن فرهنگ عدالت دارد
عدالت میدانند و آن را فعل و انفعالی میپندارند که در روان انسانها نقش اساسی دارد.
ایشان ،با رجوع به مفهوم حقوق طبیعی ،عدالت را حقی میدانند که خداوند و آفرینش در
وجود انسان به ودیعه نهادهاند .استاد بعد از تعریف خود از عدالت آن را به روحی ،جسمی،
مزاجی و اجتماعی تقسیمبندی میکنند و موجبات عدالت اجتماعی را قانون و مجریان خوب
میدانند که آثاری چون تعادل فکری و اخالقی و عملی و آسایش روحی را دربردارد (مطهری،
 ،1376ج  .)336 :2ایشان همچنین ،با نقد اندیشههای لیبرالی و سوسیالیستی ،الزمۀ بقا

ســال اول
شماره دوم
تابستان 1400

25

مقاله

و استمرار جوامع اسالمی را در پرهیز از این اندیشهها و مشروط به برقراری عدالت اسالمی
میدانند .استاد مطهری ،در چارچوب فرهنگ اسالمی ،نهادینهشدن عدالت را تابعی از
گسترش فرهنگ اصیل اسالمی و دلسپردن انسانها به حقوق فطری و طبیعی بشر میدانند
(شعبانی سارویی.)1390 ،
 .3عدم تربیت انسان مسئولیتپذیر
چنانکـه انسـان در ایـن اندیشـه صاحـب اختیـار اسـت ،موضـوع مسـئولیتپذیری نیز بـه دنبال
آن خواهـد آمـد کـه در تعلیـم و تربیـت اسلامی ایـن اصـل بهعنـوان یـک اصـل مهـم تربیتـی مـورد
مداقـه قـرار گرفتـه اسـت .شـهید مطهـری اسـاس مسـئولیتپذیری را در عبودیـت میداننـد و
معتقدنـد کـه ا گـر در ارتبـاط بـا خـدا باشـد محبـت و وجـدان در متعالیترین جایگاه خودشـان را
پیـدا خواهنـد کـرد (شـریعتی و انصافـی مهربانـی .)8 :1393 ،از آثار مسـئولیتپذیری میتوان به
برقـراری نظـم اجتماعـی ،اسـتحکام پیونـد خانـواده و اجتمـاع ،حفـظ سـرمایههای اجتماعـی،
تقویـت عـزت فـردی و اجتماعـی و ...اشـاره کـرد.
ه) نسبتسنجی وضعیت سیاست فرهنگی در ایران کنونی
با توجه به عناصر ،عوامل و روشهایی که در بحث گذشته در اندیشۀ نوصدرائیان مطرح
شد ،میتوان تأثیر اندیشۀ نوصدرائیان را بر مبانی گفتمانی انقالب اسالمی و جهانبینی
فرهنگی آنها بسیار مؤثر دانست که بازتاب خود را در قانون اساسی و اصول سیاست فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران (مصوب سال  )1371گذاشته است.
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زیســت فرهنگــی در ایــن گفتمــان تالشــی اســت در جهت احیــای هویت فرهنگ اصیــل بومی که
تجلــی آن نیــز بــا پیدایــش باورهایــی همچــون اســتقالل ،خودبــاوری ،ســلطهناپذیری ،حمایــت
از پیشــرفت واقعــی و مظاهــر واقعــی تمــدن ،نفــی هــر گونــه تقلیــد غیرعقالنــی از دیگــران ،حفــظ
کرامــت اصیــل انســانی ،اســتقالل فرهنگــی و اقتصــادی ،احیــای فرهنــگ اســامی ،مبــارزه بــا
وابسـ�تگی و طـ�رد و نفـ�ی کامـ�ل اسـ�تعمار و اسـ�تکبار و عـ�دم پذیـ�رش سـ�لطۀ بیگانـ�گان و ...اسـ�ت.
بااینحــال بایــد اذعــان کــرد کــه فرهنــگ و جهانبینــی و حتــی اصــول فرهنگ ـیای کــه مــد نظــر
نوصدرائیــان اســت و بایــد در محیــط فکــری امــروزی مــا دیــده شــود حضــور چشــمگیری نــدارد و
ً
اولویــت در مســائل اجتماعــی نــزد دولتمــردان مــا کامــا متفــاوت شــده و از همینروســت کــه
پژوهشــگران حــوزۀ فرهنــگ از هویــت چهلتکــه و چندپارگــی فرهنگــی در جامعــۀ ایــران ســخن
بــه میــان آوردهانــد.

وا کاوی زیست فرهنگی در اندیشۀ نوصدرائیان (با تأ کید بر آرای استاد مرتضی مطهری)

بحث و نتیجهگیری
در بررسی اجمالی میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ در حکمت متعالیه نهتنها نزولی یا افولی
نبوده ،بلکه بهگونهای طی مسیر کرده که عقل خودمختار بشری به سمت عقلی هدایتشده
و کمالیافتۀ الهی سوق داده شود .سیر حکمت عملی نیز در فلسفۀ اسالمی «در ایران»
بهگونهای بوده است که نهتنها تفکر عقالنی در حوزۀ اندیشۀ اجتماعی تعطیل نشده و حتی
تفسیری قشری از شریعت بر تفسیری اصولی و عقالنی حا کم نشده است ،بلکه راهی در
پیش گرفته شده که با آنچه مدرنیته بدان سو رفته تمایز اساسی دارد .این نگاه را میتوان
ن نها د اجتماعی است که
در اندیشۀ نوصدرائیان دید .در دیدگاه نوصدرائیان دولت بزرگتری 
مسئولیت برقراری تعادل اجتماعی و تکامل ساختارهای آن را بر عهده دارد و از همینرو،
د که نهتنها متولی تکامل فرهنگ
آنها «دولت هادی» را دولت برگزیدۀ خود معرفی میکنن 
ی نی ز هست .بر این
است ،بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشر 
ی تحت تأثیر
مبنا ،دولت کارکرد خاصی پیدا میکند و حتی حوزۀ فرهنگ به نحو گستردها 
این نهاد اجتماعی قرار میگیرد .به عبارتی دیگر ،آنان حضور دولت در سیاستگذاری فرهنگی
ت سعادت و
را به جهت ضرورت هدایت و سرپرستی تمام شئون زندگی اجتماعی در جه 
قانونمندی و ضابطهمندسازی ،مقابله با هر جومرج فرهنگی ،اتخاذ موضع فعال فرهنگی
در نظام موازنۀ جهانی ،جلوگیری از ورود فرهنگ فاسد بیگان ه به عرصۀ فرهنگ اسالمی،
استقالل فرهنگی و ...میدانند.
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چکیده
پژوهش پیشرو با هدف شناسایی عناصر تشکیلدهندۀ الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای
فرهنگ عمومی کشور انجام شده است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر دادهها کیفی
ماهیت اجرا توصیفی است .جامعۀ آماری متشکل از افراد خبره
مبتنی بر روش دادهبنیاد و از نظر
ِ
و مطلعان کلیدی در قلمرو موضوعی پژوهش (شورای فرهنگ عمومی) بودند که بر اساس رویکرد
آ گاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی تعداد  12نفر برای مصاحبه انتخاب شدند .برای جمعآوری
دادهها از روش کتابخانهای (سندکاوی) و روش میدانی (مصاحبه و فن دلفی) استفاده شد .بهمنظور
تعیین اعتبار یافتهها از مصاحبه با افراد کانونی و تکنیکهای اشباع نظری و رویههای ویژۀ کدگذاری
و برای تعیین روایی از تکنیکهای جمعآوری دادهها از منابع متعدد ،تحلیل موارد منفی و انعطاف
روش استفاده شد .برای تحلیل دادهها نیز از تکنیک کدگذاری نظری استفاده شد .نتایج نشان داد
الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور دارای ُ 6بعد 32 ،مؤلفه و 136
ّ
شاخص است که اجزای الگوی پارادایمی نهایی عبارتاند از :شرایط علی (اسناد باالدستی ،شرایط
و اقتضائات زمانی و مکانی ،تصمیمات و رفتارهای مدیریتی و سازمانی و تحوالت ّفناورانه)؛ شرایط
مداخلهگر (عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ـ اجتماعی ،مذهبی و ذهنی ـ ادرا کی)؛ بستر و زمینۀ
حا کم (سیاستهای کالن فرهنگی ،مدیریت کالن فرهنگی ،رسانههای جمعی و گردهماییها ،مرا کز
فرهنگی ،گروههای نخبگان و تاریخ و حوادث گذشته)؛ مقولۀ محوری (دستورکارهای شورای فرهنگ
عمومی)؛ راهبردها (برنامهریزی کالن فرهنگی ،تعامالت بینفردی و بیننهادی و ظرفیتشناسی و
الگوسازی فرهنگی) و پیامدها (بهرهوری و کارآمدی تصمیمات شورا و بهبود فرهنگ عمومی و کاهش
مشکالت و معضالت اجتماعی).
واژ گان کلیدی
الگوی یکپارچه ،فرهنگ عمومی ،دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی.
تاریخ پذیرش1400/04/28 :
تاریخ دریافت1400/02/01 :
 .1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
rezayaghobi1346@gmail.com
 .2استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات(نویسنده مسئول)
dr.rezaei50@yahoo.com
 .3استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 .4استادیار گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد واحد تبریز

mohsen.amerishah@gmail.com
goopgoopi@gmail.com
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مقدمه
در جهانبینی اسالمی ،فرهنگ به معنای اخص آن مشتمل بر نظام اعتقادات ،ارزشها،
اخالقیات و رفتارها و منبعث از وحی و جهتدهنده و تحولبخش نظامها و بخشهای
جامعه است .فرهنگ در هر جامعه و کشوری ،با حفظ ماهیت و اصالت الهی و جهانشمول
خود ،شکل و صورتی متناسب با مقتضیات جغرافیایی ،تاریخی ،زبانی و ...به خود میگیرد
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(الوانی و هاشمیان .)1395 ،در چند دهۀ اخیر ،بهواسطۀ تغییر و تحوالت اساسی و فرا گیر در
عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ـ امنیتی ،اقتصادیّ ،فناوری در مقیاس منطقهای و
جهانی ،نقش ممتاز و تعیینکنندۀ فرهنگ در عرصههای ملی ،بینالمللی و جهانی نمایانتر
شده است (لطیفی و ظهوریان.)1394 ،
یکی از زیرمقولههای فرهنگی ،یا به عبارت دیگر شالودۀ فرهنگ ،فرهنگ عامه است که
از آن باعنوان فرهنگ عمومی یاد میشود .فرهنگ عمومی جنبهای از فرهنگ است كه به
عامۀ مردم مربوط میشود و محدود به یك قشر یا موقعیت خاص نیست (کوپیک ،2012 ،1به
نقل از لطیفی و عبدالحسینزاده .)24 :1395 ،فرهنگ عمومی هر آن چیزی است كه مردم
بهطور عام در زندگی روزمره با آن سروكار دارند؛ از نحوۀ لباس پوشیدن گرفته تا آداب معاشرت
و نحوۀ رانندگی ،رعایت حقوق همسایه و صیانت از منابع طبیعی و فضای سبز محلی و توجه
به تحصیل فرزندان تا ابراز همدردی با نیازمندان و افراد گرفتار چه در سطح محلی و منطقهای
و چه در سطح بینالمللی ،آداب و سنن مذهبی و عرف اجتماعی تا رفتار در كوچه و خیابان و
ورزشگاه ،همه و همه ،در حوزۀ فرهنگ عمومی قرار دارند (.)Shaffer, 2008: 74
مقام معظم رهبری فرهنگ را عامل شکلدهندۀ ذهن و رفتار عمومی و جهتبخش و
تأثیرگذار در عرصۀ تصمیمات کالن کشور دانسته است .بر مبنای این تعریف ،فرهنگ ،پس
از شکلگیری ،نیازمند جهتدهی است تا بتواند بر مدیریت کالن کشور اثرگذار باشد .به
همین منظور ،ایشان بازمهندسی فرهنگی را مطرح میکند و مهندسی فرهنگی را بهمنزلۀ
بازشناسی ،آسیبشناسی ،پاالیش و ارتقابخشی فرهنگ و جهتدهی آن بر پایۀ هویت اصیل
ایرانی ـ اسالمی با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی تبیین میکند .ایشان مهندسی
فرهنگی را بازطراحی ،اصالح و ارتقای شئون و مناسبات نظامهای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی کشور مبتنی بر فرهنگ مهندسیشده معرفی کرده و این وظیفۀ خطیر
را به شورای عالی انقالب فرهنگی ،بهعنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و مرکز مهندسی فرهنگی
کشور ،محول کرده است .درواقع میتوان جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و تأمین
نحوۀ تعامل مؤثر و ارتباط سازمند و پویای نظامهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی با نظام
1. Copic
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فرهنگی دانست (لطیفی و عبدالحسینزاده.)1395 ،
بهجرئت میتوان گفت انقالب اسالمی ایران بهعنوان نقطۀ عطف تحوالت معنوی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قرن بیستم از تواناییهای بالفعل عظیمی در حوزۀ فرهنگ
برخوردار است و پیشرفت و تعالی همهجانبۀ کشور مستلزم بهرهگیری مؤثر و هوشمندانه از
آن در سطح ملی و مناسبات منطقهای و جهانی است .در حقیقت ،فرهنگ به معنای اخص
آن از مختصات ذاتی ،مزیتهای راهبردی ،انحصاری و سرنوشتساز کشور و نظام جمهوری
اسالمی ایران است که همواره مورد تأ کید بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری
بوده است (وبگاه شورای فرهنگ عمومی کشور.)1397 ،1
برای استفادۀ حدا کثری از ظرفیتهای موجود نظام جمهوری اسالمی در حوزۀ فرهنگ
و بهمنظور سیاستگذاری ،هدایت و نظارت فرهنگ عمومی كشور ،ضرورت انقالب فرهنگی
احساس شد و لذا ،به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در سال  ،1363شورای عالی انقالب
فرهنگی شكل گرفت و سپس پیشنهاد تشكیل شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و بهمنظور
تعیین اهداف ،سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی كشور ،شورای فرهنگ عمومی با
ً
وظایف مشخص شكل گرفت .این شورا دارای نقش مشورتی است و عمال نقش آن ایجاد
گفتمان در کشور است (نه ایفای نقش در امور اجرایی) تا بتواند دستگاهها  ،دولت و جامعه
را نسبت به مسائل حساس کند تا در اجرای مصوبات برنامهریزی کنند .مصوبات شورای
ً
فرهنگ عمومی صرفا در صورتی دارای ضمانت اجرایی است که رئیس جمهور ابالغشان کند
(لطیفی و عبدالحسینزاده.)1395 ،
برای پرداختن به موضوعات و مسائل فرهنگی در قالب جلسات شورای فرهنگ عمومی
ضعف ساختاری وجود دارد و آن این است که دستورجلسات برای بررسی در شورا بهنوعی
ً
سلیقهای و برگرفته از دیدگاههای اعضای آن است .معموال هر نهاد ،شورا ،کمیته و ...در
راستای شرح وظایف کالن خود نیازمند ساختاری نظاممند برای انتخاب موضوعات
ً
جلسات خود است .شورای فرهنگ عمومی کشور از این حیث دارای نقصان است که عمال
دستورجلسات و مصوبات آن معطوف به نظر یک یا چند نفر شده و سایر صاحبنظران و
خبرگان در آنها نقشی ندارند و به همین علت ،اول از جامعیت الزم برخوردار نیستند؛ دوم،
اولویتهای اصلی فرهنگی کشور در نظر گرفته نمیشوند؛ سوم ،نسبتسنجی مناسبی
بین امکانات ،هزینهها و پرداخت به موضوعات اصلی و فرعی وجود ندارد؛ و چهارم ،تعیین
دستورات و موضوعات شورا و علتیابی مسائل فرهنگ عمومی بیشتر بر اساس گمانهزنیها و
مشاهدات شخصی اعضا صورت میگیرد.
1. https://www.pcci.ir
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رفع این مهم ،با توجه به اینکه نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته
بهمراتب افزونتر شده است ،ضرورت بیشتر هماهنگی و همسویی صاحبنظران،
کارشناسان و برنامهریزان فرهنگی کشور با نیازهای فرهنگی جامعه را میطلبد .بنابراین
پرداختن به موضوعات فرهنگ عامۀ کشور بدون داشتن الگویی نظاممند برای انتخاب
موضوعات و دستورات جلسات مسئلهای است که نیازمند بررسی دقیق و علمی است .این
پژوهش ،بهمنظور رفع این نقصان ،به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی مناسب
یکپارچهسازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور چیست و برای پاسخ به آن
پرسشهای فرعی ذیل را مطرح کرده است:
 .1شاخصهای الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور
چیست؟
 .2مؤلفهها و ابعاد الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور
چیست؟
 .3الگوی نظاممند یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور چیست؟
مبانی نظری پژوهش
فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گستردهای است كه در میان عموم جامعه رواج
دارد و بهنوعی با فرهنگ توده ارتباط دارد (استوری .)1395 ،فرهنگ عمومی شامل حیات و
ایدئولوژی غالب موردتجربه در زندگی و تمام محتوای روانی ناشی از كاربرد وسیع و تعیینكنندۀ
وسایل ارتباط جمعی است كه در برهههای خاصی از زمان مورد استفاده قرار گرفتهاند و نیز
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شامل گرایشها و نگرشهای هر جامعه است (داریاپور .)1396 ،بر اساس نظر گیدنز ،فرهنگ
عمومی عبارت است از مجموعۀ منسجم و نظامیافتهای از اهداف ،ارزشها ،عقاید ،باورها،
رسوم و هنجارهای مردم متعلق به جامعهای بزرگ ،قوم یا ملت .اما آنچه درواقع تجلیگر همۀ
اینهاست و در جامعه ظهور عمومی و قابلمشاهده دارد رفتار ،منش و عرف جامعه یا همان
معیارهای اجتماعی است كه بهسادگی میتوانند به وصف درآیند (گیدنز .)83 :1398 ،در
جمعبندی میتوان گفت :فرهنگ عمومی حوزهای از نظام فرهنگی جامعه است كه پشتوانۀ
اجباری و قانونی رسمی ندارد و پایبند نبودن به آن مجازاتی را ،به معنای حقوقی كلمه ،در
پی ندارد .فرهنگ عمومی شامل قوانین مدونی نیست كه بتوان به آنها ارجاع داد یا استناد
ً
كرد و شاید بتوان گفت كه اساسا به لحاظ مفهومی در تقابل قوانین رسمی معنا و ظهور پیدا
میكند .درعینحال ،ا گر بخواهیم اصل سادگی و جامعیت را در تعریف فرهنگ عمومی لحاظ
كنیم و با لحاظ نكات پیشگفته ،شاید بتوان فرهنگ عمومی را رفتارهای فرهنگی متعارف
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جامعه یا رفتار متعارف عموم مردم جامعه تعریف كرد (ذوعلم.)14 :1379 ،
فرهنگ عمومی دارای دو جهت عینی و اعتباری است كه باید هر دو را مد نظر داشت.
هیچ كس بهتر از مقام معظم رهبری ،آیتاهلل خامنهای ،این دو ُبعد فرهنگ عمومی را تبیین
نكردهاند .از نظر ایشان ،فرهنگ عمومی دو بخش دارد :یك بخش آن ظاهری و بارز است ،مثل
شكل لباس و شكل معماری كه تأثیر خاصی بر ذهنیات و خلقیات و منش و تربیت افراد دارد؛ و
بخش دیگر مربوط به امور نامحسوس ،مثل اخالقیات فردی و اجتماعی مردم ،وقتشناسی،
وجدان كاری ،مهماندوستی و احترام به بزرگترهاست .ایشان در دیدار با اعضای شوراهای
فرهنگ عمومی استانها در سال 1374در این زمینه میفرمایند:
به نظر بنده ،فرهنگ عمومی دو بخش دارد :یك بخش امور و مسائلی است كه بارز
ً
جلو چشم است و حقیقتا هم در سرنوشت ملت دخالت دارد ،اما در درازمدت
و ظاهر و ِ
ً
تأثیر میگذارد؛ یعنی در مسیر زندگی و حركتهای آیندۀ یك ملت تأثیر دارد .مثال شكل
لباس و چه پوشیدن و چگونه پوشیدن ،معماری و...؛ بخش دوم از فرهنگ عمومی
آن است كه مانند بخش اول در سرنوشت یك ملت تأثیر دارد ،اما تأثیراتش فوری و
امور مربوط به این بخش از فرهنگ عمومی چندان
بسیار محسوس است؛ یعنی خود ِ
محسوس نیست ،لكن تأثیراتش در جامعه و سرنوشت و مسیر آن بسیار محسوس
ترین آنها اخالقیات است؛ اخالق فردی و
است .ازجملۀ این امور و درواقع عمده ِ
مردم یك جامعه است.1
اجتماعی ِ
ایشان همچنین اصالح فرهنگ عمومی را امری ضروری و مهم برمیشمارند و وظیفۀ
همۀ نهادهای دولتی ،تبلیغی و فرهنگی را تالش برای اصالح فرهنگ عمومی میدانند.
ایشان در این زمینه بیان میدارند« :اصالح فرهنگ عمومی از همۀ كارها مهمتر است ،چون
این كار محور همۀ كارهای دیگر است».2
تأثیرات فرهنگ عمومی و سیاستهای برنامهای هر کشور از نوع متقابل و متعادل
هستند؛ یعنی هریک بهنوبۀ خود از دیگری تبعت میکند .الزم است بدون دستیابی به
چنین شناختی ،حتیاالمکان  ،از دستاندازی به موارد حساس زندگی عامۀ مردم پرهیز
ً
شود و به هنگام تصمیمگیری مالحظات مرتبط دقیقا برآورد شود .فرهنگ عمومی ،ازآنجا که
محصول مستقیم رفتارهای عادی مردم است ،باید در سادهترین فعالیتهای اجتماعات
مردم ،ازجمله روشهای کسب و معاش ،پیوندهای خانوادگی ،نظام ادارۀ خانواده و جامعه،
نحوۀ پوشش ،سنتهای غذا خوردن ،تربیت کودک و مسائل جزئی و روزمره که در ظاهر
1. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2759&nt=2&year=1374&tid=1705
2. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2759&nt=2&year=1374&tid=1705
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بیاهمیت به نظر میآیند ،مورد مطالعه و تفحص قرار گیرد (مقتدایی و راعی.)1392 ،
ازجمله عوامل اساسی شکلگیری فرهنگ عمومی میتوان سه عامل حکومت ،اقتصاد
و ارتباطات را ،بهعنوان نهادیترین ارکان تشکیل جوامع ،نام برد .حکومت یا به عبارت
دیگر سیاستهای حکومت در حوزۀ فرهنگ نیز یکی از عوامل مؤثر است .سیاست فرهنگی
بهطورکلی در حکم چارچوب یا ابزاری رسمی از سوی دولت بهمنظور هدایت و ترویج
فعالیتهای فرهنگی یا توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و زیرساختی متعادل در نظر گرفته
میشود ( .)Bedoya, 2004به باور گری ،)2007( 1سیاست فرهنگی «طیفی از فعالیتهاست
که دولتها در عرصۀ فرهنگ برای انجام دادن یا ندادن آنها تصمیم میگیرند» .در این
تعریف و برای تدوین و اجرای سیاست فرهنگی طیف گستردهای از بازیگران وجود دارند،
ازجمله دولت ،بهویژه در حوزههای محلی ،برنامهریزی (روستایی و شهری) ،سیاستگذاران،
هنرمندان و ارگانهای جامعۀ مدنی ( .)2005 Dayالبته این تعریفی گسترده از سیاستهای
فرهنگی را شامل میشود و میتوان آن را به تولید و فعالیتهای فکری و هنری نیز محدود
کرد ( .)Mulcahy, 2006عنصر مهم دیگر ،با توجه به گسترش روزافزون ّفناوری ارتباطات ،خود
ارتباطات است .هیچ جامعهای بدون ارتباط مستمر و مؤثر با اجتماعات دیگر دچار تحول
جدیدی در ساختار فرهنگ عمومی خود نمیشود .عنصر مهم دیگر اقتصاد است .هیچ
ً
اندیشۀ سالمی تأثیر مهم اقتصاد بر فرهنگ و متقابال فرهنگ بر اقتصاد را تکذیب نمیکند.
رشد یا رکود ،بارورشدن و بالیدن یا پژمردن و افسردن روحها و اندیشهها و استعدادهای
شگرف ،همه و همه ،در گرو حمایتها و آزادیهای اقتصادی و امکانات بارورسازی این
استعدادهاست .اقتصاد چنان در چرخۀ حیات بشری اثر سازنده یا تخریبی میتواند داشته

ســال اول
شماره دوم
تابستان 1400

36

باشد که عدم معاش در دین مبین معادل عدم معاد خوانده شده است.
اما مهمتر از شناسایی عوامل مؤثر بر فرهنگ برنامهریزی مناسب فرهنگی است تا بتوان،
ضمن حفظ فرهنگ و مؤلفههای مثبت آن ،به جذب ویژگیهای فرهنگی مثبت سایر
فرهنگها نیز اقدام کرد و از طرفی جلو هر گونه نفوذ فرهنگی را که میتواند برای فرهنگ
بومی و سالم مضر باشد گرفت .لذا برنامهریزی فرهنگی نیز یکی از موضوعات مهم در خصوص
موضوع موردبحث است.
برخی محققان برنامهریزی فرهنگی را در حکم فرایند سیاست برای توسعۀ فرهنگی
توصیف میکنند ()Grodach, 2010; Rosenstein, 2011؛ درصورتیکه استیونسن)2005( 2
تعریف گستردهای دارد و بیان میکند که برنامهریزی فرهنگی برای چندین هدف ترویج
1. Gray
2. Stevenson
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داده شده است ،ازجمله :پرورش توسعۀ جامعه ،ترویج همکاری بین بخشهای خصوصی
و عمومی و نیز موقعیتیابی هنر بهمنزلۀ صنعت .در گزارشی که دولت کانادا منتشر کرده،
هدف توسعۀ برنامۀ فرهنگی تعریف رویکردی سیستماتیک بهمنظور توسعۀ فرهنگی ،اهرمی
کردن سود بیشتر از منابع غنی فرهنگی ،حمایت از اقتصاد و توسعۀ جامعه ،و در نهایت کمک
به محیطزیست با سرمایهگذاری داخلی و خارجی بیان شده است (Statistics Canada,
 .)2011ضرورت برنامهریزی فرهنگی را باید در دو چیز جستوجو کرد :نخست در کارکرد
دوگانه و تناقضآمیز فرهنگ؛ یعنی کارکرد تغییر و تداوم آن ،و دوم جوامعی نظیر جامعۀ ما که
مرحلۀ گذر را طی و تحولهای سریع و ناهمگون و نابرابر را تجربه میکنند همزمان به نظم و
تغییرهای همگون و جهتدار نیاز دارند .بنابراین در خصوص بحث پیرامون موضوع فرهنگ
عمومی ،باید ابتدا به شناخت مفهوم فرهنگ عمومی و سپس عوامل مؤثر بر فرهنگ عمومی
پرداخته شود و در نهایت برنامهریزی فرهنگی مناسب صورت گیرد .اینها رویهم نیازمند
شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهایی برای یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ
عمومی هستند تا شورا بتواند بر مبنای آن برنامهریزی دقیق ،صحیح و بهموقع را انجام دهد
(الوانی و هاشمیان.)1395 ،
برای انجام این مهم ،یعنی توجه به فرهنگ عامه و برنامهریزی فرهنگی برای آن ،میتوان
به دو گونه عمل کرد :از نتایج پژوهشهای سایر محققان و صاحبنظران استفاده کرد یا
بهصورت مجزا به پژوهش پرداخت و نتایج آن را به کار گرفت .پیشینۀ مطالعاتی پژوهش
در دو بخش داخلی و خارجی حا کی از آن است که مطالعات متعددی در این حوزه انجام
ً
شدهاند که البته دقیقا به موضوع پژوهش نپرداختهاند ،اما بهمنظور شناخت بیشتر موضوع
میتوان به مرتبطترین آنها اشاره کرد.
پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ مطالعات داخلی ،مقتدایی و سرتیپزاده ( )1398در پژوهشی به تبیین چیستی
شورای فرهنگ عمومی و جایگاه استانی آن (تحلیلی بر مبنای مصوبات شورای عالی انقالب
فرهنگی) پرداختند .آنها معتقدند یکی از عناصر مهم در موجودیت هر جامعه فرهنگ آن
است .در جمهوری اسالمی ایران نهادهای متعددی متولی امور فرهنگی هستند؛ لیکن
یکی از علل پویا نبودن فرهنگ جامعۀ ما نا کارآمدی سازمانهای متولی امور فرهنگی
است .شورای فرهنگ عمومی یکی از نهادهای اجرایی فرهنگی است که نقش بسزایی را در
ساماندهی امور فرهنگی به عهده دارد .در این میان ،شورای فرهنگ عمومی استان در مرکز
هر استان ،با هدف شناخت و اطالع از وضع فرهنگ عمومی و اصالح و ارتقای آن و نظارت
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و پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی ،زیر نظر شورای
فرهنگ عمومی تشکیل میشود .دریس ،نصر اصفهانی و روزخوش ( )1398در پژوهشی به
بررسی تحلیلی بافت انضمامی و ابهام در سیاستگذاری فرهنگی ایران پرداختند .آنها بیان
بررسی دیدگاههای گروهی از نخبگان حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی نشان میدهد
میکنند
ِ
فرهنگی جامعه ،چگونگی فرایند
شناسایی چالشهای
نوعی ابهام و عدم شفافیت در
ِ
ِ
سیاستگذاری فرهنگی و نقش دولت در این فرایند وجود دارد .این ابهام و عدم شفافیت
خود را در محتوای سیاستها ،انتظارات از آنها و نتایجشان نشان میدهد؛ واقعیتی که
معرض تحوالت و نزاعهای سیاسی و ناهمسوییها در اجرا
حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی را در
ِ
ارزیابی برنامهها قرار میدهد.
و
ِ
ابن یامینی ( )1397در پژوهشی به بررسی فرهنگ عمومی ،هویت فرهنگی ،و
سیاستگذاری فرهنگی پرداخت .وی بیان میکند که ،در آینده در زمینۀ سیاستگذاری
فرهنگی ،نهادهای هنری بهجای تکیه بر یارانۀ دولتی بیشتر به سمت خصوصیسازی پیش
بروند .مدل امریکایی خصوصیسازی فرهنگ برای دولتهایی که خواهان کاهش یارانههای
فرهنگی خود هستند بسیار جذاب به نظر میرسد .البته فضای فرهنگی خصوصیشدهکمتر
به مسائلی چون تنوع زیباییشناختی ،دسترسی عمومی و نمایندگی فرهنگی میپردازد.
سیاستگذاری فرهنگی مناسب با حمایت از هویت فرهنگی و گفتمان زیباییشناسی ،که
بخشی از گفتوگوی مدنی هستند ،به افزایش رفاه عمومی منجر میشود .الوانی و هاشمیان
( )1395در پژوهشی به ارائۀ مدل بومی سیاستگذاری متوازن بخش فرهنگ پرداختند .آنها
بیان کردند با نگرش آسیبشناسانه به عرصۀ مدیریت فرهنگ میتوان یكی از مهمترین نقاط
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ضعف حا كم بر سیاستگذاری فرهنگی را بهرهنگرفتن از مدلی مناسب دانست .بر این اساس،
این مقاله در بخش نخست ،پس از تعریف دو مفهوم فرهنگ و سیاست عمومی ،به مرور
اجمالی نسبت میان فرهنگ و سیاستگذاری و مدلهای مختلف خطمشیگذاری میپردازد.
در بخش دوم پژوهش ،تالش شده است الگویی بومی در عرصۀ سیاستگذاری ارائه شود.
مهمترین نقاط قوت فرهنگی با تكیه بر منطق توازن برگرفته از مدل ارزیابی متوازن عملكرد
این الگو را میتوان در نگرش طولی متوازن به بخش فرهنگ نسبت به سایر بخشها و پیگیری
اهداف راهبردی سند چشمانداز در بخش فرهنگ بهوسیلۀ برقراری ارتباط میان فرایند
سیاستگذاری فرهنگی با سند چشمانداز بیستساله دانست .لطیفی و عبدالحسینزاده
( )1395در پژوهشی به ارائۀ الگوی نظاممند اصالح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس
اندیشۀ مقام معظم رهبری پرداختند .این پژوهش ،با در نظر گرفتن اهمیت فرهنگ عمومی،
در صدد است الگوی نظاممند جامعی را برای اصالح و ارتقای فرهنگ عمومی كشور بر اساس
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دیدگاههای مقام معظم رهبری ارائه دهد .در این پژوهش ،با بهرهگیری از روش دادهبنیاد،
تالش شد الگوی نظاممند فرهنگ عمومی برای اصالح و ارتقای آن در كشور استخراج شود .با
مطالعۀ بیانات مقام معظم رهبری و استخراج بیش از 500مفهوم ،در كدگذاری انتخابی این
مفاهیم طبقهبندی شدند و  34كد محوری استخراج شدند كه هركدام ذیل مقولههای الگوی
ّ
نظاممند (شرایط علی ،شرایط زمینهای ،راهبردها ،شرایط مداخلهگر و پیامدها) جای گرفت
و تشریح و تبیین شد .مشخص شد كه برای اصالح فرهنگی ،باید همهجانبه و كلنگر بود و
همۀ جنبههای بنیادی و نظری مثل تبیین نظریۀ فرهنگ عمومی و طراحی الگوهای رفتاری
از منابع دینی و مباحث اجرایی و راهبردی مثل شبكهسازی فرهنگی ،توزیع مناسب فرهنگی
و ...مد نظر قرار گیرند .مقتدایی و ازغندی ( )1395بیان کردند در مجموعۀ سیاستگذاریهای
اقتدار عمومی سیاستهای فرهنگی باالترین اهمیت را دارد .ازاینروست كه در نگاه یونسكو
فرهنگ و سیاستگذاریهای فرهنگی در كانون فرایند توسعۀ پایدار كشورها تعریف میشوند.
لذا برای سنجش و ارزیابی میزان موفقیت یا نا کامی سیاستگذاری در حوزۀ فرهنگ نیازمند
نگاهی واقعبینانه هستیم؛ نگاهی كه در سایۀ آسیبشناسی سیاستگذاریها تحصیل خواهد
شد .بنابراین هدف پژوهش ،ضمن تبیین رابطۀ فرهنگ و سیاستگذاری ،بررسی مهمترین
آسیبهای سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران با روش توصیفی ـ تحلیلی با
استفاده از تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده به روش كتابخانهای است .یافتهها حا كی
از آن است كه در حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی مشكالت عدیدهای در بخشهای مربوط
به مطالعات نظری و شكلگیری ،اجرا و ارزیابی وجود دارد .لطیفی و ظهوریان ( )1394در
پژوهشی به «تدوین الگوی ارزیابی شاخصهای فرهنگ عمومی در دانشگاهها» پرداختند.
این پژوهش با رویکرد آمیخته انجام شده است .شاخصهای فرهنگ عمومی در
دانشگاهها با مطالعۀ بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری استخراج شدند و
شاخصهای فرهنگی وزندهی با روش ّکمی و پرسش نامهای سنجیده شدند.
رضایی ( )1394پژوهشی با عنوان «شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفههای
برنامهریزی استراتژیک در مدیریت سازمانها و نهادهای فرهنگی ایران (مورد مطالعه :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی)» انجام داده است .هدف این پژوهش شناسایی وضعیت موجود و
مطلوب مؤلفههای برنامهریزی استراتژیک در مدیریت سازمانها و نهادهای فرهنگی ایران
است .پژوهش از نوع کاربردی است و از نظر نوع و زمینهیابی جزء پژوهشهای همبستگی
و مدلیابی است .نتیجۀ این پژوهش نشان میدهد که وضعیت موجود مؤلفۀ چشمانداز،
اهداف و مأموریت ،عوامل درونسازمانی و عوامل برونسازمانی در حد مطلوبی قرار ندارد.
مقتدایی و راعی ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «شورای فرهنگ عمومی و تأثیر مصوبههای آن
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بر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی» ،جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در
ساماندهی امور فرهنگی را مطالعه کردند .بررسی وضعیت سیاستگذاری و برنامهریزی در
مصوبههای شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در سالهای  1372تا  1389دادههای این
پژوهش را تشکیل میدهد .روش بررسیتحلیل محتوا ،مصوبههای شورای فرهنگ عمومی و
رابطۀ بین نوع مصوبهها بر اساس آییننامۀ شورا و سیاستگذاری و برنامهریزی با ساماندهی
امور فرهنگی سنجید ه شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد نیمی از مصوبههای
شورای فرهنگ عمومی در امر سیاستگذاری فرهنگی مرتبط بوده و در وظیفۀ برنامهریزی،
بیشتر مصوبهها نامرتبط با وظایف شورا بودهاند .جمشیدیها و فوالدیان ( )1390پژوهشی
با عنوان «بررسی تحوالت فرهنگ عمومی در ایران بر اساس تحلیل نامگذاری» انجام دادند.
آنها بیان کردند که نامگذاری افراد در جامعه یکی از شاخصهایی است که بهوسیلۀ آن
میتوان جهتگیری فرهنگ عمومی جامعه را مشخص کرد.
در زمینـۀ فرهنـگ عمومـی در خـارج از کشـور پژوهشهایـی انجـام شـده اسـت کـه بـه
تعـدادی از آنهـا اشـاره میشـود .بانکـس )2020( 1در پژوهشـی برخـی توضیحـات اولیـه درمـورد
ُ
تأثیـرات فرهنگـی کویـدـ 19را ارائـه میدهـد .در ابتـدا بررسـی میشـود کـه چگونـه همهگیـری
ممکـن اسـت از قبـل بـورس تحصیلـی مطالعـات فرهنگـی را تغییـر دهـد ـ یـا ظرفیتهـای مـا را بـه
چالـش بکشـد .بااینحـال ،پژوهـش بیشـتر بـر ایـن موضـوع متمرکـز اسـت کـه چگونـه اقدامـات
ُ
طراحیشـده برای مقابله با کویدـ 19برای تغییر الگوهای مصرف فرهنگی تولید و کار آغاز شـده
اسـت .ایـن پژوهـش وضعیـت فعلـی فرهنگیـان را در بحبوحۀ بحران بررسـی میکنـد و در نهایت
بیـان میکنـد دولتهـا میتواننـد ب هسـرعت حرکـت کننـد و در صـورت نیـاز کافـی و تقاضـای
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عمومـی شـدید هزینـه کننـد .آنهـا میتواننـد منابـع را بسـیج کـرده و مداخلات گسـتردهای
ُ
را بـرای حمایـت از جمعیـت و کاالی بیشـتر موردتوافـق انجـام دهنـد .همچنیـن کویـدـ 19مـا را
وادار کـرد تـا در نظـر بگیریـم کـه فرهنـگ در بحـران فـوری و فراتـر از آن نیـز ممکـن اسـت باشـد و
بـرای جلوگیـری از خسـارت بایـد بـه فرهنـگ روی آورد .فیلیمـون ،ایفتن و تراندابـات )2019( 2در
پژوهشـی یـک بـازی فرهنـگ عمومـی بـه نام بـاب ارائه دادنـد که بهعنـوان مهارتی برای دسـتیار
نرمافـزار آمـازون الکسـا اجـرا شـده اسـت .انگیـزۀ اصلـی ایـن کار امـکان یادگیری از طریـق بازیها
و دسـتگاههای هوشـمند اسـت کـه امـروزه بخشـی از زندگـی و خانـۀ ا کثـر کـودکان اسـت .بـازی
بـاب پرسـشهای مربـوط بـه فرهنـگ عمومـی را در زمینـۀ جغرافیـا ـ بهویـژه مربـوط بـه شـهرها،
کشـورها و دریاچههـا ـ در اختیـار کاربـران قـرار میدهـد .پرسـشها بـا اسـتخراج و تجزیهوتحلیـل
1. Banks
2. Filimon, Iftene & Trandabăţ
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اطالعـات از دو منبـع عمـدۀ دانـش  DBpediaو  Wikidataشـکل میگیرنـد ،کـه هـر دو در زمینـۀ
پـردازش زبـان طبیعـی بهطور گسـترده مورد اسـتفاده قرار میگیرند .بـاب میتواند آزمایشهای
فرهنـگ عمومـی را آغـاز کنـد .در ایـن بـازی ،پرسـشها از طریـق کامپیوتـر بهطـور خـودکار بـا
سـطح دانـش پخشکننـده سـازگار میشـوند .بـا دنبـال کـردن تنظیمـات مشخصشـده توسـط
کاربـر ،بـاب همچنیـن امـکان رتبهبنـدی بازیکنـان را بـا توجـه بـه عملکـرد آنهـا و ارسـال آمـار
توئیتـر در صـورت درخواسـت ارائـه میدهـد .مزیـت عمـدۀ راهحـل مـا ایـن واقعیـت اسـت کـه
میتـوان از طریـق  Amazon Echoیـا تلفـن هوشـمند از ایـن برنامـه اسـتفاده کـرد و بـه کـودک
1
امـکان میدهـد از خانـه یـا هـر مکانـی بـا اتصال بـه اینترنت به آن دسترسـی پیدا کنـد .خان و لو
( )2018در پژوهشـی بـه بررسـی نقـش فرهنگهـای ملـی در شـکلگیری فرهنگهـای مدیریـت
شـرکت پرداختنـد .ایـن پژوهـش بـه دنبـال پاسـخ به این پرسـش اسـت که چگونـه فرهنگهای
ملـی بـر فرهنـگ مدیریتـی سـازمانها تأثیـر میگذارنـد .در این پژوهـش ،اختالفات و شـباهتها
میـان فرهنگهـای ملـی پا کسـتان ،مکزیـک و ایـاالت متحـدۀ امریـکا بررسـی شـد تـا از خلال آن
تأثیـرات ایـن اختالفـات و شـباهتها بـر فرهنـگ مدیریـت سـازمانهای مسـتقر در ایـن کشـورها
تجزیهوتحلیـل شـود .نتایـج تجزیهوتحلیـل بـر اسـاس ادبیات موجود نشـان میدهـد که تفاوت
در فرهنگهـای ملـی بهشـدت بـر نحـوۀ مدیریـت سـازمانها در ایـن کشـورها تأثیـر میگـذارد.
ایـن یافتههـا چالشهـای مدیریـت بینفرهنگـی را بـرای سـازمانهایی کـه در ایـن کشـورها
کار میکننـد ،بهویـژه هنگامـی کـه آنهـا میخواهنـد مشـارکت تجـاری سـهجانبه یـا دوجانبـه
ایجـاد کننـد ،ارائـه میدهنـد .ایـاالت متحـدۀ امریـکا و مکزیـک از نظـر جغرافیایـی از پا کسـتان
فاصلهـ دارندـ .چانـگ )2011( 2نشـان داد كـه فراینـد تبدیلشـدن شـامل سـه مرحلـۀ شناس�ایی
منابـع ،ایجـاد معنـا و تغییرهـای اجتماعـی اسـت .دسـتیابی بـه هـر مرحلـه نتیجـۀ تعامـل بی�ن
دولتهـای محلـی اسـت و هنگامـی كـه هـدف شناسـایی و بهرهبرداری بیشـتر از منابـع فرهنگی
باشـد ،اغلـب بـا اهـداف سـرمایهداری در تعـارض قـرار خواهـد گرفـت ( .)Chang, 2011: 188رآو
و والتـون )2004( 3بـه بررسـی ویژگیهـای فرهنگـی و تأثیـر فرهنـگ عمومـی مـردم در اقدام�ات
و رفتارهـا پرداختهانـد .در ایـن پژوهـش نیـز توصیههایـی بـرای شـکلگیری فرهنـگ عموم�ی
مطلـوب در جامعـه شـده اسـت.
چیـک از پژوهشهـا بـه
مـرور پیشـینۀ مطالعاتـی داخلـی و خارجـی نشـان میدهـد کـه هی 
موضـوع دسـتورکارهای جلسـات شـوراهای فرهنـگ عمومـی نپرداختهانـد و بیشـتر بـه موضـوع
1. Khan & Law
2. Chang
3. Rao & Walton
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فرهنگ عمومی کشور و الگویی برای آن و یا ارتباط آن با سایر متغیرها پرداختهاند .لذا امکان
اسـتفاده از آنهـا بـرای مسـئلۀ مطر حشـده در ایـن پژوهـش وجـود نـدارد و تـا حـدی میتـوان از
ـش پیـش رو اسـتفاده کـرد و بایـد بـه ارائـۀ الگویـی نظاممنـد بـرای
نتایـج آنهـا در پوشـش پژوه ِ
یکپارچهسـازی دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی پرداخـت.
بهمنظــور ترســیم چارچــوب نظــری پژوهــش ،ازآنجا کــه پژوهشــی کــه تــا حدی بتوانــد مبنای
کار پیــش رو قــرار گیــرد وجــود نداشــت؛ لــذا پژوهشــگران چندیــن منبــع را بهعنــوان مبنــای
ِ
نظــری خــود قــرار دادنــد تــا بتواننــد مؤلفههــای اصلــی الگــو را شناســایی کننــد کــه عبارتانــد
از :اســناد باالدســتی نظیــر سیاس ـتهای کلــی ابالغــی ،برنامههــای توســعه و ســند مهندســی
فرهنگــی؛ سیاسـتهای کالن فرهنگــی نظیــر ســند چشـمانداز و شــرح وظایــف شــورای فرهنــگ
عمومــی؛ مصوبــات شــورای فرهنــگ عمومــی و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی.
روش پژوهش
این پژوهش از منظر هدف کاربردی ،از نظر دادهها کیفی ،و از نظر ماهیت مطالعۀ مبتنی
بر روش دادهبنیاد است .در این پژوهش ،به مدد مطالعۀ اسناد و مدارك علمی ،مصاحبه
با خبرگان با استفاده از فن دلفی و تلخیص دادهها ،چارچوب اولیۀ الگوی یکپارچهسازی
دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور شكل گرفته است.
جامعۀ آماری پژوهش خبرگان و مطلعان کلیدی حوزۀ فرهنگ عمومی و مدیران
و کارشناسان خبرۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی
انقالب فرهنگی بودند و نمونهگیری از آنها بهصورت هدفمند و به روش گلوله برفی تا حد
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اشباع نظری انجام شد که در نهایت  12نفر در مصاحبهها شرکت کردند .بهمنظور جمعآوری
اطالعات از مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شد.
بــرای تعییــن اعتبــار درونــی دادههــا از چندیــن روش اســتفاده شــد :دادههــا بــا مطالعــۀ
مبانــی نظــری ،پیشــینۀ پژوهــش ،منابــع ،مصاحبــه بــا افــراد کانونــی انتخــاب و تأییــد شــدند؛
نظرهــا و رهنمودهــای گروهــی از خبــرگان لحــاظ شــدند؛ بــرای تأییــد دقــت و صحــت دادههــا،
درمــورد اعتبــار مطالعــه از شــیوۀ بررســی بهوســیلۀ اعضــای پژوهــش اســتفاده شــد .بــرای تعییــن
اعتبــار بیرونــی یافتههــا از تکنیکهــای حصــول اشــباع نظــری ،رویههــای ویــژۀ کدگــذاری و
تحلیــل نمادهــا و نشــانهها ،و توصیــف غنــی دادههــا اســتفاده شــد .بــرای تعییــن روایــی یافتههــا
ـک جم ـعآوری دادههــا از منابــع متعــدد ،تحلیــل مــوارد منفــی و انعطــاف روش
نیــز از ســه تکنیـ ِ
اســتفاده شــد.
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پــس از جم ـعآوری اطالعــات موردنیــاز ،بــه مــدد ضریــب نســبی روایــی محتــوا 1و
نظریــۀ دادهبنیــاد( 2کدگــذاری مفاهیــم) ،مؤلفههــا و شــاخصهای الگــوی یکپارچهســازی
دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی بــه دســت آمدنــد.
نتایــج حاصــل از  CVRبــا توجــه بــه تعــداد خبــرگان ( 20نفــر) و حداقــل میــزان قابلقبــول
 )0/49( CVRبــه شــرح جــدول 1اســت .تمــام ضرایــب ابعــاد همانگونــه کــه در جــدول مشــاهده
میشــود باال تــر از  0/49هســتند.
جدول  .1نتایج بهدستآمده در خصوص شاخص نسبی تحلیل محتوا ()CVR
عناصر

روایی
()CVR

عناصر

روایی
()CVR

سیاستهای کالن فرهنگی

0/87

ظرفیتشناسی و الگوسازی فرهنگی

0/80

مدیریت کالن فرهنگی

0/90

گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی

0/75

مرا کز فرهنگی

0/89

سرمایۀ اجتماعی

0/88

گروههای نخبگان

0/91

اخالق عمومی

0/71

تاریخ و حوادث گذشته

0/93

زنان و خانواده

0/85

اسناد باالدستی

0/90

بهداشت ،سالمت ،نشاط اجتماعی

0/73

شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی

0/89

خردورزی و استدال لگرایی

0/86

تصمیمات و رفتارهای مدیریت و سازمانی
تحوالت ّفناورانه

0/88

آسیبهای اجتماعی

0/74

0/86

روح ملی و شخصیتهای میهنی

0/63

عوامل سیاسی

0/85

محیطزیست

0/79

عوامل اقتصادی

0/87

جوانان

0/84

عوامل فرهنگی ـ اجتماعی

0/86

معماری و شهرسازی

0/77

عوامل مذهبی

0/79

دین و مذهب

0/82

عوامل ذهنی ـ ادرا کی

0/82

بهرهوری و کارآمدی تصمیمات شورا

0/91

تعامالت بینفردی و بیننهادی
برنامهریزی کالن فرهنگی

بهبود فرهنگ عمومی و کاهش مشکالت
0/74
اجتماعی

0/93

0/81

در بخش کدگذاری از روش استراوس و کوربین استفاده شد که رویکردی نظاممند را
پیشنهاد میکنند .مهمترین بخش کار در تحلیل دادههای پژوهش کدگذاری (باز ،محوری و
انتخابی) است که بدینگونه انجام شد:
)1. Content Validity Ratio (CVR
2. Grounded Theory
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•کدگذاری باز :1مصاحبهها پیاده و دادهها یکسانسازی شدند و مطابق با ادبیات نظری
پژوهش اصطالحات علمی برای آنها انتخاب شد ،مقولهبندی مفاهیم انجام شد و سپس
فهرستی از مقولهها به دست آمد.
•کدگـذاری محـوری :2کدهـای بـاز بهدسـتآمده (مقولههـا) دسـتهبندی شـدند و هریـک از
کدهایـی کـه بـه لحـاظ علمـی و مفهومـی قابلیـت قرارگرفتـن در یـک مجموعـه را داشـتند در یـک
کدگـذاری بـاز رابطـه برقـرار شـد.
دسـته قـرار گرفتنـد .بـا ایـن کار ،بیـن کدهـای تولیدشـده در
ِ
•کدگـذاری انتخابـی :3در ایـن مرحلـه کدهـای محـوری بهدسـتآمده بـا مفهـوم اصلـی
پژوهش (یکپارچهسـازی دسـتورکارهای شـورای فرهنگ عمومی) مرتبط شـدند و اعتبار روابط
بیـن کدهـای محـوری و انتخابـی تأییـد شـد .همچنیـن دسـتهبندیهایی کـه نیـاز بـه اصلاح و
توسـعۀ بیشـتری داشـتند تکمیـل شـدند.
یافتههای پژوهش
با توجه به پرسشهای مطر حشده در پژوهش پیش رو ،به مدد نظریۀ دادهبنیاد نظاممند
و با اعمال روش کدگذاری ،پاسخ پرسشها به شرح ذیل ارائه شد.
هسـازی دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور
شـاخصهای الگـوی یکپارچ 
چیسـت ؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ،بـه احصـای مفاهیـم کلیـدی و شـاخصهای یکپارچهسـازی
دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی از اسـناد و مـدارک موجـود و دیدگاههـای خبـرگان و
صاحبنظـران پرداختیـم .ابتـدا پژوهشـگران از متـن اسـناد و مـدارک در دسـترس و مقـاالت
منتشرشـدۀ مسـئوالن و تصمیمگیرنـدگان موضـوع بـه شناسـایی شـاخصها پرداختنـد و
مفاهیـم کلیـدی را اسـتخراج و فهرسـت کردنـد .بـر اسـاس سـندکاوی صورتگرفتـه  156مفهـوم
بـه دسـت آمـد.
بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده در ایـن گام ،فـرم اولیـۀ مصاحبـۀ سـاختاریافته بـا خبـرگان
و صاحبنظـران تهیـه شـد تـا پژوهشـگر بـه کمـک آن فراینـد مصاحبـه را هدایـت و کنتـرل کنـد
و از طـرف دیگـر بتوانـد مجموعـۀ منسـجمتری از شـاخصهای یکپارچهسـازی دسـتورکارهای
شـورای فرهنـگ عمومـی را شناسـایی کنـد و سـپس بـا خبـرگان مصاحبـه کنـد .بـا توجـه بـه
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1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding

شناسایی عناصر تشکیلدهندۀ الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

راهنمـای ارائهشـدۀ اسـتراوس و کوربیـن ( ،)1998بـا تفکیـک متـن مصاحبـه بـه عناصـر دارای
پیـام در داخـل خطـوط و پارا گرافهـا تلاش شـد تـا کدهـای بـاز اسـتخراج شـوند .بـه عبـارت
دیگـر ،در راسـتای دسـتیابی بـه الگـوی موردنظـر ،نتایـج اولیـۀ بهدسـتآمده از مصاحبههـا
تجزیهوتحلیـل شـدند و فراینـد کدگـذاری بـاز اجـرا شـد .در ایـن فراینـد ،اقـدام بـه یکسانسـازی
مفاهیـم شـد؛ بهگونهایکـه واژگان بهدسـتآمده بـر مبنـای واژگان علمـی و موضوعـی تصحیـح
شـدند ،مفاهیـم مشـترک حـذف شـدند ،عبـارات نامفهـوم و مبهـم بازبینـی شـدند ،عبـارات
و مـواردی کـه الزم بـود اصلاح شـدند .فراینـد مصاحبـه طـی  4مرحلـه و هـر بـار بـا سـه نفـر و
درمجمـوع بـا  12نفـر انجـام شـد و در نهایـت منتـج بـه شناسـایی  81مفهـوم کلیـدی شـد.
پـس از فراینـد سـندکاوی و مصاحبـه بـا خبـرگان ،مفاهیـم بهدسـتآمده بـا یکدیگـر تلفیـق
شـدند و مـوارد مشـترک حـذف شـدند و یکسانسـازی عبـارات و مفاهیـم صـورت گرفـت کـه بـر
ایـن اسـاس  234مفهـوم بـه دسـت آمـد .سـپس مفاهیـم نهایـی در قالـب فـرم دلفـی تنظیـم و
بـرای تعـدادی از صاحبنظـران ارسـال شـد کـه در ایـن مرحلـه  13مفهـوم کلیـدی بـا یکدیگـر
ادغـام شـدند و  20مفهـوم کلیـدی حـذف شـدند .تعـدادی از مفاهیـم بهدسـتآمده نیـز تحـت
عنـوان مصادیـق جمعبنـدی شـدند و ذیـل یـک مفهـوم قـرار گرفتنـد .همچنیـن تغییراتـی در
ً
متـن برخـی مفاهیـم ایجـاد شـد کـه نهایتـا  136مفهـوم کلیـدی شناسـایی شـدند کـه از آنهـا
تحـت عنـوان کدهـای بـاز یـا شـاخصهای الگـو یـاد میشـود .شـاخصهای شناساییشـده در
جـدول  2قابـل مشـاهدهاند.
مؤلفههـا و ابعـاد الگـوی یکپارچهسـازی دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور
چیسـت ؟
پـس از شناسـایی شـاخصهای الگـوی موردنظـر تحـت عنـوان یکپارچهسـازی دسـتورکارهای
شـورای فرهنـگ عمومـی ،نوبـت بـه طبقهبنـدی شـاخصها رسـید .ازآنجا کـه واحـد اصلـی
تحلیـل بـرای کدگـذاری باز و محوری مفاهیم هسـتند ،هنـگام تجزیهوتحلیل ،مفاهیم از طریق
ً
عنوانگـذاری توسـط محقـق ،مسـتقیما از رونوشـت مصاحبـه بـا شـرکتکنندگان و سـندکاوی
(کدهـای زنـده) و یـا بـا توجـه بـه مـوارد مشـترک کاربـرد آنهـا ایجـاد شـدند و نسـخههای
پیادهشـدۀ مصاحبههـا بـرای یافتـن مقولههـای اصلـی بهطـور منظـم بررسـی شـدند.
ص شناساییشده در قالب دستههای بزرگ مفهومی طبقهبندی
در این مرحله  136شاخ 
شـدند .در مرحلـۀ کدگـذاری محـوری ،مقولههـا بـر مبنـای فراینـد سـندکاوی و مصاحبـه بـا
گتـر دسـتهبندی شـدند .از مقولههـای شناساییشـده تحـت
خبـرگان در قالـب  32خوشـه بزر 
عنـوان کدهـای محـوری یـا مؤلفههـا یـاد میشـود کـه بـه شـرح جـدول  2هسـتند.
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مقاله
جدول  .2کدهای باز و محوری بهدستآمده از تحلیل اسناد و مصاحبهها
ُبعد

شاخصها (مفاهیم)

مقولهها

1.سیاستهای کالن فرهنگی کشور در برنامههای بلندمدت نظیر سند چشمانداز
سیاستهای 2.شرح وظایف مصوب شورای فرهنگ عمومی
کالن فرهنگی 3.سازوکارها و برنامههای مصوب فرهنگی برای هدایت و ادارۀ فرهنگ عمومی در
جامعه از مراجع عالی
4.تقسیم کار ملی میان اعضا و تعیین نقش هریک از آنها در اجرای مصوبات
5.قدرت مدیریت کالن فرهنگی کشور بهطور خاص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
6.برخورداری از نگاه منظومهای به کلیت عوامل دخیل در نظام سیستمی کشور
مدیریت کالن 7.برخورداری از انسجام اجتماعی و انسجام سیستمی در کل نظام مدیریت کشور
8.تعیین دستورکارها بر اساس نظر رئیس ،دبیر و دبیرخانه و اعضای شورای فرهنگ عمومی
فرهنگی
9.پرداخت و تبیین مناسب موضوعات قبل از برگزاری جلسات
 10.استعالم از نمایندگان دستگاهها و سازمانهای عضو شورا
 11.مقرراتگذاری مناسب برای نحوۀ ارائۀ دستورکارها

شرایط زمینهساز
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 12.صداوسیما
رسانههای  13.سینما
جمعی و  14.مطبوعات
گردهماییها  15.همایشها
 16.سخنرانیها
 17.درخواست وزارتخانهها بهعنوان یکی از روشهای انتخاب دستورکارها
 18.دستورجلسات مناسبتی به درخواست شخصیتهای حقوقی
 19.حوزه
مرا کز فرهنگی  20.دانشگاه
 21.آموزش و پرورش و مدارس
 22.کتابخانهها
 23.اما کن مقدسه و زیارتی نظیر مساجد و کلیساها

گروههای
نخبگان

 24.کارگروههای تخصصی زیرمجموعۀ شورای فرهنگ عمومی
 25.دستورجلسات مناسبتی به درخواست شخصیتهای حقیقی
 26.روحانیون و ائمه جمعه و جماعت
 27.استادان دانشگاه
 28.معلمان
 29.ورزشکاران و هنرمندان

تاریخ و
حوادث

 30.وقوع حوادث یا موضوعات روز (مناسبتهای ملی و مذهبی)
 31.رویههای تقویمی و اتفاقات روزمره
 32.سطحبندی مذهبی و فرهنگی کشوری ،استانی و شهری
 33.لهجهها و گویشها
 34.پوشش و لباس
 35.رفتارها و عادتهای باستانی و ملی و مذهبی

شناسایی عناصر تشکیلدهندۀ الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور
ُبعد

مقولهها

شاخصها (مفاهیم)

تحوالت
ّفناورانه

 40.تغییرات ّفناوری و تولید محتواهای مجازی و شبکههای اجتماعی
 41.توجه به برنامههای تهاجم فرهنگی بیگانگان
 42.توجه به نرمافزارها و اپلیکیشنهای بازیساز و پیجهای گفتوگو
 43.برنامهها ،فیلمها و نرمافزارهای ملی با هویت ایرانی اسالمی
 44.برنامهریزی برای خروج جامعه از حالت انفعالی و تدافعی در مقابل ّفناوری امروزی
 45.ترویج فرهنگ استفادۀ مناسب از فضای مجازی
 46.پاالیش و ارتقای سطح محتوای فضای مجازی
 47.مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی
 48.اعتیاد به اینترنت و درمان آن

ّ
عوامل علی

اسناد
باالدستی

 36.سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری
 37.نقشه و سند مهندسی فرهنگی
 38.برنامههای توسعۀ پنجسالۀ کشور
 39.مصوبات جلسات ستاد راهبرد نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور

 49.تالش برای تقسیم کار برای ارتقای فرهنگ عمومی کشور
 50.ارائۀ بازخورد به اعضای شورا و مشخص کردن اثر فعالیت آنها
تصمیمات
 51.دریافت بازخورد در بازههای زمانی مشخص از اجتماع
و رفتارهای
 52.رویکردها و برنامههای وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی بهعنوان رئیس شورای
مدیریتی و
فرهنگ عمومی
سازمانی
 53.تصمیمگیریها و رفتارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و ...مدیران و
سازمانهای ملی و منطقهای

عوامل مداخلهگر

شرایط و
اقتضائات
زمانی و
مکانی

 54.پیشبینی مسائل اقتضایی برآمده از شرایط زمانی و مکانی حال حاضر ایران و
جهان
 55.رویدادها و وقایع بینالمللی ،ملی و منطقهای
 56.شرایط و اقتضائات مناسبتی و مناسکی

عوامل
سیاسی

 57.کنش و وا کنشهای سیاستمداران و افراد تصمیمگیرنده در امور اجرایی کشور
 58.سیاستهای کلی دولت در زمینۀ امور سیاسی کشور
 59.رهبری
 60.تصمیمات و فعالیتهای قوای سهگانه
 61.احزاب و نهادهای سیاسی
 62.روابط بینالمللی
 63.قانون
 64.موضوعات سیاسی نظیر انتخابات
 65.اصول انقالب اسالمی

عوامل
اقتصادی

 66.مشکالت و مسائل اقتصادی جامعه
 67.رکود اقتصادی
 68.مسائل بازار
 69.عرضه و تقاضای کاالها و خدمات
 70.تورم
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مقاله

ُبعد

مقولهها

شاخصها (مفاهیم)

عوامل مداخلهگر

 71.سیاستها و برنامههای فرهنگی ـ اجتماعی دولت
 72.جهتگیری فرهنگی اجتماعی دولت
 73.کتاب و کتابخوانی
عوامل
اجتماعی –  74.موسیقی
فرهنگی  75.آداب و رسوم و سنتها
 76.تهاجم فرهنگی
 77.زیست اجتماعی اقوام مختلف
عوامل
مذهبی

 78.هیئتهای مذهبی نظیر عزاداریها و راهپیمایی اربعین
 79.جلسات قرآنی و مسابقات مذهبی

 80.فهم اعضا از سازوکار تغییر فرهنگ عمومی و شیوههای مؤثر مداخله در این فرایند
عوامل ذهنی
 81.تعریف دقیق فرهنگ عمومی و ایجاد فهم و درک مشترک از فرهنگ عمومی
ـ ادرا کی
 82.ارائۀ مسائل و فهم راهکارها و سپس تدوین راهبردها

راهبردها
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 83.نقشۀ کلی و کالن برای دستورجلسات بهمنظور جلوگیری از پرا کندگی دستورکارها
 84.نیازسنجی فرهنگی
 85.برخورداری از نظام موضوعات و اولویتها
 86.شناسایی اولویتهای فرهنگی کشور و مناطق مختلف آن
 87.ارزیابی سیاستهای قبلی و مصوبات قبلی شورا
 88.ارزیابی برنامههای اجراشده و تبیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف
برنامهریزی  89.تغییر و بازنگری اساسنامۀ شورای فرهنگ عمومی کشور
کالن فرهنگی  90.تعیین شاخصهای روشن برای تبیین وضعیت فرهنگی جامعه
 91.رصد مستمر وضعیت فرهنگ عمومی و مسئلهیابی و مسئلهشناسی آن
 92.ابالغ ،پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور
 93.ضمانت اجرایی مناسب برای تحقق دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
 94.حضور منظم و فعال اعضای شورا
 95.اطالعرسانی اقدامات انجامشده به مسئوالن و مردم
 96.تذکر به افراد و یا دستگاههای مسئول انجام مأموریتهای فرهنگی بهعلت قصور
 97.شناسایی ظرفیتهای نهادهای فرهنگی کشور (که از بودجۀ عمومی استفاده
میکنند)
ظرفیتشناسی  98.ارتقای فرهنگی با بهرهگیری از ظرفیت مرا کز و دستگاههای فرهنگی و تقویت
و الگوسازی روحیۀ همدلی و همافزایی
 99.شناسایی الگوهای موفق در عرصههای فرهنگی
فرهنگی
  100.معرفی افراد حقیقی یا حقوقی موفق (الگونمایی)
  101.تشویق عناصر موفق فرهنگی
تعامالت
بینفردی و
بیننهادی

  102.برخورداری از زبان دیالکتیکی بین عرصۀ مدنی و عرصۀ رسمی کشور
  103.هماهنگی و تعامل بین نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی کشور نظیر سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و...
  104.ایجاد فضای گفتوگوی گسترده در جامعه درمورد شاخصهای وضعیت
فرهنگی جامعه

شناسایی عناصر تشکیلدهندۀ الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور
ُبعد

تعامالت
بینفردی و
بیننهادی

  105.میداندادن به اقدامات و فعالیتهای محلی و فرهنگساز برای بهبود وضعیت
بودن دائمی این چرخه
اجتماعی و در جریان ِ
  106.اجماع و توافق بین مردم ،نخبگان و مسئوالن

موضوعات
فرهنگی

  107.گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی
  108.سرمایۀ اجتماعی
  109.اخالق عمومی
  110.زنان و خانواده
  111.بهداشت ،سالمت و نشاط اجتماعی
  112.خردورزی و استدال لگرایی
  113.آسیبهای اجتماعی
  114.روح ملی و شخصیت میهنی
  115.محیطزیست
  116.جوانان
  117.معماری و شهرسازی
  118.دین و مذهب

بهرهوری
و کارآمدی
تصمیمات
شورا

  119.تحقق اهداف و مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور
  120.از دسـتورکار خـارج کـردن موضوعـات فعلـی بهعلـت نا کامـی آنهـا در اجـرا در چنـد
دهـۀ اخیر
  121.اثربخشی بهتر مصوبات در سطح کشور
  122.نزدیکشدن به اهداف شورای فرهنگی عمومی و شورای عالی انقالب فرهنگی
  123.ایجاد سازوکاری ثابت برای تهیۀ دستورکارها
  124.وجود فرایندی نظاممند (حداقل در حد نگارش اسناد و دستورالعملها) برای
مقابله با تغییرات سیاسی که ثبات دستورکارها را به چالش میکشد.
  125.افزایش توان کارشناسی شورای فرهنگ عمومی برای ایفای نقشهای نظارتی
  126.گسترش ارتباط مؤثر با ذینفعان و فعاالن عرصۀ فرهنگ و استفاده از
ظرفیتهای فرهنگی
  127.توانمندسازی سازمانهای فرهنگی برای انجام کارویژههای سازمانی
  128.ایجاد رقابت سالم فرهنگی در ارائۀ طر حهای عملیاتی در حوزۀ فرهنگ عمومی
 129.بهمددطلبیدناهلهنروعناصرخوشذوقبرایتبدیلمحتواهایموردنیازمخاطبان
  130.تصاعدبخشی قدرت تجمیعی سازمانها با انسجام و همافزایی

راهبردها

مقولهها

شاخصها (مفاهیم)

پیامده

  131.اتخاذ تصمیمات درست و بهموقع برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و
بهبود فرهنگ مقابله با آن
  132.کارآمدی تصمیمات شورا و مشهود بودن اثرات آن در کاهش آالم و مشکالت
عمومی
و کاهش جامعه برانگیزاننده است تا مشارکت بیشتری در پیادهسازی برنامهها داشته باشند.
مشکالت   133.برنامهریزی و هدایت و اجرای طرح جامع مسئلهیابی و مسئلهشناسی فرهنگی
و معضالت کشور و اولویتبندی آنها
اجتماعی   134.ایجاد سازوکار ارتباطی مستمر با نخبگان فرهنگی و اهل فکر و قلم و اقشار جامعه
برای راهکاریابی کاهش مشکالت و ارتقای سطح فرهنگ عمومی
  135.کشفاستعدادهایفرهنگیدر الیههایمتفاوتاجتماعیوبهرهگیریاز خدماتآنها
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هدف مرحلۀ کدگذاری محوری ،طبق الگوی استراوس و کوربین ،برقراری رابطه بین
مقولههای تولیدشده در مرحلۀ کدگذاری باز و محوری است .در این پژوهش ،مقولۀ اصلی
تحت عنوان «دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی» است .این مقوله بهعنوان «پدیدۀ
مرکزی» انتخاب شده و در مرکز الگو قرار گرفته است؛ زیرا میتوان ّردپا و اثر آن را در اغلب
دادهها و نقلقولهای مصاحبهشوندگان بهوضوح مشاهده کرد .سپس دیگر مقولهها به آن
ّ
ربط داده شدهاند که عبارتاند از« :شرایط علی»« ،راهبردها»« ،شرایط زمینهای»« ،شرایط
مداخلهگر» ،و «پیامدها» که در شکل  1ارائه شدهاند .این مرحله مشتمل بر ترسیم نموداری
ّ
است که الگوی کدگذاری نامیده میشود .الگوی کدگذاری روابط میان شرایط علی ،راهبردها،
شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،و پیامدها را نمایان میکند.
شــکل  1فراینــد مدیریــت دادههــا و تکامــل الگــو در ســه مرحلــۀ کدگــذاری (بــاز ،محــوری و
انتخابــی) را نشــان میدهــد.
مرحلۀ کدگذاری باز 136 :گزارۀ مفهومی اولیه

مرحلۀ کدگذاری محوری 32 :گزاره بهعنوان مقولۀ اصلی و  136مقولۀ فرعی
پدیدۀ اصلی :دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
ّ
موجبات علی :چهار مقولۀ «اسناد باالدستی»« ،شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی»« ،تصمیمات و
ّ
رفتارهای مدیریتی و سازمانی» و «تحوالت فناورانه»
شرایط مداخلهگر :پنج مقولۀ «عوامل سیاسی»« ،عوامل اقتصادی»« ،عوامل فرهنگی ـ اجتماعی»،
«عوامل مذهبی» و «عوامل ذهنی ـ ادرا کی»
شرایط زمینهای :شش مقولۀ «سیاستهای کالن فرهنگی»« ،مدیریت کالن فرهنگی»« ،رسانههای
جمعی و گردهماییها»« ،مرا کز فرهنگی»« ،گروههای نخبگان» و «تاریخ و حوادث گذشته»
راهبردها« :برنامهریزی کالن فرهنگی»« ،تعامالت بینفردی و بیننهادی» و «ظرفیتشناسی و
الگوسازی فرهنگی» و موضوعات «گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی»« ،سرمایۀ اجتماعی»« ،اخالق
عمومی»« ،زنان و خانواده»« ،بهداشت ،سالمت و نشاط اجتماعی»« ،خردورزی و استدال لگرایی»،
«آسیبهای اجتماعی»« ،روح ملی و شخصیت میهنی»« ،محیطزیست»« ،جوانان»« ،معماری و
شهرسازی» و «دین و مذهب»
پیامدها :دو مقولۀ «بهرهوری و کارآمدی تصمیمات شورا» و «بهبود فرهنگ عمومی و کاهش
مشکالت و معضالت اجتماعی»
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مرحلۀ کدگذاری انتخابی :ابعاد ششگانۀ الگو
ّ
شرایط علی ( 4مقوله)؛ مقولۀ اصلی (دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی)؛ راهبردها ( 15مقوله)؛
شرایط مداخلهگر ( 5مقوله)؛ شرایط زمینهای ( 6مقوله)؛ پیامدها ( 2مقوله)
شکل  .1فرایند مدیریت دادهها و تکامل الگو در سه مرحلۀ کدگذاری (یافتههای پژوهشگران)

شناسایی عناصر تشکیلدهندۀ الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

الگوی نظاممند یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور چیست؟
در نهایــت در مرحلــۀ کدگــذاری انتخابــی و خلــق نظریــه ،روابــط بیــن مقولههــا مشــخص شــدند
و الگــوی پارادایمــی نظریــه برخاســته از دادههــا شــکل گرفــت .در ایــن مرحلــه نیــز ،بــا بهرهگیــری
از دیدگاههــای خبــرگان حــوزۀ فرهنــگ عمومــی ،الگــوی یکپارچهســازی دســتورکارهای شــورای
فرهنــگ عمومــی مشــتمل بــر  136شــاخص (کــد بــاز) و  32مؤلفــه (کــد محــوری) و ُ 6بعــد ترســیم
شــد.
در طــول فراینــد کدگــذاری و فراینــد تلفیــق جهــت یکپارچهســازی و پاالیــش نظریــه ،متــن
مصاحبههــا چندیــن بــار بررســی شــدند و بعــد از مشخصشــدن مقولــۀ محــوری (یکپارچهســازی
ککــردن مقولههــا،
دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی) و اســتفاده از آن بــرای نزدی 
عبــارات و ایدههایــی کــه بیانگــر روابــط بیــن مقولههــای اصلــی و فرعــی بودنــد مــورد توجــه قــرار
گرفتنــد .بــر همیــن اســاس ،روابــط بیــن مقولههــای اصلــی و الگــوی پارادایمــی یکپارچهســازی
ً
دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی شــکل گرفتنــد .نهایتــا مقولههــای آشکارشــده در قالــب
ابعــاد ش ـشگانۀ الگــوی پارادایمــی ،بــا روابطــی کــه بیــن آنهــا وجــود دارد ،بهصــورت ذیــل
تعییــن شــدند.
ّ
عوامل علی :این خط باید حذف شود.
خلــق نظریــه :یکپارچهســازی تدویــن دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی یکــی از
ضرورتهــا و اولویتهــای شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور اســت؛ چرا کــه نبــود برنامــهای
مــدون و پرداختــن بــه مســائل ســلیقهای و برگرفتــه از نظرهــای شــخصی اعضــا بــه رویکــردی
غیرهمهجانبــه منجــر شــده اســت و در بســیاری مــوارد ،موضوعــات موردبررســی اولویتهــای
فرهنگــی کشــور نبودهانــد .بــر ایــن اســاس ،بایــد دســتورکارها در قالــب مدلــی فرا گیــر و منبعــث از
مســائل مهــم و اساســی فرهنــگ کشــور بــه دســت آینــد ،درمــورد آنهــا بحــث شــود و در نهایــت
نتیجهگیــری و تصمیمگیــری شــود تــا برنامهریــزی الزم بــرای مســائل فرهنگــی کشــور صــورت
ّ
گیــرد .بــر ایــن اســاس ،الگــوی بهدسـتآمده در ایــن پژوهــش نشــان میدهــد بایــد عوامــل علــی
ـ یعنــی حــوادث ،وقایــع و اتفاقاتــی کــه بــه وقــوع یــا گســترش دســتورکارهای شــورای فرهنــگ
عمومــی منجــر میشــوند ـ شناســایی و بیــان شــوند .ایــن عوامــل بــه اســناد باالدســتی ،شــرایط
زمانــی و مکانــی ،تصمیمــات کالن مدیریتــی کشــور و تغییــرات ّفناورانــه مربــوط میشــدند کــه
بایــد در دســتورکار شــورای فرهنــگ عمومــی قــرار گیرنــد .انجــام هــر عملــی نیازمنــد بسترســازی
مناســب اســت .ا گــر بســتر حا کــم بــر موضــوع موردبحــث بهدرســتی شناســایی و تحلیــل نشــود،
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مراجــع ارائهدهنــدۀ دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی نامشــخص خواهنــد مانــد و
امــکان اینکــه تمــام دیدگاههــای صاحبنظــران اخــذ و جمعبنــدی شــوند وجــود نخواهــد
داشــت .لــذا عوامــل بسترســاز یــا پیشــنهاددهندۀ دســتورکارها در ایــن پژوهــش شناســایی
شــدهاند و میتــوان بــر اســاس نظــر آنهــا دســتورکارها را شناســایی کــرد .هــر عملــی کــه انجــام
آن بــا مشــکالتی روبهروســت بایــد بــرای برطرفکــردن آنهــا برنامــه داشــت .ایــن عوامــل
مداخلهگــر مســیر تدویــن دســتورکارها را دشــوار میکننــد و مانعــی بــر ســر راه آنهــا خواهنــد بــود.
بنابرایــن در ایــن پژوهــش عوامــل مداخلهگــر یــا مشکلســاز شناســایی شــدهاند و بــرای رفــع
آنهــا بایــد برنامهریــزی الزم را انجــام داد .در ادامــۀ فراینــد الگوســازی بــرای یکپارچهســازی
تدویــن دســتورکارها ،بایــد راهبردهــای مناســبی طراحــی و اجــرا شــوند .شــورای فرهنــگ
عمومــی بــر اســاس نظــر خبــرگان بایــد بــرای هریــک از دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی
یکــردن آنهــا را شناســایی و
چندیــن راهبــرد تعریــف کنــد و تمــام ابعــاد و مؤلفههــای عملیات 
مصــوب کنــد .اجــرای راهبردهــای فرهنگــی نیازمنــد همــکاری نهادهــا و ســازمانهای دولتــی
و عمومــی مختلفــی اســت و بایــد بــرای عملیاتیکردنشــان در بخشهــای مختلــف ضمانــت
اجرایــی مشــخص کــرد ،بودجــه تخصیــص داد ،زمانبنــدی مناســب بــرای شــروع و اتمــام
تعییــن کــرد (چرا کــه ا گــر برنامههــا بهموقــع و در زمــان مناســب پیــاده نشــوند اثرگــذاری خــود را
از دســت میدهنــد) .لــذا تعییــن راهبــرد یکــی از گامهــای مهــم در تدویــن الگــوی مزبــور اســت.
ّ
در نهایــت ،گامهــای قبلــی نظیــر شناســایی عوامــل علــی ،مداخلهگــر ،بسترســاز و راهبردهــا بــه
پیامدهــای مثبــت و منفــی بــرای کشــور منجــر خواهنــد شــد کــه فرهنــگ کشــور را تــا حــد زیــادی
بــه ســمت مطلــوب تغییــر میدهنــد .بایــد دیــد آیــا آنچــه انتظــارش را داشــتهایم محقــق شــده
ً
و اصــا هدفمــان چــه بــوده اســت .بایــد بازنگــری الزم بــرای اقدامــات انجامشــده صــورت گیــرد
و نظرهــای اصالحــی بــر اســاس بازخوردهــا و نتایــج بهدس ـتآمده بررســی شــوند و بــرای آنهــا
برنامههــای جدیــدی مصــوب شــود تــا حداقــل اقدامــات منفــی حــذف یــا کاهــش محســوس
یابنــد.
بنابرایــن یکپارچهســازی تدویــن دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی از طریــق توجــه
ّ
بــه مقولههــای مختلــف شــرایط زمینــه ،شــرایط مداخل هگــر ،شــرایط علــی ،راهبردهــا و پیامدهــا
تحققپذیــر اســت .بــر اســاس مفاهیــم و مقولههــای اســتخراجی از مراحــل قبــل ،روایتــی از
نحــوۀ بهکارگیــری ســایر عوامــل مؤثــر بــر دســتورکارهای شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور تشــریح
شدهاسـ�ت کـ�ه شـ�ماتیکوار بهعنـ�وان الگـ�وی نهایـ�ی پژوهـ�ش ترسـ�یم شـ�ده اسـ�ت.
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بحث و نتیجهگیری
در ایـن پژوهـش ،بهمنظـور ارائـۀ الگویـی بـرای یکپارچهسـازی دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ
عمومـی کشـور ،ابعـاد و مؤلفههـا و شـاخصهایی اسـتخراج شـدند کـه برخـی از آنهـا زمینهسـاز
علـل بهوجودآورنـده ،مداخل هگـر ،راهبـرد و پیامـد بودنـد.
یافتههـای حاصـل از پژوهـش پیـشرو حکایـت از آن دارد کـه بـرای یکپارچهسـازی تدویـن
دسـتورکارهای شـورای فرهنگ عمومی کشـور ابتدا باید دسـتورکارها بر اسـاس معیاری از کانال
مشـخصی تنظیـم شـوند .نتایـج نشـان داد بایـد دسـتورکارها بـر اسـاس اسـناد باالدسـتی (نظیـر
بیانـات مقـام معظـم رهبـری ،برنامههای توسـعۀ کشـور ،اسـناد و مـدارک فرهنگی کشـور) ،تغییر
و تحـوالت ایجادشـده در ّفنـاوری و دانـش روز ،و شـرایط و اقتضائـات زمانـی و مکانـی مناطـق
مختلف کشـور تنظیم شـوند و هیچ دسـتوری خارج از این بسـتر نباشـد .بررسی این زمینههای
حا کـم بـر موضـوع فرهنـگ عمومـی را بایـد افـراد ،گروههـا و مرا کـزی مشـخص پیشـنهاد کننـد و
در دسـتورکار قـرار دهنـد کـه از آن جملـه میتـوان ایـن مـوارد را برشـمرد :مدیریـت کالن فرهنگـی
کشـور؛ رسـانههای جمعـی (صداوسـیما ،مطبوعـات ،همایشهـا)؛ مرا کـز فرهنگـی (حـوزه،
دانشـگاه ،آموزش و پرورش ،اما کن زیارتی)؛ گروههای نخبگان (روحانیان ،اسـتادان دانشـگاه،
معلمـان ،ورزشکاران و هنرمنـدان)؛ و وقایـع و حـوادث تاریخـی (سـطحبندیهای مذهبـی،
زبـان ،پوشـش ،آداب و سـنن) .ایـن گروههـا و مرا کـز فرهنگی بهعلت اینکه بیشـترین ارتباط را با
آحـاد جامعـه دارنـد و در بطـن جامعه قرار دارند بیشـتر مشـکالت و معضلات اجتماعی را دیده و
درک میکننـد و میتواننـد بـرای رفـع آنهـا پیشـنهادهای اثرگـذاری بـه شـورای فرهنـگ عمومی
ارائـه دهنـد .ضمـن اینکـه ایـن نخبـگان و گروههـا خـود بـرای تقویـت نقـاط قـوت فرهنگـی مرا کـز
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و حیطـۀ فعالیـت خودشـان میتواننـد پیشـنهادهایی را بـه شـورای فرهنگ عمومـی ارائه کنند.
علاوه بـر موضوعـات و مسـائل مهـم و مرتبـط بـا فرهنـگ غنـی ایرانـی اسلامی کـه نیازمنـد
پیگیری و ارائۀ مصوبات فرهنگی هسـتند ،عوامل دیگری نیز بر دسـتورکارهای شـورای فرهنگ
عمومـی میتواننـد تأثیرگـذار باشـند و شـورا نبایـد بدون در نظر گرفتن آنها و بر اسـاس فرایندی
ثابـت و غیرمنعطـف پیـش بـرود .شـرایط سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،اجتماعـی ،مذهبـی،
جهـان بهسـرعت در حـال تغییـر و تحـول مسـائلی را پیـش میآورنـد کـه غفلـت
امنیتـی و ...در
ِ
از آنهـا باعـث نفـوذ و تهاجـم فرهنگـی خواهـد شـد یـا بیتوجهـی آحـاد مـردم را بـه دسـتورکارها
و مصوبـات جـاری فرهنـگ عمومـی موجـب خواهـد شـد .لـذا شـورای فرهنـگ عمومـی ،علاوه
بـر داشـتن سـازوکار ثابـت در موضوعـات و کانالهـای پیشـنهاددهندۀ دسـتورکارها ،بایـد
بـه کمـک کارگروههـای تخصصـی ،پیوسـته بـه دنبـال ارزیابـی روندهـای سیاسـی ،اقتصـادی،
اجتماعی و ...باشـد و متناسـب با تحوالت سیاسـی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در جهان
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پیشـنهادهایی را بـه شـورا ارائـه دهـد.
بنابرایـن بـر اسـاس نتایـج ،پـس از بسترسـازی الزم و شناسـایی کانالهای پیشـنهاددهنده
و عوامـل مؤثـر بـر تدویـن دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی ،بایـد راهبردهای مشـخصی را
بـرای عملیاتیکـردن مصوبـات و برنامههـا تعییـن کـرد .بر این اسـاس ،ضـرورت دارد برنامهریزی
کالن فرهنگـی صـورت گیـرد و نقـش تمـام ذینفعـان مشـخص شـود ،تعاملات بینفـردی و
یکـردن برنامهها مشـخص شـود و سـازوکارهای تعامالت ترسـیم شـود.
بیننهـادی بـرای عملیات 
همچنیـن بایـد ظرفیتهـای مختلـف فرهنگی شناسـایی شـوند و الگوسـازی فرهنگی بر اسـاس
آنهـا شـکل بگیـرد و در قالـب راهبردهـای تعیینشـده بـه موضوعـات اساسـی جامعـه ،کـه بـا
فرهنـگ عمومـی قرابـت معنایـی و کارکـردی دوطرفـه دارنـد ،پرداختـه شـود .ایـن موضوعـات،
کـه مهمتریـن مسـائل همـۀ جوامـع هسـتند ،عبارتانـد از :اقتصـاد مقاومتـی ،جوانـان ،زنـان و
خانـواده ،اخلاق ،محیطزیسـت ،سـرمایۀ اجتماعـی ،سلامت و نشـاط اجتماعـی ،خـردورزی،
هویـت و روحیـۀ ملـی ،معمـاری و شهرسـازی ،و دیـن و مذهـب.
ً
پیگیـری چنیـن فراینـدی در شـورای فرهنـگ عمومی کشـور نهایتا فوایدی را بـه دنبال دارد
کـه ازجملـه میتـوان بـه افزایـش بهـرهوری و کارآمـدی تصمیمـات اخذشـده و مصوبـات شـورای
فرهنـگ عمومـی اشـاره کـرد .ایـن فراینـد همچنیـن بـه کاهش مشـکالت و معضلات اجتماعی و
بهبـود فرهنـگ عمومـی کشـور منجر خواهد شـد.
بنابرایـن بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده باید گفت شـورای فرهنگ عمومی کشـور برای این
مهم تشـکیل شـده اسـت که به وضعیت فرهنگ عمومی کشـور بپردازد و موضوعات مهم و روز
را متناسـب بـا اقشـار مختلـف از نظـر فرهنگـی ،جنسـیتی ،سـنی و ...شناسـایی کند؛ بـرای آنها
برنامهریـزی کنـد؛ و فرهنـگ کشـور را از گزنـد سـایر فرهنگهـای بیگانـه و وارداتـی حفـظ کنـد.
ً
تعداد محدود اعضای این شـورا قطعا بهتنهایی نمیتوانند مسـائل و مشـکالت فرهنگی کشـور
را رصـد کننـد و بهموقـع بـه آنهـا بپردازنـد .برای این کار باید از همـۀ گروهها و نهادهای عمومی
و دولتـی اسـتفاده کننـد و از آنهـا نظرخواهـی کننـد و مسـائل را دریافـت کنند و بـا اولویتبندی
آنهـا بـه مسـائل حیاتـی و مهـم بپردازنـد .نظرخواهـی از تمـام اقشـار جامعـه و نخبـگان بایـد در
قالـب الگـو یـا برنامـهای مـدون و مصـوب انجـام شـود و کانالهـای ارتباطـی مشـخص شـوند تـا
بتواننـد نظرهـا را دریافـت کننـد .در ایـن پژوهـش ،الگویـی ارائـه شـده اسـت کـه میتـوان تـا حـد
زیـادی ایـن مشـکل را برطـرف کـرد و بـه انسـجام و یکپارچگـی در تدویـن دسـتورکارهای شـورای
فرهنـگ عمومـی دسـت یافت.
امـا بـه لحـاظ نـوآوری و تازگـی نتیجـۀ بهدسـتآمده در ایـن پژوهـش بایـد گفـت کـه ایـن
پژوهـش تا کنـون مشـابهی نداشـته و بـرای اولینبـار در نهـادی مثـل شـورای فرهنـگ عمومـی
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انجـام شـده و منتـج بـه ارائـۀ الگویـی شـده اسـت کـه از جوانـب مختلف بـه بحث دسـتورکارهای
شـورای فرهنـگ عمومـی پرداختـه اسـت و الگویـی نظاممنـد ارائـه کـرده اسـت کـه در نـوع خـود
ً
کاملا نوآورانـه اسـت .سـایر پژوهشهـای انجامشـدۀ داخـل کشـور بههیچوجـه بـه موضـوع
دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی نپرداختهانـد ،و بـر اسـاس بررسـیهای پژوهشـگر در
خـارج از کشـور چنیـن شـورایی وجـود نـدارد و پژوهشـی هـم بـه آن نپرداختـه اسـت و بررسـی
مقایسـۀ نتایـج پژوهشهایـی کـه بـه فرهنـگ عمومـی پرداختهاند بـا نتایج این پژوهـش ،که به
یکپارچهسـازی تدویـن دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی پرداختـه ،امکانپذیـر نیسـت.
بهکارگیـری الگـوی یکپارچهسـازی تدویـن دسـتورکارهای شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور
بهدسـتآمده در پژوهـش پیـش رو میتوانـد ،ضمـن جلوگیـری از بیبرنامـ ه بـودن جلسـات
شـورا و یـا بینتیجـه مانـدن تصمیمـات آن بـه لحـاظ کارکـردی نبـودن و ناهمزمانـی بـا تغییـر و
تحـوالت جامعـه ،بـه فرایندمحـور شـدن جلسـات و دسـتورکارها و برنامهریـزی دقیـق و صحیـح
بـرای تصمیمگیـری ،تصویـب و ابلاغ و همچنیـن پیگیـری تحقـق آنهـا منجـر شـود.
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پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران
zابتهال زندی ،1رحیم یعقوبزاده

2

چکیده
یكی از مهمترین رویدادها در صنعت گردشگری هر كشور میزان تقاضا برای یك محصول یا مقصد
ً
گردشگری است ،اما باید توجه داشت که پیشبینیها هرگز نمیتوانند کامال با آنچه در عمل پیش
خواهد آمد تطابق داشته باشند .همیشه فواصل و انحرافاتی بین مقادیر واقعی و پیشبینی وجود
خواهد داشت ،اما استفاده از روشهای علمی و نوین در امر پیشبینی باعث خواهد شد که نتایج
بهمراتب بیش از یک تخمین عینی به حقیقت نزدیک شود .در سالهای اخیر با تغییر الگوی
تعطیالت و شکلگیری تعطیالت کوتاهمدت ،شهرها فرصتی برای توسعۀ گردشگ ری پیدا کردند.
یکی از مهمترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران ،بر اساس گزارش مرکز ملی آمار و دیدگاههای
صاحبنظران این حوزه ،گردشگری فرهنگی است .ازاینرو ،پژوهش پیش رو سعی دارد مدلهایی را
برای پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران پیشنهاد كند .برای این كار از اطالعات
ماهیانۀ سالهای  1381ـ  1398استفاده شده است .متغیر مستقل این پژوهش تعداد گردشگران
فرهنگی داخلی شهر تهران است و متغیرهای وابسته نیز بر اساس تکنیک دلفی و دیماتل فازی
انتخاب شدند .چارچوب مدل تركیبی از رگرسیون ،شبکۀ عصبی فازی و الگوریتم  SVRاست که با
ترکیب این روشها میتوان خطای پیشبینی را اندازهگیری کرد و روشها را با هم مقایسه كرد .نتایج
این پژوهش نشان میدهد رویکرد ترکیبی رگرسیون و الگوریتم  SVRپیشنهادی میتواند پیشبینی
بهتری نسبت به سایر روشها در خصوص گردشگری فرهنگی داخلی داشته باشد.
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مقدمه
ا کثر تصمیمات مدیریتی در تمام سطوح سازمان ،مستقیم یا غیرمستقیم ،به حالتی از
پیشبینی آینده بستگی دارد و از طریق همین پیشبینی است که میتوان موفقیت یا
وضعیتی را در آینده تجسم کرد و از این طریق ریسک را به حداقل ممکن رساند و یا هر گونه
تعدیل و تطبیق در برنامه صورت داد (اینسکیپ.)28 :1392 ،1
صنعت گردشگری و سایر صنایعی كه به دنبال موفقیت در كمك به ارتقای سطح رفاه
اقتصادی و اجتماعی شهروندی هستند نیاز دارند كه ریسك تصمیماتشان را كاهش دهند.
یكی از مهمترین این رویدادها در صنعت گردشگری هر كشور میزان تقاضا برای یك محصول
یا مقصد گردشگری است .البته ،تمامی صنایع به چنین كاهش ریسكی عالقهمند هستند.
بااینحال ،این نیاز ممكن است ،بهعلت ماهیت و ویژگیهای صنعت و فعالیتهای گردشگری
(ذخیرهناپذیر بودن ،فناپذیر بودن و ،)...برای این صنعت نسبت به صنایع عرضهكنندۀ دیگر
محصوالت و خدمات،مبرمتر و حادتر باشد ( .)Torra & Claveria, 2014درواقع پیشبینی
گردشگری عبارت است از ایجاد رابطه بین تغییرات کنترلناشدنی بازار و اقتصاد خارج از محیط
گردشگری با تغییرات کنترلشدنی داخل محیط گردشگری .بنابراین ،انجام عمل پیشبینی
مستلزم مطالعه و تجزیهوتحلیل دقیق عوامل محیط خارج و داخل است .در بسیاری از موارد،
مطالعۀ این عوامل با بررسی روند حرکت آنها در گذشته ،که از آمار و ارقام و اطالعات دورههای
قبل قابل دسترسی است ،امکانپذیر خواهد بود .اما باید توجه داشت که پیشبینیها هرگز
نمیتوانند صددرصد با آنچه در عمل پیش خواهد آمد تطابق داشته باشند .همواره فاصله و
انحرافی بین اندازههای واقعی و پیشبینی وجود دارد؛ ولی استفاده از روشهای علمی و نوین
در امر پیشبینی موجب خواهد شد که نتیجۀ بهدستآمده بهمراتب بیش از یک تخمین به
حقیقت نزدیک شود .روشهای مختلفی بهمنظور پیشبینی تقاضای گردشگری وجود دارد
که از آن جمله میتوان به روشهای سری زمانی ،رگرسیون 2و ...اشاره کرد که پژوهشهای
ً
انجامشده در زمینۀ پیشبینی جریان گردشگری عمدتا از مدلهای اقتصادسنجی ،3مدلهای
سریهای زمانی ،4شبکههای عصبی  BPو ...استفاده کردهاند .بااینحال ،این روشها از نظر
زمان و بودجۀ مالی هزینهبر هستند و با فقدان فرایند یادگیری مواجهاند .این مدلها همچنین
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در تعیین عوامل تأثیر ،1ساختار شبکه ،بهینۀ محلی و پیشبینی دادههای جریان گردشگری
با خصوصیات غیرخطی مشکالتی دارند و سرعت همگرایی آنها نیز کم است (Weng & Li,
 .)2015از سوی دیگر ،با توجه به اینكه روند متغیرهای موردبررسی در پیشبینی تابع تقاضا
گردشگری در طول زمان در نوسان است ،مدلهای غیرخطی میتوانند تخمین دقیقتری از
تابع تقاضای گردشگری حاصل كنند .درواقع روشهای هوشمند روشهای جدیدتری هستند
ً
که ،علیرغم پیچیدگی ،به کمک پردازشگرهای رایانهای توان حل مسائل بزرگ و اصطالحا
ً
غولپیکر را دارند و اخیرا کاربرد وسیعی در عرصههای مختلف پیدا کردهاند (منهاج ،کاظمی،
شکوری گنجوی ،مهرگان و تقیزاده .)145 :1389 ،در گذشته ،هوش مصنوعی از تكنیكهای
مشتقشده از سیستمهای قانونمحور و برنامهریزی منطقی بهره میبرد؛ درحالیكه توجه كنونی
بر روی روشهای ابتكاری و ا كتشافی با جامعیت كمتر از قبیل منطق فازی ،شبكههای عصبی و
ماشینهای بردار پوششی تمركز یافته است ( .)Song & Turner, 2006پژوهشها نشان میدهد
که ترکیب روشهای مختلف هوشمند پیشبینی موجب کاهش خطای پیشبینی نیز میشود
()Shen, Li, & Song, 2011؛ تا جایی که بیتز و گرانگر نشان دادند كه چگونه پیشبینیهای
تركیبی میتوانند دقت پیشبینی را افزایش دهند .کلمن 2شواهد شبیهسازی و تجربی مربوط
به ادبیات ترکیب پیشبینی را ارائه میدهد .وی اینگونه اشاره میکند« :ترکیب پیشبینیهای
مختلف به افزایش دقت پیشبینی منجر میشود» (کلمن ،1989 ،به نقل از ،Shen, Li, & Song
 .)2011ما کریدا کیس و هیبون )2000( 3اینگونه نتیجهگیری میکنند که دقت پیشبینی هنگام
ترکیب روشهای مختلف بهطور متوسط نسبت به روشهای منفرد بیشتر است.
با توجه به تمرکز ا کثر پژوهشها بر پیشبینی تقاضا در حوزۀ گردشگری خارجی و کمبود
پژوهشدر زمینۀ تقاضای گردشگری داخلی ،در این پژوهشسعی شده است تمرکز بر گردشگری
داخلی و یکی از مهمترین انواع آن ،یعنی گردشگری فرهنگی ،باشد .پژوهش پیش روبر آن است
تا به شناسایی کاملتری از عوامل تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی ـ که بنابر
نظر خبرگان و آمار گردشگری موجود انتخاب میشوند ـ بپردازد .در ادامه ،بهمنظور تخمین و
پیشبینی روند تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران در قالب الگوهای خطی و نمایی،
روش شبکۀ عصبی ـ فازی ،الگوریتم  SVR4و رگرسیون را بهصورت مجزا و ترکیبی انتخاب و بررسی
میشوند تا مشخص شود کدام روش کمترین خطا را به دنبال دارد.
1. Impact Factors
2. Colman
3. Makridakis & Hibon
(4. Support Vector Regression (SVR
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تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی و عوامل مؤثر بر آن
در دنیای امروز ،صنعت گردشگری به سمت تعطیالت هدفمند و مسافرتی که نیازهای
استراحتی و ذهنی را با هم داشته باشد حرکت میکند؛ گردشگری فرهنگی یکی از این اشکال
جدید گردشگری است .در این نوع از گردشگری ،عناصر فرهنگی جاذبهای عمده در مطالعات
انسانشناختی گردشگری بهخصوص در جوامع مقصد گردشگری فرهنگی است.اما کن
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مذهبی و زیارتی نیز جاذبههای فرهنگی دیگری هستند که نقش بسیار مهمی در تغییرات
اجتماعی و اقتصادی دارند .درمجموع میتوان گفت ،عناصر فرهنگی که یک جامعه در عرصۀ
گردشگری به نمایش میگذارد بخشی از سنتهای جامعۀ مقصد است (زار ع اشکذری،
سقایی ،نجف موسوی و مختاری ملک آبادی .)1394 ،این فرهنگها ،سنتها و میراث
ازجمله انگیزههای اصلی گردشگران برای بازدید از این مناطق محسوب میشوند؛ بنابراین،
ً
گردشگری فرهنگی وابسته به این منابع فرهنگی است .مناطق فرهنگی غالبا شکلدهنده
و توسعهدهندۀ صنعت گردشگری به شمار میروند .بازدید از مکانهای تاریخی و یا شرکت
در فعالیتهای تاریخی به گردشگران امکان میدهد درمورد گذشتۀ تاریخی و فرهنگی آن
منطقه چیزهای زیادی یاد بگیرند و همچنین تجربههای مختلف از فرصتهای تاریخی
کسب کنند و از محیط فرهنگی منطقه لذت ببرند .بهطور بالقوه ،رابطۀ بین گردشگری و
بخشهای فرهنگی مکمل همدیگر هستند .بخش فرهنگی جاذبههایی برای گردشگران
ایجاد میکند ،درحالیکه گردشگری مخاطبان اضافی برای رویدادها و فعالیتهای فرهنگی
فراهم میکند .بنابراین ،گردشگری دارای منافع بالقوۀ بسیاری برای جوامع است؛ به این
علت که گردشگری فرصتی را برای بهرهبرداری از مناظر روستایی ،محصوالت کشاورزی ،آداب
و رسوم و سنتهای محلی و میراث فرهنگی فراهم میکند و همچنین جهت تأمین نیازهای
بازدیدکنندگان و گردشگران خارجی برای جامعۀ هدف گردشگری منافع اقتصادی به دنبال
دارد (.)Xiao & Li, 2004
بهطورکلی ،تجارب فرهنگی میتواند به افزایش محصوالت فرهنگی و همچنین گردشگران
جدید به منطقه منجر شود که در این صورت جذب بازدیدکنندگان بر اساس عوامل انگیزشی
مبتنی بر فرهنگ صورت میگیرد .گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعۀ سازمانی در
سال  ،۲۰۰۹که نشاندهندۀ تأثیر فرهنگ بر روی گردشگری است ،بیان میکند که گردشگری
گرد هم آوردن مردم با ّ
سنتهای
فرهنگی میتواند نقش عمدهای در توسعۀ مناطق مختلفِ ،
متعدد و بهاشترا کگذاری آداب و رسوم و ارزشها داشته باشد .یکی از مهمترین مشکالت
در این زمینه این است که اصطالح «فرهنگ» بهشدت در طول دهۀ گذشته مورد بحث قرار
گرفته و هیچ تعریف روشن و مقبولی از مفهوم آن را جامعه بهعنوان یک کل نشان نداده است.

پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

این مورد ارتباط نزدیکی با هویت ملی ما دارد که مردم را در سازمانهای اجتماعی ،محلی
و ملی مانند دولتهای محلی ،نهادهای آموزش و پرورش ،جوامع مذهبی ،کار و فراغت و
تفریح قرار میدهد ( .)Raj, 2012درنتیجه در چنین شرایطی چگونه فرهنگ میتواند ابزار و
اهرمی در توسعۀ گردشگری محسوب شود؟ اولین گام در توسعۀ گردشگری فرهنگی در یک
جامعه تعریف روشنی از فرهنگ آن جامعه و محصوالت فرهنگی آن است .رایجترین روش
صورتگرفته در برخورد با گردشگری فرهنگی کاهش ناملموس یک محصول در بازار و ایجاد
تمایز بین محصوالت و تبدیل آنها به محصوالت مختلف و مرتبط با مفاهیم گردشگری میراث
فرهنگی ،گردشگری فرهنگی و گردشگری خالق است .در خصوص محصوالت گردشگری
فرهنگی ،هرچه دیدگاهها و نظرها به سمتوسوی متمرکزکردن محصوالت گردشگری فرهنگی
در کاالهای خاص متمایل شود ،به همان اندازه باعث معرفی گردشگری فرهنگی بهعنوان
تولید فرهنگی خواهد شد (نمودار  .)1در این مدل ،شاخصهای مورداستفاده تجربه و اهمیت
گردشگری فرهنگی در تصمیم برای بازدید از یک مقصد است.
ﻋﻤﯿﻖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ازدﯾﺎد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺬرا

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ

ﮐﻢ ﻋﻤﻖ
زﯾﺎد

ﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ

نمودار  .1گردشگری فرهنگی ()McKercher & Cros, 2002

میتوان گفت «گردشگری امری فرهنگی است که ،در دو سوی جریان آن در یک مکان،
تعاملها و تبادلها را سبب میشود و با انسانها ،انگیزهها ،خواستهها ،نیازها و آرزوهای
آنها ،که منبعث از فرهنگ جامعه است ،ارتباط دارد .توسعۀ گردشگری بهعنوان پدیدهای
فرهنگی موجب میشود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعۀ میزبان
به وجود آید .فرایند ارتباطات بینفرهنگی به تعامالت گستردهتر با حساسیت کمتر منجر
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میشود .درنتیجه تعامالت ،سلیقهها ،خواستهها ،مطالبات و انتظارات افراد در فرهنگهای
گونا گون به هم نزدیک شده و روابط خردهفرهنگها و فرهنگهای عام با یکدیگر تقویت
میشوند .پدیدههایی مانند گردشگری نقشی مهم در ایجاد این وضعیت و تقویت ویژگیهای
مشترک بین افراد جامعه دارند» (زار ع و همکاران.)1394 ،
پیشینۀ پژوهش
تمرکز بیشتر پژوهشهای داخلی صورتگرفته در ایران بر تخمین تابع تقاضای گردشگران
خارجی ورودی به ایران است و کمتر به گردشگری داخلی پرداخته شده است .بهعالوه
در تحقیقات پیشین انجامگرفته در ایران بیشترین مدلهای استفادهشده روشهای
اقتصادسنجی (نوری 1375 ،؛ موسایی 1383 ،؛ كاوهئیان 1381،؛ رسولی 1381،؛ خسروآبادی،
1385؛ الیاسپور و نصراهلل 1385،؛ صفایی1386 ،؛ غالمیپور1390 ،؛ خوشنویش یزدی
و غمامی1394 ،؛ اسالمی کوالیی و حساسی )1395 ،بوده و از روشهای هوش مصنوعی
کمتر استفاده شده است .در این رابطه ،تنها دو مطالعه از روشهای هوش مصنوعی در
ایران برای پیشبینی تقاضای گردشگری انجام گرفتهاند :مطالعۀ عبدی آالدزگه ( )1382و
ا کبرپور ( .)1390عبدی آالدزگه از روشهای شبكههای عصبی و رگرسیون فازی جدا گانه برای
پیشبینی استفاده كرده است .هدف مطالعۀ عبدی ارائۀ روشهایی نوین همچون مدل
شبكههای عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی برای پیشبینی تقاضای گردشگری خارجی
ایران و مقایسۀ این روشها با مدل سری زمانی خود رگرسیون میانگین متحرك انباشته
بود .ا کبرپور نیز به مدلسازی پیشبینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روشهای
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 ARIMAو شبکههای عصبی فازی 1پرداخته و صحت و دقت عملکرد این روش را با روش
 ARIMAمقایسه کرده است .این مطالعه ،پس از تعیین و اولویتبندی مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر تابع تقاضای گردشگری ورودی به ایران و تعیین معماری شبکههای عصبی فازی،
به این نتیجه دست یافت که در تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد پیشبینی ،روش مدل
شبکههای عصبی فازی بر  ARIMAبرتری دارد .هر دوی این مطالعات نیز دربارۀ گردشگری
خارجی هستند و متأسفانه هیچ مطالعهای در ایران که به ترکیب تکنیکهای پیشبینی در
حوزۀ گردشگری داخلی آنهم به تفکیک انگیزههای گردشگری پرداخته باشد یافت نشد.
در مطالعــات خارجــی نیــز ،مطالعــات بســیاری در خصــوص تقاضــای گردشــگری ـ چــه
داخلــی و چــه بینالمللــی ـ وجــود دارد .امــا نکتــۀ مهــم در ایــن مطالعــات تغییــر رویکــرد
یکــه عواملــی نظیــر آبوهــوا
و واردکــردن متغیرهــای جدیــد در تابــع تقاضاســت ،بهطور 
)1. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS

پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

(Qiu, Köberl, Prettenthaler & Bird, 2016; Arbel & Revid, 2001; Jaume & Aon, 2015
; ،)Song, Park &2019میراث فرهنگی ( ،)Patuelli, Mussoni & Candela, 2013جمعیت
( )Diamond, 2000; Romilly, Liu & Song, 2009و ...به تابع تقاضا اضافه شده و این تابع
ً
از تابع صرفا اقتصادی خارج شده و عوامل غیراقتصادی نیز در آن وارد شده است و یا اینکه این
تابع تقاضا به تفکیک نوع خاص یا انواع خاصی از گردشگری منطقه طراحی و بررسی شده است
(Hamal, 2007; Massidda & Etzo, 2012; Can, 2013; Yang, Liu & Qi, 2014; Vetitnev,
 )Kopyirin & Kiseleva, 2015; Jiao & Chen, 2018; Li & Jiao, 2020که در ادامه به برخی از
این پژوهشها اشاره میشود.
یانــگ و همــکاران ( )2014بــه بررســی تقاضــای گردشــگری داخلــی ســا کنان شــهری و
روســتایی در چیــن پرداختهانــد .در ایــن پژوهــش ،تقاضــای گردشــگری داخلــی تابعــی از درآمــد
مطلــق ،درآمــد نســبی ،قیمــت گردشــگری ،و قیمــت جایگزیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت و
تمرکــز اصلــی آن بــر درآمــد نســبی ســا کنان شــهری و روســتایی بــوده اســت .نتایــج حاصــل بیانگــر
آن اســت کــه درآمــد نســبی نقــش مهمــی در تقاضــای گردشــگری داخلــی در مناطــق مختلــف
شــهری و روســتایی چیــن دارد.
کان ( )2013ســه هــدف را همزمــان دنبــال میکنــد .1 :بررســی اثــرات عوامــل اقتصــادی و
غیراقتصــادی در جریــان گردشــگری داخلــی در بلندمــدت و کوتاهمــدت؛  .2بررســی ویژگیهــای
گردشــگران داخلــی و تأثیــر ویژگیهــای هریــک از انــواع ســفر بــر انتخــاب گردشــگران؛ و  .3بررســی
عوامــل تأثیرگــذار بــر رضایــت و موانــع وفــاداری گردشــگران بــه یــک مقصــد .نتایــج پژوهــش
پیــش رو نشــان داد کــه متغیرهــای آبوهــوا دارای اثــر چشــمگیری بــر روی تقاضــای گردشــگری
در بلندمــدت و کوتاهمدتانــد .بهعــاوه ،تبلیغــات دهانبهدهــان نقــش بســیار مهمــی بــر
تقاض��ای گردش��گران ویتنامیــ دارد و اینکــه آنهــا بســیار بــه هزینههــای گردشــگری حســاس
هســتند و درآمــد عنصــر کلیــدی در توضیــح رفتــار گردشــگران اســت.
ماســیدا و اتــزو ( )2012بــه بررســی رفتــار گردشــگران ایتالیایــی و عوامــل اصلی مؤثــر بر تقاضای
گردشــگری داخلــی آنهــا در ســه منطقــۀ مرکــز ،شــمال و جنــوب پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه گردشــگران مناطــق جنــوب ،در مقایســه بــا همتایــان شــمالی خــود ،بــه تغییــرات
درآمــد حساســیت کمتــری دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،درجــۀ رقابــت بیــن ســفرهای داخلــی و خارجــی
در مناطــق جنــوب بیشــتر اســت .همچنیــن گردشــگران مناطــق جنــوب تمایــل بیشــتری بــه
فعالیتهــای زیسـتمحیطی دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه گردشــگران منطقــۀ شــمال تمایــل
بیشــتری بــه فعالیتهــای فرهنگــی دارنــد.
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آتاناســوپولوس و هیندمــن )2008( 1بــه پیشبینــی تقاضــای گردشــگری داخلــی اســترالیا
پرداختهانــد و تأثیــر حــوادث جهانــی همچــون المپیــک  2000ســیدنی و بمبگــذاری  2002بالــی
را بــر گردشــگری داخلــی اســترالیا بررســی میکننــد .دادههــا مربــوط بــه  120هــزار اســترالیایی
ً
بــاالی  15ســال اســت کــه هدفشــان از ســفر عمدتــا بــرای تعطیــات ) ،(Holمالقــات بــا دوســتان و
بســتگان ) ،(Vfrکار ) (Busو ســایر مــوارد ) (Othبــوده اســت .دادههــا از اولیــن فصــل ســال 1998
تــا دومیــن فصــل  2005اســت .نتایــج تخمیــن نشــاندهندۀ رابطــۀ اقتصــادی معنــاداری بــرای
تقاضــای گردشــگری داخلــی هســتند و نشــان میدهنــد کــه ســفرهای فرهنگــی بعــد از المپیــک
 2000ســیدنی و نیــز تعــداد ســفرها بــرای مالقــات بــا دوســتان و بســتگان ،بعــد از بمبگــذاری
 2002بالــی ،بهطــور معنــاداری افزایــش یافتــه اســت.
امــا بــه لحــاظ روش ،ســانگ و ترنــر )2006( 2در مطالعهشــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند كـ�ه
ا كثــر مطالعــات منتشرشــده از روشهــای ّکمــی بــرای پیشبینــی تقاضــای گردشــگری اسـ�تفاده
كردهانــد .در ایــن مطالعــه 121 ،مطالعــۀ انجامشــده پــس از ســال  2000تــا ســال  2006بــا موضـ�وع
پیشبینــی تقاضــای گردشــگری بررســی شــدند .ا کثــر ایــن مطالعــات از تكنیكهــای ســریهای
زمانــی و اقتصادســنجی اســتفاده كردهانــد و 11مطالعــه نیــز از دیگــر تكنیكهــای پیشبینــی
کــه در ردۀ روشهــای هــوش مصنوعیانــد بهــره بردهانــد .از میــان مطالعــات انجامگرفتــه بـ�ا
اســتفاده از روشهــای هــوش مصنوعــی میتــوان بــه لــو و آیــو ،)1999( 3چــو  ،)2003(4و پالمـ�ر
و همــكاران )2006( 5اشــاره كــرد .ایــن پژوهشهــا هركــدام از روشهــای شــبكههای عصبــی یـ�ا
منطــق فــازی بهــره بردهانــد؛ ولــی تنهــا مطالعــۀ یافتشــده كــه از روش تركیبــی شــبكههای
عصبــی فــازی بــرای پیشبینــی تقاضــای گردشــگری اســتفاده كــرده یپرمیــان )2005( 6بـ�ا عنـ�وان
پیشبینــی عصبــی ـ فــازی ورودیهــای گردشــگری اســت كــه میــزان تقاضــا را بــا اســتفاده از
روشهــای مختلــف كالســیك ،اقتصادســنجی و هــوش مصنوعــی بــرای مقصــد گردشــگری ژاپـ�ن
پیشبینــی كــرده اســت.
8
7
در میــان ایــن مطالعــات ،چــن و ونــگ ( ،)2007پاــی ،هنــگ ،چانــگ و چــن ( )2006و چــن
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( )2011از روش رگرســیون بــردار ســاپورت ( )SVRبــرای پیشبینــی تقاضــای گردشــگری اســتفاده
كردهانــد .شــایان ذکــر اســت کــه  SVRدر نتایــج تجربــی عملكــرد بهتــری نســبت بــه مدلهــای
پیشبینــی ســنتی همچــون میانگیــن مؤثــر انتگرالــی اتورگرســیون داشــته اســت .چــن ()2011
مدلهــای ریاضیاتــی خطــی و غیرخطــی را بــرای پیشبینــی گردشــگری برونمــرزی تایــوان تركیــب
كــرد .نتایــج تجربــی نشــان میدهــد كــه مدلهــای تركیبــی  SVRدارای قابلیــت آشكارســازی
تغییــر هدایتــی فوقالعــادهای هســتند .آ کیــن ( )2015از طریــق ترکیــب روشهــای شــبکۀ عصبــی
و رگرســیون بــردار ســاپورت ( )SVRو  ARIMAدادههــای گردشــگران ورودی ماهانــه بــه ترکیــه از
کشــورهای مختلــف را بررســی کــرد؛ نتایــج نشــان داد دقــت پیشبینــی روش  SVRاز دو روش دیگر
بیشــتر اســت.
ونــگ و لــی )2015( 1بهمنظــور از بیــن بــردن تأثیــر فصلیبــودن جریــان گردشــگری بــا ترکیــب
دو روش  SVRو  PSOمــدل  PSO-SVRرا پیشــنهاد دادهانــد کــه درجــۀ بــرازش مدلهــای
پیشبینیهــای مختلــف نشــان میدهــد کــه دقــت پیشبینــی مــدل  PSO-SVRفصلــی
بســیار بیشــتر از مــدل  ،SVRمــدل  SVRفصلــی و مــدل  PSO-SVRاســت.
روش پژوه 
ش
در ایـن پژوهـش  ،بهمنظـور جمـعآوری اطالعـات موردنیـاز ،از روشهـای اسـنادی و
کتابخانهای و روشهای میدانی ،شـامل مشـاهده و پیمایش از طریق پرسـشنامه ،اسـتفاده
شـد .بهاینترتیـب کـه ابتـدا بهمنظـور تدویـن ادبیات موضوع و مبانی نظری از روش اسـنادی و
کتابخانـهای اسـتفاده شـده و مقـاالت ،مجلات ،کتابهـا ،گزارشها و طر حهـای مرتبط مورد
یکـه در این پژوهش الزم بود پس از شناسـایی
مطالعـۀ دقیـق قـرار گرفتنـد .در گام بعـد ،ازآنجای 
عوامـل مؤثـر بـر تقاضـای گردشـگری فرهنگـی داخلـی شـهر تهران ـ که بـا نظر خبـرگان دلفی فازی
صـورت گرفـت ـ مهمتریـن متغیرهـای ورودی بـرای ایـن نـوع گردشـگری شناسـایی شـود ،لـذا از
پرسـشنامۀ دیماتـل فـازی اسـتفاده شـد.
پــس از مشخصشــدن متغیرهــای مســتقل در هریــک از  9زیرگــروه (عوامــل اقتصــادی؛
قیمتهــای نســبی؛ عوامــل جمعیتشناســی؛ عوامــل جغرافیایــی؛ نگرشهــای اجتماعــی
ـ اقتصــادی نســبت بــه گردشــگری؛ (ظرفیتهــای) جابهجایــی؛ دولــت /مقــررات حا کــم؛
ارتباطــات رســانهای؛ ارتباطــات و ّفنــاوری اطالعــات) تأثیرگــذار بــر متغیــر وابســته ،کــه همــان
تعــداد گردشــگران فرهنگــی داخلــی ورودی بــه شــهر تهــران اســت ،و تعییــن تابــع تقاضــا،
ســریهای زمانــی ایــن متغیرهــا از طریــق مطالعــات کتابخان ـهای و اینترنتــی اســتخراج
1. Weng & Li
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میشــوند و از طریــق نرمافــزار  Spssبــه نرمافــزار  MATLABو جعبهابزارهــای تعبیهشــده بــرای
هریــک از روشهــای شــبکۀ عصبــی ـ فــازی ،الگوریتــم  SVRو رگرســیون داده میشــوند و در
نهایــت خروجیهــای ایــن نرمافــزار بــرای ســناریوهای منتخــب پیشبینــی ایــن روشهــا تفســیر
میشــوند .ســپس میــزان خطــای ایــن روشهــا بــر اســاس معیــار ارزیابــی عملکــرد از قبیــل مربــع
میانگیــن خطــای اســتاندارد ( ،)MSEمربــع مجــذور میانگیــن خطــا ( ،)RMSEمربــع میانگیــن
خطــای اســتاندارد نرمالشــده ( ،)NMSEمیانگیــن قــدر مطلــق خطــا ( ،)MAEمیانگیــن
قــدر مطلــق درصــد خطــا ( )MAPEمحاســبه شــد و بــا توجــه بــه نــرخ خطــای بهدســتآمده
از ســناریوها ،مقایســۀ یــک روش پیشبینــی بــا روشهــای دیگــر ممکــن خواهــد شــد و ســپس
نتایــج بررســی خواهــد شــد تــا مــدل بهینــه بــرای پیشبینــی تقاضــای گردشــگری فرهنگــی
داخلــی شــهر تهــران بــه دســت آیــد.
مبانی نظری پژوهش

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي داﺧﻠﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮ

اﻗﺘﺼﺎدي

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
دوﻟﺖ/ﻣﻘﺮارت ﺣﺎﮐﻢ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﺎﻧﻪاي

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ روش دﯾﻤﺎﺗﻞ ﻓﺎزي

ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دﻟﻔﯽ ﻓﺎزي و ﺗﻌﯿﯿﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع

ﻧﮕﺮشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ارﺳﺎل  1381ﺗﺎ 1398

ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﮋوﻫﺶپژوهش
ﻧﻈﺮي نظری
چارچوب
نمودار .2
ﭼﺎرﭼﻮب
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رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻓﺎزي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢSVR
ﺗﺮﮐﯿﺐ روشﻫﺎي
ﻓﻮق

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاي

ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي

پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

پرسشهای اصلی و فرعی
1.عوامل تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران کداماند؟
2.کدامیک از روشهای پیشبینی تابع تقاضا میتواند از دقت و اعتبار بیشتری در تخمین
تابع تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران برخوردار باشد؟
تجزیهوتحلیل دادهها
در ایــن پژوهـش ،از روش دلفــی بــا هــدف کســب نظــر خبــرگان راجــع بــه میــزان موافقــت آنهــا بـ�ا
عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای گردشــگری فرهنگــی داخلــی شــهر تهــران اســتفاده شــده اســت .لـ�ذا،
خبــرگان ،کــه بــا گردشــگری شــهری ،اقتصــاد گردشــگری و شــهر تهــران آشــنایی کامــل داشــتند،1
انتخــاب شــدند و از طریــق متغیرهــای کیفــی «کــم»« ،متوســط» و «زیــاد» میــزان موافقــت خـ�ود
را بیــان کردهانــد.
ازآنجا کــه خبــرگان خصوصیــات متفاوتــی دارنــد ،از ذهنیتهــای متفاوتــی نیــز برخوردارنــد و ا گـ�ر
بــه گزینههــا بــر اســاس ذهنیتهــای متفــاوت پاســخ داده ش��ود ،تجزیهوتحلیــل متغیرهــا فاقـ�د
ارزش اســت؛ امــا بــا تعریــف دامنــۀ متغیرهــای کیفــی ،خبــرگان بــا ذهنیــت یکســان بــه پرسـشها
پاســخ خواهنــد داد .لــذا متغیرهــای کیفــی بهصــورت اعــداد فــازی ذوزنقـهای تعریــف میشـ�وند.
بــه عبارتــی ،کــم ( ،)0،0،2،4متوســط ( ،)3،4،6،7زیــاد ( )6،8،10،10اس��ت (.)Chang, 1998
در اولیــن مرحلــۀ اســتفاده از روش دلفــی فــازی ،بایــد خبــرگان انتخــاب شــوند و در خصـ�وص
موضــوع ،روش و مــدت پژوه ـش توجیــه شــوند .در پژوهــش پیــش رو اعضــای پانــل خبـ�رگان
گروهــی از اســتادان ،مدیــران و کارشناســان گردشــگری در ســطح کشــور بودنــد کــه بـ�ر اسـ�اس
چهــار ویژگــی دانــش ،تجربــه ،تمایــل و زمــان کافــی بــرای شــرکت در مراحــل دلفــی و همچنیــن
لــزوم داشــتن نگرشــی جامــع از عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای گردشــگری داخلــی شــهر تهــران بــه
تفکیــک  4نــوع مهــم گردشــگری داخلــی ایــن شــهر بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری قضاوتــی و
گلولــه برفــی شناســایی و انتخــاب شــدند.
جــدول  4ویژگیهــای جمعیتشــناختی  31نفــر از اعضــای پانــل خبــرگان دلفــی را
نشــان میدهــد .پــس از تعییــن اعضــای پانــل ،پرس ـشنامههای هــر دور بهصــورت حضـ�وری
و در مــواردی کــه امــکان دسترســی بــه خبــرگان وجــود نداشــت بــه شــیوۀ الکترونیکــی توزیــع و
جم ـعآوری شــدند.

 .1این خبرگان ،با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی ،از بین اعضای هیئتعلمی رشتۀ مدیریت جهانگردی؛ مدیریت
شهری؛ اعضای شورای شهر تهران؛ شهرداری تهران؛ و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری انتخاب شدند.
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جدول  .1ویژ گیهای جمعیتشناختی اعضای پانل خبرگان گردشگری شهر تهران
متغیر

گروه
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکتری
دکتری
مدرس دانشگاه
مدیر
کارشناس
کمتر از  5سال
بین  5تا  10سال
بین  10تا  15سال
بیش از  15سال

میزان تحصیالت

سمت شغلی

تجربۀ کاری

تعداد
8
7
16
12
14
5
3
4
14
10

منبع :محاسبات محققان

پس از تعیین خبرگان ،چهار دور روش دلفی برای گردشگری فرهنگی تکرار شد .در دور
اول ،فهرستی از عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلی ـ بهطورکلی ـ در اختیار خبرگان قرار
گرفت .عالوه بر این ،از آنها خواسته شد تا عواملی را که به نظر آنها یا بر اساس تجربهشان
میتوانند بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران مؤثر باشند و در فهرست نیستند
بیان کنند .1در دور اول ،سه عامل تعداد نمایشگاههای برگزارشده ،تعداد بانکها و تعداد
ارگانهای دولتی شهر تهران در بخش گردشگری فرهنگی اضافه شدند .در دور دوم ،عواملی
که در دور اول پیشنهاد شده بودند به همراه نسخهای از پاسخهای آنها در دور اول برای هر
خبره ارسال شدند.
در گام بعدی ،میانگین مربوط به نظرهای خبرگان درمورد میزان اهمیت هر معیار طبق
روابط ذیل محاسبه شد (.)Cheng & Lin, 2002
𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓

" 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓) = �𝑎𝑎𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎𝑎𝑎3 , 𝑎𝑎𝑎𝑎4 �, 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, 2, 3, … ,

)𝑓𝑓𝑓𝑓(
)𝑓𝑓𝑓𝑓(
)𝑓𝑓𝑓𝑓(
)𝑓𝑓𝑓𝑓(
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
) =�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚1 ,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚2 ,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚3 ,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚4 �=(1�𝑛𝑛𝑛𝑛 ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎1 ,1�𝑛𝑛𝑛𝑛 ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎2 ,1�𝑛𝑛𝑛𝑛 ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎3 ,1�𝑛𝑛𝑛𝑛 ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎4
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𝑚𝑚𝑚𝑚

در روابط یادشده ) A(iبیانگر دیدگاه خبره  iام و  Amمیانگین دیدگاههای خبرگان است.
در این مرحله از خبرگان خواسته شد که میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری
فرهنگی داخلی شهر تهران را با گزینههای کم ،متوسط و زیاد انتخاب کنند .اختالفنظر هریک از
 .1جدول  1فهرست معیارهای حاصل از مطالعات اسنادی و کتابخانهای را نشان میدهد.

پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

خبرگانطبقرابطۀذیلمحاسبهمیشود.درحقیقت،براساساینرابطههریکازخبرگانمیتوانند
نظر خود را با میانگین نظرها بسنجند و در صورت تمایل نظرهای قبلی خود را تعدیل کنند.
)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

) = (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 1 − 𝑎𝑎𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 2 − 𝑎𝑎𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎3 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 4 − 𝑎𝑎𝑎𝑎4

)(1�𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝑎𝑎𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑖𝑖 , 1�𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑖𝑖𝑖𝑖 , 1�𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝑎𝑎𝑎𝑎3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎3𝑖𝑖𝑖𝑖 , 1�𝑛𝑛𝑛𝑛 � 𝑎𝑎𝑎𝑎4 − 𝑎𝑎𝑎𝑎4𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

)𝑖𝑖𝑖𝑖(

) = (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 1 − 𝑎𝑎𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 2 − 𝑎𝑎𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎3 , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 4 − 𝑎𝑎𝑎𝑎4
تنظیم
با استفاده از رابطۀ یادشده اختالفنظرهای خبرگان محاسبه و در پرسشنامهای
)𝑖𝑖𝑖𝑖(
)𝑖𝑖𝑖𝑖(
)𝑖𝑖𝑖𝑖(
)𝑖𝑖𝑖𝑖(
�𝑖𝑖𝑖𝑖 1
� �1
اعالم
جدید
خبرگان ،با
هریک از
سپس
توجه𝑎𝑎𝑎𝑎به� 𝑛𝑛𝑛𝑛�
�را𝑛𝑛𝑛𝑛�(1
نظرهای 𝑎𝑎𝑎𝑎1
خود− 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑖𝑖 , ،
ارزیابی𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑖𝑖𝑖𝑖 , 1
𝑎𝑎𝑎𝑎4 −
شد𝑎𝑎𝑎𝑎4𝑖𝑖𝑖𝑖 ,).
مجدد−نظر𝑎𝑎𝑎𝑎2قبلی 𝑛𝑛𝑛𝑛
� 𝑛𝑛𝑛𝑛
3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎3 ,

کردند .در این مرحله با محاسبۀ اختالف میانگینها ،با استفاده از روابط 1
فازی
فاصلۀ میان
اعداد𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴(
�]) 2 , 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 1 ) = � [(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 21 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 22 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 23 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 24 ) − (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 11 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 12 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 13 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 14
4
(رابطۀ ذیل) میزان اجماعنظر خبرگان محاسبه میشود .درصورتیکه اختالف محاسبهشده از
 2/0کمتر باشد ،فرایند دلفی فازی متوقف میشود (.)Cheng & Lin, 2002
1
�]) (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 2 , 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 1 ) = � [(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 21 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 22 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 23 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 24 ) − (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 11 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 12 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 13 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 14
4

جدول  .2اختالف میانگین دیدگاههای خبرگان در دور اول و دوم
معیارها

عوامل اقتصادی (درآمد و ثروت افراد)
قیمت حملونقل
قیمت خدمات و هزینۀ زندگی در مقصد
قیمت تأسیسات اقامتی
وجود تسهیالت زیربنایی
ساعت کاری و وقت آزاد
فعالیتهای تبلیغاتی
قیمت محصوالت جایگزین (سفر خارجی)
قیمت محصوالت جایگزین (سفر داخلی)
فاصلۀ مبدأ و مقصد
دولت و مقررات (مرکزیت پایتخت)
وجود آلودگی هوا
آبوهوا
نرخ مهاجرت
انتظارات و توقعات
تعداد جاذبههای فرهنگی ـ گردشگری
قیمت بلیت جاذبهها

اختالف میانگین گردشگری
فرهنگی دور اول و دوم

اختالف میانگین گردشگری
فرهنگی دور دوم و سوم

0
0
0
0
1.75
0
0.87
0
0
0
0
0
1.75
0.87
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
مأخذ :محاسبات پژوهش
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بنابراین عوامل ذیل برای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران شناسایی شدند:
جدول .3عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران بر اساس نظر خبرگان در روش دلفی فازی
عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران بر اساس نظر خبرگان
عوامل اقتصادی ،قیمت حملونقل ،قیمت خدمات و هزینۀ زندگی در مقصد ،قیمت
تأسیسات اقامتی ،تعطیالت رسمی ،آلودگی هوا ،قیمت محصوالت جایگزین (سفر خارجی)،
قیمت محصوالت جایگزین (سفر داخلی) ،قیمت بلیت موزههای تهران ،فعالیتهای
تبلیغاتی ،تعداد جاذبههای فرهنگی ـ گردشگری

گردشگری
فرهنگی

مأخذ :محاسبات پژوهش

در مرحلۀ پا کسازی دادهها ،دادههایی که متغیرهای مستقل آنها بهعلت ناقصبودن
اطالعات وجود نداشتند یا قابلمحاسبه نبودند حذفشدند و در نهایت  7عامل اصلی برای
گردشگری فرهنگی انتخاب شدند که در جدول ذیل نشان داده شدهاند:
جدول  .4عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران بر اساس نظر خبرگان در روش
دلفی فازی پس از غربالگری
عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران بر اساس نظر خبرگان پس از غربالگری
عوامل اقتصادی ،قیمت حملونقل ،قیمت خدمات و هزینۀ زندگی در مقصد ،قیمت
تأسیسات اقامتی ،تعطیالت رسمی ،آلودگی هوا ،قیمت محصوالت جایگزین (سفر خارجی)،
قیمت محصوالت جایگزین (سفر داخلی) ،قیمت بلیت موزههای تهران

گردشگری
فرهنگی

مأخذ :محاسبات پژوهش

با توجه به این جدول ،پرسشنامۀ بعدی بهمنظور تعیین اثرگذارترین عوامل در تقاضای
گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران با استفاده از رویکرد مقایسههای زوجی دیماتل فازی
تدوین شد تا در نهایت ورودیهای اصلی مشخص شوند.
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خروجی دیماتل فازی
تکنیک دیماتل فازی از انواع روشهای تصمیمگیری برپایۀ مقایسۀ زوجی است .این تکنیک،
با بهرهمندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل سیستم و ساختاردهی سیستماتیک
به آنها ،با استفاده از اصول تئوری گرافها ،ساختار سلسلهمراتبیای از عوامل موجود در
سیستم را با روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل به دست میآورد ،بهگونهایکه شدت
اثر روابط مذکور را بهصورت امتیازی عددی ّ
معین میکند (Rostamzadeh & Sofian, 2011:
 .)5167در این راستا ،عوامل مؤثر بر این نوع گردشگری طبق نتایج حاصل از بخش پیشین
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(جدول  )4بهصورت جدول ذیل به دست آمد:
جدول  .5نمادگذاری عوامل مؤثر بر سفر فرهنگی هموطنان به شهر تهران
نماد
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

نوع گردشگری

سفر فرهنگی هموطنان
به شهر تهران

عوامل مؤثر
عوامل اقتصادی (درآمد و ثروت افراد)
قیمت حملونقل
قیمت خدمات و هزینۀ زندگی در مقصد
قیمت تأسیسات اقامتی
تعداد تعطیالت رسمی
وجود آلودگی هوا
قیمت محصوالت جایگزین (سفر خارجی)
قیمت محصوالت جایگزین (سفر داخلی)
قیمت بلیت موزههای تهران

تمام مقادیر بهدستآمده برای  D+Rو  D-Rاعداد فازی هستند که مقدار  D+Rآن همیشه
مثبت بوده و وزن یا اهمیت آن عامل در سیستم را نشان میدهد و  D-Rا گر مثبت باشد،
عامل تأثیرگذار قطعی و در غیر این صورت تأثیرپذیر قطعی است که از آن با نام نسبت
تأثیرپذیری در سیستم یاد میشود.
جدول  .6ماتریس محاسبۀ مقادیر اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر بر سفر فرهنگی هموطنان به شهر تهران
B9

B8

B7

B6

B4

B5

B3

B2

B1

D 2/60792 1/97201 2/16784 2/33784 2/40423 2/46856 2/58025 2/13623 1/81912
2/573 2/34845 1/91142 2/63137

1/66017 2/55769 2/14964 2/3342 2/32808

R

D+R 4/26809 4/5297 4/31749 4/67204 4/7323 5/04156 4/9287 4/04765 /4/45049
-0/1044 0/23179 0/22482 -0/8122

0/07615

0/00364

D-R 0/94776 -0/5857 0/0182
مأخذ :محاسبات پژوهش

در جدولمذکور،عوامل تأثیرگذار قطعی برسفرهموطنانبرایتفریحدر شهرتهرانعبارتانداز:
 :B1عوامل اقتصادی (درآمد و ثروت افراد)
 :B3قیمت خدمات و هزینۀ زندگی در مقصد
 :B4قیمت تأسیسات اقامتی
 :B5تعداد تعطیالت رسمی
 :B7قیمت محصوالت جایگزین (سفر خارجی)
 :B8قیمت محصوالت جایگزین (سفر داخلی).
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برای پیشبینی تابع تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران الزم بود اطالعات
مربوط به هریک از شش عامل اصلی یادشده برای  18سال ( 1381ـ  )1398ماهیانه تهیه شود.
شایان ذکر است که متغیر ماه رمضان نیز بهعنوان متغیر ساختگی در نظر گرفته شد.
با توجه به مشکالت متعدد در حوزۀ آمار گردشگری داخلی بهویژه به تفکیک انواع
ً
گردشگری ،مسئلهای که معموال در کاربردهای واقعی با آن برخورد میشود دادههای
مفقودشده است .در پژوهش پیش رو برای حل این مشکل برای هر ویژگی میانگین
نمونههای موجود در جاهای خالی قرار داده شده است.
در ادامه ،بهمنظور آمادهسازی دادهها برای آموزش و ارزیابی با تخمینگرها ،ابتدا
هرکدام از متغیرها نرمال شدند تا تأثیر اعداد بزرگ کاهش یابد .پس از مرحلۀ نرمالسازی،
تصادفیکردن 1دادهها انجام میشود .نتیجۀ این مرحله داشتن مجموعهای از ورودیها
و خروجیهاست که در آن ،دستههای ورودی و خروجی نظام خاصی ندارند .پس از پایان
تصادفیکردن دادهها ،میزان اطالعاتی که باید در فرایند آموزش شبکه استفاده شود مشخص
میشود .بر این اساس ،بخشی از دادهها برای آموزش 2و بخشی دیگر برای ارزیابی 3شبکه در
نظر گرفته میشود .در این مطالعه نیز ،با توجه به محدودیت دادهها ،از  ۷۰درصد مشاهدات
( 118مشاهده) برای آموزش و  30درصد آن ( 50مشاهده) برای تصدیق استفاده شده است.
ش برای پیشبینی تقاضای گردشگری
بررسی روشهای پیشبینی و سناریوهای پژوه 
فرهنگی داخلی شهر تهران
برای پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران ،روشهای مختلفی وجود
دارد که در یک تقسیمبندی کلی میتوان آنها را به سه دستۀ روشهای کالسیک ،هوش
مصنوعی و ترکیبی تقسیمبندی کرد؛ بنابراین در تحلیل پیشبینی تقاضای گردشگری
فرهنگی داخلی شهر تهران شش سناریو بررسی شد.
سناریوی  .1پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران با رویکرد رگرسیون
چندمتغیره
در ابتدا الزم است معناداری رگرسیون برای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران با استفاده از
آزمون  Fسنجیده شود و سپس از روش رگرسیون برای پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی
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1. Randomizing
2. Train
3. Test
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داخلی شهر تهران استفاده شود .فرمول آن به قرار ذیل است:
تعداد پارامترها پارامترهای ورودی
تعداد نمونهها انحراف معیار خروجی از میانگین کل خروجیها (توزیع نرمال با میانگین صفر)
 :برابر خروجی (تعداد گردشگران)
بنابراین برای آزمون معناداری رگرسیون برای پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی
داخلی شهر تهران از آزمون  Fاستفاده شد.
مقدار معنیداری نیز کمتر از  0/05شد .بنابراین میتوان از روش رگرسیون برای پیشبینی
تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران استفاده کرد.
سناریوی  .2پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران با رویکرد
شبکههای عصبی فازی ()ANFIS
شبکۀ عصبی ـ فازی شبكهای 5الیهای،متشكل از گرهها و كمانهای اتصالدهندۀ گرههاست .در الیۀ
اول (ورودی) میزان تعلق هر ورودی به بازههای مختلف فازی به دست كاربر مشخص میشود .با
ضرب مقادیر ورودی به هر گره در یكدیگر ،وزن در الیۀ دوم به دست میآید .در الیۀ سوم عمل محاسبۀ
قانونها ( (wiانجام میگیرد .الیۀ چهارم الیۀ قوانین است .وزن نسبی قوانین ( (wiاز انجام عملیات بر
روی پیامهای ورودی به این الیه حاصل ( )wi fiمیشود .الیۀ آخر خروجی شبكه ) (fاست كه هدف
آن حداقلکردن اختالف خروجی بهدستآمده از شبكه و خروجی واقعی است (فهیمی فرد ،ساالرپور
و صبوحی .)1390،ا کنون با طی مراحل یادشده شبکهای تولید میشود که معادل سیستم استنتاج
فازی سوگنو است .در ادامه این معماری برای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران رسم شده است:
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎي ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران ﺗﻬﺮان
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺟﺎري
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺧﺎرﺟﯽ

وروديﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان
داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

Ʃ

𝐹𝐹𝐹𝐹 �
𝑊𝑊𝑊𝑊

ﻻﯾﻪ
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ

ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ )ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ(

 ۱٦ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ
�
𝑊𝑊𝑊𝑊

N

�
𝑊𝑊𝑊𝑊

π

Generalized bellshaped membership

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي داﺧﻠﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺘﻞ در ﺗﻬﺮان )ﻫﺮ ﻧﻔﺮ(
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻧﺮخ ارز آزاد

نمودار  .3ساختار شبکههای عصبی فازی  ANFISگردشگری فرهنگی
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ســناریوی  .3پیشبینــی تقاضــای گردشــگری فرهنگــی داخلــی شــهر تهــران بــا اســتفاده از
الگوریتــم SVR
ً
َ
ایــن روش مســتقیما از نظریــۀ یادگیــری آمــاری وپنیــک بــه نــام ماشــینهای بــردار پشــتیبان
( )SVMاســتخراج شــده اســت .ماشــینهای بــردار پشــتیبان بــرای مســائل طبقهبنــدی بــه کار
میرونــد ( .)Vapnik, 1995بعدهــا الگوریتــم آنهــا بــرای کار بــا مســائل رگرســیون بــا تخمیــن
دادههــا توســعه یافــت .ایــن الگوریتــم جدیــد رگرســیون بــردار پشــتیبان ( )SVRنامیــده شــد
(ســموال.)1998 ،
 S VRدر سالهای اخیر بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته و مدل مؤثری در
پیشبینی تقاضای گردشگری است.
سناریوی  .4پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران با استفاده از
ترکیب رویکرد رگرسیون و الگوریتم SVR
در روش ترکیــب رویکــرد رگرســیون و الگوریتــم  ،SVRابتــدا بــا روش رگرســیون ویژگیهــای برتــر
گردشــگری فرهنگــی شــهر تهــران انتخــاب میشــوند و ســپس بــرای ارزیابــی بــه الگوریتــم SVR
داده میشــوند .شــایان ذ کــر اســت کــه هنگامــی کــه از روش رگرســیون بــرای انتخــاب ویژگــی
اســتفاده شــود ،بــا قــراردادن یــک ســری محدودیــت ،بهتریــن زیرمجموعــه از ویژگیها کــه دارای
دقــت بیشــتر و کمتریــن تعــداد ویژگــی هســتند بــرای گردشــگری فرهنگــی انتخــاب میشــود کــه
بــه قــرار ذیــل اســت:
جدول  .7ویژ گیهای منتخب با استفاده از روش رگرسیون برای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران
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نوع گردشگری

ویژ گیهای منتخب در هریک از انواع گردشگری فرهنگی داخلی
شهر تهران با استفاده از روش رگرسیون

گردشگری فرهنگی

شاخص بهای هتل و رستوران در تهران ،تعطیالت رسمی (تعداد روزها)،
ماه رمضان

سناریوی  .5پیشبینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از ترکیب
رویکرد رگرسیون و شبکههای عصبی فازی ()ANFIS
در روش ترکیــب رویکــرد رگرســیون و شــبکههای عصبــی فــازی ( ،)ANFISابتــدا بــا روش
رگرســیون بــرای گردشــگری فرهنگــی داخلــی شــهر تهــران ویژگیهــای برتــر انتخــاب میشــوند و
ســپس بــرای ارزیابــی بــه شــبکههای عصبــی فــازی ( )ANFISداده میشــوند .نتایــج در جــدول
 7قابــل مشــاهده اســت.
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سناریوی  .6پیشبینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از ترکیب
الگوریتم  SVRو شبکههای عصبی فازی ()ANFIS
ازآنجاییکه هر دو روش یادشده بهعنوان پیشبینیکننده استفاده میشوند ،لذا ترکیب این
دو روش با یکدیگر اصولی و اجرایی نیست.
و در انتها ،با توجه به نتایج اعمال دادههای ارزیابی (جدول  )8و خطای حاصل ،مشخص
میشود رویکرد ترکیبی رگرسیون و شبکههای عصبی فازی ( )ANFISدارای کمترین خطا در
مقایسه با سایر روشهاست .بنابراین به نظر میرسد ،از بین روشهای یادشده ،استفاده از
رویکرد ترکیبی رگرسیون و شبکههای عصبی فازی ( )ANFISپیشنهادی میتواند پیشبینی
بهتری نسبت به سایر روشها در خصوص پیشبینی گردشگری فرهنگی داخلی داشته باشد.
جدول  .8نتایج آزمون روشهای مختلف بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران
(دادههای ارزیابی)
سناریوها
رگرسیون

MAPE

MAE

3/52E-05 0/00353

R2
5E-05

NMSE

RMSE

MSE

1/72E-05 4/96E-05 0/000193

گردشگری فرهنگی

رویکرد شبکههای
(1/46E-05 4/54E-05 0/000164 1/12E-05 3/26E-05 0/003261 )ANFIS
عصبی فازی
الگوریتم SVR

0/002477 0/000595 0/027764 0/027621 0/000485 0/048529

رویکرد ترکیبی

رگرسیون و الگوریتم 1/E43-05 4/E53-05 0/000161 1/78E-05 3/06E-05 0/003064

SVR
رویکرد ترکیبی
رگرسیون و شبکههای 000141/0 1/77E-06 3/18E-05 0/003183
عصبی فازی ()ANFIS

1/26E-05 4/24E-05

و خروجی نهایی این پژوهشبرای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران به قرار ذیل است:
گردشگری فرهنگی

متغیرهای تابع تقاضا

روش پیش بینی موثر

شاخص بهای هتل و رستوران در تهران
درآمد سرانه به قیمتهای جاری (هزار ریال)
قیمت متوسط تور خارجی (استانبول  3ستاره) (ریال)
تعطیالت رسمی (تعداد روزها)
قیمت متوسط هتلهای داخلی (متوسط شیراز .اصفهان سه ستاره  Tریال)
متوسط نرخ هتل در تهران هر نفر (ریال)
ماه رمضان
نرخ ارز آزاد (ریال)
رویکرد ترکیبی رگرسیون و شبکههای عصبی فازی ()ANFIS

نمودار  .4خروجی نهایی این پژوهشبرای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران
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بنابراین مشخص شد که بهتر است برای پیشبینی دقیقتر و مناسبتر تقاضای گردشگری
فرهنگی شهر تهران از شاخصهای بهای هتل و رستوران ،درآمد سرانه به قیمت جاری ،تعداد
روزهای تعطیالت رسمی ،متوسط قیمت هتلهای داخلی ،متوسط نرخ هتل در تهران ،نرخ
ارز آزاد ،و رویکرد ترکیبی رگرسیون و شبکههای عصبی فازی استفاده کرد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش،عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر تهران ،که با استفاده از روش
دلفی فازی و تکنیک دیماتل فازی با استفاده از نظر خبرگان شناسایی شدند ،عبارتاند از :عوامل
اقتصادی (درآمد و ثروت افراد) ،قیمت خدمات و هزینۀ زندگی در مقصد ،قیمت تأسیسات اقامتی،
تعداد تعطیالت رسمی ،قیمت محصوالت جایگزین (سفر خارجی) ،و قیمت محصوالت جایگزین
(سفر داخلی) .سپس ،مدل ترکیبی و مجزای پیشبینی تقاضای گردشگری فرهنگی داخلی شهر
تهران با استفاده از شبکۀ عصبی فازی ،رگرسیون و الگوریتم  SVRطراحی شد و از لحاظ معیارهای
عملکرد ) )R2, MAPE, MAE, NMSE, RMSE, MSEبا هم مقایسه شدند و نتیجۀ حاصل نشان
داد که رویکرد ترکیبی رگرسیون و شبکههای عصبی فازی ( )ANFISدارای کمترین خطا در مقایسه
با سایر روشها در خصوص پیشبینی گردشگری فرهنگی است.
پیشنهادها
برای آزمون یا تثبیت نتایج این پژوهشو کمک به محققان عالقهمند به موضوعات پیشبینی
در حوزۀ گردشگری ،پیشنهادهایی منتج از این مطالعه در ذیل ارائه میشوند.
1.با توجه به اینکه برخالف بسیاری از بازارهای مهم ،بازار گردشگری داخلی از عرصۀ
روشهای نوین پیشبینی به دور مانده و پیشبینی درست تقاضای گردشگری داخلی
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تأثیرات مهمی در سیاستگذاری و برنامهریزیهای اقتصادی دارد ،بهکارگیری و توسعۀ
روشهای نوین پیشبینی در حوزۀ گردشگری داخلی و فراهم آوردن امکان پیشبینی
دقیقتر متغیرهای گردشگری داخلی ،بهطوریکه تا حد امکان دادههای گمشدۀ کمتری
داشته باشیم ،برای برنامهریزی و تصمیمگیریهای آتی پیشنهاد میشود.
2.در پژوهشهای آتی ،چنانچه پیشبینی گردشگری ورودی به شهر تهران از تنها یک
شهر یا استان ،برای مثال شهری یا استانی که بیشترین میزان ورودی گردشگری را به شهر
تهران دارد ،انجام شود قابلیت کاربردی پژوهشافزایش خواهد یافت.
3.این مدل محض نیست و میتواند برای پیشبینی موضوعات مختلف در حوزۀ گردشگری
کاربرد داشته باشد .موضوعاتی از قبیل پیشبینی فروش و رفتار مصرفکننده ،پیشبینی تقاضا
برای مرا کز اقامتی و یا جاذبههای گردشگری ،پیشبینی میزان مصرف منابع ورودی صنعت
گردشگری همچون مواد غذایی رستورانها یا حاملهای انرژی برای جاذبهها و مرا کز اقامتی.
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تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی
با تأ کید بر سیاستگذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی
zسمیه قجری

1

چکیده
یکی از معیارهای توسعهیافتگی جوامع در قرن  21توسعۀ فرهنگی آن است که زیربنای سایر شاخههای
توسعه محسوب میشود .یکی از معیارهای توسعۀ فرهنگی اهمیت و ارزشی است که زنان در آن کشور
داراهستند .هدف این مقاله تحلیل توسعۀ نقش زنان جهت ارتقای شغلی در سازمان تأمین اجتماعی
شهر تهران است .جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارشناسان ارشد زن در حوزۀ مرتبط مدیریتی
سازمان تأمین اجتماعی است که به کمک روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و جدول کوکران140 ،
نفر از مدیران و کارشناسان انتخاب شدند .روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و ابزار گردآوری
اطالعات پرسشنامۀ محققساخته است که شامل سه متغیر و  25پرسش است .یافتههایپژوهش
با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان داد که بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی توسعۀ نقش
متغیر نگرشهای شخصی زنان ،فرهنگ خانوادگی ،و بهبود
زنان جهت ارتقای سازمانی با تقویت سه
ِ

شرایط اجتماعیتأیید میشود.
واژ گان کلیدی

ارتقای شغلی زنان ،نگرشهای شخصی ،فرهنگ خانوادگی ،شرایط اجتماعی.
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مقدمه
امروزه نقش زنان در توسعۀ جوامع بهشدت مورد توجه قرار گرفته است (.)Kattara, 2011
پژوهشها نشان میدهد در ایران حضور زنان در بخش مشارکت اقتصادی و آموزش در
دهههای گذشته بهبود نسبی یافته است .زنان ایرانی ،بهرغم محدودیتهای اجتماعی و
فرهنگی ،از نقشهای گذشتۀ خود فاصله گرفتهاند و تمایل بیشتری به مشارکت اجتماعی و
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سیاسی و آموزشی از خود نشان دادهاند و بر شمار زنانی که در جستوجوی مناصب مدیریتی
و ردهباالی سازمان هستند افزوده شده است؛ اما هنوز هم نسبت حضور زنان شاغل در
ردههای باالی سازمان محدود و کم است (نصیری .)1393 ،طی بیست سال اخیر ،نرخ
مشارکت زنان  76درصد افزایش یافته و همچنین تعداد زنان دارای تحصیالت دانشگاهی در
همین دوره  12برابر شده است .بااینحال همچنان فاصلۀ وضعیت مشارکت زنان در ایران با
سایر کشورها ونرخ جهانی زیاد است .نرخ مشارکت زنان از سال  1375تا  1397روند صعودی
داشته و از  9/1درصد در سال  1375به  16/4درصد در دهۀ 80رسیده است؛ اما این نرخ در
سال 1390به  12/6درصد و در سال  1397به عدد  16/1رسید که عقبگرد محسوب میشود.
با توجه به این موضوع ،در مقایسه با مقیاسهای جهانی ،نرخ مشارکت زنان در سال 2018
در کشورهای توسعهیافتهای مثل ژاپن ،نروژ و کانادا حدود  50تا  60درصد و در ترکیه 33/5
درصد است ،درحالیکه در ایران این عدد  16/8درصد برآورد شده است .بنابر گزارش جهانی،
شاخص شکاف جنسیتی کشور ایران در سال  2018در بین  149کشور در رتبۀ  142قرار دارد
(مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .)1398 ،این موضوع بیانگر
این است که در زمینههایمتنوع رهبری با مردان شناسایی میشود حتی ا گر زنان نقشها را
رهبرانه و مسئوالنه پیش ببرند .این گرایش عمومیوجود دارد که مردان بهتر عمل میکنند و
ً
رهبری مفهومی جنسیتی محسوب میشود (کلمن .)1390 ،قاعدۀ کلی که تقریبا در همه جا
وجود دارد این است که «آنجا که قدرت است زنان نیستند» (بیانیان.)1390 ،
توجه به مشارکت زنان در ابعاد مختلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی باعث میشود آنان
ً
پایگاه اجتماعی باالتری را کسب کنند و در تصمیمگیریهای مربوط به سرنوشت خود و نهایتا
کشورشان مؤثر واقع شوند؛ به عبارتی ،ا گر از تواناییها و استعدادهای زنان درست استفاده
شود ،این امر میتواند بر توسعهیافتگی جوامع تأثیرگذار باشد .در حقیقت ،مشارکت جدی
زنان کلید رشد و ترقی کشورها محسوب میشود .جامعهشناسان معتقدند زنان بهعنوان
جمعیت فعال کشور تأثیری مستقیم بر پیشرفت و توسعۀ همهجانبۀ جامعه دارند و نابرابری
جنسیتی و تبعیض میان زن و مرد به مانعی جدی بر سر راه پیشرفت بشر تبدیل شده و
باعث به حاشیه راندن فیزیکی و اجتماعی زنان و ممانعت از رشد و ترقی آنها در جامعه یا
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در مشاغل سازمانی شده که گاهی ریشۀ آن را میتوان در مسائل فرهنگی موجود در جامعه
و وجود مفاهیمی چون دنیای شیشهای ،سقف شیشهای و صخرۀ شیشهای جستوجو
کرد .ا گرچه تحصیل در دانشگاهها و مشکالت اقتصادی باعث شده زنان وارد بازار کار شوند و
حضور خود را در عرصههایمختلف فرهنگی و اقتصادی و ...نسبت به گذشته بیشتر نشان
دهند ،اما این قشر هنوز هم در حوزۀ زندگی سازمانی خود با تبعیضها و نابرابریهایی مواجه
هستند و بهندرت در حوزههایعالی و مدیریتی بهخصوص در سازمانهای دولتی پیشرفت
داشتهاند و از برابری در کسب جایگاههای باالی سازمان برخوردار نیستند و تعداد کمتری
نیز به باالترین مناصب دست پیدا میکنند و حتی گاهی دستیابی آنان به درجههای عالی
دستنیافتنی انگاشته میشود؛ زیرا تصور غالب این است که آنان باید در حاشیه باشند و هرگز
نباید در رأسو در فعالیتهای مدیریتی یا سیاستگذاری و ...قرار گیرند (قادرزاده و رضازاده،
 .)1398با توجه به اینکه فرهنگ و باورهای موجود در سازمانها و جوامع میتوانند نقش
تأثیرگذاری در ابعاد مختلف توسعۀ نقش زنان در جامعه داشته باشند ،در این مقاله پژوهشگر
به دنبال این است که راهبردهای فرهنگیای را که میتوانند بر توسعۀ نقش زنان در جامعه
و شکستن دنیای شیشهای تأثیرگذار باشند بررسی و تحلیل کند .بنابراین پرسش اصلی این
مقاله این است که ،بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی ،چه عواملی میتوانند بر توسعۀ نقش
زنان بهمنظور ارتقای شغلی در ردههایعالی سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران مؤثر باشند.
پیشینۀ پژوهش
مــردآور ( )1394در پژوهــش خــود بــه موانــع عمــدۀ ارتقــای زنــان اشــاره کــرده اســت کــه عبارتانــد
از :محدودیتهــای خانوادگــی ،نامســاعد بــودن شــرایط جامعــه ،عــدم تمکیــن از مافــوق زن،
تضــاد کار وخانــواده ،کلیشـهها ،عــدم اخــذ بازخــورد از زنــان ،ارزشگــذاری بــه کار زنــان ،ســبک
مدیریــت ،شــبکههایاســتخدامیســنتی ،تعصبهــایموجــود در اســتخدام و پیشــرفت زنــان،
تقویتنشــدن قانــون فرصــت برابــر ،نداشــتن تحصیــات کافــی بــرای دسـتیابی بــه پسـتهای
مدیریتــی ،انگاشتهشــدن مدیریــت زنــان بهســان تهدیــدی مســتقیم بــرای فرصتهــای
پیشــرفت مــردان.
رفعتجاه و قربانی ( ،)۱۳۹۰در مقالهای با عنوان «تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ارتقای شغلی
زنان» ،بیان میدارند که نگاه جنسیتی کلیشهای در جامعه و فرهنگ زنان را از حضور فعاالنه
در صحنههای مختلف جامعه باز میدارد و سبب میشود سرمایۀ اجتماعی زنان (اعتماد،
مشارکت ،و روابط اجتماعی) کاهش یابد و از لحاظ ساختاری نیز باعث ایجاد ارتباط غیررسمی
پایینتر آنها با افراد در اجتماع میشود.
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نعیمی و نظری ( )1391به فقدان تنوع مشاغل قابلدسترس و نبود امکان تحرك شغلی
برای زنان اشاره دارند .به باور آنان ،عدم حضور زنان در پستهایمدیریتی بهخاطر ناتوانی و
بیعالقگیشان نیست ،بلکه بهواسطۀ عواملی فرهنگی است که سالها جامعۀ مردساالر به
زنان تحمیل کرده است.
به باور چایچی ملتشاهی ( ،)1388عوامل فرهنگی بیشترین اولویت و عامل فردی
کمترین اولویت را در میان موانع اشتغال زنان دارند .در میان ابعاد عامل فردی ،نخست
مسئولیتهای خانوادگی و سپس ،مهارتهای فنی و انسانی و مدیریتی در عدم ارتقای
شغلی زنان اثرگذارند .در میان ابعاد عامل سازمانی ،فرهنگ سازمانی تأثیر بیشتری بر عدم
ارتقای زنان دارد .در میان ابعاد عامل فرهنگی نیز ،باورهای فرهنگی در رتبۀ اول تأثیرگذاری و
جامعهپذیری جنسیتی در رتبۀ بعدی قرار دارند.
برکمولر ،ریان و رینک )2014( 1سبک رهبری ،نگاههای جنسیتی و سقف شیشهای را
موانع ارتقای شغلی بانوان میدانند.
راس اسمیت و هوپاتز )2010( 2در پژوهشی به بررسی تأثیر جنسیت بر مدیریت پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که جنسیت تأثیری بر توانایی مدیریتی ندارد ،بلکه این نگرش و
فرهنگ است که مانع حضور زنان در پستهای مدیریتی شده است.
براش و هیسریچ )2002( 3درمورد موانع تحرك اجتماعی مدیران زن نشان داد کهفقدان یا
محدودیت شبکۀ ارتباطات ،ترس از كارهای غیرزنانه ،اعتماد به نفس پایین ،کمبود امکانات
آموزشی ،تبعیض جنسیتی و فقدان فرصتهای ارتقا برای زنان از اصلیترین موانع حضور
زنان در پستهای مدیریتی هستند.
مبانی نظری پژوهش
از دیــدگاه علــم سیاس ـتگذاری ،سیاســت فرهنگــی مقول ـهای اســت کــه اهمیــت راهبــردی
دارد و بــر تمــام زمینههــایتوســعه تأثیرگــذار اســت (اشــتریان .)1381 ،سیاســت فرهنگــی بــه
معنــای همگــرا کــردن اقدامهــای جمعــی بــرای تحقــق اهــداف ّ
معیــن و برنامهریــزی بهمنظــور
اســتفاده از منابــع اســت .بــرای تدویــن سیاســت فرهنگــی متناســب بــا دیدگاههــای اجتماعــی
راهبردهــای متنوعــی وجــود دارد :راهبــرد نخب هگــرا (کــه بــر حفــظ هویــت ملــی از طریــق توجــه بــه
میــراث فرهنگــی و احیــای گذشــتۀ تاریخــی تأ کیــد دارد)؛ راهبــرد توســعهای (کــه بــر هماهنگــی و
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پیونــد بیــن فرهنــگ و ســایر بخشهــا تأ کیــد دارد)؛ و راهبــرد کثرتگــرا (کــه بــر حقــوق فرهنگــی،
خــود فــرد ،و گروههــای ویــژه کــه در معــرض ســلطۀ فرهنگــی هســتند مثــل زنــان یــا اقلیتهــای
قومــی و دینــی تأ کیــد دارد) (همایــون .)1387 ،بــا توجــه بــه اینکــه مقالــۀ پیــش رو بــر توســعۀ
نقــش زنــان بــرای ارتقــای شــغلی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی متمرکــز اســت ،بنابرایــن بــر مبنــای
تگــرا (کــه پیشتــر تعریــف شــد) مبنــای پژوهــش شــکل میگیــرد .در ایــن زمینــه
راهبــرد کثر 
رویکردهایــی نیــز وجــود دارد کــه بــه بررســی نقــش زن در توســعۀ جامعــه کم ـک میکننــد کــه
بایــد بــه آنهــا توجــه شــود.
از ابتدای صنعتیشدن جوامع ،جامعهشناسان دربارۀ نقش زنان در ادارۀ امور جامعه و
توسعۀ آن رویکردهای متفاوتی داشتهاند .برخی از این رویکردها بر مبنای نیاز جامعۀ جدید
صنعتی به نیروی کار و استفاده از کل نیروی انسانی جامعه ،برخی دیگر از رویکردها بر مبنای
لزوم تساوی زن و مرد و همچنین تساوی حقوق فردی آنها ،و برخی دیگر برای مدیریت
مطلوبتر نیروی انسانی متناسب با شرایط و نیازهای مختلف و متنوع جامعه شکل گرفتهاند.
در کشــورهای توســعهیافته ،بــا توجــه بــه کاهــش رشــد جمعیــت و رقابــت در تولیــد ،جامعــه
مجبــور بــه اســتفاده از نیــروی کار زنــان شــد .تمــام زنــان در ایــن جوامــع میداننــد کــه بایــد
شــغلی داشــته باشــند و جامعــه نیــز بایــد زمینــۀ اشــتغال آنــان را فراهــم کنــد .ولــی در کشــور در
حــال توســعهای مثــل ایــران زمینــۀ اشــتغال نهتنهــا بــرای همــۀ مــردان فراهــم نیســت ،بلکــه
زنــان هــم کــه در مرتبــۀ دوم قــرار میگیرنــد بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند .رویکردهایــی کــه بــر
ایــن مبنــا شــکل میگیرنــد عبارتانــد از:
1.رویکرد مذهبی (توسعۀ انسانی)
براساس این رویکرد ،توسعه عاملی برای بهینهسازی کیفی سطح زندگی معرفی شده است.
زنان در این رویکرد حتی ا گر در نظام تولید صنعتی شرکت نداشته باشند ،یعنی در بازار کار
شغلی نداشته باشند ،باز هم در روند توسعه نقش اساسی ایفا میکنند .آنها با تربیت نیروی
کار و فراهم کردن محیط آرام در منزل شرایط مناسب کاری را برای مردان فراهم میکنند.
در این رویکرد از زنان بهعنوان مهمترین عامل توسعۀ انسانی یاد شده است .توسعۀ انسانی
با توسعۀ فرهنگی ،اقتصادی و صنعتی همارزش در نظر گرفته شده است .در این رویکرد
حفظ نقش سنتی زنان مورد تأ کید است .البته در شرایط اقتصادی فعلی ،حفظ حقوق زن
بهخصوص در شهرهای بزرگ اهمیت دارد و او را از این نقش سنتی خارج میکند .این رویکرد
بیشتر در جوامع مذهبی ازجمله ایران اهمیت زیادی دارد که در درجۀ اول به نقش مادربودن
زن تأ کید دارند.
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2.رویکرد فمینیستی
فمینیسـت بـا اندیشـۀ دفـاع از حقـوق زنـان بـه وجـود آمـد و از همـان ابتـدا تمـام تلاش خـود را
بـرای آ گاهـی زنـان از حقوقشـان انجـام داد .فمینیسـتها یکـی از دالیـل در حاشـیه قـرار گرفتـن
زنـان را مانـدن آنهـا در خانـه و عـدم شرکتشـان در فعالیتهـای اجتماعـی میداننـد .بـه بـاور
آنهـا ،همـۀ زنـان بایـد در فعالیتهـای اجتماعـی و رونـد توسـعه مشـارکت داشـته باشـند و
مسـتقل و شـاغل باشـند .جامعـه بایـد بـرای زنانـی کـه تمایـل بـه کار دارنـد شـرایط الزم را مهیـا
کند .نظریۀ فمینیسـم سـعی دارد جهان واقعیت را از زاویۀ دید زنان نگاه کند و در تحلیلهای
خـود بـه بررسـی موضوعاتـی مثـل روابـط میـان افـراد و سـاختارهای اجتماعـی ،تجـارب روزمـرۀ
زنـان و سـاختار جامعـهای کـه در آن زندگـی میکننـد ،سـلطۀ مـردان بر روابط متقابل شـخصی و
شـیوههاینهادیشـدن ایـن سـلطه در جامعـه میپـردازد .فمینیسـتها درمـورد حقـوق زنـان
بحـث میکننـد و بهشـدت بـا عقایـد گـروه اول مخالفانـد .رویکـرد فمینیسـم شـامل سـه مـوج
اسـت کـه از سـال  1830تـا کنـون را دربرمیگیـرد .مـوج اول ( 1850ـ ـ  )1920کوششـی بـرای حـق
رأی و شنیدهشـدن صـدای زنـان بـود؛ مـوج دوم ( 1920ـ ـ  )1980بـه دو واژۀ جنـس و جنسـیت
پرداخـت .بـر ایـن اسـاس ،جنسـیت بـر مبنـای فرهنـگ شـکل میگرفـت .مـوج سـوم نیـز از
سـال  1980تـا کنـون اسـت .برخـی از دیدگاههایـی کـه در ایـن موجهـا قـرار دارنـد شـامل لیبـرال
فمینیسـم ،مارکسیسـم فمینیسـم ،رادیـکال فمینیسـم ،سوسـیال فمینیسـم ،و پسـتمدرن
فمینیسـم هسـتند (پیشـگاهیفرد و قدسـی.)1389 ،
3.رویکرد عدالت جنسیتی
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طــرفداران ایــن رویکــرد معتقدنــد زنــان امــروزی بــه انــدازۀ مــردان توانایــی دارنــد و بیتوجهــی
و عــدم بهكارگیــری ایــن ســرمایۀ انســانی ســبب بــروز ناهنجاریهــای اجتماعــی ،بحرانهــا و
بهطوركلــی ایجــاد ناامنــی سیاســی و اجتماعــی میشــود .توســعۀ دانایــی ایجــاب میکنــد کــه
جامعــه از ســرمایۀ انســانی زنــان برخــوردار شــود .بنابرایــن در برنامههــایتوســعه و همچنیــن در
برنامهریزیهــایســازمانی بایــد تبعیضهــا کنــار گــذارده شــوند و فرصتهــای برابــر اشــتغال و
ارتقــا بــرای زنــان نیــز فراهــم شــود .ایــن امــر بــا شناســایی موانــع توســعۀ زنــان در ســازمان ممکــن
خواهــد بــود و عدالــت اجتماعــی و انســانی در تمــام بخشهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
و سیاســی ایجــاد میشــود .درواقــع ،رعایــت انصــاف و عدالــت ایجــاب میكنــد كــه زنــان نیــز در
فراینــد سیاس ـتگذاری ،تصمیمســازی و تصمیمگیــری مشــاركت كننــد و بــا تصویــب قوانیــن از
حقــوق كامــل برخــوردار باشــند (شــاطری.)1390 ،
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عوامل توسعۀ نقش زنان دراحراز پستهایمدیریتی سازمان
برای تدوین برنامههای فرهنگی مطلوب در زمینۀ توسعۀ نقش زنان در اشتغال و کسب
جایگاههای مدیریتی سازمان الزم است عواملی را که در این زمینه وجود دارند بررسی کنیم.
نبود آنها میتواند بهعنوان نقطۀ مثبت یا منفی
البته این عوامل نقشی چالشی دارند و بود یا ِ
در توسعۀ نقش زنان برای ارتقای شغلی در نظر گرفته شود.
ً
الف) نابرابری در اشتغال :معموال زنها تمایل دارند ازدواج کنند و بچهدار شوند .از عوامل
عمدهای که میتواند بر زندگی شغلی زنان تأثیر بگذارد ادرا ک مردانهای است که برای
کارمندان زن وجود دارد .از دید مردان ،کار در مرتبۀ دوم بعد از بچهدارشدن برای زنان قرار
میگیرد (گیدنز.)۱۳۸۱ ،
زنـان بیشـتر نیمهوقـت کار میکننـد؛ درحالیکـه شـمار زیـادی از مـردان کار تماموقت دارند.
درنتیجـه ا گـر حتـی زنـان از شـرایط برابری همانند مـردان برخوردار باشـند ،حمایتهای قانونی
اشـتغال بـرای آنهـا برابـر نخواهـد بـود .ایـن گـروه از زنـان نهتنهـا از مزایـای شـغلی بیبهرهانـد و
اسـتثمار میشـوند ،بلکـه در ردههـایسرپرسـتی نیـز قـرار نمیگیرنـد و احتمـال ترفیع شـغلی هم
بـرای آنـان وجـود نـدارد و همـواره در ردههـایپاییـن شـغلی هسـتند (آبـوت و واالس.)1376 ،
زنانـی کـه از نظـر اقتصـادی موفـق هسـتند بایـد خـود را بـا دنیایـی هماهنـگ کننـد کـه هیـچ
احسـاس تعلقـی بـه آن ندارنـد؛ امـا در درازمـدت اثـری تعدیلکننـده بـر نظـام ارزشـی مردانـه
میتواننـد داشـته باشـند.
ب) تعادل بین کار و زندگی :زنان براساس وظایفی که بهعنوان همسر و مادر به عهده دارند
و همچنین وظایف و مسئولیتهای شغلی باید بتوانند بین کار و زندگی تعادل برقرار کنند،
ن صورت همین موضو ع میتواند مانعی برای دستیابی به شغل یا حتی ارتقای
در غیر ای 
سازمانی باشد.
ج) تحرک شغلی زنان :تحرک شغلی صورت عمودی ،افقی ،دروننسلی و ...دارد .تحرک
عمودی به معنای تحرک به سمت باال یا پایین نردبان است .افراد ثروتمند یا صاحب پایگاه
اجتماعی باال تحرک شغلی صعودی دارند؛ درحالیکه افرادی که در جهت عکس آن قرار دارند
تحرک نزولی دارند (گیدنز .)1381 ،تحرک صعودی در مردان بیشتر از زنان است .گاهی زنان
بهخاطر مسئولیت خانواده و تولد و تربیت فرزندان باید کار را رها کنند و وقتی مجدد به کار
برمیگردند دچار تنزل شغلی میشوند (چایچی ملتشاهی .)1388 ،این موضوع با عنوان
تعلیقبودن در شغل نیز مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا بهعلت مسائل موجود در این زمینه باید
به وظایف و مسئولیتهای اولیۀ خود ،که حفظ کانون خانواده است ،بپردازند و بنابراین
ممکن است فرصتی برای ارتقای شغلی یا کسب جایگاه مطلوب در سازمان به دست نیاورند.
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د) سقف شیشهای :1نا کامی زنان در دستیابی به سطوح عالی سازمان یا ارتقای شغلی را در
اصطالح «سقف شیشهای» میگویند .به عبارت دیگر ،موانعی تبعیضآمیز در راه تالش خود
برای دستیابی به سطوح عالی مدیریتی در سازمانها مشاهده میکنند .این موانع میتوانند
واقعی یا ادرا کی باشند و در بخش دولتی یا بخش خصوصی بروز کنند (نظیری .)1392 ،نیری
( )1394در مقالۀ خود وجود سقف شیشهای را مانعی برای آرزوی پرواز زنان در نظر میگیرد که
شامل موانع ساختگی مبتنی بر تعصبات نگرشی یا سازمانی است که موجب شکست زنان در
دستیابی به سطوح باالی سلسلهمراتب سازمانی میشوند .مرتضوی این اصطالح را مترداف
با زمین چسبنا ک 2تعبیر میکند .نیری از اصالح دیوار شیشهای نیز استفاده میکند که به
معنای بستهبندی زنان در مشاغل خاص است که در آن مهارتهای ادرا کی زنان توسعه
3
نمییابد و زنان نمیتوانند به مشاغل عالی و مدیریتی دست یابند .واژۀ صخرۀ شیشهای
نیز مانع دیگری برای زنان در سازمانها محسوب میشود که به حاشیههای انتصاب زنان
به مشاغل مدیریتی متزلزل و ناامن اشاره دارد که احتمال شکست و انتقاد زیاد در آن هست
(ضرغامیفرد و بهبودی.)1393 ،
هـ) جامعهپذیری :اشاره به امکانات و فرصتهای شغلی دارد که زنان همراه و همدوش
مردان تالش میکنند؛ اما همواره زنان در واحدهای ستادی و در کنار مدیران صفی ،بهجای
احراز پست مدیریتی ،بهعنوان مشاور قرار میگیرند.
و) مسئولیت اجتماعی :با وجود اینکه میزان اشتغال زنان افزایش یافته است ،اما میزان
اشتغال آنها در مشاغل مدیریتی هنوز هم محدود است که علت آن وجود تفکر قالبی در
خصوص حضور زنان در مشاغل مدیریتی و مسئولیت اجتماعی آنهاست .اینکه آنها تا چه
میزانبین مسئولیت خانه و مسئولیت اجتماعی میتوانند تمایز و تعادل قائل باشند به نوع
تفکر خانواده و جامعه برمیگردد .برخی معتقدند اشتغال زنان در پستهای عالی سازمانی
بهعلت حساسیت شغلی بینمسئولیت در خانوادهو اجتماع زنانتعارض نقش ایجاد میکند
(یزد خواستی ،میرزایی و فتحی.)1396 ،
ز) اعتماد به نفس یا خودباوری :این مورد به شناخت تواناییهای فردی و ایجاد زمینۀ
شناخت برای دیگران اشاره دارد .گاهی اعتماد به نفس پایین زنان یکی از عوامل نا کامی
آنها در کسب پستهایعالی سازمانی است.
ح) باورهــای سیاســی :ایــن مــورد بــه بــاور بــه حضــور زنــان در عرصههــای سیاســی و
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1. Glass Ceiling
2. Sticky Floor
3. Glass Cliff
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مشــروعیتدادن و توانمندســازی زنــان بــرای تقســیم قــدرت بیــن زن و مــرد اشــاره دارد تــا
براســاس آن جامعــۀ مدنــی ایجــاد شــود.
ط) باورهای دینی :ارسطو زنان را موجوداتی میداند که جایی در سیاست ندارند .او عقیده
داشت خداوند آنها را فقط برای جنبههای پست زندگی آفریده است .در نیمۀ دوم قرن
بیستم توجه به زنان بهعنوان نیروی کار ،مدیر و سیاستمدار هم در نظر و هم در عمل تغییر
ی مدیریتی و سیاسی دارند (خزائی،
یافت ،اما هنوز هم زنان حق اندکی در کسب مقامهای عال 
 .)1390در اسالم هم،شرکت زن در کار یا مسائل اجتماعی موجب انحطاط اخالقی او میشود
و هر عملی که فساد اخالقی او را به دنبال داشته باشد در نگرش اسالمیحرام است.
ً
ی) قوانین و مقررات :مثال زنان ،براساس قوانین ناظر بر خانواده ،نمیتوانند بدون کسب
رضایت شوهر اشتغال داشته باشند .در مادۀ  ۱۱۱۷قانون مدنی آمده است« :شوهر میتواند
زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیات خود یا زن باشد منع كند».
ک) رفتارهای حمایتی :گاهی تفکر قالبی که در سازمان وجود دارد باعث میشود در ارتقای
زنان رفتارهای حمایتی مشاهده نشود؛ زیرا این باور وجود دارد که زنان قادر به انجام مشاغل
خاصی ،بهویژه در سطوح باالی سازمان ،نیستند و درنتیجه حمایت کافی از آنان نمیشود.
عالوه بر موارد یادشده ،نگرشهای مختلفی دربارۀ اینکه چرا زنان زیادی در پستهای
مدیریتی به کار گرفته نمیشوند مطرح شدهاند که بهاختصار به آنها اشاره میشود.
نخستین نگرش دیدگاه شخصگراست .این دیدگاه محدودیت ارتقای زنان را با عواملی
مرتبط میداند که در خود زنان و اهداف مردان و زنان هستند .براساس نظریۀ تفاوت ،تفاوت
زنان و مردان در دستیابی به پستهای مدیریتی ناشی از تفاوت عالیق و انگیزههای آنان
است .این دیدگاه بیان میکند که زنان دارای توان کمتری در ارتباطات هستند یا صفات
مشخص و رفتارهای آنان ناهماهنگ با پستهای مدیریتی ارشد سازمان است .گرایشهایی
که زنان از لحاظ اجتماعی بهسوی آنها سوق پیدا میکنند ،مانند :خانواده ،مسیرهای
پیشرفت شغلی ،سازمانها و زیردستان و نقش رهبری مدیریتی آنها ،برخالف نیازهای
پست مدیریتی ردهباالی سازمان است.
دومین نگرش فرایند اجتماعیشدن فرهنگی است .این فرایند زنان را بهسوی کارهای
حرفهای سوق میدهد نه مشاغل مدیریتی و این نمونهها وجود نقشهای قالبی را تقویت
میکنند (یعنی برای ساختار هر جنسیتی یک سری مشاغل مناسب است .براساس فرایند
اجتماعیشدن فرهنگی ،تمایل زنان به مدیریت تا اندازۀ زیادی کمتر از مردان است
(.)Mainzer, Baltxley & Heslin, 1990
از علل دیگری که زنان کمتری در مدیریت ردهباالی سازمان وجود دارند فرهنگ سازمانی است

ســال اول
شماره دوم
تابستان 1400

91

مقاله

که از آن جمل ه میتوان به تبعیضهای شرکتی اشاره کرد .نابرابریهای سازمانها در دادن پاداشها و
ایجاد فرصت پیشرفت برای زنان و بکارگیری دوستان قدیمیدر پستها زنان را از رسیدن به مناصب
مدیریتیدو رمیکنند.تبعیضساختارهاوخطمشیهاوشبکههایغیررساآنقدر مردساالرهستند
کهمانعیبرایارتقایزناندر سازمانهامیشوند(چایچیملتشاهی.)1388،
بنابر مبانی نظری مطر حشده و براساس پرسش اصلی پژوهش ،میتوان پرسشهای
فرعی ذیل را طرح کرد:
ُ
1.بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی در بعد کثرتگرا ،آیا نگرشهای شخصی زنان بر توسعۀ
نقش آنها جهت ارتقای شغلی در سازمان دولتی تأثیر دارند؟
2.بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی در ُبعد کثرتگرا ،آیا فرهنگ خانوادگی زنان بر توسعۀ
نقش آنها جهت ارتقای شغلی در سازمان دولتی تأثیر دارد؟
3.بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی در ُبعد کثرتگرا ،آیا شرایط اجتماعی جامعه بر توسعۀ
نقش زنان جهت ارتقای شغلی در سازمان دولتی تأثیر دارد؟
روش پژوهش
روش پژوهش پیش رو توصیفیـتحلیلی است .ابزار گردآوری دادهها مطالعات کتابخانهای
و پرسشنامۀ محققساخته در قالب سه متغیر مستقل نگرشهای شخصی زنان ،فرهنگ
خانوادگی ،و شرایط اجتماعی و با تعداد  25پرسش است که بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده
است .برای سنجش متغیر نگرشهای شخصی زنان از شاخصهای خودباوری ،جامعهپذیری
جنسیتی ،مسئولیتپذیری ،تجربه ،باور سقف شیشهای؛ برای فرهنگ خانوادگی زنان از
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شاخصهای مسئولیتپذیری خانواده ،باورهای مذهبی ،تفکر قالبی ،فرهنگ مردساالرانه
در خانه؛ و برای سنجش شرایط اجتماعی از شاخصهای قوانین و مقررات ،شناخت واقعی
ارزش و توانایی زنان ،باورهای سیاسی ،تبعیض در سازمان برای ارتقا ،رفتارهای حمایتی،
تعلیق سازمانی بهخاطر تولد و تربیت فرزند ،سقف شیشهای استفاده شده است که ازمبانی
نظری پژوهش استخراج شدند .روایی ابزار اندازهگیری ،روایی محتوا و پایایی آن براساس
آزمون کرونباخ  0/87مشخص شد که نشان از قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری دارد .جامعۀ
آماری این پژوهش تمام مدیران و کارشناسان زن دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر
در حوزۀ مرتبط با مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی در سطح شهر تهران از زمستان  1399تا
بهار  1400است که از بین آنها ،بهعلت عدم دسترسی به تمام افراد جامعۀ پژوهش 140 ،نفر
بهعنوان نمونۀ آماری با روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .در تجزیهوتحلیل دادهها
در دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی متغیرها ،درصد ،جداول ،و شاخصهای مركزی و

تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأ کید بر سیاستگذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی

پرا كندگی) و آمار استنباطی از آزمون نرمالبودن دادهها ،همبستگی و رگرسیون استفاده شد.
تجزیهوتحلیلو آزمون دادههایپژوهش
در تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا از آزمون نرمالبودن دادهها استفاده شد که نشان از نرمالبودن
متغیرهای پژوهش داشت .در گام دوم ،برای بررسی پاسخها از آزمون همبستگی پیرسون و
رگرسیوناستفاده شد که در ادامه مطر ح میشود.
ُ
پرسش اول :بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی در بعد کثرتگرا ،آیا نگرشهای شخصی
زنان بر توسعۀ نقش آنها جهت ارتقای شغلی در سازمان دولتی تأثیر دارند؟
جدول  .1همبستگی بین تقویت نگرشهای شخصی زنانبر توسعۀ نقش آنها
برایارتقای شغلی در سازمان دولتی
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

درجات آزادی

سطح معنیداری

تقویت نگرشهای شخصی زنان
و توسعۀ نقش آنها برای ارتقای
شغلی

140

0/684

139

0/001

طبق جدول  ،1ضریب همبستگی بین دو متغیر تقویت نگرشهای شخصی زنان و توسعۀ
نقش آنها برای ارتقای شغلی  0/684است .باتوجه به سطح معناداری بهدستآمده در
این جدول ( ،)0/001این ضریب همبستگی در سطح  0/05معنیدار است .به عبارت دیگر،
همبستگی معنیداری بین دو متغیر وجود دارد.
جدول  .2تأثیر تقویت نگرشهای شخصی زنانبر توسعۀ نقش آنها برایارتقای شغلی در سازمان دولتی
ضریب همبستگی ضریب تعیین
0/684

0/46

ضریب تعیین تعدیلشده
0/461

انحراف معیار خطا دوربین واتسون
0/524

2/142

همبستگی بین متغیرهای تقویت نگرشهای شخصی زنان و توسعۀ نقش آنها برای
ارتقای سازمانی برابر 0 /684است .براساس جدول  ،2ضریب تعیین  0/46نشان میدهد 46
درصد تغییرات توسعۀ نقش زنان برای ارتقای سازمانی با سیاستگذاری فرهنگی در زمینۀ
تقویت نگرشهای شخصی زنان ارتباط دارد .به این علت که این مقدار درجۀ آزادی را در
نظر نمیگیرد از ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آن هم در این
آزمون  0/46درصد است .با توجه به اینکه مقدار آمارۀ دوربین واتسون از مقدار استاندارد 1/5
بزرگتر است ،درنتیجه ،استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم .با توجه به شاخصهایی که
اعالم شد ،مدل از کفایت الزم برخوردار است.
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جدول  .3معنیدار بودن رگرسیون با آزمون  Fبرای پرسش اول
سطح معنیداری

آمارۀ F

0/001

68/679

میانگین مجموع مربعات درجات آزادی مجموع مربعات
18/90
0/275

مدل

1

18/90

رگرسیون

69

21/46

باقیمانده

70

40/37

کل

براساس جدول  ،3سطح معنیداری برای این آماره ( )0/001نشان از معنیدار بودن
رگرسیون در سطح  0/99دارد .مدل رگرسیونی خطی برآوردشده مورد قبول است .متغیر
واردشده در معادلۀ رگرسیون هستۀ اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول  4آمده است.
جدول  .4آماره بعد از ورود متغیر
سطح معنیداری

T

0/020

0/602

0/001

8/28

ضرایب استانداردشده
Beta

ضریب غیراستاندارد

مدل

Std.error

B

0/300

0/181

مقدار ثابت

0/114

0/947

تقویت نگرشهای
شخصی زنان

0/684

معادلــۀ رگرســیونیرا میتــوان بــا اســتفاده از ســتون ضرایــب استانداردنشــده بــه شــرح ذیــل
محاســبه کــرد:
تقویت نگرشهای شخصی زنان ( = 1/8 + )0/947توسعۀ نقش زنان برای ارتقای شغلی
براساس جدول  ،4با ارتقای یک واحد از متغیر تقویت نگرشهای شخصی زنان 0/947 ،واحد
انحراف معیار توسعۀ نقش زنان برای ارتقای شغلی افزایش خواهد یافت؛ درنتیجه این دو
ارتباط مثبت دارند .آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول نشاندهندۀ این
است که سیاستگذاری فرهنگی برای تقویت نگرشهای شخصی زنان بر توسعۀ نقش زنان
در جهت ارتقای شغلی آنها در سازمانهای دولتی مؤثر است.
پرسش دوم :بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی در ُبعد کثرتگرا ،آیا فرهنگ خانوادگی
زنان بر توسعۀ نقش آنها جهت ارتقای شغلی در سازمان دولتی تأثیر دارد؟
جدول  .5همبستگی بین فرهنگ خانوادگی زنان و توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی
در سازمان دولتی
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متغیرها

تعداد

تقویت فرهنگ خانوادگی زنان
و توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای
شغلی در سازمان دولتی

200

ضریب همبستگی درجات آزادی
0/598

199

سطح معنیداری
0/011

تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأ کید بر سیاستگذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی

طبق جدول  ،5ضریب همبستگی بین دو متغیر تقویت فرهنگ خانوادگی زنان و توسعۀ
نقش زنان در جهت ارتقای شغلی در سازمان دولتی  0/598است و باتوجه به سطح معناداری
( ،)0/011این ضریب همبستگی در سطح  0/05معنیدار است .به عبارت دیگر ،همبستگی
معنیداری بین دو متغیر وجود دارد.
جدول  .6تأثیر تقویت فرهنگ خانوادگی زنان و توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی
در سازمان دولتی
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده
0/349

0/598

انحراف معیار خطا

دوربین واتسون

0/64

1/616

0/349

همبستگی بین متغیرهای تقویت فرهنگ خانوادگی زنان و توسعۀ نقش زنان در جهت
ارتقای شغلی در سازمان دولتی برابر 0 /598است .ضریب تعیین  0/349نشان میدهد که
 34درصد تغییرات توسعۀ نقش زنان در ارتقای شغلی در سازمان دولتی با سیاستگذاری
فرهنگی در زمینۀ تقویت فرهنگ خانوادگی زنان ارتباط دارد .به این علت که این مقدار درجۀ
آزادی را در نظر نمیگیرد ،لذا از ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود
که آن هم در این آزمون  0/349درصد است .با توجه به اینکه مقدار آمارۀ دوربین واتسون از
مقداراستاندارد  1/5بزرگتر است ،درنتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم .با توجه
به شاخصهایی که اعالم شد ،مدل از کفایت الزم برخوردار است.
جدول  .7معنیدار بودن رگرسیون با آزمون  Fبرای فرضیۀ دوم
سطح معنیداری آمارۀ F

میانگین مجموع مربعات درجات آزادی مجموع مربعات
18/05

0/001

43/435

0/416

مدل

1

18/05

رگرسیون

69

32/41

باقیمانده

70

50/47

کل

با توجه به جدول  ،7سطح معنیداری برای این آماره ( )0/001نشان از معنیدار بودن
رگرسیون در سطح  0/99درصد دارد .مدل رگرسیونی خطی برآوردشده مورد قبول است .متغیر
واردشده در معادلۀ رگرسیون هستۀ اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول  8آمده است.
جدول  .8آماره بعد از ورود متغیر
سطح معنیداری

T

0/010

0/556

0/001

6/51

ضرایب استانداردشده ضریب غیراستاندارد
Beta
0/598

مدل

Std.error

B

0/369

0/574

0/140

 0/925تقویت فرهنگ خانوادگی زنان

مقدار ثابت
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معادلۀ رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استانداردنشده به شرح ذیل
محاسبه کرد:
تقویت فرهنگ خانوادگی زنان ( = 5.7 + )0/925توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی
بــا توجــه بــه جــدول  ،8بــا ارتقــای یــک واحــد از ُبعــد تقویــت فرهنــگ خانوادگــی زنــان 0/925
واحــد انحــراف معیــار توســعۀ نقــش زنــان در جهــت ارتقــای شــغلی در ســازمان دولتــی افزایــش
پیــدا خواهــد کــرد؛ درنتیجــه ،ایــن دو ارتبــاط مثبــت دارنــد .آزمــون  tمربــوط بــه ضرایب رگرســیون
نیــز در ایــن جــدول بــرای متغیــر مســتقل نشــان داده اســت کــه ایــن مقــدار بــرای ایــن متغیــر
برابــر بــا  0/01بــوده؛ درنتیجــه ،تقویــت فرهنــگ خانوادگــی زنــان بــر توســعۀ نقــش زنــان در جهــت
ارتقــای شــغلی در ســازمان دولتــی مؤثــر اســت.
ُ
پرسش سوم :بر مبنای سیاستگذاری فرهنگی در بعد کثرتگرا ،آیا بهبود شرایط
اجتماعی جامعه بر توسعۀ نقش زنان جهت ارتقای شغلی در سازمان دولتی تأثیر دارد؟
جدول  .9همبستگی بین بهبود شرایط اجتماعی جامعه با توسعۀ نقش زنان برای ارتقای شغلی در
سازمان دولتی
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

بهبــود شــرایط اجتماعــی جامعــه و
توســعۀ نقــش زنــان بــرای ارتقــای
شــغلی در ســازمان دولتــی

200

0/518

درجات آزادی سطح معنیداری
199

0/001

طبق جدول  ،9ضریب همبستگی بین دو متغیر بهبود شرایط اجتماعی جامعه و توسعۀ
نقش زنان برای ارتقای شغلی در سازمان دولتی  0/518است و با توجه به سطح معناداری
( ،)0/001این ضریب همبستگی در سطح  0/05معنیدار است .به عبارت دیگر ،همبستگی
معنیداری بین دو متغیر بهبود شرایط اجتماعی جامعه و توسعۀ نقش زنان برای ارتقای
شغلی در سازمان دولتی وجود دارد.
جدول  .10تأثیر بهبود شرایط اجتماعی جامعه بر توسعۀ نقش زنان برای ارتقای شغلی در سازمان دولتی
ضریب همبستگی ضریب تعیین
0/518

0/268

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

دوربین واتسون

0/259

0/6636

2/15

همبســتگی بیــن متغیرهــا برابــر 0 /518اســت .ضریــب تعییــن  0/268نشــان میدهــد
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کــه  26درصــد تغییــرات توســعۀ نقــش زنــان بــرای ارتقــای شــغلی در ســازمان دولتــی بــا بهبــود
شــرایط اجتماعــی جامعــه ارتبــاط دارد .بــه ایــن علــت کــه ایــن مقــدار درجــۀ آزادی را در نظــر
نمیگیــرد ،لــذا از ضریــب تعییــن تعدیلشــده بــرای ایــن منظــوراســتفاده میشــود کــه آن هــم

تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأ کید بر سیاستگذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی

در ایــن آزمــون  0/259درصــد اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار آمــارۀ دوربیــن واتســون از مقــدار
گتــر اســت؛ درنتیجــه ،اســتقالل باقیماندههــا را نتیج ـه میگیریــم .بــا توجــه
اســتاندارد  1/5بزر 
بــه شــاخصهایی کــه اعــام شــد ،مــدل از کفایــت الزم برخــوردار اســت.
جدول  .11معنیدار بودن رگرسیون با آزمون  Fبرای فرضیۀ سوم
سطح معنیداری

آماره F

0/024

28/58

میانگین مجموع مربعات درجات آزادی مجموع مربعات
12/58
0/440

مدل

1

12/58

رگرسیون

69

34/35

باقیمانده

70

46/94

کل

با توجه به جدول  ،11سطح معنیداری برای این آماره ( )0/024نشان از معنیدار بودن
رگرسیون در سطح  0/99درصد دارد .مدل رگرسیونیخطی برآوردشده مورد قبول است .متغیر
واردشده در معادلۀ رگرسیون هستۀ اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول  12آمده است.
جدول  .12آماره بعد از ورود متغیر
سطح معنیداری

T

0/032

0/24

0/001

5/34

ضرایب استانداردشده ضریب غیراستاندارد
Beta

0/518

مدل

Std.error

B

0/379

0/598

مقدار ثابت

0/144

0/772

بهبود شرایط اجتماعی جامعه

معادلۀ رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استانداردنشده به شرح ذیل
محاسبه کرد:
بهبود شرایط اجتماعی جامعه ( = 5/9 + )0/772توسعۀ نقش زنان در ارتقای شغلی در سازمان دولتی
بــا توجــه بــه جــدول  ،12بــا ارتقــا یــک واحــد از بهبــود شــرایط اجتماعــی جامعــه  0/772واحــد
انحــراف معیــار توســعۀ نقــش زنــان بــرای ارتقــای شــغلی در ســازمان دولتــی افزایــش پیــدا خواهــد
کــرد؛ درنتیجــه ،ایــن دو ارتبــاط مثبــت دارنــد .آزمــون  tمربــوط بــه ضرایــب رگرســیون نیــز در ایــن
جــدول بــرای متغیــر مســتقل نشــان میدهــد کــه ایــن مقــدار بــرای ایــن متغیــر برابــر بــا 0/032
بــوده؛ درنتیجــه ،بهبــود شــرایط اجتماعــی جامعــه بــر توســعۀ نقــش زنــان بــرای ارتقــای شــغلی در
ســازمان دولتــی مؤثــر اســت.
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بحث و نتیجهگیری
در دنیای امروز یکی از شاخصهای توسعۀ پایدار اهمیت و ارزش نقش زنان در ادارۀ امور جامعه
است و جوامع برای نیل به توسعه باید به این مهم توجه داشته باشند .در این مقاله ،با بررسی
دیدگاهها و نظریههای مرتبط با نوع نگرش به نقش زنان جهت ارتقای شغلی در سازمان و
جامعه و ذکر عوامل چالشی زمینه که اهمیت یا کماهمیتی نقش زنان را در سازمانها مشخص
میکنند ،به مشکالتی که زنان در زمینۀ پیشرفت و ارتقای شغلی در سازمانها برای دستیابی
به مشاغل مدیریتی یا مشاغل ردهعالی سازمان دارند اشاره شد و پرسشهایی نیز مطرح شدند.
بررسی پاسخها نشان داد که برای دستیابی زنان به مشاغل ردهعالی سازمان تأمین اجتماعی
باید بخشی از تغییرات در نگرشهایشخصی زنان نسبت به خودشان صورت گیرد و بخشی
دیگر در گرو سیاستهای فرهنگی است که در سطح خانوده ،سازمانها و جامعه باید ایجاد
شوند و توسعه یابند .با توجه به سیاستگذاریهایفرهنگی که در این مقاله ُبعد کثرتگرای آن
بهعنوان مبنای پژوهش مد نظر قرار گرفت  ،میتوان نتیجه گرفت که ،با سیاستگذاری فرهنگی
در سه زمینۀ  .1تقویت نگرشهای شخصی زنان نسبت به توانمندیهایخود ،و شاخصهای
خودباوری یا اعتماد به نفس ،جامعهپذیری زنان؛  .2تقویت فرهنگ خانواده با شاخصهایی
چون اشتغال زنان و اجتناب از تعصبات سنتی در خصوص نقش زنان در خانواده و اجتماع،
حذف تفکر قالبی در خصوص محدود کردن زنان به کار و فعالیت در خانه و تربیت فرزند؛ و
 .3بهبود شرایط اجتماعیبا شاخصهایی چون حمایت رفتاری و قانونی و فرهنگی از زنان و
توانمندیها و استعدادهای آنها  ،میتوان به توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی و
انتصاب آنها در مشاغل ردهباالی سازمان و شکستن سقف و دیوار و صخرۀ شیشهای ،که برای
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زنان در سازمانها و جامعه وجود دارند ،کمک کرد تا زمینههایمساعدی برای حضور پررنگتر
زنان در عرصههایاقتصادی و اجتماعی و سازمانی فراهم شود و بر حسب شایستگی آنها از
توانایی و مهارت و دانش آنها در مشاغل ردهباالی سازمان استفاده کرد .نتایج اینپژوهش در
تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش (نگرشهای شخصی زنان ،فرهنگ خانوادگی ،و بهبود شرایط
اجتماعی) بر متغیر توسعۀ نقش زنان جهت ارتقای شغلی با پژوهشهای برکمولر و همکاران
( ،)2014براش و هیسریچ ( ،)2002مردآور ( ،)1394رفعت جاه و قربانی ( ،)1390چایچی ملتشاهی
( )1388و نعیمی و نظری ( )1391همخوانی دارد .با برنامهریزی صحیحو تدوین سیاستهای
موردنیاز ،بهخصوص سیاستهای فرهنگی که در این مقاله بر مبنای ُبعد اثباتگرا مد نظر قرار
گرفتند  ،میتوان آمار کشور را از لحاظ اهمیت نقش زنان در ادارۀ امور جامعه بهبود داد و زمینۀ
توسعهیافتگی کشور را با استفاده از ایننیروی فعال ،که بخش زیادی از جمعیت جامعه را شامل
میشود ،فراهم کرد.

تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأ کید بر سیاستگذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی
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پیشرانهای تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی
zسهراب هاشمینژاد ،1محمدرحیم عیوضی

2

چكیده
ً
خانواده یکی از کلیدیترین نهادهای اجتماعی است که تقریبا در تمامی ابعاد و مؤلفههایش ـ از
ماهیت شکلگیری و مفهوم گرفته تا ساختار ،نقش و کارکردهای درونی و بیرونی ـ در طول تاریخ و
در جوامع مختلف دستخوش تحوالت متعددی قرار گرفته است .هرچند روندهای همسویی در
خصوص تغییرات خانواده در سراسر جهان مشاهده میشود ،اما نوع ،سرعت و میزان غالب تغییر و
تحوالت مؤلفههای مربوط به خانواده در جوامع مختلف یکسان نبوده و به بسیاری از عوامل تاریخی،
اقتصادیّ ،فناوری ،اجتماعی و فرهنگی بستگی داشته است .شناسایی تحوالت این حوزه ،روندهای
موجود و پیشرانهای تأثیرگذار بر تحوالت آتی این نهاد نهتنها برای سیاستگذاران بلکه برای
بسیاری از نهادهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بسیار ارزشمند است .در این مقاله ،با مطالعات
کتابخانهای و مصاحبۀ عمیق ،تغییرات خانوادۀ ایرانی از حیث ماهیت ،ساختار ،کارکرد و سبک زندگی
در طول نیم قرن گذشته دستهبندی و توصیف شدهاند و مؤلفهها و پیشرانهای عمدۀ تأثیرگذار بر
تحوالت آتی این حوزه شناسایی شدهاند .آ گاهی از پیشرانهای شکلدهندۀ آینده گام مهمی در
ارزیابی هزینهـ منفعت مفاد طر حهایی است که قرار است مبنای خطمشیگذاری در سطوح مختلف
قرار گیرند.
واژ گان کلیدی
خانواده ،تحوالت خانواده ،پیشرانهای تغییر ،تغییر ساختار خانواده ،تغییر کارکرد خانواده ،سبک
زندگی خانواده.

تاریخ پذیرش1400/۰6/۱۲ :
تاریخ دریافت1400/۰۵/۱۲ :
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مقدمه
خدای متعال خانواده را مهمترین رکن اجتماع و نهاد تربیتی قرار داده است ،بهگونهایکه ،هم
از نظر تکوینی و هم از نظر تشریعی ،عمده شخصیت انسان در بستر خانواده شکل میگیرد.
خانواده از لحاظ نحوۀ شکلگیری ،ابعاد ،ساختار ،کارکرد و سبک زندگی ،در طول تاریخ در
جوامع مختلف ،دستخوش تحوالت زیادی قرار گرفته و هم از جامعه تأثیر پذیرفته و هم بر آن
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تأثیر گذاشته است .با مروری بر تاریخ خانواده در ادوار مختلف ،از زمان انسانهای بدوی گرفته تا
دوران مدرن و پستمدرن ،شاهد تغییراتی بنیادی در این نهاد هستیم که برخی از آنها موجب
تحکیم و انسجام خانواده و برخی نیز سبب تضعیف و حرکت به سمت فروپاشی آن شده است.
توأمان سنتگرایی و مدرنیسم قرار گرفته و تحت فشار
نهاد خانواده در ایران در معرض
ِ
و تأثیر از سوی هر دو فرایند است .مدرنیسم از طریق تغییرات و تحوالت اجتماعی و فرهنگی
هدایتشده و جهانیشدن (بهطور ارادی و غیرارادی) بهسرعت و جدیت بر ساختار و مسائل
خانوادۀ ایرانی مؤثر است و ،از سوی دیگر ،فرهنگ و سنتهای بومی و دینی (مانند هنجارها،
سنتها ،میراث فرهنگی ،مذهب ،نظام اخالقی و )...بهشدت بر ارکان خانواده تأثیرگذارند
(حاجیانی و اخالقی.)1389 ،
از جمله تغییراتی که در ساختار زندگی خانوادهها به وجود آمده تغییر در ابعاد و اندازۀ
خانواده و نقش هریک از اعضا و ارتباطاتی هستند که اعضا بهواسطۀ نقش جدید و شرایط
جدید با یکدیگر دارند .ابعاد خانواده ،نقش زن در خانواده ،نقش كودكان ،نقش پدر ،میزان
تعامالت و ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر و ...در حال تغییرند و بدیهی است با تغییر
نقشها ،بخشی از كاركردهای خانواده مختل میشود .فرزندان ،بهویژه فرزندان ذکور که در
گذشته از منابع اقتصادی خانواده محسوب میشدند ،ا کنون به منبعی برای صرف هزینه
تبدیل شدهاند؛ نقش تعیینكننده و انحصاری مرد در معیشت از میان رفته و قدرت چانهزنی
زنان با اشتغال به كارهای خارج از خانه افزایش یافته است .در گذشته تربیت فرزندان از
کارکردهای خانواده بوده ،درحالیکه در عصر حاضر بسیاری از کارکردهای خانواده به نهادهای
اجتماعی سپرده شده و بدین رو ،میزان و نحوۀ ارتباطات میان اعضای خانواده نیز دستخوش
تغییر و تحوالت شده است.
ً
بررسیها حا کی از آن است که تا سال  2030رشد چشمگیری در زیستهای تکنفره ،که تقریبا
هیچ ارتباط خانوادگیای با دیگران ندارند و مجردی زندگی میکنند ،نیز به وجود خواهد آمد.
همچنین تمایل به فرزندآوری نیز رفتهرفته کاهش خواهد یافت .پیشبینی شده تا سال 2030
بسیاری از خانوادهها فاقد فرزند باشند؛ یعنی رفتهرفته ،بهجای کودکان ،بزرگساالن کانون اصلی
خانواده را شکل خواهند داد؛ چرا که بهندرت کودکی متولد خواهد شد (.)Oecd, 2008
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شناخت تحوالت و تغییرات بهوجودآمده برای خانوادههای ایرانی و نیروهای عمدۀ
بهوجودآورندۀ این تغییرات ،که همان پیشرانهای ایجادکنندۀ این تغییرات هستند،
کمک مؤثری به سیاستگذاران و تصمیمسازان سطوح کالن کشور خواهد کرد .چنانچه
تصمیمگیرندگان اصلی ،یعنی واضعان قوانین در نهادهای قانونگذار ،شهودی یا با توجه به
تجارب زیستۀ خود ،برای حل مسائل روز و بهویژه آینده بر موضوعاتی تمرکز کنند که سهم کمی
در ایجاد مسئله داشتهاند ،فرصت و هزینههای کالنی را تلف خواهند کرد که نمونههای آن
در طول تاریخ بسیار است .ازاینرو ،آ گاهی از پیشرانهای تحولآفرین در موضوعات مربوط
به خانواده از ملزومات سیاستگذاری صحیح و دقیق است .هدف اصلی پژوهش پیش رو
رصد تغییر و تحوالت خانوادۀ ایرانی و پیشرانهای عمدۀ شکلدهنده به تحوالت آتی این
حوزه برای مواجهۀ بهتر و اخذ تصمیمات سیاستی شایسته در این حوزه است .پرسش اصلی
پژوهش نیز متناسب با این هدف مطرح شده است.
 -خانوادۀ ایرانی چه تغییر و تحوالتی را در طول نیم قرن گذشته تجربه کرده و چه
مؤلفههایی بر روندهای آیندۀ این نهاد تأثیرگذارند؟
پاسخگویی به این پرسش پرسشهای دیگری را نیز رقم میزند؛ ازجمله اینکه تغییرات در
چه ابعادی صورت گرفتهاند؛ روند تغییرات در طول چند دهۀ گذشته در خصوص خانوادههای
ایرانی به چه صورت بوده و تا چه حد این خانوادهها از سبک زندگی جوامع غربی الگو گرفتهاند؛
پیشرانهای تأثیرگذار در شکلگیری این تغییرات و تحوالت آتی این حوزه کداماند .در این
پژوهش ،پس از رصد پژوهشهای موجود در خصوص تحوالت خانوادۀ ایرانی ،پیشرانهای
اثرگذار بر تحوالت آیندۀ این حوزه با مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان شناسایی و ارائه شدهاند.
بهعلت اثرگذاری ّفناوریهای نوین و روندهای ارتباطی در جهت ایجاد وحدت رویۀ نسبی در
نگرشها و رفتار جامعۀ ایرانی و انتظار همگرا شدن برخی از مؤلفههای سبک زندگی در تمام
مناطق ایران ،عمده تغییرات بهوجودآمده در کالنشهرها مد نظر قرار گرفتهاند .دادهها و
نتایج حاصل مربوط به سال  1396و نیمۀ اول سال  1397است.
پیشینۀ پژوهش
ن به
نهاد خانواده ،بهعنوان مهمترین نهاد اجتماعی ،وسیلهای است برای رسیدن انسا 
آرامش ،تکامل دینداری و تداوم نسلها .خانواده یکی از نیروهای هنجاری جامعه تلقی
میشود که تقویت آن افزایش انسجام اجتماعی را ،که پیششرط ضروری توسعه و سازندگی
اجتماعی است ،موجب میشود .تحوالت جوامع و بهخصوص سرعت فزایندۀ این تغییرات
و تأثیر این تغییرات در ساخت و کارکرد خانواده آن را به یکی از مناقشهآمیزترین بحثهای
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سیاست مدرن درآورده است ،بهطوریکه مقوالتی مانند آیندۀ خانواده ،ازهمگسیختگی
خانواده و اشکال مدرن آن به مهمترین دغدغۀ ذهنی نهتنها اندیشمندان علوم اجتماعی
بلکه تمام رشتههای مرتبط با این نهاد اجتماعی تبدیل شدهاند.
هدف پژوهش پیش رو شناسایی تغییر و تحوالت خانوادۀایرانی و پیشرانهای تأثیرگذار بر
روندهای آتی این حوزه است .برای تحقق این هدف ،بررسی ادبیات موضوع و وا کاوی برخی از
مفاهیم ازجمله خانواده ،متغیرهای این مقوله و روند تحوالت در هریک از متغیرها اولین گام در
پژوهش پیش روست .بدین منظور ،در بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع ،عالوه بر پیشینۀ
پژوهش ،رویکردهای موجود نسبت به تحوالت حوزۀ خانواده ،ویژگیهای خانواده و تغییرات آن در
گذر زمان ،ادبیات مربوط به سبک زندگی و مؤلفههایش بهویژه در مقولۀ خانواده آورده شده است.
مبانی نظری پژوهش
خانواده و مؤلفههایش
خانواده اساسیترین و مهمترین نهاد اجتماعی است که کارکردهای بیبدیلی در جامعه دارد .اولین
تأثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط خانواده است و افراد پیوند میان خانواده و اجتماع
هستند .بنابراین خصوصیات ،ارزشها ،باورها و هنجارهایی که در کودکی و درون خانواد ه در وجود
شخصنهادینهشدهانددرعملکردافراددراجتماعتأثیرگذارندوسالمتجامعهبهسالمتسلولهای
بنیادینش ،کههمانخانوادههاهستند ،گرهمیخورد.خانوادهومؤلفههایشکلدهندۀآندر طول
تاریخ با فرازونشیبهای زیادی همراه بودهاند .گاه خانواده نقش بازیگر اصلی را در تمامی مناسبات
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده و محور تمام سیاستگذاریهای کالن قرار گرفته و گاهی
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آنقدر بهحاشیهرفته کهبرخیاز بهاصطالحمتجددینوروشنفکرانبرایتمامی کارکردهایشمدل
نبود آن را در آینده نهتنها امکانپذیر بلکه محتملدانستهاند.
جایگزین ارائه کردهاند و فروپاشی یا ِ
بااینحال ،آنچه در حال حاضر مسلم است وجود این نهاد اجتماعی در تمامی جوامع ،البته با شدت
و ضعف در کارکردها و وجود ساختارها و سبک زندگیهای متنوع و متفاوت ،است.
ساختار خانواده (اجزا ،نقش و روابط میان آنها) ،نیازهای خانواده (ورودیها) ،کارکردهای
درونی و بیرونی خانواده (خروجیها و محصوالت) ،سبک زندگی خانواده (عملکردها و فرایندهای
داخلی) و ارزشهای خانوادگی (مقاصد و اهداف) از مهمترین و کلیدیترین مؤلفههای خانواده
هستند .تحوالت در خانواده را میتوان از طریق شناسایی تغییر و تحول در هریک از این مؤلفهها
دنبال کرد .همچنین ا گر آیندههای مربوط به هریک از این مؤلفهها شناسایی و بررسی شوند،
آیندههای بدیل خانواده شناسایی و بررسی شدهاند .البته باید توجه داشت که این مؤلفهها
مستقل از یکدیگر نیستند و باید نظاممند بررسی شوند.
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رویکردهای موجود به تغییر و تحوالت نهاد خانواده
ً
پژوهشها دربارۀ تغییرات در خانوادۀ ایرانی عموما در سه جهت حرکت کردهاند :دستۀ
اول پژوهشهایی هستند که بر تغییرات ویژگیهای کارکردی یا ساختاری خانواده متمرکز
هستند .دستۀ دوم پژوهشهایی هستند که با نگاه آسیبشناختی به مسائل مربوط به
خانواده پرداختهاند .دستۀ سوم پژوهشهایی را شامل میشود که تغییرات و تحوالت
خانواده را در ابعاد مختلف ازجمله شیوههای همسرگزینی ،علل فروپاشی ،ساختار اقتدار ،نوع
و ُبعد خانواده رصد کردهاند (صادقی فسایی و عرفان منش.)1392 ،
در موضوع خانواده ،اغراق سکۀ رایج بحثهای عمومی است .مسابقۀ «پایان خانواده»،
از یکسو ،میان مثبتاندیشانی در جریان است که پیروزی «فردگرایی» و ظهور «رابطههای
خالص» را میستایند و ،از سوی دیگر ،بین منفیاندیشانی رایج است که سوگوار انحالل جامعه،
افت جمعیت و بازگشت عصر یخبندان هستند .در ایران نیز جامعهشناسان ،روانشناسان،
سیاستمداران و دیگر گروههای اجتماعی ،هرکدام به زعم خود ،درمورد تغییر و تحوالت حوزۀ
ً
خانواده و پیشبینی آیندۀ آن به اظهارنظر پرداختهاند .برخی از اندیشمندان صرفا با توجه به
تحوالت خانواده در غرب و روند رو به اضمحالل آن در برخی از کشورهای امریکایی و اروپایی
بحرانهای شدیدی را برای این نهاد پیشبینی کردهاندو سخن از دگرگونی و تزلزل آن به میان
آوردهاند .گروهی نیز ،با خوشبینی مفرط ،تحوالت موجود را مالزم با مدرنیته دانستهاند و
تحوالت خانواده را طبیعی جلوه داده و از بقای خانواده در آینده بااطمینان سخن گفتهاند.
سایر صاحبنظران دیدگاههایی همراه با شک و تردید در میان این دو طیف داشتهاند .در
حقیقت ،خانواده در عصر حاضر محصول فرایند بلندمدت تغییراتی است که طی سه قرن
اخیر روی دادهاند .این تغییرات پایان ندارد و خانواده همواره در میان تغییراتی است که دائم
و مستمر به وقوع میپیوندند (زمانیان.)1387 ،
بیشک جریانهای فمینیستی یکی از جریانهای اثرگذار بر تحوالت خانواده هستند
که اشکال متنوعی یافتهاند .جنیفر سامرویل ،رئیس دانشکدۀ مطالعات علوم اجتماعی و
زیستمحیطی در دانشگاه لندن ،در کتاب فمینیسم و خانواده؛ سیاست و جامعه در ایاالت
متحده و بریتانیا روند تاریخی تحوالت جنبشهای فمینیستی در غرب و آسیبشناسی جالبی
از این تحوالت را ،ازجمله تعارض تاریخی میان خانواده و موضوع برابری زنان ،ارائه میکند.
گیدنز معتقد است امروزه نقشهای تعریفشده در خانوادۀ سنتی تغییر کردهاند و خانواده
دیگر نهادی شفاف با نقشهای ثابت زن و مرد تلقی نمیشود .از سوی دیگر ،خانوادۀ جدید
واحد تولیدی محسوب نمیشود ،بلکه واحدی مصرفی است که هزینههای سنگین پرورش
فرزندان تصمیمگیری دربارۀ داشتن فرزند را بسیار حساس و پیچیده کرده است .همچنین
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تغییر در ساختار قدرت و افقیشدن این هرم ساختار جدیدی به خانوادهها بخشیده که راه
آن را از خانوادۀ سنتی جدا میکند (گیدنز .)1384 ،مانوئل کاستلز تصریح میکند که خانوادۀ
معاصر در معرض چند تحول جدی است .نخست ،تغییر نقش و روابط متقابل همسران
با یکدیگر و اشتغال زن در خانوادۀ معاصر که قدرت چانهزنی و تجارب اجتماعی زنان را
افزایش داده است .دوم ،تغییر روابط والدین و فرزندان که به کاهش اقتدار والدین منجر
شده و فاصلۀ میان آنها را تعمیق بخشیده است .تحول دیگر جدایی از شبکۀ خویشاوندان
و درنتیجه افزایش احساس تنهایی در بین اعضای خانواده است که این امر بهشدت متأثر از
صنعتیشدن ،شهرنشینی ،تقسیم کار و رواج ازدواجهای برونگروهی است .به بیان کاستلز،
صنعتیشدن ،مهاجرت ،شهرنشینی و تحول در نگرشها چهار عامل اصلی تحول در خانواده
هستند (قاسمی ،1396 ،به نقل از کاستلز.)1942 ،1
لبیبی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،در کتاب خانوادهها در قرن
بیستویکم؛ از نگاه جامعهشناسان ایرانی و غربی آخرین وضعیت خانوادهها در دنیای غرب
و شرق را بیان میکند .لبیبی در این کتاب به علل تضعیف ارزشهای دینی و تغییر سبک
زندگی خانوادهها پرداخته و معتقد است با بازتعریف ارزشهای اخالقی میتوان نتیجه گرفت
که اعتقادات دینی در ایران هنوز هم عمیق است و در برخی موارد فقط شکل آن تغییر کرده
است .زیبایینژاد در مقالهای با عنوان «آسیبشناسی نگاه به زن و خانواده در ایران» ،ضمن
اشاره به تحوالت در ساختار و کارکرد خانوادهها ،عللی مانند گفتمان موجود را که حا کمیت
آن به نا کارآمدی و تزلزل خانواده میانجامد و رویکردی که در برنامهریزیها و سیاستهای
مالی وجود دارد و نتیجۀ آن کاهش پایایی و پویایی خانواده است ازجمله مهمترین عناصری
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میداند که موجب نگرانی در خصوص آیندۀ خانواده در ایران شدهاند .وی ،با اشاره به
نظریههای علوم اجتماعی در زمینۀ خانواده و جریانهایی همچون فمینیسم ،منشأ تمام
آنها را مدرنیته دانسته است و روح حا کم بر مدرنیته را سرمایهداری و شاخص مهم مدرنیته
را تغییر میداند (زیبایینژاد.)1388 ،
آزاد ارمکی در کتاب تغییرات ،چالشها و آیندۀ خانواده ایرانی ،ضمن بیان مهمترین
نظریههای مرتبط با خانواده ،به وضعیت کنونی خانوادۀ ایرانی در ابعاد مختلف آن و چالشها
و مسائل جاری و آتی آن ازجمله روند دگرگونی ساخت و کارکرد خانوادههای شهرنشین
پرداخته و با بررسی ریشههای تاریخی و بستر اجتماعی و معرفتی تبدیل و تحول خانواده
سعی کرده تصویر روشنی از وضعیت کنونی نهاد خانواده ارائه کند و در پی آن بتواند چشمانداز
دقیقتری برای آیندۀ خانوادۀ ایرانی متصور شود .نجفی رستاقی و خالقیپور ( )۱۳۹۵مسئلۀ
1. Castells
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ساختارهای نوین خانواده را به روش تحلیل الیهای علتها تحلیل و بررسی کردهاند .در این
پژوهش ،ابعاد و مؤلفههای ساختار خانواده در آینده در الیههای عینی ،سیستمی و گفتمانی
ّ
بررسی شده است .در الیۀ گفتمانی با رویکرد آیندهمحور ،تحلیل علی در سه محور مدرنیته،
پسامدرنیته و رویکرد دینی صورت گرفته است.
عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مقولۀ خانواده را میتوان در چهار دسته شامل ماهیت و
ساختار ،کارکرد ،ارزشها و بینشها و سبک زندگی قرار داد .البته همپوشانیهایی هم بین
این موارد بهویژه در سبک زندگی با سایر موارد وجود دارد ،اما ا کثر جامعهشناسان وقتی از
ً
تغییر و تحوالت حوزۀ خانواده صحبت میکنند عموما از همین قالبها استفاده میکنند.
 .1تحوالت ساختاری خانواده
متناسب با ساختار سیستم که شامل تعداد اجزای آن ،نقش هرکدام از اجزا و ارتباطات
میان اجزاست ،درمورد خانواده نیز ساختار خانواده با توجه به افراد تشکیلدهندۀ خانواده،
نقشی که ایفا میکنند و رابطهای که با یکدیگر دارند مشخص میشود .بسیاری از محققان
برای دستهبندی و ذکر انواع خانواده تمایزات ساختاری را مد نظر قرار میدهند .مطابق با
اجماعنظری که در این خصوص شده است ،متداولترین انواع خانواده از حیث ساختار
عبارتاند از گسترده ،هستهای (شامل هستهای کامل ،هستهای ناقص و هستهای پیوستۀ
کامل یا ناقص) ،تکوالدینی 1و الگوهای جایگزین خانواده (مانند همباشیهای بدون ازدواج،
زوجهای همجنس ،زیست تجردی ،چندشوهری ،کمونها یا اجتماعات اشترا کی (زیست
جنسی چند زن با چند مرد فار غ از حس مالکیت و رقابت) و. ...
بیورنبرگ درخصوص تغییرات خانوادۀ غربی به الگوی نوظهوری اشاره میکند که شامل
کاهش نرخ موالید ،تأخیر در ازدواج ،باال رفتن سن والدین به هنگام تولد اولین فرزند ،وجود
فرزندان کمتر در هر واحد خانوادگی ،رشد میزان طالق ،خانوادۀ تکوالدی و همبالینی ،افزایش
تعداد موالید خارج از چارچوب ازدواج و میزان کار دستمزدی زنان است (برناردز.)1384 ،
با نگاهی کلی به تحوالت ساختاری خانواده در چند قرن گذشته ،ارتباط تنگاتنگی میان
ساختار خانواده با کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن مشاهده میشود .قبل از انقالب
صنعتی هر جا که کشاورزی رواج مییافت ،مردم به زندگی در خانوادههای چندنسلی تمایل
پیدا میکردند و نیاز اقتصادی مردم با شکلگیری چنین خانوادههایی بهتر مرتفع میشد.
در آن دوران ،طالق رواج نداشت و امری مذموم به حساب میآمد ،اما ازدواجهای مجدد و
چندهمسری بهوفور دیده میشد .با انتقال اقتصاد از مزرعه به کارخانه و مهاجرت به شهرها،
1. Single parent
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خانوادهها برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و تأمین مایحتاج خود کوچک و کوچکتر
شدند و بدین ترتیب خانوادههای هستهای گسترش یافتند .در خانوادۀ هستهای رشد
جمعیت روندی کاهشی دارد و شبکههای خویشاوندی تأثیر خود را از دست دادهاند (اعزازی،
 .)1376ا کنون در دنیای مدرن شاهد پیدایش شکلهای جدیدی از زندگی هستیم :افرادی
که بهتنهایی و خارج از خانواده زندگی میکنند؛ افرادی که پیاپی ازدواج میکنند و جدا
میشوند؛ زندگیهای مشترکی که بدون ازدواج آغاز میشود؛ زوجهایی که شیوۀ زندگی بدون
فرزند را برمیگزینند؛ ازدواجهای گروهی؛ ازدواج با همجنسان؛ و اشکال دیگر خانواده .به باور
ً
برناردز ( ،)1384مشخصترین ویژگی ازدواج در آینده دقیقا این است که برای افرادی که از
رابطهشان با یکدیگر انتظارات متفاوتی دارند راههای مختلفی وجود دارد .اینکه کدامیک از
اشکال خانوادههای ذکرشده در آینده رواج پیدا میکند در گرو تصمیماتی است که درمورد
ّفناوری و شیوۀ کار اتخاذ میشوند.
 .2تحوالت کارکردی خانواده
ویلیام آ گبرن 1و کالرک تیبیتس 2در سال  1934شش کارکرد اساسی خانواده را مورد تأ کید قرار
دادهاند که عبارتاند از تولیدمثل ،حمایت و مراقبت ،جامعهپذیری ،تنظیم رفتار جنسی،
عطوفت و همراهی ،و تأمین پایگاه اجتماعی (بستان ،1383 ،به نقل از شافر.)1989 ،3
استین هاور و همكارانش فرایند كاركرد خانواده را در پنج ُبعد شامل انجام وظیفه ،ایفاى
نقش ،ارتباطات ،دخالت عاطفى و كنترل مطرح کردهاند (حسینی .)1388 ،بستان ،عالوه بر
کارکردهایی که آ گبرن برای خانواده مطرح کرده ،مواردی ازجمله آموزش ،تربیت دینی ،تأمین
پدر مشروع ،کنترل اجتماعی ،تأمین نیازهای اقتصادی ،انتقال کاالهای مادی ،گذران اوقات
فراغت ،رشد و تثبیت شخصیت ،و ایجاد تغییرات اجتماعی را ازجمله کارکردهای خانواده
برشمرده است (بستان.)1383 ،
تغییر در ارزشهای خانوادگی ،مناسبات اقتصادی و سیستمهای اجتماعی تأثیرات
گستردهای را بر روند کارکردی خانواده گذاشتهاند .هرچند میزان و سرعت این تغییرات در
تمامی جوامع یکسان نیست ،اما روند روبهرشد پیشرفت در ّفناوریهای نوین ارتباطاتی،
اطالعاتی و تجهیزاتی و گسترش مدرنیته در جوامع مختلف سبب ایجاد همگرایی در تغییر و
تحوالت حوزۀ کارکردی خانواده در جوامع مختلف شده است.
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2. Clark Tibbitts
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ً
پارسونز 1معتقد است در جوامع صنعتی پیشرفته خانواده تقریبا تمام کارکردهای اجتماعی
خود را از دست داده و به خانوادهای منزوی تبدیل شده است .درعینحال سایر کارکردهای
خانواده مانند کارکردهای اقتصادی ،تعلیم و تربیت ،خدماتی ،محافظتی و ...به نهادها و
سازمانهای دیگر اجتماعی مانند شرکتها ،کارخانهها ،مدارس ،بیمارستانها و ...وا گذار
شده است (اعزازی .)1376 ،آزاد ارمکی معتقد است در دورۀ جدید خانواده با جامعه رابطهای
ً
تعاملگرایانه پیدا کرده است و هرچند بسیاری از کارکردهای اساسی خود را کامال از دست
داده یا کارکردها دچار کاهش شدهاند ،ولی هنوز کارکردهای بسیار مهمی نظیر تولیدمثل،
تربیت فرزندان ،حمایت آموزشی و پرورشی از فرزندان ،حمایت از پدران و مادران ،مشارکت
در ازدواج فرزندان ،ایجاد حس مشارکت الزم در فرد ،تنها قلمرو شناختهشده و قابلاعتماد
زندگی ،محلی برای بروز عالیق و نیازها ،محل استراحت و رفع خستگی انسان امروز و تحقق
فردیت اجتماعی دارد (مشگی ،1391 ،به نقل از آزاد ارمکی.)1386 ،
شاید اولین اثر مدرنیته بر نهاد خانواده تغییر ساختار گستردۀ آن به هستهای بوده است،
اما این ساختار جدید نیز بهتدریج ،متناسب با الزامات و مقتضیات جامعۀ مدرن ،دچار
تحوالتی شده است که وضعیت آن را از شرایط چند دهۀ گذشته بهکلی متمایز کرده است.
وضعیت جدید به سستشدن پیوندهای خانوادگی ،روابط عاری از قدرت در درون خانواده،
کاهش پایداری خانواده ،کمتوان شدن هنجارهای خانوادگی در کنترل و سامانبخشی به
رفتارها و روابط اعضای خانواده ،تضعیف روابط عاطفی میان اعضای خانواده ،درهم ریختن
نظام سنتی ،تقسیم نقشها بدون جایگزینی و مقبولیتیافتن نظامی نوین و کارآمد و بروز
بسیاری عوارض و پدیدهها منجر شده است که رصد دائمی آثار و آسیبهای احتمالی ناشی از
این تحوالت را گریزناپذیر میکند (جمشیدیها ،صادقیفسایی و لوالآور.)1392 ،
 .3تحوالت بینشی و ارزشی خانواده
بدیهی است نمیتوان تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده را جدای از تغییرات بینشی
و ارزشی افراد جامعه دید .ارزشها نقشی اساسی در تبیین ،كنترل ،هدایت و پیشبینی
كنشهای افراد ایفا میكنند و شیوۀ جهتگیری ،كنش و تعامل آنها را نسبت به سایر
افراد تعیین و هدایت میكنند (آزاد ارمکی .)1389 ،ارزشها ،بهعنوان بنیادیترین عنصر
فرهنگی ،بر انتخاب شیوهها ،وسایل و اهداف موجود برای كنش اثر میگذارند (چلبی،
 .)1383در دهههای اخیر ،با تغییر در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایران در نتیجۀ
بهبود شاخصهایی همچون صنعتیشدن ،افزایش میزان شهرنشینی ،افزایش میزان تحرك
1. Parsons
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اجتماعی و مهاجرت ،جوانی جمعیت ،توسعۀ شبكۀ حملونقل عمومی ،توسعۀ وسایل
ارتباط جمعی و کاربرد ّفناوریهای نوین ارتباطی و توسعۀ نهادهای اجتماعی جدید مانند
آموزش و پرورش و دانشگاه ،زمینۀ مساعدی برای بروز تغییراتی در ارزشها و نگرشهای
اعضای خانوادۀ ایرانی به وجود آمده است ،بهطوریكه ارزشهای والدین ،بهعلت تجربۀ
شرایط اجتماعی و اقتصادی ویژۀ دوران جنگ و قبل از آن ،با ارزشهای جوانانی كه آن
شرایط را تجربه نكردهاند و در شرایط اجتماعی و اقتصادی مساعد و بهتری پرورش یافتهاند
تفاوتهایی دارد (آزاد ارمکی .)1389 ،درمورد نگرش جوانان به معاشرتهای پیش از ازدواج
با جنس مخالف ،مطابق با یافتههای پژوهش پیمایشی احمدنیا و مهریار ( )1383با نمونهای
شامل  731پسر و  720دختر شاغل به تحصیل در سالهای اول تا سوم دبیرستان و هنرستان
در سطح شهر تهران ،حدود  95درصد از پاسخدهندگان موافق معاشرت پیش از ازدواج با
همسر آینده برای آشنایی با خصوصیات او بودند.
در گذشته ،فرهنگ عمومی بسیاری از جوامع چنان بود که روابط جنسی پیش از ازدواج
را قبیح میدانستند و آشکار شدن آن به رسوایی بزرگی تبدیل میشد؛ یا طالق بسیار نکوهیده
و در برخی جوامع ناممکن تلقی میشد .اما در برخی از همین جوامع در عصر حاضر برخی
از تابوها شکسته شده ،تا آنجا که نگرشها به ارزش بکارت دختران هنگام ازدواج نیز تغییر
کرده است .در ایران نیز نگرشها نسبت به تحصیالت و اشتغال زنان ،آشنایی دختر و پسر
برای تشکیل خانواده ،سن ازدواج ،میزان فرزندآوری و ...تغییر و تحوالت عمیقی کرده است
(احمدنیا ،1392 ،به نقل از بستان و همکاران .)1388 ،شکاف نسلی موجود در نگرشها،
عقاید ،عالیق ،نوع زندگی و ارتباطات اجتماعی نسلهای متوالی ،تفاوت در نحوۀ گذران
ی و بسیاری از رفتارهای
اوقات فراغت ،دلبستگی به جذابیتها و ظواهر فریبندۀ زندگ 
زوجهای امروزی ازجمله نشانههایی هستند که به تغییرات بینشی و گرایشی خانوادههای
امروزی اشاره دارند.

ســال اول
شماره دوم
تابستان 1400

110

 .4تغییرات در سبک زندگی خانواده
سبک زندگی نوعی انتخاب است از میان تعداد بیشمار امکانهای موجود و ،در عمل ،از
نسل گذشته دریافت نمیشود ،بلکه پذیرفته میشود .سبکهای زندگی بهصورت روزمره
درمیآیند و عملکردهایی را که در نوع گزینش ،نوع زندگی ،نحوۀ ارتباطات ،برخورد و روابط
میانفردی ،امرار معاش و ...حاصل میکنند متبلور میکنند .گالیپتیس 1سبک زندگی را
1. Glaypis
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مترادف همۀ فعالیتهای فردی میداند و کریستین سن 1شیوهای را که بدان طریق زندگی
میکنیم سبک زندگی میخواند (رضایی .)1396 ،در پژوهش پیش رو ،با توجه به اینکه
موضوع اصلی پژوهش کنکاش سبک زندگی و تشریح جزئیات آن نیست ،برای شناسایی
تغییرات صورتگرفته در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی ابتدا مؤلفههای سبک زندگی خانواده
شناسایی شدهاند و سپس روند تغییرات در برخی از این مؤلفهها بررسی شدهاند.
سوبل 2بر الگوی مصرف بهعنوان قابلمشاهدهترین و بهترین شاخص سبک زندگی تأ کید
میکند .المونت 3و همکارانش نیز ،ضمن تأ کید بر شیوۀ سازماندادن زندگی شخصی ،الگوی
تفریح و مصرف را بهترین شاخص سبک زندگی میدانند .زابلکی و کانتر 4رفتار افراد در خانواده
را بهمنزلۀ شاخص سبک زندگی معرفی کردهاند (رضایی .)1396 ،چاپین 5و اسول 6به محل
سکونت ،نوع خانه ،وسایل اتاق نشیمن و دیگر جلوههای عینی شأن و منزلت اشاره کردهاند
(مهدوی کنی .)1387 ،هوتن 7عناصر سبک زندگی را در خانواده چنین توصیف میکند:
اثاثیه ،اشیای هنری ،انواع لباسپوشیدنها ،مواد خواندنی ،آالت موسیقی ،سلیقه در غذا
و مشروبات ،روش پخت ،نوع صحبت کردن در خانه (چه در کلمات و گرامر ،چه در عناوین
گفتوگوها) ،نوع گذران اوقات فراغت ،بودجهبندی ،روابط با فرزندان ،ضوابط و روشهای
تربیت کودک ،ترا کم جمعیت سا کن در خانه و محل ،نوع و ویژگیهای اشتغال (مهدوی کنی،
 ،1386به نقل از مککی.)1969 ،8
در خصوص خانواده ،برایند سبک زندگی اعضای خانواده مشخصکنندۀ سبک زندگی
خانواده است .در چند دهۀ پیش ،خانوادهها عامل اصلی تشکیل پیوند میان زوج بودند و
رسم و رسومات پیشینیان یک قوم تعیینکنندۀ نحوۀ آشنایی و ایجاد پیوند میان جوانان
ً
بود ،اما در عصر حاضر چهبسا در نقاط دور و محروم کشور پیوندی به سبک کامال غربی شکل
میگیرد یا خانوادههایی هستند که ،با وجود تمام مشکالت و گرفتاریهای مالیای که دارند،
نحوۀ پوشش ،نوع تغذیه و تفریحاتشان از سبکی خاص که نمایانگر خانوادۀ اشرافی و زندگی
ً
تجمالتی است تبعیت میکند .مردم ایران خصوصا نسل دوم و سوم به فرزندآوری چندان
1. Christensen
2. Sobel
3. Lamont
4. Zablky & kountertops
5. Chapin
6. Swell
7 .Van Houten
8. Mckee
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فکر نمیکنند ،درحالیکه در همین جامع ه زمانی  8الی  9فرزند در یکی دو اتاق کوچک زندگی
میکردند .ا کنون طالق پدیدهای ساده شده است و اهمیت ازدواج در حال کاهش است؛
سهولت در روابط جنسی خارج از خانواده و برابری جنسیتی شواهدی هستند که براساس
آنها میتوان آیندۀ جامعه را پیشبینی کرد .میتوان صدای اتفاق بزرگی را شنید که در آینده
با تفاوت نسلها گره میخورد (آزاد ارمکی .)1389 ،تغییر در روابط خویشاوندی و خانوادگی،
تفاوت در عالیق ،نوع زندگی و ارتباطات اجتماعی ،رسانهایشدن خانوادهها ،تغییر در الگوی
همسرگزینی ،تغییر و تحول وضعیت زنان ،مدگرایی و عرفیشدن برخی خانوادههای ایرانی،
فردگرایی ،و صدها مورد دیگر را میتوان از تحوالت بهوجودآمده در سبک زندگی خانواده
برشمرد.
روش پژوهش
در این پژوهش شناسایی تغییرات صورتگرفته در خانوادۀ ایرانی و پیشرانهای تأثیرگذار
در ماهیت ،ساختار ،کارکرد و سبک زندگی خانوادههای ایرانی مد نظر است .شناسایی
مؤلفههای مؤثر و نیروهای پیشران تغییرات خانواده در پژوهش پیش رو ابتدا با استفاده از
منابع علمی داخلی و خارجی و مصاحبههای عمیق و سپس نظرسنجی از خبرگان این حوزه
انجام شده است .مطالعۀ نیروهای پیشران درواقع تحلیل عمیق روند ساختار و سبک زندگی
خانوادههای ایرانی مسلمان در دوران گذشته و حال حاضر است که گام نخست آن تهیۀ
فهرست اولیه و مقدماتی مؤلفههای تأثیرگذار بر خانواده است .در خصوص نیروهای پیشران
ل ّکمی و تحلیل عدم قطعیت .هدف از تحلیل عدم
دو نوع تحلیل صورت میپذیرد :تحلی 
قطعیت نیروهای پیشران شناسایی نیروهای پیشرانی است که بیشترین عدم قطعیتها را
نسبت به آینده دربردارند و میتوانند سیر حوادث را به گسترۀ وسیعی رهنمون شوند .در این
پژوهش ،با توجه به این که هدف شناسایی پیشرانهای اصلی بوده نه اولویتبندی آنها،
فقط از تحلیل ّکمی استفاده شده است.
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شناسایی مؤلفهها و پیشرانهای تأثیرگذار بر تحوالت مقولۀ خانواده
برخی از مؤلفهها با مرور پژوهشهای موجود در قالب کتب ،پایاننامهها و مقاالت ،چنانکه
به برخی از آنها اشاره شد ،قابل احصاء هستند .برخی دیگر نیز با مراجعه به منابع آماری
رسمی و مصاحبه با صاحبنظران این حوزه قابلدریافتاند .مطابق با آمار رسمی ،در برخی
از منابع معتبر میتوان برخی از تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده را بهوضوح رصد کرد.
افزایش سن ازدواج ،روند نزولی فرزندآوری و کاهش ُبعد خانواده ،افزایش شهرنشینی ،رشد
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آمار طالق ،نرخ اشتغال زنان و ...ازجمله مواردی هستند که دستیابی به اطالعات آماری
آنها طی چند دهۀ اخیر بهراحتی امکانپذیر است.
در خصوص فراوانی ازدواج ،هرچند روند نزولی در سالهای اخیر مشاهده میشود و
مطابق با آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور کاهش  19/5درصدی در سال  1395نسبت به
سال  1390گزارش شده ،اما بخشی از این تغییرات بهعلت تغییرات جمعیتی (افزایش موالید
جمعیت در معرض ازدواج در سالهای اخیر است .تغییر و تحولی که در
در دهۀ  )60و کاهش
ِ
این خصوص وجود داشته بیشتر به افزایش سن ازدواج مربوط است .میانگین سن در اولین
ازدواج یکی از شاخصهای جمعیتی است که وضعیت ازدواج جامعه و تغییرات الگوهای
ازدواجی را در گذر زمان نشان میدهد .افزایش میانگین این سن بیانگر تغییر الگوی سنی
ازدواج و همچنین تغییر نگرشها نسبت به خانواده و ازدواج در جامعه است.
در دهههای اخیر میانگین سن اولین ازدواج برای زنان افزایش یافته و از حدود  18سال در
 1345به بیش از  23سال در  1395رسیده است .میانگین سنی نخستین ازدواج برای مردان
در این مدت نسبت به زنان تغییر کمتری داشته و با نوساناتی در طول دوره از  25سال در
 1345به حدود  27/5سال در  1395رسیده است .به گزارش مرکز ملی آمار ایران ،میانگین
سن در اولین ازدواج طی  50سال اخیر (1345ـ )1395برای مردان  2/4سال و برای زنان 4/7
سال افزایش یافته است .جدول  1تغییرات سن اولین ازدواج را به تفکیک مردان و زنان شهری
و روستایی نشان میدهد.
جدول  .1فراوانی مطلق و میزان خام ازدواج به تفکیک جنسیت و مناطق شهری و روستایی
(مرکز ملی آمار ایران)1395 ،
کل
سال

روستایی

شهری

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

1345

25.00

18/30

25/65

18/92

24/21

17/87

1355

24/24

19/95

25/10

20/20

22/70

19/10

1365

23/88

20/10

24/41

20/22

22/75

19/70

1375

25/17

21/93

25/71

21/91

24/21

21/99

1385

26/21

23/27

62/52

23/26

25/51

36/36

1395

27/41

23/03

27/76

23/43

26/50

21/96
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شکل  .1میانگین سن در اولین ازدواج به تفکیک جنسیت در کل کشور سال (مرکز ملی آمار ایران)1395 ،

یکی از مؤلفههای ساختار خانواده ابعاد آن است که در طول چند دهۀ گذشته شاهد
کاهش چشمگیری در ابعاد خانوادهها بودهایم .مطابق با جدول ُ ،2بعد خانوار از  5/17در
سال  1370به  3/3در سال  1395کاهش یافته است .هرچند مبنای سرشماری خانوار است
و مفهوم آن در عمل با خانواده متفاوت است ،اما بهعلت خانوادگیبودن ا کثریت خانوارهای
کشور تفاوت معناداری ،البته در زمان کنونی ،وجود ندارد.
جدول  .2تعداد و ُبعد خانوار با توجه به ابعاد جمعیت ایران در مقاطع زمانی مختلف
از سال  1355تا 1395
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سال

تعداد خانوار

جمعیت کل کشور

بعد خانوار

1355

6711628

33708744

5/2

1365

9673931

49445010

5/11

1370

10787227

55837163

5/17

1357

12398235

60055488

4/84

1358

17352686

70495782

4/3

1390

21185000

75149669

3/5

1395

24185133

79926270

3/3

برخالف گذشته که فرزند راز اصلی بقای خانواده بود و عدم فرزندآوری زن ممکن بود
به طالق بینجامد ،در دورۀ جدید فرزندآوری اولویت نخست نیست ،بلکه سازگاری طرفین
اهمیت بیشتری یافته است (آزاد ارمکی.)1395 ،
ً
در جامعۀ ایران آمار طالق ـ خصوصا در نقاط شهری (بهویژه تهران) ـ در حال افزایش است.
براساس آمار ثبت احوال کشور در سال  1372از هر  100ازدواج ،یکی به طالق منجر میشد .این میزان
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در سال  1385به  12طالق و در سال  1393به  15طالق در هر  100ازدواج رسیده و نکتۀ قابلتأمل
اینکه در استان تهران و البرز  33درصد است (آزاد ارمکی .)1395 ،مطابق با جدول  3فراوانی مطلق
ً
طالق با وجود افتوخیزهایی در کل افزایش یافته و روند صعودی آن کامال مشهود است .هرچند
میتوان مقداری از این افزایش را مرتبط با روند صعودی جمعیت در معرض طالق دانست و بخشی
حد انتظار صعودی بوده که نشئتگرفته از عوامل
از این افزایش را توجیه کرد ،اما این روند بیش از ِ
متعددی همچون کاهش قبح طالق ،تغییر نگرش جوانان برای لذت بردن از زندگی و ...است.
جدول  .3تغییرات بیندورهای طالق ثبتشده طی سالهای ( 1395-1345سازمان ثبت احوال کشور)
سال

تعداد طالق ثبت شده

1345
1350
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
1390
1395

24823
16295
18021
24423
35211
39336
37817
60500
94039
142841
181049

تغییرات بین دورهای طالق
مطلق

نسبی

-8528
1726
6402
10788
4125
-1519
22683
33539
48802
38208

-34/3
10/6
35/5
44/2
11/7
-3/9
60
55/4
52
26/8

شکل  .2فراوانی طالق در سالهای ( 1395-1345سازمان ثبت احوال کشور)
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زیبایینژاد در مقالهای با عنوان «بازتولید خانوادۀ ایرانی» مهمترین تغییرات در مقولۀ
خانواده را تغییر شبکۀ ارتباطی ،دگرگونیهای جنسیتی ،تحوالت ازدواج و طالق ،عرفیگرایی
و رسانهایشدن خانواده میداند .به باور او ،فردگرا و فردمحور شدن ارتباطات ،تقلیل
نقش والدین در فرایند ازدواج فرزندان از هدایتگری و نظارت به حمایت اقتصادی ،غلبۀ
ادرا کها ،کاهش اقتدار مرد و زنانهشدن برخی از گرایشها در خانواده ،تمایل زنان امروزی
به تسخیر پستهای مدیریتی ،افزایش سن ازدواج ،افزایش رشد طالق ،تضعیف تأثیر دین در
تصمیمگیریهای خانواده ،کاهش اطاعتپذیری فرزندان از والدین ،کاهش مسئولیتپذیری
سرپرست خانواده ،کاهش تمکین همسر ،کاهش اهتمام به کسب درآمد از راههای حالل،
کمرنگ شدن حریمها در روابط دوستانه و طایفهای و افزایش روابط دختر و پسر در زمان
نامزدی بدون خواندن صیغه ،که نشانههایی از عرفیگرایی است ،از مهمترین تغییرات این
حوزه به شمار میروند (زیبایینژاد.)1388 ،
جهانیشدن و جهانیسازی نهتنها به مهمترین شاخصۀ عصر ما تبدیل شده ،بلکه به نظر
میرسد که در سرنوشت ما نقشی تعیینکننده دارد و در عرصۀ اجتماعی به تغییر مفهوم روابط
اجتماعی ،عادات ،روابط فامیلی ،سازمانهای اجتماعی ،رفتار اجتماعی ،الگوهای مصرف
و شیوۀ زندگی منجر شده است و تمامی زوایای زندگی روزمره نظیر ارزشهای خانوادگی،
ازدواج ،جنسیت و ...را نیز تحت تأثیر قرار داده است (پایدار .)1384 ،پدیدۀ جهانیشدن
از طریق رشد دادن فردیت و وارد کردن زنان به فعالیت تولیدی و اجتماعی خارج از منزل،
تقویت استقالل اقتصادی افراد و بهتبع آن کاهش بردباری آنان نسبت به یکدیگر ،شناخت
و تثبیت و افزایش حقوق زنان ،قانونی کردن حق طالق ،شهرنشینی ،خشونت خانوادگی،
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اشتغال زنان و پیامدهای آن ،مهاجرت از روستا به شهر ،تحرک اجتماعی و اقتصادی و محلی
بیشتر و کاهش نفوذ مرد در خانواده و بسیاری از عوامل دیگر بر ساختار نهاد خانواده و سبک
زندگی زنان تأثیر گذاشته است (بااوش ،بااوش و حکیمی.)۱۳۹۵ ،
با مشاهدۀ جریانهای فرهنگی و تغییرات رویداده در جوامع غربی بهسهولت میتوان
دریافت که ،با تغییر در ارزشها و نگرشها و هنجارها در خصوص زندگی خانوادگی ،میزان
باروری ،سن باروری و موالید خارج از ازدواج تغییرات زیادی کردهاند .برخی از صاحبنظران
این تحوالت فکری و اندیشهای را از لوازم توسعهیافتگی برشمردهاند و معتقدند هر کشوری که
بخواهد راه توسعه را در پیش بگیرد نا گزیر دچار اینگونه تغییرات خواهد شد .لذا جریانهایی
همچون سکوالریسم و فمینیسم ،که یکی فردگرایی لذتگرایانه و دیگری از بین رفتن تبعیض
جنسیتی و آزادی زنان از یوغ ستم مردان را تبلیغ میکند ،با تأثیرگذاری بر ارزشها و اعتقادات
افراد بشر ،نقشی تعیینکنند ه در تحوالت خانواده ایفا میکنند .عنوانی ( ،)1392در پژوهش خود
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با عنوان «سکوالریزاسیون خانواده و تأثیر آن در کاهش جمعیت» ،شهرنشینی سکوالرمآبانه،
تشویق به تجرد ،عادیسازی طالق ،برهنگی و گسترش فحشا ،و اشتغال زنان را از مؤلفههای
محوری سکوالریسم معرفی کرده و نقش آنها را در کاهش جمعیت مؤثر برمیشمارد.
مطالبی که در خصوص تغییرات و تحوالت بینشی ،ساختاری ،کارکردی و رفتاری خانواده
تدوین شدهاند به چند روند مهم اشاره میکنند و منشأ تمامی تحوالت و تغییرات مقولۀ خانواده
را متأثر از تعداد محدودی از عوامل ذکر میکنند که مهمترین آنها عبارتاند از جهانیشدن
بهویژه در حوزۀ ارتباطات؛ رشد استفاده از رسانههای نوین؛ روند شتابان علم و ّفناوری؛ ظهور
جریانهای سکوالریستی ،لیبرالیستی ،فمینیستی و دیگر نحلههای فکری و تبلیغ و گسترش
این افکار و ارزشها بهواسطۀ انجمنها و جمعیتهای فعال بهوجودآمده؛ شهرنشینی؛ تشویق
به تنظیم خانواده؛ افزایش میزان دانش بشری؛ گسترش دانشگاهها در شهرهای بزرگ و کوچک؛
مهاجرتهای دائمی و موقت برای تحصیل یا اشتغال؛ تغییرات اساسی در مشاغل و ساعات
کاری؛ تجمالتی و تشریفاتی شدن زندگیها و مراسمات؛ محولشدن برخی از کارکردهای خانواده
به نهادهای اجتماعی؛ خروج منابع معنابخش به زندگی از دست دین و سنت؛ عرفیشدن و
فاصلهگرفتن از شریعت و بندگی؛ به وجود آمدن خردهفرهنگهای متنوع؛ گسترش حضور زنان
ً
در عرصههای علمی ،اجتماعی و حتی سیاسی و رشد اشتغال آنها و . ...این عوامل عمدتا
در جهت مدرنشدن خانوادهها بودهاند و باید توجه داشت در کشوری مانند ایران نیروها و
عوامل دیگری نیز وجود دارند که در جهت تحکیم بنیان خانواده و حفظ آن تالش میکنند.
ّ
ً
مثال میتوان به نقش مذهب و تعالیم دینی ،فعالیت مبلغان در جهت آ گاهیبخشی به مردم در
جلسات مذهبی بهویژه در مناسبتهای خاص مانند محرم و صفر ،برخی از قوانین موجود در
راستای تحکیم خانواده ،نگرش منفی ا کثریت جامعه نسبت به روابط جنسی خارج از ازدواج
و نکوهش آن ،برخی از آدابورسوم و سنتهای رایج پسندیده در خصوص تشکیل خانواده و
موقعیتهای بعدی زندگی مشترک و ...اشاره کرد.
در خصوص شناسایی مؤلفههای کلیدی تغییرات در مقولۀ خانواده با استفاده از
منابع کتابخانهای موجود و طی مصاحبه با چند نفر از استادان مطرح حوزه و دانشگاه
نظیر حججاالسالم زیبایینژاد ،بستان ،ساالریفر و ...و آقایان دکتر احمدی ،حاجیانی،
بانکی و ...حدود  150مؤلفه به دست آمد .این موارد با مشورت با چهار تن از آیندهپژوهان
حوزههای فرهنگی اجتماعی و با حذف و تجمیع برخی از موارد به  100مورد کاهش یافت.
سپس این مؤلفهها در شاخههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و ّفناورانه (براساس
مدل  )PEStدستهبندی شدند .این  100مورد به لحاظ ویژگیهای موردنظر در  15دسته
تقسیمبندی شدند که مطابق با جدول  4است.

ســال اول
شماره دوم
تابستان 1400

117

مقاله
جدول  .4دستهبندی مؤلفههای تأثیرگذار بر تحوالت مقولۀ خانواده
نوع مؤلفه

عنوان مؤلفههای کلیدی

ردیف

مؤلفههای تجمیعشده

مصرف روزافزون سریالهای ماهوارهای و
استفاده از شبکههای مجازی
جایگزینی نقش برخی از رسانههای مجازی
ارتباطی مانند تلگرام با رسانههایی همچون
روزنامه ،صداوسیما و...
تأسی خانوادهها از سبکهای زندگی مدرن
نمایشدادهشده در فیلمها ،کلیپها
و سریالهای تلویزیونی ،ماهوارهای و
سینمایی (رسوخ رسانه در بطن زندگی
خانوادهها)

1

متکثرشدن مرجعیت

پیدایش هویت چهلتکه (جمع ارزشهای
ّ
ضدونقیض در افراد)
کاهش محبوبیت و مرجعیت علمای دینی
بهویژه در نظر نسل جدید
تغییر در مناسبات توزیع قدرت در خانواده
(افول قوامیت مردان)
فرزندمحوری
اجتماعی

تغییر نگرش نسبت به جنسیت فرزند (کاهش
تعصب نسبت به ذکور بودن فرزند)
محولشدن کارکردهای خانواده به نهادهای
اجتماعی
کاهش تمایل به فرزندآوری (کوچکشدن
ابعاد خانواده)
افول نقش كنترلى و نظارتى والدین
هستهایشدن خانوادهها (عدم پذیرش
زندگی در کنار والدین از سوی زوجین و
برعکس)
کاهش ارتباطات کالمی میان اعضای
خانواده بهعلت تأثیرات دنیای مجازی
تغییر نگرش درمورد نقشهای خانوادگی و
اجتماعی زن و شوهر
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تغییر در سبک طراحی ،ابعاد و نقشۀ
ساختمانهای مسکونی
سیاستهای مداخلهگرایانۀ دولت در
خانواده

2

تغییر کارکردهای خانواده و
نقش اعضای آن

پیشرانهای تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

نوع مؤلفه

عنوان مؤلفههای کلیدی

ردیف

مؤلفههای تجمیعشده

تغییر مناسبات نظام خویشاوندی
(ترک صلهرحم و بیتفاوتی نسبت به مشکالت
خانوادگی ،معیشتی و عقیدتی اقوام)

2

تغییر کارکردهای خانواده و
نقش اعضای آن

کاهش تمایل به فرزندآوری (کوچکشدن
ابعاد خانواده)
هستهایشدن خانوادهها (عدم پذیرش
زندگی در کنار والدین از سوی زوجین و
برعکس)
آزادی در انتخاب همسر (فردگرایانهشدن
ازدواج)

3

فردمحوری

رویآوری جوانان به تفرد (زندگی مجردی)
شخصیسازی رسانه
تغییر موازنۀ مسئولیت اقتصادی در خانواده
(از میان رفتن نقش انحصاری مرد در تأمین
معیشت خانواده)
اجتماعی

شکاف بیننسلی در طرز تفکر و اعتقادات
(تغییر در آرمانها ،باورها ،ارزشها ،عالیق و
مطالبات نسل جدید)
رشد آزادیخواهیهای مخالف با شریعت
تغییر مفهوم خوشبختی و سعادت در زندگی
کمارزش شمردن وظایف خانهداری و مادری
شکستهشدن حریم میان نامحرمان (رواج
یافتن اختالط دختر و پسر و نیز زن یا مرد
متأهل با افراد نامحرم حتی در جمعهای
خانوادگی)

4

زندگی سکوالر
(تجددگرایی ،دنیا گرایی و
لذتطلبی)

افزایش آ گاهیهای جنسی و افزایش توقعات
(خارج از چارچوب شرعی) ارضای نیاز
جنسی
از بین رفتن قبح طالق
کاهش حساسیت مردان به وضع پوشش و
مراودات همسران و فرزندان
نرخ مسافرت به کشورهای اروپایی و مناطق
خوشگذرانی
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نوع مؤلفه

عنوان مؤلفههای کلیدی

ردیف

مؤلفههای تجمیعشده

تغییر ارزشهای دینی و گرایش به مادیات
(اهمیتیافتن ارزشهای اقتصادی و علمی
بهجای ارزشهای اجتماعی و مذهبی
بهویژه نزد نسل جدید)
افزایش تنو عطلبی و لذتجویی
کاهش قبح گناه (عرفیشدن برخی از رفتارها
و روابط)
کاهش قبح زندگی مجردی
رواج فرهنگ برهنگی و افزایش ابتذال
کمرنگشدن غیرت دینی و ناموسی
بلوغ زودرس (آشنایی زودهنگام کودکان با
مسائل جنسی از طریق تماشای ماهواره،
تصاویر و هرزهنگاری ،وضع پوشش امروزی
زنان و)...

4

زندگی سکوالر (تجددگرایی،
دنیا گرایی و لذتطلبی)

مصرفگرایی و مادیگرایی در کنار نابرابری
اجتماعی
اجتماعی

بیتفاوتی اجتماعی (ترک امر به معروف و
نهی از منکر)
کمارزش شدن کسب روزی حالل و رواج ربا
و...
سیستمهای اقتصادی فاسد (ازدیاد ورود
مال شبههنا ک و حرام به معیشت مردم)
ورود زنان به مناسبات سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی جامعه (افزایش مشارکت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زنان)
احساس کسب منزلت و هویت با تحصیالت
عالی و اشتغال برای زنان

5

اشتغال زنان و استقالل مالی آنها
ورود زنان به عرصههای مدیریتی،
سیاستگذاری و تصمیمسازی
افزایش سن ازدواج و کاهش طول دوران
باروری
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افزایش هزینههای ازدواج
تغییر نگرش جوانان نسبت به شرایط ،سن و
اصل ازدواج

6

استقالل مالی و هویتی
زنان با مشارکت در امور
اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی (ارزشمند شدن
ابعاد غیرخانوادگی حیات
اجتماعی برای زنان)

پیدایش گزینههای بدیل
ازدواج (از اولویت خار جشدن
ازدواج)

پیشرانهای تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی
نوع مؤلفه

عنوان مؤلفههای کلیدی

ردیف

مؤلفههای تجمیعشده

سهولت ارضای نیاز جنسی و عاطفی خارج
از خانواده (شیوع روابط جنسی آسانگیرانه و
غیرمتعهدانهوارتباطاتخارجاز پیوندزناشویی)
تغییر انگیزۀ جوانان برای ازدواج
وجودرسومدستوپا گیروغلطدر تشکیلخانواده
افزایش زنان مجرد قطعی

اجتماعی

گســترش فرصتهــای تحصیلــی و ســهولت
ورود همــگان بــه ســطوح آمــوزش عالــی (تمایل
افــراد بــه ادامــۀ تحصیــل تــا ســطوح عالــی)

6

پیدایش گزینههای بدیل
ازدواج (از اولویت خار جشدن
ازدواج)

پیشــیگرفتن دختــران در ورود بــه دانشــگاه و
رشــد آنهــا در ورود بــه مقاطــع تحصیلــی عالــی
َ
بروز اشکال جدید خانواد ه در غرب و
تأثیرپذیری جامعۀ ایرانی از سبک زندگی غربی
خروج ازدواج از مدار هنجاری
رشد آمار درخواست طالق

7

ازدواجهای غیرمنطقی
(عشقهای سیال ،زودگذر،
هوسگونه و بیپایه و اساس)

8

افزایش سالمندان

رشد آمار طالقهای توافقی
رشــد امکانــات بهداشــتی ،بهبــود شــاخصهای
ســامت و افزایــش طــول عمــر
فرا گیــری رفتارهای ناهنجار مانند پرخاشــگری،
کمحوصلگــی و ...بهویــژه در جوانــان
رشد بیکاری
رویآوری جوانان به مواد مخدر و روانگردان
اقتصادی

مصرفگرایی و مادیگرایی در کنار نابرابری
اجتماعی

9

اشتغال ،معیشت و اقتصاد
خانواده

فشارهــــای اقتصـــــادی و مــــالی بـــــر اقشـــــار
کمدرآمــــــد
کاهش توان مالی برای خرید خانهای منـــاسب
(آپارتماننشینی)
ّ
رشــد و گســترش فناوریهــای ارتباطــی و

اطالعاتــی نویــن (دیجیتالیشــدن زندگــی)

ّفناورانه

توســعۀ وســایل ارتباطــی و همگانیشــدن آن
ت اعضــای خانــواده بــا دنیــا)
(گســترش ارتباطــا 
امــکان زندگــی دلخــواه و انتخابــی در دنیــای
مجــازی (ســاخت هویتهــای مجــازی جدیــد)

10

رشد و توسعۀ ّفناوریهای
ارتباطی (زندگی مجازی و
هویتهای چندگانه)
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نوع مؤلفه

عنوان مؤلفههای کلیدی

ردیف

رسانهایشدن (هزینهکردن برای جلب توجه
و کسب منزلت)
بلوغ زودرس (آشنایی زودهنگام کودکان با
مسائل جنسی با تماشای ماهواره ،تصاویر و
هرزهنگاری ،وضع پوشش امروزی زنان و)...
پیشرفت در حوزۀ علوم ژنتیک و ّفناوریهای

10

مؤلفههای تجمیعشده
رشد و توسعۀ ّفناوریهای
ارتباطی (زندگی مجازی و
هویتهای چندگانه)

جدید تولیدمثل یا جلوگیری از آن

ّفناورانه

تالش دانشمندان در زمینۀ تولید ربات انساننما
(زمزمۀ امکان ازدواج انسان با ربات در آینده)
روشهای جدید فرزندآوری (مانند باروری
مساعدتی)

11

رشد و توسعۀ ّفناوریهای
زیستی و تولیدمثل

تالش دانشمندان برای ایجاد تغییرات ژنتیکی در
خصوصجنسیت،شخصیتو...نسلآینده
تالش دانشمندان برای تشکیل جنین و تولد
فرزندان آینده در خارج از رحم مادران
َ
بروز اشکال جدید خانواد ه در غرب و
تأثیرپذیری جامعۀ ایرانی از سبک زندگی غربی
رشد و گسترش مدرنیته
جهانیشدن و تجددگرایی
پذیرش مدرنیته و انفعال در مقابل آن
ُ
گسترش تفکرات امانیستی و ترویج سکوالریسم
الگوگیری از سبک زندگی غربی (فریفتۀ غرب
شدن)
تغییر در سبک پوشش بهویژه پوشش بانوان
فرهنگی

روند شهرنشینی ،غیربومیشدن محلهها و
گسترش حاشیهنشینی
تغییر در الگوی مصرف رسانه
افزایش میزان توجه به بدن (افزایش جذابیت
ظاهری افرادُ ،مدگرایی)
رونق صنایع جنسی ،تجارت سكس و
هرزهنگارى
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مصرفگرایی ،رفاهزدگی و تجملگرایی در
ن موارد در
برخی از خانوادهها (یا تظاهر به ای 
خانوادههای متوسط و ضعیف) ،تشریفاتی و
ُپرخرج شدن مراسم

12

گرایش به مظاهر مادی
زندگی مدرن (عرفیگرایی،
تفکر سکوالر ،فردمحوری
و)...

پیشرانهای تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی
نوع مؤلفه
فرهنگی

عنوان مؤلفههای کلیدی
مصرفگرایــی و مادیگرایــی در کنــار نابرابــری
اجتماعــی
سیســتمهای اقتصــادی فاســد (ازدیــاد ورود
مــال شــبههنا ک و حــرام بــه معیشــت مــردم)

ردیف
12

مؤلفههای تجمیعشده
گرایش به مظاهر مادی
زندگی مدرن (عرفیگرایی،
تفکر سکوالر ،فردمحوری
و)...

مناسبات نظام سرمایهداری و برنامههای
توسعۀ کشورهای استعمارگر
دشــمنی برخــی جوامــع بــا جمهــوری اســامی
ایــران (تــاش بــرای تضعیــف بنیانهــای
فرهنگــی و اعتقــادی خانوادههــا)

13

هجمۀ فرهنگی دشمنان

تبلیــغ ســبک زندگــی دینــی متفــاوت بــا
آموزههــای اســام (فعالیــت اقلیتهــای دینــی
بــرای جــذب پیــروان و پیدایــش عرفانهــای
نوظهــور)
جریانهــای روشــنفکری دفــاع از حقــوق
زنــان ماننــد جریانهــا و تفکــرات فمینیســتی
در جهــان و ایــران یــا جنبــش حقــوق زنــان
سیاسی

یکسانخواهی بانوان

14

فشــار بــه سیاســتگذاران و دســتگاه قضایــی
جهــت تعدیــل برخــی از قوانیــن مربــوط بــه
حقــوق زنــان
شکلگیری تشکلهای مردمی ،سازمانهای
مردمنهاد و سازمانهای رسمی دائم
یا غیررسمی موقت برای حل مسائل یا
جریانسازی
اختالفات درونحا کمیتی و جناحی در
خصوص نحوۀ برخورد با مسائل فرهنگی
(نگاهها و دیدگاههای مختلف مدیران و
متولیان حوزۀ فرهنگ به خانواده)

15

مجامع و جریانهای
تندروی دفاع از حقوق زنان

تالش نهادهای خصوصی و
دولتی برای حفظ و حمایت
از بنیان خانواده

حساسشدن مسؤالن و سیاستگذاران به
مقولۀ خانواده و عزم برای حل مسائل آن
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لیست مؤلفههای احصاشده به  27نفر از خبرگان این حوزه در قالب پرسشنامۀ جدول
 5عرضه شد و با امتیازدهی این افراد مطابق با طیف لیکرت به میزان اهمیت و عدم قطعیت
هر مؤلفه ،مؤلفههای اصلی که امتیاز بیشتری داشتند بهعنوان نیروهای عمدۀ ایجاد تغییر و
تحوالت یا همان پیشرانهای تغییر مشخص شدند.
جدول  .5اولویتبندی پیشرانهای کلیدی تغییر و تحول در ساختار و سبک زندگی خانوادههای
اسالمیــــایرانی
میزان اهمیت
نوع پیشران

ردیف

بیاهمیت

کماهمیت

تاحدودی مهم

مهم

بسیار مهم

عدم قطعیت باال

اجتماعی

3

فرزندمحوری

عدم قطعیت نسبی

2

تغییر در مناسبات توزیع قدرت
در خانواده (افول قوامیت مردان)

تاحدودی قطعی
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1

مصرف روزافزون سریالهای
ماهوارهای و شبکههای مجازی

قطعی
ً
نسبتا قطعی
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عنوان پیشران

میزان عدم قطعیت

ُ
نه مؤلفهای که امتیاز باالتری را با فاصلۀ محسوس نسبت به سایر مؤلفهها کسب کردند و
میتوان آنها را پیشرانهای تغییر و تحوالت مقولۀ خانواده محسوب کرد عبارتاند از:
 .1تکثر مرجعیت؛
 .2تغییر کارکردهای خانواده و نقش اعضای آن؛
 .3استقالل مالی و هویتی زنان با مشارکت در امور اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی؛
 .4پیدایش گزینههای بدیل ازدواج (از اولویت خار جشدن ازدواج)؛
 .5ازدواجهای غیرمنطقی (عشقهای سیال ،هوسگونه و بیپایه و اساس)؛
 .6مجامع و جریانهای تندروی دفاع از حقوق زنان؛
 .7گرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن (عرفیگرایی ،تجددگرایی ،دنیا گرایی ،لذتطلبی،
فردمحوری و)...؛
 .8اشتغال ،معیشت و اقتصاد خانواده؛
 .9رشد و توسعۀ ّفناوریهای ارتباطی و زیستی (زندگی مجازی ،هویتهای چندگانه،
دگرگونی فرایند تولیدمثل و.)...
برخی از این مؤلفهها ،هرچند در نگاه اول خود جزء تحوالت اخیر در مقولۀ خانواده هستند،

پیشرانهای تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

پیشرانی برای تحوالت آتی مطرح هستند .در این پژوهش ،نمونۀ آماری مصاحبهشوندگان
هدفمند و با روش نمونهگیری همگون حاصل شد .در نظرسنجیها از نظر متخصصان رشتۀ
آیندهپژوهی ،جامعهشناسان با مطالعات تخصصی در حوزۀ خانواده ،روانشناسان آ گاه به
مسائل خانواده ،مشاوران خانواده و کارشناسان دینی حوزۀ خانواده بهره گرفتیم.
بحث و نتیجهگیری
یکــه در مســیر اصلــی خــود شــکل بگیــرد از نشــانههای حیــات و الزمــۀ
تغییــر و تحــول درصورت 
زندگــی اســت و ا گــر خــارج از قاعــده و در خــاف جهــت فطــری باشــد عامــل انحــراف و خســران
خواهــد بــود .شــکلگیری خانــواده و توســعه و از بیــن رفتــن آن همــراه بــا زایــش خانوادههــای
نوپــا از درون آن و مــرگ کهنســاالن رونــد طبیعــی و ســنت الهــی اســت .ا گــر خانــواده را همچــون
ســلولی در نظــر بگیریــم ،همانگونــه کــه مــرگ و زایــش طبیعــی ســلولها بــه حیــات بــدن و
اســتمرار زندگــی کمــک میکنــد و همچنــان کــه مــرگ نا گهانــی و غیرطبیعــی ســلولها ضایعـهای
بــرای بــدن اســت ،خانوادههــا نیــز ا گــر زمانــی کــه بایــد بــا گرمــای فوقالعــاده بــه حیــات خــود
ادامــه دهنــد بهصــورت غیرمنتظــره دچــار بحــران شــوند یــا از هــم فروپاشــند ،در جامعــه اثراتــی
منفــی را ب ـه جــای میگذارنــد.
کشـور در حـال توسـعۀ ایـران ،همچـون بسـیاری از کشـورهای دیگـر ،در مواجهـه بـا مدرنیتـه
ً
و توسـعه و پیشـرفتهای جوامـع غربـی قـرار گرفتـه اسـت .خانوادههـای ایرانـی ،کـه عمومـا
مسـلمان و شـیعه هسـتند ،در ایـن مواجهـه برخـی از ارزشهـا و نگرشهایشـان تغییـر یافتـه و
همیـن تغییـرات موجـب پیدایش سـبکهای جدیدی در زندگیشـان شـده اسـت ،تـا جایی که
برخـی از ایـن رفتارهـا تعارضهایـی جـدی بـا اصـول دیـن اسلام دارنـد .در این پژوهـش ،با رصد
پژوهشهـا و بررسـی آمـار و اطالعـات موجـود و نظرسـنجی از خبـرگان ،تغییـرات خانـوادۀ ایرانـی
طـی چنـد دهـۀ اخیـر شناسـایی شـدند و پیشـرانهای مرتبـط معرفـی شـدند .ابتـدا متغیرهـای
خانـواده در چهـار دسـته شـامل ماهیـت و سـاختار ،کارکردهـا ،ارزشهـا و بینشهـا ،و سـبک
زندگـی خانـواده مشـخص شـدند .سـپس بـا توجـه بـه منابـع کتابخانـهای و مصاحبـه بـا خبرگان
ایـن حـوزه مؤلفههـای تأثیرگـذار بـر تحـوالت آتـی طـی چنـد مرحلـه مشـخص شـدند .برخـی از
مؤلفههـای تأثیرگـذار بـر تحـوالت حـوزۀ خانـواده هـم از لحـاظ شـدت تأثیرگـذاری و هـم از نظـر
عـدم قطعیـت نسـبت بـه سـایرین دارای اهمیـت بیشـتری بودنـد .اینهـا همـان نیروهـای
ُ
عمـدۀ شـکلدهندۀ تغییـرات آینـده یـا همـان پیشـرانها هسـتند .در ایـن پژوهـش نـه مـورد از
پیشـرانهای ایـن حـوزه شناسـایی و ارائـه شـدند.
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راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تأ کید بر نقش سرمایۀ اجتماعی و
سرمایۀ فرهنگی
zمصطفی دومهری ،1شاپور بهیان ،2اسماعیل جهانبخش

3

چکیده
مطالعه و پژوهش در زمینۀ مدارای اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش سطح تعامالت
فرهنگی و اجتماعی ،مشارکت ،انسجام و امنیت اجتماعی ،احساس امنیت و همدلی میتواند نقش
بسزایی در توسعۀ اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته باشد .در این راستا ،میتوان
از سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی بهعنوان دو عامل راهبردی مهم در جهت ارتقای مدارای
اجتماعی نام برد .مقالۀ پیش رو با استفاده از نظریۀ منش و میدان بوردیو به تأثیر و نقش سرمایۀ
فرهنگی و سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن بر مدارای اجتماعی پرداخته است .برای سنجش مدارای
ی هویتی ،مدارای اجتماعی ،مدارای
اجتماعی از ترکیب نظریههای پیترکینگ و وگت و ابعاد مدارا 
سیاسی و مدارایاخالقی ـ رفتاری استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش شهروندان 15تا  44سال
استان مازندران است .روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است و دادههای موردنیاز پژوهش از
طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شده است .تحلیل داده نیز با نرمافزار  SPSSو  Amosانجام شد .نتایج
پژوهش نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آنها با مدارای اجتماعی رابطۀ
مستقیم و معناداری وجود دارد .نتایج آزمون مدل ساختاری بیانگر تأثیر مستقیم سرمایۀ اجتماعی
( )Beta: 0/29و سرمایۀ فرهنگی ( )Beta: 0/39بر مدارای اجتماعی است .همچنین سازۀ سرمایۀ
فرهنگی و سرمایۀ اجتماعی توانسته  38درصد از تغییرات سازۀ مدارای اجتماعی را تبیین کند .به
بیانی دیگر ،این دو مؤلفه  38درصد در ارتقا یا کاهش مدارای اجتماعی اثرگذارند و در برنامهریزی
راهبردی سازمانها و نهادهای مختلف کشور میتوانند مورد توجه قرار گیرند.
واژ گان کلیدی:
مدارای اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی ،سرمایۀ اجتماعی.
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مقدمه
همۀ ما خصوصیات و شخصیت منحصربهفرد خود را داریم که باعث تفاوت ما با یکدیگر
میشوند .این خصوصیات و صفات ،که پایههای بهبود جامعه هستند ،درواقع بیشترین
اهمیت را دارند .مدارا از آن ویژگیهایی است که بستر جامعه را تشکیل میدهد .جهان امروز
مکان بسیار کوچکتری است و جهانیشدن مرزها را در سراسر جهان دگرگون کرده است.
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افراد بیشتری از ملل ،فرهنگها ،آیینها و سبکهای زندگی مختلف بیش از گذشته در کنار
هم کار و زندگی میکنند .در جهانیشدن افراد با پیشینهها ،فرهنگها و اعتقادات مختلف با
هم زندگی میکنند ،و جهان از هر زمان دیگری چندفرهنگیتر و متنو عتر شده است .در این
شرایط ،ایجاد مدارا و هماهنگی بسیار مهم و پرورش عشق و عالقۀ متقابل حیاتی شده است.
«مدارا به معنای احترامگذاشتن و یادگیری از دیگران ،ارزشدادن به اختالفات ،از بین بردن
شکافهای فرهنگی ،رد کلیشههای ناعادالنه ،کشف نقاط مشترک و ایجاد پیوندهای جدید
است .مدارا ،از بسیاری جهات ،نقطۀ مقابل تعصب است» (ادیبی سده ،رستگار و بهشتی،
.)365 :1391
اهمیـت مقولـۀ مـدارا بـه قـدری اسـت کـه پیامبـر اسلام (ص) مدارا کـردن بـا مـردم را
مهمتریـن رکـن عقالنیـت بعـد از ایمـان بـه خـدا معرفـی میکننـد و امـام علـی (ع) آن را نتیجـۀ
خـردورزی میداننـد (خبرگـزاری ایسـنا .)1392 ،1در جهـان معاصـر بـا تنـوع فرهنگـی ،قومـی،
نـژادی ،زبانـی و درهمتنیدگـی محیطهـای مختلـف اجتماعـی و درهمنوردیـدن مرزهـای
جغرافیایـی بـا ّفناوریهـای ارتباطـی و ابزارهـای نویـن و عرصههـای مجـازی تعاملـی اثرگـذار
در زندگـی مـردم ،نمیتـوان بهراحتـی از نقـش تأثیرگـذار مـدارای اجتماعـی گذشـت .در اولویـت
قـراردادن و برنامهریـزی بـرای ارتقـای مـدارای اجتماعـی در ایـران از سـوی سیاسـتگذاران و
ی در کشـور؛ افزایـش چشـمگیر آمـار
تمـردان از سـه منظـر تنـوع فرهنگـی ،مذهبـی ،و قومـ 
دول 
خشـونت و پرخاشـگری ،نزاع و درگیری ،طالق ،قتل ،توهین و افترا به دنبال تغییرات گسـتردۀ
اجتماعی حاصل
جامعـه در گـذر از سـنت بـه مدرنیته؛ و آسـیبهای روحی ،روانی ،اقتصـادی و
ِ
از همهگیـری کرونـا در شـرایط کنونـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
کش�ور ای�ران بـا اقـوام ،مذاهـب ،نژادهـا ،فرهنگهـا و خردهفرهنگها ،زبانهـا و گویشهای
متنـوع و پشـتوانۀ تاریخـی عمیـق و گسـترده ،بـا فرصتهـا و تهدیدهایـی در ادوار مختلـف تاریخ
مواجـه بـوده اسـت .مسـئلۀ تنـوع و تکثـر قومـی و مذهبـی در ایـران هـر زمانـی کـه بـا اهـداف
اسـتعماری بیگانـگان همـراه شـد ،بـه منبعـی بـرای تهدیـد امنیـت ملـی کشـور تبدیـل شـد.
در تاریـخ معاصـر ایـران ،نمونههایـی از ردپـای حضـور بیگانـگان را در آشـوبهای قومـی نظیـر
1. https://www.isna.ir/news/92063018521
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بحران آذربایجان ،کردسـتان ،غائله شـیخ خزعل و ناامنی گروهک ریگی در سیسـتان بهخوبی
میتوـان مشـاهده ک�رد .سـکونت پنـج قومیـت ایرانـی در مناطـق مـرزی و همجـوار بـا كشـورهای
همزبـان خود زمینـۀ مناسـبی را بـرای وقـوع بحرانهـای قومـی در نقـاط مـرزی خلـق میکنـد.
ا گـر گروههـای مختلـف عقایـد متعارضـی در زمینـۀ اخالقـی ،سیاسـی و مذهبـی داشـته باشـند و
هیـچ جایگزینـی بـرای زندگـی کنـار هـم نیابنـد ،بخـش عظیمـیاز سـرمایۀ اجتماعـی جامعـه در
کشـا کش درگیریهـا بـه هـدر خواهـد رفـت و در اینجاسـت کـه نقـش مـدارا بسـیار حیاتـی اسـت
(پیشـگاهیفرد و امیـدی آوج.)48 :1388 ،
از دیگـر علـل جدیگرفتـن مبحـث مـدارای اجتماعـی در ایـران رونـد افزایشـی نگرانکننـدۀ
خشـونتهای اجتماعـی اسـت .مؤسسـۀ مطالعاتـی گالـوپ 1در آخریـن گـزارش خـود در سـال
 ۱۳۹۶( ۲۰۱۷شمسـی) ایـران را عصبانیتریـن کشـور جهـان معرفـی کـرد و آن را در رتبـۀ نخسـت
خشـونت اجتماعـی در دنیـا قـرار داد .طبـق دادۀ آمـاری ایـن مؤسسـه ،از میـان  ۱۴۲کشـور
مطالعهشـدۀ جهـان در سـال  ۲۰۱۷بهترتیـب ایـران ،عـراق و سـودان جنوبـی عصبانیترین مردم
جهـان را دارنـد .میـزان مـردم عصبانـی ایـن کشـورها بهترتیـب  ۵۰درصـد (ایـران) ۴۹ ،درصـد
(عـراق) و  ۴۷درصـد (سـودان جنوبـی) اسـت (خبرگـزاری مهـر ،2سـوم تیرمـاه  .)1396بـر اسـاس
آخریـن آمارهـای مربـوط بـه خشـونت در کشـور ،میـزان خشـونت خانگـی و خانوادگـی در ایـران
در سـال  ۹۹نسـبت بـه سـال  ۹۷بـا حـدود  ۲۶درصـد رشـد بـه  46درصـد رسـیده اسـت .مطابـق
بـا ایـن آمـار ۴۶ ،درصـد مـردم رفتـار پرخاشـگرانه و خشـونتآمیز در خانوادههـا دارنـد و میتـوان
در خصـوص رتبهبنـدی خشـونت در کشـور چنیـن گفـت کـه  ۶۰درصـد خشـونتها از نوع کالمی
و روانـی و  ۴۰درصـد نیـز اذیـتوآزار جسـمیو اقتصـادی بـوده اسـت .خشـونت خانگـی ا کنـون
متوجـه کـودکان و سـپس زنـان جامعـه اسـت .خشـونت علیـه کـودکان رشـد پنجبرابـری و علیـه
زنـان رشـد سـهبرابری داشـته اسـت .بـدون وجـود مـدارا ،افـراد جامعـه تنهـا راه مقابلـه بـا عقایـد
متفـاوت را خشـونت خواهنـد دانسـت کـه در چنیـن صورتـی نظـام اجتماعـی دچـار اختلال و
نابسـامانی خواهـد شـد (خبرگـزاری ایلنا .)3بـا توجـه بـه ایـن واقعیـات ،بیشـک ارتقـای مـدارای
اجتماعـی و عوامـل مؤثـر بـر آن بـه میـزان چشـمگیری موجـب کاهـش بسـیاری از پروندههـای
قضایـی در حـوزۀ خشـونتهای خانگـی ،طلاق ،توهیـن ،فحاشـی ،افتـرا ،نشـر ا کاذیـب ،ضرب و
جـرح ،تهدیـد ،خیانـت در امانـت ،همسـرآزاری ،کـودکآزاری ،و همچنیـن کنترل پرخاشـگری و
عصبانیـت خواهـد شـد.
1. Gallup Research Institute
2. https://www.mehrnews.com/news/4013625
3. https://www.ilna.news/fa/tiny/news-544908
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در بررسـی عوامـل و ضرورتهـای پرداختـن بـه موضـوع مـدارای اجتماعـی ،اثـرات
مخـرب همهگیریکرونـا در حوزههـای مختلـف اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگـی بـر دنیـا
منجملـه ایـران را نمیتـوان نادیـده گرفـت .تبعـات اقتصـادی و اجتماعـی کرونـا موجـب
وقـوع ابربحرانهـای اقتصـادی و اجتماعـی در سـال  ۱۳۹۹بهصـورت افزایـش گرانیهـا و تـورم
و رکـود و ورشکسـتگی واحدهـای اقتصـادی و بیکاریهـای گسـترده و رشـد آمـار آسـیبهای
اجتماعـی شـده اسـت .تعطیلـی مرا کـز فرهنگـی و تفریحـی؛ برجستهشـدن پدیـدۀ شـوم فقـر؛
بیـکاری؛ آسـیبدیدن مشـاغل کوچـک و غیرثابـت ،روزمـزد و فصلـی ازجملـه تأثیـرات ویرانگـر
ایـن همهگیـری بـوده اسـت .در دوران کرونـا شـیوههای زیسـت اجتماعـی نویـن در بسـتر
شـبکهها و فضـای مجـازی شـکل گرفتهانـد .امـروزه سـبک صلـۀ رحـم ،گفتوگوهـا ،مراسـم
ترحیـم ،اقتصـاد و نشسـتها تحـت تأثیـر شـیوع کرونـا تغییـر کردهانـد .بـه عبارتـی میتـوان گفت
سـرمایۀ اجتماعـی و سـرمایۀ فرهنگـی در کشـور دسـتخوش تغییـرات جـدی شـدهاند .کرونـا،
درعینحـال ،بـرای بشـر امـروز ایـن پیـام را دارد کـه راهـی جـز تعامـل و همزیسـتی مسـالمتآمیز
بـا همنـوع خـود را نـدارد؛ بنابرایـن کرونـا ،در کنـار تمـام پیامدهـای منفـی ،میتوانـد
سـرآغازی بـر سـبک زندگـی مسـالمتآمیز و مداراجویانـه باشـد (صالحـی امیـری.1 )1399 ،
بررسـی روندهـا و تغییـرات اجتماعـی و آمارهـا و ارقـام فزاینـدۀ آسـیبهای اجتماعـی
نشـان میدهـد کـه پرداختـن بـه مقولـۀ مـدارای اجتماعـی و شـناخت عوامـل تأثیرگـذار
بـر آن میتوانـد کمـک شـایانی بـه جامعـۀ ایـران نمایـد .اسـتان مازنـدران ،بهعلـت تنـوع
مذهبـی ،فرهنگـی و زبانـی و افزایـش مهاجرتهـا از اقصـی نقـاط کشـور بـه آن و قرارداشـتن
در بیـن اسـتانهای صدرنشـین میـزان رواج خشـونتهای خانگـی و افزایـش آن در
چنـد سـال اخیـر بهعنـوان دومیـن جـرم پرتکـرار ،و همچنیـن آسـیبهای فـراوان در پـی
شـیوع کرونـا بهویـژه در حـوزۀ گردشـگری ،بهعنـوان نمونـۀ آمـاری انتخـاب و مطالعـه شـد.
از میـان عوامـل تأثیرگـذار بـر مـدارای اجتماعـی میتـوان بـه مـوارد بسـیاری اشـاره کـرد.
بـا نگاهـی دقیـق بـه پژوهشهـای صورتگرفتـه در زمینـۀ مـدارای اجتماعـی ،تعامـل در
ابعـاد مختلـف اجتماعـی ،فرهنگـی ،سیاسـی ،مذهبـی و اقتصـادی اهمیـت ویـژه و نقـش
تعیینکنندهای در تبیین و اندازهگیری مدارا دارد .پیر بوردیو 2از سرشـناسترین نظریهپردازان
جامعهشناسـی اسـت کـه بـا رهیافـت تعاملگرایانـه بـه نقـش و اهمیـت تعاملات ،روابـط و تأثیـر
شـبکههای اجتماعـی و فرهنگـی در قالـب تقسـیمبندی سـرمایهها بـه اقتصـادی ،اجتماعـی و
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1. https://www.irna.ir/news/83794192
2. Pierre Bourdieu
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فرهنگـی پرداختـه اسـت .بـر ایـن اسـاس ،سـرمایۀ اجتماعـی 1و سـرمایۀ فرهنگـی 2را میتـوان دو
عاملـ بس�یار مه�م و اثربخ�ش بر م�دارای اجتماعی قلمداد کرد« .برای بوردیو سـرمایۀ اجتماعی
مجموعـهای از تماسهـا ،رابطههـا ،آشـناییها ،دوسـتیها ،اعتبـار و جایـگاه اجتماعـی هسـتند
ک�ه ب�ر روی کیفیـت و کمیـت کنـش و وا کنشهـا ،شـبکههای ارتباطـی و پیوندهایـی کـه شـخص
را بـه افـراد دیگـر وصـل میکننـد نقـش دارد» (گرنفـل.)73 :1398 ،3
پاتنـام 4سـرمایۀ اجتماعـی را وجـوه گونا گـون سـازمان اجتماعـی نظیـر اعتمـاد ،هنجارهـا و
شـبکهها میدانـد و بـر نقـش سـرمایههای اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی در توسـعه و بهبـود
تحمـل اجتماعـی تأ کیـد میکنـد و عقیـده دارد کـه اشـکال مختلـف سـرمایهها در میانجیگـری
و گسـترش بینـش و افقهـای ذهنـی افـراد ،افزایـش نسـبیگرایی و تفکـر نسـبی و تغییـر از
هویتهـای منحصربهفـرد متعـدد مؤثرنـد ( .)285 :1380بـه زعـم چلبـی و امیرکافـی (،)1385
پاتنـام ( )1380و سـیگلر و ژوسـلین ،)2002( 5سـرمایۀ اجتماعـی یکـی از عواملـی اسـت کـه باعـث
ارتقـای مـدارا نسـبت بـه دیگـران میشـود .بدیـن معنـی کـه افـراد ،زمانـی کـه در شـبکههای
اجتماعـی مختلـف قـرار میگیرنـد و تحـت تأثیـر هنجارهـای موجـود در ایـن شـبکهها بـا اقـوام،
مذاهـب و اندیشـههای متفـاوت برخـورد میکننـد ،بـه نسـبت زمانـی که در اینگونه شـبکههای
اجتماعـی شـرکت نمیکننـد و تحـت تأثیـر هنجارهـای موجـود در شـبکهها قـرار نمیگیرند (یعنی
زمانـی کـه از سـرمایۀ اجتماعـی اندکـی برخوردارنـد) ،نگـرش مداراجویانهتری نسـبت به اینگونه
تفاوتهـا نشـان میدهنـد (شـار عپور ،آزاد ارمکـی و عسـکری .)65 :1388 ،سـرمایۀ اجتماعـی،
بـه تعبیـر بانـک جهانـی ،بهمنزلـۀ چسـبی اسـت که انسـجام جوامع را تضمین میکند و سیسـتم
محـوری امنیتـی اسـت کـه از بـروز خشـونت و کشـمکش جلوگیـری میکنـد و مـدارا را افزایـش
ِ
میدهـد (فایـن .)285 :1385 ،6سـرمایۀ اجتماعـی بـا ارتقـای شـناخت اجتماعـی موجـب
بهبـود روابـط اجتماعـی میشـود و مـدارای اجتماعـی را بـه دنبـال دارد .امـا سـرمایۀ فرهنگـی
اصطالحـی اسـت کـه بوردیـو بـرای نشـاندادن نمادهـا ،ایدههـا ،سـلیقهها و ترجیحـات معرفـی
کـرده و میتوانـد ،از نظـر راهبـردی ،بهعنـوان منابعـی در کنـش اجتماعـی مـورد اسـتفاده قـرار
گیـرد .او ایـن سـرمایۀ فرهنگـی را «عـادت» ،گرایـش اجتماعـی متمایـل یـا تمایـل بـه عمـل ،تفکـر
یـا احسـاس بـه روشـی خـاص میدانـد ( .)Siisianen, 2000: 158بـا توجـه بـه دیـدگاه بوردیـو،
1. social capital
2. cultural capital
3. Grenfell
4. Putnam
5. Cigler & Joslyn
6. Fine
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میتـوان مـدارای اجتماعـی را بهمنزلـۀ شـیوۀ تفکـر و منـش هر فـرد در نظر گرفت که بـا قرارگرفتن
در عرصههـای مختلـف فرهنگـی تفسـیر میشـود (قاسـمی و نامـدار جویمـی.)11 :1393 ،
بر این اساس و با توجه به اهمیت سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اجتماعی در زندگی معاصر
و بسط آن به عرصههای مختلف حیات زندگی بشر ،هدف این پژوهش راهبردهای ارتقای
مدارای اجتماعی با بررسی نقش سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی و ابعاد آن بر مدارای اجتماعی و
مؤلفههایش است و پرسشهای اصلی پژوهش عبارتاند از:
 1.سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن تا چه میزان بر تغییر مدارای اجتماعی تأثیرگذارند؟
 2.سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آن تا چه میزان بر تغییر مدارای اجتماعی تأثیرگذارند؟
 3.سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی تا چه میزان بر تغییر مدارای اجتماعی در استان
مازندران تأثیرگذارند؟
مبانی نظری پژوهش
در بررسـی ریشـۀ لغـت مـدارا در فرهنـگ اروپایـی و در لغتنامـۀ دهخـدا تشـابه معنایـی وجـود
دارد کـه در هـر دوی آن مـدارا بـه معنـای «بردباری ،بهنرمی رفتارکردن و سازگاریداشـتن» آمده
اسـت .محققـان و اندیشـمندان ایرانـی ،در مقابـل واژۀ  ،Toleranceاز واژههـای هممعنـی مانند
تحمـل اجتماعـی ،بردبـاری اجتماعـی ،تسـاهل اجتماعـی ،شـكیبایی و مـدارا اسـتفاده میكنند
ً
كـه لزومـا معنـای یكسـانی ندارند.
1
در بین صاحبنظران ،مدارا مفهومی چندبعدی در نظر گرفته شده است .پیتر کینگ
در مدل خود دربارۀ ابعاد مدارا چهار ُبعد شامل مدارای عقیدتی ،مدارای سیاسی ،مدارای
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هویتی و مدارای رفتاری را در نظر میگیرد ( .)40 :1976فتحعلی ( )1378به بررسی انواع مدارا
ـ مدارای اخالقی ،دینی و سیاسی ـ میپردازد .وگت 2نیز مدارا را به سه نوع مدارای سیاسی،
اخالقی و اجتماعی تقسیمبندی میکند (عسگری و شار عپور .)112 :1388 ،همچنین
میتوان از دو منظر به مدارا نگاه كرد؛ یكی بهعنوان فضیلت اخالقی و دیگری بهعنوان ارزشی
اجتماعی .دیدگاهی كه مدارا را بهعنوان فضیلت اخالقی مینگرد جامعهای اخالقی است كه
دیگری مخالف میگذارد .دیدگاهی كه
ستون پایههای اخالقی خویش را بر مبنای احترام به
ِ
مدارا را ارزش اجتماعی و سیاسی میداند از آن بهعنوان مالطی برای همبستگی اجتماعی
استفاده میكند كه در سایۀ آن همزیستی مسالمتآمیز بین اقوام ،گروهها ،احزاب و طبقات
مختلف و متفاوت امكانپذیر میشود (.)Dijker & Koomen, 2007: 173
1. Peter King
2. Vogt
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دنیـس یتیـس 1مـدارا را آزادگذاشـتن دیگـران برای داشـتن ویژگیهای شـخصی یـا نگهداری
عقایـد و اعمالـی میدانـد کـه دیگـران آن را بهمنزلـۀ عملـی اشـتباه یـا تنفرانگیـز در نظـر میگیرنـد
( .)2007: 3درنتیجـه میتـوان گفـت کـه مـدارا بـا احتـرام و تحمـل اعتقـادات و رفتارهای مخالف
و مؤلفههایـی چـون وجـود تنـوع و اختلاف ،ناخشـنودی و نارضایتـی ،وجـود آ گاهـی و قص�د،
توافـق ،وجـود قـدرت و توانایـی مداخلـه ،و در نهایـت ،كنتـرل خویشـتن و مهـار خویـش در
مداخلـه و مقاومـت ملازم و همـراه اسـت.
برخـی صاحبنظـران نیـز بـر نقـش مؤثـر نهادهـا و سـاختارهای اجتماعـی در رفتارهـای
مداراجویانـه بـا رویکـرد جامعهشـناختی تأ کیـد دارنـد .ایکـدا و ریچـی 2بـر ایـن باورنـد مشـارکت
فـرد در جامعـه و حضـور در شـبکۀ ارتباطـی متنـوع و گسـترده میتوانـد منبـع قابلتوجهـی بـرای
افزایـش مـدارای اجتماعـی باشـد (گالبـی و رضایـی .)76 :1392 ،دوریـز ،سـوئنز و بیـرز 3نسـبت
4
ککـری و کاسـتا
میـان ویژگـی شـخصیتی و مـدارا بـا دیگـران را تأییـد کردنـد ( .)96 :2004م 
معتقدنـد ویژگیهـای شـخصیتی بازبـودن ،توافقپذیـری ،وظیفهشناسـی و برونگرایـی
ً
میتواننـد نقـش مثبـت و اثرگـذاری بـر تجـارب و تعاملات فـرد خصوصـا مـدارا ایفـا کننـد (:1999
 .)142بـر اسـاس نظریههـای مختلـف صاحبنظـران میتوان نتیجه گرفت که افزایش مشـارکت
اجتماعـی ،انسـجام و پیونـد اجتماعـی و اعتمـاد اجتماعـی (بهویـژه اعتمـاد مدنـی) ،کـه از آنهـا
میتـوان تحـت عنـوان سـرمایۀ اجتماعـی نـام بـرد ،تأثیـر بسـزایی در میـزان مـدارای اجتماعـی و
ارتقـای آن دارد.
هرچنـد پژوهشهـای متعـددی در زمینـۀ مدارا در ابعاد مذهبی ،قومی ،سیاسـی ،فرهنگی
و اجتماعـی در ایـران صـورت گرفتهانـد ،امـا بـا بررسـی و مطالعـۀ پژوهشهـای پیشـین میتـوان
دریافـت کـه ابهامـات و عـدم توافـق گسـتردهای حـول ابعـاد مفهومـی و نیـز سـطح سیاسـی،
مذهبـی و اخالقـی مـدارا وجـود دارد و ابهـام معنایـی مـدارا در نهایـت به سـردرگمیعملی و عدم
سیاسـتگذاری و برنامهریـزی مناسـب در قبـال آن انجامیـده اسـت .بـر همیـن اسـاس ،مـروری
بـر سیاسـتها و اقدامـات انجامشـده از دوران پهلـوی و نگاهـی تحلیلـی بـر محورهـای اصلـی
برنامههـای اول تـا ششـم توسـعه بعـد از انقلاب حا کـی از فقـدان جایـگاه مـدارا در امـر توسـعۀ
کشـور و بیتوجهـی بـه ایـن مقولـۀ بسـیار مهـم اسـت.
در ایــران ،از دوران پهلــوی و متعاقــب آن پــس از انقــاب اســامی ،سیاس ـتهای مختلفــی
1. Dennis Yeates
2. Ikeda & Richi
3. Duriez, Soenens & Beyers
4. McCrae & Costa
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در جهــت ارتقــای مــدارای اجتماعــی و رفــع تنشهــا و تعارضــات فرهنگــی ،قومــیو مذهبــی
اتخــاذ شدنــد .ازجملــۀ ایــن سیاس ـتها پیادهســازی اقداماتــی در جهــت یکسانســازی
فرهنگــی در ســطح کشــور بــود .شــیوۀ برخــورد خشــونتآمیز؛ ایجــاد پیوندهــای ســببی و
مصلحتــی؛ تطمیــع و بخشــودگی مالیاتــی؛ اســکان اجبــاری عشــایر و تختــه قاپــو کــردن ایــات
و طوایــف؛ تغییــر شــیوۀ معــاش؛ توســعۀ راههــا و ایجــاد شــبکۀ راهســازی بــرای حفــظ ثبــات
و امنیــت و دسترســی ســریع و ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی و اختــاط امتــزاج اجتماعــات؛
سیاسـتهای قومــی زبانــی؛ تمركزگرایــی شــدید؛ تعریــف جامعــۀ چندفرهنگــی بهمثابــۀ تهدیــد؛
تأ كیــد بــر امنیــت فیزیكــی بهجــای امنیــت روانــی؛ حــذف ناهمســانی و تــاش بــرای همگنــی
در ابعــاد مختلفــی چــون زبــان ،لبــاس ،آدابورســوم و بهطوركلــی همــۀ مؤلفههــای فرهنگــی؛
وابســتهکردن و ادغــام نظامه ـای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی پیرامــون و پرا کنــدۀ قومــی
بــا نظــام مرکــز و تــاش جهــت نوســازی؛ تأســیس مرا کــز نظامــیو مرا کــز جدیــد فرهنگــی همچــون
ســازمان پــرورش افــکار؛ تشــکیل ســپاه متحدالشــکل و قانــون نظــام اجبــاری و اعــزام جوانــان بــه
ســربازی؛ تأســیس مــدارس نویــن و حــذف زبانهـای محلــی در مــدارس و آمــوزش زبــان فارســی
در اقصــا نقــاط ایــران؛ بــردن مظاهــر جدیــد تمدنــی ماننــد روزنامــه ،ســینما و تئاتــر بــه میــان
اقــوام ،طوایــف و عشــایر و وادار کــردن فرزنــدان و بــزرگان آنهــا بــه تحصیــل و اعــزام برخــی از
آنهــا بــه تهــران جهــت ادامــۀ تحصیــل ازجملــه اقدامــات پهلــوی بــا اقــوام ،نژادهــا و طوایــف بــود
کــه همــه از تغییــری اساســی در ســاختار زندگــی سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در
ایــران حکایــت داشــت .ایــن تغییــر در جهــت جایگزینکــردن نظــام نویــن فرهنگــی و اجتماعــی
بهجــای نظــام محلــی و ســنتی صــورت گرفــت.
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در دورۀ محمدرضـا شـاه پهلـوی نیـز ،رشـد فرهنـگ شـهری ،رشـد مهاجـرت عشـایر و
روستانشـینان بـه شـهر ،و اقتصـاد وابسـتۀ منطقـهای ،تأسـیس سـازمان رادیـو و تلویزیـون ملـی
ایـران و رشـد و توسـعۀ دانشـگاهها و عمومیشـدن آن در قالـب کنکـور در مسـیر یکسانسـازی و
تعامل هرچه بیشتر فرهنگی و اجتماعی انجام پذیرفت (بهرامی .)88 :1387 ،تصمیمگیریها
و سیاسـتگذاریهای پهلـوی اول و دوم ،بهویـژه در زمینـۀ ملیگرایـی ،تأثیـرات دیرپایـی بـر
شـئونات مختلـف سیاسـی اجتماعـی ایـران معاصـر گذاشـت .بـا وجـود ایـن ،پروسـه و برنامـۀ
ملتسـازی را میتـوان مهمتریـن و تأثیرگذارتریـن سیاسـت دودمـان پهلـوی تلقـی كـرد.
ایـن رونـد پـس از انقلاب اسلامیشـکلی وسـیعتر و گسـتردهتر و متنوعتـر بـه خـود گرفـت.
انقلاب اسلامی حـاوی دو تحـول بنیـادی بـود؛ سـقوط پهلـوی و ایجـاد فرصـت بـرای نیروهـای
گریـز از مركـز .در اثـر وقـوع انقلاب ،سـاختار سیاسـی پیشـین در دو ُبعـد نهادی (سیسـتم نظامی،
اداری و آموزشـی) و فكـری (اندیشـۀ سیاسـی) فروپاشـید .پـروژۀ ملتسـازی بـر اسـاس منظومـۀ
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ایدئولوژیكـی ،كـه در آن مفاهیـم دینـی در اولویـت قـرار گرفتنـد ،و مفاهیـم ناسیونالیسـتی ،كـه در
دورۀ پهلـوی در اولویـت بودنـد ،بـه آخـر رانـده شـدند.
ً
ا گرچـه در قانـون اساسـی مصـوب  24آبـان  1358مسـتقیما بـه مـدارا اشـاره نشـده ،امـا
برخـی از مفاهیـم همپیونـد بـا آن مطـرح شـده اسـت .بـرای نمونـه ،در مقدمـۀ قانـون اساسـی
بـه مشـاركت فعـال و گسـتردۀ همـۀ عناصـر اجتمـاع در رونـد تحـول جامعـه اشـاره شـده اسـت
و زمینـۀ چنیـن مشـاركتی را در همـۀ مراحـل تصمیمگیریهـای سیاسـی و سرنوشتسـاز بـرای
همـۀ افـراد اجتمـاع فراهـم میکنـد .در اصـل 3قانـون اساسـی ،مشـاركت عامـۀ مـردم در تعییـن
سرنوشـت سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی خویـش «بنـد  »8و همچنیـن توسـعه و
تحكیـم بـرادری اسلامی و تعـاون عمومـی بیـن همۀ مردم «بند  »15مورد تأ كید قرار گرفته اسـت
کـه از مصادیـق و الزامهـای اتحـاد ملـی بـه شـمار میآینـد .بااینهمـه ،ا گرچـه بندهـای 26الـی
 38قانـون اساسـی متضمـن برخـی اصـول مـدارا و تسـاهل و تسـامح بـر پایـۀ حقـوق شـهروندی و
سـایر حقـوق مدنـی و اساسـی هسـتند ،امـا همـۀ آنهـا حـدود و ثغـور مختـص بـه خـود را دارنـد.
نبـود تعریـف روشـن ،شـفاف و علنـی مـدارا و اصول آن؛ دایرۀ شـمول و عدم شـمول آن؛
ازایـنروِ ،
ذیـل حقـوق مدنی ،حقوق اساسـی و سـایر اصـول مربوطه
عـدم تصریـح واضـح و آشـكار «مـدارا» ِ
در قانـون اساسـی؛ كلینگـری و عـدم ارائـۀ مصادیـق كافـی و الزم دربـارۀ مـدارا و رواداری؛ مقـی
كـردن حقـوق و آزادیهـا بـه قیدوبندهایـی چـون قرارگرفتـن در چارچـوب اصـول كلـی و مصالـح
نبـود ضمانتهـای اجرایـی مسـتحكم ازجملـه نقصانهـا و آسـیبهایی
عمومـی و ملـی؛ و ِ
هسـتند كـه فـراروی مـدارا در قانـون اساسـی و متعاقـب آن در رفتـار مـردم جامعـه وجـود دارنـد
(جهانگیـری و افراسـیابی.)160 :1395 ،
همـۀ برنامههـای توسـعهای كـه بعـد از انقلاب تدویـن شـدند در ادامـۀ مسـیر ایدئولوژیـك
ملتسـازی بودهانـد؛ بـه عبـارت دیگـر ،همچنـان تأ كید بر ایدئولـوژی انقالبی در كنـار تمركزگرایی
و تأ كیـد بـر مؤلفههـای مذهـب شـیعه و در نهایـت همسـانی و همسانسـازی در جامعـه اسـت.
در هیـچ جـا ،بـه تمركززدایـی ،تكثرگرایـی ،مـدارا ،تسـاهل ،رواداری و ماننـد اینهـا اشـاره نشـده
ً
اسـت و اساسـا تمركـز ایـن برنامههـا بیـش از هـر چیـز بـر رفـع فقـر و برقـراری عدالـت بـوده اسـت.
در همـۀ برنامههـای توسـعۀ تدوینشـدۀ بعـد از انقلاب از برنامـۀ اول توسـعه ( 1368ـ ـ  )1372تـا
برنامـۀ ششـم توسـعه ( ۱۳۹۶ـ ـ  )1400نقطـۀ تمركـز آن بـر عدالـت و توسـعۀ اقتصـادی بـوده اسـت
و درمـورد مسـائلی همچـون مـدارا و شـمول آن و همچنیـن حقـوق اقـوام و اقلیتهـا سـخنی
بـه میـان نیامـده اسـت .بهعلاوه ،ایـن مسـئله درمـورد سـند چشـمانداز  1404هـم صـادق اسـت
ً
و دقیقـا بـر مبنـای همـان پارادایـم و دیدگاهـی بـه نـگارش درآمـده كـه برنامههـای توسـعه نیـز
براسـاس آن تدویـن شـدهاند .ازایـنرو ،سـند چشـمانداز نیـز همـان كاسـتیها را دارد و ایـران
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بهمثابـۀ یـك كلیـت مطـرح میشـود نـه جامعـهای چندفرهنگـی و چندقومـی كـه حقـوق و
آزادیهـای اساسـی و قانونـی دارد .در هیچكـدام از برنامههـای توسـعه و حتـی آمایـش سـرزمین
بـه ایـن موضـوع توجـه نشـده اسـت .در حقیقـت ،مـدارا و توسـعۀ پایـدار الزم و ملـزوم یكدیگرند.
زمانـی كـه افـراد در شـرایط دشـوار و بیثبـات اقتصـادی بـه سـر میبرنـد ،هیـچگاه امـكان مـدارا
ً
نمییابنـد .نیازمنـدی بـه ایجـاد نوعـی نیـروی مقـاوم میانجامـد كـه عمدتـا عـدم مـدارا و طـرد
دیگـران را برمیانگیـزد؛ زیـرا گـروه انسـانی كـه بـا نیازهـای معیشـتی خـود دسـت بـه گریبـان اسـت
مـدارای محـدودی دارد .هیـچ جامعـهای بـدون توسـعۀ اقتصـادی اقبالـی بـرای اجـرای مـدارا
نخواهـد داشـت (جهانگیـری و افراسـیابی .)161 :1395 ،از سـوی دیگـر ،مدارا یکـی از بنیانهای
توسـعۀ پایـدار اسـت؛ چرا كـه در فضـای مـدارا ،نقـادی و مسـئولیت رشـد میکنـد و همـۀ روابـط
كالمـی و ارتباطـی را تغییـر میدهـد .روح تعـاون ،كار جمعـی ،وحـدت ،مسـئولیت اجتماعـی و
امـكان گفتوگـو میـان افـراد گـروه و جامعـه فراهـم میشـود و امـكان تحـول و دگرگونـی را بـا توجـه
بـه الزامهـا و نیازهـای جامعـه در خـود میپرورانـد و همـۀ افـراد جامعـه را بـرای كسـب تجربـۀ تـازه
و گسـترش نـوآوری و مشـاركت اجتماعـی آمـاده میکنـد .فضـای جامعـه را عقالنـی و قابلاعتمـاد
جلـوه میدهـد و باعـث امنیـت اجتماعـی و فـردی و روابـط معنـادار در جامعـه میشـود (میـری،
 .)273 :1387مـدارا گمشـدهای اسـت کـه سـالها جـای خـود را در گفتمانهـای سیاسـی،
فرهنگـی و اجتماعـی کشـور بـه خشـونت داده و متعاقـب آن التهابات بسـیاری را جامعه به خود
دیـده اسـت.
پـس از انقلاب ،وقایعـی چـون شـورشها و تجزیهطلبیهـا در برخـی نقـاط کشـور ،جنـگ
تحمیلـی بـا تهاجـم عـراق بـه منطقـۀ خوزسـتان در سـال  1359بـا شـعار امـت عربـی و تبلیغـات
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تفرقهافکنانـۀ قومـی(کـه فضایی مناسـب برای بههمپیوسـتگی اقوام ،طوایـف ،نژادها ،مذاهب
و زبانهـای مختلـف در جهـت همدلـی ،انسـجام و مشـارکت اجتماعـی بـود) ،سیاسـتگذاریها
در جهـت توسـعۀ دانشـگاهها و پذیـرش دانشـجو از سراسـر کشـور در قالـب کنکـور و متعاقـب
آن ازدواجهـای دانشـجویی بینفرهنگـی ،توسـعۀ شـبکههای تلویزیونـی و سـاخت برنامههـای
متعـدد فرهنگـی ،ایجـاد شـبکههای اسـتانی ،چـاپ کتابهـا و نشـر روزنامههـای بیشـمار،
سـاخت فیلمهـا و سـریالهای متنـوع ،توسـعۀ راههـا و امکانـات شـهری ،ارتقـای زیرسـاختها و
گسـترش امکانات به دورترین نقاط کشـور و توسـعۀ گردشـگری و امکانات حملونقل جادهای
و هوایی ،بهرهمندی روسـتاها از مدارس و برقرسـانی سراسـری ،مشـارکت مردم در عرصههای
مختلـف سیاسـی اجتماعـی ،و توسـعۀ ّفنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و شـبکههای مجـازی و
اینترنتـی در میـزان شـناخت و درک هرچـه بیشـتر افـراد جامعـه از تفاوتهـای نـژادی ،مذهبـی،
قومـیو زبانـی نقـش داشـته و در زمینـۀ مـدارای اجتماعـی مؤثـر بودهانـد .اما باید اذعـان کرد که

راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تأ کید بر نقش سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی

گسـترش و توسـعۀ امکانـات سـختافزاری و نرمافـزاری بهتنهایـی بـرای بهبـود وضعیـت مـدارای
اجتماعـی در جامعـه کافـی نیسـت و بـا توجـه بـه نتایـج بسـیاری از پژوهشهـا در سـالهای
اخیـر کـه نشـانگر افـول سـرمایۀ اجتماعـی ،کاهـش اعتمـاد و احسـاس امنیـت در کشـور اسـت،
ایـن امکانـات نیـز تأثیـر عکـس داشـته و ،علاوه بـر ایجـاد آسـیبهای جدیـد ،باعث کاهـش مدارا
در سـطح جامعـه شـدهاند .بـر همیـن اسـاس ،مقولـۀ مـدارا بایـد چندسـطحی و چندوجهـی
نگریسـته شـود و میزان مدارای سیاسـی ،مذهبی ،اجتماعی و فرهنگی مردم در ابعاد و سـطوح
مختلـف بررسـی شـود.
 .1راهبرد سرمایۀ اجتماعی
سـرمایۀ اجتماعی وجوه گونا گون سـازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکههاسـت که
میتواند ،با تسـهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود بخشـد (پاتنام.)285 :1380 ،
چلبـی و امیرکافـی ( ،)18 :1385پاتنـام ( )146 :1380و سـیگلر و ژوسـلین ( )84 :2002سـرمایۀ
اجتماعـی را یکـی از عواملـی میداننـد کـه باعـث ارتقـای مـدارا نسـبت بـه دیگـران میشـود.
بدیـن معنـی کـه افـراد ،زمانـی کـه در شـبکههای اجتماعـی مختلـف قـرار میگیرنـد و تحـت
تأثی ِـر هنجارهـای موجـود در ایـن شـبکهها بـا اقـوام ،مذاهـب و اندیشـههای متفـاوت برخـورد
میکننـد ،نسـبت بـه زمانـی کـه در اینگونـه شـبکههای اجتماعـی شـرکت نمیکننـد (یعنـی در
مقایسـه بـا زمانـی کـه از سـرمایۀ اجتماعـی اندکـی برخوردارنـد) ،نگـرش مداراجویانهتـری نسـبت
محـوری امنیتیای
بـه اینگونـه تفاوتهـا نشـان میدهنـد .درواقـع سـرمایۀ اجتماعـی سیسـتم
ِ
اسـت کـه از بـروز خشـونت و کشـمکش جلوگیـری میکنـد و مـدارا را افزایـش میدهـد (فایـن،
 .)285 :1385بنابرایـن مسـئوالن و مدیـران کشـور میتواننـد بـا توجـه بیشـتر بـه امـر سـرمایۀ
اجتماعـی ،کـه بسـیاری از مؤلفههـا ازجملـه اعتمـاد ،احسـاس امنیـت ،ارتباطـات و پیوندهـای
شـبکهای را بـا خـود دارد ،در جهـت ارتقـای مـدارای اجتماعـی گامـیمؤثـر بردارنـد.
 .2راهبرد سرمایۀ فرهنگی
بوردیـو اصطلاح سـرمایۀ فرهنگـی را بـرای اشـاره به اطالعات یـا دانش دربارۀ باورها ،سـنتهای
فرهنگـی و معیارهـای رفتـاری خاصـی کـه موفقیـت و کامیابـی زندگـی را ارتقـا میدهنـد بـه کار
یبـرد .سـرمایۀ فرهنگـی یعنـی قـدرت شـناخت و قابلیـت اسـتفاده از کاالهـای فرهنگـی در
م 
هـر فـرد کـه دربرگیرنـدۀ تمایلات پایـدار فـرد اسـت و در خلال اجتماعیشـدن در فـرد انباشـته
میشـود (فکوهـی .)150 :1384 ،داشـتن سـرمایه در تمامـیابعـاد بهخصـوص سـرمایۀ فرهنگـی
را میتـوان راهـی بـرای تقویـت مـدارای جوانـان و ارتباطـات سـالم ،کاهـش نـزاع و درگیـری،
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برقـراری آرامـش و صلـح و امنیـت در جامعـه در نظـر گرفـت .در پژوهشهـای سـیگلر و ژوسـلین
( ،)128 :2002مقتدایـی ( )67 :1389و شـار عپور و همـکاران ( )94 :1388بـه طـرق مختلـف
اشـاره شـد کـه تحصیلات ،محصـوالت فرهنگـی و بهطورکلـی سـرمایۀ فرهنگـی رابطـۀ مسـتقیم،
مثبـت و معنـیداری بـا مـدارای اجتماعـی دارنـد .ایـن پژوهشهـا نشـان دادنـد افـرادی کـه
دارای سـرمایۀ فرهنگـی بیشـتری هسـتند ،بـرای مثـال ،تمایـل آنهـا بـه اسـتفاده و حمایـت از
محصـوالت فرهنگـی جامعـۀ خـود بیشـتر اسـت؛ گرایـش بـه تحصیلات و مطالعه و کسـب دانش
دارنـد؛ و انتظـار مـیرود کـه روحیۀ سـازشپذیری بیشـتری از خود در روابـط اجتماعی با دیگران
نشـان دهنـد .بـر ایـن اسـاس ،بـا برنامهریـزی مناسـب و توجـه هرچـه بیشـتر بـه موضوع سـرمایۀ
فرهنگـی در سـطح جامعـه ،میتـوان در جهـت ارتقـای مـدارای اجتماعـی گام برداشـت.
پیشینۀ پژوهش
کینگ مدارا را ،بر حسب موضوع ،به سه دستۀ مدارای هویتی ،سیاسی و رفتاری تقسیمبندی
کـرده اسـت .مـدارای هویتـی شـامل مـدارا نسـبت بـه ادیـان دیگـر (مـدارای دینـی) ،مدارا نسـبت
بـه افـراد ملیتهـای دیگـر (مـدارای ملیتـی) و مـدارا نسـبت بـه قومیتهـای دیگـر (مـدارای
قومیتـی) میشـود .مـدارای سیاسـی شناسـایی حـق گردهمایـی صاحبـان عقایـد مخالـف
و حـق اعتـراض بـرای گروههایـی اسـت کـه مـورد تأییـد فـرد نیسـتند .مـدارای رفتـاری تسـاهل
نسـبت بـه برخـی الگوهـای رفتـاری اسـت کـه از نظـر فـرد نادرسـت هسـتند و شـامل الگوهـای
روابـط جنسـیتی ،جـرم و مجرمـان میشـود (عسـگری و شـار عپور .)1388 ،پژوهشـگرانی کـه
ایـن نظریـه را بـرای سـنجش مـدارا بـه کار بردهانـد مـدارای اجتماعـی را بـا ابعـاد هویتی ،سیاسـی
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و رفتـاری سـنجیدهاند .وگـت مـدارا را گرایشـی رفتـاری در نظـر میگیـرد کـه در ایـن معنـا رفتـار
در مقابـل نگـرش قـرار میگیـرد .وی مـدارا را بـه سـه دسـته تقسـیمبندی میکنـد کـه بـا یکدیگـر
همپوشـانی دارنـد :مـدارای سیاسـی ،اخالقـی و اجتماعـی .منظـور او از مـدارای اجتماعـی مـدارا
نسـبت بـه حالتهـای مختلـف انسـانبودن اسـت؛ چـه ویژگیهایـی کـه از هنـگام تولـد همـراه
افـراد هسـتند ،مثـل رنـگ پوسـت و جنسـیت ،و چـه آنهایی که در طول زندگـی از طریق فرایند
اجتماعیشـدن کسـب میشـوند ماننـد زبـان صحبتکـردن ( .)Defilippis, 2001: 781بنابرایـن
ً
آن دسـته از پژوهشهایـی کـه از نظریـۀ وگـت بـرای تبیین مدارا اسـتفاده کردهانـد عموما مدارا را
مشـتمل بر سـه ُبعد مدارای سیاسـی ،اخالقی و اجتماعی مورد سـنجش قرار دادهاند که برخی
از پژوهشهـای داخلـی صورتگرفتـه بـه شـرح ذیلانـد.
نیکخـواه ،ولیپـور ،سـرافراز و آهـو قلنـدری ( )1399در پژوهشـی بـا عنـوان «ارزیابـی عوامـل
مؤثـر بـر مـدارای اجتماعـی» بـه مطالعـه و سـنجش میـزان مـدارای اجتماعـی و عوامـل مرتبـط بـا
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آن بـا روش پیمایشـی بیـن افـراد  18سـال بـه بـاال در شـهر بندرعبـاس پرداختنـد .نتایـج نشـان
داد کـه بیـن متغیرهـای جنسـیت ،سـن ،درآمـد و تحصیلات بـا متغیـر تحمـل اجتماعـی رابطـۀ
معنـیداری وجـود نـدارد ،امـا بیـن وضعیـت تأهـل و مـدارا رابطـۀ معنـیداری وجـود دارد.
نصراللهـی و قـادرزاده ( )1395در پژوهشـی بـا عنـوان «مـدارای اجتماعـی در جوامـع
چندفرهنگـی؛ مطالعـۀ پیمایشـی شـهروندان میانـدوآب» بـا الهـام از سنخشناسـی مـدارای
اجتماعـی پیترسـون کینـگ بـه بررسـی وضعیـت مـدارای اجتماعـی در بیـن شـهروندان  15تـا 50
سـاله شـهر میاندوآب میپردازند .بر مبنای نتایج تبیینی ،اشـکال سـرمایه (اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعـی) بـا مـدارای اجتماعـی در ابعـاد چهارگانـۀ آن رابطـۀ مسـتقیم دارد .همچنیـن ،بـا
شـدتیافتن جهتگیـری قومـی و دینـی پاسـخگویان ،مـدارای اجتماعـی کاهـش مییابـد.
جهانگیـری و افراسـیابی ( )1395در پژوهشـی تحـت عنـوان «بررسـی رابطـۀ سـرمایۀ
اجتماعـی بـا مـدارای سیاسـی دانشـجویان» بـه بررسـی رابطـۀ سـرمایۀ اجتماعـی و مـدارای
سیاسـی دانشـجویان پرداختند .نتایج پژوهش نشـان داد بین متغیرهای مشـارکت اجتماعی،
تعامـل اجتماعـی ،تعهـد اجتماعـی ،آ گاهـی اجتماعـی ،اعتمـاد اجتماعی ،فرایض مذهبی ،سـن
و مقطـع تحصیلـی بـا مـدارای سیاسـی رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد .نتایـج تحلیـل رگرسـیون
نشـان داد کـه متغیرهـای مشـارکت اجتماعی ،آ گاهـی اجتماعی ،تعامل اجتماعـی ،محل تولد،
اعتمـاد اجتماعـی و جنسـیت درمجمـوع  24درصـد واریانـس متغیـر وابسـته را تبییـن کردنـد.
مقتدایـی ( ،)1389بـا بررسـی عوامـل اجتماعـی و فرهنگـی مؤثـر بر مدارای اجتماعی ،نشـان
یکـه ابـراز وجـود ،اعتمـاد
داد جزماندیشـی رابطـۀ معکوسـی بـا مـدارای اجتماعـی دارد؛ درصورت 
اجتماعـی ،احسـاس امنیـت و تحصیلات رابطـۀ مثبـت و معنـیداری بـا مـدارا دارند.
شـهریاری ،خلیلـی و ا کبـری ( )1394در پژوهشـی بـا عنـوان «سـنجش رابطـۀ سـرمایۀ
اجتماعی با مدارای مذهبی» به بررسـی و سـنجش تسـاهل مذهبی و عوامل مؤثر بر آن ازجمله
سـرمایۀ اجتماعـی در بیـن دانشـجویان فردوسـی مشـهد بـا روش پیمایشـی پرداختهانـد .نتایـج
ایـن پژوهـش نشـان داد کـه سـرمایۀ اجتماعـی درونگروهـی بـر مـدارای مذهبـی تأثیـر منفـی ،و
سـرمایۀ اجتماعـی برونگروهـی تأثیـر مثبـت بـر آن دارد .همچنیـن تحصیلات و جنسـیت تأثیـر
مثبـت ،و سـن تأثیـر منفـی بـر مـدارای مذهبـی داشـته اسـت.
فیروزجائیـان ،شـار عپور و فـرزام ( )1395در پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی جامعهشـناختی
تأثیـر سـرمایۀ فرهنگـی بـر ارتباطـات بینفـردی بـا تأ کیـد بـر مـدارای اجتماعـی» بـه پژوهـش و
پیمایـش بیـن جوانـان  18تـا  35سـال در شـهر سـاری پرداختنـد .نتایـج پژوهش نشـان داد بین
سـرمایۀ فرهنگـی و ابعـاد آن بـا مـدارای اجتماعـی رابطـه و تأثیر معناداری وجـود دارد .همچنین
سـازۀ سـرمایۀ فرهنگـی توانسـت  31درصـد تغییـرات سـازۀ مـدارای اجتماعـی را تبییـن کنـد.
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ً
پژوهشهــای مرتبــط بــا مــدارا در خــارج از کشــور عمدتــا بــه دنبــال شناســایی عوامــل مرتبــط
بــا مــدارا از قبیــل تمایــات شــخصی یــا انتظــارات فــردی در ســطح خــرد هســتند (& Sullivan
 .)Transue, 1999: 625همچنیــن ا کثــر پژوهشهایــی کــه تا کنــون انجــام شــدهاند ،بهجــای
بررســی کنشه ـای واقعــی مرتبــط بــا مــدارا ،بیشــتر بــه دنبــال اصــول انتزاعــی مــدارا بودهانــد.
ویتنبــرگ و برتــروس )220 :2018( 1در پژوهــش خــود بــه بررســی برجســتهترین شــاخصهای
مــدارا نســبت بــه تفاوتهــا پرداختنــد .ابعــاد مــدارا در ایــن پژوهــش شــامل مــدارای عقیدتــی،
مــدارای گفتوگــو ،و مــدارای عملــی بــود .گیلینــگ ،ســایس و ورکوتــن )259 :2018( 2بــا اســتفاده
از نظریــۀ حــوزۀ اجتماعــی شــناختی و نظریــۀ هویــت اجتماعــی ،مــدارای اجتماعــی نســبت بــه
مســلمانان را بررســی کردنــد .بــه نظــر میرســد در پژوهشهایــی کــه تا کنــون انجــام شــدهاند،
مــدارای اجتماعــی بهعنــوان یــک خصیصــه و ویژگــی دیــده شــده اســت؛ درصورتیکــه بــر
مبنــای نظریــۀ ســاختیابی ،مــدارای اجتماعــی وضعیتــی اســت کــه در بســتری مناســب رخ
میدهــد و ایــن بســتر خــود بخشــی از فراینــد مداراســت و نــه از عوامــل مؤثــر بــر آن؛ وضعیتــی کــه
محصــول همســازی ســاختار و عاملیــت اســت .چنانچــه ریتــزر )302 :1392( 2نیــز بیــان میکنــد،
عملکرده ـای اجتماعــی بهطــور ذهنــی بــه دســت کنشــگر یــا شــرایط اجتماعــی ســاختاری کــه
کنشــگر در آن قــرار دارد خلــق نمیشــوند ،بلکــه عملکردهــا و ســاختار را همزمــان کنشــگر خلــق
میکنــد.
3
یــارم ،ا گــر و بوهمــان ( )2019در پژوهشــی بــا عنــوان «رویکــردی جدیــد بــرای مطالعــۀ مــدارا:
مفهومســازی و اندازهگیــری مــدارا» بــه بررســی تفــاوت مفهومــیمــدارا و تعصــب پرداختهانــد
و مــدارا را بــا ســه پارامتــر پذیــرش دیگــران ،احتــرام بــه دیگــران و درک تفاوتهــا مفهومســازی
کردنــد و بــا دو نظرســنجی ابتــدا در یــک کشــور واحــد (ســوئد) و ســپس در پنــج کشــور (اســترالیا،
دانمــارک ،ســوئد ،انگلســتان و ایــاالت متحــده) ارزیابــی کردنــد .نتایــج حاصــل از تحلیــل عاملــی
تأییــدی در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه پاس ـخدهندگان در سراســر کشــورها مــدارا را یکســان
درک میکننــد.
شــاهید و شــاهید )2016( 4در پژوهشــی بــا عنــوان «نقــش مــدارای اجتماعــی در همدلــی
و رضایــت زوجیــن» بــه بررســی رابطــۀ بیــن مــدارای اجتماعــی و همدلــی و رضایــت زوجیــن از
طریــق توزیــع پرسـشنامه بیــن  200زوج از ایالــت خیبــر پختونخــوا پا کســتان پرداختنــد .نتایــج
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پژوهــش نشــان داد کــه بیــن مــدارای اجتماعــی و همدلــی و رضایــت زوجیــن همبســتگی مثبــت
و معنــادار ،و بیــن میــزان مــدارای اجتماعــی در مــردان و زنــان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد و
مــدارای اجتماعــی در زنــان بیشــتر از مــردان اســت.
ســینتانگ 1و همــکاران ( )2013در مقال ـهای بــا عنــوان «فرهنــگ مــدارا در خانوادههــای
تازهمســلمان در مالــزی» بــه دنبــال برجســتهکردن مــدارا در جامعــۀ کثرتگــرای مالــزی بودنــد.
نتایــج نشــان داد زندگــی در محیطــی کــه چنددینــی امــری عــادی تلقــی شــده و همچنیــن
توســعۀ مذهبــی و مــدارای فرهنگــی کــه در بیــن خانوادهه ـای آن منطقــه وجــود دارد باعــث
رشــد بهتــر درک متقابــل احتــرام و مــدارا بــه مســلمان جدیــد میشــود و در نهایــت بــه پاســخ
حمایتــی از جانــب خانــوادهای کــه بهتازگــی ســبک زندگــی جدیــد را بهعنــوان مســلمان پذیرفتــه
منجــر میشــود .درمجمــوع ،مــدارای فرهنگــی از طریــق ارتباطــات و رویارویــی بــا جوامــع دینــی
متفــاوت جانشــین اصــول اخالقــی قبلــی مالــزی شــد.
وایز و دریسکل )2017( 2به بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مدارا و ابعاد آن شامل مدارای
هویتی ،مدارای مذهبی و مدارای رفتاری در آمریکا پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان داد افراد
با میزان مشارکت مدنی و تعامل اجتماعی زیاد از مدارای اجتماعی زیادی برخوردارند.
مبانی نظری پژوهش
ا گــر مــدارای اجتماعــی را نوعــی کنــش از طــرف کنشــگران تلقــی کنیــم کــه تعامــات و ارتباطــات
اجتماعــی را تســهیل میکنــد و گرایــش بــه رفتــار مســالمتآمیز را بهعنــوان منــش تأییدشــده
بــه همــراه دارد ،بــا توجــه بــه تعاریــف و دیدگاههــا و شــاخصهای مطر حشــده در زمینــۀ
مــدارای اجتماعــی ،میتــوان نقــش همبســتگی اجتماعــی ،فرهنگــی ،همدلــی ،پیوندهــای
اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،احســاس امنیــت و بردبــاری اجتماعــی
را در ارتقــا و تحکیــم آن اساســی دانســت .وجــود شــاخصههای ذکرشــده و تجمیــع ویژگیهــا
و عناصــر مشــترک آنهــا مــا را بــه ســمت واژهه ـای «ســرمایۀ اجتماعــی و ســرمایۀ فرهنگــی»
ســوق میدهــد .بــرای تحلیــل و نشــاندادن میــزان تأثیــر و رابطــۀ میــان ســرمایۀ اجتماعــی و
ســرمایۀ فرهنگــی و مــدارای اجتماعــی میتــوان نظریــۀ عمــل بوردیــو را بــه کار بســت« .بوردیــو
بــرای تحلیــل و تبییــن کنشه ـای اجتماعــی از مفاهیمــیهمچــون منــش 3و میــدان 4بهــره
1. Sintang et al.
2. Wise & Driskell
3. nature
4. field
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یبــرد .نظریــۀ عمــل بوردیــو در پرتــو دیالکتیــک دو مفهــوم منــش و میــدان بنــا شــده اســت»
م 
( .)Parker, 2000: 44بوردیــو منــش را بهمنزلــۀ نظامــیاز طبایــع تعریــف میکنــد .مجموع ـهای
از خلقوخوهـای فراهمآمــده در شــخصیت کنشــگر کــه ناشــی از فراینــد اجتماعیشــدن اســت و
بــه نحــوۀ مواجهــۀ کنشــگر بــا موقعیته ـای مختلــف جهــت میدهــد (Bourdieu & Passeron,
 .)1996: 107بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت رفتــار افــراد جامعــه (منــش) در موقعیتهــای
مختلــف اجتماعــی (میــدان) بــا نحــوۀ جامعهپذیــری و ســاختارهای اجتماعــی در ارتبــاط اســت.
ا گــر فــرد در فراینــد جامعهپذیــری گذشــت ،فــدا کاری ،پذیــرش فرهنــگ و افــکار مخالــف ،صبــر
و همدلــی را در مواجهــه بــا دیگــران بهخوبــی نیامــوزد و ســاختارهای اجتماعــی بهویــژه آمــوزش
و پــرورش ،دانشــگاه ،فرهنــگ و ارشــاد بــرای رفتــار مداراجویانــه ارزشــی قائــل نباشــند ،منــش
شــکلگرفته در افــراد آمیــزهای از کمتحملــی ،نابردبــاری ،خودمحــوری ،خشــونت و درگیــری ،و
بیاعتمــادی خواهــد بــود.
در نظریــۀ بوردیــو ،مفهــوم میــدان قائــم بــه قواعــدی اســت کــه بــر آن حا کمیــت دارنــد و
قلمــرو آن را تعییــن میکننــد .از ایــن جهــت همــۀ کنشــگرانی کــه ذیــل میــدان اجتماعــی خاصــی
فعالیــت میکننــد دس ـتکم از نوعــی منــش مشــترک برخوردارنــد (جمشــیدیها و پرســتش،
 .)52 :1386بــرای مثــال ،ا گــر شــرایط جامعــه بــه گون ـهای باشــد کــه پرخاشــگری ،نــزاع و عــدم
مــدارا بهعنــوان راهــی مناســب بــرای رســیدن بــه اهــداف و مــدارا پارامتــری منفــی و نشــانۀ ضعــف
قلمــداد شــود ،آنگاه در چنیــن میدانــی مجموع ـهای از خلقوخوهایــی (منــش) را کنشــگران
بــروز میدهنــد کــه در هــر موقعیتــی بایــد منتظــر نــزاع ،درگیــری ،عــدم مــدارا و پرخاشــگری
باشــیم« .از نظــر بوردیــو ،میــدان عرص ـهای اســت اجتماعــی بــرای نــزاع بــر ســر منابــع منافــع و
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دسترســی بــه آنهــا» ( .)Whitham, 2007: 69بوردیــو کنــش اجتماعــی را بــا توجــه بــه موقعیــت
منــش در میــدان تبییــن میکنــد .موقعیــت کنشــگران وابســته بــه ســرمایۀ 1آنهاســت و بنابــر
مقــدار و نــوع ســرمایهای کــه دارنــد جایگاهشــان در فضــای میــدان مشــخص میشــود (:2002
 .)73بــه عقیــدۀ بوردیــو ،در هــر میدانــی میــان بازیگــران یــا گروهه ـای اجتماعــی ،چهــار نــوع
ســرمایه (فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و نمادیــن) ردوبــدل میشــود (Defilippis, 2001:
 .)783بــر ایــن اســاس ،از ســرمایۀ اجتماعــی (کــه طیفــی وســیع از مؤلفهه ـای اثرگــذار بــر کنــش
و کنشــگران را شــامل میشــود) و ســرمایۀ فرهنگــی بهعنــوان متغیــر مســتقل درمــورد مــدارای
اجتماعــی و از نظریــۀ عمــل (یــا منــش و میــدان) بوردیــو بــرای تحلیــل رابطــۀ میــان ســرمایۀ
اجتماعــی و مــدارای اجتماعــی اســتفاده شــد.
1. Capital

راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تأ کید بر نقش سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی

ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺪاراي ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ﻣﺪاراي ﻫﻮﯾﺘﯽ

ﻣﺪاراي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺪاراي ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﺪاراي رﻓﺘﺎري

ذﻫﻨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻋﯿﻨﯽ

ﻧﻬﺎدي

شکل  .1مدل نظری رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی با مدارای اجتماعی

فرضیهها
 .1میزان مدارای اجتماعی بر حسب گروه سنی ،جنسیت و وضعیت تأهل متفاوت است.
 .2بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن (پیوند اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و احساس امنیت)
و مدارای اجتماعی رابطه وجود دارد.
 .3بیــن ســرمایۀ فرهنگــی و ابعــاد آن (ســرمایۀ فرهنگــی ذهنــی ،عینــی و نهــادی) و مــدارای
اجتماعــی رابطــه وجــود دارد.
 .4سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی بر میزان مدارای اجتماعی در استان مازندران
تأثیرگذارند.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
 .1مدارای اجتماعی :مدارای اجتماعی را میتوان «توجه به دیگران ،ارزشمندشمردن تفاوتها،
پلزدنبرشکافهایفرهنگی،نپذیرفتناندیشههایقالبیغیرمنصفانه ،کشفزمینههایمشترک،
ار جنهادن به تنوع و توانایی زندگی ،اجازهدادن به دیگران برای زندگی ،توانایی اعمال نگرشی عینی
و منصفانه بر عقاید ،اعمال ،مذهب ،ملیت و همۀ موارد متفاوت از دیدگاه فرد تعریف کرد» (Lyness,
 .)2006: 2برای سنجش مدارای اجتماعی در این پژوهش از ترکیب مدل کینگ 1و وگت 2با چهار مؤلفۀ
مدارای عقیدتی ،مدارای هویتی ،مدارای سیاسی و مدارای رفتاری استفاده شد.
1. King
2. Vogt
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 .1.1مدارای عقیدتی :1مدارا نسبت به وجود یا بیان و یا تبلیغ عقایدی مخالف با عقاید عامل
تساهل ،مثل باور به دگراندیشی ،نسبیگرایی فرهنگی عدم تعصب ،باور به آزادی عقیدۀ دیگران.
 .2.1مدارای سیاسی :2منظور از مدارای سیاسی مدارا نسبت به اعمال افراد در فضای
عمومی یا احترام به آزادیهای مدنی دیگران است (.)Witenberg & Butrus, 2018: 220
مدارای سیاسی شناسایی حق گردهمایی صاحبان عقاید مختلف و ایجاد نهادهای
حلوفصل تضادها و حق اعتراض در قالب نشریات یا راهپیماییها را میپذیرد.
 .3.1مدارای هویتی :3اعمال مدارا نسبت به ویژگیهای غیراختیاری دیگران مانند
ملیت ،جنسیت ،نژاد ،طایفه ،زبان ،دین و ...را مدارای هویتی مینامند.
 .4.1مدارای رفتاری :4مدارا نسبت به رفتارهای مختلف دیگران (قانونی ،غیرقانونی)
مانند روابط جنسی ،رفتار با مجرمان و تساهل نسبت به بعضی از جرمها در جامعه.
جدول  .1تعریف عملیاتی مؤلفههای مدارای اجتماعی
نام متغیر

مدارای
اجتماعی

شاخص

تعریف عملیاتی

تعداد گویه

مدارای عقیدتی

تحمل عقاید مخالف ،عدم تعصب ،باور به آزادی دیگران،
باور به دگراندیشی

5

مدارای هویتی

مدارا با افراد دارای ملیت ،جنسیت ،نژاد ،طایفه،
زبان و دین مختلف

4

مدارای سیاسی

حقدادن برای گردهمایی مخالفان،حق اعتراض
در قالب روزنامهها و راهپیماییها

4

مدارای رفتاری

مدارا نسبت به رفتارهای مختلف قانونی و غیرقانونی دیگران،
تساهل نسبت به مجرمان ،روابط جنس مخالف

9

 .2سرمایۀ اجتماعی :سرمایۀ اجتماعی وجوه گونا گون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد،
هنجارها و شبکههاست که میتوانند ،با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود
بخشند .سرمایۀ اجتماعی مانند سایر سرمایهها مولد است و امکان دستیابی به اهداف
مشخص را فراهم میکند (پاتنام .)285 :1380 ،برای سنجش سرمایۀ اجتماعی پس از مطالعه
و بررسی دیدگاههای مختلف و کسب نتیجهای مطلوب از ترکیب دیدگاه بوردیو و پاتنام
استفاده شد .بدین منظور ،سه مؤلفۀ اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت و پیوند اجتماعی
برای سنجش سرمایۀ اجتماعی به کار گرفته شدند.
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1. Dimensions of Tolerance
2. Dimensions of Political
3. Dimensions of Identity
4. Dimensions of Dehavioral

راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تأ کید بر نقش سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی

 .1.2پیوند اجتماعی :به همبستگی افراد با هنجارهای اجتماعی اطالق میشود که از
ترکیب مؤلفههای وابستگی ،اعتقاد ،تعهد و مشارکت به وجود میآید (صدیق سروستانی،
 .)36 :1386پیوندهای اجتماعی ارائۀ اطالعات به شهروندان را به لحاظ ّکمیو کیفی افزایش
میدهند و سبب میشوند نگرش افراد به بیرون گروه تغییر یابد (.)Robinson, 2010: 495
 .2.2اعتماد اجتماعی :عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در موقعیت اجتماعی
که این تمایل بر حس اطمینان به این نکته مبتنی است که دیگران به گونهای که انتظار
میرود عمل خواهند کرد و شیوهای حمایتکننده در پیش خواهند گرفت .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻄﻤـﺌﻦﺑـﻮدن درﺑـﺎرۀ ﻛـﻨﺶﻫـﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮان در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ (.)Halpern, 2003: 90
 .3.2احساس امنیت :امنیت عبارت است از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)،
احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافتهای شخصی) (امیرکافی،
 .)2 :1387به اعتقاد بوزان ،1ا کثر تهدیدهایی که متوجه افراد است ناشی از این حقیقت است
که افراد در محیط انسانی به سر میبرند و این محیط موجد انواع فشارهای اجتنابناپذیر
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است (.)45 :1378
جدول  .2تعریف عملیاتی مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی
نام متغیر

سرمایۀ
اجتماعی

شاخص

ابعاد عملیاتی

تعداد گویهها

احساس امنیت

واهمه نداشتن از حضور در عرصههای اجتماعی،
مشارکت با فراغ بال در جامعه ،واهمه نداشتن از آینده

4

صداقت در رفتار و گفتار ،اعتماد در معامالت ،اعتقاد به
اعتماد اجتماعی
عدالت در امور ،تعامل با انجمنها و گروههای اجتماعی

4

پیوند اجتماعی

ارتباط با دوستان ،آشنایان ،نهادها و ادارات

4

 .3سرمایۀ فرهنگی :بوردیو اصطالح سرمایۀ فرهنگی را برای اشاره به اطالعات یا دانش
دربارۀ باورها ،سنتهای فرهنگی و معیارهای رفتاری خاصی که موفقیت و کامیابی زندگی را
ارتقا میدهند به کار میبرد (سعیدسلطانی ،علیزاده اقدم و کوهی .)180 :1391 ،برای سنجش
سرمایۀ فرهنگی بر اساس دیدگاه بوردیو این سرمایه به سه بخش سرمایۀ فرهنگی ذهنی،
عینی و نهادی تقسیمبندی شد.
2
 .1.3سرمایۀ فرهنگی ذهنی  :این سرمایه بهواسطۀ تالش ،تجربه و استعداد فرد حاصل
میشود و با مرگ دارندۀ آن از بین میرود و نمیتوان آن را به دیگری انتقال داد .به بیان دیگر،
سرمایۀ فرهنگی در شکل تجسمیافتهاش صورتی از قابلیت یا توانایی را به خود میگیرد که
1. Buzan
2. Embodied Capital
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نمیتوان آن را از حاملش جدا کرد .درواقع کسب سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته نیازمند صرف
وقت برای آموختن و یا آموزشدادن است (محمدی ،ودادهیر و محمدی.)9 :1391 ،
 .2.3سرمایۀ فرهنگی عینی :1یکی از بدیهیترین و عینیترین اشکال سرمایۀ فرهنگی
مصرف کاالهای مختلف فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است که خود میتواند
تابعی از متغیرهای گونا گون فردی و اجتماعی قرار بگیرد .سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته در
اشیای مادی و رسانهها نظیر نوشتار ،نقاشی و ابزار و نظایر آن و بهطورکلی در مادیت آن
انتقالپذیر است؛ لذا کاالهای فرهنگی را میتوان هم بهصورت مادی (که به سرمایۀ اقتصادی
منجر میشود) و هم بهصورت نمادی (که به سرمایۀ فرهنگی منجر میشود) تخصیص داد
(سعیدسلطانی و همکاران.)189 :1391 ،
 .3.3سرمایۀ فرهنگی نهادی :2الزمۀ سرمایۀ فرهنگی نهادی ،قبل از هر چیز ،وجود افراد
باصالحیت و مستعد برای کسب انواع مدارک تحصیلی و دانشگاهی است .از طرف دیگر،
مستلزم وجود نهادهای رسمی ،که این مدارک تحصیلی را صادر کنند و به آنها رسمیت
بخشند ،است (محمدی ،ودادهیر و محمدی.)9 :1391 ،
جدول  .3تعریف عملیاتی مؤلفههای سرمایۀ فرهنگی
نام متغیر

سرمایۀ فرهنگی

شاخص

ابعاد عملیاتی

تعداد گویهها

بعد ذهنی

تمایل به فعالیت در امور هنری و رخدادهای فرهنگی؛
عالقهمندی به فعالیتهای هنری مثل موسیقی،
خطاطی ،نقاشی ،ورزش ،بازدید از نمایشگاه ،حضور در
کالس زبان و تسلط به زبانهای خارجی

4

بعد عینی

برخورداری از وسایل و امکانات مثل کتابخانۀ شخصی،
کامپیوتر ،ادوات موسیقی ،اینترنت ،تجهیزات ورزشی،
دوربین عکاسی و فیلمبرداری؛ خلق آثار فرهنگی مثل
هنرهای دستی ،نمایشی ،شعر ،موسیقی ،تألیفات؛
دسترسی به کاالهای فرهنگی

4

داشتن گواهینامههای معتبر آموزشی و فرهنگی ،مدارک
بعد نهادی تحصیلی ،اسناد فرهنگی و هنری ثبتشده؛ داشتن
کارتهای عضویت نهادهای فرهنگی و هنری

4

روش پژوهش
روش مورداستفاده در این پژوهش ّکمیو از نوع پیمایشی 3و ابزار گردآوری دادهها مطالعات
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1. Objectified capital
2. Presuppositions capital
3. Survey
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اسنادی و کتابخانهای و پرسشنامه است .جامعۀ آماری پژوهش پیش رو تمام افراد جوان و
میانسال (15ـ 44سال) سا کن استان مازندران است که طبق آخرین سرشماری 4,538,817
نفرند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 1برابر با  384نفر است که برای دقت بیشتر
و دادههای ازدسترفته به  400نفر افزایش یافت .روش نمونهگیری در این پژوهش از نوع
نمونهگیری احتمالی است .از میان انواع نمونهگیری احتمالی ،از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد .با استفاده از این روش ،پس از تعیین حجم نمونه ،استان
مازندران به  3منطقۀ شرق ،مرکز و غرب تقسیمبندی شد و سه شهر ساری ،آمل و تنکابن از هر
منطقه برگزیده شدند و در نهایت ،بهتناسب جمعیت هر شهر و ردۀ سنی ،نمونۀ موردمطالعه
بر اساس میزان تقریبی جمعیت هر خوشه انتخاب شد .با توجه به ماهیت موضوع پژوهش
و مفاهیم و متغیرهای آن ،دادههای موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامۀ محققساخته
جمعآوری شدند .برای اطمینان از پایایی نتایج ،از روش آلفای کرونباخ 2استفاده شد .برای
این منظور ،با استفاده از اطالعاتی که از  30نمونه جمعآوریشد ،پایایی پرسشنامه بررسی
شد و برای هرکدام از شاخصها که بهصورت طیف طراحی شده بودند ضریب آلفا محاسبه
شد که شاخصها دارای پایایی زیاد (همۀ شاخصها باالی  )0/7و موردقبولی بودند.
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار اسپیاساس 3و ایموس 4استفاده شد،
بهطوریکه برای توصیف دادهها از آمارههای توصیفی (شاخصهای تمایل به مرکز مانند
میانگین و توزیعهای فراوانی مطلق و انحراف معیار) و برای تحلیل استنباطی از آزمون تفاوت
میانگین (تیتست) ،آزمون همبستگی و رگرسیون ،و بهمنظور آزمون مدل نظری از نرمافزار
مدلسازی معادلۀ ساختاری  Amosاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
اطالعات این پژوهش از بین  400نفر در دو گروه سنی جوان و میانسال ( 44-15سال) استان
مازندران جمعآوری شده است .اشترا ک سنی پاسخگویان (نما) در سن  33سال از همه
بیشتر بود .گروه سنی جوانان تعداد  188نفر ( )%47و میانساالن  212نفر ( )%53را تشکیل
میدهند .همچنین  196نفر از پاسخگویان زن و  204نفر مرد هستند .بیشترین پاسخگویان
مربوط به سطح تحصیالت دیپلم و پایینتر با تعداد  169نفر ( )%42/25و کمترین پاسخگویان
1. Cochran
2. Cronbach Alpha
3. Spss
4. Amos
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مربوط به سطح تحصیالت فوقلیسانس و باالتر با تعداد  68نفر ( )%17هستند .تعداد
پاسخگویان با سطح تحصیالت کاردانی و کارشناسی نیز  163نفر ( )%40/75است.
بعد از آمادهسازی اطالعات ،روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل از طریق دو نرمافزار
 spssو  Amosبررسی شد .فرضیههای پژوهش از طریق آمارههای مقایسۀ میانگینها (آزمون
تی) ،تحلیل واریانس و پیرسون مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج فرضیۀ اول (جدول  )4نشان
داد که بین جنسیت (تی -1/815 :و سطح معناداری ،)0/072 :سن (تی 0/361 :و سطح
معناداری )0/718 :و وضعیت تأهل (تی 0/934 :و سطح معناداری )0/735 :و میزان مدارای
اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد .به عبارت دیگر ،زن یا مرد بودن ،جوان یا میانسال
بودن و متأهل یا مجرد بودن تفاوت معناداری را در میزان مدارای اجتماعی پاسخگویان به
وجود نمیآورد.
جدول  .4آزمون تفاوت میانگینهای مدارای اجتماعی بر حسب جنسیت ،سن و تأهل
متغیرها
جنسیت
گروه سنی
وضعیت تأهل و
مدارا اجتماعی
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فراوانی

تفاوت میانگین

زن

196

38/62

مرد

204

39/58

جوان

188

41/36

میانسال

212

42/24

متأهل

145

41/82

مجرد

255

39/13

آماره تی

سطح معناداری

-1/815

0/072

0/361

0/718

0/934

0/735

جــدول  5تأثیــر ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد آن (احســاس امنیــت ،اعتمــاد اجتماعــی و
پیونده ـای اجتماعــی) در تغییــر مــدارای اجتماعــی را نشــان میدهــد .چــون میــزان ســطح
معنــاداری ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد آن کمتــر از  0/05اســت ،رابطــۀ آمــاری معنــیداری
بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و هریــک از مؤلفهه ـای آن بــا تغییــر مــدارای اجتماعــی وجــود دارد
(ســرمایۀ اجتماعــی ضریــب همبســتگی پیرســون 0/62 :و ســطح معنــاداری 0/000 :و ابعــاد
ســرمایۀ اجتماعــی شــامل اعتمــاد اجتماعــی بــا ضریــب همبســتگی پیرســون 0/64 :و ســطح
معنــاداری ،0/000 :احســاس امنیــت بــا ضریــب همبســتگی پیرســون 0/68 :و ســطح معنــاداری:
 0/000و پیونــد اجتماعــی بــا ضریــب همبســتگی پیرســون 0/58 :و ســطح معنــاداری.)0/005 :
بــا توجــه بــه مقــدار و عالمــت مثبــت ضریــب همبســتگی دادهشــده در جــدول  ،5ایــن رابطــه
مســتقیم ،مثبــت و قــوی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــا افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی و هریــک از
ابعــاد آن (اعتمــاد اجتماعــی ،احســاس امنیــت و پیونــد اجتماعــی) میــزان مــدارای اجتماعــی
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ارتقــا مییابــد .ایــن نتایــج ثابــت میکنــد کــه یکــی از راهبرده ـای مؤثــر بــرای ارتقــای مــدارای
اجتماعــی توجــه بــه مقولــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد آن اســت .هرچــه در جامعــه میــزان اعتمــاد
اجتماعــی ،احســاس امنیــت و ارتباطــات و پیونده ـای اجتماعــی بیشــتر باشــد افــراد جامعــه
رفتــار مداراجویان ـهای از خــود نشــان خواهنــد داد.
جدول  .5تأثیر سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن در تغییر مدارای اجتماعی
متغیرها

مدارای اجتماعی
ضریب همبستگی

سطح معناداری

اعتماد اجتماعی

0/64

0/000

احساس امنیت

0/68

0/000

پیوند اجتماعی

0/58

0/005

سرمایۀ اجتماعی

0/62

0/000

جدول  6رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و مؤلفههای آن را با تغییر مدارای اجتماعی نشان
میدهد .چون سطح معناداری متغیرها کمتر از مقدار ّ
معین  0/05است ،رابطۀ آماری
معنیداری بین راهبرد سرمایۀ فرهنگی و مؤلفههای آن با تغییر مدارای اجتماعی وجود
دارد .با توجه به مقدار و عالمت مثبت ضریب همبستگی بهدستآمده در جدول ( 6سرمایۀ
فرهنگی با ضریب همبستگی پیرسون 0/296 :و سطح معناداری ،0/000 :ابعاد سرمایۀ فرهنگی
شامل سرمایۀ فرهنگی ذهنی با ضریب همبستگی پیرسون 0/240 :و سطح معناداری،0/000 :
سرمایۀ فرهنگی عینی با ضریب همبستگی پیرسون 0/196 :و سطح معناداری 0/000 :و سرمایۀ
فرهنگی نهادی با ضریب همبستگی پیرسون 0/272 :و سطح معناداری ،)0/004 :این رابطه با
مدارای اجتماعی مستقیم و مثبت است .به عبارت دیگر ،با افزایش سرمایۀ فرهنگی و هریک
از ابعاد آن (ذهنی ،عینی و نهادی) ،میزان مدارای اجتماعی ارتقا مییابد.
جدول  .6تأثیر سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آن در تغییر مدارای اجتماعی
متغیرها

مدارای اجتماعی
ضریب همبستگی

سطح معناداری

سرمایۀ فرهنگی ذهنی

0/240

0/000

سرمایۀ فرهنگی عینی

0/196

0/000

سرمایۀ فرهنگی نهادی

0/272

0/004

سرمایۀ فرهنگی

0/296

0/000

ســال اول
شماره دوم
تابستان 1400

151

مقاله

برازش مدل رگرسیون
برای بررسی فرضیۀ چهارم ،یعنی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی در تغییر مدارای
اجتماعی ،پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل ،که در جدول  7آمده است ،به ارائۀ مدل
برازشیافته میپردازیم.
جدول  .7آمارههای برازش مدل ساختاری مدارای اجتماعی
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده انحراف معیار خطا دوربین ـ واتسون
0/94

0/92

0/91

2/705

0/94

تحلیــل نتایــج مــدل رگرســیونی جــدول  7نشــان میدهــد راهبــرد ســرمایۀ اجتماعــی و
ســرمایۀ فرهنگــی در تغییــر مــدارای اجتماعــی جامعــۀ آمــاری پژوهــش بــا ضریــب تعییــن 0/91
تأثیرگــذار بــوده اســت .بــر اســاس دادهه ـای جــدول ،نتیجــه میگیریــم مــدل از کفایــت الزم
برخــوردار اســت.
با استفاده از آزمون رگرسیون ،میزان تأثیر متغیرهای سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی
بر متغیر مدارای اجتماعی به دست آمد که حا کی از تأثیر و سهم  38درصدی دو مؤلفۀ سرمایۀ
اجتماعی و فرهنگی بر مدارای اجتماعی است (جدول .)7
جدول  .8خالصۀ مدل رگرسیونی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی بر مدارای اجتماعی
خطای برآورد

تعدیل مربعات آر

مجذور آر

آر

7/780

/382

/385

/303

متغیر مستقل :سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی

مدل
1

a

متغیر وابسته :مدارای اجتماعی

همچنین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی  29درصد و سرمایۀ فرهنگی  39درصد بر روی مدارای
اجتماعی تأثیر میگذارند (جدول .)8
جدول  .9ضرایب رگرسیونی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی بر مدارای اجتماعی
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ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

سطح معناداری

t

0/000

23/111

-

0/000

5/405

0/393

0/061

0/042

2/360

0/289

0/070

مدل

بتا

خطای انحراف

B

2/558

59/125

ثابت

0/332

سرمایۀ فرهنگی

0/165

سرمایۀ اجتماعی

متغیر وابسته :مدارای اجتماعی

1
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این نتایج حا کی از نقش اثرگذار دو مؤلفۀ سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اجتماعی بر ارتقای
مدارای اجتماعی است.
شکل  .2مدل ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدارای اجتماعی

Degrees of freedom=34 chi-square= 32/46 sig=0/08 RMSEA=0/04
مدل نظری پژوهش به کمک نرمافزار ایموس مورد آزمون قرار گرفت .این مدل تأثیر
مستقیم مؤلفۀ اصلی پژوهش ،یعنی سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی ،را بر مدارای
اجتماعی نشان میدهد .بر اساس اطالعات شکل  ،2سرمایۀ اجتماعی ( )Beta: 0/29و
سرمایۀ فرهنگی ( )Beta: 0/39تأثیر مستقیم بر مدارای اجتماعی دارند .به بیانی دیگر ،تغییر
یک انحراف استاندارد در سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی باعث تغییر  0/29و 0/39
انحراف استاندارد در میزان مدارای اجتماعی میشود .همچنین سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ
فرهنگی توانستهاند  38درصد تغییرات مدارای اجتماعی را تحلیل کنند.
بحث و نتیجهگیری
مفهــوم مــدارا گســترۀ وســیعی از زمینههــای مختلــف نظیــر مــدارای دینــی ،قومــی ،اخالقــی،
سیاســی ،فرهنگــی ،جنســیتی ،قومــی ،ملیتــی و نــژادی را دربرمیگیــرد و از متغیرهــای متعــددی
همچــون بافتــاری ،تاریخــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و جامعهشــناختی اثــر میپذیــرد .بــا وجــود
اقبــال عمومــی و علمــی بــه مفهــوم مــدارا ،بهویــژه در آغــاز قــرن بیس ـتویكم ،هنــوز ایــن
مفهــوم از لحــاظ مفهومــی و سنخشناســی عقــب مانــده و توســعه نیافتــه اســت .ایــن مســئله
ً
در ایــران بهمراتــب حادتــر اســت؛ چرا كــه پژوهــش دربــارۀ مــدارا عمدتــا متوجــه ریشــههای
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ادبــی دینــی شــده و معــدودی نیــز بــه پژوهشهــای ّكمــی پرداختهانــد .درنتیجــه ،تمركــز را از
مبانــی و ریش ـههای مــدارا بــه ظواهــر آن فروكاســته اســت .ازای ـنرو ،نــه تعریــف دقیــق ،روشــن
و مورداجماعــی از مــدارا وجــود دارد ،نــه دایــرۀ مفهومــی مــدارا بهدقــت تعییــن شــده و نــه
راهکاره ـای مؤثــری متناســب بــا فضــای جامعــه ارائــه شــده اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ســرمایۀ فرهنگــی و ســرمایۀ اجتماعــی موجــب ارتقــای
مــدارای اجتماعــی در جامعــه میشــوند .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه تنــوع اقــوام ،طوایــف و
مذاهــب در ایــران و اینکــه در حــوزۀ مدیریتــی اقــوام ،عوامــل گونا گونــی را مانــع دس ـتیابی بــه
مــدارا میداننــد کــه شــیوع تبعیــض و نابرابــری یکــی از مخربتریــن و مهمتریــن آنهاســت؛
بنابرایــن درک احساســات قومــی ،هویتبخشــی و تشخصبخشــی اقــوام و احتــرام بــه حقــوق
اقلیتهــا در قانــون اساســی کشــور ،فرصتســازی و تعبیــۀ ســازوکارهای مشــارکت ملــی بــرای
آنهــا ،اجتنــاب از وحــدت مکانیکــی اقــوام و تمرکــز بــر وحــدت اســتراتژیک ،پرهیــز از راهبــرد
امنیتــی نســبت بــه اقــوام و قــراردادن راهبــرد مذا کــره و گفتوگــو بــا اقــوام بهجــای آن بــا هــدف
تأمیــن امنیــت ملــی کشــور ،آزادســازی نیــروی بالقــوۀ ناحیهگرایــی از طریق توزیع قدرت سیاســی
ـ اداری ملــی در تمامــیمناطــق جغرافیایــی کشــور در چارچــوب الگویــی متعــادل و متــوازن ،و
باالخــره برقــراری عدالــت جغرافیایــی و توزیــع عادالنــۀ نتایــج توســعۀ ملــی در بیــن بخــش مرکــزی
و مناطــق پیرامونــی تــا انــدازۀ بســیاری میتواننــد بــه ایجــاد تفاهــم ملــی ،یکپارچگــی ،اطمینــان
اجــزای ملــت بــه یکدیگــر و گســترش روحیــۀ صمیمیــت ملــی و مــدارای اجتماعــی کمــک کننــد
و پایههـای اقتــدار و امنیــت ملــی کشــور را محکــم کننــد کــه البتــه تحقــق ایــن امــر عــزم نخبــگان
ابــزاری (مدیــران و مســئوالن اجرایــی) و فکــری (روش ـنفکران ،روزنام هنــگاران ،دانشــجویان
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و )...را در دو ســطح ملــی و منطق ـهای ـ محلــی میطلبــد (مطلبــی.)66 :1387 ،
گسس ـتهای فرهنگــی و اجتماعــی ،افزایــش نــزاع و خشــونت ،رواج فردگرایــی ،و کاهــش
اعتمــاد و احســاس امنیــت ازجملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر میــزان مــدارای اجتماعــی هســتند.
بنابرایــن میتــوان بــا توســل بــه راهبردهایــی چــون تقویــت شــبکههای اجتماعــی ،برقــراری
امنیــت و تقویــت اعتمــاد بیــن افــراد ،ارتقــای بینــش و شــناخت فرهنگــی ،توســعۀ روابــط
اجتماعــی و همیــاری از طریــق نهادهایــی چــون وزارت آمــوزش و پــرورش؛ وزارت علــوم،
تحقیقــات و ّفنــاوری؛ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛ و ســازمان صداوســیما بــر میــزان مــدارای
اجتماعــی در جامعــه افــزود .همچنیــن مفهــوم مــدارا بایــد بــه گفتمــان سیاســی و اجتماعــی
جامعــۀ ایــران بازگــردد تــا تالطمه ـای موجــود در جامعــه كاســته شــود و آرامــش هــم در ســطح
تصمیمگیــران و مســئوالن و هــم در جامعــه افزایــش یابــد .از همیــن روی ،مدارامحــوری در
كنشــگری ،تصمیمگیــری و قضاوتهــا میتوانــد الگــوی ارزشــمندی بــرای رفتــار مــردم در جامعــۀ
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ایــران باشــد .چنیــن گفتمانــی در ســطح قضــاوت و ارزیابــی هــم میتوانــد عرصــه را بــرای حضــور
همــۀ ســایق و عقایــد در قــدرت بــاز كنــد .تغییــر چنیــن نگرشــی از ســوی نهادهـای حا كمیــت و
ً
مســئوالن یقینــا بــر جامعــه و مــردم هــم تأثیرگــذار خواهــد بــود و مهمتریــن نتیجــۀ چنیــن تأثیــری
میتوانــد افزایــش همدلــی و ارتقــای مــدارای اجتماعــی باشــد.
نقــش رســانهها و خانــواده در ارتقــای ســواد رســانهای ،آ گاهــی اجتماعــی ،آمــوزش قوانیــن
و حقــوق شــهروندی در حــوزۀ مــدارای اجتماعــی واقعیتــی انکارناپذیــر اســت کــه نبایــد مــورد
غفلــت واقــع شــود.
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Abstract

Strategies for Promoting Social Tolerance

(with Emphasis on the Role of Social Capital and Cultural Capital)
Mostafa Domehri, Ph.D of Cultural Sociology, Sociology Department, Dehaghan
Branch, Islamic Azad University, (Mostafa.domehri@yahoo.com).
Shapour Behyan, Assistant Professor, Social Science Department, Mobarekeh
Branch, Islamic Azad University (Corresponding Author), (shapour.behyan@
gmail.com).
Esmaeil Jahanbakhsh, Assis
tant Professor, Social Science Department,
Dehaghan Branch, Islamic Azad University, (esjahan@yahoo.com).
Abstract
Study and research in the field of social tolerance as one of the effective factors
in increasing the level of cultural and social interactions, participation, cohesion
and social security, sense of security and empathy can play a significant role in the
economic, political, cultural and social development of the society. In this regard,
social capital and cultural capital can be mentioned as two important factors in
promoting social tolerance. Using Bourdieu’s theory of character and the field, the
present article deals with the impact and role of cultural capital and social capital
and its dimensions on social tolerance. To measure social tolerance, a combination
of Petersking and Vegeta theories and dimensions of identity tolerance, social
tolerance, political tolerance, and moral-behavioral tolerance have been used. The
statistical population of the research is the citizens of Mazandaran province aged
15 to 44 years. The research method is survey and descriptive and the data required
for the research have been collected through a questionnaire. Data analysis was
performed by SPSS and Emus software. The results showed that there is a direct
and significant relationship between social capital and cultural capital and their
dimensions with social tolerance. The results of the structural model test indicate
the direct effect of social capital (Beta: 0.29) and cultural capital (Beta: 0.39)
on social tolerance. Also, the structure of cultural capital and social capital has
been able to explain 38% of the changes in the structure of social tolerance. In
other words, these two components are 38% effective in promoting or reducing
social tolerance and can be used in strategic planning of various organizations and
institutions.
Keywords
Social tolerance, Cultural capital ,Social capital.,
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Abstract

Drivers of Change in the life Style of the Iranian Family
Sohrab, Hasheminezhad, Ph.D. in Futurology, Imam Khomeini International
University, Researcher of the Mehrestan Institute of Thought (Corresponding
Author), (info@mehrestan.ir - sohrab.iut@gmail.com).
Mohammadrahim, Eivazi, Ph.D. in Political Science, Sociological Orientation,
Shahed University, (danesh.mr@yahoo.com).
Abstract
The family is one of the key social foundation that has undergone many changes
in almost every aspect and its components - from the nature of the formation
and from the concept to the structure, role and functions of the inner and outer throughout history in various societies. Although, there are same direction trends
in family change across the world, the type, speed, and extent of changes in
family-related components in different societies are not the same and depend on
many historical, economic, technological, social and cultural factors. Identifying
the changes in this field, existing trends and Influential drivers on the future
changes of this foundation is very valuable not only for policymakers, but also
for many economic, social and cultural foundation. This article has been classified
and described through library studies and deep interviews on the changes in the
Iranian family in terms of the nature, structure, function and lifestyle of the past
half century, as well as the major components and impacts on future changes in
this field. Awareness of future-shaping drivers is an important step in evaluating
the cost-benefit of the provisions of projects that are to form the basis of policymaking at various levels.
Keywords
Changes in family, Changes in family structure, Changes in family function,
Changes in Iranian family lifestyle, Drivers of family changes.
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Abstract

Analysis of Development of Women’s Role to Forward Job
Promotion with Emphasis on Cultural Policy Making in
Governmental Organization
Somaye Ghajari, Assis
tant professor, government Management group,
Management Dpartment, Naragh Braqnch,Islamic Azad University,
(somayeghajari@gmail.com).
Abstract
One of the criteria for development of communities in 21century is cultural
development that is considered as foundation for other branches of development.
One of the criteria of cultural development is importance and value that women
have in a country. The aim of current article is analysis of development of women’s
role for job promotion with emphasis on cultural Policy making in governmental
organizations. The Statistical population of the research consist of female managers
and senior experts in the Social Security Organization in Tehran city that out
of them based on Morgan Table, a sample of 140 was randomly selected. The
methodology of research is descriptive-survey and data collect tools is Likert scale
questionnaire comprising 3 factors and 25 items. The results of the research by
using correlation and regression tests, indicated that development of women’s role
for job promotion with emphasis on cultural policy making approved by context
reinforcement of three variables: women’s personal attitudes, family culture,
improving social conditions.
Keywords
Job improvement, Personal Attitudes, Family Culture, Social condition.
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Abstract

Hybrid Modeling for Forecasting of Domestic Cultural
Tourism Demand in Tehran
Ebtehal Zandi, Assistant Professor, Faculty Member of Tourism Management
and Hotel Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,
Iran, (ebtehal.zandi@gmail.com).
Rahim Yaghoub zadeh, Faculty Member of the Academic Center for Education
and Director of the Iranian Students’Scientific-Cultural Tourism Center
(Corresponding Author), (rahim.yaghoubzadeh@gmail.com).
Abstract
In recent years, with the changing pattern of holidays and the formation of shortterm holidays, cities have found the opportunity for tourism development. One of
the most important types of domestic tourism in Tehran, based on the statistics of
the National Center of Statistics and the views of the experts in this area, is cultural
tourism. For this purpose, the present study seeks to propose models for forecasting
effective variables on forecasting domestic cultural tourism demand in Tehran. To
do this, data from years 2002 to 2019 were used and analyzed. Independent variable
of this study is the number of domestic business tourists in Tehran, and dependent
variables were selected based on Delphi and Fuzzy DEMATEL techniques. The
model framework is a combination of regression, fuzzy neural network, and SVR
algorithm, which combines these methods to measure forecast errors and compare
the methods. The results of this research show that the proposed hybrid approach
of regression and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) can have
better prediction than other methods for forecasting domestic Business tourism.
Keywords
Regression, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), Support Vector
Regression (SVR) Algorithm, Cultural tourism, Forecasting of tourism demand,
Tehran.
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Identifying the Elements that Make up the Pattern of
Integration of the Agendum of the Public Culture Council
of the Country
Reza Yaghobi, Ph.D.Student of Cultural and Programming Management, Science
and Research Branch, Islamic Azad University, (rezayaghobi1346@gmail.com).
Aliakbar Rezaii, Assis
tant Professor, Economics and Management Faculty,
Science and Research Branch, Islamic Azad University (Corresponding Author),
(dr.rezaei50@yahoo.com).
Mohsen Ameri Shahrabi, Assistant Professor, Business Management Faculty,
North Tehran Branch, Islamic Azad University, (mohsen.amerishah@gmail.com).
Neda Soleymani, Assistant Professor, Communication Science Faculty, Tabriz
Branch, Islamic Azad University, (goopgoopi@gmail.com).
Abstract
The present study was conducted with the aim of identifying the elements that make up the
integration pattern of agendum of the Public Culture Council of the country. The research
is applied in terms of purpose, qualitative data based on the foundation data method and
descriptive in terms of the nature of implementation. The statistical population consisted
of experts and key informants in the field of research subject area (Public Culture Council)
that based on a conscious approach and a purposeful method and snowballs, 12 people
were selected for interview. For data gathering, library method (documentation) and field
method (interview and Delphi technique) were used. In order to determine the validity
of the findings, interviews with focal individuals and theoretical saturation techniques,
special coding procedures and to determine the validity of data collection techniques from
multiple sources, analysis of negative cases and flexibility of the method were used. Finally,
theoretical coding technique was used to analyze the data. The results showed that the
integration pattern of the composition of the Public Culture Council has 6 dimensions,
32 components and 136 indicators. The components of the final paradigm model are:
causal conditions (upstream documents, temporal and spatial conditions and conditions,
managerial and organizational decisions and behaviors and technological developments);
Interventional conditions (political, economic, cultural-social, religious and mentalperceptual factors); The prevailing context (macro-cultural policies, macro-cultural
management, mass media and gatherings, cultural centers, elite groups, and past history
and events); Central category (composition of the Council of Public Culture); Strategies
(macro-cultural planning, interpersonal and inter-institutional interactions, and capacity
building and cultural modeling) and Consequences (efficiency and effectiveness of council
decisions and improvement of public culture and reduction of social problems).
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The Biocompatible Study in the Neo-Sadraian

(With an Emphasis on the Views of Professor Morteza Motahari)
Jalal Derakhsheh, Professor of Political Science At Imam Sadiq University,
Tehran, I.R.Iran (Corresponding Author), (jdorakhshah@yahoo.com).
Hamidreza Tabshiri, Ph.D. S
tudent,Department of Political Science, Karaj
Branch, Islamic Azad University, Karaj, Islamic Republic oOf Iran, (hamid_
tabsiri@yahoo.com).
Abstract
Neo Sadraians, who are referred to as a philosophical stream in contemporary
Iran, have emerged in response to intellectual crises of 30s in order to provide an
active approach to religion in modern times for human life. Regarding the requirements of era, he has shared the descendant to make a revelation for the beloved
community for the need to rebuild an inner life in the religious world, in order to
provide the Shiite and the emergence of Mahdi (AS). Accordingly, this article in
the analytical framework of the “Transcendental Wisdom Intellectual” with the
main goal of rereading the concept of bio culture that is the most important political problem of the country, tries to answer this question that according to neo
Sadraians’ anthropological thought (in particular, the belief in the transcendent
man in this intellectual system), bio culture in the thought of neo Sadraian based
on what theoretical sign? Therefore, the hypothesis of this research is based on the
fact that, due to underlying concept of culture and its originality in this intellectual current, “dignity” can be considered as theoretical signifier of this thought.
The data obtained from the issue of research and resources and the views of the
companions of the transcendental wisdom confirm that the theory of “dignity” is
central to the concept of culture, and “Bio cultural” is achieved in this intellectual
current with its specific components, factors and methods  such as: transcendental
man, rational man This paper carried out using descriptive-analytical method and
using data analysis by library method.
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