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مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات مجلهای است که تحقیقات نظری و تجربی در حوزۀ فرهنگ و
ارتباطات را منتشر میکند .فصلنامه میکوشد آخرین یافتههای پژوهشگران در این رشته را
معرفی کرده و تحقیقات تجربی در حوزههای مربوط را منتشر کند .فصلنامه عالقهمند است
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• سیاستگذاری ملی ارتباطی ،فرهنگی و رسانهای
• فرهنگ ،بازیهای رایانهای و زندگی روزمره
• شبکههای اجتماعی و تعامل یا تقابل با رسانههای سنتی
• اخالق حرفهای در حوزه رسانهها و ارتباطات
• سواد رسانهای ،سواد فرهنگی و سواد اطالعاتی در عصر رسانههای دیجیتال
• فرهنگ ،ارتباطات ،رسانهها و سبک زندگی
• تحوالت جهانی در حوزۀ فرهنگ ،ارتباطات و رسانه

اشترا ک
مبلــغ اشــترا ک ســالیانه در ایــران 1200000ریــال اســت .عالقهمنــدان بــه اشــترا ک ،ایــن
مبلــغ را بــه شــمارۀ حســاب  4001028503014906بانــک مرکــزی بــه نــام انتشــارات
پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات واریــز و اصــل فیــش را بــه نشــانی تهــران ،پایینتــر
از میــدان ولیعصــر ،خیابــان دمشــق ،شــمارۀ  ،9پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات،
طبقــۀ اول دفتــر فصلنامــه ارســال کننــد.

راهنمای تنظیم مقاالت
 zمقاله باید بین  6000تا  8000کلمه بوده و در محیط ورد تنظیم شده باشد؛
 zدر ابتــدای مقالــه چکیــده فارســی (بیــن  250تــا 100کلمــه) و انگلیســی (بیــن  500تــا  600کلمــه)
آورده شــود کــه در آن خالصـهای از موضــوع مقالــه ،روش تحقیــق و مهمتریــن نتایــج همــراه
بــا واژههــای کلیــدی باشــد؛
 zپــس از چکیــده ارائــه بخشهــای مقدمــه ،مبانــی نظــری ،روش تحقیــق ،یافتههــای تحقیــق
و نتیجهگیــری مرتبــط بــا مبانــی نظــری در مقالـ ه ضــروری اســت؛
 zنثر مقاله و شیوایی نگارش ازجمله معیارهای مهم داوری است؛
 zمعادل التین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود؛
ّ
 zدر متــن مقالــه ،هــر جــا کــه الزم بــود ،نــام مؤلــف ،ســال انتشــار منبــع و صفحۀ موردنظــر بهصورت
نمونه (شعیری )50 :1388 ،و در منابع خارجی ( )Entman, 2009: 176درج شود؛
ً
 zمنابــع ذ کــر شــده در داخــل متــن حتمــا در فهرســت منابــع آخــر مقالــه درج شــوند؛ همچنیــن
هیــچ منبعــی در فهرســت منابــع نباشــد کــه در متــن اســتفاده نشــده باشــد؛
 zنشــانی کامــل اینترنتــی مقالههــا ،کتابهــا ،رســالهها و گزارشهــای التیــن ترجمهشــده بــه
فارســیبایــد ضمیمــۀ مآخــذ شــوند؛
ّ
 zم ـــؤلف بایــد نــام کامــل ،ســمت پ ــژوهشی یــا آمـــوزشی ،نشــانی کامــل محــل کار و نشــانی پســت
الکترونیکــی خــود و همــکاران مقالــه را بــه فارســی و انگلیســی در ســایت فصلنامــه درج کنــد؛
 zپذیــرش نهایــی مقالــه و چــاپ آن در مجلــه بســتگی بــه نظــر داوران حــوزۀ مطالعــات فرهنــگ
و ارتباطــات دارد؛
 zدر صورت ارائه مقاله به نشریهای دیگر ،پیگیری آن در این فصلنامه متوقف میشود؛
 zمجله در «ویرایش» مقالۀ رسیده ،بدون تغییر در مفاهیم آن ،آزاد است؛
 zفصلنامــه «مطالعــات فرهنــگ ـ ارتباطــات» ترجیــح میدهــد مقالههایــی را چــاپ کنــد کــه
نتیجــۀ تحقیقــات ایرانــی در زمینــۀ فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات اســت؛
 zمسئولیت مطالب مقالههای مندرج در فصلنامه ،بر عهدۀ نویسندگان آنهاست.
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رابطه سواد رسانهای دیجیتال و رضایتمندی
سیاسی شهروندان تهرانی
■ زهرا زمانی ،1حسن مالئکه ،2منصور حقیقتیان
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چکیده
بهرهگیـری صحیـح و مناسـب از فناوریهـای نویـن اطالعرسـانی ،سـطح آ گاهـی افـراد را افزایـش داده و
باعـث تغییـر در توقعـات آنـان از زندگـی و در نتیجـه عملکـرد دولت میشـود؛ بنابراین سـطح رضایتمندی
شـهروندان از زندگـی تغییـر میکنـد و میتوانـد زمینههـای تغییـر در عملکردهـا و شـیوههای اجرایـی
نظـام سیاسـی را بهوجـود آورد .هـدف ایـن پژوهـش ،مطالعـه ارتبـاط میـان سـواد رسـانهای دیجیتـال
و رضایتمنـدی سیاسـی شـهروندان تهرانـی اسـت .تأثیـر سـواد رسـانهای دیجیتـال بـر مؤلفههـای
رضایتمنـدی شـهروندان از نظـام سیاسـی شـامل وضعیـت موجـود ،کارگـزاران و سـاختارهای نظـام
سیاسـی بـا اسـتفاده از روشهـای دلفـی ،اسـنادی و پیمایشـی مطالعـه شـد .جامعه آماری را شـهروندان
ایرانـی بـاالی  18سـال سـا کن شـهر تهـران تشـکیل میدهنـد کـه تعـداد آنهـا  6559171نفـر اسـت .حجـم
نمونـه بـه روش کوکـران  385نفـر تعییـن و پرسشـنامهها بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری خوشـهی
تصادفـی توزیـع و دادههـای الزم جمـعآوری شـدند .بر اسـاس یافتههـای پژوهش ،معناداری بین سـواد
رسـانهای و رضایتمنـدی سیاسـی شـهروندان تهرانـی ،وجـود نداشـته و بهرغـم سـطح متوسـط سـواد
رسـانهای دیجیتـال ،رضایتمنـدی سیاسـی شـهروندان تهرانـی بسـیار انـدک اسـت .در ادامـه بهمنظـور
بهرهمندی مناسـب از رسـانههای دیجیتال در سیاسـتگذاریهای نظام سیاسـی ،پیشـنهادهایی برای
سیاسـتگذاران و مدیـران حوزههـای رسـانهای ارائـه شـده اسـت.
واژ گان كلیدی
رسانههای جمعی ،سواد رسانهای ،دیجیتال ،رضایتمندی سیاسی ،شهروندان تهرانی.
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مقدمه
اهمیت روزافزون افکار عمومی و ظهور و بروز آن ناشی از رسانههای سنتی تا فضای مجازی و
جهان سایبر ،همگی موجب حساسیت دولتها در مورد اثرگذاری افكار عمومی شده است .در
چنین شرایطی پرداختن به اهمیت و نقش قابل توجه رسانههای دیجیتال بر سیاستگذاری
دولتها ،بهعنوان چالشی جدید در حوزۀ حا کمیتی محسوب میشود.

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400
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رسانهها اغلب مجراها ،محدودهها یا سرعت ارتباطات را گسترش میدهند (.)Fisk, 2006: 176
اهمیت اطالعات در جامعه و پیشرفت فناوریهای رسانهای ،وجود صداهای مستقل
و تصاویر متفاوت ،نشاندهنده ضرورت یـادگیری پـردازش اطالعـات و انجام خـدمات
اطالعرسانی بهعنوان هسـته اصـلی بهرهوری در هر جامعه است (نصیری و همکاران.)1391 ،
به عبارت دیگر نقش رسانهها در سیاست ،تنها انتشار مطالب درج شده نیست ،بلکه نماد
همه آن چیزهایی است که در سکوت پنهان میمانند (کاستلز .)32 :1385 ،امروزه فرد تصمیم
نمیگیرد که چگونه زندگی خود را اداره کند ،بلکه رسانههای جهانی ،طبق دستورالعمل
کمپانیهای اقتصادی و سرمایهداری نظام سلطه برای تغییر ذائقه مخاطبان خود برنامهریزی
ک سو ارتباط مخاطبان با رسانهها پیچیدهتر شده و از سوی
میکنند (سیفی .)64 :1389 ،از ی 
دیگر روشهای اثرگذاری رسانهها بر مخاطبان ظریفتر ،غیرقابل فهمتر و نامحسوستر شده
است؛ بنابراین شهروندان نیازمند فرا گیری مهارتهای تشخیص و پردازش اطالعات هستند
که به آن سواد رسانهای گفته میشود .سواد امری فراتر از بروندادهای زندگی اجتماعی است
که دستیابی به آن از طریق فرایندی خودآ گاه امکانپذیر میشود (.)Herman, 2007: 313
درک شناختی و معرفتی است که با یادگیری آن ،مخاطبان،
سواد رسانهای ،نوعی مهارت و ِ
شیوههای تفکیک ،تمایز و شناسایی تولیدات مختلف رسانههای جمعی را برای دستیابی
به حقیقت میآموزند (با کینگهام .)82 :1389 ،1یونسکو سواد رسانهای را توانائی فهمیدن،
ارزیابی و استفاده از رسانهها میداند (.)Moller, 2011
برخــی از اندیشــمندان معتقدنــد تمــام رســانههایی كــه نحــوۀ ارســال اطالعــات آنهــا بــر
مبنــای دیجیتالــی (صفــر و یــک) اســت ،در زمــرۀ رســانههای دیجیتــال قــرار دارنــد .بــر اســاس
تعریــف ارائــه شــده از ســوی مرکــز اطالعــات و رســانههای دیجیتــال کشــور ،رســانههای دیجیتــال
رســانههایی هســتند کــه تبــادل یــا انتشــار محتــوا در آنهــا ،تنهــا بــه کمــک ابزارهــای مجهــز بــه
پردازشــگر دیجیتــال میســر باشــد .از جملــه رســانههای برخــط مبتنــی بــر شــبکه (نظیــر شــبکه
جهانــی اینترنت) ،ســرویسهای مخابراتــی از قبیــل  MMSو SMSو ســایر اشــکال شــبکههای
تبــادل داده ماننــد بلوتــوث و همچنیــن رســانههای مبتنــی بــر حاملهــای فیزیکــی دیجیتــال از
1. Buckingham
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قبیــل بســتههای نرمافــزاری رســانهای ،بازیهــای رایان ـهای و.)www.saramad.ir( ...
در این پژوهش ،ما سه نمونه از پرکاربردترین رسانههای دیجیتال شامل وبسایتها،
وبپورتالها و شبکههای اجتماعی به عنوان ابزار انتقال پیام نام بردیم .ویژگی عمده این
رسانهها ،بهرهگیری از آنها هم در تعامالت اجتماعی ـ سیاسی میان شهروندان و هم تعامالت
سیاسی کارگزاران و مسئوالن با شهروندان است .همچنین این رسانهها بیشترین کاربران را
به خود اختصاص دادهاند.
یکـی از عوامـل مؤثـر در حفـظ ارزشهـای نظـام جمهـوری اسلامی ایـران و تحکیـم تعاملات
مـردم و کارگـزاران نظـام ،ایجـاد نزدیکـی میـان توقعـات و دیدگاههـای عمومـی بـا سـاختار و
اقدامـات نظـام سیاسـی اسـت ،بنابرایـن هـدف ایـن پژوهـش مطالعـه رابطـه سـواد رسـانهای
دیجیتـال بـا رضایتمنـدی سیاسـی شـهروندان تهرانی اسـت .پرسـش اصلی این اسـت که سـواد
رسـانهای دیجیتال در میزان رضایتمندی سیاسـی شـهروندان تهرانی از عملکرد قوای سـهگانه
و نیروهـای نظامـی و انتظامـی چـه نقشـی دارد؟
پیشینه پژوهش
در حوزۀ پژوهشهای انجام شده در داخل کشور رهبر قاضی و فدایی ده چشمه ()1396
در پژوهشی با عنوان «نقش شبکههای مجازی بر تصورات ،اختیارات و توانائیهای افراد در
تعیین فرایندهای اجتماعی و سیاسی» به مطالعه سه متغیر میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ،مدت عضویت در این شبکهها و میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکه
اجتماعی مجازی و محتوای پیامها در مصرفگرایی سیاسی افراد میپردازند.
طاری ( )1396در پژوهشی دیگر با عنوان «عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی
و فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازی» عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی متعدد را
موجب کاهش میزان فعالیت افراد در عرصههای عمومی میداند.
مظاهری و کافی ( )1396در پژوهشی با عنوان «آیندهشناسی دولت و رسانه» به مطالعه
آیندهشناسی دولت در بستر تحوالت فناورانه و فرهنگی روز دنیا پرداخته است .در این
پژوهش رویکردهای مختلف و توان کنترل رسانهها از سوی دولت با استفاده از روش سناریو
نویسی در حوزه رقابت بین بازیگران دولتی و غیردولتی ،جامعه سلسله مراتبی و جامعه باز
محتمل و مطلوب دانسته شده است.
سبکتگینریزی و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «رضایتمندی و مشارکت سیاسی
ـ اجتماعی مطالعه موردی :شهروندان شهر کرج» به مطالعه عوامل اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی مؤثر بر مشارکت سیاسی ـ اجتماعی پرداختهاند .در این پژوهش میزان مشارکت
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شهروندان با رضایتمندی سیاسی همبستگی دارد ،وقتی پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی
شهروندان ،نقش مهمی در میزان مشارکت نداشته است.
قبادی و جعفری ( )1393در پژوهش خود تحت عنوان «رضایتمندی سیاسی ـ ملی در
پهنه جهانی -بازکاوی تأثیر رسانههای فرامرزی و درونمرزی بر رضایتمندی سیاسی ـ ملی
در عصر جهانیشدن» به مطالعه رسانه به عنوان ابزار پیشبرد اهداف و ایدئولوژیهای
قدرتهای جهانی پرداخته و رابطه آنرا با رضایتمندی سیاسی در سطح ملی و جهانی
اشاره میکنند .نتایج نشان میدهد از بین چهار رسانۀ جمعی ،میزان مصرف اینترنت ،رابطۀ
معناداری با متغیر رضایت ندارد ،اما تلویزیون ،شبکه تلویزیونی ماهواره و روزنامه ،به ترتیب
بهترین پیشبینیکننده میزان رضایتمندی سیاسی ملی هستند.
رفیعی بهابادی و حاجیانی ( )1392در پژوهشی با عنوان «بررسی رضایت از زندگی و عوامل
مؤثر بر آن» به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی پرداختند .نتایج این پژوهش
نشان میدهد عوامل امید به آینده ،اعتماد اجتماعی ،احساس نداشتن قدرت ،پایگاه
اجتماعی ـ اقتصادی افراد و عدالت توزیعی به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را در کسب
رضایت از زندگی افراد دارند.
دافی )2010( 1در پژوهش خود با عنوان «یک کلمه ،چندین مکان» به مطالعه میزان
رضایتمندی شهروندان از عملکرد دولتهای محلی میپردازد .وی بامطالعه  1000نفر از
شهروندان  20کشور از تمامی قارهها نشان داده است که محیط محلی زندگی مردم ،بیشترین
تأثیر را بر کیفیت زندگی روزانه آنان دارد .نتایج این تحقیق بیانگر این نكته است كه دو مقوله
رضایت از عملكرد دولتهای محلی و رضایت از محل زندگی رابطه بسیار زیادی با هم دارند.
آرتز و توماسن )2008( 2در پژوهشی با عنوان «رضایت از دمکراسی :آیا نهادها اهمیت
دارند؟» نشان میدهند که رضایت مردم از دمکراسی در وهله اول به درک آنها از عملکرد
نمایندگی و در درجه بعد به عملکرد پاسخگویی نظام بستگی دارد .همچنین افرادی که
ً
نسبتا از عملکرد نمایندگی و پاسخگویی در نظامهای دمکراسی راضی هستند بهطورکلی از
دمکراسی ابراز رضایت دارند.
دما کا کــس و نــان )2006( 3در پژوهــش خــود بــا عنــوان «تنهایــی ،محرومیــت نســبی و
رضایــت از زندگــی» نشــان دادهانــد کــه میــان تنهایــی و رضایــت از زندگــی یــک رابطــه مســتقیم
یکــه افــرادی کــه احســاس تنهایــی و محرومیــت بیشــتری دارنــد ،ســطح
وجــود دارد؛ ب ـ ه طور 
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پایینتــری از رضایــت دارنــد.
وا گنر و همکاران )2003( 1در پژوهشی با عنوان «رضایتمندی تضمین نمیشود  -نهادها
و رضایت از دمکراسی در اروپای غربی» نشان میدهند یک سیستم اجتماعی ،گرچه سطح
رضایت را در جامعه ارتقا میدهد ،اما بر شهروندان تأثیرات متفاوتی دارد .ایشان با تمرکز بر
نهادهای غیررسمی و قوانین بازی در جوامع اروپایی ،مشارکت و حزبگرایی را عامل افزایش
سرمایه اجتماعی دانسته و معتقدند افرادی که در کشورهایی با نابرابری درآمدی باال زندگی
میکنند ،رضایت کمتری دارند؛ اما این یافتهها نشانگر عدم اعتماد و حا کمیت قانون نیست.
بخشـی از پژوهشهـای صـورت گرفتـه در حـوزه رسـانه نظیـر سـبکتگینریزی و همـکاران
( ،)1395نیـازی و همـکاران ( )1395و رفیعـی بهابـادی و حاجیـان ( )1392بـا رویکـرد عوامـل
محیطـی و بیرونـی بـه مطالعـه بهر هبـرداری از رسـانههای نویـن پرداختهانـد .ایـن گـروه از
پژوهشـگران نقـش عوامـل محیطـی را در اثرگـذاری انـواع مختلـف پیامهـای منتشـر شـده از
رسـانههای نویـن ،پررنـگ و مؤثـر قلمـداد کردهانـد.
بخش دیگری از پژوهشهای انجامشده در داخل یا خارج از کشور بر عوامل مؤثر بر
رضایتمندی شهروندان از دولت یا نظام سیاسی متمرکز شدهاند .پژوهشگران خارجی،
رضایتمندی سیاسی را بستگی به رضایتمندی اجتماعی ـ روانشناختی افراد از زندگی دانسته
و به عواملی چون تنهایی ،پایگاههای اقتصادی ـ اجتماعی ،عدالت توزیعی ،عملکرد دولت به
ویژه در حوزه عمومی و عواملی از این دست اشاره کردهاند.
مبانی نظری پژوهش
مختلف بیان شده از رضایتمندی ،مؤلفههای زیر مشترک است :به حالت یا شرایط
در تعاریف
ِ
روانشناختی که با ارزیابی و انتظار هر فرد از ارضاء نیاز ،انتظارات ،آرزوها و امیال خود روی
میدهد ،رضایتمندی گفته میشود (Milan & Stephan, 2004؛ Simon, 1982؛ نادری،
 .)1383فراتر از منظر فردی ،رضایت با شرایط اجتماعی -سیاسی نیز ارتباط مستحکمی دارد.
تحقق اهداف جمعی که خود بستگی به کارآیی نظام سیاسی دارد ،زمینهساز تحقق اهداف
فردی ،ارضاء نیازها و ایجاد امنیت اجتماعی است.
اغلب نارضایتی به دلیل وجود شکاف بین آنچه شهروند از دولت دریافت میکند و درک
آنچه شهروند از عملکرد دولت انتظار داشته ،بهوجود میآید (;Boukaert & walle, 2003
;Dehoog et al. 1990; Meier & Favero, 2013; Morgeson, 2014; O’toole & Meier, 2015
.)Van Ryzin,2006
1. Wagner at el.
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عملکرد رسانهها میتواند یکی از ابزارهای ایجاد یا گسترش این شکاف به شمار آید .از
سوی دیگر بایرگرسونز )1975( 1معتقد است ارتقاء ارائه خدمات از سوی دولت ،سطح توقعات
شهروندان را افزایش داده و درعوض میزان رضایتمندی آنان را کاهش خواهد داد.
کوشا ک )1999( 2با مطالعه عملکرد کارگزاران در آلمان ،نشان داد سرمایه اجتماعی باالتر
در کارگزاران و نخبگان سیاسی ،موجب افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت بیشتر شهروندان
از عملکرد دولت خواهد شد .هر چه مشکالت بین مردم شایعتر باشد ،عموم مردم از عملکرد
کارگزاران عمومی و دولتی ناراضیتر خواهند بود.
یکــی از مشــکالت روششــناختی در مطالعــه تأثیــر ویژگیهــای اجتماعــی شــهروندان ،در
تمایــز بیــن تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم آنهاســت .اغلــب در مطالعــه عوامــل اقتصــادی و
اجتماعــی رضایتمنــدی ،نتیجهگیــری روی تأثیــرات مســتقیم متمرکــز اســت و بــه نگرشهــا
و برداش ـتهای شــهروندان بــه عنــوان عوامــل مداخلهگــر بیــن رضایتمنــدی و عوامــل
اجتماعیاقتصــادی توجهــی نمیشــود (DeHoog et al. 1990:826; Lolle, 2000:23; Van
 .)Ryzin et al. 2004ا گــر دولتــی قــادر بــه ارائــه خدمــات اساســی نباشــد ،بیکفایتــی و غیرقابــل
اعتمــاد بــودن کارگــزاران از ایــن منظــر کــه هیچکــس نمیتوانــد درتصمیمگیــری ایــن مقامــات
اثرگــذار باشــد ،اولیــن برداشــتی اســت کــه منجــر بــه نارضایتــی افــراد خواهــد شــدHolmberg,(.
 )1999; Urban, 1998البتــه بــوکارت و وال 3میگوینــد بعیــد اســت ارزیابــی خدمــات بــر ســطح
اعتمــاد افــراد تأثیرگــذار باشــد؛ چرا کــه ،در سیســتمهای دمکراســی کــه خدمــات عمومــی
ً
بیعیــب و نقــص عمــل میکننــد ،نارضایتــی همچنــان وجــود دارد .از ســوی دیگــر معمــوال مــردم
اطالعــات کاملــی دربــاره سیاس ـتهای عمومــی ندارنــد ،بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت یــک
شــکاف ادرا کــی ایجــاد شــود ( .)Bouckaert & Walle, 2003: 334در یــک جامعــه دموکراتیــک،
کارگــزاران دولتــی بایــد سیاسـتها و کیفیــت خدمــات عمومــی و مــورد نظــر شــهروندان را ارزیابــی
کــرده و پاســخگو باشــند (.)Kelly & Swindell, 2002; Boyn, 2009
باید توجه کرد که هیچ توافقی درباره چگونگی سنجش رضایت شهروندان از خدمات
وجود ندارد .گروهی از محققان ،شرایط و رفتارهای سیاسی شهروندان و به نوعی خدمات
شخص را مطالعه کردند و گروه دیگر خدمات عمومی نظیر آموزش ،تماس با کارگزاران ،ایجاد
زیرساختهای عمومی مانند خیابانها ،استادیوم و  ...را مطالعه کردند(Baldersheim et
.)al.2003; Benton & Daly,1992; DeHoog et al. 1990; Roch & Poister, 2006
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بخش اعظم تحقیقات انجام شده ،بر رضایت به عنوان سازه نظری ،پیشبینیکننده و
مستقل متمرکز شده است(& Stagner, 1970; Hatrey & Blair,1976; Stipak,1979; Brow
.)Coulter,1983; Lyons,1992
در یک دهه اخیر الگوی افشاء 1از حوزه بازاریابی ،به حوزه تحقیق رضایتمندی وارد شده
است ( .)Van Ryzin et al. 2004; jortskov,2016بر این اساس رضایت در درجه اول تحت تأثیر
اهداف یا انتظارات شهروندان با برداشتهای متفاوت است .ا گر انتظارات تأیید شود یا فراتر
رود ،شهروندان به احتمال زیاد رضایت دارند (& Oliver, 1980; Van Ryzn et al. 2004; Roch
.)Poister, 2006; James, 2009; Poister & Thomas, 2011; Morgeson, 2013
مردم اغلب قضاوت درباره تجربه گذشته خود از یک برند ،شغل ،دولت و حتی کل زندگی
خود را با رضایت یا نارضایتی ابراز میکنند .این داوریها که اغلب جمعآوری آن بسیار آسانتر
از دادههای عینی است ،توسط محققان حوزههای روانشناسی ،علوم سیاسی و اقتصادی
برای توصیف خوشبختی ،نتایج انتخابات یا پیشبینی وضعیت اقتصادی و حتی خرید مکرر
از یک برند استفاده میشود.
ً
مشاهدات ایسترلین )1974،1995( 2مبنی بر اینكه افزایش درآمد لزوما باعث افزایش
سعادت همگان نمیشود ،نشان میدهد كه سودمندی عملكردی نسبی است (Veenhoven,
 .)1996روانشناسان رضایتمندی را ناشی از عوامل درونی و ذهنی مانند شخصیت یا
فرایندهای سازگاری و مقابله با یکدیگر و نیز عوامل بیرونی و عینی مانند تجربه حوادث دلپذیر
یا ناخوشایند و متغیرهای اجتماعی و جمعیتشناختی همچون سن ،جنس ،تحصیالت،
درآمد و وضعیت زناشویی میدانند (.)Diener et al. 1999
وینهــاوون میگویــد :افــراد راضــی ،اغلــب برونگــرا و اهــل تجربــه هســتند و گرایــش چشـمگیری
یکــه افــراد ناراضــی ،احســاس میکننــد اســباب بــازی سرنوشــت
بــه کنتــرل داخلــی دارنــد ،درحال 
هســتند .یافتههــای رضایــت از زندگــی نشــانگر اختــاف توانایــی در کنتــرل محیــط توســط فــرد
اســت ( .)Veenhoven,1996: 27بهطــور مثــال در ســطح کالن ،نــرخ بیــکاری و تــورم کــه مشــخص
شــده بــر خوشــبختی تأثیــر منفــی دارد ،فراتــر از کنتــرل فردی و نشــانگر ســهمیهبندی شــغل اســت.
ُ
در ســطح خــرد ،افــرادی کــه شــغل خــود را از دســت دادهانــد ،کمتــر خوشــحال هســتند در حالیکــه
ســعی میکننــد درآمــد و ســایر صفــات فــردی را ثابــت نگــهدارنــد ،ابــراز رضایــت نمیکننــد & Clark
)Oswald, 1994; Gerlach & Stephan, 1996; Winkelman, 1998
گروه دیگری از محققین ،رضایتمندی سیاسی را در چارچوب ساختارهای یک نظام
1. Obvious
2. Easterlin
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سیاسی مطالعه کردهاند .برنوار و واتر )2011( 1رضایتمندی را با حمایت از دموکراسی و ثبات
3
رژیم دموکراتیک پیوند میدهند ،در حالیکه کورینی و همکاران )2012( 2و بلیس و گلینیو
( )2007این رضایتمندی را ناشی از مشروعیت رژیم سیاسی استقرار یافته میدانند که به
هنجارها و رویههای رژیم اشاره دارد و یک جهتگیری عاطفی نیست .سن 4میگوید :آزادی
انتخاب به احتمال زیاد نقشی اساسی در رضایت از زندگی دارد ،حداقل به همان اندازه که
آزادی اقتصادی تعیینکننده اصلی رشد درآمد است .آزادی ممکن است به واسطه تمام
تجلیاتش مهمترین عامل تعیینکننده توسعه به معنای گسترده باشد که عامل رضایتمندی
است (.)Sen, 1999
بر اساس نظریه استفاده و خشنودی ،با رویکرد مبتنی بر وابستگی الگوی رسانه و مخاطب
فعال ،افراد به دنبال احساس نیاز به رسانه روی میآورد و رسانه متناسب با کاربران اطالعات
الزم را دراختیار آنها قرار میدهد؛ بنابراین رضایتمندی مخاطبان بر نوع آ گاهی بخشی
رسانهها تأثیر میگذارد و ا گر مخاطب از اطالعات دریافتی خود رضایت نداشته باشد ،سعی در
گزینش اطالعات از سایر بخشها یا رسانههای دیگر خواهد داشت (مک کوایل)1383 ،؛ به
عبارت دیگر این نظریه هم به نیازهای کاربران و هم به متغیرهای مؤثر در فرایند «ارتباط -اثر»
توجه میکند.
یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای این نظریه توجه به انگیزهها و رضایت حاصل از بکارگیری
رسانه است که منجر به تغییر پیامهای رسانهای از سوی مخاطبان میشود .این نظریه بیشتر
به مقاصد دریافتکنندگان پیام توجه دارد تا مقاصد فرستندگان پیام و یک رویکرد مخاطب
محور دارد.
سـواد رسـانهای 5دیجیتـال (متغیـر مسـتقل) :بـا پیشـرفت علـم و فنـاوری علاوه بـر سـواد
خوانـدن و نوشـتن ،مهارتهـای دیگـری نیـز بـرای بهرهگیـری از اطالعـات یـا حضـور در جهـان
ارتباطـات و تعامـل پویـا بـا افـراد و رسـانههای مبتنـی بر فنـاوری اطالعات ،الزم و ضروری اسـت.
اینگونـه مهارتهـا در عبـارات «سـواد دیجیتـال» یـا «سـواد رسـانهای» خالصـه میشـود .فـرد
باسـواد رسـانهای از نظـر فنـاوری اطالعـات ،قـادر اسـت تـا رایانههـا ،نرمافزارهـای کاربـردی،
پایگاههـای داده و فنآوریهـای دیگـر را بـرای انجـام امـور گونا گـون مربـوط بـه تحصیـل ،حرفـه
1. Bernauer and Vatter
2. Curini et al
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و امـور شـخصی خـود بـکار گیـرد .بـر اسـاس نظـر الیزابـت تومـن 1سـواد رسـانهای یـك واژه کلـی
اسـت کـه سـه مرحلـه پیوسـته کـه منجـر بـه توانمندسـازی سـواد رسـانهای میگـردد را شـامل
میشـود .وی سـواد رسـانهای را بـه مثابـه فیلتـری میداند کـه انبوه پیامهـای موجود در جهان
پـس از عبـور از ایـن فیلتـر ،در رویارویـی بـا مخاطـب ،معنـادار میشـود .مرحلـه اول ،اهمیـت
برنامهریـزی شـخصی در نحـوه و میـزان اسـتفاده از رسـانهها اسـت .بـه ایـن معنـا کـه مخاطـب
توجـه بیشـتری بـه انتخـاب اسـتفاده از انـواع مختلـف برنامههـا دارد .در مرحلـه دوم مخاطـب
بـه یادگیـری مهارتهـای ویـژه اسـتفاده ،نـگاه انتقـادی ،یادگیـری بـا هـدف تحلیـل و پرسـیدن
سـؤالهایی در قالـب چگونـه و چـه چیزهایـی ممکـن اسـت ،میپـردازد .در مرحلـه سـوم؛
مخاطـب بـه جنبههـای نامحسـوس رسـانهای توجه میکنـد .مخاطب بـه موضو عهای عمیقی
ماننـد سـازندگان ،فرسـتندگان ،اهـداف و سـود یـا زیان پیامهـا میپـردازد (.(Thoman, 1995: 2
سوادرسـانهای بـه زبـان سـاده عبارتاسـت از مجموعـه مهارتهایـی کـه شـهروندان بـرای
مواجهـه بـا رسـانههای جدیـد از جملـه شـبکههای اجتماعـی مجـازی ،الزم اسـت بیاموزنـد.
کننـده فرهیخته
ـراد یـک جامعـه از یـک مصرف
ِ
هـدف سـواد رسـانهای ،کمـک بـه تغییـر یافتـن اف ِ
بـه یـک شـهروند فرهیختـه بـه معنـای دریافتـن آ گاهـی از علـوم و فنـون زمـان خویـش اسـت
(بصیریـان جهرمـی ،حقگویـی و صوفـی .)36 :1389 ،پاتـر 2سـواد رسـانهای را آمیـزهای از دانـش
و مهـارت توأمـان میدانـد کـه بیـن مـردم رایـج اسـت .وی نـگاه انتقـادی بـه وسـایل ارتبـاط
جمعـی ،پـردازش و تحلیـل پیامهـای رسـانهای ،بـاال رفتـن سـطح آ گاهـی و دانـش مخاطبـان در
برابـر انبـوه اطالعـات را سـواد رسـانهای میدانـد (.)Potter, 2008: 89
برای دستیابی بهتر به اهداف و متغیر مستقل این پژوهش ،مؤلفه سواد دیجیتال ،با
استفاده از سه بخش شامل شایستگی دیجیتال ،کاربری دیجیتال و انتقال دیجیتال مطابق
جدول  1در تهیه پرسشنامهها استفاده شده است (توحیدی.)1391 ،
رضایتمنــدی 3سیاســی (متغیــر وابســته) :در ایــن پژوهــش منظــور از رضایتمنــدی ،همــان
برداشــت مبتنــی بــر رضایــت کاربــران از تناســب شــکل گرفتــه میــان وضعیــت موجــود و انتظــارات
آنــان اســت کــه شــامل ســه گزینــه رضایــت از وضعیــت سیاســی موجــود ،رضایــت از حا کمــان و
مســئوالن و رضایــت از نهادهــا و ســازمانهای دولتــی مطابــق جــدول  2میباشــد و بــه روش
دلفــی و بــا اســتفاده از نظرهــای اســاتید و خبــرگان ایــن حــوزه برگزیــده شــده اســت.
1. Elizabeth Thoman
2. Potter
3. Satisfaction
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جدول  .1مؤلفههای سواد رسانهای دیجیتال شهروندان
شاخصها

مؤلفه
شایستگی دیجیتالی
(مهارتها ،مفاهیم و نگرشها)

توانمندی استفاده از یک رسانه هوشمند
آشنایی کلی با سختافزارهای رسانهای
توانایی تایپ ،ویرایش و ارسال یک متن
آشنایی با محیط کاری برنامههای دیجیتال
آشنایی با پایگاه داده
میزان تسلط در ارائه یک مطلب دیجیتال
توانائی استفاده از اینترنت

کاربری دیجیتالی
(کاربرد شغلی و حرفهای)

استفاده از سیستم تبادل دیجیتال
استفاده از تعامالت اینترنتی
خرید آنالین
دریافت اطالعات از طریق موتورهای جستوجو
بررسی اینترنتی قبل از اقدام
بهرهگیری از اینترنت و رسانههای دیجیتال در حل مشکالت
استفاده از مرا کز ارائهدهنده خدمات آنالین

انتقال دیجیتالی
(خالقیت و نوآوری)

استفاده از كتاب آدرس الكترونیكی برای ذخیره آدرس ایمیل فردی و گروهی
شرکت در ویدئوکنفرانس ،چت آنالین و...
بهرهگیری از مرورگرهای مناسب برای دستیابی به اسناد و اطالعات موردنیاز
آشنایی با نحوه دسترسی به منابع محدودشده
نحوه جستوجوی دادهها با استفاده از موتورهای جستوجو
آشنایی با طراحی در فضای وب
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جدول  .2مؤلفههای رضایتمندی شهروندان از نظام سیاسی
مؤلفه وضعیت سیاسی موجود

شاخصها

سؤاالت

حا کمان و مسئوالن
سازمان دولتی و عمومی

احترام نظام سیاسی به آزادی برگزاری تجمعات

آیا نظام سیاسی فعلی درمورد آزادی برگزاری
تجمعات و نشستها احترام میگذارد؟

اجرای یکسان قانون در کشور

آیا اجرای قانون در کشور برای همه یکسان است؟

تبعیض قائل شدن در میان مردم

آیا نظام سیاسی حا کم ،بین مردم تبعیض قائل
نمیشود و عدالت را رعایت میکند؟

ارزش قائل شدن مسئوالن نظام

آیا مسئوالن کشور برای نظر مردم ارزش قائل
هستند و به آن اهمیت میدهند؟

تالش مسئوالن برای حل مشکالت مردم

آیا نهادها و سازمانهای تقنینی ،دولتی ،قضایی
و نظامی و انتظامی در برابر خواستههای مردم
پاسخگو هستند؟

پاسخگویی نهادها و سازمانهای دولتی

آیا مسئوالن کشور ،تالش خود را صرف حل
مشکالت مردم میکنند؟

رشوه و ارتشاء بین نهادها و ادارات دولتی

آیا رشوه و فساد اداری بین نهادها و سازمانهای
تقنینی ،دولتی ،قضائی و نظامی و انتظامی وجود
دارد؟

روش پژوهش
رویکــرد ایــن پژوهــش ترکیبــی از روشهــای پژوهشــی دلفــی ،اســنادی و پیمایشــی اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه پژوهــش پیـشرو دربــارۀ موضوعــات عینــی و روز کشــور صــورت گرفتــه اســت و از
نتایــج آن میتــوان بــه صــورت عملــی اســتفاده کــرد ،یــک پژوهــش کاربــردی محســوب میشــود.
بـا توجـه بـه تدویـن اولیـه پرسشـنامهها بـر پایـه منابـع علمـی معتبـر و اصلاح نهایـی آنهـا
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از نظرهـای خبـرگان و کارشناسـان حـوزه علـوم سیاسـی و رسـانهها،
میتـوان گفـت کـه از اعتبـار محتوایـی بـرای تعییـن روایـی پرسشـنامه ،بهره گرفته شـده اسـت و
اعتبـار محتوایـی ایـن پرسشـنامهها توسـط افـراد متخصـص و خبـره در زمینـه موضـوع پژوهـش
تائیـد گردیـده اسـت .بنابرایـن در ایـن پژوهش ،روایـی صوری (ظاهری) بر اسـاس نظر همتایان
و پایـان نامههـا و مقـاالت مـورد اسـتفاده و روایـی محتوایـی (غنـای اطالعـات) بـر اسـاس نظـر
اسـاتید فن ،رعایت شـده اسـت .برای برآورد پایایی پرسشـنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ با
توجـه بـه چندگزینـهای بودن پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت .ضریب آلفای کرونباخ محاسـبه
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شـده از طریـق نرمافـزار  SPSSبـرای پرسشـنامه مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش92 ،درصـد
بهدسـت آمـده اسـت؛ بنابرایـن پاسـخهای بهدسـت آمـده تصادفـی نبـوده ،بلکـه به دلیـل ارزش
متغیـری اسـت کـه مـورد آزمـون قـرار گرفتـه اسـت.
جدول  .3سازهها و پرسشهای پژوهش
ردیف

دستهبندی

تعداد مؤلفه

آلفای کرونباخ

1

سواد رسانهای

3

0/949

2

رضایتمندی

3

0/898

6

0/923

کل پرسشنامه

در این پژوهش ،دادهها و اطالعات بهدست آمده از طریق توزیع پرسشنامهها ،مبنایی
را برای مقایسه تطبیقی فراهم میکند .این دادهها به کمک نرم افزار  SPSSو با استفاده از
روش آمار توصیفی و استنباطی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .آزمون نرمالبودن دادهها
(کولموگراف اسمیرنوف) ،آزمون همبستگی ،مقایسه میانگینها و رگرسیون که توسط نرم افزار
 SPSSانجام میشوند ،در زمره روشهای مورد استفاده در این پژوهش هستند.
جامعه آماری این پژوهش ،جمعیت باالی  18سال شهروندان سا کن تهران میباشد؛ که
بر اساس آمار ارائه شده در سایت مرکزآمار و اطالعات ایران ( )1398این جمعیت ،طبق آمار
سرشماری سال  1395تعداد  6559171نفر میباشد .این افراد دارای تابعیت ایرانی هستند.
نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران با سطح اطمینان 95درصد و ضریب خطای  0/05درصد
به حجم نمونه  385نفر میباشد.
به دلیل محدودیتهای پژوهش از جمله محدودیتهای مکانی ،زمانی ،هزینهای و ،...
محقق ،مناطق  22گانه شهر تهران را به صورت پنجخوشه شامل شمال ،شرق ،غرب ،جنوب
و مرکز تقسیمبندی نموده و از میان نواحی مزبور به شیوه تصادفی  2یا  3منطقه به عنوان
خوشه انتخاب شده و بر اساس ترا کم جمعیت در هر ناحیه پرسشنامهها توزیع شده است.
همچنین مقیاس فاصلهای طیف لیکرت ( 7گزینهای) ،به عنوان مقیاس ارزیابی و مقایسه
نتایج استفاده شده است(.جدول )4
جدول  .4طیف لیکرت
ً
ً
کامال موافق موافق نسبتا موافق
ً
نسبتا زیاد
زیاد
خیلی زیاد
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7

6

5

در حد متوسط

ً
نسبتا مخالف
ً
نسبتا کم

کم

4

3

2

نظری ندارم

مخالف

ً
کامال مخالف
خیلی کم
1

رابطه سواد رسانهای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی

یافتههای پژوهش
از کل پاسخگویان ( 385نفر)
 200نفر یعنی 51/9درصد «مرد» و  185نفر یعنی  48/1درصد «زن» بودهاند.
 25نفر یعنی 6/5درصد «بین  18تا  20سال» 110 ،نفر یعنی 28/6درصد «بین  20تا 30
سال» 124 ،نفر یعنی 32/2درصد «بین  30تا  40سال» 90 ،نفر یعنی 23/4درصد «بین  40تا
 50سال» و  36نفر یعنی 9/4درصد «بیشتر از  50سال» بودهاند.
میزان تحصیالت  14نفر یعنی 3/6درصد «کمتر از دیپلم» 109 ،نفر یعنی 28/3درصد
«دیپلم» 39 ،نفر یعنی 10/1درصد «کاردانی» 139 ،نفر یعنی 36/1درصد «کارشناسی» و 84
نفر یعنی 21/8درصد «تحصیالت تکمیلی» بوده است.
 142نفر یعنی 36/9درصد «مجرد» و  243نفر یعنی 63/1درصد «متأهل» بودهاند.
 276نفر یعنی 71/7درصد «شاغل» و  109نفر یعنی 28/3درصد «غیر شاغل» بودهاند.
میزان درآمد  71نفر یعنی 18/4درصد «کمتر از  1میلیون» 109 ،نفر یعنی 28/3درصد
«بیشتراز  1تا  2میلیون» 162 ،نفر یعنی 42/1درصد «بیشتر  2تا  4میلیون» و  43نفر یعنی
 11/2درصد «بیشتر از  4میلیون» بوده است.
بیشترین فراوانی مربوط به منطقه  4با 14/8درصد و کمترین فراوانی مربوط به منطقه
 12با  5/7درصد بوده است.
جدول شمارۀ  5بیانگر بیشترین آمار در مولفه کاربری دیجیتال و استفاده از رسانههای
الکترونیک درزمینۀ شغلی و حرفهای است .به طورکلی میانگین سواد رسانهای بین جامعه
نمونه این پژوهش 2 ،رقم  3/780میباشد که نزدیک به میانگین پژوهش (عدد  )4است.
جدول  .5آمارههای توصیفی متغیر مستقل سواد رسانهای
متغیرهای تحقیق

تعداد

کمترین مقدار بیشترین مقدار

میانگین

شایستگیدیجیتال (مهارتها،مفاهیم)

385

1/000

7/000

4/096

کاربری دیجیتال (کاربرد شغلی)

385

1/000

7/000

4/442

انتقال دیجیتال (خالقیت و نوآوری)

385

1/000

7/000

2/897

سواد رسانهای

385

1/000

7/000

3/780

مقدار معنیداری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای میزان رضایتمندی مردم از عملکرد
نظام سیاسی  0/078است .به عبارتی با توجه به این آزمون فرض نرمال بودن دادهها تأیید
نمیشود؛ اما برای مطالعه فرضی ه پژوهش با استناد به قضیه حد مرکزی ،با توجه به اینکه
حجم نمونه بیشتر از  30نفر است ،توزیع میانگین دادهها به توزیع نرمال گرایش دارد.
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جدول  .6نتایج آزمون  tتک نمونهای متغیرهای تحقیق
مقدار آزمون = 4
بازه اطمینان 95درصد برای
اختالف میانگین با عدد 4

اختالف
میانگین با
عدد 4

حد پایین

حد باال

سواد رسانهای

-3/350

3/780

0/001

-0/220

-0/349

-0/091

میزانرضایتمندیمردم

-12/413

3/135

0/000

-0/865

-1/002

-0/728

عوامل مؤثر

مقدار
میانگین
معناداری

آماره t

برای متغیرهای پژوهش ،قدر مطلق آماره  tبهاندازه کافی بزرگ و مقدار معناداری متناظر
با آن ،کوچکتر از  0/05بهدست آمده است .به این معنی که میانگین این عوامل با عدد
 4اختالف معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین متغیرها پایینتر از  4بهدست آمده،
میتوان گفت در پاسخ به سؤاالت ،ا کثر پاسخگویان گزینههای کمتر از  4را انتخاب کردهاند.
با توجه به ماتریس ضرایب همبستگی از بین متغیرهای وابسته فقط متغیر میزان
رضایتمندی مردم از عملکرد نظام سیاسی با متغیر مستقل سواد رسانهای ،ارتباط خطی
ندارد .چون مقدار سطح معناداری برای آنها بیشتر از  0/05بهدست آمده است.
جدول  .7ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق
سواد رسانهای

متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون

سواد رسانهای
میزان رضایتمندی مردم از
عملکرد دولت

0/074

1/000

سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون

0/074

سطح معناداری

0/147

رضایتمندی مردم
0/147
1/000

فرضیه پژوهش :بین سواد رسانهای و میزان رضایتمندی مردم از عملکرد قوای سهگانه و
نیروهای نظامی و انتظامی ،رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .8آزمون معناداری مدل رگرسیونی استاندارد برای متغیر میزان رضایتمندی مردم
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متغیر وابسته

مدل رگرسیون

میزان
رضایتمندی
مردم

مجموع مجذورات میانگین مجذورات آماره  Fسطح معناداری

رگرسیون

3/945

3/945

باقیمانده

714/461

1/865

کل

718/406

2/115

0/147
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با توجه به جدول  8سطح معناداری بزرگتر از  )0/147( 0/05و مقدار آماره آزمون  Fبرابر
 2/115است ،پس مدل رگرسیونی برازش داده شده ،معنادار نیست .در جدول  9ضریب تعیین
بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  0/005بهدست آمده است که یعنی سواد رسانهای
تنها  0/5درصد از واریانس میزان رضایتمندی مردم از عملکرد قوای سهگانه و نیروهای نظامی
و انتظامی را بیان میکند.
جدول  .9ضرایب مدل رگرسیونی استاندارد برای متغیر میزان رضایتمندی مردم
مدل رگرسیون

ضریب استاندارد نشده
B

خطای معیار

مقدارثابت

2/837

0/216

سواد رسانهای

0/079

0/054

ضریب استاندارد
Beta
0/074

آماره t

مقدار معناداری

13/127

0/000

1/454

0/147

در جدول  9معناداری اثر سواد رسانهای یا ضرایب رگرسیونی آزمون شده است .برای
سواد رسانهای ،آماره  tبرابر  1/454بهدست آمده که با توجه به مقدار معناداری مرتبط با
آن یعنی  0/147که مقداری بزرگتر از  0/05است ،نشان میدهد که سواد رسانهای ،بر میزان
رضایتمندی مردم از عملکرد قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی ،اثر معناداری ندارد؛
بنابراین فرضیه پژوهش رد میشود.
در تحقیقات گذشته عمده توجهات بر میزان تأثیرگذاری رسانهها به ویژه شبکههای اجتماعی
مجازی بر انتخابات به عنوان بارزترین وجه مشارکت سیاسی یا حضور و بروز بحرانها و شورشهای
داخلی در ادوار مختلف در کشورهای گونا گون به ویژه در خاورمیانه ،از سوی پژوهشگران داخلی و
خارجی بوده است .پژوهشگرانی چون رهبر قاضی ،عوامل محیطی ازجمله مدت عضویت ،میزان
استفاده و فعالیت در این رسانهها و تغییرات اجتماعی -سیاسی را به عنوان عناصر مهم تأثیرگذاری
ً
شبکههای اجتماعی بر مخاطبان برشمردهاند .چون سواد رسانهای نسبتا متوسط شهروندان
ً
تهرانی ،تأثیر  0/5درصدی و تقریبا ناچیزی در میزان رضایتمندی افراد داشته است ،میتوان گفت
یافتههای این پژوهش با تحقیقات مبتنی بر عوامل اجتماعی و اقتصادی نظیر رفیعی بهابادی و
حاجیانی ( ،)1392نیازی و همکاران ( )1395و دما کا کس ( )2006همسویی دارد.
با توجه به اینکه یافتههای این پژوهش ،رابطه معناداری بین سواد رسانهای و میزان
رضایتمندی شهروندان از نظام سیاسی را نشان نداده ،سهم وزنی اشاره شده در جدول 10
حا کی از آن است که قضاوتهای ادرا کی شهروندان که ناشی از آ گاهی ایشان از مسائل سیاسی
روز است ،بر میزان رضایتمندی آنان تأثیر بسزایی داشته است.
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جدول  .10میانگین آماره رضایتمندی سیاسی مردم
مؤلفه

شاخصها

میانگین

احترام نظام سیاسی به آزادی برگزاری تجمعات
وضعیت سیاسی موجود

اجرای یکسان قانون در کشور

2/913

تبعیض قائل شدن در میان مردم
کارگزاران و مسئوالن
نهادها و سازمانهای
دولتی و عمومی
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ارزش قائل شدن برای مسئوالن نظام
تالش مسئوالن برای حل مشکالت مردم
پاسخگویی نهادها و سازمانهای دولتی به خواستههای مردم
رشوه و ارتشاء در بین نهادها و ادارات دولتی

2/838
3/760

بنابرایــن میتــوان قضاوتهــای ادرا کــی شــهروندان را ناشــی از شــرایط حا کــم بــر بخشهــای
اقتصــادی ـ سیاســی جامعــه دانســت .بدیهــی اســت شــرایط تحریــم سیاســی -اقتصــادی
ایــران منجــر بــه بــروز محرومیتهــای اقتصــادی و تضعیــف پایگاههــای اقتصــادی تعــدادی از
شــهروندان شــود .ایــن محرومیتهــا میتوانــد میــان داشــتهها و تصــورات مــردم شــکافی ایجــاد
نمایــد کــه از دیــدگاه روانشــناختی منجــر بــه نارضایتــی گــردد .میــزان ایــن نارضایتــی بســتگی بــه
میــزان ناخشــنودی ایجــاد شــده نســبی دارد.
از ســوی دیگــر عامــل اقتصــادی منجــر بــه شــکاف طبقاتــی شــدید در جامعــه گــردد کــه
موجبــات ناســازگاری موقعیتهــای اجتماعــی را نیــز فراهــم نمایــد .بــر اســاس نظریــات ارائــه
ییــر ،مورگســون ،رینــی ،اتللــو و  ...شــرایط بهوجــود آمــده
شــده از ســوی کوشــا ک ،ون ریزیــن ،م 
ناشــی از تحریمهــا ،بــه دلیــل ســوق دادن منابــع کشــور بــه ســمت تهیــه مــواد اولیــه و ضــروری،
ســبب کاهــش توجــه مســئوالن دولتــی و عمومــی بــه امــور عمومــی و رفــع مشــکالت آنهــا میشــود
و برداشــتی از بیکفایتــی مســئوالن را در میــان شــهروندان بهوجــود م ـیآورد .شــاید بتــوان
گفــت شــرایط سیاســی تحریمهــا منجــر بــه افزایــش ســطح بیاعتمــادی و در نهایــت نارضایتــی
شــهروندان شــده اســت.
یگــردد رضایتمنــدی مــردم از ســاختارهای سیاســی
چنانچــه در جــدول  10مالحظــه م 
درمــورد وضعیــت موجــود و کارگــزاران سیاســی بیشــتر اســت؛ بنابرایــن نظرهــا ،ســن ،برنــوار و
واتــر ،کورینــی ،بلیــس و گلینــو درخصــوص اســتقرار رژیــم دمکراتیــک ،مشــروعیت سیاســی و
آزادی در ایــن تحقیــق جایــگاه چندانــی نــدارد .بــا توجــه بــه اینکــه مهــارت ســواد رســانهای در
میــان شــهروندان در ســطح متوســط اســت و رابطــه بســیار اندکــی بــا جلــب رضایتمندی سیاســی
شــهروندان تهرانــی دارد ،بــه نظــر میرســد افــراد تــا حــدودی تحــت تأثیــر اطالعــات و اخبــار
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دریافتــی بــدون توجــه بــه مقصــد ارســالکنندگان پیــام قــرار گرفتهانــد .چنانچــه شــهروندان
اطالعــات کافــی در اختیــار نداشــته باشــند ،بــر اســاس نظــر بــوکارت و وال ،همیــن امــر باعــث
برداشــتی متفــاوت از واقعیــت گردیــده و نارضائــی را در میــان شــهروندان افزایــش داده اســت.
ً
بــر اســاس نظریــه اســتفاده و خشــنودی ظاهــرا پیامهــای رســانهای در فراینــد ارتبــاط ـ اثــر
تــا حــدودی در قضاوتهــای ادرا کــی شــهروندان مؤثــر بــوده اســت .شــاید عــدم تائیــد فرضیــه
ایــن پژوهــش نشــاندهنده تأثیرگــذاری ابعــاد و کارکردهــای منفــی رســانههای دیجیتــال بــر
رضایتمنــدی سیاســی شــهروندانباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه ســطح ســواد رســانهای شــهروندان
نزدیــک بــه متوســط بــرآورده شــده اســت ،اثرگــذاری کارکردهــای منفــی رســانههای دیجیتــال بــر
میــزان رضایتمنــدی شــهروندان تهرانــی بــا توجــه بــه حجــم انبــوه پیامهــا و مرا کــز ارســال غیــر
ملــی و گاه غیــر موثــق پیامهــا ،دور از ذهــن نیســت.
بحث و نتیجهگیری
رســانههای دیجیتــال بــه همــان انــدازه کــه ممکــن اســت در مســیر دموکراســی بــکار گرفتــه
شــود ،بــه همــان انــدازه ممکــن اســت مــورد اســتفاده گرایشهــای منفــی و غیردموکراتیــک بــرای
کنتــرل و نظــارت اجتماعــی و سیاســی قــرار بگیــرد .ایــن واقعیــت توجــه مــا را بــه ایــن موضــوع
جلــب میکنــد کــه فناوریهــای نویــن ارتباطــات ،پدیدههایــی اجتماعــی و فرهنگــی هســتند
کــه بــدون درنظــر گرفتــن چارچوبهــای اجتماعــی و فرهنگــی کــه بســتر رشــد آنهــا را فراهــم
میآورنــد ،نمیتــوان تبعــات آنهــا را مطالعــه کــرد.
یافتههــای ایــن پژوهــش حا کــی از آن اســت کــه شــهروندان تهرانــی بــا میانگیــن 3/780
بهطــور متوســط دارای مهــارت ســواد رســانهای هســتند و بــا میانگیــن  3/135رضایتمنــدی
نســبی از نظــام سیاســی دارنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب تعییــن بیــن متغیرهــای
مســتقل و متغیر وابســته  0/005بهدســت آمده اســت ،از این رو ســواد رســانهای تنها 0/5درصد
از واریانــس میــزان رضایتمنــدی مــردم از عملکــرد قــوای سـهگانه و نیروهــای نظامــی و انتظامــی
ً
را بیــان میکنــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت تقریبــا هیــچ رابطــه معنــاداری میــان ســواد رســانهای و
میــزان رضایتمنــدی شــهروندان تهرانــی از نظــام سیاســی کشــور وجــود نــدارد.
ً
بــا نگاهــی واقعبینانــه میتــوان گفــت کــه رضایتمنــدی شــهروندان تهرانــی ،لزومــا تابــع
قــدر مطلــق ســواد رســانهای دیجیتــال نیســت ،بلکــه تابــع نحــوه ادرا ک ،نگــرش و طــرز تلقــی
شــهروندان از شــرایط کلــی حا کــم بــر کشــور اســت .در همیــن راســتا ،ادرا ک عــاوه بــر رســانههای
دیجیتــال تــا حــدودی نیــز تحــت تأثیــر عملکــرد کنونــی دولــت و ســایر کنشــگران سیاســی
نکــه رضایتمنــدی سیاســی شــهروندان ،تابــع محــض
فعــال در ایــن مجموعــه اســت .نتیجــه آ 
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ســواد رســانهای دیجیتــال و بهتبــع آن رســانههای دیجیتــال نبــوده و ســایر عوامــل زمین ـهای
و محیطــی نیــز در ایــن رابطــه بهویــژه ادرا ک شــهروندان درمــورد نظــام سیاســی نقــش مهمــی
دارنــد .البتــه اینکــه کدا میــک از عوامــل ،ســهم و وزن بیشــتری در ایــن تأثیــر و تأثــر دارنــد ،بســته
بــه نــوع جامعــه موردمطالعــه ،شــرایط زمانــی و مکانــی ،اوضــاع و احــوال فرهنگــی ،اجتماعــی
و اقتصــادی و  ...متفــاوت اســت؛ امــا مهــم ایــن اســت کــه ایــن عوامــل در ایــن پژوهــش تــا
حــدودی بــه آنهــا توجــه شــد.
ادرا ک مــردم از یــک پدیــده یــا نــوع نگــرش آنــان در مقایســه بــا وضعیــت واقعــی حا کــم
ً
بــر جامعــه ،مباحثــی کامــا متفــاوت هســتند .شــاید وضعیــت واقعــی یــک متغیــر در جامعــه
مطلــوب باشــد ،امــا نگــرش عمومــی یــا ادرا ک مــردم درمــورد آن پدیــده چنــدان مطلــوب نباشــد
ـان رفتــار ســازمانی حا کــی از آن اســت کــه آنچــه مبنــای رفتــار
یــا برعکــس .یافتههــای محققـ ِ
ً
افــراد قــرار میگیــرد ،لزومــا وضعیــت واقعــی متغیرهــا یــا شــرایط واقعــی حا کــم بــر جامعــه نیســت،
بلکــه ادرا ک آنــان درمــورد پدیدههــا یــا موضوعــات مختلــف مبنــای تفکــر و اعمــال و رفتــار قــرار
میگیــرد.
پیشنهادها
برپایــه نتایــج بدســت آمــده توصیــه میشــود بیشــترین اولویــت و توجــه کارگــزاران و متولیــان
نظــام سیاســی کشــور ،بــر مدیریــت و بهبــود عوامــل اقتصــادی -اجتماعــی بهمنظــور بیشــترین
اثرگــذاری بــر ادرا ک مــردم و قضــاوت آنــان در مــورد بازتــاب عملکــرد نظــام سیاســی باشــد .بدیــن
منظــور افزایــش بســترهای الزم بهمنظــور اطالعرســانی مطلــوب ،ســریع و بــه روز در راســتای
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ارتقــاء آ گاهــی مــردم میتوانــد کمــک زیــادی بــه ایــن موضــوع نمایــد .ایجــاد ســامانهها،
پورتالهــا و حتــی شــبکههای مجــازی در راســتای توســعه دولــت دیجیتــال و تکریــم شــهروندان
و بــه روزرســانی کلیــه اطالعــات و آمارهــا در ایــن رســانههای دیجیتــال ،یکــی از راههــای
اطالعرســانی مطلــوب اســت.
از ســوی دیگــر افزایــش آمــوزش ســواد رســانهای دیجیتــال بــه عنــوان ابــزار پیشــگیری از بــروز
رفتارهــای غیرمنطقــی در رســانههای دیجیتــال و بهبــود وضعیــت رضایتمنــدی اجتماعــی و در
نهایــت رضایتمنــدی سیاســی نقــش مؤثــری خواهــد داشــت .از طریــق آموزشهــای عمومــی
میتــوان توانمنــدی کلیــه طبقــات اجتماعــی را در ســنین مختلــف پوشــش داد؛ بنابرایــن
امــکان تشــخیص اطالعــات صحیــح از اخبــار و اطالعــات نادرســت و شــایعات ،در همــه جــا و در
هــر زمــان بــرای کلیــه شــهروندان وجــود خواهــد داشــت.
انجــام پژوهــش درزمینــۀ ســایر عوامــل اجتماعــی و محیطــی مؤثــر بــر رســانههای دیجیتــال
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کــه بــر میــزان و نحــوۀ بهر هبــرداری از رســانههای دیجیتــال اثرگــذار اســت ،نیــز گامــی بــرای
شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت تعامــات دیجیتــال شــهروندان و نظــام سیاســی اســت کــه
میتوانــد مــورد توجــه پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار گیــرد.
منابع و مآخذ
ابراهیــم طــاری ،نــازگل ( .)1396عضویــت در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و فعالیــت در عرصــه
عمومــی غیرمجــازی (بــا تأ کیــد بــر دانشــجویان دانشــگاههای دولتــی در تهــران) ،پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه عالمــه طباطبائــی.
با کینگهــام ،دیویــد ( .)1389آمــوزش رســانهای ،یادگیــری ،ســواد رســانهای و فرهنــگ معاصــر ،ترجمــۀ
حســین ســرافراز ،تهــران :ناشــر دانشــگاه امــام صــادق (ع).
بصیریــان جهرمــی ،حســین؛ احســن حقگویــی و محمدرشــید صوفــی (« .)1389در آمــدی بــه ســواد
رســانهای و تفکرانتقــادی» ،فصلنامــه رســانه ،شــماره .33-50 :4
پاتــر ،جیمــز دبلیــو ( .)1392نظریــه ســواد رســانهای رهیافتــی شــناختی ،ترجمــه ناصــر اســدی ،محمــد
ســلطانیفر و شــهناز هاشــمی ،تهــران :نشــر ســیمای شــرق.
خانباشــی ،محمــد ( .)1390الگویــی بــرای ســنجش عوامــل راهبــردی محیطــی تأثیرگــذار بــر اعتمــاد
عمومــی (چارچوبــی نظاممنــد بــرای تحلیــل عوامــل تأثیرگــذار بــر اعتمــاد سیاســی) .رســاله
دکتــری دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.
خانیکــی ،هــادی و محمــود بابایــی (« .)1395تأثیرســازوکارهای ارتباطــی اینترنــت بــر الگوهــای تعاملــی
کنشــگران فضــای ســایبر ایــران» ،فصلنامــه علــوم اجتماعــی ،شــماره .73-116 :56
رهبرقاضــی ،محمودرضــا و مرضیــه فدایــی دهچشــمه (« .)1396انتخابــات مجلــس شــورای اســامی
ســال  :94نقــش رســانهها در رفتــار انتخاباتــی (مطالعــه مــوردی دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان)»،
مجلــه پژوهشهــای ارتباطــی ،شــماره .65-8991:
رفیعــی بهابــادی ،مهــدی و مهــدی حاجیانــی (« .)1392بررســی رضایــت از زندگــی و عوامــل مؤثــر بــر آن»،
مجلــه جامعهشناســی مســائل اجتماعــی ایــران ،شــماره .53-78 :3
ســبکتگین ریــزی ،قربانعلــی؛ مجیــد روهنــده ،ســیدمحمد بســاطیان و احمــد جعفــری (.)1395
«رضایتمنــدی ومشــارکت سیاســی ـ اجتماعــی ،مطالعــه مــوردی :شــهروندان شــهر کــرج» .مجلــه
جامعهشناســی کاربــردی ،شــماره .97-116 :63
سیفی ،سمیرا (« .)1389از رسانه غرب تا رسانه ما» ،مجله فرهنگ پویا ،شماره .8-9
صفــدری ،ســلمان ( .)1374رضایــت اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن .پایاننامــه کارشناسیارشــد
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.دانشــگاه شــهید بهشــتی
 «رضایتمنــدی سیاســی ـ ملــی در پهنــه جهانــی ـ بــازکاوری.)1393(  مجیــد و احمــد جعفــری،قبــادی
.»نمــرزی بــر رضایتمنــدی سیاســی ـ ملــی در عصــر جهانیشــدن
 تأثیــر رســانههای فرامــرزی و درو
.143-174 :14  شــماره،فصلنامــه مطالعــات راهبــردی سیاســتگذاری عمومــی
، مجلــه ســیاحت غــرب،» انقــاب رســانههای نویــن: «ارتباطــات در رســانهها.)1385(  امانوئــل،کاســتلز
.43 شماره
 دفتــر مطالعــات: تهــران، ترجمــۀ مهــدی منتظــر قائــم، مخاطــب شناســی.)1383(  دنیــس،مــک کوایــل
.و توســعه رســانهها
 «اهمیــت آمــوزش ســواد رســانهای در.)1391(  بهــاره؛ بهــاره بخشــی و ســید محمــود هاشــمی،نصیــری
.149-158 :18  شــماره، فصلنامــه مطالعــات رســانهای،»قــرن بیســـت ویکـــم
https://www.saramad. ) بــه نشــانی1396( ســایت مرکــز فنــاوری اطالعــات و رســانههای دیجیتــال
ir/fa/intro/information
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شناسایی شاخصهای ارزیابیراهبردهای
سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام
■ مهدخت بروجردی علوی ،1محمدمهدی رحمتی

2

چکیده
برخورداری از نظام اطمینانبخش مدیریت و ارزیابی عملکرد در فرایند مدیریت راهبردی ،رمز موفقیت
پایدار هر سازمان ،بهویژه سازمانهای رسانهای ،در محیط متغیر و پیچیدۀ صنعت رسانه است .راهبردهای
محتوایی نقش حساسی در تحقق رسالت و مأموریت سازمان صداوسیما دارند و بخش اصلی فعالیت
این سازمان در این راستاست .مسئله این پژوهش ،عدمارزیابی راهبردهای حوزۀ تولید و توزیع پیام،
پس از گذشت حدود یک سال و نیم از اجرای برنامۀ راهبردی پنجسالۀ سازمان صداوسیما ()1401-1397
است .هدف اصلی پژوهش ،شناسایی «شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزۀ
تولید و توزیع پیام است ».برای دستیابی به این هدف ،از کارت امتیازی متوازن استفاده شده است.
در فرایند این پژوهش ،با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در قالب دو جلسۀ گروه متمرکز ،با
محورقراردادن ابعاد کارت امتیازی متوازن (مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی ،رشد و یادگیری) و راهبردها
و برنامههای بلندمدت سازمان صداوسیما در حوزۀ محتوایی ،شاخصهای موردنظر شناسایی شدند.
«درصد برنامههای تولیدشدۀ دارای پیوست پژوهشی»« ،وضعیت خبرگزاری بینالمللی تصویری»« ،تعداد
بخشهای خبری در شبکههای تخصصی»« ،انعقاد تفاهمنامۀ همکاری با مجامع بینالمللی و جهانی
باند پهن و در دستهها و گونههای گونا گون»« ،درآمدزایی از طریق
رسانه»« ،میزان تولیدات مستقل در ِ
باند پهن»« ،تعداد تعامالت مردمی با سازمان صداوسیما»،
سازوکارهای مختلف درآمدی در فضای ِ
«باشگاه مخاطبان شبکهها و برنامههای رادیو تلویزیونی»« ،وضعیت کانالهای شبکهها و برنامههای رادیو
تلویزیونی در پیامرسانها» ،ازجمله مهمترین شاخصهای شناساییشده برای ارزیابی راهبردی سازمان
صداوسیما در حوزۀ محتوا و پیام و مطابق با الگوی کارت امتیازی متوازن است.
واژگان کلیدی
ارزیابی راهبرد ،صداوسیما ،کارت امتیازی متوازن ،حوزۀ تولید و توزیع پیام ،محتوا.
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مقدمه
درونمایه هر سازمان و مجموعه رسانهای ،پیام و محتوایی است که تولید میکند.
محصولرسانهای ،بهمثابه روحی است که در کالبد (قالب) رسانه قرار گرفته و در اختیار
مخاطب قرار میگیرد .محتوای تولیدشده باید کیفیت و جذابیت الزم را داشته باشد تا بتواند
با اقبال و توجه مخاطب روبهرو شود.
صداوســیما بهعنــوان یــک ســازمان فرهنگــی و رســانهای ،مأموریــت «تولیــد ،تأمیــن و
پخــش برنامــه در راســتای حفــظ و تقویــت مرجعیــت رســانهای ســازمان ،تأمیــن آزادی بیــان،
نشــر افــکار و تضــارب آرا ،هدایــت افــکار عمومــی ،ایجــاد معرفــت عمیــق و ایمــان روش ـنبینانه،
ترویــج گفتمــان انقــاب اســامی ،حفــظ و تقویــت باورهــا و ارزشهــای دینــی و انقالبــی ،کمک به
توســعه ملــی و پیشــرفت کشــور ،افزایــش بهــرهوری ملــی ،تعامــل بــا قــوای سـهگانه و مطر حکــردن
اولویتهــای اصلــی کشــور ،تــاش بــرای رونــق اقتصــادی ،حمایــت از جبهــه مقاومــت و امــت
اســامی و نیــز مســتضعفان در عرصــه جهانــی در حوزههــای خبــر و اطالعرســانی ،آمــوزش،
ارشــادی و تربیتــی و تفریــح و ســرگرمی بــرای مخاطبــان داخلــی و خارجــی ،در ســطوح
محلــی ،اســتانی ،ملــی ،منطق ـهای ،بینالمللــی و جهانــی را بــر عهــده دارد» (بیانیــه مأموریــت
ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران)1395 ،؛ بنابرایــن فلســفه وجــودی ســازمان
صداوســیما ،تولیــد محتــوا و انتشــار آن اســت.
با توجه به این وظایف و مأموریتهای مهم و راهبردی ،صداوسیما همواره کوشیده است
تا «محتوا و پیام» را «برمبنای گفتمان انقالب اسالمی و اندیشه و دیدگاههای بنیانگذار انقالب
اسالمی ،حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سیاستها و راهبردهای
کالن نظام و سازمان و توجه به شرایط و اقتضائات محیطی و میل ،نیاز و مصلحت مخاطبان و
نیز تحلیل عملکرد خود و رقبا در فضای رقابت رسانهای» تولید و عرضه کند.
محتوای فاخر ،جذاب ،تعاملی و مخاطبمحور
در سالهای اخیر ،تولید ،تأمین و پخش
ِ
در دو بستر رادیوتلویزیون و فضای مجازی ،دغدغه اصلی مدیران و برنامهسازان سازمان
صداوسیما بوده است .در این زمینه کوشیده شده است با برنامهریزی و سیاستگذاری
صحیح ،دقیق و بههنگام ،مدیریت و مهندسی پیام صورت بگیرد.
تحوالت ّفناورانه (سختافزاری و نرمافزاری) که موجب تکثر و تنوع رسانهها شدهاند و
سهولت دسترسی و دریافت پیامهای گونا گون در کمترین زمان ممکن؛ همراه با باالرفتن سطح
توقع مخاطبان و مشکلپسندی آنان ،اهمیت و ضرورت سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت
هوشمندانه در سازمان صداوسیما را دوچندان ساختهاست .مدیریت و برنامهریزی راهبردی

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

گرد تدوین ،اجرا و ارزیابی راهبرد
در سازمان صداوسیما  -همچون سایر سازمانها ـ در قالب فرا ِ
تحقق یافته است .بدینمنظور ،در دوره مسئولیت رئیس فعلی سازمان صداوسیما ،1مدیریت
راهبردی در قالب «منشور رسانه در افق  »1401و در چهار حوزه راهبردی ّفنی و زیرساخت ،تولید
و توزیع پیام ،اقتصاد رسانه و سرمایه انسانی تدوین شده است.
این برنامه برای یک دوره پنجساله ( )1397-1401طراحی شده و براساس آن ،برنامه
بلندمدت و راهبردهای هر یک از حوزههای تولید و توزیع پیام ـ رادیو ،تلویزیون و فضای
مجازی ـ مشخص و ابالغ شده است.
برای اطمینان از صحت عملکرد مدیریت راهبردی در سازمان صداوسیما« ،ایجاد شرایطی
بهمنظور پیادهسازی راهبردها ،ارزیابی اثربخشی آنها و انجام اقدامات اصالحی ضروری است.
مدیریت راهبردی زمانی معنا مییابد که راهبردهای تدوینشده به مرحله اجرا درآیند ،پایش و
ً
صرفا در ّ
حد
ارزیابی شوند و براساس نتایج ،اقدام اصالحی صورت گیرد .درغیراینصورت ،راهبرد
شعار باقی میماند» (سیروس و صبورطینت.)15 :1390 ،
ّ
تجربـه زیسـته پژوهشـگر در سـازمان صداوسـیما ،مبیـن آن اسـت کـه تدویـن و اجـرای
راهبـرد انجـام شـده اسـت ،ولـی درخصـوص ارزیابـی راهبردهـا ضعـف و اشـکاالتی وجـود دارنـد.
بهطورمشـخص ،دغدغـه و مسـئله ایـن مقالـه ،عدمارزیابـی راهبردهـای حـوزه تولیـد و توزیـع
پیـام ،پـس از اجـرای برنامـه راهبردی پنجسـاله سـازمان صداوسیماسـت و این در حالی اسـت که
«ارزیابـی بهموقـع میتوانـد مدیریـت را از وجـود مسـائل و مشـکالتی که دامنگیر شرکت{سـازمان}
خواهـد شـد آ گاه سـازد تـا شـاید پیـش از اینکـه وضـع وخیم شـود ،اقدامـات اصالحـی بهعمل آید»
(سرمدسـعیدی.)419 :1386 ،
یکــی از ریش ـههای عدمتحقــق ارزیابــی راهبــردی ســازمان صداوســیما در حــوزه محتــوا،
عدمتدویــن و بهکارگیــری شــاخصهای ارزیابــی میــزان موفقیــت ســازمان در ایــن حــوزه اســت؛
شــاخصهایی کــه بــه اعتقــاد برخــی از صاحبنظــران ،مهمتریــن دارایــی راهبــردی یــک ســازمان
اســت (علیاحمــدی و دیگــران )236 :1387 ،و ا گــر متناســب بــا هــدف ســنجش و منطبــق با مفهوم
موردنظــر باشــد ،بــه کفایــت ســنجش و برداشــت و قضــاوت از مفهــوم موردنظــر منجــر میشــود و
درنتیجــه ،میتوانــد ارزیابــی اثربخــش و کارآمــد را محقــق کنــد ()Neely & Adams, 2000؛ بنابرایــن
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه «شــاخصهای ارزیابــی راهبردهــای ســازمان صداوســیما
در حــوزه تولیــد و توزیــع پیــام کدامانــد؟»
 .1آقای دکتر عبدالعلی علیعسکری از تاریخ  1395/02/25طی حکمی از سوی رهبر انقالب اسالمی به ریاست سازمان
صداوسیما منصوب شده است.
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برای دستیابی به اهداف پژوهش ،الگوی کارت امتیازی متوازن 1بکار گرفته شده و با
استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در قالب مصاحبه گروه متمرکز ،2شاخصهای
موردنظر شناسایی و ارائه شدهاند.
پیشینه پژوهش
«ارزیابی و سنجش شبکههای تلویزیونی و ارائه راهکارهای بهبود» ،علویوفا ،سعید (.)1394
پژوهشهای ارتباطی ،سال  ،22شماره (1پیاپی )81
این مقاله با هدف ارزیابی کارآیی شبکههای تلویزیونی رسانه ملی با استفاده از روش
سنجش کارآیی و رتبهبندی تحلیل پوششی دادهها و تعیین نقاط قابل بهبود کارآیی آنها انجام
شده است .براساس نتایج بهدستآمده ،شش شبکه کارآمد بودهاند و سایر شبکهها به کاهش
یا افزایش درصد مشخصی از عوامل نهادهها و ستاندههای کلیدی خود نیاز داشتهاند .مهمترین
بخش از نتایج این پژوهش که با مقاله حاضر ارتباط بیشتری دارد ،شاخصهای عمده مؤثر بر
ارزیابی کارآیی شبکههای تلویزیونی است که در قالب الگوی مفهومی زیر بیان شده است:
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)1. Balanced Score Card (Bsc
2. Focus Group

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام
شکل .1مدل مفهومی شاخصهای عمده مؤثر بر ارزیابی کارآیی شبکههای تلویزیونی

«طراحــی مــدل مفهومــی ســنجش متــوازن عملکــرد در رســانۀ ملــی؛ مــورد مطالعــه :شــبکه
خبــر ســیما» علــی رضائیــان؛ عباســعلی حاجکریمــی؛ حامــد دهقانــان و عــادل آذر (.)1390
پژوهشهــای ارتباطــی ،شــماره .65
«در ای ــن پژوهــش ضمــن معرفــی الگویــی جامع برای ســنجش متوازن عملکرد رســـانه ملـــی،
ترکی ــب بهینـهای از شــاخصهای ّکمــی ارزیابــی عملکــرد بــه روش ســنجش متــوازن ارائــه شــده و
در چارچــوب نظرســنجی از خبــرگان ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســلهمراتبی ،شــاخصهای
ارزیابــی متوازن شـــبکه خب ــر ســـیما رتبهبندی شــدهاند».
ـامل «ارزش عمومــی ،ظرفیــت عملیاتــی و
الگــوی موردنظــر در ایــن پژوهــش از ســه بخــش شـ ِ
توســعه پشــتیبانی» تشــکیل شــده اســت.
جدول  .1شاخصهای ارزیابی متوازن شـبکه خبـر سـیما
شاخصهای ارزش عمومی

شاخصهای ظرفیت عملیاتی

شاخصهای توسعه پشتیبانی

سطح زیرپوشش داخلی

بهرهوری و اثربخشی

تنوع در برنامه

سطح زیرپوشش خارجی

صحت سازوکار مـالی

مـشروعیت در افـکار عمومی

روشها و فنون حرفهای

رضایت شغلی کارکنان

اعتبار و شهرت در رسانهها

ارتقای دانش نـیروی انـسانی

ارتباط با شرکتهای برنامهساز

اعتبار در میان نهادهای تأثیرگذار

سیاستگذاری مـحتوایی

یادگـیری سـازمانی و نوآوری

ارتباط با سایر بخشهای رسانه ملی

نتایج این پژوهش حا کی از آناند که «بین بخشهای سهگانه الگوی سنجش ارزش
عمومی در ارزیابی عملکرد شبکه خبر ،تفاوت معنیداری وجود دارد .دراین میان،
شاخصهای مربوط به خلق ارزش عمومی بیشترین اهمیت را دارند؛ شاخصهای مربوط
به ظرفیت عملیاتی در رتبه دوم و درنهایت ،شاخصهای مربوط به توسعه پشتیبانی در رتبه
سوم قرار میگیرند».
«کارت امتیازی متوازن رسانه» عنوان پژوهشی است که توسط پژوهشگران دانشگاه
بیروت در سال  2015انجام شده است .این پژوهش با اذعان به این نکته که «باتوجه به شرایط
سازمانهای رسانهای الگوی استاندارد کارت امتیازی متوازن ویژگیهای اصلی سازمانهای
رسانهای را بازتاب نمیدهد» کوشیده است تا یک مدل کارت امتیازی مختص رسانههای
جمعی ارائه دهد که تصمیمگیران رسانه را قادر سازد که سازمانشان را به موفقیت برسانند.
این پژوهش با استفاده از رویکردی علمی و تفکری ارزشمحور ،1با  21نفر از یک روزنامه سطح
1. Value-Focused Thinking
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متوسط آلمان 1مصاحبه نیمهساختیافته انجام دادهاست .این پژوهش کارت امتیازی
متوازنی با  33هدف و  65رابطه را تدوین کرده است که در هفت وجه (منظر) ساماندهی
شدهاند که عبارتاند از :مالی ،گیرنده ،مشتری کسبوکار ،سردبیر ،ناشر ،کارمند و ّفناوری.
جدول  .2وجوه کارت امتیازی متوازن رسانههای جمعی ـ مطالعه موردی آلمان
منظر

توضیحات

شاخصها

مالی

 گردش مالی :جریان نقدینگی (سرمایه در گردش) سود سرمایهگذاری :درصد بازگشت سرمایهگذاری ایجاد سود افزایش گردش مالی -کاهش هزینه

گیرنده

 افزایش شمارگان :تعداد دریافتکنندگان افزایش سودآوری :سود بهازای هر گیرنده -رضایت گیرندگان

حضور در بازارهای
3
گیرنده مربوط

مشتری

 افزایش سودآوری بهازای هر مشتری افزایش تعداد مشتریان تجاری رضایت مشتریان تبلیغات رضایت مشتریان توزیع -رضایت مشتریان چاپ

حضور در بازارهای
4
مشتری مربوط

سردبیری

 بررسی اعتبار در میان دریافتکنندگان بررسی جذابیت محتوا در میان دریافتکنندگان بررسی دسترسی به محتوا در میان دریافتکنندگان بررسی استقالل در میان دریافتکنندگان افزایش کیفیت روزنامهنگاری :بررسی کیفیت در میاندریافتکنندگان

محتوای مربوط و
با کیفیت باال ارائه
کند.

2

منابع مالی امن
برای موفقیت
بلندمدت

1. The Nordbayerischer Kurier
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2. Cash Flow
3. Be Present In Relevant Recipient Markets
4. Be Present In Relevant Business Customer Markets

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام
منظر

شاخصها

توضیحات

ناشر

 وابستگی به محصوالت تک افزایش کیفیت فرایند :درک کیفیت خدمات و محصوالت درمیان مشتریان
1
 افزایش کارآیی فرایند :میانگین زمان اتمام محصول افزایش ظرفیت نوآوری :درصد استفاده از محصول جدید گسترش همکاریهای مفید :تعداد طر حهای همکاری -بهبود ارتباطات داخلی :بررسی ارتباطات در میان کارکنان

محصوالت و
خدمات با کیفیت
باال ارائه کند.

کارمند

 افزایش بهرهوری کارکنان :تعداد محصوالتی که به بازار عرضهشدهاند.
 افزایش خالقیت کارکنان :تعداد پیشنهادهای کارکنان بهبود تعهد کارکنان :بررسی تعهد در میان کارکنان بهبود مهارتهای کارکنان :تعداد کارکنانی که آموزش را کاملکردهاند.
 -رضایت کارمندان :بررسی رضایت کارکنان

ایجاد شرایط
کارمندی برای یک
رسانه مدرن

ّ
فناوری

 گسترش بانک اطالعاتی :تعداد محصوالتی که از بانک اطالعاتیاستفاده میکنند.
 فراهمکردن زیرساختهای مورد نیاز ارائه سختافزار مورد نیاز -ارائه نرمافزار مورد نیاز

ایجاد شرایط
ّفناورانه برای یک
رسانه نوین

«ارزیابــی عملکــرد :راهنمایــی کاربــردی بــرای شــاخصهای کلیــدی عملکــرد و بهینهســازی در
بخــش خدمــات پخــش عمومــی» پژوهشــی اســت کــه توســط فولیــو باربیــو 2در رســانه دولتــی
اســترالیا 3انجــام شــده اســت.
در بخش نخست این پژوهش که مرتبط با ارزیابی عملکرد است ،پرسشهای زیر مطرح شدهاند:
 چگونه میتوانیم بفهمیم که در حال انجام اهداف عملیاتی یا راهبردی هستیم؟ آیا میتوانیم ارتباطات و همترازی راهبردهایمان را در سازمان بهبود دهیم؟ آیــا راهــی بــرای ادغــام و ترکیــب ســنجههای مالــی و غیرمالــی وجــود دارد کــه عملکردمــانرا بهتــر بفهمیــم؟
فرهنگ محرک عملکرد حمایت کنیم؟
 چگونه میتوانیم از یکِ
1. Completion
2. Fulvio Barbuio
3. Australian Broadcasting Corporation
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بهبود مستمر را جلو ببریم؟
 چگونه میتوانیمِ
ایــن پژوهــش رویکــردی توصیفــی ـ تحلیلــی داشــته و از ابــزار مصاحبــه اســتفاده کردهاســت.
ایــن پژوهــش شــاخصهایی را بــه شــرح جــدول زیــر ارائــه کردهاســت:
جدول.3شاخصهای کلیدیعملکردوبهینهسازیدر بخشخدماتپخشعمومیاسترالیا
دسته

ناحیه

شاخص کلیدی عملکرد

اثربخشی

کیفیت

درصد محتوای ملی

---

جامعیت
(فرا گیری)

دسترسی

---

تمایز

درصد ساعات پخش
براساس موضوع

بهرهوری
(کارائی)

---

توضیحات
شامل تمام محتوای رسانه که از کشور
دیگری تأمین نشده باشد.

هزینه هر ساعت تولید

بینندگان/شنوندگان برای هر رسانه نسبت
ّ
به کل جمعیت
ّ
نسبت هر موضوع به کل محتوای
پخششده از رسانه
هزینه ّاولین تولید بهازای هر موضوع

درصد ّمخارج نسبت
به کل سرمایه

سطح هزینههای غیرمسقیمی که فعالیتهای
تولیدی اصلی را پشتیبانی میکنند.

هزینه بهازای
هر ساعت مصرف

برای هر رسانه ،براساس ساعات
مصرفشده توسط بینندگان/شنوندگان

هزینه بهازای هر بیننده/
شنونده

برای هر رسانه ،براساس دسترسی بیننده/
شنونده

استفاده از منابع تولیدی

کار و امکانات

نتایج بهازای کارکنان

«تحلیــل ســنجش عملکــرد شــرکت تلویزیــون کابلــی 1بــا اســتفاده از مفهــوم کارت امتیــازی
متــوازن» ،عنــوان پژوهشــی اســت کــه در ســال  2017انجام شــده اســت .بــازه زمانی ایــن مطالعه،
ســال  2016میــادی بــوده اســت .ســه هــدف کلــی بــرای ایــن پژوهــش معرفــی شــدهاند:
 شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد؛ تعیین وزن هر شاخص کلیدی عملکرد؛ اندازهگیری عملکرد در تمامی شاخصها.در ایــن پژوهــش بــرای شناســایی شــاخصهای کلیــدی عملکــرد ،از مصاحبــه و بــرای
وزندهــی بــه آنهــا از روش تحلیــل سلســلهمراتبی 2اســتفاده شــده اســت .بــرای اندازهگیــری
عملکــرد نیــز بــا مدیــران چهــار حــوزه شــامل :مدیــر مالــی ،مدیــر بازاریابــی (مشــتری) ،مدیــر
عملیاتــی و مدیــر منابــع انســانی مصاحبــه انجــام شــده اســت .از میــان  32راهبــرد ایــن شــرکت،
شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

38

1. Pt Bcv.

تلویزیونی کابلی که در شهر باتام اندونزوی است و محتوای ملی و بینالمللی پخش میکند.
)2. Analytic Hierarchy Process (Ahp
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 16مــورد از آنهــا توســط مصاحبهشــوندگان بهعنــوان راهبردهــای مهــم و کلیــدی عملکــرد
شناســایی شــدهاند.
جدول  .4سنجش عملکرد شرکت تلویزیون کابلی (مطالعه موردی اندونزی)
حوزه
مالی

شاخصها

نمره

ـــ افزایش درآمد
ـــ حفظ ثبات و پایداری مالی
1
ـــ نصب بهتر
ـــ حفظ کارآیی عملیاتی

0/2558

ـــ ارائه خدمات به مشتریان
ـــ رضایت مشتریان درمورد خسارت
ـــ گسترش شبکه مشتریان
ـــ توسعه محتوای رسانه
ـــ ارائه امکانات پشتیبانی دیگر (اینترنت ،پرداخت سهگانه)
ـــ حفظ ثبات مشتری

0/5447

ـــ بهبود نمایندگیها در حوزه تبلیغات رسانه
ـــ اینترنت

0/1448

ـــ وفاداری کارکنان
ـــ آموزش

0/0517

2

مشتری

فرایندهای داخلی
رشد و یادگیری

پیشنهاد این پژوهش ،افزایش نمایندگی در حوزه تبلیغات رسانهای بوده است و همچنین
درک و فهم خدمات اینترنتی بهگونهای که عملکرد فرایندهای داخلی بهبود مییابد.
مبانی نظری پژوهش
مدیریت راهبردی ،یک فرایند مـستمر چـرخهای و پویـاست .شالوده این فرایند را میتوانیم
تدوین ،اجرا و پایش راهبرد عنوان کنیم (بلندیان و دیگران .)64 :1386 ،در بخش ادبیات
نظری پژوهش ،به مدیریت راهبردی پرداخته شده و سیاستگذاری بهعنوان یکی از مراحل
مدیریت راهبردی رسانه ،مورد توجه قرار گرفته است .همچنین نقش ارزیابی در مدیریت
راهبردی عنوان شده و کارت امتیازی متوازن بهعنوان یکی از الگوهای مناسب برای ارزیابی
سطوح مدیریت راهبردی بررسی شده است.

1. Improved Installation
2. Provide Satisfaction In Case Of Damage
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مقاله علمی _ پژوهشی

مدیریت راهبردی
مدیریــت راهبــردی مرحلــه تکاملیافتــه برنامهریــزی راهبــردی اســت کــه از حــدود ســال ۱۹۸۰
آغــاز شــد و تــا  ،۱۹۹۰تعــداد زیــادی از شــرکتها وارد ایــن مرحلــه تکاملیافتــه شــدند .درواقــع
بعــد از انتشــار کتــاب «برنامهریــزی اســتراتژیک تــا مدیریــت اســتراتژیک(Ansoff et al, 1976) »1
بــود کــه واژه مدیریــت راهبــردی پدیــد آمــد .در اواســط دهــه  ،۸۰مدیریــت راهبــردی پیشــرفت
کــرد و نهتنهــا در نوشــتههای تحقیقاتــی ،بلکــه در عملیــات تجــاری ،بــه برنامهریــزی راهبــردی
ترجیــح داده میشــد (گرونیــک و کوهــن .)9 :1385 ،موضوعــات مرتبــط بــا مدیریــت راهبــردی
دارای ویژگیهــای اساســی زیرنــد:
 نیازمند اتخاذ تصمیم از سوی مدیریت عالیرتبهاند؛ منابع زیادی را جذب میکنند؛ بر موقعیت و چشمانداز بلندمدت سازمان تأثیر مهمی دارند؛ محور اینگونه تصمیمات آیندهنگری است؛ نتایج چندجانبه (چندبخشی) دارند (پیرز و رابینسون.)5-8 :1396 ،مدیریــت راهبــردی «هـــنر و ع ــلم تـــدوین ،اجــرا و ارزیابــی راهبردهــا و تصمیمــات بینبخشـی
اســت کــه یــک ســازمان را قــادر میســازد بــه اهـــداف خویــش نائــل شـــود ».از دیدگـــاه فـراینـــدی
یو
ت چش ـمانداز ،مأموریته ـا ،اهــداف و راهبردهــای موجــود ،بررســ 
نیــز شــامل «شـــناخ 
ل مـحـــیط خ ـــارجی ،بررســـی و تحلیل محیط داخلی ،تعیین اهداف بـلنـدمــــدت ،تولید،
ت ــحلی 
ارزیابــی و انتخـــاب راهبردهـ ـا ،اجــرای راهبردهــای انتخابــی ،اندازهگیــری و ارزیابــی عملکــرد»
است (دیوید .)24 :1388 ،در این فرایند ،سازمان بـــا جمــعآوری اطالعـــات درباره رخدادهای
محیطی و تحلیل و ارزیابی آنهـــا ،از وجـــو د تقاضـــاها و موقعیتها آ گاهی مییابد و بـــا اســـتفاده
ق شایســت ه اهـــداف ،طراحــی یــا تعدیــل میکنــد
از ایــن اطـــاعات ،راهبــرد خــود را بــرای تحق ـ 
(امیــری.)104 :1390 ،
در فرایند مدیریت راهبردی ،سه مرحله اصلی و اساسی وجود دارند:
قاعدهمندسازی یا تدوین راهبرد؛اجرا یا پیادهسازی راهبرد؛-ارزیابی و اصالح راهبرد؛
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1. From Strategic Planning To Strategic Management

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

شکل  .2فرایند مدیریت راهبردی؛ منبع( :سیروس و صبورطینت)7 :1390 ،

مرحلــه تدویــن راهبــرد شــامل تدویــن چش ـمانداز و مأموریــت ،شناســایی فرصتهــا و
تهدیــدات اثرگــذار بــر ســازمان ،تعییــن نقــاط قــوت و ضعــف داخلــی ســازمان ،تعییــن اهــداف
بلندمــدت ،تدویــن راهبردهــای مختلــف و انتخــاب راهبردهــای خــاص بــرای اجراســت.
مرحلــه پیادهســازی راهبــرد شــامل تعییــن اهــداف و سیاس ـتهای ســاالنه ،ترغیــب کارکنــان
و تخصیــص منابــع بــرای حمایــت از راهبردهــای منتخــب اســت .مرحلــه ارزیابــی راهبــرد شــامل
تعییــن ســازوکار ارزیابــی راهبردهــای منتخــب اســت .ایــن مرحلــه بــه نوعــی همــان وظیفــه پایــش
را تداعــی میکنــد (ســیروس و صبورطینــت .)7 :1390 ،بهعبارتدیگــر« ،مدیریــت راهبــردی
ســه وظیفــه بــرای مدیــران در نظــر میگیــردّ :اول ،تعییــن و تدویــن راهبردهــای ســازمان؛ دوم،
ارزیابــی تأثیرگــذاری عوامــل مختلــف بــر راهبــرد و تعییــن راهبــرد مناســب و ســوم ،نظــارت بــر
عملکــرد راهبــرد در دســتیابی بــه اهــداف تعیینشــده» (انصــاری و خاشــعی .)119 :1392 ،در
ً
راســتای فراینــد یادشــده ،مدیریــت راهبــردی بایــد چهــار عامــل کلیــدی را کــه متفقــا موجــب
تحقــق برنامــه میشــوند در نظــر داشــته باشــد:
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 محیط اجرای برنامه (نحوه ارتباطات سازوکاری و غیره)؛ راهبرد و برنامه (اهداف راهبرد ،سیاستها و طر حهای عملی)؛ ساختار سازمانی (وظایف محولشده ،تعیین حدود مسئولیتها و اختیاراتتفویضشده ،سازوکار گزارشدهی و غیره)؛
 فرایند ارتباطات درونسازمانی (تأثیرگذاری بر رفتار کارکنان ،روش مشارکت تخصیصمنابع و اجرای برنامه و غیره) (علیاحمدی و دیگران.)2-23 :1387 ،
ل مستمر در حال انجام است؛
بهطورخالصه آنکه مدیریت راهبردی فرایندی است که بهشک 
بنابراین سازمان باید بهطور پیوسته ،بر روندهای داخلی وخارجی نظارت کند تا درصورت لزوم،
وا کنش فعاالنه داشته باشد .در این فرایند ،تعیینکنندگان راهبرد و مدیران ،به عوامل محیطی
و درونی و اثر آنها بر نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز آثار تهدیدات و فرصتها در تدوین راهبردها
توجه دارند و این تجزیهوتحلیل راهبردی بهصورت مداوم در جریان فعالیت سازمان اجرا
میشود و بهطورمرتب اهداف ،راهکارهای اجرایی و برنامههای سازمان با توجه به وضعیت ما
و موقعیتهای جدید تغییر مییابند تا سازمان همواره برای مقابله با وضعیتهای جدید آماده
باشد .ازاینرو مدیریت راهبردی را فرایندی پویا دانستهاند (انصاری و خاشعی .)119 :1392 ،با
توجه به اینکه محیط سازمانهای رسانهای مدام در حال تغییر و تحول است ،اهمیت مدیریت
پویایی آن در این سازمانها دو چندان میشود.
راهبردی و
ِ
مدیریت راهبردی رسانه
مدیریت راهبردی رسانه ،محـصولنگـا ه راهبردی به رسـانه و کـارکردهای حیاتی آن است که
هدف تـوسـعه و تـعـالی جامعـه را دار د و از تالقی سه رویکرد مدیریت رسانه ،تفکر راهبردی ،علم
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ارتباطات اجتماعی و مدیریت پیام و امتزاج نظاممند آنها با سایر رشتهها و رویکردهـای علمـی
ی را برای نیل به اهـداف و
شـکل گرفتـه اسـت تـا راهبردهای جامع و مؤثر یک سـازمان رسانها 
کـسب موفقیت در میدان رقابت شدید و محیطی پیچیده و متحـول طراحـی ،اجـرا و ارزیابی
کند (مکبری و علیعسکری.)44 :1390 ،
فرایند مدیریت راهبردی رسانه نیز  -مانند هر سازمان دیگری -دارای سه مرحله برنامهریزی
راهبردی رسانه ،اجرای راهبردها و پایش راهبردی رسانه است« .عوامل مختلفی بر فرایند
مدیریت راهبردی یک سازمان رسانهای تأثیرگذارند که بهترتیب عبارتاند از :سـاختار قدرت و
طرز تفکر مدیران ارشد ،مؤلفههای نحوه پیمایش تحوالت محیطی ،روشهای تعیین گزینههای
راهبـردی و نحـوه تحلیـل تحـوالت راهبردی» (امیری .)104 :1390 ،برخی دیگر از پژوهشگران
عوامل مؤثر بر تدوین و اجرای راهبرد یک سازمان رسانهای را شامل «عوامل مرتبط با محیط

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

صنعت رسانه (مخاطب ،رقبا ،واردشوندگان ممکن و )...و عوامل مرتبط با محیط عمومی
(اقتصاد ،سیاستّ ،فناوری ،اجتماع و فرهنگ)» (چان-آلمستد )254 :1394 ،دانستهاند.
دیدگاهها و رویكردهای مختلف درباره مقوله مدیریت رسانه وجود دارد و برخی پژوهشگران
نیز کوشیده اند چیستی موضوع را بررسی و ابعاد آن را تبیین کنند .براساس یک رویکرد،
منظور از مدیریت رسانه ،فرایندی هفتمرحلهای شامل سیاستگذاری ،برنامهریزی ،تولید/
تأمین ،نظارت ،پخش ،نظرسنجی و اثرسنجی است .براساس این دیدگاه ،مدیریت رسانه
چرخهای است كه از سیاستگذاری رسانهای آغاز میشود؛ سپس بر پایۀ سیاستهای وضعشده،
برنامهریزی برای تولید یا تأمین برنامه صورت میگیرد .در مرحله بعد ،بر پایۀ برنامهریزی
انجامشده ،برنامهها تولید یا از منابع داخلی و خارجی تأمین میشوند .همزمان با تولید و پس
از آن و نیز پس از تأمین برنامهها ،یك مرحله نظارت و پایش بر آنها ِاعمال میشود و پس از آن،
برنامهها آماده پخش میشوند .پس از پخش نیز نظرسنجی درمورد برنامهها از مخاطبان و فراتر
از آن اثرسنجی برنامهها بهمنظور تعیین میزان اثربخشی برنامهها و درجۀ نیل به اهداف آنها اجرا
میشود (روشندلاربطانی .)12 :1386 ،این چرخه در شكل زیر نشان داده شده است:

شکل  .3چرخه مدیریت رسانه .منبع( :روشندلاربطانی)12 :1387 ،

مدیریت محتوا در رسانه تمركز دارد و توجه خود را از شكل
از دیدگاهی دیگر ،مدیریت رسانه بر
ِ
و سازمان رسانهها به موضوع كار و محتوای آنها معطوف میكند .با این مفهوم ،مدیریت
رسانه عبارت است از بهكارگیری نیروی اهرمی محتوا و معنی بهمنظور تأثیرگذاری مطلوب
ّ
بر مخاطب و حدا كثر این اثرگذاری زمانی است كه مخاطبان اقناع و خود به مبلغ پیامهای
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رسانهای تبدیل شوند كه بیهیچگونه چشمداشتی پیامهای رسانه را ترویج و تبلیغ کنند
(روشندلاربطانی.)13 :1386 ،
براساس دو رویکرد یادشده ـ رویکرد دوم را میتوانیم بهنوعی ذیل همان رویکرد نخست
تعریف کنیم ـ برای تدارک محتوایی در رسانه ،سیاستگذاری نقش مهم و غیرقابلانکاری دارد.
برای تولید و پخش هر نوع محتوایی در رسانه ،تدوین و بهکارگیری مجموعهای از اصول و
هنجارها ضروری است.
سیاستگذاری رسانه
گسترش علوم سیاستگذاری عکسالعملی است به تقاضای روزافزون جامعه و نهادهای
ّ
عمومی آن از سیاستدانان برای حل مشکالت و بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اداری .این
علم بخشی از جنبش عقالییكردن زندگی بشری و عقالییعملكردن بشر است كه به كمك
آن انسان سعی میكند با تسلط روزافزونی بر زندگی اجتماعی خویش دست یابد كه تركیبی
است از علم ،مهارت و هنر (اشتریان .)162 :1382 ،نخستین تعریف تخصصی سیاستگذاری
ن را اینگونه تعریف کردهاست« :مجموعهای
رسانهای به سند  1972یونسکو بازمیگردد که آ 
از اصول و هنجارهاست که برای هدایت رفتار نظامهای ارتباطی بنیان نهاده شده است»
(معتمدنژاد .)126 :1383 ،به باور برخی محققان (خواجهسروی و بیات،)107 :1396 ،
سیاستگذاری رسانه یک حوزه میانرشتهای محسوب میشود و مفاهیم آن بایستی برگرفته
از آموزههای سیاستگذاری عمومی و همچنین خصلتهای ویژه رسانه باشد (خواجهسروی
و بیات .)107 :1396 ،سیاستگذاری رسانهای بخشی از سیاستگذاری فرهنگی است که خود
شامل اصول و راهبردهای کلی و عملیاتی شدهای است که بر نوع عملکرد یک نهاد اجتماعی
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در امور فرهنگی حا کماند .سیاستگذاری فرهنگی ،منظومهای سازمانیافته از اهداف نهایی
درازمدت ،میانبرد و قابل سنجش و نیز ابزارهای وصول به این اهداف است .مطابق این
تعریف ،سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر اصول ،راهبردها و اهداف کالنی است که از سوی
دستگاههای اجرایی عملیاتی میشود (محمدی .)78 :1387 ،سیاستگذاری فرهنگی،
نوعی توافق رسمی و اتفاقنظر مسئوالن و متصدیان امور در تشخیص ،تعیین و تدوین
مهمترین اصول و اولویتهای الزم و ضروری در فعالیت فرهنگی است و راهنما و دستورالعمل
برای مدیران فرهنگی خواهد بود (خانمحمدی .)9 :1386 ،سیاستگذاری رسانهای،
مشخص نظام حا كم داللت
راهبردهای كالنی است كه بر هدایت رسانهها در نیل به اهداف
ِ
دارد (روشندلاربطانی .)481 :1394 ،مجموعهای از اصول و هنجارهاست كه برای پایش و
ّ
هدایت نظامهای رسانهای و همچنین حل مسائل آنها تدوین میشود (Freedman, 2008:
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)86؛ اصول و هنجارها و راهبردهایی کلی و کالن کـه هـم شامل روش و ابـزار رسیدن به هدف
میشوند و هم به راهبردها ).(Hutchison, 1999: 15
بنابراین سـیاستگذاری رسـانهای آمیزهای از تجربیات گذشته ،مصلحت عامه جامعه
و آیندهنگاری رسانهای است .سیاستگذار رسانهای باید به چگونگی و قـابلیت اجرا و
عملیاتیشدن یک سیاست در جامعه نیز توجه داشت ه باشد .از آنجا که سـیاستهای رسانهای
در بستر تاریخی ،فـرهنگی و اجـتماعی معنا پیدا میکنند ،درنظرگرفتن مختصات فکری،
ی رسانهای
معرفتی و همچنین ویژگیهای رواناجتماعی هر عصر و هر نسلی در سیاستگذار 
بسیار اهمیت دارد .توجه به نسلها و تجربیات فرهنگی و اجتماعی خاصی که دارند ،برای
سیاستسازان و سـیاستگذاران رسانهای بسیار حائز اهمیت است (خاشعی.)61 :1388 ،
بهطورکلی سیاستگذاری رسانهای را میتوانیم برنامهریزی ،طراحی و اتخاذ تصمیماتی در
جهت پیشبرد اهداف سازمانهای رسانهای با توجه به تشكیالت و محیط و نیروی انسانی
تعریف كنیم (عقیلی و احمدزادهکرمانی.)137 :1388 ،
سیاستگذاری در سازمان صداوسیما
تصمیمگیری در سازمانها در چارچوب الگوی سیاستگذاری صورت میگیرد .سیاستگذاری
نقش محوری در حوزه عملکرد سازمانها و ازجمله سازمانهای رسانهای بازی میکند.
درواقع «موفقیت یک رسانه بهعنوان یک نهاد عمومی ،بستگی به سیاستگذاری آن رسانه
دارد» (روشندلاربطانی .)1394 ،از طرفی«محیط سازمانهای رسانهای به اندازهای پیچیده
ّ
ُ
چندبعدی است که بدون مطالعه علمی آن نمیتوانیم سیاستهای مناسبی برای حل
و
مسائل آن تعیین کنیم» (لطفینژاد.)2 :1396 ،
نــگاه اجمالــی بــه ســپهر رســانهای کــه جامعه ایرانــی و جامعــه بینالملل را در بر گرفتهاســت،
بهعــاوه امکانــات و نوآوریهــای ّفنــی ،شــرایط جدیــدی در ایــن ســپهر ایجــاد کردهاســت .ایــن
تغییــرات مهــم از یــک طــرف و از طــرف دیگــر تــا حـ ّـدی اشــباع فضــای رســانه از انــواع گونا گــون
شــبکههای رادیویــی و تلویزیونــی و گســترش فضــایمجــازی ،برنامهریــزان و تصمیمگیــران را
وادار میکننــد کــه بــرای گســترش و توســعه انــواع رســانهها ،در پــی الگویــیکارآمــد و مناســب
بــا ایــن شــرایط باشــند (خواجهســروی و بیــات )105 :1396 ،و بالطبــع سیاســتگذاری الزم را بــا
توجــه بــه تحــوالت مذکــور اجــرا کننــد.
در سیاستگذاری رسانهای سه حوزۀ اصلی را میتوانیم بررسی کنیم :الف) محتوا ،1ب)
1. Content
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ساختار ،1ج) زیرساخت .2محتوا را میتوانیم سیاستگذاریای بدانیم كه هدف اصلی آن
تأثیرگذاری مستقیم بر ماهیت محتوای ارائهشده از سوی خروجیهای رسانه است .ساختار
به سیاستگذاریای اشاره دارد كه هدف اصلی آن تأثیرگذاری بر عناصر ساختاری بازارهای
رسانهای ازجمله شرایط رقابتی ،الگوهای مالكیت و ابعاد مرتبط با ویژگی تأمینكنندگان
محتواست .زیرساخت به ّفناوریها و شبكههای توزیعی اشاره میكند كه محتوا از طریق آنها
توزیع میشود ) .(Napoli & Seaton, 2007: 299در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران ،شش عامل عمده بر فرایند سیاستگذاری تأثیرگذارند :فشارهای سیاسی ،عوامل قانونی
و نظارتی ،تفكر رقابتی ،ویژگیهای شخصیتی سیاستگذاران ،عوامل فرهنگی و ارزشی ،عوامل
تخصصی (روشندلاربطانی و لبافی .)144-146 :1391 ،این سازمان بهعنوان قرارگاه مقدم
حساس مدیریت فرهنگ و افکار عمومی را بر
مقابله با جنگ نرم دشمنان ،وظیفه مهم و
ِ
عهده دارد و ازاینرو سیاستگذاری در حوزههای محتوایی ،امری حیاتی است .همانطورکه
در مقدمه این پژوهش بیان شد ،این مهم از طریق تدوین «منشور رسانه در افق  »1401تحقق
یافته و در آن به راهبردهای کالن حوزه محتوایی اشاره شده است .ضمن آنکه برخی دیگر از
اسناد ازجمله «منظومه گفتمانی ،محتوایی و ضوابط اجرایی تولید ،تأمین و پخش رسانه
ملی»ّ ،
مبین سیاستهای محتوایی سازمان صداوسیما هستند.
پایش و ارزیابی یکی از مراحل مهم در فرایند مدیریت راهبردی است .برای اطمینان از
صحت اجرای راهبردهای محتوایی سازمان صداوسیما ،پایش و ارزیابی آنها ضروری است.
اهمیت ارزیابی عملکرد در سطح راهبردی
چشمانداز در حکم «تـصویر سازمان در آینده» اسـت کـه بـهمثابـه روح در کالبد همه طر حها،
برنامهها و تـحوالت سازمان عمل میکند و همچون قطبی مغناطیسی ،همـه فعل و انفعاالت
و برنامهها را بهسویی مشخص هدایت و هماهنگ مینماید .امـا آنچه بهعنوان دغدغه
اصلی مدیران میتواند بروز و ظهور یابد ،همانـا شـکاف مـوجـود بـین اقـدامات عملی سازمان
با ویژگیهای برآمده از چشمانداز است .برای رهـایی مـدیران از این دغدغه ،رصد راهبردی
چشمانداز ضرورت دارد تا براساس شاخصهای سنجشپذیر ،از همسویی تالشها و نزدیکی
ن در افق زمانی ترسیمشده اطمینان حاصل کنیم
عـمل به چشمانداز و سـرانجام تـحقق آ 
(احمدوند و دیگران .)14 :1392 ،مطالعات گونا گون پیرامون دالیل اجرایینشدن راهبردها در
سازمانها نشان دادهاند که بیشتر مشکالت موجود در این حوزه ،به ترجمهنکردن راهبردها
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1. Structure
2. Infrastructure
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به اهداف اجرایی هنگام برنامهریزی برمیگردد .آنجایی که برنامهریزان سازمان توان ترجمۀ
راهبردها به اهداف اجرایی را ندارند و بدون توجه کافی به راهبردهای سازمان ،برنامهریزی
میکنند ،منابع سازمان به اقدامات راهبردی (که برگرفته از راهبردهاست) اختصاص نمییابد
و بیشتر به اقداماتی پرداخته میشود که ارتباطی به راهبردها ندارند و در برخی موارد ،در
ِخالف جهت راهبردها قرار دارند .ترجمۀ راهبردها با استفاده از شاخص عملکرد ،امکان
ارزیابی از منظر موضوعات کلیدی سازمان و گزارشدهی از اقدامات راهبردی را فراهم
میکند (آذری و زمانیمزده .)197 :1394 ،درواقع باید بگوییم :هر سازمان بهمنظور آ گاهی از
میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود ،باالخص در محیطهای پیچیده و پویا ،نیاز
مبرم به نظام سنجش و مدیریت عملکرد دارد .فقدان این نظام در یک سازمان به معنای
عدمبرقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی میشود که پیامد آن مرگ سازمان
است .درواقع مقوله سنجش عملکرد ،توجه به «باید» و «هست» است .با استفاده از ارزیابی
است که میتوانیم به شکاف میان عملکرد و هدف دست یابیم .سازمان باید بداند که چگونه
فرایندها در حال اجرا هستند؛ چگونه این فرایندها نیازهای مشتریان را پاسخ میدهند؛
چگونه بهسازیهای هدفگیریشده در حال تحققاند و بهطورکلی چگونه مدیریت در حال
انجام است .سنجههای مناسب در قالب فرایند اثربخش سنجش به سازمان کمک می کنند
تا بداند که در کجاست و درصورت عدمتحقق انتظارات و تحقق انتظارات به کجا خواهد رسید
(رضائیان و گنجعلی.)322-323 :1390 ،
در این پژوهش ،برای ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما در سطح راهبردی ،از
الگوی کارت امتیازی متوازن استفاده شده است ،الگویی که «با رویکردی جامع ،بهدنبال
ارائه الگویی فرا گیر برای ساماندهی تمامی مراحل فرایند سیاستگذاری سازمانی است»
(فروزندهدهکردی و دیگران )102 :1390 ،و در ادامه تبیین شده است.
الگوی امتیازات متوازن
ی متوازن ،سازوکار نوین سنجش عـملکرد ،سازوکار مدیریت راهبردی و ابزار ارتباطی
کـارت امتیاز 
سنجش ملموس،
است و همچنین ابزاری را برای تبدیل مأموریت سازمان بـه اهـداف قابل
ِ
ن میتواند در سـطوح مـختلف شناسایی
فعالیتها و معیارهای عـملکرد ارائه میدهد .همچنی 
اجزای اصلی عملیات ،تـنظیم اهـداف برای آنها و یافتن راههایی برای سنجش پیشرفت در
ف بکار رود (زنجیردار و دیگران .)39 :1389 ،این الگو« ،مأموریت
جهت دستیابی به آن اهدا 
و راهبرد سازمان را به مجموعه جامعی از اهداف و شاخصهای عملکردی ترجمه میکند تا
چارچوبی را برای سازوکار مدیریت و ارزیابی راهبردی فراهم آورد» (کاپالن و نورتون.)12 :1388 ،
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برایناساس« ،چشمانداز ،مأموریت و راهبرد سازمان در چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایند داخلی
کسبوکار و یادگیری و رشد بیان میشوند» ).(Kaplan & Norton, 1996 a
الف) وجـه مال 
ی
ارزیابــی متــوازن ،وجــه مالــی و حدا کثرکــردن ســود را بهعنــوان هــدف نهایــی یــک بنــگاه
اقتصــادی در نظــر میگیــرد .منظــور از معیارهــای مالــی ،آن دســته از معیارهایــی هســتند کــه از
دیــد ســهامداران و بهطورکلــی ذینفعــان ســازمان ،بهعنــوان معیــار تعییــن عملکــرد ّ
مدنظــر قــرار
میگیرنــد ).(Kaplan & Norton, 1996 b
دیدگاه مالی به این پرسشها پاسخ میدهد که :ما برای موفقیت باید از نقطهنظر
ذینفعان چگونه باشیم؟ اهداف مالی ما برای رشد و بهرهوری چیستند؟ منابع اصلی رشد ما
کداماند؟ (کاپالن و نورتون)27 :1388 ،
ســنجههای مالــی ،از اجــزای مهــم نظــام ارزیابــی متوازنانــد .بــه ویــژه در ســازمانهای
انتفاعــی ،ســنجههای ایــن وجــه بــه مــا میگوینــد کــه اجــرای موفقیتآمیــز اهدافــی کــه در
ســه وجــه دیگــر تعییــن شــدهاند ،درنهایــت بــه چــه نتایــج و دســتاورد مالــی منجــر خواهــد شــد
(علیاحمــدی و دیگــران.)8 :1390 ،
ب) وجه مشتری
این دیدگاه پرسشهایی نظیر« :مشتریان هدف ما کیستند؟ چرا مشتریان ما را برگزیدهاند؟
وجه تمایز ما با رقبایمان در چیست؟ و تفاوتهای کلیدی ما چیست؟» را مطرح میکند (کاپالن
و نورتون .)27 :1388 ،در الگوی کارت امتیاز متوازن ،توجه به مشتری از اهمیت ویژهای
برخوردار است و به مواردی چون میزان رضایت مشتریان از محصوالت ،توجه و رسیدگی
به شکایات ،تحویل بهموقع محصوالت به مشتریان و کاهش شکایت آنان اشاره میکند
(.(Gardiner & Simmons, 2003
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ج) وجـه فرایندهای داخلی
فرایندهای داخلی عبارتاند از فرایندهای مدیریتی که در داخل سازمان رخ میدهند .آنها
ً
مستقیما در دستیابی به آرمان سازمان نقش دارند .چه کارهایی است که ما باید آنها را خوب
انجام دهیم؟ چه فعالیتهای کلیدی وجود دارند که ما برای موفقیت باید آنها را بهبود
ببخشیم؟ (کاپالن و نورتون)28 :1388 ،
در وجه فرایندهای داخلی ،سازمانها میبایست فرایندهایی را مشخصکنند که با برتری
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یافتن در آنها بتوانند به ارزشآفرینی برای مشتریان خود ادامه دهند .تحقق هر یک از اهدافی
که در وجه مشتری تعیین میشود ،مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی بهصورتی کارا
و اثربخش است .این فرایندها باید در وجه فرایندهای داخلی تعیین شوند و سنجههای
مناسبی برای پایش و ارزیابی پیشرفت آنها توسعه یابند (علیاحمدی و دیگران.)10 :1390 ،
ه رشـد و یادگیری
د) وجـ 
منظور از این معیار ،آن دسته اقداماتی هستند که باید در رشد و یادگیری و آموزش کارکنان به
کار گرفته شوند تا از این راه ،وضعیت مطلوب از نظر ذینفعان و مشتریان تحقق پیدا کند« .این
دیدگاه روی مواردی متمرکز میشود که سازمان برای دستیابی به اهداف بعد فرایندها ،باید آنها
را محقق سازد .سرمایههای انسانی سازمان شامل شایستگیهای راهبردی ،رهبری ،فرهنگ،
آ گاهی راهبردی ،همسویی و یکپارچگی راهبردیاند .این دیدگاه بر توسعه زیرساخت ّفنی نیز
متمرکز میشود و این پرسش را مطرح میکند که :آیا افراد برای کسب موفقیت ،از ابزارهای
مناسب برخوردارند؟» (کاپالن و نورتون.)28 :1388 ،

شکل  .4ابعاد کارت امتیازی متوازن  -منبع( :احمدوند و دیگران)1392 ،

این الگو ،اهداف و راهبردهای شرکتی را به یک مجموعه مفهومی از معیارهای سنجش
عملکرد تبدیل میکند که چارچوبی برای اندازهگیری و سنجش مدیریت راهبردی فراهم
میسازد (علیاحمدی و دیگران.)237 :1387 ،
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مقاله علمی _ پژوهشی

دلیل استفاده از کارت امتیازی متوازن در این پژوهش
روش کارت امتیازی متوازن ،اهداف کالن سازمان را به شاخصهای قابل سنجش تبدیل و
توزیعی متعادل میان حوزههای حیاتی چهارگانه فراهم میآورد (سیدنقوی و الوانی:1382 ،
 .)3تمرکز این روش بر روی راهبرد و چشمانداز سازمان است و عملکرد سازمان را در راستای
تدوینشده برای آن هدایت و کوچکترین انحرافی را مشخص و نمایان میکند (ایرانزاده
و برقی .)246 :1388 ،این روش به برطرفکردن موانع بر سر راه پیادهسازی راهبرد کمک
میکند و از طریق ایجاد یک فهم مشترک و ترجمۀ راهبرد سازمان به اهداف کلی ،سنجهها،
اهداف ّکمی و برنامهها و ابتکارات اجرایی برپا میشود.
این الگو با درک الزامات و نیازمندیهای سازمانهای نوین و اجـرای اثـربخش راهبـرد و
ایجـاد نظام جامع مدیریت و بهبود عـملکرد ،چارچوبی جامع برای ارزیابی عـملکـرد و پیشــبرد
راهبردها ارائه دادهاست (فـرهنگی و دیگران .)172 :1392 ،کارت امـتیازی مـتوازن باعث
متمرکزشدن عملکرد بر اهداف سازمان میشود همچون ابزاری برای اولویتبندی اقدامات
ع بهمنظور تمرک ز ب ر حوزههای راهبردی بکـار میرود (ابطحینیا و دیگران،
ص مـناب 
و تـخصی 
.)150 :1393
تالش این پژوهش برای شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردی است و دراینزمینه و با
توجه به اهداف پژوهش و مطالعه الگوهای مختلف در ارزیابی عملکرد سازمانی ،الگوی کارت
امتیازی متوازن انتخاب شده است .1شاخصها نقش مهمی در کارت امتیازی متوازن دارند.
در ادامه به این موضوع پرداخته شده است.
نقش شاخصها در مدل کارت امتیازی متوازن
ً
بــرای ســنجش و ارزیابــی هــر موضــوع ،شــخص ،رفتــار ،شــئ یــا فعالیتــی ،لزومــا بایــد یــک
مجموعــه از ابزارهــا و ســنجهها را بــه کار بگیریــم .ایــن ســنجهها و ابزارهــا درواقــع همــان
شــاخصهای ارزیابیکنندهانــد .بــرای ســنجش ،اندازهگیــری و ارزیابــی عملکــرد ســازمان
ً
نیــز لزومــا بایــد یــک مجموعــه از شــاخصها و ابزارهــا در اختیــار ارزیابــان قــرار گیــرد کــه بــه آنهــا
شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد میگوییــم (رحیمــی .)42 :1385 ،شــاخص ،قلــب نظــام ارزیابــی
عملکــرد اســت .تمــام نظامهــای ارزیابــی عملکــرد ،اعــم از سـ ّـنتی و نویــن ،از شــاخصها بــرای
اندازهگیــری و نمایــش وضعیــت و پیشــرفت اســتفاده میکننــد .شــاخص ،ویژگــی یــا مشــخصه
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 .1مهمترین مدلهای جامع ارزیابی عملکرد عبارتند از .1 :جایزه دمینگ؛  .2ارزیابی عملکرد در موسسه مـلی اسـتاندارها و
تـکنولوژی (جایزه مالکوم بالدریج)؛  .3جایزه کیفیت اروپایی؛  .4محکزنی(ارزیابی)؛ رقبا؛  .5تـحلیل اندازهگیری استراتژیک
د در کالس جهانی؛  .7سیستم اندازهگیری عملکرد یکپارچه
ی تولی 
و تکنیک گزارشدهی؛  .6سیستم اندازهگیری عملکرد برا 
ی مطالعات پیشرفته؛  .9منشور عملکرد با نگرش ذینفعها؛  .10مدل
پویا؛  .8اندازهگیری عـملکرد رویـکرد شـبکه اروپایی برا 
امـتیازات مـتوازن (طبری و دیگران.)33 :1384 ،
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قابــل اندازهگیــری شــخص یــا شــئ موردنظــر اســت کــه بهمنظــور پایــش موضوعــات موردنظــر
تعریــف شــده و توســط نشــانگرها یــا متغیرهــا محاســبه میشــود .شــاخصها بایــد بهگون ـهای
باشــند کــه مدیــران بتواننــد بــه کمــک آنهــا میــزان تحقــق اهــداف و راهبردهــای انتخابــی خــود
را ارزیابــی کننــد .همچنیــن شــاخصها محــرک پیادهســازی راهبــرد در ســازمان هســتند .بــا
تعییــن شــاخصها ،دادههــای ارزیابــی تجزیهوتحلیــل میشــوند و بدینترتیــب مشــخص
میشــود کــه آیــا راهبردهــا بــه همــان صورتــی کــه برنامهریــزی شــدهاند اجــرا میشــوند یــا خیــر
(آذری و زمانیمــزده.)53-54 :1394 ،
وظیفه کارت امتیازی متوازن ،ترجمۀ اهداف راهبردی سازمان به مجموعهای از
شاخصهای عملکردی است .این شاخصها بهطورمعمول از میان چهار وجه کارت متوازن
انتخاب میشوند .تعدادی از این شاخصها برای سنجش حرکت سازمان بهسوی چشمانداز
آن و برخی دیگر از آنها برای سنجش پیشرفت سازمان در دستیابی به اهداف بلندمدت بهکار
میروند (ایرانزاده و برقی .)204 :1388 ،توضیح آنکه کارت امتیازی متوازن ،از چـهار مؤلفۀ
بههموابسته تشکیل شده است:
 .١نقشۀ راهبردی ک ه اهداف راهبردی را شناسایی میکند و توضیح میدهد؛
 .٢ســنجههای ع ــملکردی ک ــه میــزان پیشـــروی بـ هس ــمت اهــداف راهبــردی را نشــان
میدهنــد؛
ّ
 .٣اهداف کمی که برای هر سنجه تعیین میشوند؛
 .٤انتخاب و اجرای ابتکارهای راهبردی بـرای اینـکه عملکرد به اهداف کم ّـی متصـل شود
و درنـهایت ،اهـداف راهـبردی مـحقق شـوند (فـرهنگی و دیگران.)177 :1392 ،
مــرور آرای صاحبنظــران نشــان میدهــد کــه شــاخصهای ارزیابــی ،جــزو جدانشــدنی
ســازوکارهای ارزیابــی عملکردنــد و درحقیقــت ،راهنمــای عمــل از ســوی آنچــه «هســت»
بهســوی «آنچــه بایــد باشــد» بهشــمار میرونــد .بهعبارتدیگــر تــا زمانــی کــه معیــاری مشــخص
وجــود نداشــته باشــد ،ارزیابــی عملکــرد در هیــچ ســطحی امکانپذیــر نخواهــد بــود (باباجانــی
و ســتایش .)46 :1386 ،نظامهــای ســنجش عملکــرد ،هنگامــی موفــق محســوب میشــوند
کــه راهبــرد ســازمان و شــاخصهای عملکــرد را بــا هــم تلفیــق و مدیــران ارشــد ،مأموریــت،
چش ـمانداز ،ارزشهــا و جهتگیــری راهبــردی را بــه کارکنــان و ذینفعــان (مشــتریان و
ســهامداران) ابــاغ کننــد ( .)Artley & Stroh, 2001:11تعییــن مجموعــه مناســب یــا دقیقــی از
شــاخصها بــرای ارزیابــی راهبــرد ،بــه عواملــی ازجملــه «انــدازه بــا بزرگــی ســازمان ،نــوع صنعــت،
راهبــرد و فلســفه مدیریــت و ( » ...سرمدســعیدی )429 :1386 ،بســتگی دارد.
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روش پژوهش
ایــن پژوهــش در پـ ِـی «شناســایی شــاخصهای ارزیابی متوازن راهبردهای ســازمان صداوســیما
در حــوزه تولیــد و توزیــع پیــام» بــوده اســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از نظــرات خبــرگان
و کارشناســان حــوزه محتــوا اســتفاده شــد .در ایــن راســتا ،در قالــب دو جلســه گــروه متمرکــز ،بــا
اســتفاده از نظــرات ده نفــر از صاحبنظــران ،شــاخصهای موردنظــر شناســایی شــدند .گــروه
متمرکــز یکــی از انــواع روشهــای تحقیــق کیفــی اســت کــه هــم میتوانــد بهعنــوان یــک روش
مســتقل و هــم ابــزاری بــرای تکمیلکــردن روشهــای پژوهشــی دیگــر ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ایــن روش در حوزههــای مختلــف علــوم انســانی و همچنیــن رســانه ،کاربــردی قابلتوجــه دارد
(حســینی.)11 :1392 ،
شــیوهای بــرای جم ـعآوری دادههــای کیفــی کــه افــراد را در یــک (یــا چنــد) بحــث گروهــی
غیررســمی پیرامــون موضوعــی خــاص یــا مجموع ـهای از موضوعــات وارد میکنــد (Wlikinson,
) .2004: 177در ایــن پژوهــش ،الگــوی کارت امتیــازی متــوازن بهعنــوان چارچــوب طراحــی
پرس ـشهای پژوهــش ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و بــا محورقــراردادن راهبردهــا و برنامههــای
بلندمــدت ســازمان صداوســیما در حــوزه محتوایــی ،چهــار پرســش زیــر مطــرح شــد:
 .1اقدامــات ضــروری مالــی بــرای حصــول اطمینــان از اجراییشــدن راهبردهــای محتوایــی
چیســت؟
 .2مخاطبــان ،ذینفعــان و مشــتریان حــوزه تولیــد و توزیــع پیــام ســازمان صداوســیما چــه
کســانی هســتند؟
 .3برای تحقق راهبردها و برنامههای اصلی حوزه محتوایی ،چه توانمندیهایی برای
نیروی انسانی مورد نیازند؟
 .4برای جلب رضایت مخاطبان ،ذینفعان و مشتریان ،توانمندسازی کارکنان و
همچنین کسب نتایج مالی از طریق این برنامهها ،چه فرایندهایی باید مستقر شوند و در چه
فرایندهایی باید سرآمد باشیم؟
در این جلسات ،پژوهشگر نقش گرداننده 1جلسات را بر عهده داشته و تالش کردهاست
که مصاحبهشوندگان براساس تجارب و سوابق علمی و مدیریتی خود به ارائه نظر و دیدگاه
بپردازند و در چارچوب اهداف پژوهش ،شاخصهای موردنظر را تعیین کنند .مشخصات
افراد مصاحبهشونده در جدول زیر ارائه شدهاند:
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1. Moderator Or Facilitator

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام
جدول  .6مشخصات اعضای گروه متمرکز
ردیف

سوابق

نام

1

محمدحسین ساعی

رئیس دانشگاه سوره

2

محمد سرشار

مدیر شبکه کودک سیما

3

سیداحمد موسوی

مدیرگروه اجتماعی شبکه چهار سیما

4

مسعوداحمدیافزادی

مدیر شبکه آموزش

5

مرتضی جاسبی

مدیر تولید شبکه نمایش

6

عباس هنرمند

رئیس باشگاه خبرنگاران جوان

7

هادی البرزیدعوتی

مدیر پژوهشهای خبری معاونت سیاسی

8

حجت احمدی

سردبیر اخبار  14و 21

9

علیرضا داودی

مدیر کل اخبار خارجی معاونت سیاسی

10

حسین مهرعلی

مدیر آموزش باشگاه خبرنگاران جوان

یافتههای پژوهش
براساس اسناد باالدستی سازمان صداوسیما ،برنامههای راهبردی زیر برای حوزۀ محتوایی
تهیه شدهاند:
جدول  .7راهبردها و برنامههای سازمان صداوسیما در حوزه محتوایی
اسناد و سیاستهای باالدستی سازمان صداوسیما
راهبردها
افزایش کمیت محتوایی پیام
ارتقاء کیفیت قالبهای ارائه پیام
تأ کید بر مزیتهای رقابتی ویژه رسانه ملی

برنامههای اصلی
افزایش تولید در حوزه برودکست
توسعه منابع و مشارکتهای تأمین و تولید محتوای خبری
تولید محتوای  360در جه مشتمل بر برودبند و برودکست و
افزایش بازنشر و تولید در حوزه برودبند
ایجاد تمایز و تنوع با تولید برنامههای متمایز و شاخص

حرکت به سمت رسانه تعاملی

تحول در نظام تعامل با مخاطبان

نگرش راهبردی ،هوشمندانه و
یکپارچه به حوزه پیام

استقرار نظام مدیریت هوشمند و یکپارچه پیام از ایده تا دیده
استقرار نظام مخاطبشناسی
پژوهش محوری در برنامهسازی

ارتقاء کیفیت محتوایی پیام

تدوینوبهروزآوریمستمراستانداردهایحرفهایبرنامهسازی
استفاده مؤثر از برنامههای مشارکتی
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هریک از راهبردها و برنامههای اصلی به بحث و بررسی گذاشته و برای ارزیابی آنها،
شاخصهایی در چهار ُبعد الگوی کارت امتیازی متوازن شناسایی شدند .این شاخصها در
جدول شماره  8آورده و در ادامه تبیین شدهاند.
افزایش تولید در حوزه برودکست
یکی از برنامههای راهبردی سازمان صداوسیما در حوزه محتوا و مخاطب« ،افزایش تولید
در حوزه برودکست» بوده است .برای تحقق و حصول این امر ،سنجههای فرآیندی مطرح
(تعداد) شبکههای  24ساعته رادیو تلویزیونی»
میباشند که در وهله نخست باید به «افزایش
ِ
اشاره کرد ،طبیعی است که در این زمینه باید به جنبه جدید و غیرتکراری بودن برنامههای
پخششده از شبکههای مربوط توجه نمود .در صورت افزایش تعداد شبکههای  24ساعته؛
مخاطبان دسترسی بیشتری به محتوای سازمان صداوسیما خواهند داشت .افزایش تولید
میتواند در حوزه برونمرزی نیز تحقق یابد؛ دو سنجه مهم برای ارزیابی در این زمینه «تعداد
کانالهای برونمرزی رادیو تلویزیونی» و نیز «تشکیل خبرگزاری بینالمللی تصویری» است.
یکی دیگر از فرآیندهای افزایش تولید در حوزه برودکست ،بیشتر کردن تولید در ژانرهایی
است که تا کنون سطح تولید در آنها کم بوده است« ،راهاندازی بخشهای خبری در
شبکههای تخصصی» سنجهای مناسب برای سنجش موفقیت در این زمینه است.
باتوجه به منابع و امکانات سازمان صداوسیما و بهمنظور صرفهجویی در هزینههای سنگین
در تولید ،یکی دیگر از سنجههای فرآیندی که میتواند افزایش تولید در حوزه برودکست را تحقق
تولیدکنندگان محتوای بیرون سازمان» است« .وضعیت
بخشد« ،وضعیت بهرهگیری از تولیدات
ِ
تفاهمنامههای همکاری با مجامع بینالمللی و جهانی رسانه» و «تولید برنامه از طریق همکاری با
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رسانههای بینالمللی» دیگر سنجههایی است که بر افزایش تولید در حوزه برودکست موثر است.
ش آموزشهای تخصصی در
از منظر رشد و یادگیری بایستی به سنجههای «تدوین رو 
زمینۀ تولید محتوا» و «استفاده درست از تکنولوژی تولید» توجه شود و نیز در زمینه مالی
«میزان تامین منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز از طریق مشارکت» تأمین گردد« .میزان
کاهش هزینههای رسمی و غیررسمی» سنجه مالی دیگری است که بر افزایش تولید در حوزه
برودکست تأثیرگذار است .توضیح آنکه منابع درآمدی سازمان همواره مشخص و محدود
بوده است .این منابع شامل بودجه دریافت شده از دولت ،آ گهیهای بازرگانی و کمک
از محل صندوق توسعه ملی است .در سالهای گذشته ،ا گرچه منابع درآمدی ثابت و
محدود مانده است ،اما کم نشده است و فقط ممکن است طیف آنها تغییر کرده باشد؛ اما
هزینههای رسمی و غیررسمی افزایش یافته است .برای جبران این هزینهها باید به یکسری
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عوامل و مؤلفهها توجه داشت که تأثیرگذار هستند .سنجه مالی «سهم سازمان از ظرفیتهای
نوین اقتصادی» از یافتههای مرتبط است« .میزان برآرود دقیق پروژهها و کاهش انحراف»
و «میزان واسپاری فعالیتهای غیراصلی» سنجههای دیگر در حوزه اقتصاد رسانه و مالی
هستند .مخاطبان و ذینفعان اصلی در راستای اجرای این برنامه« ،الف .عموم مردم و ب.
برنامهسازان و تولیدکنندگان محتوای داخلی و خارجی» هستند .به هر میزان که فاصله میان
نیاز ،میل مخاطبان و اولویتهای خبری رسانه کمتر شود؛ چنانکه در زمان انتخابات شاهد
این کم شدن فاصله هستیم؛ میزان شکاف خبری نیز کاهش خواهد یافت .این امر موجب
افزایش مرجعیت رسانه و افزایش تعداد مخاطبان خواهد شد .برای دستیابی به این مهم،
«نظرسنجی از مخاطبان و تحلیل براساس دادهکاوی» به تهیه و تولید گزارشهای تحقیقی
و پژوهشمحور کمک خواهد نمود« .وضعیت سبد مصرف رسانهای مخاطب از رسانههای
دیگر» و «میزان استفاده از ظرفیت فضای مجازی ،باشگاه خبرنگاران و خبرگزاری صداوسیما»
دیگر سنجههای مربوط به مخاطبان و ذینفعان است.
توسعه منابع و مشارکتهای تأمین و تولید محتوای خبری
سازمان صداوسیما برای تحقق مشارکت شهروندی ،میباید توجه ویژهای به ژانر خبر داشته
و عالوه بر مخاطبان داخلی ،از مخاطبان آن سوی مرزها غافل نشود .در این راستا ،برنامه
اصلی بعدی یعنی «توسعه منابع و مشارکتهای تأمین و تولید محتوای خبری» در نظرگرفته
فرایندی «استفاده از خبرنگاران آزاد و شهروند خبرنگارها
شده است و باید به سنجههای
ِ
در سطح کشور و دنیا» و «میزان مبادالت خبری در سطح بینالمللی (ارسال /دریافت)»
توجه داشت .همچنین «تدوین آییننامه مبادالت خبری داخلی» ضروری است« .وضعیت
استفاده از خبرنگاران آزاد در سطح کشور و دنیا» دیگر سنج ه فرآیندی است .در زمینه رشد و
یادگیری توجه به سنجه «ارائه آموزشهای مجازی و دورهای به عالقهمندان» و نیز «شناسایی
و کشف استعدادهای خبری برای بهرهگیری هرچه بیشتر در سازمان صداوسیما»« ،طراحی
هویت بصری مناسب در خبر تلویزیونی و فضای مجازی» و «میزان استفاده از ظرفیت
باشگاه خبرنگاران» ضروری به نظر میرسد .در حوزه مالی سنجه «تدوین آئیننامه مالکیت
معنوی تصاویر خبری» ضروری است .سنجههای «تعداد عالقهمندان به فعالیتهای خبری
بهخصوص در شهرستانها» «تعداد فعاالن مردمی خبر در سایر کشورها» و «میزان بازتاب و
دیدهشدن خبر در فضای مجازی» در این حوزه حائز اهمیت است .اقبال و توجه مخاطبان
به اخبار تولید شده توسط سازمان را میتوان با بهرهگیری از مکانیزمهای رتبهسنجی اخبار در
فضای مجازی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
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تولید محتوای  360در جه مشتمل بر برودبند و برودکست و افزایش تولید و بازنشر در حوزۀ
برودبند1برای تحقق «تولید محتوای  360درجه مشتمل بر برودبند و برودکست» ،سنجههای
«وضعیت اطالعات اصلی و پیرامونی برنامههای تولیدی در فضای مجازی» و «پیوست
شاخص برودکست در فضای برودبند» بهصورت مستمر سنجیده شود.
مستمر برنامههای
ِ
برنامه یاد شده در حوزۀ رشد و یادگیری مستلزم آن است که سنجه «کیفیت طراحی و
اجرای آموزشهای الزم در حوزه تولید و توزیع محتوا در فضای برودبند» برای افراد مربوط
و مسئول بررسی شود .در حوزۀ مالی اصلیترین سنجه برای ارزیابی راهبردی« ،میزان
درآمدزایی از طریق سازوکارهای مختلف درآمدی در فضای برودبند» است .سنجههای حوزه
مخاطبان و ذینفعان اصلی نیز «میزان مشارکت پلتفرمهای ویدئومحور خبری و سرگرمی»،
«میزان مشارکت صاحبان کانالها و صفحات پربازدید پلتفرمهای اشترا ک عکس ،ویدئو و
پیامرسانها» و «میزان تعامل مخاطب در شبکه اطالعرسانی سازمان» است.
ایجاد تمایز و تنوع با تولید برنامههای متمایز و شاخص
برای تحقق برنامه «ایجاد تمایز و تنوع با تولید برنامههای متمایز و شاخص» باید بر گونههایی
از برنامهسازی تأ کید گردد که مختص سازمان صداوسیما بوده و برای آن مزیت رقابتی ایجاد
نمایند .توجه به سنجههای فرآیندی همچون «تولید محتوای پا ک و حالل رسانهای»« ،میزان
بهرهگیری و ترویج زبان فارسی معیار»« ،میزان تحقق قطب قرآن و تالوت در جهان اسالم» در
این زمینه حائز اهمیت بوده و در حوزه برنامهسازی نیز باید با استفاده از سنجههایی همانند
«میزان استفاده از موسیقی فاخر ملی و بومی محلی»« ،تعداد و میزان تولید برنامههای
شاخص و برند» و «میزان تولید فیلم و سریال فاخر در تمامی ژانرها» به سنجش و ارزیابی
میزان موفقیت پرداخت .با توجه به رشد روزافزون رسانهها و فرا گیری شبکههای اجتماعی،
امروزه عموم مردم میتوانند خبر تولید کنند؛ اما محتوایی که میتواند به ایجاد مزیت رقابتی
سازمان صداوسیما کمک نماید ،توجه بر تولید فرآوردههای نوین خبری از جمله «فراخبر»
است .در این قالبهای جدید میتوان در زمان کوتاهی به طرح مسئله و دالیل ،چرایی و
چگونگی آن پرداخت .پس سنجه «تدوین نظام فراخبر سازمان» حائز اهمیت است« .تدوین
طرح توجیه اقتصادی خبر برای سازمان» یکی از سنجههایی است که میتواند سازمان
صداوسیما را در دستیابی به مزیت رقابتی و درآمدزایی از حوزه خبر موفق گرداند .در حوزه
خبر سنجه «تدوین حوزه خبری مجاور ،مقابل و معارض» نیز میبایست مستقر گردد .در
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 .1شاخصهای این برنامه راهبردی و «تولید محتوای  360در جه مشتمل بر برودبند و برودکست» مشابهت بسیاری با هم
داشته و در جدول ترکیب شده است.
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حوزۀ رشد و یادگیری باید به تحقق سنجه «آموزش و تربیت تخصصی و ویژه برای عوامل
تولیدی در سطح عالی تولیدی» اهتمام ورزیده شود .با توجه به آنکه مخاطبان و ذینفعان
اصلی در اجرای این برنامه راهبردی« ،حا کمیت جمهوری اسالمی ایران»« ،فرهنگستان زبان
و ادب فارسی» و «معاونت امور قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» هستند سنجه «میزان
مشارکت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معاونت امور قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»
در برنامههای سازمان برای ایجاد تنوع حائز اهمیت است.
تحول در نظام تعامل با مخاطبان
مشارکت شهروندی در تولید و توزیع محتوای سازمان صداوسیما از طریق بسترهای رسانهای
صورت میگیرد و در این خصوص پیگیری برنامه «تحول در نظام تعامل با مخاطبان» الزم و
ضروری است .دستیابی به این هدف ،نیازمند استقرار سنجه «تعریف فرآیند تعامل و بازخورد
مستمر در مخاطب» بوده و برای سنجش و ارزیابی میزان تعامل مخاطبان با رسانه باید به
سنجههای تکمیلی همچون «تعداد تعامالت مردمی با سازمان صداوسیما (تماسهای
مردمی با روابط عمومی سازمان ،کنشگری مردم در وبسایتهای رسمی سازمان ،درصد
(حجم و گستره) توزیع محتوای سازمان در فضای مجازی توسط بخش مردمی» توجه نمود.
ضمن آنکه توجه به سنجههایی همچون «وضعیت باشگاه مخاطبان شبکهها و
برنامههای رادیو تلویزیونی» و نیز «میزان مشارکت مردمی در داوری جشنوارههای رادیو
تلویزیونی (مستند /فیلم /برنامه تلویزیونی و »)...در این حوزه قابلتوجه است« .تعریف
و طبقهبندی درست مخاطبان خبر»« ،استفاده درست از ظرفیت شهروند خبرنگاران» و
«تدوین نظامنامه پاسخگویی به شبهات و شایعات» نیز سنجههای خبری نظام مخاطبان
هستند .در بعد رشد و یادگیری بایستی با استقرار سنجههای «میزان افزایش سواد رسانهای
مخاطبان از طریق برنامههای رسانه» مقدمات تعامل و مشارکت بیش از پیش مخاطبان
را فراهم ساخت .در این خصوص سنجه «معرفی شاخصهای اخبار جعلی و نظام درست
پاسخگویی به شبهات و شایعات» به ارتقای سواد رسانهای مخاطبان کمک خواهد نمود.
همچنین از نظر مالی ،باید از طریق ارائه مشوقهای مالی و غیرمالی (همچون حضور
مخاطبان در برنامههای شاخص و یا هدیه فرهنگی) ،انگیزه کافی را در مخاطبان ایجاد نمود.
استقرار نظام مدیریت هوشمند و یکپارچه پیام از ایده تا دیده
برای تحقق برنامه «استقرار نظام مدیریت هوشمند و یکپارچه پیام از ایده تا دیده» یکی از
مهمترین سنجههای فرآیندی که بایستی مورد توجه قرار گیرد «تدوین نظام اولویتهای
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محتوایی رسانه ملی» و ارزیابی هر یک از شبکهها و مرا کز برنامهساز بر اساس آن است .این
اولویتها باید در ابتدای هرسال به واحدهای برنامهساز ابالغ شده و ارزیابی عملکردها بر
اساس آن صورت پذیرد .عالوه بر این؛ برای مشخص شدن نقش و وظایف هریک از شبکههای
رادیو تلویزیونی در اجرای این نظام محتوایی؛ ضروری است تا مأموریت شبکهها آرایش
یافته و سنجه «بهروزآوری وظایف و مأموریتهای شبکهها /گروهها /برنامه» ارزیابی شود.
همچنین برای عملکرد بهتر شبکهها استقرار سنجه «مدیریت کندا کتور رسانه » امری حیاتی
است .یکی دیگر از سنجههای فرآیندی که در راستای تحقق این برنامه راهبردی باید مورد
توجه قرار گیرد «انجام نظارت تطبیقی» است .انجام این فرآیند میزان تعهد برنامهسازان به
طر حهای مصوب را سنجش خواهد کرد و خطاهای احتمالی را اصالح خواهد نمود .برای
تحقق این برنامه راهبردی بایستی «آموزشهای الزم در خصوص اصول و فنون تنظیم جدول
پخش» ارائه شده و «کندا کتور رسانه برودکسترهای موفق جهانی» بهطور دقیق و مستمر مورد
رصد و برررسی قرار گیرد .همچنین در وجه مالی ،باید «پرداخت کامل مالی به تهیهکنندگان
براساس حسن انجام کار» سنجیده شود.
استقرار نظام مخاطب شناسی
یکی دیگر از راهبردهای سازمان صداوسیما برای افزایش اعتبار و مرجعیت رسانهای خود،
«استقرار نظام مخاطبشناسی» است .در واقع تمامی تالشهای صورتگرفته در حوزه
تولید و توزیع پیام ،برای جذب و رضایت حدا کثری مخاطبان است .در این راستا« ،استقرار
نظام مخاطبشناسی و جذب حدا کثری مخاطب (رضایت مخاطب)» تمهید شده است.
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران ،باید به سنجههای فرآیندی همچون «تنظیم جدول
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پخش شبکهها براساس نظرسنجی از مخاطبان»« ،درصد انجام نظرسنجی برای برنامههای
پخش شده الف و ب» و «درصد نظرسنجی انجامشده برای برنامهای پخششده ج و د»
توجه نمود .شناخت مخاطب تنها معطوف به حوزه داخلی نبوده و باید به مخاطبان
برونمرزی نیز توجه نمود .در این زمینه «استقرار نظام نظرسنجی برنامههای برونمرزی»
و «بهرهگیری از ظرفیت دفاتر خارج از کشور و رایزنیهای فرهنگی برای شناخت مخاطب
برونمرزی» دو سنجه فرآیندی مهم دیگری است که مورد تأ کید کارشناسان قرار گرفته است.
در حوزه رشد و یادگیری سنجه «میزان و کیفیت آموزش جدیدترین شیوههای نظرسنجی به
کارکنان بخشهای مربوط» هادی این راهبرد است .همچنین «میزان مشارکت مرکز پژوهش
راهبرد استقرار
و سنجش افکار ،معاونت برونمرزی و روابط عمومی سازمان» سنجه هادی
ِ
نظام مخاطب شناسی در حوزه ذینفعان است.

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

پژوهش محوری در برنامهسازی
برای تحقق «پژوهشمحوری در برنامهسازی» باید سنجه «نویسندگی مبتنی بر پژوهش»
استقرار یافته و به شاخصهایی همچون «درصد برنامههای تولیدشده دارای پیوست
پژوهشی» و نیز «درصد برنامههای طبقه الف و ب دارای پژوهش برنامهای» توجه نمود .در
حوزه رشد و یادگیری «میزان استفاده از پژوهشهای تصویری» سنجهای است که کمک
میکند تا بتوانیم میزان پیشرفت یک موضوع (برای مثال تولید وا کسن کرونا) را با استفاده از
تصاویر در گذر زمان به مخاطب عرضه کنیم .این محتوا بیشتر برای مخاطبان نخبه کاربرد
دارد و مبتنی بر پژوهشهای علمی و تخصصی در علوم گونا گون است .بهمنظور سنجش
توجه بیش از پیش به مخاطبان رسانه با تکیه برمبنای پژوهشی ،میتوان از «سادهسازی
مفاهیم تخصصی» بهره گرفت ،بهطور مثال مفاهیم پیچیده بازار سرمایه و بورس را میتوان
با استفاده از زبان ساده به مردم آموزش داد« .تعداد نویسندگان آثار نمایشی و تلویزیونی»
همکار و فعال مرتبط با سازمان سنجه دیگری است که نشان از اهتمام به رشدویادگیری در
این راهبرد دارد .در حوزه اقتصاد رسانه سهم پژوهش با سنجه «تخصیص بخشی از بودجه هر
برنامه به پیوست پژوهشی» میبایست سنجیده شود« .میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه
صداوسیما در پژوهشهای برنامهسازی» سنجه مناسبی برای میزان اهمیت پژوهش در
میان ذینفعان است.
تدوین و به روزآوری مستمر استانداردهای حرفهای برنامهسازی
برای افزایش اعتبار و مرجعیت سازمان صداوسیما برنام ه اصلی بعدی تحت عنوان «تدوین و به
روزآوری مستمر استانداردهای حرفهای برنامهسازی» مدنظر قرار گرفته که این امر مستلزم استقرار
سنجههای فرآیندی همانند «تشکیل بانک نخبگان و کارشناسان در حوزههای گونا گون»
بهمنظور بهرهگیری از آنها در برنامههای سازمان صداوسیما و نیز پیگیری سنجه «میزان
بهروزرسانی پروتکلهای برنامهسازی» است .سنجههای «بانک صالحیت حرفهای عوامل
تولید (تعداد گواهینامه صالحیت حرفهای به عوامل تولید)» و «میزان تدوین استانداردهای
حرفهای تهیهکنندگان و برنامهسازان سازمان صداوسیما» نیز دیگر سنجههای فرآیندی این
های بهروز
راهبرد هستند .براساس سنجههای فرایندی احصاءشده سنجه «میزان ارائه آموزش ِ
و کاربردی به برنامهسازان» در حوزه رشد و یادگیری موردنیاز است در حوزه مالی و اقتصاد رسانه
نیز سنجه «میزان انعقاد قرارداد با افراد دارای گواهینامه صالحیت حرفهای» عملیاتی است.
با توجه به آنچه تا کنون گفته شد« ،میزان مشارکت دفاتر خارج از کشور سازمان» و «میزان
مشارکت موسسات افکارسنجی» سنجههای ذینفعان را در تحقق این راهبرد تشکیل میدهند.
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استفاده مؤثر از برنامههای مشارکتی
برای تحقق «استفاده مؤثر از برنامههای مشارکتی» سنجههای فرآیندی همانند «ایجاد ساز
وکار مشارکت اصناف ،انجمنهای فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد در تولید محتوا» و «افزایش
برنامههای خارج از استودیو با حضور مردم» و نیز «طراحی و تدوین مکانیسم بهرهگیری از تولیدات
مخاطبان (تولیدات مردمی) در فضای برودبند و برودکست» شایان توجه است .از منظر رشد و
یادگیری ،بایستی برای تحقق سنجه «تعامل با گروههای مردمی برای تربیت و آموزش افراد خالق و
توانمند در حوزه رسانه» تمهیدات الزم اندیشیده شود .حصول این مهم ،سبب «کاهش هزینههای
تولید محتوا» برای سازمان صداوسیما خواهد شد .مخاطبان و ذینفعان این راهبرد ،مردم
و گروههای مردمی تولیدکننده محتوا ،سازمانهای مردم نهاد ،اصناف و به طور کلی گروههای
غیردولتی هستند که از محل بودجه و اعتبارات دولتی برای تولید محتوا استفاده نمیکنند .رویکرد
ً
صداوسیما نسبت به این گروه از مخاطبان و ذینفعان ،عمدتا معطوف به تأمین و پخش هرچه
بیشتر محتوای مردمی در راستای افزایش نقش عموم مردم در مدیریت سازمان صداوسیما ـ به
عنوان رسانههای مردمیـ بوده و کاهش هزینههای مالی براثر مشارکت ،مدنظر نیست.
جذب حدا کثری مخاطب (رضایت مخاطب)
برای دستیابی به این مهم باید سنجههای فرآیندی همچون «میزان نیازسنجی دقیق از
مخاطبان در فضای برودبند و برودکست»« ،تأمین حدا کثری سیگنال پایدار برای مخاطب»،
ً
کیفیت فنی دریافتی» (مثال کیفیت صدای شبکههای تلویزیونی) «ضریب نفوذ
«تنظیم
ِ
 IPTVاختصاصی سازمان (شیما) از نظر جمعیتی (تعداد کاربران) /سبد مصرف رسانهای»،
«وضعیت و جایگاه روزنامه جامجم در بین رسانههای مکتوب»« ،وضعیت وبسایتهای
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سازمان بر اساس استاندارهای وبسنجی» توجه داشت .مخاطبان و ذینفعان اصلی در
راستای راهبرد جذب حدا کثری مخاطبان ،عموم مردم هستند که به گروههای مختلف
مخاطب قابل تقسیماند .برای ارزیابی میزان جذب مخاطبان به محتوای ارائه شده در
سازمان صداوسیما سنجههایی میبایست مورد توجه باشند که شامل «میزان مصرف
محتوای سازمان صداوسیما در سبد رسانهای مخاطبان تمامی بسترهای توزیع و انتشار
اختصاصی توزیع
محتوا»« ،میزان مخاطب جذب شده به کانالهای اختصاصی و غیر
ِ
محتوای سازمان در فضای مجازی» و «ضریب نفوذ  IPTVاختصاصی سازمان (شیما) از نظر
جمعیتی (تعداد کاربران)» است .همچنین برای افزایش رضایت و جذب بیشتر مخاطبان باید
شاخصهایی همانند «میزان همخوانی جدول پخش برنامهای با سامانه  »EPGو «وضعیت
کانالهای شبکهها و برنامههای رادیو تلویزیونی در پیام رسانها» مورد توجه قرار گیرند.

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام
جدول  .8شاخصهای ارزیابی برنامههای راهبردی حوزه پیام و مخاطب

فرآیندها

رشد و یادگیری

مالی

مخاطب
برنامههای
راهبردی

شاخصهای ارزیابی برنامههای حوزه پیام و مخاطب بر اساس ابعاد BSC

افزایش تولید در حوزه برودکست

 .1وضعیت پوشش اطالعات اصلی و پیرامونی برنامههای تولیدی در فضای مجازی
 .2پیوست مستمر برنامههای شاخص برودکست در فضای برودبند
 .3میزان تولیدات مستقل در برودبند در ژانرهای گونا گون
 .4میزان بازنشرمحتوای (بستهبندی شده) برودکست در برودبند

 .1کیفیت طراحی و اجرای آموزشهای الزم در حوزه تولید و توزیع محتوا در فضای
برودبند

 .1میزان درآمدزائی از طریق سازوکارهای مختلف درآمدی در فضای برودبند
 .2وضعیت روابط مالی در بخشهای تولیدی سازمان

تولید محتوای  360درجه مشتمل بر برودبند و برودکست و افزایش تولید و بازنشر در حوزه برودبند

(تعداد) شبکههای  24ساعته رادیو تلویزیونی
 .1افزایش
ِ
 .2راهاندازی (تعداد) بخشهای خبری در شبکههای تخصصی
 .3وضعیت تولید در تعامل با نهادهای بینالمللی
 .4تعداد تفاهمنامه همکاری با مجامع بینالمللی و جهانی رسانه
تولیدکنندگان محتوای بیرون سازمان
 .5وضعیت بهرهگیری از تولیدات
ِ
 .6تعداد کانالهای برونمرزی رادیو تلویزیونی
 .7تشکیل خبرگزاری بین المللی تصویری

 .1تدوین روش آموزشهای تخصصی در زمینه تولید محتوا
 .2استفاده درست از تکنولوژی تولید

 .1میزان تأمین منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز از طریق مشارکت
 .2میزان کاهش هزینههای رسمی و غیررسمی
 .3میزان برآرود دقیق پروژهها و کاهش انحراف
 .4سهم سازمان از ظرفیتهای نوین اقتصادی
 .5میزان واسپاری فعالیتهای غیراصلی

 .1میزان مخاطب عمومی
 .2نسبت تولیدات برنامهسازان و تولیدکنندگان محتوای داخلی و خارجی
 .3وضعیت نظرسنجی و دادهکاوی از مخاطب (توجه اثربخش)
 .4وضعیت سبد مصرف رسانهای مخاطب از رسانههای دیگر
 .5میزان استفاده از ظرفیت فضای مجازی ،باشگاه خبرنگاران و خبرگزاری صدا و سیما

 .1میزان مخاطب
 .2میزان مشارکت پلتفرمهای ویدئو محور خبری و سرگرمی
 .3میزان مشارکت صاحبان کانالها و صفحات پربازدید پلتفرمهای اشترا ک عکس،
ویدئو و نیز پیامرسانها
 .4میزان تعامل مخاطب در شبکه اطالعرسانی سازمان
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رشد و یادگیری

مالی

برنامههای
راهبردی
ایجاد تمایز و تنوع با تولید برنامههای متمایز و شاخص

 .1درصد تولید محتوای پا ک و حالل رسانهای
 .2میزان تحقق قطب قرآن و تالوت در جهان اسالم
 .3وضعیت بهرهگیری و ترویج زبان فارسی معیار
 .4میزان استفاده از موسیقی فاخر ملی و بومی محلی
 .5تعداد و میزان تولید برنامههای شاخص
 .6افزایش فیلم و سریال فاخر در تمامی ژانرها
 .7تدوین نظام فراخبر سازمان
 .8تدوین طرح توجیه اقتصادی خبر برای سازمان
 .9تدوین حوزه خبری مجاور ،مقابل و معارض

 .1میزان تعامل با گروههای مردمی برای تربیت و آموزش افراد
خالق و توانمند در حوزه رسانه

 .1کاهش هزینههای تولید

استفاده مؤثر از برنامههای مشارکتی

 .1تدوین سازوکار مشارکت اصناف ،انجمنهای فرهنگی و
سازمآنهای مردمنهاد در تولید محتوا
 .2افزایش برنامههای خارج از استودیو با حضور مردم
 .3طراحی و تدوین مکانیسم بهرهگیری از تولیدات مخاطبان
(تولیدات مردمی) در فضای برودبند و برودکست

 .1آموزش و تربیت تخصصی و ویژه برای عوامل تولیدی در سطح عالی تولیدی
 .2یادگیری فرمهای جدید ارائه

 .1افزایش وجوه واریزی مشارکتکنندگان در تولید برنامه

 .1میزان مشارکت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معاونت امور قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .2میزان رضایت عمومی مخاطب
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مخاطب
فرآیندها

 .1میزان مشارکت مردم ،اصناف و. ...
 .2میزان مشارکت تهیهکنندگان سازمان صداوسیما
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مخاطب
فرآیندها

رشد و یادگیری

مالی

برنامههای
راهبردی

شاخصهای ارزیابی برنامههای حوزه پیام و مخاطب بر اساس ابعاد BSC

توسعه منابع و مشارکتهای تأمین و تولید محتوای خبری

 .1میزان مبادالت خبری در سطح بینالمللی
(ارسال /دریافت)
 .2وضعیت استفاده از خبرنگاران آزاد در سطح کشور و دنیا
 .3تدوین آییننامه مبادالت خبری داخلی

تحول در نظام تعامل با مخاطبان

 .1افزایش سواد رسانهای مخاطبان از طریق برنامههای رسانه
 .2معرفی شاخصهای اخبار جعلی

 .1ارائه مشوقهای مالی و غیرمالی

 .1تعریف فرآیند تعامل و بازخورد مستمر در مخاطب
 .2تعداد تعامالت مردمی با سازمان صداوسیما (تماسهای مردمی با روابط عمومی سازمان  /کنشگری در وبسایتهای
رسمی سازمان)
 .3درصد (حجم و گستره) توزیع محتوای سازمان در فضای مجازی توسط بخش مردمی
 .4وضعیت باشگاه مخاطبان شبکهها و برنامههای رادیو تلویزیونی
 .6تعریف و طبقهبندی درست مخاطبان خبر
 .7استفاده درست از ظرفیت شهروند خبرنگاران
 .8تدوین نظامنامه پاسخگویی به شبهات و شایعات

 .1ارائه آموزشهای مجازی و دورهای به عالقهمندان
 .2شناسایی و کشف استعدادهای خبری
 .3طراحی هویت بصری مناسب در خبر تلویزیونی و
فضای مجازی
 .4استفاده از ظرفیت باشگاه خبرنگاران

 .1تدوین آییننامه مالکیت معنوی تصاویر خبری

ً
 .1تعداد عالقهمندان به فعالیتهای خبری خصوصا در
شهرستآنها
 .2تعداد فعاالن مردمی خبر در سایر کشورها
 .3میزان بازتاب و دیدهشدن خبر در فضای مجازی

 .1میزان رضایت مخاطب عمومی
 .2میزان تولید محتوای کاربران
 .3وضعیت شبکه فعال شهروند خبرنگاران
 .4تحلیل کامنتهای اخبار خبرگزاری صداوسیما
 .5مشارکت مردمی در داوری جشنوارههای رادیو تلویزیونی (مستند /فیلم /برنامه تلویزیونی و)...
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مالی

برنامههای
راهبردی

فرآیندها

استقرار نظام مدیریت هوشمند و یکپارچه پیام از ایده تا دیده

.1وضعیتتحققنظاماولویتهایمحتواییرسانهملیبراساسعملکرد
 .2بهروزآوری وظایف و مأموریتهای شبکهها /گروهها /برنامه
 .3وضعیت آرایش شبکهها از نظر تعدد ،تنوع و مأموریت
 .4مدیریت کندا کتور رسانه
 .5وضعیت نظارت تطبیقی (تعهد برنامهسازان به طر حهای مصوب)

 .1آموزشهای الزم درخصوص اصول و فنون تنظیم جدول پخش
 .2رصد و برررسی دقیق و مستمر ماتریس رسانه برودکسترهای
موفق جهانی

.1التزامپرداخت کاملمالیبهتهیهکنندگاندرصورتحسنانجام کار

 .1امتیاز در بانک ایده معاونت پژوهش ،برنامهریزی و نظارت
 .2تنظیم کارنامه ارزیابی مدیران اطالعات و برنامهریزی ،طرح و برنامه

پژوهشمحوری در برنامهسازی

 .1درصد برنامههای تولیدشدهی دارای پیوست
پژوهشی
 .2میزان برنامههای طبقه الف و ب دارای پژوهش
برنامهای
 .3وضعیت نویسندگی مبتنی بر پژوهش

 .1تعداد نویسندگان آثار نمایشی و تلویزیونی
 .2استفاده از پژوهشهای تصویری
 .3سادهسازی مفاهیم پژوهشی
.4چینشوانتخابتیمهایتولیدیبرمبنایپژوهش

 .1انعقاد قراردادهای مالی با افراد دارای گواهینامه
صالحیت حرفهای

تدوینوبهروزآوریمستمراستانداردهایحرفهایبرنامهسازی

 .1بانک صالحیت حرفهای عوامل تولید
 .2بهروز رسانی پروتکلهای برنامهسازی
 .3وضعیت تشکیل بانک نخبگان و کارشناسان در
حوزههای گونا گون
 .4تدوین استانداردهای حرفهای تهیهکنندگان و
برنامهسازان سازمان صداوسیما

 .1ارائه آموزشهای بهروز و کاربردی به برنامهسازان

 .1تخصیص بخشی از بودجه هر برنامه به پیوست
پژوهشی

 .1میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه صداوسیما
در پژوهشهای برنامهسازی

64

مخاطب
رشد و یادگیری

 .1میزان مشارکت دفاتر خارج از کشور سازمان
 .2میزان مشارکت موسسات افکارسنجی
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مخاطب
فرآیندها

رشد و یادگیری

مالی

برنامههای
راهبردی
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استقرار نظام مخاطب شناسی

 .1نیازسنجی دقیق از مخاطبان در فضای برودبند و برودکست
 .2تأمین حدا کثری سیگنال پایدار برای مخاطب
 .3تنظیم کیفیت فنی دریافتی (مثالسطح صدای) شبکهها
.4ضریبنفوذ IPTVاختصاصیسازمان (شیما)از نظر جمعیتی(تعداد کاربران) /سبدمصرفرسانهای
 .5وضعیت و جایگاه روزنامه جام جم در بین رسانههای مکتوب
 .6وضعیت وبسایتهای سازمان بر اساس استاندارهای وبسنجی

جذب حدا کثری مخاطب (رضایت مخاطب)

 .1تنظیم جدول پخش شبکهها براساس نظرسنجی از مخاطبان
 .2درصد انجام نظرسنجی برای برنامههای پخش شده الف و ب
 .3درصد نظرسنجی انجام شده برای برنامههای پخش شده ج و د
 .4وضعیت نظام نظرسنجی خبرهای برون مرزی
 .5میزان بهرهگیری از ظرفیت دفاتر خارج از کشور و رایزنهای فرهنگی برای
شناخت مخاطب برون مرزی

 .1آموزش جدیدترین شیوههای نظرسنجی به کارکنان بخشهای مربوط

---

---

---

 .1میزان مخاطب عمومی
 .2میزان مشارکت مرکز پژوهش و سنجش افکار ،معاونت برونمرزی و روابط
عمومی سازمان

 .1میزان همخوانی جدول پخش برنامهای با سامانه EPG
 .2وضعیت کانالهای برنامههای تلویزیونی در پیامرسانها
 .3میزان مصرف محتوای سازمان صداوسیما در سبد رسانهای مخاطبان تمامی بسترهای
توزیع و انتشار محتوا
اختصاصی توزیع محتوای سازمان
غیر
و
اختصاصی
کانالهای
به
شده
جذب
 .4میزان مخاطب
ِ
در فضای مجازی
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بحث و نتیجهگیری
این مقاله با هدف شناسایی «شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه
تولید و توزیع پیام» انجام شده است .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،الگوی کارت امتیازی
متوازن بهکار گرفته شده و با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در قالب مصاحبه
گروه متمرکز ،شاخصهای موردنظر شناسایی و ارائه شدهاند.
هدف نهایی هر سازمان رسانهای را میتوانیم اثرگذاری مطلوب و نفوذ در نگرشها و از آن
طریق ،تغییر در رفتار مخاطبان خالصه كنیم .درواقع جذب مخاطب ،جزو اهداف ابتدایی
یك رسانه بهمنظور جذب و نفوذ در وی است و تحقق هدف نهایی دستگاه رسانهای تأمین
نمیشود ،مگر اینكه محتوایی كه به مخاطبان ارائه میکند ،محتوای غنی و مؤثری باشد.
بهعبارتبهتر ،تمامی كوششها و هزینههای گزاف یك دستگاه رسانهای به هدر خواهد رفت،
ا گر محتوای رسانهای از قابلیت الزم بهمنظور نفوذ در مخاطب و ایجاد فضای مناسب تعاملی
با مخاطب برخوردار نباشد .آنچه در این دیدگاه مطرح است ،تمركز بر محتوای رسانهای و
غنیسازی هرچهبیشتر آن برای اثرگذاری مطلوب و مورد انتظار بر مخاطبان است .تولید
بسیارمهم مدیریت هر سازمان
محتوای مناسب برای مخاطب ،همواره یکی از دغدغههای
ِ
رسانهی است .در زیستبوم رسانهای موجود و براساس تحوالت صورتگرفته در صنعت
رسانه و محتوا ،الگوهای جدید ارتباطی شکلگرفتهاند .در این ساحت جدید ،مخاطب نهتنها
مصرفکننده پیام است ،بلکه در نقش تولیکننده و توزیعکننده پیام نیز ظاهر شده است.
ازسـویدیگر ،قالبهـای تولیـد و ارائـه پیـام نیـز بسـیار متنـوع و متکثـر شـدهاند .ظـروف
مختلـف رسـانهای ،قابلیـت بسـتهبندی محتـوا در قالبهـای متنـوع را فراهـم سـاخته و بـه
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فرسـتنده پیـام ایـن امـکان را دادهانـد کـه بتوانـد بـا ریختـن پیـام در این ظـروف متنـوع و متکثر،
متناسـب بـا هـر مشـتری و مخاطـب ،پیـام مناسـب و تأثیرگـذار را تولیـد و توزیـع کنـد .مقولـه
مهمـی کـه در تولیـد محتـوا بایـد بـه آن توجـه داشـته باشـیم ،تناسـب محتـوا و پیـام براسـاس
ظـروف مختلـف رسـانهای اسـت.
بنابراین ،تناسب محتوا و پیام براساس نیازهای مخاطب و قالب رسانه موردنظر ،دو الزام
مهمی هستند که باید به آنها توجه کنیم .سیاستگذاری ،برنامهریزی ،تأمین ،تولید و توزیع
پیام در سازمان صداوسیما نیز بایستی با توجه به الزامات و مختصات یادشده اجرا شوند.
یافتههای این پژوهش بیانگر آناند که مدیران و سیاستگذاران سازمان صداوسیما به
این الزامات توجه و در برنامهریزی بلندمدت سازمان ،آنها را ملحوظ کردهاند .دراینمیان،
نکته قابل تأمل ،عدمتدوین شاخصهای مناسب برای ارزیابی برنامههای راهبردی در حوزه
محتوایی است .شاخصهایی در این پژوهش احصا شدند که پیشنهاد میشود برای ارزیابی

شناسایی شاخصهای ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

مستمر راهبردها مورد استفاده قرار گیرند.
بــرای ارزیابــی مســتمر راهبردهــای محتوایــی ،ســازمان صداوســیما میتوانــد معیارهــا
و شــاخصها را بــه مقادیــر ّکمــی تبدیــل و آنــگاه براســاس آنهــا ،میــزان پیشــرفت راهبردهــای
حــوزه محتوایــی را تعییــن کنــد و مشــخص نمایــد کــه تــا چــه انــدازه بــه هــدف موردنظــر نزدیکتــر
شــده اســت.
منابع و مأخذ
ابطحینیا ،عاطفه؛ سیده عذری میرکاظمی و محمد کشتیدار (« .)1393بهکارگیری رویکرد BSC
برای ارزیابی عملکرد ادارات تربیتبدنی دانشگاههای کشور» ،دوفصلنامه پژوهش در مدیریت
ورزشی و رفتار حرکتی ،شماره .149-163 :7
آذری ،علیرضا و مهدی زمانیمزده ( .)1394الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان ،تهران:
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
احمدوند ،علیمحمد؛ حمیدرضا اشراق و امیر تربتی (« .)1392الگوی مفهومی مدیریت اثربخش
چشمانداز سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن و گسترش عملکرد کیفیت» ،فصلنامه
علمی توسعه سازمانی پلیس ،شماره .11-40 :45
انصاری ،محمدمهدی و وحید خاشعی ( .)1392استراتژی در فرهنگ و رسانه ،تهران :مرکز مطالعات
و تحقیقات رسانهها.
اشتریان ،کیومرث ( .)1382روش سیاستگذاری فرهنگی ،قم :کتاب آشنا.
امیری ،عبدالرضا (« .)1390مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی در سازمانهای رسانهای»،
فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،شماره .103-124 :2
ایرانزاده ،سلیمان و امیر برقی ( .)1388الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان ،تبریز :فروزش.
باباجانی ،جعفر و محمدحسین ستایش (« .)1386تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد و بررسی
قابلیتهای سیستم حسابداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهمنظور تحقق پاسخگویی
مالی و عملیاتی» ،فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره .45-66 :49
بلندیان ،غالمحسین؛ جعفر هزارجریبی و پروانه آستینفشان (« .)1386ارزشهای شناخت محیط در
تدوین استراتژی» ،فصلنامه نگرش راهبردی ،شمارههای  83و .59-88 :84
پیرز ،جان و ریچارد رابینسون ( .)1396مدیریت راهبردی (برنامهریزی ،اجرا و کنترل) ،ترجمۀ سید
محمود حسینی ،تهران :سمت.
چان-آلمستد ،سیلویا ( .)1394استراتژیهای رقابتی رسانه ،ترجمۀ سیدمحمد اعرابی ،سیدعلیرضا
هاشمی و رحیم زار ع ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
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ارتباط پزشک و بیمار در شبکۀ روابط میانفرهنگی

تجربۀ درمان در محیطهای چندفرهنگی بیمارستانهای دولتی تهران
■ سپیده پالیزدار ،1زرین زردار

2

چکیده
حوزۀ ارتباطات سالمت ،یکی از حوزههای در حال رشد است که مفاهیم سالمت را به ارتباطات پیوند
میدهد .یکی از بخشهای مهم این حوزه ،رابطۀ پزشک و بیمار است .موضوع اصلی این مقاله،
بررسی رابطۀ پزشک و بیمار در بستر ارتباطات فرهنگی است .با توجهبهالگوهای ارتباطی مختلف که
در رابطۀ پزشک و بیمار حا کماند ،پیشبینی میشود الگوی ارتباطی حا کم در نظام درمانی ،الگوی
پدرساالرانه یا والدینی باشد .در این تحقیق که به روش مصاحبۀ کیفی انجام شده و دادهها با استفاده
از نرمافزار مکس کیودا تحلیل شدهاند ،برای رسیدن به هدف تحقیق ،با  15بیمار که دارای قومیتها
و گویشهای متفاوت بودند و همچنین  10پزشک و اینترن و رزیدنت که در سال  1398تجربۀ کار را در
بیمارستانهای دولتی شهر تهران داشتند ،مصاحبه انجام شد و نتایج آن در سه مرحله کدگذاری و
تحلیل شدند .در هر دو گروه 3 ،دسته کد فرا گیر شامل اختالالت ارتباطی اطالعاتی ،اقتدار پزشک و
اختالل در ارتباطات میانفرهنگی ب ه دست آمد .با توجه به تحلیل و بررسی یافتههای تحقیق ،این
نتیجه حاصل شد که اختالل ارتباطی در رابطۀ پزشک و بیمار بهطورعام وجود دارد و مسئلۀ تفاوت
فرهنگی ،تنها یکی از عوامل تشدیدکنندۀ اختالل ارتباطی میان پزشک و بیمار و در حاشیۀ این ارتباط
است .همچنین این نتیجه حاصل شد که نظام درمانی درحالحاضر درزمینۀ مهارتهای ارتباطی،
دانشگاهی
ضعفهای زیادی دارد و الگوی ارتباطی پدرساالرانه بر آن حا کم است و خأل آموزش
ِ
مهارتهای ارتباطی به جامعۀ پزشکی و همچنین جامعۀ بیماران ،مهمترین عامل این ضعف است.
با توجه به تحلیل مصاحبههای پزشکان ،میتوانیم پیشبینی کنیم با ورود نسل جدید و جوان به
جامعۀ پزشکی ،الگوی ارتباطی پدرساالرانه ،به الگوهای مشارکتی و هدایتی تغییر شکل دهند و شاهد
خألهای ارتباطی کمتری در محیط درمان باشیم.
واژ گان کلیدی
ارتباطات میانفرهنگی ،ارتباط پزشک و بیمار ،توانش زبانی ،توانش فرهنگی.
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مقدمه
فرایند تعامل پزشک و بیمار 1فرایندی نظاممند و چندوجهی است که حصول نتیجۀ مطلوب
در آن ،مستلزم هماهنگشدن و درککردن تعامل میان پزشک و بیمار است .گسترۀ چنین
تعاملی فراتر از محدودۀ ارتباط دوسویه است و بازتابهای عمیق روانشناختی ،اجتماعی
و نیز اقتصادی سرایتکننده به خانواده و جامعه را در پی دارد .رابطۀ میان پزشک و بیمار،
امروزه به یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی تبدیل شده است؛ زیرا در روند درمان یک
بیماری ،برقراری ارتباط مناسب ،از مهمترین عواملی است که میتواند موفقیت یک تجربۀ
درمانی را تضمینکند .مشكالت ارتباطی پزشك و بیمار ،بر جنبههای مختلف مراقبت پزشكی
یگـذارد .ا گر ارتباط میان
شامل گرفتن شرح حال و تشخیص با استفاده از درمانها اثـر مـ 
پزشک و بیمار ارتباطی گیرا ،مؤثر و صحیح باشد و دو طرف بتوانند تا درصد باالیی درک
مشابهی از صحبتهای یکدیگر داشته باشند ،فرایند درمان بسیار سریعتر و البته صحیحتر
پیش خواهد رفت ،ازسوییدیگر ،ارتباط ناقص و غیرمفید میان پزشک و بیمار ممکن است
تبعات جبرانناپذیری را درزمینۀ قصورات پزشکی به دنبال داشته باشد؛ مانند التهاباتی
که در جامعه در پی مرگ عباس کیارستمی به وجود آمد .درواقع ،برپایۀ شواهد و تحقیقات
مختلف مشخص شده است که ضعف مهارت ارتباطی پزشک و اختالل در ارتباط میان
پزشک و بیمار ،یکی از مهمترین دغدغهها و مشکالت بیماران در نظام درمان و سالمت است.
طبق گزارش رئیس ادارۀ کمیسیونهای پزشکی استان تهران در سال  ،1393میزان شکایات
بیماران از پزشکان در تهران 5 ،تا  10درصد رشد داشته است ،در این گزارش ،در بیشتر از
نیمی از موارد ،شکایات بیماران ناشی از ضعف مهارتهای ارتباطی پزشکان بودهاند و ریشۀ
بسیاری از خطاهای پزشکی ،وقت نگذاشتن پزشکان برای معاینه و شنیدن حرفهای
بیماران عنوان شده است (غفاریفر و دیگران)56 :1395 ،؛ بنابراین مهارت برقراری ارتباط
صحیح میان پزشک و بیمار ،یکی از مهمترین متغیرها و عوامل فرایند درمان است.
عالوه بر متغیرهای ذکرشده و شواهد اجتماعی عام ،عوامل دیگری هم بر کیفیت رابطۀ
پزشک و بیمار تأثیر دارند که یکی از مهمترین این عوامل ،ارتباط پزشک و بیمار از جنبۀ
ارتباطات میانفرهنگی است .ارتباطات میانفرهنگی مجموعهای از فرهنگ و ارتباطاتاند.
زمانی که این دو حوزه بهطور ملموس به یکدیگر بپیوندند و ترکیب شوند ،حوزۀ بسیار مهم
و میانرشتهای «ارتباطات میانفرهنگی »2به وجود میآید .سنگ بنای این حوزه ،مطالعۀ
فرهنگ ،زبان و قومیتهای متفاوت است که اساسیترین عناصر فرهنگ به شمار میآیند.
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در بحث ارتباط میان پزشک و بیمار ،یکی از مهمترین مؤلفهها ،عناصر فرهنگی متفاوت است
که شامل مفاهیم متعددی ازجمله فرهنگ ،زبان ،قومیت و  ...است که در ذیل مفهومی
به نام توانش فرهنگی ،1اختالالتی را در ارتباط بین پزشک و بیمار به وجود میآورد؛ یعنی
ارتباط میان دو کنشگر که پزشک و بیمارند ،در محیطهایی که اختالف فرهنگی میان این
دو کنشگر وجود دارد ،در معرض چالشها و اختالالت ارتباطی قرار دارد .ارتباطاتی که تحت
تأثیر این موضوع دچار چالش شدهاند ،اهمیت این موضوع را برای نظام سالمت و پزشکی
کشور نشان میدهند و این نکته را متذکر میشوند که رابطۀ پزشک و بیمار ،از منظر ارتباطات
میانفرهنگی ،دچار یک خأل شناختی است .اهمال و کوتاهی در پرداختن به مشکل ارتباطی
و برقراری ارتباط صحیح بین پزشک و بیمار ،با توج ه به تفاوتها و اختالفات فرهنگی تشدید
میشود ،درواقع ،در محیطهای چندفرهنگی است که افراد ممکن است دچار اختالالت
ارتباطی شوند .در محیط درمان نیز این موضوع صادق است .درنتیجه ،موضوع ارتباط
پزشک و بیمار و چالشهای موجود در این رابطه ،مسئلهای درخور توجه و مهم است که
پرداختن به آن باعث میشود در حوزۀ ارتباط پزشک و بیمار ،مفاهیم جدید و بومی فرهنگ
و کشور ایران ساخته شود و این حوزه ،پیشرفتهای چشمگیری بکند که موجب شناخت
بیشتر متخصصان دربارۀ معضالت و چالشهای این حوزه و تدوین راهحلهای مناسب برای
رفع این مشکالت میشود.
هدف اصلی این مقاله نیز شناسایی مشکالت و موانعی است که در فرایند درمان در یک
محیط چندفرهنگی به وجود میآیند .همچنین این مقاله بهدنبال شناسایی این موضوع
است که کنشگران (پزشکان و بیماران) چگونه با مشکالت ارتباطی که ناشی از تفاوتهای
فرهنگیاند مواجه میشوند.
پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ ارتباط پزشک و بیمار پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از کشور اجرا شدهاند.
موضوعات اصلی مطر حشده در پژوهشهای خارجی شامل ارتباط پزشک و بیمار
در محیطهای چندفرهنگی (Hudelson,et.al.2010؛ Villagra,et.al.201؛Gao,Ge.
 ،)et.al.2009تجربۀ بیماران و بهویژه بیماران خاص در برخورد با پزشکان (peltola,et.
al.2018؛  ،)Colmenares-Roa,et.al.2015نحوۀ تعامل میان پزشک و بیمار (Baker, and
Watson,2015؛  ،)Farrington,2011اعتماد در رابطۀ پزشک و بیمار (Merete Alpers, 2016؛
 )Skirbekk,et.al.2011و آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجویان پزشکی (Koponen,et.
1. Intercultural Competence
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 )Al.2014میباشند .در ادامه ،از میان پژوهشهای ذکرشده ،به دو مورد که بیشترین
نزدیکی را به موضوع مقالۀ حاضر دارند ،بهتفصیل اشاره میکنیم:
در پژوهشی که با عنوان بیمار و بیاعتمادیش در مراقبتهای بهداشتی (سالمت)
بینفرهنگی در سال  2016در نروژ اجرا شد ،عوامل ایجاد اعتماد میان متخصصان پزشکی
و بیماران دارای اقلیت قومی بستریشده در بیمارستانها و ارتباط میانفردی پزشکان و
افراد دارای فرهنگهای متفاوت بررسی گردیدند .جامعۀ آماری این پژوهش شامل  10بیمار
مهاجر ( 6زن و  4مرد) با میانگین ّ
سنی  52تا  85سال در یکی از بیمارستانهای غربی نروژ
بود .روش انجام این پژوهش ،روش کیفی مصاحبۀ عمیق و تجزیهوتحلیل همراه با تأویل و
تفسیر بود .پژوهش نشان داد که برخی از مصاحبهشوندگان ترجیح میدادند در نروژ مداوا
ی دیگر
شوند و درصورت بیماری هنگام سفر به خارج از کشور ،به آنجا برمیگشتند .برخ 
احساس میکردند که پزشکان نروژی به اندازۀ پزشکان کشور مبدأ خود شایسته نیستند و
از عدماطمینان ،ناامیدی و بیاعتمادی صحبت میکردند .چندین مصاحبهشونده اظهار
داشتند كه پزشكان در «كشور قدیمی» بسیار با تجربهاند و از دانشمندان نروژی بسیار
آ گاهترند .یافتههای این تحقیق بهلحاظ ارتباط با مسائل میانفرهنگی و همچنین روش
انجام کار ،با موضوع پژوهش حاضر مطابقت دارد ).(Merete Alpers, 2016
پژوهش دیگری در سال  ،2014به مقایسه و بررسی مهارتهای ارتباطی میان دانشجویان
پزشکی پرداخته است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل دانشجویان پزشکی است .این
پژوهش با تحلیل محتوا ،مصاحبۀ متمرکز و بررسی دادهها به این نتیجه رسیده است که
دانشجویان ،مهارتهای ارتباطیای را که برای پزشک الزم است ،در چند دستۀ کلی تقسیم
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کردهاند :نقش پزشک ،نقش بیمار ،مشارکت و وا کنشهای عاطفی .آنان تأ کید داشتند که
نخستین موضوع برای پزشک ،تمرین نقش برای کسب مهارتهای بیشتر است .در این
میان مجموعهای از عوامل منفی و بازدارنده برای اجرای نقش پزشک هست که داشتن تجربۀ
منفی از حضور پزشک ،نداشتن دانش پزشکی و تنش ،ازجملۀ این عواملاند .دادههای این
پژوهش از نظر توجه به مهارتهایی که برای ایجاد ارتباط مناسب پزشک با بیمار الزماند ،با
پژوهش حاضر همخوانی و ارتباط دارند ).(Koponen,et. Al, 2014
در پژوهشهایی نیز که داخل کشور درزمینۀ ارتباط پزشک و بیمار انجام شدهاند،
موضوعات اصلی مطر حشده شامل این مواردند :بررسی میزان ارتباطگریزی در رابطۀ پزشک
و بیمار (هاشمی و دیگران ،)1395 ،نقش اخالقی و رفتاری پزشک در رابطۀ پزشک و بیمار
(خادمالحسینی و دیگران ،)1393 ،مطالعۀ الگوهای تعامل میان پزشک و بیمار (غفارینسب
و دیگران ،)1396 ،خودمحوری گفتار پزشکان و نقش جنسیت در مکالمۀ پزشک و بیمار
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(سلمانیان و دیگران ،)1394 ،کیفیت و دامنۀ صدای همنوع در تعامل پزشک و بیمار (ساداتی
و دیگران ،)1393 ،بررسی الگوهای زیستی ،روانی و اجتماعی رابطۀ پزشک و بیمار (شفعتی
و زاهدی ،)1391 ،استیگمازه شدن رابطۀ پزشک و بیمار و درمان در بیماران مبتال به اچ.آی.
وی (ایدز) (توکل و نیکآیین .)1391 ،در ادامه ،به سه مورد از آنها که بیشترین نزدیکی را با
مقالۀ حاضر دارند ،با تفصیل بیشتر اشاره میکنیم:
خادمالحسینی و همکارانش ( )1388در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش اخالقی و رفتاری
پزشک در رعایت دستورات پزشکی توسط بیمار در فرایند درمان» ،عوامل اخالقی و رفتاری
پزشکان در نظر پزشکان و بیماران را بهصورت مقطعی مطالعه کردند .جامعۀ آماری آن شامل
گروهی از بیماران و دانشجویان پزشکی مقطع بالینی است .این پژوهش که با روش پیمایش و
ابزار پرسشنامه انجام شده ،به این نتیجه رسیدهاست که عامل رعایت عدالت توسط پزشک،
چه از نظر بیماران و چه از نظر پزشکان ،مهمترین عامل در کاهش سرپیچی بیمار از دستورات
پزشک است.
هاشمی و همکارانش ( )1395پژوهشی با عنوان «بررسی میزان ارتباطگریزی و ترس از
پزشک در بیماران مراجعهکننده به کلینیکهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان»
با روش پیمایش درمورد  150بیمار انجام دادند .براساس یافتههای این تحقیق ،ارتباط کالمی
مؤثر ،با کاهش اضطراب بیمار ،زمینهای برای درمان مؤثر فراهم میآورد؛ بنابراین هنگام
ح حال ،پزشکان باید پرسشهایی را نهتنها دربارۀ بیماری ،بلکه دربارۀ وضعیت
گرفتن شر 
روحی و روانی بیمار مطرح کنند.
پژوهش غفارینسب و همکارانش ( )1396الگوی تعاملی در میان بیمار و پزشک مبتنی
بر نظام معنایی  20نفر از بیماران مراجعهکننده به درمانگاه اقبال شیراز را با روش کیفی تحلیل
چارچوب مطالعه کردند .یافتهها حا کی از آنند که ا گر بیماران نتوانند به پزشک و یا به عبارت
دقیقتر جایگاه پزشک اعتماد کنند ،مخاطرات ناشی از تهدید جانی آنان درصورت عدمتوجه
به توصیۀ پزشک ،موجب ناامنی هستیشناختی میشود (غفارینسب و همکاران .)1396
در جمعبندی پژوهشهای داخلی و خارجی که مرتبط با موضوع این مقالهاند میتوانیم
بگوییم در ا کثر این پژوهشها مسئلۀ ارتباط میان پزشک و بیمار و نوعی مخاطبشناسی
سالمت مطرح بود و تنها در چند مورد مسئلۀ ارتباطات میانفرهنگی وارد بحث ارتباط میان
پزشک و بیمار شده بود.
مبانی نظری پژوهش
ســیر تکامــل ارتباطــات ســامت را میتوانیــم در پویــش عمومــی ســامت کــه بهمنظــور ترویــج
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بهداشــت و مصونیــت در برابــر بیماریهــا در قــرون هجدهــم و نوزدهــم آغــاز شــد و همچنیــن در
مطالعــات اقناعــی صورتگرفتــه در جنــگ جهانــی دوم و پــس از آن فعالیتهــای انجامشــده
درزمینــۀ ارتباطــات توســعه در دهــۀ  1970دنبــال کنیــم .در همــان زمــان اهمیــت ارتباطــات
در ارائــه خدمــات بهداشــتی و دریافــت مراقبتهــای بهداشــتی ،مبانــی ارتباطــات ســامت را
فراهــم کــرد کــه بیشــتر تمرکــزش بــر ارتبــاط میــان پزشــک و بیمــار بــود (احمدنیــا .)24 :1397 ،بــا
توجــهبــه مطالــب گفتهشــده میتوانیــم ســیر تکامــل ارتباطــات ســامت و موضــوع ارتبــاط میــان
پزشــک و بیمــار را درک کنیــم.
درزمینۀ ارتباطات میانفرهنگی ا گر بخواهیم به دقیقترین تاریخ شکلگیری این حوزه
اشاره کنیم ،باید به کار ادوارد هال 1مراجعه نماییم ،زیرا اصول ّاولیه و الگووارههای اساسی
ارتباطات میانفرهنگی ،در مقالۀ او با موضوع آموزش میانفرهنگی در آمریکای علمی ()1957
و کتابش با عنوان زبان خاموش ( )1959آمدهاند .در آن برهه پنج نکتۀ اساسی درمورد رشتۀ
ارتباطات میانفرهنگی به وقوع پیوستند:
2
 .1عبور از مطالعات تکفرهنگی در سطح جامعه به مطالعات میانفردی و میانفرهنگی ؛
 .2تمرکز بر ارتباطات غیرکالمی؛
3
 .3فهمیدن ناخودآ گاهی فرهنگی ؛
 .4نسبیتمداری قومی غیرقضاوتی4؛
 .5رابطۀ میان ارتباطات و فرهنگ (گادیکانست.)4 :1383 ،
اهمیــت کار ادوارد هــال نهتنهــا بهلحــاظ بنیانگــذاری تحقیقــات علمــی در حــوزۀ ارتباطــات
میانفرهنگــی اهمیــت دارد ،بلکــه از نظــر دقــت ،صحــت و مــدت فعالیــت او نیــز قابــل توجــه
اســت ،بهطوریکــه بســیاری از تحقیقــات کنونــی در حــوزۀ ارتباطــات میانفرهنگــی ،از کارهــای
او متأثــر میشــوند.
پژوهشهای صورتگرفته درزمینۀ تعامل میان فراهمآورندگان خدمات بهداشتی
(پزشکان) و بیماران را در سه مضمون اصلی میتوانیم دستهبندی کنیم:
نخستین مضمون این است که تعامل بین فراهمآورندگان خدمات بهداشتی و بیماران
که به «کنترل رابطهای »5معروف است ،در دست چه کسی است؟ الگوی پدرساالرانۀ ّ
6
سنتی
1. Edvard Hall
2. Society – Level Monocultural Studies
3. Cultural Unconsious
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4. Nonjudgmental Ethnorelativism
5. Relational Control
6. The Patriarchal Model
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که پزشکان در آن در جایگاه متخصص ،نظارت بیشتری بر تعامالت دارند ،در حال تغییر به
الگوهای مشارکتی یا بیمارمحور است که بیماران در پی ایفای نقش فعالتر در درمان خود
هستند .این شیوه به «ارتباطات بیمارمحور »1منجر میشود.
مضمون دوم بر پیامدهای تعامالت میان پزشک و بیمار معطوف است .پژوهشهای
گستردهای این واقعیت را به اثبات رساندهاند که ارتباطات میان پزشک و بیمار ،بر رضایت
بیمار تأثیرگذار است که رضایت بیمار هم با پیروی او از دستورات پزشک ،درپیشگرفتن برنامۀ
درمانی متناسب ،کاهش تنش ،وا کنشهای فیزیولوژیک ،کاهش طول مدت بستریشدن،
بهبود کیفیت زندگی و وضعیت سالمتی او رابطه دارد.
مضمون سوم این است که مالحظات اخیر دربارۀ عوامل تعیینکننده در اختالفات موجود
در مراقبتهای بهداشتی ،به ارتباط میان خدماتدهنده ـ بیمار و جستجوی اطالعات توسط
بیمار توجه زیادی دارند (کوپر و روتر  ،2003به نقل از احمدنیا .)30-31 :1397 ،درواقع بیمار در
جریان یک تجربۀ درمانی ،با عوامل و مسئوالن درمان در ارتباط مستقیم قرار میگیرد.
ارتباط مؤثر پزشك و بیمار ،جزء اصلی فرایند مراقبت سالمت است .ارتباط مؤثر پزشك
و بیمار میتواند بهعنوان منبعی برای انگیزه و حمایت روحی ـ روانی باشد .مهمترین فواید
ارتباط مؤثر میان پزشک و بیمار عبارتاند از:
 .1ارتبـاط مـؤثر ،پیـروی بیمـار از طـر حهـای درمـانی تجویزشده را افزایش میدهد؛
تهـای شخـصی و تغییـرات رفتاری بیمار را تقویت میکند و بـا
 .2ارتباط مؤثر ،میزان مراقب 
ایجـاد بـاور محكـم ،درزمینۀ مراقبـت از خـود فعـالتـر خواهد شد؛
 .3ارتباط مؤثر ،میزان فهـم اطالعـات دادهشـده توسـط پزشك را تقویت میكند؛
 .4ارتباط مؤثر ،باعث رضایتمندی بیماران و درنهایت باع ــث پی ــشرفت پیامـــدهای
ب ــالینی مـ ـیشود؛
 .5ارتباط مؤثر ،باعث میشود شكایات كمتری از طـرف بیم ــاران علیه پزش ــكان صـــورت
گیـرد (معین و عنبریا کمل.)77:1388 ،
از جنبۀ تعهد به اطالعرسانی در رابطۀ پزشک و بیمار ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻳﻚ دورۀ درﻣﺎن او و
ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻄﺮاﺗﻲ اﺳﺖ که ممکن است بر اثر تصمیمگیری
بیمار درمورد نحوۀ درمانش به وجود آید که از این ﻣﻮﺿﻮع بهعنوان مسئلۀ ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺿﺎﻳﺖ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎد میﺷﻮد.
ﺑﻴﻤﺎر از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
(آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ) ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ نمیﺷﻮد .بنابراین ،کوتاهی کردن در دادن اطالعات کافی به بیمار،
1. Patient-Centered Communication
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ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑر پایۀ آن ﺑﻴﻤﺎر میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت اﻳﺠﺎدﺷﺪه اﻗﺎمۀ دﻋﻮی
کند (لطفی)40:1388 ،؛ بنابراین ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺮفۀ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎر میﻛﻨﻨﺪ ،مکلفاند درﺧﺼﻮص
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪشده ﺑﺮای درﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران
ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ.
درنتیجــه ا گــر بخواهیــم رابطــۀ پزشــک و بیمــار را در محیــط چندفرهنگــی بررســی کنیــم،
متوجــه میشــویم جنبههــا و عوامــل متعــددی بــر کیفیــت ایــن رابطــه تأثیرگذارنــد .یکــی دیگــر
از مهمتریــن مباحــث در رابطــۀ پزشــک و بیمــار در محیــط چندفرهنگــی ،ارتبــاط میانفرهنگــی
در محیــط درمــان اســت ،در یــک تعریــف موجــز از ارتباطــات میانفرهنگــی میتوانیــم بگوییــم
ارتباطــات میانفرهنگــی بــه کنــش متقابــل انســانها از فرهنگهــای گونا گــون مربوط میشــود.
ایــن کنــش متقابــل هــم در ســطح میانفــردی و هــم در ســطح ملــی صــورت میپذیــرد .هنگامــی
کــه افــراد از فرهنگهــای متفــاوت بــا هــم ارتبــاط برقــرار میکننــد ،روابــط آنــان میتوانــد آ کنــده
ً
از فشــار ،بیاعتمــادی و غیرمفیــد باشــد (رضــی )149 :1377 ،و دقیقــا در همیــن قســمت از
فراینــد ارتبــاط اســت کــه ممکــن اســت دو طــرف دچــار چالشهــای میانفرهنگــی و کجفهمــی
از صحبتهــای یکدیگــر شــوند .در شــبکۀ روابــط بیــن دو شــخص ماننــد پزشــک و بیمــار ،دو فــرد
ً
بــا دو فرهنــگ مجــزا و دور از هــم و زمینههــای فرهنگــی کامــا متفــاوت و دور از هــم ممکــن اســت
دچــار اختــال در فراینــد ارتباطشــان کــه همــان درمــان اســت شــوند.
بــا جمعبنــدی مباحــث یادشــده میتوانیــم بگوییــم درزمینــۀ رابطــۀ پزشــک و بیمــار،
الگوهــای ارتباطــی متفاوتــی وجــود دارنــد؛ ماننــد الگوهــای مشــارکتی ،1هدایتــی 2و یــا والدینــی.3
ً
بــا بررســی الگوهــای ارتباطــی حا کــم بــر رابطــۀ پزشــک و بیمــار پیشبینــی میشــود اساســا نظــام
درمانــی متمایــل بــه الگوهــای پزش ـکمحور و یــا همــان الگوهــای پدرســاالرانه و سـ ّـنتی درمــان
باشــد .در الگوهــای پزشـکمحور و پدرســاالرانه ،پزشــک در جایــگاه یــک کنشــگر فعــال و بیمــار
در جایــگاه یــک کنشــگر منفعـ ِـل دریافتکننــدۀ خدمــات درمانــی اســت .درواقــع طبــق ایــن
الگوهــا ،ماننــد الگــوی بیومدیــکال ،پزشــک در جایــگاه یــک فــرد صاحــب فــن قــرار میگیــرد و
مداخلــۀ بیمــار در رونــد درمــان ،در پایینتریــن ســطح قــرار دارد و بیمــار ،نظــرات پزشــک را تمــام
و کمــال قبــول میکنــد و درواقــع حا کمیــت ارتباطــی از آن پزشــک و ســهم پزشــک از ارتبــاط،
بســیار بیشــتر از ســهم بیمــار اســت.
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1. Participatory
2. Guidance
3. Parental

ارتباط پزشک و بیمار در شبکۀ روابط میانفرهنگی
جدول  .1الگوهای حا کم بر ارتباط پزشک و بیمار
الگوهای پزشکمحور

الگوهای هدایتی
(راهنمایی پزشک)

الگوهای مشارکتی
(توجه به خواست و حاالت بیمار)

الگوی بیومدیکال

الگوی همکاری-هدایت

الگوی بیوسایکوسوشیال

الگوی فعال-منفعل

الگوی آ گاهکننده

الگوی مشارکت متقابل

الگوی پدرساالرانه (والدینی)

الگوی تفسیری

الگوی مشورتی

بنابراین حدس ّاولیه دربارۀ نظام درمانی این است که این نظام ،مبنی بر الگوهای
پدرساالرانه و پزشکمحور کار میکند .حال ا گر این الگو را در فضای چندفرهنگی درمان در
نظر بگیریم ،کارکردهای آن باعث ایجاد اختالالتی در روند درمانی در محیطهای چندفرهنگی
خواهند شد.
شیوۀ ارتباطی پدرساالرانه و پزشکمحور وقتی در یک محیط چندفرهنگی حا کم
میشود ،نمیتواند تمام نیازهای اطالعاتی ،اجتماعی ،فرهنگی و روانی را برای پزشک و بیمار
برآورده کند .زمانی که پزشک از جایگاه برتر به بیمار نگاه میکند ،بهدلیل اختالفات فرهنگی و
ً
یا تفاوت در گویش و زبان نمیتواند ارتباط مناسبی را با بیمار برقرار نماید و قطعا در تشخیص
بیمار و روند درمانی اختالل و انسداد به وجود میآید ،یا دستکم روند درمان کند میشود و
درنتیجه این موضوع بر ذهنیت بیمار و درنهایت اعتماد او به پزشک و فرایند درمان تأثیرگذار
است و بار روانی منفی را برای بیمار به دنبال دارد .از نظر اطالعاتی و ارتباطی نیز زمانی که بیمار
حس کند فاصلۀ زیادی از پزشک دارد و اطالعات کافی و الزم از فرایند درمان و بیماریاش
را نمیتواند از صحبتهای پزشک دریافت کند ،اعتماد او خدشهدار میشود و ممکن است
روند درمانش با چالش روبهرو شود.
از جنبههای دیگر فرهنگی نیز زمانی که برای مثال ،زبان و گویش بیمار با پزشک متفاوت
باشد و بیمار نتواند منظور خود را بهطور کامل به پزشک برساند و پزشک هم تالشی برای
برقراری ارتباط با فرهنگ و زبان متفاوتی که بیمار دارد انجام ندهد ،چالش ارتباطی در این
رابطه حا کم میشود و تجربۀ درمانی منفی را برای بیمار رقم میزند .درواقع با ورود ارتباطات
میانفرهنگی و اضافهشدن مسئلۀ توانش فرهنگی ،این اختالفات و چالشها تشدید
ً
میشوند تا جایی که ممکن است بر اثر اختالل ارتباطی ،اصال ارتباط اتفاق نیفتد و رابطۀ
پزشک و بیمار شکل نگیرد.
بنابراین ،میتوانیم تأثیر توانش فرهنگی را در رابطۀ پزشک و بیمار بهراحتی مشاهده کنیم.
دراینزمینه ،هرچقدر بیمار راحتتر و بدون چالش بتواند با پزشک خود ارتباط برقرار کند ،تبعیت
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بیمار از دستورات پزشک بیشتر و درنتیجه درمان صحیحتر و سریعتر انجام میشود و رضایت دو
طرف ارتباط بیشتر خواهد بود .توانش فرهنگی در خیلی از َاشکال ارتباط در زندگی ّ
روزمره مهم و
ً
تأثیرگذار است و حضور آن را حس میکنیم .مثال زمانی که یک بیمار با یک قومیت و زبان متفاوت
برای معالجه به پزشک مراجعه میکند و نمیتواند ّ
حس واقعی و حاالتش را برای پزشک بازگو کند
و ارتباط مناسبی برقرار کند و از طرفی پزشک هم توانایی برقراری سطح باالیی از ارتباط با این فرد
را ندارد ،چالش توانش فرهنگی در ارتباط میان این دو نفر پیش میآید که سوءمدیریت این چالش
میتواند مشکالت فراوانی را در جریان تجربۀ درمان برای دو طرف به وجود آورد.
روش پژوهش
ّ
در این مقاله از سنت کیفی و روش مصاحبۀ نیمهعمیق ساختیافته برای مصاحبه با بیمارانی
دولتی آموزشی شهر تهران را داشتهاند و اختالل ارتباطی در
که تجربۀ درمان در بیمارستانهای
ِ
روند درمان و بیماریشان را تجربه کردهاند و دارای قومیتهای متفاوت و گویشها و زبانهای
متفاوت بودهاند از طرفی و از طرف دیگر با پزشکان ،متخصصان و رزیدنتها و اینترنهای
بیمارستانهای دولتی و آموزشی تهران استفاده میشود که درنهایت به شناسایی چالشها
و اختالالت ارتباطی و نواقص ارتباطی در رابطۀ پزشک و بیمار منتهی میگردد.
جامعۀ آماری پژوهش این مقاله شامل دو دسته کنشگر است .دستۀ اول بیمارانی
هستند که تجربۀ درمان و بستری در بیمارستانهای دولتی شهر تهران را در سال 1398
داشتهاند و همچنین از قومیتهایی با زبانها و گویشها و لهجههای متفاوتاند .دستۀ دوم
شامل پزشکان ،رزیدنتها ،متخصصان و اینترنهایی است که تجربۀ برخورد و ارتباط با
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بیماران فرهنگهای گونا گون و متفاوت را در بیمارستانهای دولتی شهر تهران داشتهاند.
نمونهگیری این پژوهش به روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند و گلولهبرفی انجام
میشود و حجم نمونه با توجهبه مطالعۀ انجامشده  25نفر است که شامل  15نفر از بیماران
و  10نفر از پزشکان است.
در میان بیمارانی که مصاحبه با آنها انجام شد 10 ،نفر مؤنث و  5نفر مذکر بودند و در ردۀ
ّ
سنی  30الی  60سال قرار داشتند .از پزشکان و اینترنهایی که با آنها مصاحبه صورت گرفت،
 5نفر زن و  5نفر مرد بودند.
در بخش مصاحبه ،باید دو دسته از افراد و کنشگرها با ویژگیهای متفاوت انتخاب
میشدند .در دستۀ مصاحبه با بیماران ،مصاحبه در دو بیمارستان دولتی و آموزشی
امامخمینی و رازی در تهران انجام شده و در دستۀ مصاحبه با پزشکان ،مصاحبۀ بیشتر موارد
در مطب خصوصی پزشک و بیمارستان ،یک مورد در منزل شخصی پزشک و یک مورد هم در
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کافیشاپ انجام شده است.
در هر مصاحبه ،مصاحبهکننده عالوه بر پرسشهای مصاحبه ،اطالعات مربوط به فضا
و محیط مصاحبه ،خصوصیات رفتاری ،ظاهری ،زبانی و حتی طرز پوشش مصاحبهشونده
را نیز یادداشت کردهاست تا در مرحلۀ تدوین گزارش و نتیجهگیری از آنها استفاده شود و
در ادامه ،نحوۀ گردآوری و انتخاب دادهها برای هرگروه بهتفکیک توضیح داده شده است.
همچنین برای رعایت اخالق در این مطالعه ،پژوهشگر سعی کرده با رعایت قوانین و حفظ
حقوق مصاحبهشوندگان ،اخالق در تحقیق را بهصورت عینی و ملموس رعایت کند.
در ابتدای هرمصاحبه ،اطالعات کاملی از مشخصات پژوهشگر و موضوع پژوهش و دالیل
و اهداف انجام پژوهش به مصاحبهشونده داده شده است و پژوهشگر برای ضبط صدای
مصاحبهشونده ابتدا از او اجازه گرفته و سپس این اطمینان را به او داده است که صدا و
ً
اطالعات شخصی مصاحبهشونده نزد پژوهشگر کامال محفوظ میماند و در هیچیک از مراحل
پژوهش منتشر نمیشود .همچنین این اطمینان به مصاحبهشونده داده شده است که در
هرمرحله از مصاحبه که تمایل به ادامۀ همکاری نداشت و از ادامۀ همکاری منصرف شد،
تمامی اطالعات و مشخصات مصاحبهشونده پا ک شود .این موارد در تمامی روند گرفتن
مصاحبه از هر دو گروه ،یعنی پزشکان و بیماران رعایت شدهاند و محقق تمام سعی و تالش
خود را به کار گرفتهاست تا اخالق در تحقیق به بهترین نحو آن اجرا شود.
برای فرایند کدگذاری ابتدا با بررسی متن مصاحبهها 200 ،کد از مصاحبه با بیماران و 170
کد از متن مصاحبه با پزشکان و اینترنها استخراج و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل
شدند و درنهایت کدهای توصیفی مصاحبه با بیماران به  10کد کلیتر ذیل عنوان کد تفسیری
و درنهایت به  3کد فرا گیر تبدیل شدند .در قسمت مصاحبه با پزشکان واینترنها ،کدهای
توصیفی به  12کد تفسیری و درنهایت به  3کد فرا گیر تبدیل شدند.
برای رعایت پایایی و قابلیت اعتماد در این مطالعه ،چند نکته مورد توجه قرار گرفتهاند:
تشریح جزئیات و روش تحقیق :در این قسمت سعیشده تمامی اطالعات مرتبط با روش
تحقیق و جامعۀ آماری و شیوۀ نمونهگیری بهطور کامل توضیح داده شود تا ابهامی در مورد
مسائل مرتبط با روش تحقیق در ذهن خواننده باقی نماند.
بررسی و پایش متن مصاحبهها :برای پیاده کردن متن مصاحبهها پژوهشگر دقت باالیی
داشته و متن مصاحبهها بهدقت بررسی و پس از پیادهشدن دوباره توسط محقق خوانده و
با فایل صوتی مطابقت داده شدهاند تا خطایی در پیادهشدن متن مصاحبهها رخ ندهد.
پایش کدگذاری :نویسندگان مقاله در تمام مراحل کدگذاری و هنگام استفاده از نرم افزار
مکس کیودا دقت کافی را اعمال کردهاند و در تمامی کدها و مراحل ،کدگذاری بهوضوح قابل
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مشاهده و بهطور منظم دستهبندی و نگهداری شده است که به افزایش پایایی و قابلیت
اعتماد پژوهش کمک باالیی میکند.
برای اشاره به روایی در این مطالعه نیز چند نکته قابل ذکرند که در ادامه به آنها
میپردازیم :مقایسۀ دایم :در بخش مصاحبهها سعی شده است که کدگذاریها بهدقت
انجام و کدهای جدید با کدهای ّاولیه مقایسه و ارزیابی و بررسی شوند .تمامی کدها و مراحل
کدگذاری تفسیری و فرا گیر بهدقت انجام شدهاند که این موارد ،دقت و اعتبار پژوهش را تا ّ
حد
باالیی تضمین میکنند.
یادداشتهای میدانی و شواهد در زمان مصاحبه :استفادۀ مناسب از نقلقولها و
یادداشتهای میدانی در زمان انجام مصاحبهها و توصیف فضای مصاحبه و ویژگیهای
ظاهری مصاحبهشونده ،ازجمله راههای افزایش اعتبار در پژوهشهای کیفیاند .در قسمت
تحلیل دادهها نیز برای توضیح بیشتر و مفهومشدن کدگذاری ،نقلقولهایی از متن مصاحبه
آورده شدهاند که به مستندشدن تحلیل دادهها و افزایش اعتبار پژوهش کمک میکنند.
یافتههای پژوهش
ّ
در این بخش به یافتههای پژوهش میپردازیم .در قسمت اول ،کدگذاریهایمصاحبههایی
که با بیماران انجام شدهاند تحلیل و بررسی و دستهبندی میشوند و در قسمت دوم ،به
بررسی کدها و تحلیل یافتههای مرتبط با مصاحبۀ پزشکان پرداختهایم و در قسمت
نتیجهگیری ،مقایسه و جمعبندی از این تحلیلها ارائه خواهد شد.
الف) دیدگاه بیمار نسبت به پزشک :دیدگاه بیمار را نسبت به پزشک میتوانیم در سه
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جنبۀ اصلی بررسی کنیم:
کد فرا گیر  :1اختالل ارتباطی ـ اطالعاتی
کد فرا گیر : 2اقتدار درمانی پزشک
کد فرا گیر  :3اختالل در ارتباطات میانفرهنگی
نخستین کد فرا گیری که در دیدگاه بیمار نسبت به پزشک بررسی میشود ،اختالالت
ارتباطی و اطالعاتیای هستند که از دیدگاه بیماران ،در رابطۀ پزشک و بیمار وجود دارند.
رضایت بیمار از رفتار و نحوۀ برقراری ارتباط پزشک با او و نحوۀ اطالعرسانی ،یکی از مهمترین
معیارهای تجربۀ درمانی موفق و مناسب است .زمانی که یک پزشک رفتار ارتباطی مناسب
ّ
و معقولی را با بیمار برقرار کند ،بیمار اعتماد بیشتری را نسبت به پزشک و درواقع کل فرایند
درمان پیدا میکند و تجربۀ خوشایندی از فرایند درمان در ذهن او باقی میماند.
بیشتر بیماران از کمحرفی پزشکان و ضعف و کاستیهای پزشک در برقراری ارتباط با
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ً
بیماری که دارای تفاوتهای فرهنگی است ناراضی بودند« .من واقعا ناراحت شده بودم.
ً
دکتر اصال به چیزهایی که من میگفتم توجه نداشت .خودش میگفت و خودش هم روی
ً
دفترچه دارو مینوشت .اصال چیزهایی را که من میگفتم گوش نمیکرد که بخواهد جوابی
بدهد» (خدیجه  51ساله از ساری).
خودمحوری و بیتوجهی پزشک به صحبتهای بیمار و ضعف در اطالعرسانی نیز عوامل مهم
دیگری در اختالالت و چالشهای ارتباطی ـ اطالعاتی میان پزشک و بیمار از نظر بیماران بودند.
جدول  .2اختالل ارتباطی ـ اطالعاتی در دیدگاه بیمار نسبت به پزشک
کدهای تفسیری

کدهای توصیفی

کد فرا گیر  :1اختالل ارتباطی-اطالعاتی

عدمتعامل

کمحرفی پزشک
سؤال نپرسیدن از بیمار
بیتوجهی به بیمار پس از عمل

خودمحوری پزشک

بیتوجهی به نظرات بیماران
وادارکردن پزشک برای پذیرش
نظراتش توسط بیمار

اختالل اطالعاتی

رفتار ارتباطی همکاران درمان

اطالعرسانی با شیوۀ نامناسب
پنهانکردن واقعیت از بیمار
عدمدریافت اطالعات کافی از سوی پزشک
رفتار خوب بهدلیل ترس از حضور پزشک
عدمپاسخگویی
بیحوصلگی

قصور پزشکی و تشخیص نادرست

تنشواردکردن به بیمار
برجایماندن تجربۀ تلخ در ذهن بیمار

زبان تخصصی پزشک

تالش بیمار برای جستجوی اطالعات
درک نکردن صحبتهای پزشک

اقتصاد درمان

رعایت وضعیت مالی بیمار
نارضایتی بیمار از خدمات رفاهی بیمارستان
تفاوتهای رفتاری در بیمارستانهای
خصوصی و دولتی
انتخاب بیمارستان دولتی بهدلیل مسائل مالی

دومین کد فرا گیری که در رابطۀ پزشک و بیمار از دیدگاه بیماران مورد بررسی قرار میگیرد،
مسئلۀ اقتدار درمانی و یا بهعبارتدیگر ،هیبت و فرهمندی پزشک است .درواقع با توجهبه
ً
الگوی پدرساالرانۀ میان پزشک و بیمار ،میتوانیم اقتدار درمانی پزشک را کامال تبیین کنیم.
مهمترین مقوله درزمینۀ اقتدار درمانی پزشک از دیدگاه بیمار ،مسئلۀ اعتماد میان پزشک و
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بیمار است .اعتماد به پزشک و حرفهای او ،یکی از عوامل مهم در فرایند درمان است.
ً
تقریبا تمامی بیمارانی که مصاحبه با آنها انجام شد ،اعتماد باالیی به حرفها و گفتههای پزشک
ً
معالجشان داشتند« .من قطعا حرف پزشکم برایم ترجیح دارد؛ یعنی میتوانم بگویم  100درصد به
حرفش گوش میدهم ،حتی ا گر هرکس دیگر هم چیزی بگوید ،یا خودم هم راه درمانی بدانم که
مثل حرفهای پزشکم نباشد ،ولی باز ترجیحم نظر و حرف دکتر است» (فاطمه  36ساله از خوی).
آنها در بیشتر مواقع به گفتهها و تذکرات پزشک اعتقاد و اطمینان کامل داشتند و نظر
پزشک معالجشان را بر نظر هر فرد دیگری و همچنین نظر خودشان مقدم میدانستند.
جدول  .3اقتدار درمانی پزشک در دیدگاه بیمار نسبت به پزشک

کدتفسیری
کد فرا گیر :2
اقتدار درمانی پزشک
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اعتماد به پزشک

کدهای توصیفی
اعتماد  100درصدی تمام
پاسخگویان به پزشک
اعتماد کامل به تخصصداشتن و
مهارت پزشک

سومین و آخرین کد فرا گیری که در رابطۀ میان پزشک و بیمار از دیدگاه بیماران بررسی
و تحلیل میشود ،مسئلۀ اختالل در ارتباط میانفرهنگی و درواقع بررسی مسئلۀ توانش
فرهنگی در رابطۀ پزشک و بیمار است .باتوجهبه کدها و تجربیات بیماران ،میتوانیم این
موضوع را مطرح کنیم که بهطور طبیعی ،در ارتباط میان پزشک و بیمار اختالالتی وجود
دارند و این ارتباط در بسیاری از مواقع ،حتی در مواردی که اختالف فرهنگی میان پزشک و
بیمار کمرنگ است ،دچار چالش و اختالل است؛ ولی در شرایط چندفرهنگی و هنگامی که
پزشک و بیمار باید در شرایطی که دارای اشترا کات فرهنگی زیادی نیستند با یکدیگر ارتباط
برقرار کنند و فرایند درمان را طی نمایند ،اختالل و چالش در این ارتباط شدت پیدا میکند و
بهعنوان یک عامل مهم و کلیدی در اختالل ارتباطی میان پزشک و بیمار شناخته میشود.
برخی از بیماران از این موضوع شکایت داشتند که در رابطۀ با پزشک ،بهدلیل تفاوت
در گویش و زبانشان دچار مشکل و اختالل شدهاند .آنها معتقد بودند هنگامی که پزشک
متوجه منظور آنها نمیشد و یا بهسختی میتوانست منظور بیمار را بفهمد ،سریعتر به معاینه
و ویزیت ادامه میداد و دارو مینوشت و این موضوع باعث ایجاد این حس در بیمار شده بود
که ممکن است پزشک بهدرستی متوجه بیماری و منظور بیمار نشدهباشد و شک و تردید را
در دل بیمار ایجاد میکرد« .پدرشوهر من خیلیخوب نمیتواند فارسی حرف بزند؛ میتواند،
ً
ولی روان حرف نمیزند .نخستینبار که تنها نزد دکترش رفته بود ،اصال نتوانسته بود چیزی
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ً
بگوید .بندۀ خدا میگفت اصال دکترم نمیدانم متوجه منظورم شد یا نه؟ دکترش هم برایش
دارو نوشته بود .حال دیگر نمیدانم چه جور تشخیص داده بود .چون من هم نبودم ،یعنی
کسی همراهش نرفته بود تا به دکتر مشکلش را توضیح بدهد» (فاطمه  36ساله از خوی).
درواقع ا گر بیمار حس کند که پزشک بهدرستی متوجه مشکالت و بیماری او شده است و
تالش خود را برای برقراری با بیمار میکند و راهی برای برقراری ارتباط با مناسب با بیماری که
اشترا کات فرهنگی باالیی با او ندارد پیدا میکند ،به روند درمان و تشخیص و نظریات پزشک
مطمئنتر و خوشبینانهتر مینگرد.
جدول  .4اختالل در ارتباطات میانفرهنگی در دیدگاه بیمار نسبت به پزشک
کدهای تفسیری
کد فرا گیر :3
اختالل در ارتباطات
میانفرهنگی

توانش زبانی و فرهنگی

شیوۀ معاینۀ بیمار

کدهای توصیفی
رفتار تند و بدرفتاری پزشک
بیتوجهی پزشک به لهجه و گویش بیمار
معطلــی بیمارانــی کــه از شــهرها و مســافتهای
دور میآینــد.
بیتوجهی به خستگی و شرایط نامناسب
بیماران شهرستانی برای معاینه

ب) دیدگاه پزشک نسبت به بیمار
دیدگاه پزشک نسبت به رابطه با بیمار را در سه جنبۀ کلی میتوانیم بررسی کنیم:
کد فرا گیر  :1اختالل ارتباطی ـ اطالعاتی
کد فرا گیر  :2اقتدار درمانی پزشک
کد فرا گیر  :3اختالل در ارتباطات میانفرهنگی
ّاولین کد فرا گیری که درزمینۀ دیدگاه پزشک نسبت به ارتباط با بیمار بررسی میشود،
اختالل ارتباطی ـ اطالعاتی پزشک با بیمار است .در رابطۀ پزشک و بیمار ،مهمترین مسئلهای
که تأثیر بسزایی بر کیفیت روند درمان و موفقیت یک تجربۀ درمانی دارد ،کیفیت ارتباطی
است که توسط پزشک با بیمار و بالعکس برقرار میشود.
درزمینۀ اهمیت زمان و وقتگذاشتن پزشک برای بیمار و صحبتکردن به زبان ساده و
عدم بهکارگیری زبان تخصصی و پیچیده در تعامل میان پزشک و بیمار و آموزش مهارتهای
ً
ارتباطی به پزشکان ،تقریبا بیشتر پزشکان عقیده داشتند که این مسائل در رابطۀ پزشک
و بیمار بسیار مهم و تعیینکنندهاند و باید توسط مسئوالن درمان بهویژه شخص پزشک
ً
ُ
رعایت شوند« .خب؛ زمانگذاشتن برای بیمار به نظرم کامال به شرایط زمانی بستگی دارد؛
یک زمانی هست که ساعت اوج پذیرش بیمار است و تعداد مریض خیلی باالست و دکتر یا
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اینترن هم کشیک و شیفت شب است و خیلی خستگی زیاد است و میبینی همزمان که در
حال معاینهای ،تعداد زیادی مریض هم پشت در هستند و خیلی هم عصبانی و ناراحتاند؛
ً
بنابراین آن زمان قطعا پزشک وقت کمتری برای برقراری ارتباط با بیمارش دارد» (کوثر،
ً
 26ساله ،اینترن)؛ اما درعمل ،آنچه که بیماران در این زمینه عقیده دارند ،کامال متفاوت و
نشاندهندۀ نارضایتی از برخورد پزشک و نحوۀ اطالعرسانی به بیمار در طول درمان است.
جدول  .5اختالل ارتباطی ـ اطالعاتی در دیدگاه پزشک نسبت به بیمار
کدهای تفسیری

کد فرا گیر  .1اختالل ارتباطی ـ اطالعاتی
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کدهای توصیفی

زمان و اختالل ارتباطی

زمانگذاشتن برای بیمار ،مهمترین بخش درمان
وقتگذاشتن بیشتر برای اقشار خاص
ارتباط با بیمار تا زمان تشخیص نهایی و مناسب

خأل آموزش دانشگاهی

کمبود واحدهای درنظرگرفتهشده برای دانشجویان پزشکی

نحوۀ رفتار پزشک

لزوم خوشرفتاری و مهربانی با بیمار
لزوم همکاری مسئوالن درمان در بروز رفتار مناسب

زبان تخصصی پزشکی

عامل اختالل در ارتباط با بیمار
لزوم سادهگویی پزشک در فرایند درمان

اهمیت برقراری ارتباط

ارتباط با بیمار مهمترین بخش درمان
فراهم کردن زمینۀ ارتباط وظیفه پزشک و کادر درمان

اختالل ارتباطی

لزوم اطالعرسانی مناسب به بیمار
اطالعرسانی جزء اخالقی و مهم درمان
ظرفیت بیمار عامل مهم تعیینکننده

مشارکت بیمار

توجه به صحبتها و نظرات بیمار
توجه و سنجش راههای درمانی پیشنهادشده توسط بیمار

دومیــن کــد فرا گیــری کــه در ارتبــاط میــان پزشــک و بیمــار از دیــدگاه پزشــکان وجــود دارد،
مســائل مرتبــط بــا ارتبــاط پزشــک و بیمــار در محیــط چندفرهنگــی اســت .درزمینــۀ اعتمــاد
بــه پزشــک ،اعتقــادی کــه در میــان بیشــتر پزشــکان وجــود داشــت ایــن بــود کــه اعتمــاد فراینــد
مکــردن زمینــۀ آن وظیفــۀ پزشــک اســت .درواقــع پزشــک بایــد بــا رفتــار و
دوطرفــه اســت ،ولــی فراه 
ً
نحــوۀ برقــراری ارتبــاط بــا بیمــار ،زمینهســاز اعتمــاد بیمــار شــود .این دســته کــه تقریبا تعداد بیشــتر
پزشــکان مــورد مصاحبــه را تشــکیل میدادنــد ،عقیــده داشــتند کــه پزشــک بــا رفتــار خــود میتواند
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اعتمــاد بیمــار را زیــاد و کــم کنــد ،یــا حتــی از میــان ببــرد .پزشــک بــا خوشرفتــاری و در جریــا 
ن
قــراردادن بیمــار و ارتبــاط مناســب میتوانــد زمینهســاز اعتمــاد بیمــارش باشــد و درواقــع وظیفــۀ
اصلــی اعتمادســازی در رابطــۀ پزشــک و بیمــار ،برعهــدۀ پزشــک اســت .درزمینــۀ نــگاه پدرســاالرانه
یــا قدرتمحــور پزشــک بــه بیمــار ،بیشــتر پزشــکان معتقــد بودنــد کــه نــگاه از بــاال ب ـ ه پاییــن بــه
بیمــار ،موجــب فاصلهگرفتــن بیمــار از پزشــک میشــود و درنهایــت ممکــن اســت اعتمــاد بیمــار
ً
نســبت بــه پزشــک کاهــش پیــدا کنــد« .ببینیــد بــه نظــرم نــه واقعــا نبایــد اینجور باشــد که پزشــک
ً
در مقــام یــک دانــایکل و بیمــار محکــوم بــه پذیرفتــن همهچیــز باشــد .اصــوال بــه نظــر مــن نبایــد
طبقهبنــدی بــاال و پاییــن میــان پزشــک و بیمــار وجــود داشــته باشــد و ریشــۀ خیلــی از همیــن
اختالفــات و چالشهایــی کــه ّ
مدنظــر بحــث شماســت ،در همیــن موضــوع نهفتــه اســت
ً
کــه پزشــک کامــا نــگاه مســلط و ســلطهگرانه بــه بیمــارش داشــته باشــد و بــه نظــرم همیــن
نتــر
موضــوع ،شــروعی بــرای بیاعتمــادی و دلزدگــی بیمــار از فراینــد درمــان و در نــگاه کال 
نظــام ســامت کشــور میشــود» (ســیدمهدی 45 ،ســاله ،متخص��ص گــوش و حلــق و بینــی).
درواقــع در ایــن عقیــده ،پزشــک معتقــد اســت بایــد بــه ســادهترین حالــت ارتباطــی و درواقــع
خودمانــی و راحــت بــا بیمــار وارد ارتبــاط شــود تــا بتوانــد اعتمــاد بیمــار را جلــب کنــد .در ایــن
دیــدگاه ،نــگاه از باالبهپاییــن و پدرســاالرانۀ پزشــک پذیرفتــه نیســت و پزشــک نبایــد خــود را در
جایــگاه باال تــری نســبت بــه بیمــار ببینــد؛ بنابرایــن طبــق نظــرات ایــن دســته ،پزشــک و بیمــار
ً
مســطح هــم شــناخته میشــوند و بیمــار دقیقــا انســانی همدرجــۀ پزشــک اســت کــه بهدلیــل
ه 
تخصــص و مهــارت پزشــک درزمینــۀ درمــان ،بــه او مراجعــه کردهاســت.
جدول  .6اقتدار درمانی پزشک در دیدگاه پزشک نسبت به بیمار
موضوعات کلی
کد فرا گیر :2
اقتدار درمانی پزشک

اعتماد
نگاه پدرساالرانه

نکات مهم مطر حشده
فرایند دوطرفه
پزشک زمینهساز اعتماد بیمار است.
موجب فاصلهگرفتن بیمار

آخرین کد تفسیری که درزمینۀ نظرات پزشکان نسبت به رابطه با بیمار بررسی میشود،
مسئلۀ اختالل در ارتباطات میانفرهنگی است؛ یعنی زمانی که پزشک در فرایند درمان با
بیماری ارتباط برقرار میکند که دارای تفاوتهای فرهنگی مانند گویش ،تفاوت قومیتی و  ...و
تفاوتهای زیادی درزمینۀ سطح تحصیالت با یکدیگرند .درواقع رفتار پزشک و نحوۀ مدیریت
چالشهایی احتمالی که ممکن است در اینزمینه پیش آید ،بر اعتماد بیمار و اقتدار پزشک در
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ً
ذهن بیمار تأثیرگذار است« .سطح سواد بیمار کامال در رابطهاش با پزشک تأثیرگذار است و شاید
ً
حتی اهمیتش اندازۀ فرهنگ هم باشد .مثال پسربچهای بود که عفونت مفصل ران داشت .این
عفونتها ا گر درمان نشوند ،ممکن است که اختالف طول اندام بدهند و به خون بیمار برسند.
استاد یک بیمار اینگونه داشت و مادر مریض از صبح تا شب میپرسید که ِکی ترخیص میشود؛
یعنی متوجه مشکلش نبود و متوجه عمق موضوع نبود .حق میدهم که متوجه جدیت موضوع
نباشند .من خودم ا گر پزشکی نخوانده بودم ،خیلی چیزها را نمیدانستم .یک بیمار دیگر
ً
خونریزی مغزی داشت و دکتر کامال توضیح داد که وی خونریزی مغزی دارد و ا گر پایش را از در
ً
ً
بیرون بگذارد ،خواهد مرد؛ یعنی این را کامال به خانوده گفتهبود .خانوده کامال رضایت شخصی
داده بودند و بیمارشان را بردهبودند» (کوثر 26 ،ساله ،اینترن).
درزمینۀ توانش زبانی و شرایط چندفرهنگی در محیط درمان ،بیشتر پزشکان در تجربههای
ارتباطی خود در روند درمان ،ارتباط با ایما و اشاره و صحبت به زبانی غیر از زبان خودشان را تجربه
ً
کرده بودند« :خیلی پیش آمده که با زبان دیگری صحبت کنم؛ مثال چون ترکزبان اینجا زیاد است،
ً
با اینکه خودم ترک نیستم ،ولی کامال مسلط شدم .ا گر هم زبانی باشد که متوجه نشوم ،از اینترنها
یا همراه بیمار یا پرستارها و خالصه کسی که بتواند منظور بیمار را متوجه شود کمک میگیرم .بارها
این مورد برایم پیش آمده» (علیرضا 77 ،ساله ،متخصص کودکان) .این گروه معتقد بودند یک
پزشک،برایایجادفضایدرمانیمناسبوسریعترشدنرونددرمانوهمچنیناحترامقائلشدن
برای بیمار ،باید بتواند با انواع گروههای مختلفی که به او مراجعه میکنند ،ارتباط خوب و سازندهای
ً
برقرار کند؛ درغیراینصورت روند درمان قطعا با چالش و اختالل مواجه خواهد شد و همچنین یک
بیمار زمانی که حس کند نمیتواند شرححال خود را بهراحتی به پزشک معالجش منتقل کند و در
ً
قطعا ّ
حس خوبی به فرایند درمان و ارتباط با پزشک ندارد و
برقراری ارتباط با او دچار مشکل باشد،
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ممکن است اعتماد او به پزشک خدشهدار شود و این موضوع ممکن است بر مراجعات بعدی او به
پزشک نیز تأثیر زیادی داشتهباشد .درزمینۀ تأثیر مسائل اقتصادی و سطح تحصیالت بیمار در روند
ً
تعامل با پزشک ،تقریبا تمامی پزشکان و اینترنهای مورد مصاحبه معتقد بودند که اینکه بیمار
چه سطح مالی و درآمدی داشت ه باشد ،بر رفتار او با پزشک و حتی مشکالتی که برای آن به پزشک
مراجعه میکند متفاوت است .پزشکان از تجربیات خود میگفتند که حتی بیمارستانهایی که در
ً
شمال شهر و جنوب شهرند ،از نظر نوع افراد مراجعهکننده و کیفیت رابطۀ پزشک و بیمار ،کامال با
یکدیگر متفاوتاند و فاصلۀ زیادی دارند .درواقع دغدغۀ بیماران مهمترین تفاوت آنها دراینزمینه
است .بیمارانی که سطح درآمد باالیی دارند ،دغدغههای فرعی دارند و شاید برای مسائلی که
خیلی محوری و مهم نیستند به پزشک مراجعه میکنند .درزمینۀ تجربۀ اختالل و انسداد ارتباطی،
بیشتر پزشکان وقتی از آنها پرسش میشد که آیا تجربۀ انسداد ارتباطی در محیط چندفرهنگی را
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ی سریع و بدون مکث پاسخ میدادند خیر؛ زیرا معتقد بودند که مهارتشان در
داشتهاید یا خیر؛ خیل 
ارتباط آنقدر در سطح باالیی قرار دارد که امکان ایجاد کوچکترین اختالل در فرایند ارتباطشان با
بیمار وجود ندارد .درواقع پزشکان معتقد به وجود اختالل و انسداد ارتباطی در ارتباط میان پزشک
و بیمار بودند ،اما در مورد خودشان این موضوع را قبول نداشتند.
جدول  .7اختالل در ارتباطات میانفرهنگی در دیدگاه پزشک نسبت به بیمار
موضوعات کلی

توانش زبانی
کد فرا گیر :3
اختالل در ارتباطات
میانفرهنگی

نکات مهم مطر حشده
لزوم توانایی پزشک به برقراری ارتباط با بیماران
متفاوت از نظر زبان و گویش
کمکگرفتن از همکاران درمان برای درک زبان
و گویش بیمار

تحصیالت و اقتصاد

تفاوت رفتار بیماران با توجهبه سطح مالی و محل زندگی
تفاوت در درک صحبتهای پزشک و اطاعت از
دستورات درمان پزشک با توجه به سطح تحصیالت

انسداد ارتباطی

بهدلیل مهارتهای ارتباطی پزشک وجود ندارد.
پزشک با مدیریت مناسب ،انسداد ارتباطی را مهار میکند.

بحث و نتیجهگیری
با توجهبه جمعبندی مباحث و کدگذاریها و نظریاتی که پزشکان و بیماران دربارۀ موضوع
ارتباط پزشک و بیمار داشتند ،مقایسهای از نظریات پزشکان و بیماران با توجه به کدهای
فرا گیر بهدستآمده ارائه میشود.
درزمینۀ نخستین کد فرا گیر و مسائل و موضوعات مرتبط با اختالل ارتباطیـ اطالعاتی ،بیشتر
بیماران از عدمتعامل و کمحرفی پزشک در فرایند درمان شکایت داشتند ،درحالیکه پزشکان
برقراری ارتباط با بیمار را مهمترین عامل موفقیت درمان میدانستند .بسیاری از بیماران از
خودمحوری پزشکان در فرایند ارتباط با بیمار و بیتوجهی به نظرات بیماران ناراضی بودند و
شکایت داشتند ،درحالیکه بیشتر پزشکان عقیده داشتند مشارکت بیمار در فرایند درمان و
برقراری ارتباط مناسب با بیمار ،اصل جدانشدنی فرایند درمان است .درزمینۀ اطالعرسانی
و اختالالت ارتباطی ،بسیاری از بیماران از ضعف در اطالعرسانی توسط پزشک و شیوههای
نامناسب اطالعرسانی رضایت کافی نداشتند و معتقد بودند پزشکان آنطور که الزم است،
ً
اطالعات کافی درزمینۀ بیماری را در اختیارشان قرار نمیدهند ،درحالیکه تقریبا بیشتر پزشکان
عقیده داشتند اطالعرسانی وظیفۀ اخالقی و حرفهای پزشک است و درصورت درخواست بیمار،
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پزشک موظف است اطالعات الزم را در اختیار بیمار قراردهد .درزمینۀ استفاده از اصطالحات
تخصصی و زبان پزشکی نیز بسیاری از بیماران در تجربیات درمانی خود شاهد استفادۀ پزشک
از زبان تخصصی و اصطالحاتی بودند که برای بیمار ناآشنا و مبهم بودهاند ،درحالیکه پزشکان
ن نحو رعایت
معتقد بودند در تجربۀ کاری خود اصل سادهگویی را در ارتباط با بیمار به بهتری 
کردهاند و از اصطالحات تخصصی و ناآشنا برای بیماران خود استفاده نمیکنند.
ً
درزمینۀ دومین کد فرا گیر و اقتدار پزشک ،تقریبا تمامی بیماران با وجود انتقادات و
تجربههای درمانی تلخی که از ارتباط با برخی پزشکان داشتند ،اعتماد کامل و صددرصدی
به پزشک خود داشتند و تخصص و دانش پزشک را مهمترین عامل برای اعتماد به او
میدانستند .پزشکان نیز در نظرات و عقاید خود نظام پدرساالرانۀ ّ
سنتی را قبول نداشتند.
بهخصوص پزشکان و اینترنهایی که ّ
سن کمتری نسبت به سایر پزشکان داشتند ،به
ارتباط تعاملی و مشارکتی با بیماران ،بیشتر از سایرین اعتقاد داشتند؛ اما آنچه که در عمل
اتفاق میافتد و در بیشتر تجربههای درمانی بیماران به چشم میخورد ،نگاه پدرساالرانه و
قدرتگرایانۀ پزشک به بیمار بود؛ اما با وجود همۀ این مشکالت ،بیماران هنوز به تخصص و
مهارت پزشکان اعتقاد و اعتماد داشتند.
درزمینۀ سومین کد فرا گیر و مسائل مرتبط با اختالالت ارتباطی در فضای چندفرهنگی و
ارتباطات میانفرهنگی ،بسیاری از بیماران از بیتوجهی پزشک به فرهنگ و زبانشان انتقاد
داشتند و معتقد بودند بسیاری از پزشکان ،تالشی برای برقراری ارتباط مؤثر با بیمارانی که
دارای تفاوتهای فرهنگی هستند نمیکنند؛ درحالیکه پزشکان اعتقاد تمام و کمال به
اهمیت برقراری ارتباط با بیمارانی داشتند که با آنها تفاوت فرهنگی و زبانی دارند .درزمینۀ
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انسداد ارتباطی در محیط چندفرهنگی نیز بیشتر بیماران تجربیاتی از اختالل و انسداد
ارتباطی با پزشک در محیطهای چندفرهنگی داشتند ،ولی پزشکان دربارۀ خودشان
اعتقادی به وجود انسداد ارتباطی با بیمار در محیط چندفرهنگی نداشتند .درواقع بیشتر
پزشکان معتقد بودند بهدلیل مهارتهایی که درزمینۀ برقراری ارتباط با بیماران دارند ،وارد
چالش و انسداد ارتباطی با بیمارانشان نشدهاند.
با توجهبه مقایسههای انجامشده در نظرات پزشکان و بیماران ،به این نتیجه میرسیم
که اختالل در رابطۀ پزشک و بیمار ،یکی از مهمترین مشکالتی است که درحالحاضر گریبانگیر
نظام درمان و سالمت کشور است .درواقع با توجهبه موضوعات و تحلیلها ،این نتیجۀ مهم
به دست میآید که اختالل ارتباطی میان پزشک و بیمار ،در هرصورت وجود دارد و اختالل
ارتباطی ،جنبۀ غالب در رابطۀ پزشک و بیمار است و توانش فرهنگی و ارتباطات میانفرهنگی،
تنها یکی از مشکالتی است که دراینخصوص وجود دارد؛ بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که
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حتی درصورتیکه اختالف فرهنگی و توانش فرهنگی در محیط درمانی میان پزشک و بیمار
حا کم نباشند ،این ارتباط دچار چالشها و اختالالتی خواهد شد و موضوع تفاوت فرهنگی
در حاشیۀ این ارتباط قرار میگیرد و با ورود توانش فرهنگی به محیط درمانی ،چالشها و
اختالفاتی که از قبل در رابطۀ پزشک و بیمار وجود داشتهاند تشدید میشوند .درواقع با توجه
به تجربیات ارتباطی بیماران ،شاهد این قضیه هستیم که در خیلی از موارد ،در محیطهای
درمانی ،ارتباطی بین پزشک و بیمار برقرار نمیشود و میتوانیم بگوییم در خیلی از مواقع،
پزشک و بیمار در مرحلۀ پیشاارتباط قرار دارند و کنش و وا کنشی میان آنان صورت نمیگیرد
که بتوانیم نام ارتباط را بر آن بنهیم و ا گر ارتباطی هم صورت میگیرد ،میان پزشک و همکاران
درمان است و بهنوعی ارتباط داخلی میان همکاران درمان شکل میگیرد و زبان تخصصی
پزشکی میان آنان حا کم است که برای بیمار نامفهوم و دور از ذهن است.
بهطورکلی در یک محیط چندفرهنگی ،مسئلۀ توجه به مسائل فرهنگی و توانش زبانی
ً
و فرهنگی در عقاید و نظرات پزشکان کامال وجود دارد ،اما آنچه که در نظرات و تجربههای
ً
درمانی که بیماران دارند مشهود است ،تقریبا در تمامی زمینهها عملکرد پزشکان و نظام
ً
سالمت و درمان کشور کامال با آن متفاوت است و توجه زیادی به مسئلۀ تفاوتهای فرهنگی
و زبانی در محیطهای چندفرهنگی نمیشود .شاید یکی از مهمترین دالیل این موضوع،
کمبود آموزش در این حوزه باشد .باید یکی از مهمترین اقدامات و اولویتهای نظام سالمت و
درمان کشور و نهادهای مرتبط با وزارت بهداشت و درمان بهمنظور بهبود رفتار و مهارتهای
ارتباطی پزشکان و اینترنها با بیماران ،آموزش مناسب این مهارتها و توانایی برقراری
ارتباط با بیماران در شرایط چندفرهنگی باشد .همچنین این آموزش در مرحلۀ بعدی باید
درزمینۀ توانمندساختن بیماران باشد ،زیرا در تجربههای درمانی مشخص شد که بیماران نیز
درزمینۀ ارتباط با پزشک ،دارای نقایص ارتباطی زیادی هستند.
در محیط درمانی که توانش فرهنگی بر روابط پزشک و بیمار حا کم است ،مهمترین
مسئله ،پایش و مدیریت چالشهای احتمالی است که در فرایند درمان ب ه وجود میآیند .با
توجه به جمعبندی بحثهای انجامشده ،میتوانیم به این نتیجه برسیم که جامعۀ پزشکی
هنوز توانمندی الزم را برای مدیریت ارتباط با بیمار در محیط چندفرهنگی آنطور که الزم
است کسب نکردهاند و دراینزمینه ،ضعفهای بسیاری دارند .درمورد بیماران نیز این موضوع
ً
صادق است و خیلی از بیمارانی که خصوصا دارای تفاوتهای فرهنگی بسیاری در محیطهای
درمانی هستند و فرایند درمان را در محیط چندفرهنگی تجربه میکنند ،توانایی الزم برای پایش
و مهارتهای کافی برای برقراری ارتباط مناسب با پزشکشان را ندارند .دلیل اصلی این موضوع
هم باز متوجه سازمانهای مربوط در وزارت بهداشت و درمان و نظام سالمت کشور است که
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درزمینۀ آموزش مهارتهای ارتباطی هم به پزشکان و هم به بیماران ،دارای ضعف و کاستیاند.
با توجه به مسائل مطر حشده و جمعبندی مباحث میتوانیم نتیجه بگیریم که الگوی
ً
ارتباطیای که بر نظام درمانی و سالمت کشور حا کم است ،تقریبا به الگوی پدرساالرانۀ یا
ً
ّ
سنتی نزدیک است .پزشک در جایگاه فعال و برتر و بیمار در جایگاه پایینتر قرار دارد و کامال
ً
مطیع صالحدیدها و نظریات پزشک است و مشارکت و فعالیت او در روند درمان ،تقریبا ناچیز
و کم است .در این الگو بیمار احساس مهمبودن و سهیمبودن در فرایند درمان را ندارد،
همانطورکه بیماران رضایت کافی از رفتار پزشکان درزمینۀ مشارکت و اطالعرسانی به بیمار را
نداشتند .با توجه به مسائل مطر حشده ،میتوانیم به این دیدگاه برسیم که با حا کمیت نظام
پدرساالرانه ،هم پزشکان و هم بیماران از این موضوع نفع میبرند .درواقع شاهد این قضیه
هستیم که خود بیمار نیز با پذیرش فرهمندی و جایگاه پدرساالرانۀ پزشک ،بهنوعی قسمتی
از وظایف و دلنگرانیهای خود را به پزشک وا گذار میکند و با پذیرش مدل پدرساالرانۀ
ارتباط ،درواقع منفعت میبرد و مدل پدرساالرانه را ترجیح میدهد .با توجهبه جایگاه پزشک
ّ
نیز میتوانیم بگوییم پزشک با پذیرش الگوی پدرساالرنه ،سکان ارتباط با بیمار را در دست
میگیرد و تعیینکنندۀ مسیر ارتباطی در محیط درمان میشود و بیمار نیز با اعتماد به پزشک،
پذیرندۀ صالحدیدها و نظرات پزشک است.
نتیجۀ دیگری که حاصل شد ،مربوط به جامعۀ در حال تحول و تغییر نسل در جامعۀ
ً
کامال مشهود بود که پزشکانی که ّ
سنوسال
پزشکی است .با توجه به نظریات پزشکان،
بیشتری داشتند و مربوط به نسلهای قبلی بودند ،اعتقاد بیشتری به الگوهای والدینی و
پدرساالرانه در رابطۀ پزشک و بیمار داشتند و اینترنها و رزیدنتهای با ّ
سنوسال کمتر،
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نسبت به سایر پزشکان که متعلق به نسل جوان بودند ،تمایل بیشتری به الگوهای ارتباطی
مشارکتی و یا هدایتکننده در رابطۀ پزشک و بیمار داشتند .درواقع این دسته از پزشکان،
اهمیت مسئلۀ ارتباط پزشک و بیمار را بهتر و بیشتر درک کرده بودند و به نا کارآمدی الگوهای
ّ
سنتی و پدرساالرانه اعتقاد بیشتری داشتند و به این نتیجه رسیدهبودند که باید هماهنگی
بیشتری را در ارتباط با بیماران داشته باشند و خودشان را به جامعۀ بیماران نزدیک کنند.
براساس یافتههای تحقیق میتوانیم پیشبینی کنیم که با توجه به رشد نسل جوان
در جامعۀ پزشکی که اعتقاد بیشتری به الگوهای مشارکتی و هدایت دارند ،نظام درمانی و
سالمت کشور و الگوی ارتباطی حا کم بر رابطۀ پزشک و بیمار ،از الگوی پدرساالرانه و ّ
سنتی،
بهسمت الگوهای مشارکتی و هدایتی درحال تغییر است و میتوانیم امید داشته باشیم که
چشمانداز و آیندۀ روشنی به شرط تغییر الگوی ارتباطی حا کم بر رابطۀ پزشک و بیمار ،در
انتظار نظام درمانی و سالمت کشور است.
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همچنین درصورت اصالح نظام آموزش پزشکی و نظارت بیشتر بر رعایت اخالق حرفهای
توسط پزشکان در محیطهای درمانی و توانمندساختن بیماران ،امید آن میرود که چالشها
و اختالالت ارتباطی در محیطهای چندفرهنگی درمان به حداقل برسد و پزشکان و بیماران
بتوانند این معضالت را بهنحو شایستهای مدیریت کنند.
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ارائۀ الگو از روزنامهنگاری شهروندی بهمنظور
گسترش مشارکت مدنی در ایران
■ مهدی خسروشاهی ،1فائزه تقیپور ،2رضا ابراهیمزاده

3

چکیده
هـدف ایـن پژوهـش ،طراحـی و ارائـۀ الگو از روزنامهنگاریشـهروندی بهمنظور گسـترش مشـارکت مدنی
در ایـران براسـاس نظریـۀ دادهبنیـاد اسـت .برایناسـاس ،دادههـای پژوهـش از  25نفـر از صاحبنظـران
و خبـرگان حـوزۀ علـوم ارتباطـات اجتماعـی ،بـا اسـتفاده از مصاحبـۀ نیمهسـاختاریافته و بهواسـطۀ
روش نمونهگیـری نظـری انتخـاب و گـردآوری شـدهاند .همچنیـن بـرای تحلیـل دادههـای حاصـل از
مصاحبههـا ،از فراینـد کدگـذاری نظـری بهمنظـور شـمارش مفاهیـم (مقـوالت پایـهای) ،مقـوالت فرعی و
مقـوالت اصلـی اسـتفاده شـد .پـس از اشـباع نظـری در مباحـث کارشناسـی مطر حشـده ،نتایـج پژوهـش
پیـشرو بـه الگویـی مطلـوب و جدیـد کـه شـامل  14مقولۀ اصلی 41 ،مقولۀ فرعی و  509مفهوم بود سـوق
داده شـد .بدینمنظـور ،بـرای اعتبارسـنجی مقـوالت و الگـوی برساختهشـده ،از دو روش ارزیابـی بـه
شـیوۀ ارتباطـی و تشـکیل گـروه کانونـی یـا متمرکـز و برای پایاییسـنجی در بخـش قابلیـت تکرارپذیری ،از
روش ضریـب توافـق بیـن دو کدگـذار و نیـز در بخـش قابلیـت تعمیمپذیـری ،از شـیوۀ نمونهگیـری نظـری
جامـع و منظـم اسـتفاده شـده اسـت.
واژگان کلیدی
روزنامهنگاریشهروندی ،مشارکت مدنی ،نظریۀ دادهبنیاد.

تاریخ پذیرش98/11/19 :
تاریخ دریافت98/09/20 :
 .1دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
Khosrowshahi4@gmail.com
 .2عضو هیأتعلمی گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
Faezeh.taghipour@gmail.com
 .3عضو هیأتعلمی گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
ebrahimzadeh2020@gmail.com

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

95

مقاله علمی _ پژوهشی

مقدمه
از رسـانهها همـواره بهعنـوان محملـی بـرای افزایـش آ گاهـی و گسـترش فرهنـگ مشـارکت در
جامعـه یـاد میشـود .رسـانههای جدیـد نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا نبودهاند؛ تا آنجـا که تحوالت
ّفناوران�ه و اجتماع�ی ،ظهور و بروز شـهروندان روزنامهنـگار 1را به واقعیتهای اجتماعی پیرامون
مـا تحمیـل کردهانـد .امـروزه شـهروندان روزنامهنـگار ،چشـم بینـای مطالبهگـر اجتماعانـد و
وجـود شـبکههای اجتماعـی اطالعمحـور ،مفهـوم قـدرت را نـرم کـرده و مشـارکت شـهروندان را
معنـا و مفهومـی دیگـر بخشـیده اسـت؛ تـا آنجـا کـه شـهروندان ،مسـئولیت اجتماعـی بیشـتر و
پاسـخگویی صاحبـان قـدرت را خواسـتارند.
درواقـع مفهـوم دموکراسـی (مردمسـاالری) همـواره و از ابتـدای ظهـور ،بـا حضـور افـراد و
بهعبارتـی مشـاركت شـهروندان نمـود پیـدا کـرده و اندیشـمندان ایـن حـوزه نیز اغلـب در تعاریف
2
و مباحـث مربـوط ،آن را بـا مقولـۀ شـهروندی پیونـد دادهانـد (هلـد .)19 :1391 ،ازایـنرو ارسـطو
بهعنوان یكی از نخس�تین اندیش�مندان سیاس�ی معتقد اس�ت«ِ :اعمال حقوق ش�هروندی تنها
در دولتـی ممكـن اسـت كـه ا كثریـت مردم در آن مشـاركت داشـته باشند»(بشـیریه.)52 :1392 ،
ازســویی همــواره پایینبــودن میــزان مشــارکت شــهروندان ایرانــی در مســائل اجتماعــی و
فرهنگــی ،یکــی از مســائل جامعــۀ درحالگــذار ایــران در عصــر جدیــد تلقــی شــده اســت تــا آنجــا
کــه بــدون شــناخت موانــع و برنامهریــزی بــرای ارتقــای ّکموکیــف آن ،مدیریــت تضادهــای
اجتماعــی و ســاماندهی نظــم و توســعۀ کشــور ،ا گــر غیرممکــن نباشــد ،حداقــل بســیار مشــکل
خواهــد بــود.
ّ
ازســویدیگر ،افزایــش دسترســی بــه فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی و رشــد قابلتوجــه
امکانــات و خدماتــی کــه ایــن ّفناوریهــا در اختیــار کاربــران قــرار میدهنــد ســبب شــده اســت
ـهروندان عصــر اطالعــات ،بیــش از هرزمــان دیگــر ،بــر فراینــد ارتباطــات تأثیــر بگذارنــد،
تــا شـ
ِ
رســانههای جدیــد را برگزیننــد و بــا خواســتهها و آرای خــود ،رونــد گزینــش و برجستهســازی
اخبــار را در رســانههای جریــان اصلــی 3تحتتأثیــر قــرار دهنــد .در ایــن مســیر ،شــهروندان خــود
محتــوای موردنظــر ارتباطــی را تولیــد و در شــبکههای اجتماعــی ،4وبال گهــای شــخصی و
رســانههای شــهروندی 5منتشــر میکننــد و بــه اشــترا ک میگذارنــد .ازای ـنرو رونــد تولیــد و نشــر
1. Citizens of the Journalist
2. Aristotle
3. Mainstream
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اطالعــات ،رنگورویــی دیگــر یافتــه اســت.
شـهروندی رودریگوئـز بـه مـردم اجـازه میدهنـد تـا جهـان را بـا واژ گان،
درواق�ع رسـانههای
ِ
صورتبنـدی و ارزشهـای زیباشناسـانۀ خـود صـدا بزننـد (عقیلـی و هاشـمی )173 :1391 ،و در
ایـن شـرایط جدیـد اسـت کـه جامعـه ترغیـب میشـود تـا از فرصتهـای نوینـی کـه بـر شـیوهها و
کیفیـت زندگـی تأثیـرات وسـیعی میگذارنـد اسـتقبال کنـد (معتمدنـژاد.)49 :1383 ،
در ایـن زیسـتبوم جدیـد ،بهدلیـل مشـارکت مسـتقیم ،مخاطبـان رسـانهها در سـطوح
ی جدیـد بـرای تمریـن گفتگـو میان خویـش مییابنـد & (Bowman
شـهروندیو مردمـی ،فضایـ 
) Willis, 2005و ای�ن پرسـش در ذهـن شـکل میگیـرد کـه آیـا روزنامهنـگاری شـهروندی و فضای
رسـانهای شـکلگرفته برای شـهروندان ،میتواند موجب افزایش مشـارکت و گسـترش مشـارکت
مدنـی در ایـران شـود و درنهایـت میتوانیـم آن را در قالـب الگویـی مفهومـی ارائـه دهیـم؟
ـشرو بـر آن اسـت تـا بـا رهیافـت نظریـۀ دادهبنیـاد ،بـه طراحـی الگـوی
بنابرایـن پژوهـش پی ِ
مطلـوب از روزنام هنـگاری شـهروندی بهمنظـور گسـترش مشـارکت مدنـی در ایـران بپـردازد،
چرا کـه پیشـبرد برنامههـای اصلاح و تغییـر اجتماعـی و سیاسـی ،خـارج از دایـرۀ رسـانهها،
بهخصـوص رسـانههای نویـن و فعالیـت شـهروندان روزنامهنـگار ،شانسـی بـرای کنشـگری و
جلـب افـکار عمومـی ندارنـد (کاسـتلز.)382 :۱۳93 ،
در ایـن بخـش سـعی خواهـد شـد ابتـدا مـروری کوتـاه بـر تاریخچـه و نحـوۀ شـکلگیری
روزنام هنـگاری شـهروندی و تعریفـی از مفاهیـم اصلـی تحقیـق انجـام شـود و آنگاه پیشـینۀ
تحقیقـات انجامشـده و چارچـوب مفهومـی مرتبـط بـا آن مـورد بررسـی قـرار گیرنـد.
روزنامهنگاری شهروندی
واژۀ روزنامهنگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر در ﺳﺎل  2000ﻣﻴﻼدی به کار رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮبۀ آن ﺑﻪ
سالهای دورﺗﺮ بازمیگردد .سرعت تحوالت ّفناورانه نیز روزنامهنگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی را از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺮدهاست تا جایی که میتوانیم ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ،تالشهایی را ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی و ﺳﻴﺎسی از ﻃﺮﻳﻖ رسانههای وﻗﺖ اﻧﺠﺎم میشود ،در
ﭼﺎرﭼﻮب روزنامهنگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﺎی دهیم (خانیکی و الوندی.)8 :1390 ،
روزنامهنـگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی از یکگونـۀ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روزنامهنـگاری برخـط ﻓﺮاﺗﺮرﻓﺘﻪ
ـﻬﺮوﻧﺪان غیرحرفهای
اﺳﺖ ،بهصورتـی کـه ﺑﻪ آن ﻧﻮع از روزنامهنـگاری بازمیگـردد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷ
ِ
و ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رسـانهای رسـانههای ﺟﺮﻳﺎن اصلـی و رسـمی ﺗﻮﻟﻴﺪ میشـود؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﻜﺎن دارد
حرفهایهـا ﻧﻴﺰ در تولیـد محتـوا مشـارکت کننـد (عقیلـی و هاشـمی.)165 :1391 ،
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مشارکت مدنی
بحـث از مشـارکت را میتوانیـم بـا ایـن اصـل بدیهـی آغـاز کنیـم کـه هرنـوع تجربـۀ تاریخـی
مردمسـاالری ،بـا حضـور و مداخلـۀ افـراد ،گروههـا و نهادهـای مدنـی مختلـف و بهواسـطۀ عمـل
به تکلیف شـهروندی شـکلگرفته اسـت (شـیانی .)۱۵ :۱۳۸۹ ،مشـارکت ،زیربنای جامعۀ مدنی
اسـت و هیـچگاه اهمیـت حیاتـی خـود را بـرای جامعـهای کـه سـودای پیشـرفت دارد ،از دسـت
نخواهـد داد (سـروش و همـکاران.)۱۲۳ :۱۳۸۹ ،
مشارکت مدنی دربردارندۀ انواع کنشهای فردی و گروهی بهمنظور دخالت در تعیین
سرنوشت خود و جامعه و تأثیرنهادن بر فرایندهای تصمیمگیری مربوط به امور عمومی است
که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است (ساروخانی و همکاران.)۳۲ :۱۳۸۵ ،
پیشینۀ پژوهش
مهـدیزاده و شـیفته ( )1398تحقیقـی بـا عنـوان «تأثیـر شـبکههای اجتماعـی بـر تحقـق
دموکراسـی دیجیتـال» انجـام دادهاند کـه یافتههـای پژوهـش ،نشـانگر میـزان اسـتفادۀ زیـاد
از شـبکههای مجـازی و خدمـات دولـت الکترونیـک و وجـود رابطـۀ بیـن شـبکههای اجتماعـی،
دولـت الکترونیـک و مردمسـاالری دیجیتـال اسـت.
انـواری و دیگـران ( )1398تحقیقـی بـا عنـوان «بررسـی فعالیـت اجتماعـی و فرهنگـی
روشـنفکران در شـبکههای اجتماعـی مجـازی و تأثیـر آن بـر فرهنـگ سیاسـی دانشـجویان»
بـا اسـتفاده از روش پدیدارشناسـی انجـام دادهانـد .نتایـج تحقیـق نشـان میدهنـد کـه نقـش
روشـنفکران در نهادهـای مدنـی و سـازمانهای اجتماعـی غیرسیاسـی در شـکلگیری تفکـر و
احسـاس ملـی مهـم و تأثیرگـذار اسـت.
باباخانـی ( )1391تحقیقـی بـا عنوان «بررسـی روزنامهنگاری شـهروندی با تکیـهبر ارتباطات
مجـازی» و بـا اسـتفاده از روش کیـو انجـام دادهاسـت کـه طبـق ایـن پژوهـش ،فرضیـۀ نقـش و
تأثیـر ارتباطـاتمجـازی بـر شـکلگیری روزنامهنـگاری شـهروندی تأییـد میشـود.
الغـذی ( 1)2014در مقالـهای دیگـر بـا عنـوان «روزنام هنـگاری شـهروندی در خیـزش مـردم
سـوریه ،مشـکالت بیـان غربـی در بافـت محلـی» ،بـه بررسـی روزنام هنـگاری شـهروندی از نـگاه
یپـردازد .از نظـر وی ،روزنامهنـگاری شـهروندی در رونـد
مـردم سـوریه و در بطـن واقعـه م 
دموکراسـی جهـان عـرب مؤثـر اسـت و از اسـتفادۀ از آن توسـط تروریسـتها نگـران اسـت.
همچنین جیسون کار و میشل بار ( 2)2014در پژوهشی با عنوان «بررسی اعتبار رسانهای
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1. Alghazi
2. Carr, D. J. & Bard, M

ارائۀ الگو از روزنامهنگاری شهروندی بهمنظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

در روزنامهنگاری جریان اصلی و روزنامهنگاری شهروندی در نگاه منتقدان» ،از اعتبار رسانهای
بهعنوان عاملی مهم در پذیرش مطالب بهوسیلۀ مخاطبان یاد میکند .نتایج تحقیق نشان
میدهند که منتقدان رسانهای و سیاسی ،برای روزنامهنگاری شهروندی اعتبار بیشتر و در
مقابل مردم عادی برای روزنامهنگاری جریان اصلی اعتبار بیشتری قائلاند.
سـون گاننـاه و ماسـاهیرو یاماماتـو ( 1)2015نیـز در پژوهشـی بـا عنوان «بسترسـازی اقتباس
و اسـتفاده از روزنام هنـگاری شـهروندی در روزنامههـای آنالیـن» ،بـه بررسـی ایـن موضـوع
میپردازنـد کـه روزنام هنـگاری حرفـهای تـا چـه حـد از روزنامهنـگاری شـهروندی اقتبـاس و
اسـتفاده میکنـد .ایـن مطالعـه نشـان میدهـد کـه تجربـه و سـاختار کثرتگـرای جامعـه ،نقـش
بسـیار مهمـی را در اسـتفاده و اقتبـاس از محتـوای ایجادشـده توسـط کاربـران دارنـد .سـونگ
جـی میـن ( 2)2016نیـز در مقالـهای بـا عنـوان «گفتگـو از طریـق روزنامهنـگاری ،جسـتجو بـرای
سـازماندهی اصـول روزنامهنـگاری شـهروندی و عمومـی» ،ایـن موضـوع را بررسـی میکنـد
کـه جنبشهـای روزنام هنـگاری عمومـی و شـهروندی در سـالهای اخیـر چگونـه توانسـتهاند بـه
سـاالری بیشـتر منفعـت برسـانند.
زندگـی ِ بـا مردم
ِ
مـروری بـر سـوابق تحقیـق نشـان میدهـد کـه پژوهشهای داخلـی و خارجی ،بـه اهمیت و
کارکردهـای مختلـف روزنام هنـگاری شـهروندی در تحقـق مردمسـاالری دیجیتـال ،تأثیرگـذاری
بـر فرهنـگ سیاسـی مـردم و ابـزاری بـرای بیـان صـدای خفتـۀ مـردم بـودن دال لـت دارنـد ،ولـی
هیچیـک از پژوهشهـای قبلـی ،الگوی مطلوب از روزنامهنگاری شـهروندی بهمنظور گسـترش
مشـارکت مدنـی در ایـران بـر اسـاس نظریـۀ دادهبنیـاد را طراحـی نکردهانـد؛ امـری کـه پژوهـش
ش رو درصـدد مطالعـۀ آن اسـت.
پیـ ِ
مبانی نظری پژوهش
مانوئل کاستلز :3جامعۀ شبکهای و اطالعاتی
مانوئل کاستلز ،جامعهشناس اسپانیایی و نویسندۀ سهگانۀ مهم عصر اطالعات ،4برای بررسی
5
و تحلیـل جایـگاه شـهروند جهانـی در نظریاتـش بـه خلـق و تبییـن مفهـوم جامعـۀ شـبکهای
پرداختهاسـت .وی در تبییـن باورهـای خویـش معتقـد اسـت« :ﺟﻮاﻣﻊ بهطورکلـی بهواسـطۀ
1. Nah, Sun Gun & Yamamato, Masahiro

2. Min, Sung Ji
3. Manuel Castells
4. Information Age
5. Network Society
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فناوریهای اﻃﻼﻋﺎتی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ یافتهاند و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻖ دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺷﺪه ﻛﻪ وی ﻧﺎم
آن را «ﺟﺎمعۀ شبکهای» میگذارد» (خانیکی و کوهستانی .)28 :1394 ،ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ در نظریۀ ﺟﺎمعۀ
شـبکهای ﺧﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ میکنـد کـه ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎمعـۀ ﺟﺪﻳﺪی مواجهیـم ﻛﻪ ّفناوریهـای ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎتـی آن
را ﺳﺎﺧﺘﻪانـد .در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ّ
سـنتی ،ﺑﻮمـی و رسـمی در ارﺗﺒﺎﻃﺎت از میـانرفتهانـد و ﺷﺒﻜﻪ
ﺟﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .از خصوصیات مهم جامعۀ شـبکهای ،فعالیت جنبشهایی
بـوده اسـت کـه هویتهـای حذفشـده و بـه حاشـیه راندهشـده را جسـتوجو میکنـد.
ویارتباطاتالکترونیکرافرصتیبرایتقویتمشارکتسیاسیوارتباطافقیمیانشهروندان
میداند .از دیدگاه او ،دسترسی مستقیم و همزمان به اطالعات و ارتباطات رایانهای باعث تسهیل
انتشار و اصالح اطالعات میشود و امکاناتی برای تعامل و مباحثه در عرصههای خودمختار و
الکترونیک عرضه میکند که از امکان پایش توسط رسانهها خارج است .کاستلز معتقد است که
این فرایند باعث انعطاف و انطباقپذیری عرصۀ سیاسی میشود (ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ.)25 :1384 ،
درواقـع ﺑ ﺎ بهرهگیـری از ظرفیتهـای رسـانههای شـهروندی و شـبکههای اجتماعـی،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪی ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .بـا ایـن رویکـرد ،ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪی
اﺳﺖ ﻛﻪ «ﺟﺎﻣﻌۀ شـبکهای» را در ﻛﻨﺎر دو ﻣﺆلفـۀ دﻳﮕﺮ یعنـی «ﻓﻀﺎی ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ» و «واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزی»،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪی ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﺶ بررسـی کـردهاﺳﺖ .بررسـی اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ دیدگاههـای وی
بهخوبی نشـاندهندۀ آن اﺳﺖ ﻛﻪ این دیدگاهها ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه میتوانند ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی
روزنامهنـگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻛﻤﻚ کننـد (خانیکـی و الونـدی.)1-4 :1390 ،
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎمعۀ شـبکهای کاﺳﺘﻠﺰ ،از ﻣﻨﻄﻖ شـبکهای و آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎعی آن سـخن گفته میشـود
ﻛﻪ در آن «ﻗﺪرت ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ» از «جریانهـای ﻗﺪرت» پیشـی میگیـرد و ﻏﻴﺒﺖ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﻜﻪ
و ﭘﻮﻳﺎیـی ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎتـی ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺎمعهانـد؛ جامعـهای ﻛﻪ
بهاینترتیـب میتوانیـم آن را بهدرسـتی ﺟﺎمعـۀ شـبکهای بنامیـم ﻛﻪ وﻳﮋگـی آن ﺑﺮﺗﺮی رﻳﺨﺖ
اﺟﺘﻤﺎعـی برکنـش اﺟﺘﻤﺎعـی اﺳﺖ (ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ .)543 :1380 ،از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮّ ،فناوریهـای ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎطـی
از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎﻧﺎت بیزمانـی و بیمکانـیای ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎسـی ،ﻓﺮهنگـی و
اﺟﺘﻤﺎعـی ﻗﺮار میدهنـد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ جریانهـای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ﻛﻤﻚ
ﻛﺮدهانـد کـه اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و بهر هبـرداری گروههـای اﻗﻠﻴﺖ از ﻓﻨّﺎوری ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﺎﺻﻠۀ ایجادشـده،
از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنـی بررسـی شـده اﺳﺖ ).(Castells, 2007: 238-266
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یورگن هابرماس :حوزۀ عمومی و گسترۀ همگانی
روزنامهنگاری شـهروندی در مفهومی گسـتردهتر ،بیشـتر تغذیهکننده و تقویتکنندۀ قوۀ تخیل
آزاد و مردمسـاالر اسـت ،زیـرا دسـتکم ،امـکان بالقـوهای بـرای تبدیـل خبـر و روزنامهنـگاری بـه

ارائۀ الگو از روزنامهنگاری شهروندی بهمنظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

بخشـی از «گفتگـو» بـه وجـود مـیآورد و موجـب تقویـت گفتگـوی آزاد و مردمسـاالر میشـود؛
کاری کـه بـا آرمانهـای یورگـن هابرمـاس و جیمـز کـری مطابقـت دارد و آنهـا را بازتـاب میدهـد
(گود و دیگران 25 :1393 ،ـ  .)24بر اساس ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمی ﻓﻀﺎیی اﺟﺘﻤﺎعی اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻛﻨﺶ ارﺗﺒﺎطـی ﺗﻮﻟﻴﺪ میشـود و ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمـی ﭘﻴﺮاﻣﻮنـی ﺑﺎﻳﺪ مبتنـی ﺑﺮ جامعـهای ﻣﺪنـی ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی غیرحکومتی ،ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمـی در ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺴﺖﺟﻬﺎنانـد و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﭘﺪﻳﺪ میآورنـد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺸﻬﻮد در حوزههـای زندگـی خصوصـی ،در ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمـی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ).)Habermas, 1996
درواقـع اﺳﺎس حـوزۀ عمومـی ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻘﻼنـی و اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ
و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ میدهنـد و بهتبـع آن افـکار عمومـی ﺷﻜﻞ میگیرنـد (ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻴﺎن و
اﺟﺎق .)1385 ،از دیگـر ویژگیهایـی ﻛﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﺮای حـوزۀ عمومـی برمیشـمرد ،ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ قابلدسـترس و ﺑﻴﺎن و ﻣﺒﺎدلۀ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎعی و دﻳﺪﮔﺎهها در آن ممکن ﺑﺎﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻲ
سـوم ،بازبینی و ﻧﻈﺎرت ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﺮ سیاسـتهای دوﻟﺖ اﺳﺖ (عبداللهیان و شـارقی.)135 :1386 ،
تکیـۀ اصلـی ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس در ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ حـوزۀ عمومـی را میتوانیـم در ﻣﻔﻬﻮم «ﺧﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك»
بیابیـم .از نظـر او ،ﻫﺪف اصلـی شـکلگیری حـوزۀ عمومـی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان دربـارۀ
«ﺧﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك» بحثهـای اﻧﺘﻘﺎدی عقالنـی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ صورتبنـدی ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎتـی منتهـی ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم ﻋﻤﻞ میکننـد .دراﻳﻦﻣﻴﺎن ،رسـانههای جمعـی ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰﺷﺎن ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر و تحلیلهای اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ ،ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻛﺎرآﻣﺪ
حـوزۀ عمومیانـد (دﻫﻘﺎن.)1385 ،
ﺳﺎﻟﺘﺮ نیز با وجود ﻧﻘﺪﻫﺎی اﺑﺘﺪایی از ادﻏﺎم ﻣﻘﻮلۀ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمی سرمایهداری،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌلـۀ ﻣﻬﻢ مـیرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمـی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﺎﻳﺪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
سـرمایهداری ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻤﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ ،میتوانـد از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ بهعنـوان ﺳﺎزوﻛﺎری تسـهیلکننده ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮد .او ب ه شرط ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس در اﻳﻦ مبحث اﺷﺎره میکند ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ« :ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ
دارای اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﻚ وﺳﻴلـۀ ارﺗﺒﺎطـی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ بهوسـیلۀ آن درك موقعیتهـای
مشـکلآفرین ،ﮔﺴﺘﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻔﺘﻤﺎنـی و اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺎن هویتهـای جمعـی ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻛﺴﺐ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻮد» (ﺳﺎﻟﺘﺮ.)142 :1383 ،
بهاینترتیـب ،ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ «ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمـی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ» را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ظرفیتهـای آن
ﺑﺮای ﺑﻪﭼﺎﻟﺶﻛﺸﻴﺪن ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد .ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ بدبینـیاش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ تودههـای ﻋﺎم بهصـورت مجموعـهای ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺗأﻛﻴﺪ ﻛﺮد؛ ﺗﻮدهای ﻛﻪ
درواقـع میتوانـد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ رسـانههای ﺗﻮدهای در جامعـه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ و دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺧﻮد را داشـته ﺑﺎشـد ) .(Waltz, 2005: 19بـا ایـن تفکـر ،اسـتفادۀ شـهروندان از روزنامهنـگاری
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بهعنـوان بسـتری بـرای حضـور در فضـای عمومـی هابرمـاس میتوانـد زمینۀ مشـارکت آنـان را در
موضوعـات مختلـف اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگـی فراهـم سـازد.
جان سراوس :ارتباطات مشارکتی
در دﻳﺪﮔﺎه جـان ﺳﺮواس ( ،)2008گفتگـو ﻧﻘﺶ تعیینکننـدهای در ﺗﺤﻘﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و مردمسـاالری مشـارکتی و درنتیجه ﺣﺮﻛﺖ بهسـوی ﺗﻮﺳﻌۀ بومشـناختی دارد (خانیکی
و نیکخواهابیانـه.)125 :1394 ،
«ارتباطـات مشـارکتی» کـه اسـاس آن مشـارکت فعـال و آ گاهانـۀ مخاطبـان و کاربـران پیامها
بهمثابـۀ طـرف تعامـل یـک گفتگوی واقعی و کاربردی اسـت ،ادعا دارد که طر حهای توسـعهای
در هیـچ زمینـهای بـدون مشـارکت مـردم موفـق نخواهنـد بـود و اجتماعـات در پرتـو ارتباطاتـی از
ایـندسـت ،قـادر خواهنـد بـود کـه از طریـق گفتگوهـای نزدیک ،خـود در آموزش و تغییر شـرکت
کننـد .بهاینترتیـب ،ایـن رویکـرد ارتباطـی ،رسـانهها را امـکان و میدانـی بـرای تسـهیل گفتگـو
ّ
میـان کنشـگران گونا گـون در مسـیر حـل یـک مسـأله یـا مسـائل مشـترک توسـعهای میدانـد و
ّ
در پـی سـاماندادن کنشهـای شـهروندان بـرای حـل مشـکلی خـاص و یـا پیشـبرد اولویتهـا
ً
و اهـداف واالسـت .طبیعتـا در اینگونـه فعالیتهـای ارتباطـی ،رسـانههای متمرکـز ،پیچیـده،
پرهزینـه و پایششـده ،جـای خـود را بـه رسـانههای متنـوع ،متکثـر ،در دسـترس و محلـی
ً
میدهنـد کـه در آنهـا نقشهـای فرسـتنده و گیرنـدۀ پیـام مرتبـا در حـال تغییرنـد و افقیبـودن
و تعاملیبـودن ارتباطـات ،بـه پیونـد میـان ارتباطـات و توسـعه ،صورتبندیهـای جدیـدی
میدهـد (خانیکـی.)2 :1394 ،
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مشخصههای اﺻﻠﻲ الگوی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﺎ سازمانی از دﻳﺪ جان ﺳﺮواس از اینقرار اﺳﺖ:
 .1ﻣﺮدم بهعنوان ﺑﺎزﻳﮕﺮان و مشارکتکنندگان اصلیاند؛
 .2ﻣﺮدم بهعنوان ﻫﺴتۀ اصلی توسعهاند؛
 .3تأ کید ﺑـﺮ گفتگو بهجای تکصدایی و رﻫﺎﻳﻲ بهجای ازخودبیگانگی است؛
 .4ﻣﺸﺎرﻛﺖ بـا هـدف ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد قـدرت نخبـگان و ﺗﺒﺪﻳﻞ جامعـه ﺑﻪ یـک جامعـۀ مردمسـاالر
اسـت ).(Servas, 2008: 408
در یک جمعبندی کلی میتوانیم چنین بگوییم که ازیکطرف روزنامهنگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی،
ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ و مباحثههای ﻣﺮدمی ﮔﺸﻮده و از ﻧﮕﺎه ﻫﺎﺑﺮﻣﺎسی ﺑﺎر مردمساالری گفتگویی و
مبتنی ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع (ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﻲ) را در ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮمی ﺑﺮ دوش ﻛﺸﻴﺪهاﺳﺖ .ازﻃﺮفدﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﻛﺎﺳﺘﻠﺰی ،روزنامهنگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی با استفاده از ارتباطات الکترونیک ،فرصتی را برای تقویت
مشارکت سیاسی و ارتباط افقی میان شهروندان فراهم ساخته است؛ بنابراین ،دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
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یکسویه و ﻋﻤﻮدی ،ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی کیفی ظرفیتهای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارند .در
ﭼﻨﻴﻦ وضعیتی ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺎرکتی به تعبیر سراوس ( ،)2008یعنی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐﻣﺤﻮر ﻛﻪ
افقی و مبادلهای و گفتگوییاند ﻣﻄﺮح میشوند؛ امری که شبکههای اجتماعی بهطورعام و
روزنامهنگاری شهروندی بهطورخاص بسترهای آن را تسهیل کردهاند.
ش پژوهش
رو 
این پژوهش بهلحاظ ماهیت ،در زمرۀ تحقیقات ا کتشافی ،بهلحاظ نوع پژوهش کاربردی،
بهلحاظ راهبرد پژوهش ،دارای راهبرد استقرایی و بهلحاظ ماهیت دادهها ،در زمرۀ طرح
پژوهشی کیفی و از نوع نظریۀ دادهبنیاد 1بر اساس الگو و چارچوب فکری استراوس و کربین
( )1397است (نقل از داناییفرد و امامی .)130 :1386 ،نظریۀ دادهبنیاد بر اساس تعریف
پدیدآورندگان آن یعنی گلیزر و استرواس ،2یکی از راهبردهای پژوهش کیفی قلمداد میشود
که از طریق آن نظریه ،برمبنای مفاهیم اصلی حاصل از دادهها شکل میگیرد .بهبیاندقیقتر،
ً
نظریۀ زمینهای نظریهای است که مستقیما از دادههایی استخراج شده است که در جریان
پژوهش بهصورت منظم گردآمده و تحلیل شدهاند () .Glaser & Strauss, 1967در این روش،
گردآوری دادهها ،تحلیل و نظریۀ نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند و پژوهشگر کار
را با نظریهای از قبل در ذهنش شروع نمیکند (مگر آنکه منظور او بسط یک نظریۀ موجود
باشد) ،بلکه کار را در عرصۀ واقعیت آغاز میکند و اجازه میدهد تا نظریه از درون دادههایی
که گرد میآورد پدیدار شود (استراوس و کربین 35 :1397 ،ـ ـ  .)34هدف نهایی این راهبرد،
ارائۀ تبیینهای جامع نظری دربارۀ یک پدیدۀ خاص است که بهصورت استقرایی از مطالعۀ
آن پدیده حاصل میشود .بهطورکلی این راهبرد ،دادههای حاصل از منابع اطالعاتی را به
مجموعهای از کدها ،کدهای مشترک را به مقوله و مقولهها را به نوعی نظریه تبدیل میکند
(حریری .)56 :1390 ،بهطورکلی مراحل انجام نظریۀ دادهبنیاد در پژوهش حاضر عبارتاند
از :تدوین پرسشهای پژوهش ،گردآوری دادهها ،کدگذاری دادهها در سه مرحله شامل
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی و طراحی الگو بر اساس نظریۀ دادهبنیاد
ّ
که مبتنی بر شناسایی عناصر ششگانۀ شرایط علی ،زمینهای ،مداخلهای ،راهبردهای کنش/
وا کنش ،پیامد و پدیدهمحوری و ارتباط بین آنهاست .به اعتقاد استروس و کوربین (،)1998
کاربرد این الگو ،پژوهشگر را قادر میسازد تا دربارۀ دادهها بهطور منظم بیندیشد و آنها را به
هم مرتبط کند (نقل از ازکیا و ایمانیجاجرمی.)95-97 :1390 ،
1. Grounded theory
2. Glazer & Strauss
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جامعۀ آماری این پژوهش ،تمامی خبرگان و صاحبنظران علوم ارتباطات اجتماعیاند و
از ارائۀ حجم جامعۀ آماری و نیز نمونۀ آماری خودداری میشود ،چرا که مال ک ،دستیابی به
اشباع نظری دادهها و توافق کلی پیرامون پرسشهای مرتبط با پدیدۀ مورد بررسی است؛
بنابراین دادههای پژوهش کیفی با استفاده از روش نمونهگیری نظری و انجام مصاحبۀ
نیمهساختاریافته با  25نفر از استادن و صاحبنظران حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی به اشباع
نظری رسیده و مرحلۀ جمعآوری دادههای کیفی متوقف شده است .شیوۀ نمونهگیری نیز بر
اساس نمونهگیری نظری است که شکلی از نمونهگیری هدفمند محسوب میشود.
در ادامه ،برای اعتبارسنجی (قابلیت اطمینان و باورپذیری) مقوالت پایهای ،فرعی
و اصلی و نیز الگوی برساختهشده ،از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوۀ ارتباطی (مفاهیم و
مقوالت فرعی و اصلی احصاشده توسط اعضای مصاحبهشونده پایش شد) و تشکیل گروه
کانونی و نظرخواهی از استادان و صاحبنظران حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی استفاده
شده است (فلیک .)415 :1388 ،همچنین بهمنظور پایاییسنجی (قابلیت تکرار و قابلیت
تعمیمپذیری) مقوالت پایهای ،فرعی و اصلی و نیز الگوی برساختهشده ،از روش ضریب توافق
بین دو کدگذار (محقق با محقق همکار) در فرایند کدگذاری استفاده شده است و بنابراین
ناهماهنگیهای بهوجودآمده ،از طریق بازنگری دادهها مرتفع شدهاند .همچنین بهمنظور
قابلیت تعمیمپذیری سعی شد تا ّ
حد امکان نمونهگیری نظری بهصورت منظم و جامع انجام
شود (اشتراوس و کربین 284 :1387 ،ـ .)283
یافتههای پژوهش
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در ایــن پژوهــش بهمنظــور دســتیابی بــه مقــوالت اصلــی و برســاخت الگــوی مطلــوب از
روزنامهنــگاری شــهروندی بــرای گســترش مشــارکت مدنــی در ایــران بــر اســاس نظریــۀ دادهبنیاد،
از فراینــد کدگــذاری نظــری در ســه مرحلــۀ کدگــذاریبــاز (کشــف مفاهیــم) ،کدگذاریمحــوری
(کشــف مؤلفههــا) و کدگــذاریگزینشــی یــا انتخابــی (کشــف مقــوالت اصلــی) در قالــب نظریــۀ
گرنــدد تئــوری اســتفاده شــد .بدینمنظــور ،در مرحلــۀ کدگــذاری بــاز (کشــف مفاهیــم) ،ابتــدا
دادههــای حاصــل از فراینــد مصاحبــۀ عمیــق بــا  25نفــر از صاحبنظــران حــوزۀ علــوم ارتباطــات
اجتماعــی پــس از اســتخراج ،بهصــورت خطبهخــط و بهصــورت گزارههــای خبــری در 665
گــزاره تدویــن و گــردآوری شــدند .ایــن گزارههــای خبــری بهمنظــور حــذف گزارههــای خبــری
مشــابه و نامرتبــط و کماثــر ،پــس از بازخوانــی دوبــاره ،بــه  550گــزاره و ســپس بــه  509گــزارۀ
خبــری مبــدل شــدند .در ایــنفراینــد و بهمنظــور کشــف مفاهیــم ،از کدهــای زنــده (اســتفاده از
مفاهیمــی کــه مشــارکتکنندگان بــهکار بردهانــد) و نیــز مفاهیــم برخاســته از نوشــتهها (اســتفاده
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از مفاهیــم در نظریههــای موجــود) اســتفاده شــده اســت .بــا تعییــن و مشخصشــدن مفاهیــم
ـذاری بــاز تمــام و فراینــد کدگــذاری محــوری و
و مقــوالت پای ـهای ( 509مفهــوم) ،مرحلــۀ کدگـ ِ
کشــف مقولههــای دســت ّاول (مقولههــای فرعــی) آغــاز شــد؛ بنابرایــن دادههــا (همــان مفاهیــم
مســتخرج از فراینــد کدگــذاری بــاز) بــا شــیوههای جدیــد (تلخیــص و ترکیــب) بــه یکدیگــر پیونــد
خوردنــد تــا پیوندهــای میــان مقــوالت بــا مقــوالت فرعیشــان (مؤلفههــا) برقــرار شــود .منتهــی
همانگونــه کــه در ســطور قبــل بیــان شــد ،ایــن مرحلــه و نیــز مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی بر اســاس
ّ
عناصــر نظریــۀ گرنــدد تئــوری کــه شــامل شــرایط علــی ،شــرایط زمین ـهای ،شــرایط مداخل ـهای،
پدیــده یــا مقولــۀ محــوری ،راهبردهــای عمــل و پیامدهاســت انجامشــده تــا نظمــی منطقــی
و روشــمند دربــارۀ دادههــا و ارتباطشــان بــا یکدیگــر ایجــاد شــود .پــس از کدگــذاری محــوری و
کشــف مقــوالت فرعــی ( 41مقولــه) ،پژوهــش وارد مرحلــۀ نهایــی یعنــی کدگــذاری گزینشــی یــا
انتخابــی شــد .در ایــن مرحلــه ،مقــوالت اصلــی ( 14مقولــه) بهمنظــور شــکلگیری چارچــوب
نظــری ّاولیــه ،بــه مقــوالت فرعــی یــا همــان مؤلفههــا کــه در بخــش کدگــذاری محــوری معرفــی
شــدند مرتبــط گردیدنــد.
در جدول شمارۀ  ،1ابتدا مقوالت اصلی و فرعی حاصل از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی
را خواهیم آورد و در ادامه ،بهدلیل ّ
مفصلبودن بیان تمام مفاهیم ( 509مفهوم) ،به ذکر
مفاهیم مرتبط با مقولۀ اصلی «تقویت سرمایۀ اجتماعی» که شامل دو مؤلفه یا مقولۀ فرعی
«تقویت اعتماد اجتماعی» و «تقویت مشارکت مدنی» است ا کتفا میکنیم:
جدول  .1مقوالت اصلی و فرعی حاصل از کدگذاری
مقوالت اصلی

مقوالت فرعی (مؤلفهها)
موانع و تهدیدات سیاسی
موانع و تهدیدات ارتباطی
موانع و تهدیدات اقتصادی

مقابله با آسیبهای مرتبط با فضای
رسانهای و روزنامهنگاری شهروندی

حا کم بودن فضای انحصاری و سوءاستفاده از رسانهها
بیاعتمادی به روزنامهنگاری شهروندی
عدمپشتوانۀ علمی در روزنامهنگاری شهروندی
عدممشروعیت و نگاه منفی به روزنامهنگاری شهروندی
بیاعتمادی به روزنامهنگاری ّ
سنتی

توسعۀ فنّاوریهای ارتباطی و اطالعاتی

نفوذ و قدرت فضای مجازی
توسعه ّفناوریهای ارتباطی
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شکستهشدن انحصارگرایی و
گردش آزاد اطالعات
عدمتمرکزگرایی و بهرسمیتشناختن
استقالل رسانهها
ضرورت توجه به حقوق
شهروندی شهروندان
توجه به ساختار محتوایی رسانهها

ازمیانرفتن تمرکزگرایی در حوزۀ رسانهای
دسترسی آسان به اطالعات
فراهمکردن زیرساخت ارتباطی از سوی دولت
کاهش اقتدار دولتها در فضای رسانهای
پذیرش استقالل و آزادی عمل رسانهها
عدمنهادینه شدن حق آزادی و برابری
نهادینهکردن حقوق شهروندی
بهرسمیتشناختن حقوق شهروندی از سوی دولت
تولید محتوا در روزنامهنگاری شهروندی
جریانسازی محتوای مفید و مناسب در فضای مجازی
تمایل شهروندان به تولید محتوا در روزنامهنگاری شهروندی

جهتگیری کنشی فعاالنۀ شهروندان

تعامل سازندۀ رسانۀ حرفهای و مجازی
ساماندهی و تدوین قوانین مناسب

مردمیبودن محتوای روزنامهنگاری شهروندی
تکامل و معنایابی شهروندان در تعامل با فضای مجازی
ترکیب رسانه ّ
سنتی و مجازی
جایگزینبودن رسانههای مجازی
شفافسازی و اصالح قوانین
تدوین قوانین موجد آزادیهای مدنی
تغییر نگرش منفی نسبت به مشارکت اجتماعی

توانمندسازی فرهنگی شهروندان

ارتقای سواد رسانهای و آموزش شهروندان
تقویت آ گاهیهای اجتماعی شهروندان

تقویت سرمایۀ اجتماعی

تقویت اعتماد اجتماعی
تقویت مشارکت مدنی
تقویت نهادهای مدنی

تقویت حوزۀ عمومی و
جامعه مدنی

نهادینهکردن فرهنگ گفتمانی
تقویت روحیۀ مطالبهگری
تقویت گسترۀ همگانی و تفاهم بیناالذهانی
تقویت روحیۀ انتقادی شهروندان

تبعات فرهنگی
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تبعات سیاسی -اجتماعی

بازهویتیابی اجتماعی
تغییر و جهتگیری سبک زندگی شهروندان
تسهیل روند دموکراسی در جامعه
مشروعیتبخشی دولتها

ارائۀ الگو از روزنامهنگاری شهروندی بهمنظور گسترش مشارکت مدنی در ایران
جدول  .2نمونهای از گزارههای تلخیصشده برای ساخت مقوالت فرعی و اصلی
مقولۀ اصلی

مقولههای فرعی

گویهها و گزارههای تلخیصشده
بیاعتمادی در تعامالت اجتماعی ایرانیان

تقویت سرمایۀ اجتماعی

تقویت
اعتماد اجتماعی

تقویت اعتماد در میان شهروندان
تقویت اعتماد رسانهای
اعتبار رسانه در گرو صحبت صریح با مردم
پایینبودن میزان مشارکت اجتماعی شهروندان
ضرورت توجه و پذیرش مشارکت مردم

تقویت
مشارکت مدنی

نهادینهسازی مشارکت مردم در تصمیمگیریهای اجتماعی
بسترسازیبرایمشارکتشهروندیباتوسعۀروزنامهنگاریشهروندی
اعتقاد به سهم افراد در ادارۀ جامعه

تقویت اعتماد اجتماعی شامل گزارههایی چون بیاعتمادی در تعامالت اجتماعی ایرانیان،
تقویت اعتماد در میان شهروندان ،تقویت اعتماد رسانهای و اعتبار رسانه در گرو صحبت صریح با
مردم است و تقویت مشارکت مدنی شامل گزارههایی چون پایینبودن میزان مشارکت اجتماعی
تمردمدرتصمیمگیریهای
شهروندان،ضرورتتوجهوپذیرشمشارکتمردم،نهادینهسازیمشارک 
اجتماعی ،بسترسازی برای مشارکت شهروندی با توسعۀ روزنامهنگاری شهروندی و اعتقاد به سهم
افراد در ادارۀ جامعه است که در جدول شمارۀ 2به آنها اشارهشده است.
برآیندمطالعاتدر اینپژوهشمنجربهشکلگیریالگویزیرشدهاست:

ت مدنی در ایران
شکل  .1طراحی الگو از روزنامهنگاری شهروندی بهمنظور گسترش مشارک 
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،یافتههای حاصل از مصاحبهها که با هدف طراحی الگوی مطلوب از روزنامهنگاری
شهروندی بهمنظور مشارکت مدنی در ایران انجامشدهاند ،بر نتایج زیر اذعان دارند:
مقابله با آسیبهای مرتبط با فضای رسانهای و روزنامهنگاری شهروندی ،یکی از شرایط
ّ
ی مانند موانع و تهدیدات
علی توسعۀ روزنامهنگاری شهروندی در ایران است که مقوالت فرع 
سیاسی ،موانع و تهدیدات ارتباطی ،موانع و تهدیدات اقتصادی ،حا کمبودن فضای انحصاری
و سوءاستفاده از رسانهها ،بیاعتمادی به روزنامهنگاری شهروندی ،نبود پشتوانۀ علمی در
روزنامهنگاری شهروندی ،عدممشروعیت و نگاه منفی به روزنامهنگاری شهروندی و بیاعتمادی
به روزنامهنگاری ّ
ی داده است .برای تحلیل ،وا کاوی و بررسی موانع و
سنتی را در خود جا 
تهدیدات سیاسی ،اقتصادی ،ارتباطی و نیز فضای انحصاری حا کم بر رسانهها و سوءاستفاده از
آنها میتوانیم به نظرات دکتر حسن نمکدوستتهرانی اشاره کنیم که با استناد به آرای یورگن
هابرماس و اندیشههای انتقادی او معتقد است که ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﻘﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺟﺎی ﺧﻮد را
به ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮدی ﻣﻴﺎن رسانههای تودهای ﻛﻪ اغلب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوﻟﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و مشتریاند داده
و ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در بخشی دیگر از سخنانش از نبود پشتوانۀ
علمی و نگاه منفی به روزنامهنگاری شهروندی در جامعه میگوید و خواستار پایانیافتن فضای
انحصاری در رسانههاست« :صداوسیما و رسانههای دولتی سیطرۀ خود را بر تمام رسانهها
گستراندهاند و باید فضا برای فعالیت رسانههای خصوصی فراهم شود .روزنامهنگاری شهروندی
در پی انحصار رسانهها و خواست و نیاز مردم برای ارتباط بدون واسطه شکلگرفته است».
دکتر مهدی جلیلی ،فار غالتحصیل دکتری ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی ،با تأیید
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این موضوع ،به اندیشههای آدورﻧﻮ و ﻫﻮرﻛﻬﺎﻳﻤﺮ درﺑﺎرۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺣﺮﻛﺖ بهسوی جامعهای
بهشدت دولتیﺷﺪه اشاره میکند و خواستار برطرفشدن موانع و تهدیدات ارتباطی ،سیاسی
و اقتصادی حا کم بر جامعه است .او بهصراحت در بخشی از مصاحبۀ خود اعالم میکند:
«موانع و تهیدات سیاسی ،ارتباطی ،اقتصادی و اجتماعی باید در جامعه کمتر و کمتر شوند
و شهروندان روزنامهنگار ،بدون واهمه به کار خود ادامه دهند .آنها خود سازوکارهای محیط
رسانهایشان را ایجاد میکنند و احتیاجی به دخالت دولتها نیست».
ّ
توسعۀ ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی یکی دیگر از شرایط علی توسعۀ روزنامهنگاری
شهروندی در ایران است که شامل مقوالتی فرعی مانند نفوذ و قدرت فضای مجازی و توسعه
ّفناوریهای ارتباطی است .دکتر ظهیر احمدی ،دانشآموختۀ دکتری ارتباطات دانشگاه امام
صادق و استاد دانشگاه ،در بخشی از مصاحبۀ خود ،با اشاره به این موضوع معتقد است:
«یکی از دالیل رشد روزنامهنگاری شهروندی در ایران ،افزایش استفاده از فضای مجازی

ارائۀ الگو از روزنامهنگاری شهروندی بهمنظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

ً
خصوصا با استفاده از گوشیهای موبایل است تا ّ
حدی که حتی در روستاهای کوچک نیز
بخشی از اطالعرسانیها از طریق اینترنت و شبکههای اجتماعی انجام میشود».
همچنینشکستهشدنانحصارگراییو گردشآزاداطالعات کهخودشاملمقوالتیفرعیمانند
ازمیانرفتن تمرکزگرایی در حوزۀ رسانهای ،دسترسی آسان به اطالعات و فراهمکردن زیرساخت
ّ
ارتباطی از سوی دولت است ،بهعنوان یکی دیگر از شرایط علی روزنامهنگاری شهروندی قلمداد
میشود .در این زمینه نیز دکتر یوسف خجیر ،رئیس دانشکدۀ پژوهشهای ارتباطی دانشگاه سوره
ً
معتقد است« :قطعا توسعۀ زیرساختهای ارتباطی که دولت مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخیل
شهروند روزنامهنگار شده
بوده است ،باعث گسترش روزنامهنگاری شهروندی و شکلگیری مفهوم
ِ
است».عالوهبرآن،عدمتمرکزگراییوبهرسمیتشناختناستقاللرسانهها کهشاملمقوالتیفرعی
مانند کاهش اقتدار دولتها در فضای رسانهای و پذیرش استقالل و آزادی عمل رسانههاست؛
ی شده است؛ بدین ترتیب که دولتها
بهعنوان شرایط زمینهای در الگوی برساختۀ ما شناسای 
باید برای ماهیت و مختصات فضای مجازی احترام قائل شوند ،فعالیتهای اجتماعی و سیاسی
در فضای مجازی را به رسمیت بشناسند و از هرگونه مداخلۀ دستوری و تجویزی در رسانههای
ً
شهروندی جدا پرهیز کنند؛ چنانکه دکتر نمکدوستتهرانی بهشدت در مصاحبۀ خود تأ کید
میکند« :فضای مجازی و تعامل شهروندان در شبکههای اجتماعی ،تجویزی و دستوری نیست و
دستوریبودن به این محیط لطمه میزند».
ضرورت توجه به حقوق شهروندی شهروندان ،بهعنوان یکی دیگر از شرایط زمینهای
شناساییشده در الگوست که شامل مقوالتی فرعی مانند نهادینهنشدن آزادی و برابری،
نهادینهکردن حقوق شهروندی و بهرسمیتشناختن حقوق شهروندی از سوی دولتهاست.
دکتر کردی که دارای دکتری ارتباطات از دانشگاه آزاد اسالمی و استاد دانشگاه آزاد تهران
شمال است ،دراینزمینه معتقد است« :روزنامهنگاری شهروندی در جامعۀ ما میتواند به
ابزار و بستری برای مطالبۀ حقوق شهروندی مبدل شود و دولتها میتوانند بسترهای قانونی
و معرفتی را برای این موضوع فراهم کنند .احترام به فضای مجازی و مخاطبانی که در آن به
فعالیت و تولید محتوا میپردازند و آ گاهی بخشی به آنها ،گامهایی مؤثر در این زمینهاند که
البته فراهمکردن بسترهای قانونی بهوسیلۀ دولتها برای بهرسمیتشناختن فضای مجازی،
تولید و نشر محتوا و فعالیت شهروندان را میطلبد تا اطالعات بهعنوان کاالیی اجتماعی و نه
اقتصادی در دسترس شهروندان قرار گیرد .البته این مهم جز با تصویب قانون جامع رسانهای
و اصالح ساختارهای سیاسی و اجتماعی محقق نخواهد شد .آزادی بیان ،آزادی انتخاب
محتوا ،برابری در برابر قانون و ...ازجمله حقوق شهروندی و در این راستاست».
از دیگر شرایط زمینهای این الگو میتوانیم به ساختار محتوایی رسانهها و توجه ویژه به آنها
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اشاره کنیم که این موضوع ،مقوالتی فرعی مانند تولید محتوا در روزنامهنگاری شهروندی،
جریانسازی محتوای مفید و مناسب و نقش و اهمیت تولید محتوا از سوی شهروندان در ترغیب
مشارکت اجتماعی را در برمیگیرد .دراینزمینه نباید از نقش بارز روشنفکران در جهتگیری
محتوای روزنامهنگاری شهروندی غافل باشیم .دکتر عقیلی ،استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی،
دراینخصوص معتقد است« :تمامی شهروندان میتوانند دست به تولید محتوا بزنند و این تولید
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محتوا ازآنرو که باعث شکوفایی فردی و اجتماعی آنها میشود ،برای مشارکت شهروندان در سایر
فعالیتهای اجتماعی نیز زمینهساز است که البته نباید از نقش روشنفکران و صاحبان فکر در
تولید محتوا غافل شویم که اغلب به جریانسازی رسانهای منجر میشود ».در ادامه میتوانیم به
جهتگیری کنشی و فعاالنۀ شهروندان بهعنوان شرط زمینهای نهایی الگو اشاره کنیم که شامل
مقوالتی فرعی مانند تمایل شهروندان به تولید محتوا در روزنامهنگاری شهروندی ،مردمیبودن
محتوایروزنامهنگاریشهروندیوتکاملومعنایابیشهرونداندر تعاملبافضایمجازیمیشود.
باید بیفزاییم که این شرط ،روزنامهنگاری شهروندی را برخواسته از نیاز شهروندان و شکلگیری
روزنامهنگاری شهروندی را بهواسطۀ عالقهمندی شهروندان به گفتگوی آزاد و بیواسطه تلقی
میکند .دکتر ضیاییفر ،دانشآموختۀ دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ،دراینزمینه معتقد است:
«شهروندان در راستای نیاز به دانستن و گفتگوی آزاد و بدونواسطه ،عالقهمند به روزنامهنگاری
شهروندی میشوند و در تعامل با یکدیگر در فضای مجازی ،به تکامل و معنایابی از خویش و دیگری
میپردازند که مشارکت نیز جزئی از آن است ».تعامل سازندۀ رسانههای حرفهای و مجازی نیز که
شامل مقوالتی فرعی مانند ترکیب رسانههای ّ
سنتی و مجازی و بحث جایگزینبودن رسانههای
مجازی است ،بهعنوان شرایط مداخلهای در این الگو مطرح میشود .با این نگاه ،شکلگیری
گسترۀ همگانی ،به تعامل سازنده بین رسانههای حرفهای و شهروندی وابسته است ،چرا که
فضای رسانهای ،فضایی یکپارچه است و رسانههای جایگزین در امتداد رسانههای جریان اصلی
مطرح میشوند .دکتر پیشدار ،روزنامهنگار و استاد دانشگاه سوره ،در این راستا بر این باور است:
«فضای رسانهای فضای یکپارچه و یکدستی است و روزنامهنگاری ّ
سنتی و شهروندی ،در راستای
هم و برای تکمیل هم هستند و جدایی میان آنها قائل تصور نیست و نمیتوانیم پیشرفت یکی را
در راستای اضمحالل دیگری ببینیم ».از دیگر شرایط مداخلهای میتوانیم به ساماندهی و تدوین
قوانین مناسب در فضای مجازی اشاره کنیم که شامل مقوالتی فرعی مانند شفافسازی و اصالح
قوانین و تدوین قوانین موجد آزادیهای مدنی میشود؛ بنابراین ازیکسو دولتها باید به کمکردن
موانع قانونی بهمنظور دسترسی آسان به فضای مجازی و رسانههای شهروندی مبادرت کنند و
ازسویدیگر تصویب قانون و توسعۀ فرهنگ دسترسی آسان به اطالعات ،در کنار وضع مقررات برای
چگونگی مشارکت در فضای مجازی ،از اهمیت ویژهای برخوردارند .خانم دکتر کردی که درزمینۀ
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حقوق مطبوعات و رسانههای جمعی پژوهش کرده است ،دراینزمینه معتقد است« :دسترسی
آسان و بدون فیلتر به اطالعات ،از پیششرطهای دستیابی به مردمساالری است که زمینهساز
مشارکت شهروندان است .دراینزمینه ،اصالح یا تصویب قوانین الزامآور ضروری و فرهنگسازی
برای نحوۀ مشارکت توسط دولتها کمککننده خواهند بود ».درنهایت ،توانمندسازی فرهنگی
شهروندان بهعنوان مقولۀ سوم شرایط مداخلهای در طراحی الگوی حاضر مطرح میشود که
خود شامل مقوالتی فرعی مانند تغییر نگرش منفی نسبت به مشارکت اجتماعی ،ارتقای سواد
رسانهای و آموزش شهروندان و تقویت آ گاهیهای اجتماعی شهروندان است؛ یعنی دولتها
ضمن فراهمکردن زمینۀ مشارکت مردم در امور مختلف جامعه ،با تقویت آ گاهیهای اجتماعی و
ازبینبردن ّ
حس بدبینی در مردم نسبت به مقولۀ مشارکت اجتماعی ،باید به تقویت و ارتقای سواد
رسانهای شهروندان از طریق آموزش مبادرت ورزند .دکتر کیا ،مدیر گروه و استاد دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دراینزمینه معتقد است« :دولتها وظیفۀ سترگی در نهادینهسازی ّ
حس مشارکت در
شهروندان بر عهد ه دارند .افزایش آ گاهیهای عمومی و سواد رسانهای مردم باید بهطور مداوم و
همهگیر دنبال شود و البته فراهمسازی زمینههای مشارکت صحیح ،مهمتر و حیاتیتر است».
پیشرو ،تقویت سرمایۀ اجتماعی
اما پدیده یا مقولۀ محوری شناساییشده در الگوی
ِ
شهروندان است .این مقولۀ اصلی خود شامل مقوالتی فرعی مانند تقویت مشارکت مدنی
و تقویت اعتماد اجتماعی است .دکتر جعفری ،جامعهشناس و مردمشناس ،در این زمینه
معتقد است« :سرمایۀ اجتماعی در جامعهای مفروض ،دربرگیرندۀ نهادها ،روابط ،نظرگاهها و
ارزشهایی است که برکنش و وا کنشهای بین مردم حا کماند و در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
سهمی دارند و روزنامهنگاری شهروندی نیز در تعمیق این کنشها و ارتباطات میان افراد،
نقش بسزایی دارد ،بهدلیل اینکه سبب ارتباط مستقیم و بدونواسطه میان افراد جامعه
میشود .با این تلقی و تفکر ،روزنامهنگاری شهروندی بهدلیل جهتگیری از پایین به باال در
فرایند مشارکت اجتماعی ،موجب ّ
تسری اعتماد از شکل خاص به شکل عام ،عالقهمندی
شهروندان به موضوعات اجتماعی و نهادینهکردن مشارکت مردم در تصمیمگیریهای
اجتماعی خواهد شد که موضوعی بسیار قابلتأمل است ».راهبرد عمل در الگوی ارائهشده،
تقویت حوزۀ عمومی و جامعۀ مدنی است .این مقولۀ اصلی نیز شامل مقوالتی فرعی
مانند تقویت نهادهای مدنی ،نهادینهکردن فرهنگ گفتمانی ،تقویت روحیۀ مطالبهگری،
تقویت گسترۀ همگانی و تفاهم بیناالذهانی و تقویت روحیۀ انتقادی در شهروندان است.
بدینترتیب ،روزنامهنگاری شهروندی بهواسطۀ تولید محتوا توسط شهروندان ،موجب
نهادینهشدن فرهنگ گفتگو در مردم ،دستیابی به خیر جمعی و کنشهای اجتماعی همسو،
ارتقای روحیۀ مطالبهگری شهروندان و نقد عملکرد دولتها میشود .این امر ،تقویت حوزۀ
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عمومی و جامعۀ مدنی را در بر خواهد داشت .در گفتگو با دکتر نمکدوستتهرانی ،به این
ً
موضوع اشاره شده است« :روزنامهنگاری شهروندی حتما باعث بهترشدن شکل گفتگوها
در جامعه و شکلگیری کنشهای همسو میشود ،آنجایی که هدفی که مورد مطالبۀ عموم
است مطرح میشود که گاه این موضوع در نقد عملکرد دولتها ،بهخصوص در کشورهایی
مثل کشور ما بهدلیل مصالحی بعضی از مشکالت در رسانههای نوشتاری یا صداوسیما مطرح
نمیشوند که همین موضوع یعنی تقویت جامعۀ مدنی».
درنهایت میتوانیم به پیامدهای کاربست راهبرد عمل اشاره کنیم که شامل دو مقولۀ اصلی
تبعات فرهنگی و تبعات سیاسی-اجتماعیاند .در مقولۀ تبعات فرهنگی میتوانیم به مقولههایی
فرعی مانند بازهویتیابی اجتماعی و تغییر و جهتگیری سبک زندگی شهروندان و در مقولۀ تبعات
سیاسی-اجتماعی به مقوالتی فرعی مانند تسهیل روند مردمساالری در جامعه و مشروعیت
بخشی به دولتها اشاره کنیم .دکتر پیشدار با اشاره به این موضوع چنین نوشتهاست« :شبکههای
اجتماعی بهطورعام و روزنامهنگاری شهروندی بهطورخاص ،عرصۀ ظهور هویتهای خاموشاند
و ازسویدیگر ،به كمك فضای باز اطالعرسانی ،حق انتخاب و داشتن سبكهای زندگی متنوع
را به عموم مردم میدهند ».عالوهبراین ،روزنامهنگاری شهروندی در تقویت مشارکت و تعمیق
مردمساالری در دنیای واقعی ،نقشی بیبدیل دارد و بهدلیل تولید قدرت از طریق تولید محتوا،
باعث افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان و دستیابی به توسعه خواهد شد؛ موضوعی که
ً
تقریبا تمام مشارکتکنندگان دراین پژوهش بهنوعی بدان اشاره داشتهاند.
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نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم
■ شجاعت پورصدیقی ،1شادی ضابط ،2سیدعلیرضا افشانی

3

چکیده

نتایج برخی تحقیقات ،نشاندهندۀ تأثیر ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در روابط خانوادگیاند.
هدف این تحقیق ،بررسی نقش ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در برقراری صلۀ رحم بین جوانان

و اعضای خانواده است .بهبیاندیگر ،این پژوهش میکوشد نقش استفاده از ّفناوریهای ارتباطی
دیجیتال مانند رایانه ،تلفن همراه ،اینترنت و نظایر آنها را در برقراری صلۀ رحم فیزیکی (برقراری
ارتباطات رودررو) و صلۀ رحم دیجیتالی (برقراری ارتباط با خویشاوندان از طریق ّفناوریهای ارتباطی)
مطالعه کند .روش این مقاله از نوع پیمایش است و از پرسشنامۀ محققساخته برای گردآوری دادهها
استفاده شد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل جوانان  15تا  29سالۀ شهر یاسوج بود که با استفاده
از فرمول کوکران 384 ،نفر از آنان از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .تجزیهوتحلیل
دادهها بهوسیلۀ نرمافزار  SPSS21اجرا شد .نتایج تحقیق نشان میدهد ،هرچه میزان استفاده از
ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی افزایش یابد ،میزان صلۀرحم از طریق ابزارهای ارتباطی دیجیتال هم
تقویت میشود .بین استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و کمرنگترکردن صلۀرحم فیزیکی،
رابطۀ معناداری وجود ندارد .بهبیاندیگر ،نتایج این پژوهش نهتنها نشان میدهند که این ابزارها به
برقراری نوع جدیدی از صلۀ رحم یعنی صلۀ رحم دیجیتالی کمک میکنند ،بلکه مدعیاند که استفاده
از این ّفناوریها نقشی در کمکردن صلۀ رحم فیزیکی ندارد.
واژگان کلیدی

ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی دیجیتال ،فضای مجازی ،صلۀ رحم ،فناوری ارتباطی و
اطالعاتی ،روابط بینفردی.

تاریخ پذیرش98/10/07 :
تاریخ دریافت98/02/05 :
 .1کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران،

shojaatpoor@gmail.com

 .2استادیار علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران( ،نویسنده مسئول ) shadi.zabet@gmail.com
afshanialireza@yazd.ac.ir
 .3استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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مقدمه
ّ
ظهور فناوریهای نوین ارتباطی در عصر حاضر ،تغییراتی در روابط فردی و اجتماعی به وجود
آورده است .از زمانی که این ّفناوریها وارد فضای زندگی انسان شدهاند تا به امروز ،برخی
دغدغهها و نگرانیهایی را برای خانوادهها ،محققان ،مسئوالن کشور و  ...به وجود آوردهاند.
ازجملۀ این نگرانیها ،جذبشدن بیش از اندازۀ افراد به ابزارهای مختلف ّفناوریهای
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ارتباطی دیجیتال و کمشدن یا قطع رابطۀ آنان با اعضای خانواده در دنیای واقعی و ارتباطات
رودررو و گرفتارشدن در دام انزواست.
برخی معتقدند ّفناوریهای جدید باعث جمعزدایی میشوند و توجه بیشازحد به آنها
منجر به افزایش فاصلۀ بین افراد شده است .چنین مسئلهای موجب شده هر فرد ساعاتی از
وقت خود را در شبکههای اجتماعی مجازی و شبکههای اینترنتی بگذراند .افزایش چنین
روندی به اختالالت رفتاری و فردگرایی (جمعزدایی) دامن میزند (مهدیزاده.)48 :1391 ،
تحقیق دیگری نشان داده که کاربران این شبکهها بیشتر ترجیح میدهند در محیطی آرام و
خلوت از اینترنت استفاده کنند تا بتوانند با تمرکز و سرعت بیشتر ،از اطالعات آن بهره ببرند؛
اما این نوع خلوت و انزوا در طوالنیمدت برخی مشکالت روانی مانند گوشهگیری و درنهایت
افسردگی را در پی دارد .کیسلر و همکارانش معتقدند :بسیاری از روانشناسان این نگرانی
را داشتهاند که آسانی ارتباطات اینترنتی ،چه بسا افراد را وا میدارد تا زمان بیشتری را در
تنهایی بگذرانند ،بهصورت آنالین با غریبهها صحبت کنند و ارتباطات سطحی برقرار سازند
و این کارها را به قیمت ازدستدادن گفتوگوهای رودررو و ارتباطات خانوادگی و دوستانه
انجام میدهند
(مرشدیزاده .)408-409 :1391 ،تحقیقات متعددی دربارۀ آسیبشناسی استفاده از
ّفناوری ارتباطی و اطالعاتی دیجیتال انجام شده است که ازجملۀ آنها میتوانیم به تحقیق
بیان و لیانگ )2014( 1اشاره کنیم که نشان داد بین اعتیاد به تلفن هوشمند و خجالتزدگی
و تنهایی رابطه وجود دارد.
اما ّفناوریهای ارتباطی این توانایی را دارند که باعث تقویت ارتباطات بینفردی شوند.
خصوصیات ّفناوری دیجیتال مانند الزمانی و المکانی ،امکان «حضور» در هرزمان و همهجا را
پیش روی انسانها قرار داده که با استفاده از آن بتوانند با مخاطبان بیشتری سخن بگویند.
این امکان برقراری ارتباط را میتوانیم در مقولۀ صلۀرحم نیز به کار بگیریم.
ّ
صلۀ رحم یکی از دستورات مؤکد دین مبین اسالم و یکی از مهمترین آداب اجتماعی
است که با عمل صحیح به آن ،ریشه بسیاری از کمبودها و نیازها از بین میرود .صله به
1. Bian & Leungl
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معنای وصل است و در اصطالح به احسان و اظهار عطوفت و رعایت حال دیگران گفته
میشود (مجلسی .)1374 ،شرفالدین در کتاب تحلیلی اجتماعی از صلۀ رحم میگوید«:از
آنجا که شرایط زمانی و مکانی جوامع ،اوضاع و احوال محیط و اشخاص متفاوتاند ،شر ع
مرجعیت عرف را همچون سایر موارد به میان کشیده است .اینگونه نیست که صلۀ رحم
فقط با رفتوآمد و دیدوبازدید تحقق پیدا کند ،بلکه این راه یکی از موارد تحقق صلۀ رحم
است .تلفنزدن ،احوالپرسی ،مکاتبه ،فرستادن هدیه ،انفاق مال به اقوام و  ...میتوانند از
ً
مصادیق دیگر صلۀ رحم باشند .البته باید ببینیم که ارحام چه انتظاری از ما دارند؛ مثال ا گر از
ما انتظار دارند که به دیدن آنان برویم و این کار برای ما مقدور است ،باید آن را انجام دهیم،
ولی ا گر با یک تلفنزدن انتظارشان برآورده میشود ،صلۀ رحم به جا آورده شده است .پس
ً
مصادیق صلۀرحم ممکن است با توجه به عرف و انتظارات طرفین از همدیگر تغییر کند .مثال
ا گر دید و بازدید با پسرعمو به علت وجود مشکالت چند ماه یک بار انجام شود ،اما ارتباط
تلفنی وجود داشته باشد ،ممکن است بسته به نوع مشکالت و عرف و انتظارات ،صلۀ رحم
انجامشده باشد؛ اما چند ماه یک بار سر زدن به پدر و مادر (جز در موارد خاص) ،کوتاهی
در صلۀ رحم محسوب میشود و ا گر مشکل خاصی وجود نداشته باشد ،در سرزدن به پدر و
مادر ،باید انتظارات آنان را برآورده کنیم .همچنین صلۀ ارحام افراد ثروتمند برای خویشان
فقیرشان کمک مالی و تأمین نیازهای مادی ایشان است (عالوه بر دیدوبازدید) و بهطورقطع،
ً
ّ
مستمر ایشان هرچند عرفا از مصادیق صلۀ رحم محسوب میشود ،اما آنها را از وظیفۀ
سرکشی
دینیشان یعنی ادای صلۀ مطلوب (کمک مالی) معاف نمیسازد (شرفالدین.)44 :1378 ،
امروزه با پیشرفت ّفناوریهای ارتباطی و همچنین استفادۀ روزافزون از این نوع ابزارها،
ارتباطات جدیدی شکلگرفتهاند .در این نوع ارتباطات ،عالوه بر ایجاد امکان گفتگوهای
صوتی ،ارتباطات نوشتاری هم تقویت شدهاند .این شکل جدید ارتباطات ،بنا بر نظر مراجع
عظام تقلید ،میتوانند صلۀ رحم محسوب شوند که در این مقاله از آنها بهعنوان صلۀ رحم
دیجیتالی یاد شده است .این عبارت ،در برابر صلۀ رحم فیزیکی قرار میگیرد.
با این تفاصیل ،پژوهش پیشرو به دنبال آن است که نقش ّفناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی را در برقراری صلۀ رحم در بین جوانان  15تا  29سالۀ شهر یاسوج بررسی کند .انجام
این مقاله بدین سبب ضروری به نظر میرسد که تغییرات بهوجودآمده در انجام فرایض دینی
و ازجمله صلۀ رحم را در اثر استفاده از ّفناوریهای ارتباطی مطالعه میکند ،تغییراتی که اغلب
به ضرر این ابزارها تشخیص داده شدهاند و آنها را عامل انزوا ،افسردگی و گسستن رابطه با
خویشاوندان میداند .این پژوهش از آنجا حائز اهمیت است که نوع جدیدی از ارتباطات را
که از طریق این ّفناوریها شکل میگیرد و سبب انجام یکی از احکام اسالمی میشود ،مطالعه
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قرار میکند و در پی پاسخگفتن به این پرسش است که :آیا بین میزان استفاده از ّفناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و برقراری صلۀ ارحام فیزیکی رابطه وجود دارد؟ آیا بین میزان استفاده از
ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و برقراری صلۀ ارحام دیجیتالی رابطه وجود دارد؟
این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و دو فرضیۀ فرعی مرتبط با پرسشهای اصلی است:
فرضیۀ اصلی :هر چه میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی افزایش یابد،
میزان صلۀرحم و ارتباط با خویشاوندان هم بیشتر میشود؛
ّ 1.فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در ایجاد و تقویت صلۀ رحم دیجیتالی نقش دارند؛
ّ .2فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در کمرنگکردن صلۀرحم فیزیکی نقش دارند؛

پیشینۀ پژوهش
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دهقــان و همــکاران ( )1397در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابطۀ میزان اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی مجــازی بــا روابــط اجتماعــی دانشآمــوزان» ،بــا اســتفاده از روش پیمایشــی بــه ایــن
نتایــج رســیدند کــه نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی موبایلــی ،بــر عضویــت در
گروههــای مجــازی ،تعامــات و روابــط اجتماعــی مجــازی ،تأثیــر مثبــت معنــادار دارد .عضویــت
در گروههــای مجــازی بــر افزایــش دوســتی و حمایــت عاطفــی تأثیــر مثبــت معنــادار دارد؛ امــا
وابســتگی زیــاد بــه اینترنــت ،بــر کاهــش روابــط واقعــی بــا اطرافیــان تأثیــر منفــی معنــادار دارد.
افزایــش تعامــات مجــازی بــا اطرافیــان ،بــر افزایــش دوســتی و حمایــت عاطفــی تأثیــر مثبــت
معنــادار دارد .همچنیــن نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی موبایلــی ،بــر انــزوا و
نیــز آشــنایی بــا دوســتان بزهــکار اینترنتــی تأثیــر معنــادار نــدارد ،امــا آشــنایی بــا دوســتان بزهــکار
اینترنتــی ،بــر همنشــینی افتراقــی تأثیــر مثبــت معنــادار دارد.
کنعانـی و همـکاران ( )1393در پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی رابطـۀ اسـتفاده از اینترنـت
بـا نگـرش بـه دوسـتی اینترنتـی بـا جنـس مخالـف در میـان دانشـجویان دانشـگاه گیلان» ،بـا
اسـتفاده از روش پیمایشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه متغیـر نگـرش بـه دوسـتی اینترنتـی بـا
جنـس مخالـف و نحـوۀ اسـتفاده از اینترنـت ،در نگـرش مثبـت بـه دوسـتی اینترنتـی بـا جنـس
مخالـف تأثیرگـذار بـوده اسـت.
فرکوش و همکاران ( ،)1392پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر استفاده از تلفن همراه
در ارتباطات چهرهبهچهره از نظر دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی واحد تهران شرق»
با حجم نمونۀ  384نفر با استفاده از روش پیمایشی و نمونهگیری تصادفی ساده انجام
دادند .در این پژوهش پنج فرضیه مطرح شد که در نتیجۀ تحقیق درخصوص کاهش یا
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افزایش اعتمادبهنفس ،با توجه به آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق با 95درصد اطمینان و
5درصد خطا رد شد .درمورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارتهای کالمی در فرایند ارتباط
چهرهبهچهره ،طبق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق با 99درصد
اطمینان و یکدرصد خطا تأیید شد .درمورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارتهای غیرکالمی
در فرایند ارتباط چهرهبهچهره ،طبق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق
با 99درصد اطمینان و یکدرصد خطا تأیید شد .درمورد استفاده از تلفن همراه و کاهش
مهارت گوشدادن در فرد ،طبق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق با
99درصد اطمینان و یکدرصد خطا تأیید گردید .همچنین درمورد استفاده از تلفن همراه و
کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع ،مطابق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ
تحقیق با 95درصد اطمینان و 5درصد خطا رد شد.
مهدیزاده و خیال ( )1392در پژوهشی با عنوان «تلفن همراه و روابط اجتماعی در میان
دانشجویان شهید بهشتی» با حجم نمونۀ  323نفر ،با استفاده از نمونهگیری تصادفی و روش
پیمایشی به این نتیجه رسیدند که بین الگوی مصرف تلفن همراه و میزان روابط اجتماعی
رابطه وجود دارد.
ربیعی و همکاران ( )1391در پژوهشی که با عنوان «آسیبشناسی فضای مجازی؛ بررسی
تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان» با استفاده از روش پیمایشی انجام
دادند ،به این نتایج دست یافتند که یکی از متغیرهایی که بیشترین اثر را بر انزوای اجتماعی
دارد ،استفادۀ اجتماعی از اینترنت است و همچنین استفادۀ اجتماعی از اینترنت با بتای
24درصد ،دارای تأثیر مستقیمی بر انزوای اجتماعی است.
عقیلــی و همــکاران ( )1390در پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیــر شــبکههای اجتماعــی مجــازی
بــر ارتباطــات بینفــردی کاربــران» ،بــا اســتفاده از روش مصاحبــه ،بــه ایــن نتایــج دســت
یافتنــد کــه همــۀ پاسـخدهندگان معتقــد بــه تأثیرگــذاری شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر روی
نفــردی (رودررو) هســتند و اذعــان داشــتهاند کــه یافتــن دوســتان و آشــنایان
ارتباطــات بی 
قدیمــی در فیسبــوک ،باعــث ارتبــاط بیشــتر آنــان بــا یکدیگــر و برقــراری ارتبــاط مجــدد شــده
اســت .همچنیــن شــش نفــر تمایــل بــه عضویــت در گروههــا و اجتماعــات مختلــف انســانیای
کــه در شــبکۀ اجتماعــی فیسبــوک تشــکیل میشــود داشــته و چهــار نفــر نیــز تمایلــی بــه حضــور
در گروههــای انســانی فیسبــوک نداشــتهاند .همچنیــن هفــت نفــر گفتهانــد کــه بــا حضــور
در شــبکۀ اجتماعــی فیسبــوک و فعالیــت در آن ،تغییراتــی در برنامــۀ روزانــۀ آنــان و کارهــای
ّ
روزمرهشــان ایجــاد شــده اســت.
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کاروالهو 1و همکاران ( )2017در تحقیقی با عنوان «عملکرد خانواده و ّفناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی :چگونه اینها به هم مربوطاند؟» ،رابطۀ این دو متغیر را بررسی کردهاند .محققان
یادشده ،در این تحقیق 45 ،مقاله را از سالهای  1998تا  2013در این حوزه بررسی و به پنج ُبعد
توجه کردهاند .1 :نگرش به ّفناوریهای اطالعات و ارتباطات؛  .2انواع ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی و الگوی استفاده از آنها؛  .3همبستگی خانواده  .4نقش خانواده ،مناقشات
بیننسلی؛  .5مرزهای خانواده .نتایج نشان میدهند که ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی،
تغییرات کیفی در عملکرد خانواده اعمال کرده و یک حالت جدید از تعامالت و الگوهای روابط
خانوادگی به وجود آوردهاند.
لوئیز 2و همکاران ( )2016تحقیقی را با عنوان «تأثیر عملکرد خانواده بر استفاده از رسانههای
اجتماعی بهوسیلۀ نوجوانان افسرده» در ملبورن استرالیا انجام دادهاند .این تحقیق به روش
مادر افراد  12تا 18سالۀ دچار افسردگی
کیفی و جمعآوری دادهها بهوسیلۀ مصاحبه با پدر و ِ
در سالهای  2012-2014انجام شده است .در این مقاله با  39پدر و مادر مصاحبه کردهاند.
نتایج نشان میدهند که پدر و مادرها رسانۀ جمعی را تهدیدی برای انسجام خانواده و اقتدار
والدین میدانند و اعتقاد دارند که رسانههای جمعی میتوانند عوامل آسیبزا را بر روی
کودکان دچار افسردگی تشدید کنند.
ِ
3
روبرتز و دیوید ( )2016در مقالهای با عنوان «زندگی من بهخاطر تلفن همراهم ،دچار یک
فابینگ شریک و رضایت از روابط در میان شرکای عاشقانه» که
بیاعتنایی عمده شده است:
ِ
نمونۀ آن را  308نفر از بزرگساالن آمریکایی تشکیل میدادند ،به بررسی بیاعتنایی زوجین به
شریکشان به نفع تلفن همراه و تأثیر آن بر رضایت از زندگی پرداختهاند که نتایج حا کی از این
است که تأثیر فابینگ بر رضایت از رابطه ،بهدلیل تعارض بر سر استفاده از تلفن همراه است.
در ضمن باید گفته شود که سبک دلبستگی نیز بر میزان تعارض تلفنی مؤثر است و آنهایی که
سبک دلبستگی مضطرب دارند ،نسبت به آنهایی که سبک دلبستگی کمترمضطرب دارند،
بیشتر دچار تعارضاند .درنهایت ،این مقاله بیان میدارد که رضایت از رابطۀ زوجین که تحت
تأثیر فابینگ است ،بر رضایت از زندگی و افسردگی آنها نیز مؤثر است.
دویت )2009( 4در پژوهشی با عنوان «بررسی پیامدهای مثبت و منفی استفاده از تلفن
همراه در روابط اجتماعی جوانان» به این نتایج دست یافت که جوانان از تلفن همراه بهندرت
1. Carvalho
2. Lewis
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3. Roberts and David
4. Devitt
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برای معاشرت با پدر و مادر استفاده میکنند ،بلکه اغلب رابطۀ آنها با والدین ،از طریق تلفن
ً
همراه با یک هدف خاص بوده است؛ مثال خبر از دیرآمدن به خانه .همچنین تمام جوانان
مورد مطالعه اظهار داشتند که فایدۀ اصلی تلفن همراه برای آنها ،تنظیم سریع مالقاتها و
اطالع به پدر و مادر است درمورد اینکه کجا هستند و چه زمانی به خانه بر میگردند و از این
جهت احساس استقالل میکنند .تمام جوانان معتقد بودند که داشتن تلفن همراه ،سبب
افزایش ایمنی آنهاست ،چون درصورت بروز خطر ،بالفاصله میتوانند با پلیس و والدین خود
تماس بگیرند و از طرفی تمام والدین معتقد بودند که تلفن همراه به نفع جوانان است و سبب
تسهیل روابط اجتماعی و افزایش احساس امنیت آنها شده است و نیز امکان نظارت والدین
بر جوانانشان را فراهم میکند و درعینحال عدهای بر این باورند که تلفن همراه ممکن است
یک احساس امنیت کاذب به جوانان بدهد و سبب بروز خطرات بیشتر برای آنها شود.
در یک جمعبندی کلی میتوانیم بگوییم که مباحث مربوط به پیشینۀ تحقیق ،هرکدام
بحثهای مختلفی را در مورد مسئله پژوهش به خود اختصاص دادهاند .این مباحث از
بعضی جهات دارای نکات مثبت و مهمی هستند .یافتههای این مطالعات نشان دادهاند که
این ّفناوریها بهدلیل دسترسی آسان و مداوم و سادگی برقراری ،به یکی از مهمترین ابزارهای
ارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شدهاند و همچنین میانگین ّ
سنی استفاده از این
ّفناوریها بهشدت کاهش یافته است .ازاینرو پرداختن به مسائل مربوط به این قشر عظیم
جامعه یعنی جوانان ،از ضروریات است.
صلۀ رحم در اسالم
در مورد صلۀ رحم ،در اسالم (اعم از قرآن کریم و احادیث و روایات) سفارشات بسیاری
شده است .با توجه به محدودیتهای مقاله ،تنها به موارد مختصری اشاره میکنیم.
خداوند متعال در قرآن کریم ،صلۀ رحم را در ردیف پرستش خودش آورده است و میفرماید:
ً
َ ً
ُ ُ
ُ
َ
بالوالدین احسانا و ِبذی القربی( ...سورۀ مبارکۀ نساء ،آیۀ
التشرکوا ِبه شیئا و
واعبدواااهلل و
ِ
)36؛ خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیکی کنید.
َ َّ
َّ
َ
ُ
َ َ
واالرحام َّان َ
اهلل َ
سائ َ
کان علیکم
لون ِبه
اهلل الذی ت
واتقوا
در آیۀ ِاول همین سوره میفرماید:
ً
رقیبا؛ «بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست میکنید و دربارۀ ارحام کوتاهی
نکنید .همانا خداوند مراقب شماست ».پیامبر ا کرم (ص) آن را جزئی از دین دانستهاند:
«به حاضر و غایب امتم و آنانى که از اصالب مردان و ارحام زنان تا روز قیامت به دنیا مىآیند
سفارش مىکنم صلۀ رحم کنند ،ا گرچه به فاصلۀ یک سال راه باشد؛ زیرا صلۀ رحم جزو دین
است» (مجلسى1403 ،ق ،ج  ،72باب ،3روایت .)73
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در برخی از روایات و احادیث از ائمه علیهمالسالم ،صلۀ رحم یکی از واجبات دین اسالم
َ
َ
صلۀ االرحام َلمن موجباتاالسالم َّان َ
اهلل
معرفی شده است :حضرت علی (ع) میفرمایندّ :ان
َ
سبحانه أمر ِبإ کرامها؛ «همانا صلۀ رحم از واجبات دین اسالم است و خداوند سبحان نسبت
به ا کرام ارحام و خویشان امر فرموده است» (آمدی ،406 :1362 ،ح .)9290
امام رضا (ع) میفرماید« :فردی صلۀ رحم انجام میدهد ،در حالی که سه سال از عمر
او باقی مانده است و خدا ّ
سن او را به  30سال افزایش میدهد ،خدا هرچه بخواهد انجام
میدهد» (کلینی.)151/2 ،1367 ،
یکی از شیرینترین آداب اجتماعی اسالم که در تحکیم روابط خانوادگی نقش کلیدی
دارد ،صلۀ رحم است که نکات فراوانی در فرهنگ اسالمی دربارۀ آن وجود دارد .مسلمین
موظفاند ارتباط بین اجزای خانوادۀ خود را تنگاتنگ ،گرم و صمیمی نگهدارند ،از تنشهایی
که موجب بههمخوردن روابط خوب خانوادگی است جلوگیری کنند و از امور جزئی که موجب
سوءظنهای بیجا و سردیهای بیمورد است بهراحتی بگذرند.
توصیۀ ا کید به صلۀرحم و دوریگزیدن از قطع رحم ،یکی از مهمترین راهبردهای اخالقی
و حقوقی اسالم در ایجاد همبستگی و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان اعضای شبکۀ
خویشاوندی است .جامعۀ اسالمی ما نیز بهرغم تأ کیدهای مبرم اسالم و جایگاه فرازین این
سنخ آداب اجتماعی در نظام ارزشی و هنجاری آن ،بهعلت وقوع برخی تغییرات ساختاری،
از این عارضۀ ناخوشایند در امان نمانده است .بنابراین به مهمترین عوامل مؤثر بر ضعف
و قطع صلۀ رحم میپردازیم .شرفالدین ( )365-340 :1378پنج عامل را برای این امر
شناسایی کرده است« :ضعف اعتقادات مذهبی ،عدم بهرهگیری کافی از فرمانها و تعالیم
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مذهبی (بهخصوص در ادیانی همچون اسالم که مجموعۀ قابلتوجهی از تعالیم و دستورهای
اجتماعی را فرا راه انسانها نهاده است) در زندگی اجتماعی؛ کمرنگشدن ارزشهای اخالقی
و هنجارهای منبعث از آن ».این عوامل ،از عمدهترین دالیل ضعفّ ،
تشتت یا ازهمگسیختگی
پیوندهای اجتماعی در جوامع امروز قلمداد میشوند.
یکی دیگر از عواملی که بهنوعی در تضعیف عالیق افراد برای رعایت اقتضائات وابستگیهای
خویشاوندی مؤثر بوده ،مسألۀ تحصیالت علمی و تنوع رشتههای مختلف تحصیلی است که
منجر به ایجاد نظام تقسیم کار در جامعه میشود .بیتردید تنوع در تخصصها و موقعیتهای
شغلی و بهتبع آن در سبکهای زندگی ،موجب تنوع در جهانبینیها ،نگرشها ،ارزشها،
هنجارها ،خلق و خویها و رفتارها میشود و این خود بهنوعی به مرزبندی و ایجاد فاصلۀ
روانی و اجتماعی میان انسانها کمک میکند.
تحرک فیزیکی و مهاجرت ،اعم از داخلی و خارجی نیز ازجمله عواملی است که در جامعۀ

ّ
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امروز بهتناسب وضعیت و موقعیت تمدنی آن ،بهوفور و در گسترۀ وسیع امکان تحقق یافته
است .وقوع مهاجرتهای پرتنوع به اقتضای ضرورتهایی همچون کاریابی ،تحصیل ،رهایی
از محدودیتهای فرهنگی ،فعالیتهای بازرگانی -تجاری و مسائل و مشکالت سیاسی-
اجتماعی در عصر و زمان حاضر ،یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد فاصله میان افراد وابسته
به یک شبکۀ خویشاوندی است.
ّ
یکی دیگر از ویژگیهای جامعۀ جدید در مقایسه با جامعۀ سنتی پیشین ،طیف وسیع
و تنوع بیش از ّ
حد بینشها ،نگرشها ،باورهای فرهنگی ،خلقوخویها ،سلیقهورزیها،
نوگرایی و ُمدپرستی است که خود بهنوعی موجب ناهمگونی میان افراد جامعه شده و
فاصلههای طبیعی میان افراد را تشدید میکند.
عقالنیت ابزاری و خلقوخوی سودا گرانه و محاسباتی نیز ازجملۀ بازتابهای ذهنی ـ روانی
تمدن صنعتی در انسان امروز است .این نگرش ،انسان را بهنوعی فردگرایی ،خودمحوری و
منفعتجویی سوق میدهد که فرهنگ جامعه و بهتبع آن همۀ ارتباطات اجتماعی را متأثر
ساخته است.
مبانی نظری پژوهش
ّ
بــا ظهــور و گســترش فراینــد فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ،تغییراتــی در زندگــی افــراد
پدیــد آمــده کــه باعــث گســترش فعالیتهــای ارتباطــی جامعــه شــدهاند؛ امــا ایــن تغییــرات،
ریشــۀ عمیقــی در فرهنــگ جامعــه دارنــد .بخــش نخســت نظریههــای ایــن تحقیــق برآمــده از
نظریههــای مربــوط بــه خصوصیــات ّفناوریهــای ارتباطــی دیجیتــال و رابطــۀ اســتفاده از ایــن
ّفناوریهــا و فرهنــگ اســت .یکــی از رایجتریــن دیدگاههــا در مــورد ّفنــاوری ارتباطاتــی ،جبرگرایــی
فــن یــا ّفناورانــه اســت کــه ّفنــاوری را مخلــوق انســان ،امــا خار جشــده از کنتــرل وی فــرض میکنــد
کــه مســیر خــود را طــی میکنــد و آنچــه بخواهــد بــا زندگــی انســان میکنــد (امیدعلــی و حســینی،
 .)29 :1391امــا ایــن دیــدگاه بــا انتقادهایــی روب ـهرو شــد کــه در ادامــۀ بحــث خواهیــم گفــت.
2
دســتۀ دوم نظریههــای ایــن مقالــه ،دیدگاههــای جامعهشناســانی نظیــر باومــن 1و گیدنــز
دربــارۀ دنیــای جدیــد اســت .ایــن نظریههــا از ایــن جهــت در تحلیــل دادههــا مفیدنــد کــه صلــۀ
رحــم امــری متعلــق بــه جامعــۀ سـ ّـنتی تلقــی میشــود و ایــن نظریههــا نشــان میدهنــد روابــط
انســانی دنیــای جدیــد ،دچــار گسســت و ضعــف شــده اســت و ورود ّفناوریهــای اطالعاتــی و
ارتباطــی میتوانــد تشــدیدکنندۀ ایــن امــر تلقــی شــود.
1. Bauman
2. Giddens
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ّ
خصوصیات فناوری دیجیتال
محققــان ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی مشــخصاتی را بــرای ایــن ّفناوریهــا در نظــر
میگیرنــد .مــک کوایــل( 1مهــدیزاده )1389 ،چهــار مؤلفــۀ اصلــی ّفناوریهــای دیجیتــال یــا
چیــزی کــه وی رســانههای جدیــد مینامــد را شناســایی و معرفــی میکنــد :نخســت وی ایــن
نفــردی میدانــد .ایــن مــورد شــامل تلفــن ،تلفــن همــراه و ایمیــل
ابزارهــا را رســانۀ ارتباطــات میا 
اســت .او معتقــد اســت محتــوای چنیــن ارتباطاتــی خصوصــی و دارای تاریــخ انقضــای کوتــاه
متــر از اطالعــات انتقالیافتهانــد .دومیــن خصوصیــت ایــن
اســت و روابــط شــکلگرفته مه 
ابزارهــا بــه نظــر ایــن نویســنده ،ایفــای نقــش تعاملــی انســان و ماشــین اســت کــه شــامل بازیهــای
ویدئویــی و رایان ـهای و وســایل و امکانــات واقعیــت مجــازی میشــود .ســومین مؤلفــه ،امــکان
جســتجوی اطالعــات بهوســیلۀ اینترنــت اســت کــه منبــع گســتردهای بــرای دسترســی تلقــی
ً
میشــود .اینترنــت همچنیــن مجرایــی بــرای بازیابــی و اصــاح اطالعــات اســت و نهایتــا مــک
کوایــل ایــن ابزارهــا را رســانۀ مشــارکت جمعــی میدانــد ،بدیــن علــت کــه اســتفاده از اینترنــت
بــرای مشــارکت و مبادلــۀ اطالعــات ،عقایــد ،تجربــه و توســعۀ روابــط شــخصی فعــال اســت .دامنــۀ
اســتفاده حتــی بــه جنبههــای احساســی و عاطفــی نیــز گســترش مییابــد.
جبرگرایی تکنیکی
ّ
ّ
رویکرد جبرگرایی فناورانه ،رابطۀ فناوری و جامعه را رابطۀ ّ
علی -معلولی در نظر میگیرد
و ّفناوری را دارای نقش فعالی در نظام اجتماعی بازی میداند .بهاینترتیب ،سهم عوامل
اجتماعی نادیده گرفته میشود .باورمندان به این رویکرد معتقدند این ّفناوری است
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که فعالیتهای اجتماعی را رهبری و انتخابها و حدود آنها را مشخص میکند و تغییرات
ً
اجتماعی را منحصرا به ورود و استفاده از یک ّفناوری ربط میدهند.
این گفتمان که بین چند گروه ازجمله نمایندگان سازندگان و عرضهکنندگان ّفناوری،
رسانههاّ ،فناوریشناسان و سیاستمداران رایج است ،دو فرضیۀ اصلی دارد :نخست
ً ّ
اینکه اختراع یک ّفناوری جدید و ورود آن به جامعه ،الزاما مولد تغییرات اجتماعی است.
بهعبارتدیگر فرد ،فرهنگ ،جامعه یا اقتصاد ،تحت تأثیر مستقیم ّفناوری یا رسانهاند و این
ّفناوری است که باعث ایجاد دگرگونی در آنها میشود .معتقدان به این رویکرد ،همزمان
با تولید و بهبازارآمدن یک ّفناوری« ،نتایج» یا «تأثیرات» آن را بر جامعه حدس میزنند و
تغییرات اجتماعی را محصول ورود ّفناوریهای جدید میدانند .دوم اینکه همزمان با خلق
ّفناوری جدید و ارائه آن به بازار ،میتوانیم پیشبینی کنیم که مردم چه استفادهای از آن
1. McQuail

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

میکنند (ضابط و چشمهسهرابی.)1388 ،
ّ
پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ  70میالدی ،رویکرد جبرگرایی فناورانه ،گفتمان برتر بود،
زیرا در این دورهّ ،فناوریهای مختلفی وارد تمامی فعالیتهای صنعتی و اجتماعی شدند و
این موضوع محققان را بر آن داشت که تغییرات عظیم اجتماعی آن زمان را مدیون تحوالت
ّفناورانه بدانند .این رویکرد ،از دهۀ هشتاد میالدی با تردید روبهرو شد و برخی از پژوهشگران
را بر آن داشت که پاسخی برای پرسشهای زیر بیابند :چرا استفادهکنندگانّ ،فناوری خاصی را
رد میکنند؟ یا چرا در استفاده از بعضی ّفناوریها مشکل ایجاد میشود؟ بهبیاندیگر ،مطالعه
درزمینۀ «تصاحب اجتماعی» ّفناوری در زندگی فردی و اجتماعی افراد که اسکاردیگلی از آن
بهعنوان منطق اجتماعی یاد میکند آغاز شد .ازاینرو بهتدریج تفکر ّ
«فناوری مقتدر» که
قادر است بهتنهایی جهان بشری را تغییر دهد کنار رفت و محققان دریافتند که برای فهم
سرنوشت اجتماعی هر ّفناوری جدید ،باید به مطالعۀ انسانهایی بپردازیم که آن را تولید
و مصرف میکنند؛ بنابراین محققان بهسوی مطالعۀ مردم و جامعه رفتند و دالیل تغییر در
جامعه را در خود آن جستجو کردند .در ّ
سنت بریتانیایی ،پژوهشهای سیلورستون 1دربارۀ
اهلیسازی ّفناوری ارتباطی ،به نقش بستر اجتماعی و فرهنگ خانوادگی در استفاده از
ّفناوریها پرداختهاند (فرقانی ،بدیعی )1394 ،و در فرانسه و آمریکای شمالی ،این مطالعات
با عنوان «جامعهشناسی استفاده از ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی» شناخته میشوند
(ضابط ،چشمه سهرابی .)1388 ،ازاینرو نگاههای جامعهشناختی و برآمده از مطالعات
فرهنگی به ّفناوری ،نظریۀ جبرگرایی را زیر سؤال برد .بهعبارتدیگر« ،میتوانیم مالحظه کنیم
که نظریۀ فرهنگی اروپایی نیز بر این نکته تأ کید میکند که ّفناوری بهخودیخود فرهنگ را
دگرگون نمیسازد ...این هستۀ اصلی همۀ تحلیلهای فرهنگی اروپایی از ّفناوری است» (ون
لون.)98 :1388 ،
ّ
ّ
دیدگاه جبرگرایی فناورانه دربارۀ رسانههای سنتی نیز مطرح است .چهرۀ برجستۀ این
تفکر ،مک لوهان 2آمریکایی است که با جملۀ معروف «رسانه پیام است» ،در شکلدادن به
این باور جبرگرایانه که رسانهها تأثیری مستقیم بر جامعه دارند ،نقش مهمی ایفا کرده است.
ّ
اهلیسازی فناوری ارتباطاتی
مفهوم اهلیسازی به عنوان یک جریان نظری ،در تقاطع بین سه ّ
سنت جامعهشناختی
متفاوت قرار دارد :مطالعاتی دربارۀ علم و ّفناوری ،مطالعات رسانهای و مطالعات فرهنگی.
1. Silverstone
2. McLuhan
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نویسندگان اصلی این نظریه مطالعاتشان را در زمرۀ کارهای مطالعات فرهنگی بریتانیایی
میدانند.
سیلورستون ،یکی از پژوهشگران مهم این نظریه ،معتقد است اهلیکردن ،چیزی مشابه
اهلیکردن حیوان است ،یعنی فرایندی که توسط آن این حیوان به زندگی تحت نظر و در
جوار محل زندگی انسان عادت میکند؛ فرایند رامکردن یا کنترلی که از ابزار یک عضو دیگر
خانواده میسازد یا اینطور در نظر گرفته میشود .او تصحیح میکند که اهلیکردن مستلزم
واردکردن ابزارهایی از محیطهایی نظیر حوزههای عمومی ،مغازهها ،نمایشگاهها ،حوزۀ کار،
کارخانهها ،مزار ع کشاورزی و حرفهها به منزل است .عبور یا انتقال اشیا از مرزی که حوزۀ
عمومی و حوزۀ خصوصی را از هم جدا میکند ،یک جنبۀ اصلی چیزی است که وی اهلیشدن
مینامد (سیلورستون.)168 :1994 ،
سیلورستون و دیگران از نظریهپردازان این جریان ،با مطالعاتی که دربارۀ تلویزیون در
ً
خانواده انجام دادند نتیجه گرفتند که خانوادهها الزاما از دنیای رسانه و بهطورعام ّفناوری
تاثیر نمیپذیرند ،چرا که هر خانواده یک اقتصاد اخالقی خاص دارد که با اقتصاد رسمی حوزۀ
عمومی فرق میکند .این اقتصاد اخالقی روی دانشها ،ارزشها ،قواعد و سالیق خانواده و
ً
اعضای آن تکیه و مشخص میکند ابزارها و معناها چطور در سپهر خانواده ادغام و احیانا از آن
خارج میشوند (.)Lohisse, 2009: 135
یکی از فرضیات اصلی این نظریه این است که مصرف رسانهای باید در بسترش مطالعه
شود .مصرف ّفناوری حتی ا گر فردی باشد ،در خأل اتفاق نمیافتد .محققان نشان دادند بستر
اجتماعی در قالب قوانین ،هنجارها و انتظارات ،بر استفادۀ فردی از ّفناوری چه در خانوادهها
و چه در گروههای دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند اثر میگذارد .مطابق این نظریه،
استفاده از ّفناوری ،رفتاری خصوصی نیست ،چرا که فرد هم از لحاظ رفتاری و هم از نظر
نمادین ،در حال انجام کاری در بستر فرهنگ عمومی است (فرقانی و بدیعی.)1394 ،
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ّ
نظریههای جامعهشناسی استفاده از فناوریهای ارتباطی
از دهــۀ هشــتاد میــادی در فرانســه و آمریــکای شــمالی نیــز سلســله مطالعاتــی پیرامــون اســتفاده
از ّفناوریهــای دیجیتــال شــروع شــد کــه در آن زمــان نویــن خوانــده میشــدند .ایــن پژوهشهــا
کــه در زمینــۀ جامعهشناســی اســتفاده از ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی انجــام شــدهاند ،بــه
مطالعــۀ نحــوۀ اســتفاده از ّفنــاوری ارتباطــی پرداختهانــد .روش تحقیــق ایــن مطالعــات روش
کیفــی و پرســش اصلــی آنهــا ایــن بــود :مــردم چــه اســتفادهای از ّفناوریهــای جدیــد ارتباطــی و
اطالعاتــی میکننــد؟

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

نظریههای جامعهشناسی استفاده از ّفناوری دیجیتال به سه دستۀ متفاوت تقسیم
میشوند .1 :نظریههایی که به مطالعۀ زمان نوآوری و مسائل اجتماعی حول آن میپردازند؛
 .2نظریههایی که بر بحث گسترش ّفناوری و دالیل پخش و عدمپخش آن متمرکز میشوند؛
 .3نظریههایی که به بحث تصاحب ّفناوری میپردازند.
محققان این رویکرد با زیرسؤالبردن دیدگاه جبرگرایانه (که به موجب آن تغییرات
ً
بهوجودآمده در جامعه منحصرا به ورود ّفناوری مربوط میشود و نقش هرگونه عامل
اجتماعی ،فرهنگی ،کنش و وا کنش فعاالن اجتماعی و نظایر آن در نظر گرفته نمیشود) به
میان مردم میروند و با روش مشاهده و مصاحبههای عمیق ،استفادههای واقعی مردم از یک
ّفناوری جدید را مطالعه و بررسی میکنند .آنها نشان دادهاند كه ّفناوریهای جدید ارتباطی
جای خود را در عرصههای فرهنگی و اجتماعی و تعامالت خانوادگی قبلی پیدا میکنند ،به
این معنا كه با ورود یك ّفناوری جدید ،فرهنگ استفاده از آن از نا كجاآباد وارد نمیشود ،بلكه
استفادهکنندگان ،از آن ابزار ارتباطی ،در چارچوب فرهنگ ،آداب و رسوم و سنن قبلی خود
استفاده میکنند (ضابط ،چشمه سهرابی.)1388 ،
دستۀ دوم نظریههای این پژوهش به نظریههای جامعۀ نوین و نقش مؤلفههای آن
در استفاده از ّفناوریهای دیجیتال ارتباطی و تغییراتی که این ّفناوریها در صلۀ رحم و
بهطورکلی ارتباطات انسانی ایجاد کردهاند اشاره میکنند.
تلفن همراه و ارتباط ّ
سیال (باومن)
باومــن ازجملــه متفکــران و فیلســوفان مشــهور ُپس ـتمدرن و صاحــب نظریــۀ مدرنیتــۀ سـ ّـیال
اســت .ایــن دانشــمند لهســتانی بــا تقســیم مدرنیتــه بــه دو مرحلــۀ مدرنیتــۀ جامــد و مدرنیتــۀ
سـ ّـیال ،تفاوتهــا و تغییــرات نحــوۀ زندگــی بــا اعصــار گذشــته را توضیــح میدهــد .او در مدرنیتــۀ
سـ ّـیال معتقد اســت که پیوندهای انســانی سســت و شــکننده میشــوند و همۀ تعهدات و عشق
افــراد نســبت بــه یکدیگــر موقتــی و زودگذرنــد کــه ایــن خــود موجــب شــکنندگی و مصرفیشــدن
روابــط افــراد نســبت بــه یکدیگــر میشــود (باومــن .)1384 ،عینیــت نظریــۀ باومــن را میتوانیــم
امــروزه در خانوادههــا و افــرادی کــه در اســتفاده از اینترنــت و تلفــن همــراه افــراط و زیــادهروی
میکننــد مشــاهده کنیــم .افــراد خانــواده بهظاهــر در کنــار یکدیگــر حضــور دارنــد ،ولــی هرکــدام از
آنهــا بــا تلفــن همــراه خــود در دنیــای مجــازی خــود ســیر میکنــد و هیــچ ارتبــاط کالمــی و عاطفــی
در محیــط خانــه و خانــواده برقــرار نمیســازد .محیــط خانــه تنهــا بهعنــوان خوابــگاه بــرای آنــان
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن زندگــی مجــازی و شــبکههای اجتماعــی ،الگــوی ارتباطــات
سـ ّـنتی دنیــای حقیقــی را از بیــن بــرده و از شــکلگیری ارتباطــات بهماننــد گذشــته ممانعــت
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یبــرد ،بهگونـهای کــه افــراد انــزوا را بــر روابــط اجتماعــی و خانوادگــی
میکنــد .افــراد را بــه عزلــت م 
خــود ترجیــح میدهنــد .ایــن موضــوع ،روابــط عاطفــی افــراد را کمرنــگ و ســرد میســازد و
مســئولیتهای متقابــل آنــان را نســبت بــه هــم از بیــن میبــرد .بنابرایــن باومــن معتقــد اســت
ّفناوریهــای ارتباطــی و صنعــت ارتباطــات قادرنــد همزمــان مرزهــای زمــان و مــکان را بشــکنند
و فضــای مجــازیای ایجــاد کننــد کــه افــراد در آن بــه تعامــل بــا یکدیگــر میپردازنــد .چنیــن
تعاملــی بهخصــوص در روابــط و ازدواجهــای اینترنتــی دیــده میشــود .بنابرایــن میتوانیــم
بگوییــم کــه باومــن معتقــد بــه تأثیــر ّفناوریهــای ارتباطــی بــر زندگــی اجتماعــی اســت .بــه نظــر
باومــن ،ارتبــاط بیــن انســانها تغییــر کیفــی کــرده و مهمتریــن عامــل ایــن تغییــر ،رشــد زندگــی
نویــن بــا ویژگیهــای عقالنــی و حســابگرایانهاش یعنــی شهرنشــینی و ّفناوریهــای ارتباطــی
و وســایل ارتباطجمعــی اســت .بنابرایــن ،باومــن معتقــد اســت مدرنیتــۀ سـ ّـیال ،انســانهای
سـ ّـیال و درحالحرکــت را میآفرینــد کــه نمیتواننــد در کنــار پریزهــای تلفــن منتظــر بماننــد.
چنیــن افــرادی نیــاز بــه تلفــن همــراه دارنــدّ .فناوریهــای نویــن ارتباطــی باعــث میشــوند
تفاوتهــای مکانــی از بیــن برونــد و تغییــرات مهمــی در ارتبــاط ایجــاد شــوند .وقتــی افــراد تلفــن
همــراه بــا خــود دارنــد ،هی ـچگاه غایــب نیســتند؛ حاضرنــد ،امــا اســیر یــک محــل نیســتند؛ امــا
چنیــن انقالبــی بســیاری از ویژگیهــای ارتبــاط انســانی را از بیــن بــرده اســت و معنــای جدیــد
بــرای آن خلــق میکنــد .بنابرایــن تلفنهــای همــراه تأثیــرات عمیقــی بــر روابــط انســانی گذاشــته
و موجــب ظهــور همجــواری مجــازی شــدهاند .در همجــواری مجــازی بهطــور همزمــان شــاهد
افزایــش ّکمــی پیوندهــا و ســطحی و کوتاهترشــدن آنهــا هســتیم .همجــواری مجــازی بــه بهتریــن
شــکل ،ارتبــاط انســانی را در مدرنیتــۀ سـ ّـیال نمایــش میدهــد (امیرپــور و بهرامیــان.)1393 ،
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تجدد و چالشهای انسان در جهان معاصر
در سالهای پایانی قرن بیستم میالدی ،صحبت پیرامون مسألۀ تجدد در جامعهشناسی ،به
یکی از موضوعات مهم تبدیل شد .گیدنز ازجمله نظریهپردازانی است که دراینزمینه بحث
کرده و تالش میکند تا از طریق ارائه مباحثش در دو حوزۀ جامعهشناسی و روانشناسی ،به
ارائه دیدگاههایش بپردازد.
گیدنز در پی این است تا به توضیح این بههمریختگی در درون انسان معاصر و جهانش
بپردازد .وی به دنبال این است تا به پرسش چگونه باید در جهان ا کنون زندگی کنم پاسخ
ّ
روزمره پدید میآورد و بر خصوصیترین وجوه
دهد .تجدد ،تغییرات ریشهای در کیفیت زندگی
«خود» ما
تجربیات ما تأثیر مینهد؛ تغییراتی که بهطور مستقیم بر زندگی فردی و بنابراین با
ِ
در هم میآمیزد .درواقع تجدد در اندیشۀ گیدنز ،به معنای سخنگفتن از سازمانها نیست،

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

بلکه سخنگفتن از سازماندهی است ،به معنی کنترل منظم و قاعدهمند روابط اجتماعی در
فواصل زمانی و فضایی نامحدود (گیدنز.)34 :1386 ،
دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم ،دنیــای فـ ّـرار (گیدنــز )35 :1386 ،و آهنــگ تغییــرات و
تحــوالت در آن بهشــدت ســریع اســت ،بهنحویکــه تأثیــر خــود را بــر همــۀ ابعــاد زندگــی بشــر و
در جهــان بیــرون و درون او میگــذارد .خصلــت درحالتغییربــودن ،ایــن چنیــن جهانــی را بــا
واژۀ بحــران در ذهــن همــراه میســازد و یــادآور ایــن مســأله اســت کــه فضــا مملــو از تهدیــد ،خطــر
و ابهــام اســت؛ فضایــی کــه انســان را بهطــور مــداوم درگیــر فراینــد خویشــتنیابی و تــاش بــرای
کســب مفهــوم جدیــد هویــت میکنــد .گیدنــز بــرای توضیــح پویایــی و تحــرک بســیار بــاالی ایــن
جهــان ،از ســه عنصــر اصلــی یــاد میکنــد و بــا توضیــح آن ،بــه تبییــن ایــن مســأله میپــردازد.
ایــن ســه عنصــر عبارتانــد از :جدایــی زمــان و فضــا ،ســاختارهای تکهبنــدی (ازجا کندگــی) و
بازتابندگــی.
از آنجــا کــه جدایــی زمــان و فضــا و از جا کندگــی بــه پژوهــش مــا مربــوط میشــود ،بــه توضیــح
ایــن دو مــورد میپردازیــم .زمــان و فضــا در نظریــۀ گیدنــز ،متغیرهــای تعیینکننــدهای هســتند.
در جوامــع ماقبــل مــدرن ،زمــان و مــکان بــه نحــو غیرقابلتفکیکــی بــر هــم منطبــق بودنــد« .چــه
ً
وقــت» تقریبــا همــه جــا بــا «کجــا» مرتبــط بــود و یــا بــا رخدادهــای منظــم طبیعــی تشــخیص داده
ً
میشــد .اختــراع ســاعت مکانیکــی و اشــاعۀ آن در میــان تقریبــا همــۀ اعضــای جامعــه ،اهمیــت
تعیینکننــدهای در جدایــی زمــان از مــکان داشــت .ســاعتُ ،بعــد یکنواختــی از زمــان «تهــی» را
بیــان کــرد ،زمانــی کــه بــه چنــان شــیوهای کمیــت پیــدا کــرد کــه تعییــن دقیــق نقــاط روز را ممکــن
ســاخت (گیدنــزّ .)22 :1386 ،فناوریهــای ارتباطــی دیجیتــال نیــز ایــن الزمانــی و المکانــی را
امکانپذیــر میکننــد.
دومین مفهوم موردنظر ،ازجا کندگی است .منظور از این مفهوم ،کندهشدن روابط
اجتماعی از محیطهای محلی «همکنش» و تجدید ساختار این محیطها در راستای پهنههای
نامحدود زمانی -مکانی است (گیدنز .)26 :1386 ،درواقع جهانی که در آن زندگی میکنیم ،با
جهان پیشین متفاوت است ،چرا که این جهان ،قطعهقطعه شده و بسیار تخصصی میباشد.
برایناساس ،اطالعات و دانشی که ما داریم محدودند ،چرا که بیشتر مختص به یک حوزهاند.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات ّکمــی اســت و بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اســت .جامعــۀ
آمــاری آن شــامل تمــام جوانــان  15تــا  29ســالۀ شــهر یاســوج اســت کــه طبــق سرشــماری ســال
 ،1395جعیــت جوانــان ایــن شــهر  39097نفــر میباشــد .جامعــۀ این پژوهــش از آن جهت جوان
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ً
انتخــاب شــد کــه عمدتــا جوانــان گرایــش بیشــتری بــه ّفناوریهــای دیجیتــال دارنــد و اســتفاده
ً
از ایــن ابزارهــا در بیــن ایــن قشــر عمدتــا بــا مقاومــت کمتــری روبـهرو میشــود .درعینحــال ،ایــن
قشــر بیشــتر از ســایر اقشــار متهــم بــه قطــع رابطــه بــا قــوم و خویــش و حتــی اعضــای خانــواده در اثر
مشــغولیت بــه ّفنــاوری ارتباطیانــد .انتخــاب اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد نخســت بهدلیــل
ســهولت دسترســی محقــق اســت .دوم اینکــه ایــن اســتان هنــوز بــه بســیاری از سـ ّـنتهای بومــی
خــود پایبنــد اســت کــه از جلوههــای آن میتوانیــم بــه حفــظ پوشــا ک ّ
ســنتی اشــاره کنیــم،
چیــزی کــه در ســایر اســتانهای کشــور کمتــر یافــت میشــود .ایــن نکتــه از جهــت برجتهبــودن
نقــش فرهنــگ در اســتفاده از تکنولــوژی ارتباطــی در پژوهــش مــا حائــز اهمیــت اســت .حجــم
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول ســکوکران 384 ،نفــر تعییــن و بــرای انتخــاب نمونههــا ،از روش
نمونهگیــری خوش ـهای اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،اعتبــار پرسشــنامه ،اعتبــار
محتوایــی و آن هــم از نــوع اعتبــار صــوری اســت؛ یعنــی بــا مراجعــه بــه داوران متخصــص ،اعتبــار
پرسشــنامه تأییــد شــده اســت .بــرای تعییــن پایایــی ،از هماهنگــی درونــی ابــزار بــه روش آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور ســنجش پایایــی پرسشــنامه ،قبــل از انجــام نهایــی
تحقیــق 30 ،پرسشــنامه تکمیــل و بــا کمــک نــرم افــزار  ،spssآلفــای کرونبــاخ محاســبه شــد .مقدار
بــاالی آلفــای ســازهها و عدمناهماهنگــی در بیــن آیتمهــا ،دلیلــی بــر مناس ـببودن پرسشــنامه
اســت .در ایــن پژوهــش ،میــزان پایایــی ّفناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی  ،0/725صلــۀ رحــم
فیزیکــی 0/743 ،و صلــۀ رحــم دیجیتالــی 0/700 ،بــود.
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الف) آمار توصیفی پژوهش
در قســمت آمــار توصیفــی پژوهــش ،ویژگیهــای کلــی پاســخگویان بهلحــاظ ویژگیهــای
جمعیتــی و دیگــر متغیرهــای ّکمــی تحقیــق ذ کــر میشــود .براســاس نتایــج توصیفــی متغیرهــای
جمعیتــی ،از مجمــوع  384نفــر پاســخگو 232 ،نفــر (60/4درصــد) مــرد و  152نفــر (39/6درصد)
زن هســتند 111 .نفــر (28/9درصــد) از آنــان در گــروه سـ ّـنی  15تــا  20ســال 170 ،نفــر (44/3درصد)
در گــروه سـ ّـنی  21تــا  25ســال و  103نفــر (26/8درصــد) از آنــان در گــروه سـ ّـنی  26تــا  29ســال قــرار
گرفتهانــد کــه میانگیــن سـ ّـنی آنهــا  23ســال اســت 280 .نفــر (72/9درصــد) از پاســخگویان مجــرد
و  104نفــر (27/1درصــد) متأهلانــد .ازلحــاظ میــزان تحصیــات 93 ،نفــر (24/2درصــد) از آنــان
نتــر 74 ،نفــر (19/3درصــد) فوقدیپلمــه 174 ،نفــر (45/3درصــد) کارشــناس و
دیپلمــه و پایی 
 43نفــر (11/2درصــد) از آنــان کارشناسارشــد و باالترنــد.

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم
جدول  .1خالصۀ وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق و بررسی نرمال بودن آنها
شاخصهای آماری

متغیرها

میانگین نظری میانگیننمونه انحراف معیار حداقل حدا کثر

كشیدگی

چولگی

میزان استفاده از
ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی

3

3/24

0/597

-0/202 4/67 1/56

0/142

میزان صلۀ رحم

3

3/05

0/631

1/20

5

0/099

-0/536

میزان صلۀ رحم
دیجیتالی

3

3/38

0/792

1/40

5

0/030

-0/668

میزان صلۀ رحم
فیزیکی

3

2/72

0/821

1

5

0/207

-0/599

سن

-

22/71

3/85

15

29

-0/968 -0/065

همانطور كه در جدول شمارۀ  1مشاهده میشود ،شاخصهای آماری تمامی سازههای
پژوهش گزارش شده است و با توجه به میانگینهای بهدستآمده ،میزان استفادۀ
ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم ارتباطی پاسخگویان در ّ
حد باالست ،میزان
صلۀ رحم آنها در ّ
حد متوسط و صلۀ رحم فیزیکی آنها کمتر از متوسط است .میزان چولگی و
کشیدگی متغیرها (در بازه  +1و  )-1نشان میدهد که دادهها از توزیع نرمال برخودارند.
ب) آمار استنباطی پژوهش
در بخش استنباطی تحقیق ،برای بررسی رابطۀ بین متغیرهای پژوهش ،از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .در جدول زیر (شمارۀ  ،)2نتایج فرضیات گزارش شدهاند:
جدول  .2نتایج ماتریس همبستگی بین سازههای ّکمی پژوهش ()n = 384
سنجش رابطۀ بین متغیرها

()1

میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ()1

1

میزان صلۀ رحم ()2

*0/128

میزان صلۀرحم دیجیتالی ()3
میزان صلۀرحم فیزیکی ()4
سن ()5

		
** P <0/01

()2

()3

1

*0/774** 0/122

1

0/226** 0/792** 0/079
0/078

()4

()5

-0/085

* P <0/05

1

-0/096 -0/036

1
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براساس نتایج جدول شمارۀ  ،2مشاهده میشود که بین میزان استفاده از ّفناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم ،رابطۀ معناداری وجود دارد ( 0 P </05و )r = 0/128
و ضریب همبستگی مثبت و مستقیم بین دو متغیر میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم نشان میدهد هرچه میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی جوانان افزایش یابد ،میزان صلۀ رحم آنان هم افزایش مییابد.
همچنین بین میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم دیجیتالی،
رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد ( ،)P <0/05اما بین میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی و میزان صلۀ رحم فیزیکی ،رابط ه معنیداری وجود ندارد ( .)P >0/05باز براساس نتایج
جدول شمارۀ  ،2بین سن و سایر متغیرها ،رابطۀ معنیداری وجود ندارد (.)P >0/05
مقایسۀ میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم بین گروههای
مستقل (زنان و مردان ـ مجردها و متأهلها).
ّ
جدول  .3نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای مقایسۀ میزان استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و
میزان صلۀ رحم بین گروههای مستقل (زنان و مردان ـ مجردها و متأهلها).
متغیر

گروههای
مستقل

میانگین

تعداد

انحراف
استاندارد

میزان استفاده از
ّفناوریهایارتباطی
و اطالعاتی

مرد

3/30

232

0/639

زن

3/15

152

0/515

مرد

3/01

232

0/650

زن

3/11

152

0/600

مرد

3/24

232

0/768

زن

3/58

152

0/786

مرد

2/78

232

0/845

زن

2/63

152

0/776

مجرد

3/24

280

0/621

متأهل

3/25

104

0/530

مجرد

3/06

280

0/667

متأهل

3/01

104

0/523

مجرد

3/34

280

0/783

متأهل

3/46

104

0/812

مجرد

2/78

280

0/852

متأهل

2/57

104

0/711

میزان صلۀرحم
میزان صلۀ رحم
دیجیتالی
میزان صلۀ رحم
فیزیکی
میزان استفاده از
ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی

میزان صلۀ رحم
میزان صلۀ رحم
دیجیتالی
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میزان صلۀ رحم
فیزیکی

نمرۀ t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

2/526

382
365/75

0/012

1/437

382
340/74

0/152

4/170

382
317/72

0/000

1/737

382
341/79

0/078

0/190

382
214/29

0/839

0/768

382
233/55

0/443

1/256

382
178/63

0/210

2/282

382
219/03

0/023

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

بــا توجــه بــه آزمــون فــوق ،زنــان و مــردان بهلحــاظ میــزان اســتفاده از ّفناوریهــای ارتباطــی
و اطالعاتــی ،تفــاوت معنــاداری بــا هــم دارنــد و بــا توجــه بــه میانگینهــای بهدس ـتآمده در
جــدول آمارههــای دو گــروه (بــرای مــردان  3/30و بــرای زنــان  ،)3/15قابــل ذ کــر اســت کــه
مــردان در میــزان اســتفاده از ّفناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ،میانگیــن بیشــتری نســبت بــه
زنــان بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن بهلحــاظ میــزان صلــۀ رحــم دیجیتالــی ،تفــاوت
معنــاداری بــا هــم دارنــد و بــا توجــه بــه میانگینهــای بهدس ـتآمده در جــدول آمارههــای دو
گــروه (بــرای مــردان  3/24و بــرای زنــان  ،)3/58قابــل ذ کــر اســت کــه زنــان در میــزان صلــۀ رحــم
دیجیتالــی ،میانگیــن بیشــتری را نســبت بــه مــردان بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ امــا ازلحــاظ
میــزان صلــۀ رحــم و صلــۀ رحــم فیزیکــی ،تفــاوت معنــاداری بــا هــم ندارنــد.
مجردهــا و متأهلهــا بهلحــاظ میــزان صلــۀ رحــم فیزیکــی ،تفــاوت معنــاداری بــا هــم دارنــد و
بــا توجــه بــه میانگینهــای بهدســت آمــده در جــدول آمارههــای دو گــروه (بــرای مجردهــا 2/78
و بــرای متأهلهــا  ،)2/57قابــل ذ کــر اســت کــه مجردهــا در میــزان صلــۀ رحــم فیزیکــی ،میانگیــن
بیشــتری نســبت بــه متأهلهــا بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ امــا ازلحــاظ میــزان اســتفاده از
ّفناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ،میــزان صلــۀ رحــم و میــزان صلــۀ رحــم دیجیتالــی ،تفــاوت
معنــاداری بــا هــم ندارنــد.
بحث و نتیجهگیری
ورود ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی بــه جنبههــای مختلــف زندگــی انســان ،ســبب تغییــرات
زیــادی شــده اســت .ایــن تغییــرات گاه مثبــت و گاه منفــی ارزیابــی میشــوند .ایــن پژوهــش،
نــوع خاصــی از تغییــر مبتنــی بــر ایجــاد یــا ازبینبــردن صلــۀ رحــم توســط جوانــان را بررســی کــرده
اســت .هرچنــد كــه برخــی پژوهشــها نشــان دادهانــد ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی دیجیتــال
ســبب ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا دوســتان و همســاالن میشــوند ،لیكــن ایــن ابزارهــا در گفتمــان
برخــی سیاســتمداران ،كارشناســان و حتــی محققــان ،مسـ ّـبب قطــع رابطــه بــا خویشــاوندان و
عدمبرقــراری رابطــه بــا ایشــان تلقــی هســتند.
نبــردن رابطــه
ایــن پژوهــش نشــان داد كــه ایــن ذات ّفنــاوری نیســت كــه ســبب ایجــاد یــا ازبی 
میشــود ،بلكــه كاربــر ،نحــوۀ اســتفاده و خصوصیــات فرهنگــی وی هســتند كــه در برقــراری
ارتبــاط یــا عــدم آن نقــش دارنــد.
ّ
براسـاس نتایـج بهدسـتآمده ،بیـن اسـتفاده از فناوریهـای ارتباطـی و اطالعاتـی و صلـۀ
رحـم ،رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؛ یعنـی بـا افزایـش میـزان اسـتفادۀ جوانـان شـهر یاسـوج از
ّفناوریهـای ارتباطـی و اطالعاتـی ،نهتنهـا نمیتوانیـم ّفنـاوری اطالعاتی و ارتباطـی را در کاهش
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صلـۀ رحـم فیزیکـی مؤثـر بدانیـم ،بلکـه میـزان صلـۀرحـم دیجیتالـی نیـز تقویـت میشـود.
درحقیقــت خصوصیــت تعاملــی ،ناهمزمانــی و المکانــی ایــن ابزارهاســت کــه امــکان برقراری
گفتگــو را بــه اســتفادهکنندگان میدهــد .همانطــور کــه در بخــش نظــری مطــرح شــد ،باومــن
در اســتفاده از تلفــن همــراه ،از همجــواری مجــازی صحبــت میکنــد ،بــه ایــن معنــا كــه ایــن ابــزار
ّفناورانــه ایــن امــكان را بــه اســتفادهکنندگان میدهــد كــه درعینحــال كــه از هــم دورنــد ،بــا هــم
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ارتبــاط برقــرار كننــد و از احــوال هــم باخبــر شــوند .در همجــواری مجــازی ،بهطورهمزمــان شــاهد
افزایــش ّکمــی پیوندهــا و ســطحی و کوتاهترشــدن آنهــا هســتیم.
مــا در ایــن تحقیــق ،بهدلیــل نــوع آن ،قــادر بــه قضــاوت دربــارۀ ســطحی و کوتاهترشــدن یــا
نشــدن ایــن روابــط نیســتیم .نکتــۀ قابلتوجــه یافتههــای ایــن تحقیــق ،تقابــل آنهــا بــا نتایــج
تحقیقــات و پیشقضاوتهایــی اســت کــه دربــارۀ ایــن ّفناوریهــا وجــود دارنــد و مقصــر کاهــش
رابطــه بــا خویشــاوندان تلقــی میشــوند.
ّ
در تحلیــل ایــن یافتــه میتوانیــم بگوییــم کــه فناوریهــای ارتباطــی ،بــه ایــن دلیــل كــه بــه
افــراد امــكان تعامــل همزمــان و قلمروزدایــی میدهنــد ،مرزهــای زمــان و مــکان را میشــکنند و
فضــای مجــازیای ایجــاد میکننــد کــه افــراد در آن بــه تعامــل بــا یکدیگــر میپردازنــد.
بــه همیــن دلیــل ،باومــن معتقــد اســت ارتبــاط بیــن انســانها تغییــر کیفــی کــرده و مهمتریــن
عامــل ایــن تغییــر را رشــد زندگــی نویــن بــا ویژگیهــای عقالنــی و حســاب گرایانـهاش ،شهرنشــینی
و ّفناوریهــای ارتباطــی و وســایل ارتباطجمعــی میدانــد.
ازســویدیگر ،مطابــق نظریههــای جامعهشناســی ،اســتفاده از ّفنــاوری دیجیتــال و
اهلیکــردن ّفنــاوری و اســتفاده از ّفنــاوری جدیــد ،ریشــه در فرهنــگ خانوادگــی و جامعــۀ
اســتفادهکننده دارد ،بــه ایــن معنــا كــه بــا ورود یــك ّفنــاوری جدیــد ،فرهنــگ اســتفاده از آن از
نا كجاآبــاد وارد نمیشــود ،بلكــه اســتفادهکنندگان ،از آن ابــزار ارتباطــی در چارچــوب فرهنــگ،
آداب و رســوم و ســنن قبلــی خــود اســتفاده میکننــد.
در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ،بهدلیــل داشــتن گویشهــای خــاص (لــری و ترکــی)،
بافــت عشــایری و روســتایی ،آداب و رســوم خاصــی کــه مبتنــی بــر ارزشهــای دینــی و ایرانــی
هســتند وجــود دارنــد .اغلــب مــردم کــه اســتفاده کنندههــای ّفنــاوری بخشــی از آنــان هســتند
نیــز بــه ایــن ارزشهــا پایبنــد و در چارچــوب ایــن ارزشهــا از ایــن ّفناوریهــا اســتفاده میکننــد؛
بنابرایــن برقــراری و افزایــش صلــۀ رحــم دیجیتالــی میتوانــد بهدلیــل اقتضائــات فرهنگــی
اســتفادهکنندگان ایــن ابزارهــا باشــد.
شاید بتوانیم به این نتیجه برسیم که دیدگاه جبرگرایانۀ تکنیکی که تغییرات اجتماعی را
ً
منحصرا به ّفناوری نسبت میدهد ،دیدگاه درستی برای تحلیل پدیدههای اجتماعی نیست.
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تکنیــک بهتنهایــی نمیتوانــد عامــل ایجــاد تغییــر در یــک جامعــه باشــد ،چرا کــه
اســتفادهکنندگان ّفنــاوری ،بــا توجــه بــه فرهنــگ اجتماعــی ،قومــی ،خانوادگــی و نظایــر آن بــا
ّفنــاوری روب ـهرو میشــوند و آن را در زندگــی روزم ّــره بــه کار میگیرنــد .بــرای مطالعــۀ تغییــرات
اجتماعــی ،نبایــد بــه مطالعــۀ شــیوه و روش بســنده کنیــم ،بلکــه بایــد بــه جامعــه و فرهنــگ
اســتفادهکنندههای آن جامعــه رجــوع نماییــم و اســتفاده از ّفنــاوری را در بســتر فرهنــگ آن
جامعــه مطالعــه کنیــم.
ّ
بــا اینکــه از ورود اینترنــت و راهانــدازی اولیــن اپراتــور تلفــن همــراه در ایــران بیــش از دو دهــه
میگــذرد ،امــا گســترش و در واقــع جهــش ّفنــاوری ارتباطــات ســبب شــده تعامــات و ارتباطــات،
در بســیاری از اوقــات از طریــق ایــن ابزارهــا صــورت پذیــرد.
بــا فرهنگســازی مناســب و تعــادل میــان ارتباطــات مجــازی و مناســبات واقعــی انســانها
و همچنیــن بــا بهره گیــری از آیینهــا و ســنن مفیــد ،میتوانیــم تعادلــی ضــروری میــان ارتباطــات
مجــازی امــروز و روابــط سـ ّـنتی کهــن برقــرار کنیــم.
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موانع رشد ،توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر
■ احسان طاهری حاجیوند ،1حمیدرضا جمالی

2

چکیده
حقوق فرهنگی بشر ،به شکل رسمی و امروزین آن ،همزمان با الیحه جهانی حقوق بشر و آن هم
در قالب بخش کوچکی از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مطرح شد .این
دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر ،همواره مورد غفلت و نادیدهانگاری واقع شده
است .با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تأثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی
به آن بر زندگی بشر میگذارد ،این ضرورت احساس میشود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر
راه حقوق فرهنگی بشر ،بتوان گامی به منظور رفع آنها برداشته و نتیجه آن نیز به حمایت و ارتقاء
این دسته از حقوق منتهی شود .این پژوهش با طرح این سؤال که «چه موانعی بر سر راه رشد،
توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟» با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا ،به ارزیابی این
فرضیه میپردازد که «استیالی اندیشه رئالیسم ،بدبینی به رویکردهای ایدهآلیستی ،عدم امکان رشد
آرمانهای سوسیالیستی ،عدم توجه کافی به مبانی انسانشناختی حقوق فرهنگی بشر و  ...همگی
از موانع رشد و عدم ارائه تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر ،عدم ارائهفهرستی جامع از
مصادیق آن ،پرا کندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و  ...از موانع توسعه و همچنین عدم وجود
نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق ،نگرانی دولتها از اجرا و نبود آموزش بینالمللی از
موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر میباشد».
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مقدمه
ظهور و بروز مبانی اولیۀ «حقوق فرهنگی بشر ،»1موضوعی است که از زمان تصویب منشور
سازمان ملل متحد در  26ژوئن  19452مطرح گردید .فرایندی که نهایتا منجر به تهیه و تدوین
متن اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 3و تصویب آن در  10دسامبر  1948میالدی شد .پس از جلب
توجه افکار عمومی جهان به این اصل اساسی که «بشر نیز میتواند حقوقی به رسمیت شناخته
شده و الزماالحقاق داشته باشد» ،لزوم ایجاد سازوکارهای حقوقی مؤثرتری نسبت به اعالمیۀ
جهانی حقوق بشر احساس گردید و این ضرورت ،در پی بروز شکایات حقوق بشری دولتها به
کمیسیون حقوق بشر ،تشدید گردید .کمیسیون در نهایت ،اقدام به ارائۀ طر حهای پیشنهادی
خود در زمینۀ حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بشر به مجمع
عمومی سازمان ملل متحد کرد که سرانجام دو میثاق بینالمللی «حقوق سیاسی و مدنی »4و
«حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی »5در  16دسامبر  1966به تصویب رسید .حقوق فرهنگی
بشر در واقع ،بخشی از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که در این
میثاق ،حقوق فرهنگی بشر ،هرگز به اندازۀ نقش ،اهمیت و جایگاهی که این حقوق نسبت به
دیگر انواع حقوق بشر داراست ،مورد اشاره قرار نگرفته و به دلیل پارهای از نارساییها و موانع ـ که
در این مقاله بدان پرداخته میشود ـ تا کنون مغفول مانده است.
سخن از موانع حقوق فرهنگی بشر همراه با نگاهی به مبنا و اهمیت انسانشناختی
این حقوق ،همواره جای طرح پرسشی را باقی میگذارد که چرا این دسته از انواع حقوق
بشر ،همواره مورد غفلت و نادیدهانگاری واقع شدهاند؟ به عبارت دیگر این ضرورت احساس
میشود که شاید با شناخت موانع و محدودیتها ،بتوان گامی در جهت رفع آنها برداشت و
نتیجۀ آن به حمایت و ارتقاء حقوق فرهنگی بشر منتهی گردد .پس با چنین نگاهی ،شناخت
موانع رشد ،توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر ،مقدم بر شناخت راهکارها یا سازوکارهای
حمایت از آن است و شاید موضوع شناخت موانع و چالشهای فراروی حقوق فرهنگی بشر،
به خودی خود یکی از مهمترین راهبردهای حمایت و ارتقاء آن به شمار آید .در وا کاوی
یافتههای تاریخی ،حقوقی و سیاسی در این زمینه ،مشخص شد که موانع حقوق فرهنگی را
باید در سه سطح متمایز بحث ،اعم از «موانع رشد»« ،موانع توسعه» و «موانع اجرا» جستجو
1. Human Cultural Rights
2. Charter of The United Nations, San Francisco, 1945
3. Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948
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)4. International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR
)5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR
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کرد؛ بنابراین ،پرسش اصلی در این پژوهش این است که «چه موانعی بر سر راه رشد ،توسعه
و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟»
همچنیــن گســترۀ پهنــاور موضوعــات قابــل طــرح در ایــن حــوزه ،ایجــاب مینمایــد تــا ضمــن
تحدیــد حــدود موضوعــات بــه ســه ســطح مذکــور ،بــه ســطح تحلیــل موضوعــات نیــز توجــه شــود.
موانــع حقــوق فرهنگــی بشــر در ســطح خــرد (موانــع ناشــی از حا کمیــت ملــی و داخلــی دولتهــا)
و ســطح کالن (موانــع متاثــر از ســاختار نظــام بینالملــل) قابــل بحــث اســت کــه در ایــن مقالــه،
تمرکــز بــر ســطح تحلیــل کالن و شــناخت موانعــی اســت کــه ایــن دســته از حقــوق در عرصــۀ
بینالمللــی بــا آن مواجهنــد.
ه پژوهش
پیشین 
به دلیل غفلت جهانی از حقوق فرهنگی بشر ـ به دالیلی که در ادامۀ این پژوهش به تفصیل
بدان اشاره خواهد شد ـ مبانی علمی و پژوهشی مرتبط با محتوای آن و طبعا کتب و مقاالتی
که به بررسی آسیبشناسانۀ چالشهای فراروی حقوق فرهنگی بشر پرداخته باشند نیز به
ندرت یافت میشود .با اینحال ،در میان آثار یافت شده توسط نگارنده ،برخی مطالب به
صورت مختصر و پرا کنده به بررسی پارهای از موانع پرداخته اند که در ذیل به معرفی آنها
خواهیم پرداخت.
در مقالۀ پژوهشی «بررسی منشأ انسانشناختی حقوق فرهنگی بشر» طاهری حاجیوند
و جمالی ( )1395ضمن اشاره به مبنا و منشأ درونی و انسان شناسانۀ حقوق فرهنگی بشر
به وا کاوی چندی از دالیل نادیدهانگاری ذاتی حقوق فرهنگی بشر در عرصۀ بینالمللی و
همچنین وضعیت کنونی این دسته از انواع حقوق پرداخته شده است.
در مقالۀ پژوهشی «حقوق فرهنگی در نظام بینالمللی حقوق بشر؛ حرکت کمشتاب در
بستر پرتالطم» صفارینیا ( )1395به بررسی برخی نقاط ضعف و تهدیدات فراروی حرکت رو
به تکامل حقوق فرهنگی در عرصۀ جهانی و الزامات کشورهای درحالتوسعه برای رفع این
چالشها پرداخته شده است.
در کتاب «حقهای فرهنگی در حقوق بینالملل؛ نگرشی به ماده  27اعالمیه جهانی حقوق
بشر و فراسوی آن» توسط استاماتوپولو ( )1392نویسنده در بخش مختصری با عنوان «چرا
1
حقهای فرهنگی نادیده انگاشته شدهاند؟» به تجزیه و تحلیل نسبیتگرایی و فردیتگرایی
بر اینکه حقهای فرهنگی مجال بروز پیدا نکرده و حقوق بینالملل نیز نسبت به آن اهتمام و
توجه کافی نداشته ،پرداخته است.
1. Individualism
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در گزارش پژوهشی با عنوان «تعیین مفهوم و دامنۀ حقوق فرهنگی در موازین بینالمللی
حقوق بشر» کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران ( )1391ضمن اشاره به سه گفتار در رابطه با
پیشینه و اهمیت حقوق فرهنگی در حقوق بینالملل ،تعریف و تعیین گسترۀ حقوق فرهنگی
و همچنین ارتباط حقوق فرهنگی با مسائل و چالشهای روز عرصه بینالملل ،به برخی
کاستیهایی که حقوق فرهنگی بشر با آن مواجه است اشاره کرده است.
از سوی دیگر ،نویسندۀ مقالهای با عنوان «حقوق فرهنگی :یک دسته فراموش شده از
انواع حقوق بشر »1سیمونیدز ( )1998با تبیین وضعیت مغفول ماندن حقوق فرهنگی بشر ،به
تعدادی از نارساییهای پیش روی آن اشاره کرده و با تأ کید بر اهمیت مسائلی نظیر جهانی
شدن و ارتباطات فرامرزی و بینالمللی اقدام به بررسی تأثیراتی که این موارد بر حقوق فرهنگی
بشر خواهند داشت کرده است.
مبانی نظری پژوهش
در ایــن مجــال ،از تبییــن وجــوه بیگانگــی و گاه ضدیــت رئالیســم بــا ابعــاد حقوقــی و فرهنگــی و
ســازههای برســاختۀ بیناالذهانــی ـ از ایــن جهــت کــه در بخــش توضیــح متغیرهــای پژوهــش،
مفصــا مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیــرد ـ خــودداری میکنیــم؛ امــا در بررســی
لیبرالیســم بــه عنــوان نظری ـهای دیگــر از جریــان اصلــی روابــط بینالملــل ،بایــد اذعــان داشــت
کــه لیبرالیســم ا گرچــه پیونــد بــا فرهنــگ و امــر فرهنگــی برقــرار ســاخته ،لیکــن اصالــت فرهنــگ
و ســایر موضوعــات اخالقــی را از آنجــا کــه در خدمــت آزادی انســان قــرار میگیــرد بــه رســمیت
میشناســد .از ایـنرو بــا آن کــه بســتر گســترده و مناســبی در اختیــار فرهنــگ و مســائل فرهنگــی
در نظریــۀ لیبرالیســم قــرار گرفتــه اســت ،امــا همچنــان مســائل دیگــری بــر مســئلۀ فرهنــگ
برتــری و اولویــت دارنــد .ایــن نــوع نــگاه ابــزاری بــه فرهنــگ میتوانــد نیازهــای حداقلــی فرهنــگ
و نــه بیشــتر را فراهــم آورد (طاهــری حاجیونــد .)76 :1397 ،بــه تعبیــر دیگــر ،فرهنــگ و هنــر
در اندیشــۀ لیبرالیســم بــه ایــن دلیــل از اهمیــت و نقــش آفرینــی قابــل توجهــی برخــوردار شــده
اســت کــه اوال دســتیابی بــه آن و مشــارکت در آن ،همگــی در زمــرۀ آزادیهــای اساســی انســانی
تلقــی شــده و بایــد محتــرم شــمرده شــوند ،ثانیــا فرهنــگ و هنــر عالیتریــن مظهــر و تجلــی آزادی
انســانها و کارآمدتریــن ابــزار بــه نمایــش گذاشــتن آن بــه شــمار میرونــد؛ امــا مهمتــر و فراتــر از
نــوع نــگاه لیبرالیس ـتها بــه موضــوع فرهنــگ ،ســازهانگاران هســتند کــه بــرای فرهنــگ نقــش
مؤثرتــر و محوریتــری قائلانــد.
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)1. Cultural Rights: A Neglected Category of Human Rights (Symonides, Janusz 1998
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کانــون توجــه ســازهانگاری« ،1آ گاهــی بشــری »2و نقشــی اســت کــه ایــن آ گاهــی در روابــط
بینالملــل ایفــاء میکنــد ،همانگونــه کــه در روابــط میــان افــراد در جامعــه ،فهمهــای بیناذهنــی
وجــود دارد ،در روابــط میــان دولتهــا نیــز ،چنیــن فهمهایــی وجــود دارد (مشــیرزاده:1383 ،
 .)120آ گاهــی بشــری یــک مفهــوم ذهنــی و انتزاعــی اســت و تأ کیــد نظریــۀ ســازهانگاری بــر ایــن
گونــه مفاهیــم ،در مقایســه بــا رویکردهــای پوزیتویســتی و عینیتگرایانــه ،گامــی رو بــه جلــو در
مواجهــۀ تئوریــک بــا موضوعــات فرهنگــی در روابــط بینالملــل محســوب میشــود.
یپــردازان ســازهانگاری بــه خوبــی میداننــد کــه آ گاهــی و فهــم بیناالذهانــی ،هــم
تئور 
مولــد فرهنــگ اســت و هــم محصــول آن و ایــن دو مولفــه در یــک ارتبــاط تأثیــر و تاثــر دو ســویه
بــا یکدیگــر قــرار دارنــد (نمــودار  .)1از ای ـنرو مکتــب ســازهانگاری را میتــوان بــه عنــوان یکــی از
ً
تئوریهــای مهــم سیاســی و روابــط بینالملــل دانســت کــه اساســا ســازههای تئوریــک خــود را
بــر مبنــای فرهنــگ و انگارههــای فرهنگــی بنــا ســاختهاســت.

فرهنگ

آ گاهی و فهم
بین االذهانی

نمودار  .1تاثیر متقابل فرهنگ و آ گاهی و فهم بین االذهانی در مکتب سازه انگاری

الکســاندر ونــت 3بــه عنــوان یکــی از اندیشــمندان برجســته ایــن مکتــب مطــرح میکنــد کــه
چگونــه خــود بــر اســاس برداشــتی کــه از وضعیــت دارد ،نشــانهای بــرای دیگــری میفرســتد و
دیگــری ایــن نشــانه را بــر مبنــای برداشــت خــودش از وضعیــت تفســیر میکنــد و در ایــن تعامــل
اســت کــه هویــت خــود و دیگــری بــه عنــوان دوســت ،دشــمن یــا رقیــب شــکل میگیــرد .پــس
اعمــال اجتماعــی فرایندهــای عالمــت دادن ،تفســیر و پاســخ هســتند کــه در بســتر آنهــا ،شــناخت
1. Constructivism
2. Human Awareness
3. Alexander Wendt
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مشــترک یــا همــان فرهنــگ خلــق میشــود (خضــری .)82 :1388 ،همچنیــن ا گــر «ارتبــاط را
فرا گــرد 1انتقــال پیــام از ســوی فرســتنده بــرای گیرنــده ،مشــروط بــر آنکــه در گیرنــدۀ پیــام،
مشــابهت بــا معنــی مــورد نظــر فرســتندۀ پیــام ایجــاد شــود» (محســنیانراد.)356 :1374 ،
بدانیــم ،بایــد یکــی از مکانیس ـمهای اصلــی نظریــۀ ســازهانگاری را مبتنــی بــر ارتبــاط انســانی و
داخــل در اشــترا کات نظــری بــا حــوزۀ دانــش ارتباطــات تلقــی کنیــم.

ﳕﻮدار .۱

نمودار  .2دیا گرام فهم بین االذهانی و نقش فرهنگ در مکتب سازه انگاری

همانطــور کــه در نمــودار  2مشــاهده میشــود ،هرگونــه پیــام در فرســتنده (عالمتدهنــده)
و گیرنــده (پاس ـخدهنده) کــه در حقیقــت «ممکــن اســت بــه شــکل جوهــر روی کاغــذ ،امــواج
صوتــی در هــوا ،جریــان بــرق ،تــکاندادن دســت یــا پرچــم یــا هــر نــوع عالمتــی کــه قــادر بــه تفهیــم
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1. Process

موانع رشد ،توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر

معنــی» (محســنیان راد )189 :1374 ،باشــد ،ابتــدا توســط قواعــد لفظــی و زبانــی 1رمزخوانــی 2و
یــا رمزگــذاری 3اولیــه میشــود و پــس از تفهیــم منظــور ظاهــری پیــام ،4محتــوای آن بــر اســاس
مبانــی هستیشــناختی 5فــرد کــه شــامل مشــاهده ،علــم ،منطــق و تجربــه و ادرا کات بشــری 6وی
7
اســت ،مــورد مطابقــت قــرار گرفتــه و ســپس ،نتیجــه ،بــه صــورت یــک قضــاوت معرفتگرایانــه
یگــردد.
منجــر بــه وا کنــش کالمــی (پاســخ مجــدد) یــا وا کنــش رفتــاری 8م 
ســازهانگاران بــا طــرح چنیــن مباحثــی از یــک نتیجــۀ مهــم پرد هبــرداری کــرده و آن عبــارت
اســت از اینکــه هرچــه رمزهــا یــا معانــی فیمابیــن فرســتنده و گیرنــدۀ آن ،از اشــترا کات بیشــتر و
مشــابهتری برخــوردار باشــد ،امــکان فهــم ،اشــترا ک نظــر ،برقــراری بهتــر ارتبــاط ،همســویی و
اقنــاع نظــری 9و در نهایــت همســویی وا کنشــی و رفتــاری میــان دو فــرد یــا مجموع ـهای از افــراد
متــر اینکــه اشــترا ک معانــی کــه بــه صــورت رمزهــای
انســانی نیــز بیشــتر خواهــد شــد و از آن مه 
معنایــی 10و زبانــی 11در جریــان انتقــال پیــام مبادلــه میگــردد ،در بســتر اشــترا ک فرهنگــی صــورت
میگیــرد؛ ایــن مســئله بــه منزلــۀ ایــن اســت کــه هــر چــه فرهنــگ و فضــای فرهنگــی 12عوامــل
کتــر باشــد ،امــکان همســویی و اشــترا ک
فرســتنده و گیرنــدۀ پیــام ،بــا یکدیگــر مشــابهتر و نزدی 
رفتــاری میــان آنــان نیــز بیشــتر خواهــد بــود و ایــن مفهــوم اصلــی ســازهانگاران از طــرح مباحــث
بیناالذهانــی و مفاهمــۀ مشــترک انســانی اســت کــه نشــان از قــدرت و تأثیــر محــوری فرهنــگ
دارد.
بــه تعبیــر دیگــر ،آن چــه کــه در تئــوری ســازهانگاری ارزش اصلــی و اساســی تلقــی میشــود،
فرهنــگ و قــدرت آن اســت کــه در همســویی یــا ســتیزه جویــی میــان افــراد و جوامــع ایفــای نقــش
میکنــد .از ایــن منظــر ،تئــوری ســازهانگاری چارچــوب اصلــی تئوریــک در ایــن پژوهــش بــوده و
تــاش میشــود کــه تحلیــل کیفــی محتــوا داخــل در دایــرۀ تئــوری ســازهانگاری صــورت پذیــرد.
1. Verbal and linguistic rules
2. Translation
3. Encryption
4. Making Sense of Messages
5. Ontological
6. Human Perceptions
7. Epistemological

8. Behavioral Reaction
9. Theoretical Persuasion
10. Semantic
11. Linguistic
12. Cultural Atmosphere
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مفاهیم
حقوق :در زبان فارسی برای معادل  Rightsو  Lawما تنها واژۀ «حقوق» را داریم .حال آنکه
 Rightsحقوقی است که به صورت طبیعی هر فردی از آن برخوردار میشود .ولی  Lawقواعد و
قوانینی است که افراد ،دولتها و ملتها بین یکدیگر وضع میکنند (ذا کریان .)11 :1392 ،در
زبان انگلیسی Rights ،در مفهوم و مضمون ،پایه سیاسی و اخالقی دارد ،در عین حال ممکن
است اشاره به امتیاز و استحقاق ویژهای داشته باشد که فرد نسبت به برخی از چیزها دارد
(مصفا .)260 :1387 ،در این پژوهش استفاده و به کارگیری واژۀ حقوق در عبارت «حقوق
فرهنگی بشر» ،معنایی معادل واژۀ التین آن یعنی  Rightsدارد .در واقع ،حقوقی که بشر
بهطور طبیعی و به دلیل طبیعت انسانی خود از آن بهره میبرد.
فرهنگ :بهرغم سیالیت مفهوم فرهنگ همچون بسیاری از واژگان حوزۀ مطالعات علوم
انسانی و تعاریف متعدد و پرشماری که از فرهنگ ارائه شده است ،در سال  1871انسان
شناسی به نام ادوارد تایلور 1در کتابی با عنوان «فرهنگ ابتدایی ،»2تعریفی از فرهنگ ارائه
کرد که الهام بخش بسیاری از نظریه پردازان مرتبط و مورد قبول برای مدتهای مدیدی
واقع شد .وی عرصۀ پذیرش فرهنگ را بسیار گستردهتر میبیند و فرهنگ را اینگونه تعریف
میکند« :به مجموعهای شامل آ گاهی و شناخت ،باورها و اعتقادات ،هنر ،ارزشها ،آداب
و رسوم ،قوانین ،اخالق و تمامی عادات و استعدادهایی که فرد به عنوان عضوی از جامعه
میپذیرد ،فرهنگ گفته میشود ».پیشینه و سیر تاریخی پیدایش فرهنگ به عنوان یکی از
موضوعات مهم در اسناد گونا گون و مورد وثوق اعضای ملل متحد موضوعی است که به زمان
تصویب منشور سازمان ملل متحد در  26ژوئن  19453بر میگردد.4
حقــوق فرهنگــی بشــر :اصطــاح حقــوق فرهنگــی بشــر ،در اســناد بینالمللــی گونا گــون
بــه كار رفتــه ولــی تا كنــون تعریــف واضــح و جامعــی کــه مــورد اجمــاع بینالمللــی باشــد ،ارائــه
1. Edward Burnett Tylor
)2. Primitive Culture (1871
3. Charter of The United Nations, San Francisco, 1945
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 .4منشور سازمان ملل متحد نخستین سند بینالمللی بود که در بند  3ماده  1و در بیان مقاصد ملل متحد ،به حصول
همکاری بینالمللی در حل مسائلی که دارای جنبۀ فرهنگی هستند ،بند (ب) ماده  13و در تبیین وظایف و اختیارات مجمع
عمومی ،فراهم نمودن موجبات انجام مطالعات و صدور توصیههایی در زمینۀ ترویج همكاری بینالمللی در رشتههایی
از جمله فرهنگی ،بند (ب) ماده  55و در همکاری اقتصادی و اجتماعی بینالمللی به لزوم تشویق توسط سازمان ملل
متحد در زمینۀ همكاری بینالمللی فرهنگی و آموزش ،بند  1ماده  57و تأسیس مؤسسات تخصصی با مسئولیتهای وسیع
بینالمللی در زمنیههایی از جمله فرهنگی ،بند  1ماده  62و اختیارات و وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی در ارائه گزارش
و توصیه در مسائلی از جمله مسائل فرهنگی به کشورهای عضور سازمان ملل و در نهایت بند (الف) ماده  73به تأمین
پیشرفتهای گونا گون سرزمینهای غیرخودمختار توسط اعضای ملل متحد بر اساس فرهنگ سکنۀ آن اشاره کرده است.

موانع رشد ،توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر

نگردیــده اســت .بــا اینحــال ،خانــم فریــده شــهید 1نخســتین گزارشــگر ویــژۀ ســازمان ملــل
متحــد در زمینــۀ حقــوق فرهنگــی بشــر ،2در اولیــن گــزارش خــود 3بــه مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد ،تعریــف شــفافی از حقــوق فرهنگــی را ارائــه نمــود .وی حقــوق فرهنگــی را محافظــت
کننــده و دربردارنــدۀ:
4
 .1خالقیــت انســان بــا تمــام تنــوع و شــرایطی کــه میتــوان آن را عملــی کــرد ،توســعه داد و
دســت یافتنــی کــرد؛
 .2انتخــاب ،بیــان و پیشــبرد هویتهــا کــه شــامل حــق انتخــاب عــدم عضویــت در یــک
جمــع خــاص ،همچنیــن حــق خــروج از یــک مجموعــه و مشــارکت برمبنایــی برابــر در جریــان
پروســۀ تعریــف هویــت؛
 .3حقــوق افــراد و گروههــا در مشــارکت و عــدم مشــارکت در زندگــی فرهنگــی مــورد نظــر خــود
و انجــام فعالیتهــا و اقدامــات فرهنگــی خــاص خــود؛
 .4حق تعامل و تبادل [فرهنگی] ،فار غ از وابستگی گروهی و مرزی؛
 .5حــق بهرهمنــدی و برخــورداری از دسترســی بــه هنرهــا ،دانــش از جملــه دانــش علمــی و
میــراث فرهنگــی فــردی خــود و همچنیــن دیگــران؛
 .6حــق مشــارکت در تفســیر ،تدویــن و توســعۀ میــراث فرهنگــی و در بازآفرینــی هویتهــای
فرهنگــی (.)287, para7/undocs /A/67
رشــد :در زبــان فارســی بــه معنــای نمــو کــردن و بــه کمالگراییــدن (دهخــدا:1377 ،
 )12084و معــادل واژۀ التیــن  Growthدر زبــان انگلیســی اســت کــه بــرای آن معنــای «تکامــل»
و «پیشــرفت جلورونــده )Merriam Webster( »5و «افزایــش انــدازه یــا اهمیــت چیــزی»6
( )Cambridge Dictionaryذ کــر شــده اســت.
توســعه :در زبــان فارســی بــه معنــای فراخــی و وســعت (دهخــدا )7130 :1377 ،و معــادل
واژۀ التیــن  Developmentدر زبــان انگلیســی اســت کــه بــرای آن معنــای «عمــل ،فراینــد یــا
نتیجــۀ بســط دادن توســعۀ ایدههــای جدیــد» ( )Merriam Websterو «رونــدی کــه در آن
چیــزی پیشــرفتهتر میشــود» ( )Cambridge Dictionaryذ کــر شــده اســت.
)1. Farida Shaheed (2009-2015
2. UN Special Rapporteur in Field of Cultural Rights
)3. Report of The Special Rapporteur in The Field of Cultural Rights (A/67/287
4. Human Creativity
5. Progressive Development
”6. “An Increase in The Size or The Importance of Something
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روش پژوهش
گردآوری دادههای این پژوهش به روش کتابخانهای و با مطالعۀ کتب ،مقاالت و گزارشات
علمی منتشر شده ،انجام پذیرفته است .ابزار گردآوری دادهها فیشبرداری و روش تحلیل
ِ
دادهها نیز به روش تجزیه و تحلیل کیفی محتوا میباشد .همچنین در این پژوهش تالش
شده تا از اسناد بینالمللی مرتبط و نیز گزارشات گزارشگران ویژۀ سازمان ملل در زمینۀ حقوق
فرهنگی ،در تحلیل کیفی محتوا بهره گرفته شود.

یافتههای پژوهش
الف) موانع رشد حقوق فرهنگی بشر
استیالی تاریخی ارزشهای رئالیستی بر روابط بینالملل
واقعگرایی از رویکردهایی است که برای مدت طوالنی به عنوان پارادایم حا کم در مطالعۀ
سیاست بینالملل مورد توجه قرار گرفته است[ ،بهگونهای که] شکل کالسیک واقعگرایی
در اثر توسیدید1 2در  27قرن پیش منعکس شده (قوام )79 :1393 ،و وی از نخستین
اندیشمندانی است که اندیشۀ واقعگرایی را در روابط بین واحدهای سیاسی جهان مطرح
کرده است (سیفزاده .)143 :1393 ،نه تنها این عقیدۀ توسیدید که «حق  ...فقط در میان
برابرها مطرح است ،حال آن که اقویا آنچه را که میتوانند انجام میدهند و ضعفا از آنچه
ً
میخواهند رنج خواهند برد ».نشان میدهد که بنیان واقعگرایی بر نگاه غالبا توام با بدبینی
اخالقی( 3مشیرزاده )75 :1394 ،به مقولۀ «حقوق» استوار شده ،بلکه برای مدتها مطالعه
سیاست بینالملل تحت تأثیر رئالیسم ،باعث کم توجهی به ابعاد «فرهنگی» و هنجاری
الگوهای رفتاری بازیگران [نیز] شده است (خضری.)78 :1388 ،
4
با ورود رئالیسم به حوزۀ علم حقوق ،مکتب رئالیسم حقوقی شکل گرفت که متاثر از
آموزههای اثباتگرایان حقوقی 5به «شناخت حقوق بر اساس آن چه که هست و نه آن چه که
باید باشد» ( )Ratnapala, 2009: 21اعتقاد داشت .از نظر رئالیستها واقعیت در نظام بینالملل
آنارشی است و آنارشی نیز خود مدلول 6ماهیت ذاتا شرور و پست یکایک افراد انسانی است؛ از
1. Thucydides
)2. Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου (History of the Peloponnesian War-404–431 BC
کلبیگرایی 3. Cynicism
4. Legal Realism
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5. Legal Positivism
6. Signified
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این رو حقوق نیز باید بر اساس واقعیتهای اجتماعی -یعنی با نظر به بدذاتی انسانها -مورد
تاسیس ،تدوین و اجرا قرار گیرد.
بدبینی به طبیعت و ذات انسانها به عنوان سنگ بنای اعتقادات رئالیسم موجب شد
ً
تا اوال فرد انسانی ،منافع و مصالح وی جایگاه خاصی در میان ارزشهای اساسی رئالیسم
نداشته باشد و به جای آن ،دولت با بهره گیری از اصل خودیاری ،در یک نظام آنارشیک
بینالمللی ،مصالح دولت (ونه مصالح فردی و انسانی) را بر اساس خردگرایی- 1که همانا
ً
بیشینهسازی قدرت است -دنبال نماید .ثانیا ،نیازها و حقوق اولیه و اساسی انسان به عنوان
ً
مبنایی طبیعی برای حقوق بشر از اهمیت درخوری برخوردار نگردد .ثالثا ،فرد انسانی اهمیت
چندانی برای بازیگری در عرصۀ سیاست ،روابط بینالملل و حقوق بینالملل نداشته باشد و
بدین ترتیب عرصه برای نقشآفرینی بازیگران دولتی محفوظ باقی بماند .رابعا ،فرهنگ ،هنر و
اخالقیات به عنوان سیاست ادنی 2یا اهداف و سیاستهای دانی در نظر گرفته شده و اشتغال
به آنها محلی از اعراب و افتخار نداشته باشد.
ارتباط این نظریه با حقوق و علیالخصوص حقوق بینالملل نیز به دالیل متعددی مخدوش
بود .به گونهای که تئوری واقعگرایی ،تکیه و اطمینان به حقوق بینالملل برای تامین امنیت
و صلح را فینفسه خطرنا ک میدانست ،زیرا رئالیستها معتقد بودند که حقوق بینالملل،
واقعیتهای اساسی قدرت ـ که همان روابط منازعهآمیز و منفعتطلبانه و تضادجویانه است ـ
را نادیده میگیرند (کریمیفرد .)318 :1394 ،واقعگرایان آن چنان بر حفظ منافع دولتها به طور
جدا گانه تأ کید میورزند که نمیتوانند تصور کنند که با وجود فواید و امتیازهایی که از طریق
همکاری و عضویت در سازمانها و رژیمهای بینالمللی نصیب آنها میشود ،دولتها برای حفظ
نظم بینالمللی از منافع خویش دست بردارند (قوام)92 :1393 ،؛ بنابراین ،طبیعی است که این
مکتب فکری ،با مقولهای همچون حقوق و حقوق بینالملل و حقوق بشر بیگانه باشد.
درزمینۀ تفکری رئالیسم ،همکاری برای بهرهمندی مشترک بسیار مشکل است ،زیرا اعتماد
وجود ندارد ،افقهای زمانی محدودند و دولتها نسبت به نیات آینده یکدیگر نامطمئن هستند؛ به
عبارتدیگرترساز استثمار شدنتوانوابستگیمتقابلرابهبرانگیختنهمکاریوشکلگیریهویت
جمعی محدود میسازد (صراف یزدی و صبری .)44 :1391 ،این درحالی است که مکانیسم اصلی
اجراییشدنحقوقفرهنگیبشرهمچونسایرمقوالتحقوقبشر،هموارهمبتنیبراصلهمکاری
بینالمللی،تفویضپارهایازاختیاراتملیبهنهادهایچندجانبهوسازمانهایبینالمللیوسپردن
تعهدات الزم به رژیمهای حقوقی بینالمللی است؛ اما با اینحال ،واقعگرایان با طرح دستاویزگونۀ
1. Rationalism
2. Low Politic
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موضوعی همچون آنارشی در روابط بینالملل ،چنین اقداماتی را بیفایده خوانده و چنین امضایی
پای تعهدات بینالمللی را کاهندۀ قدرت دولت و تعهدی نابجا میدانند که نه تنها کاری از پیش
نمیبرد ،بلکه از قدرت دولت ـ که از ارزشمندترین اصول رئالیسم میباشد ـ نیز میکاهد.
در حالی که اساسا نظریههای رئالیسم و نئورئالیسم به عنوان «نظریههای خردگرا »1نقطۀ
تمرکزشان بر محور امور سیاسی و امنیتی قرار دارد و به همین دلیل در ظاهر عنایت خاصی به
امور فرهنگی ندارند (رضایی و ترابی )64 :1389 ،و سنت غالب رئالیستی روابط بینالملل،
معتقد است همه رفتارهای انسان مشمول منطق سیاست قدرت 2در نظام بینالملل است،
دشوار است که به جهان بنگریم ولی اهمیت فرهنگ را نبینیم .در حقیقت نظریۀ روابط
بینالملل عمدتا بر اسطورهها ،فرهنگ و ایدئولوژی متکی است[ ...و] اصوال بدون توجه
به عناصر هنجاری و ارزشی نمیتوان به ارائۀ نظریهای مبادرت نمود (خضری)78 :1388 ،
به عبارت دیگر ،نمیتوان این مطلب را انکار کرد که در طول مدت نظریه پردازی در روابط
بینالملل ،عمال نظریه پردازان به اسطورهسازی مبادرت نموده و در چارچوبهای هنجاری و
فرهنگی الگوهای رفتاری گونا گون را توضیح دادهاند .تحت این شرایط ،گزارهها و مفروضاتی
را که آنان نظریههای خویش را بر اساس آن بنا مینمایند ،برخاسته از هنجارهاست (قوام،
 .)128 :1393در حقیقت ،واقعگرایان بدون آن که بدانند ،تحت تأثیر اندیشهها و ارزشهای
فرهنگی دوران خود قرار داشته ولی هرگز به فرهنگ و قدرت آن که توانسته بود در سازوکار
اندیشهای آنان نفوذ یافته و تأثیر گذار باشد ،توجهی نداشتند.
رئالیستها ا گرچه برای مسئلۀ بقا و امنیت اهمیت و ارزش واالیی قائلاند ،اما همواره از
نقشی که عدم تحقق حقوق فرهنگی ملتها بر بیثباتی ،نا آرامیها و نارضایتیها و جنبشهای
مطالبهگرایانۀ اجتماعی و قدرت تأثیرگذاری بحرانهای فرهنگی بر تهدید امنیت ملی و بقای
دولت غافل شده اند .بحران فرهنگی عبارت از «تخدیش هر یک از ارزشهای مشترک ،آداب و
رسوم ،دین و آیین ،هویت ،سنن و هنجارها ،میراث مادی ،معنوی و فرهنگی و سبک زندگی
هر ملت و همچنین نقض حقوق فرهنگی بشری آنها است [که] در هر یک از موارد مذکور ،در
پی وارد آمدن خدشه و یا آسیب و یا هرگونه تغییری که منجر به خروج از وضعیت طبیعی
آنها شود ،بحران فرهنگی آغاز و در طول زمان موجب گسترش میزان تهدید و تأثیر آن خواهد
شد (طاهری حاجیوند )81 :1397 ،و این مسئله یکی از نقاط ضعف اندیشۀ واقعگرایی در
مواجهه با فرهنگ و مسائل فرهنگی به شمار میرود .اهم ارزشهای رئالیستی و تأثیرات آن بر
نظام بینالملل ،حقوق بشر و حقوق فرهنگی بشر در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
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1. Rational Theories
2. Political Logic of Power

موانع رشد ،توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر
جدول  .1تأثیرات استیالی طوالنی مدت ارزشهای اساسی رئالیسم بر «نظام بینالملل»،
«حقوق بشر» و «حقوق فرهنگی بشر»
اثر بر حقوق
فرهنگی بشر

اثر بر حقوق بشر

اثر بر نظام بینالملل

ارزشهای اساسی
رئالیسم

توسعۀ نامتوازن حدود اختیارات دولتها
کاهــش نقــش و بازیگــری ســایر بازیگــران مؤثــر موجــود در نظــام
بینالملــل از جملــه ســازمانهای بینالمللــی ،شــرکتهای
چنــد ملیتــی و افــراد انســانی
کاهش نظارت بر عملکرد داخلی دولتها به خصوص در
قبال جان اتباع و شهروندان انسانی

دولتی شدن
فرهنگ

مقاومت واحدهای
ملی در برابر الزامات کاهش همگرایی بینالمللی و افزایش وا گرایی
بینالمللی
و  Erga Omnesکاهش تعهدات بینالمللی
نظام جهانی
تقویت اصل حا کمیت ملی دولتها
حقوق بشر
ناتوانی دولتها در حل مسائل و بحرانهای بینالمللی

دولتگرایی

عدم استلزام دولتها به پاسخگویی
افزایش احتمال بروز جنگ و درگیری و ناتوانی دولتها در
حفظ صلح و امنیت بینالمللی
تبدیل نوع رابطۀ مردم و حا کمیت به رابطۀ مالکیتی
افزایش تعارض منافع
افزایش آنارشی در ساختار نظام بینالملل
کاهش امنیت
فرهنگی

اقتدار گریزی و
خروج از پیمانها و
موازینبینالمللی از بین رفتن اعتبار سازمانها و نهادهای چندجانبه و
بینالمللی
افزایش یکجانبهگرایی و کاهش چندجانبهگرایی

خودیاری

کاهش اعتبار رژیمهای حقوقی و معاهدات بینالمللی

حا کمیت
رویکردهای
تعقیبی و تنبیهی
در فرهنگ و
حقوق فرهنگی
بشر

تخفیف وجدان
مشترک بشری،
حیثیت و
کرامت انسانی
و قبح زدایی از
جنایات علیه
بشریت با افزایش
ضریب احتمال
سیستماتیک
شدن آنها

بدبینی به نقش آفرینی و بازیگری انسان در سیاست،
نظام بینالملل و حقوق بینالملل
بدبینی به محوری بودن نقش واهمیت انسان به عنوان
مبنای امور
بیتوجهی به حقوق و آزادیهای اساسی بشر
بیتوجهی به تامین امکانات رشد استعدادهای بشری
در پی نگاه اصالح ناپذیری به ذات و طبیعت انسانی

بدبینی به ذات
انسان

توجیه سیاستها و تصمیمات ضدبشری و غیرانسانی
با استناد به ماهیت ناصواب طبیعت بشر
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غلبۀ معادالت مادیگرایانه بر معناگرایانه
به حاشیه رانده شدن اخالق و ارزشهای اخالقی و معنوی
ک ــاه ــش اهمیــت فـــرهنــــگ و رویکـــردهـــــای هنجــــــاری و
بیناالذهانــی

زائد نگری و
غلبهی منافع
لوکس پنداری به
فرهنگ و حقوق ابرقدرتهابرمنافع نظامی و امنیتی شدن روابط بینالملل
بشریت
فرهنگی بشر
سرمایه گذاریهای گستردۀ تسلیحاتی

خردگرایی
قدرتگرایی
بیشینهسازی
قدرت

به راه افتادن رقابت تسلیحاتی
کاهش اهتمام به مسئلۀ صلح و ارزشهای بشری
فاصلهگیری از حکمرانی مطلوب
افزایش تضاد و تعارض منافع
افزایش احتمال بروز جنگ

نادیدهانگاری
حقوق فرهنگی
بشر

عبور از
مکانیسمهای
افزایش اقتدارگرایی و دیکتاتوری
بینالمللی و اشاعۀ
و توتالیتاریانیسم منطقهای و بینالمللی
«رویۀ مقابله به
مثل» در رفتار کاهشاعتبار و کارآمدینظاماتتأمیندستهجمعیامنیت
بینالمللی دولتها
دسته بندی عدالت در زمرۀ مسائل شعاری و آرمانگرایانه

بیاعتمادی به
حقوق و حقوق
بینالملل

افزایش نظام هیرارشی یا سلسله مراتبی در سطوح داخلی
و وضعیت آنارشیک در نظام بینالملل
نژاد باوری و
ناسیونالیسم
فرهنگی
کاهش قدرت
و نقش محوری
فرهنگ
افزایش
تهاجمات
فرهنگی

افزایش ابتال
به قوم مداری
و داروینیسم
اجتماعی

توجیه ابزار غیرانسانی برای رسیدن به اهداف ملی
(به هر بها)
غلبه یافتن ارزش اهداف ملی
بر ارزش اهداف نوعدوستانه و بینالمللی بشری

اولویت یافتن
سیاست
منطق
به حاشیه رانده شدن اهمیت اهداف فرهنگی
قدرت
بر عناصر هنجاری
قبح زدایی از
جنگ و خشونت
ساختاری

کاهش ابتکار عمل دولتها
و اشتغال همیشگی آنان به حالت پدافندی و دفاعی
تنزل شان آرمانهای رفاهگرایانه و رفرم طلبانه

بقا

تفکیک موضوعات
سیاست به اعلی
و ادنی
اعتقاد به
گریزناپذیری جنگ

به طور اجمالی میتوان تسلط و سیطره طوالنی مدت ارزشهای اساسی رئالیسم بر
فضای روابط بینالملل و تأثیرات سوء و موانعی که بر سر راه ارتقاء اهمیت و جایگاه حقوق
فرهنگی بشر ایجاد کرده را در نمودار  3خالصه کرد:
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ﺣﻘﻮق ﻓﺮھﻨ�ﯽ ��ﺮ
نآن ﺑﺮ
ﺛﲑات
ت
فضای أ
�ﻨﺎﳌﻠﻞ و
اساسیرواﺑﻂ
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی
رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ
ارزش ھﺎی
ﻣﺪت
 .۱اﺳﺘﯿﻼی ﻃﻮﻻﱏ
الملل و
روابط بی
رئالیسم بر
های
اﺳﺎ�ارزش
طوالنی مدت
استیالی
نمودار .3

اﻻذھﺎﱏ و ��ﺶ ﻓﺮھﻨﮓ در ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎزه اﻧ�ﺎرﯾﻨﻤﻮدار
ﺑﲔ
دﯾﺎ�ﺮام ﻓﮫﻢ
بشر
فرهنگی
تأثیرات آن بر حقوق

بدبینی جامعۀ جهانی به رویکردهای ایده آلیستی 1با آغاز جنگ جهانی دوم
پس از جنگ جهانی اول و افزایش عاطفیگرایی ،2نظریه پردازان ،خواهان تغییر تمامی این
اصول قدیمی بودند ،این عاطفیگرایی از نظر واقعگرایان منجر به ایجاد میل شدیدی برای
تغییر عینیت 3شد .این اندیشمندان به نهاد نیک بشر و امکان تغییر در شرایط و جلوگیری
از شروع دوبارۀ جنگ باور داشتند .همین اعتقاد از منظر واقعگراها دلیل آرمانگرایی آنها به
حساب میآمد .به این ترتیب ،ویژگیهای چون عقلگرایی ،پیشرفت ،ارادهگرایی و اعتقاد به
نهاد نیک بشری و تکیه به اصول اخالقی به عنوان خطوط اصلی تفکر آرمانگرایی رسمیت
1. Idealistic Approaches
2. Romanticism
3. Objectivity
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یافت .این مفاهیم در روایت واقعگرایانه هم معنا با دوری از واقعیت و رویا پردازی قلمداد شد
(جوانشیری )7 :1395 ،و بسیاری از اندیشمندان رئالیست ،مبانی تئوریک این مکتب ظهور
یافتۀ دوران مابین دو جنگ جهانی که از اواخر جنگ جهانی اول تا دهۀ  1930بر فضای روابط
بینالملل مسلط شده بود را به باد انتقاد و تشکیک گرفته و حتی آنان را مسببان اصلی بروز
جنگ جهانی دوم نامیدند.
در واقع مخالفان آرمانگرایی ،همچونای اچ کار ،1معتقد بودند که آرمانگرایان با غرق
شدن در موضوعات انتزاعی ،بدون توجه به تحلیلهای عملی ،عمدتا آنچه را آرزو میکردند به
عنوان واقعیات موجود در روابط بینالملل تصور کردند (قوام.)69 :1393 ،
از سوی دیگر ،با طرح تئوری حقوق بشر که در پارهای موارد ،الهام گرفته از آرمانگرایان ،توجه
به هنجارهای حقوق بینالمللی و ورود ارزشهای اخالقی به دنیای سیاست را از ویژگیهای
اساسی خود قلمداد مینمود ،موجب گردید تا یک بار دیگر نگرانیهای اندیشمندان مخالف
برانگیخته شود و این ترس به وجود بیاید که شاید توجه و اشتغال دوباره دولتها به چنین
مفاهیمی در روابط بینالملل ـ که به تعبیر آنها غیرمهم بودند ـ موجب غفلت از مسائل مهمتر
و حیاتیتر ـ مثل سیاست قدرت ـ گردد و درنهایت همچون دوران تسلط آرمانگرایی ،وقوع یک
جنگ غافلگیر کنندۀ دیگری دور از انتظار نباشد؛ بنابراین ،از یک سو از طرح نظریاتی همچون
حقوق بشر و از سوی دیگر از طرح حقوقی همچون حقوق فرهنگی در درون نظام جهانی حقوق
بشر ،چندان استقبالی صورت نمیگرفت و آنها در زمرۀ تجمالت سیاسی 2پنداشته میشدند.
عدم امکان رشد آرمانهای سوسیالیستی در دایرۀ قدرت جهانی
بر اساس برخی دسته بندیهای صورت گرفته از انواع حقوق بشر که معروفترین آن را کارل
واسا ک 3ارائه کرده است ،حقوق نسل اول ،درواقع ،عبارت از خواست دولتهای توسعه
یافته و قدرتمند جهان و ناشی از آرمانهای لیبرالیستی آنان بوده است؛ اما حقوق نسل دوم
حقوقی است که از رشد آرمانهای سوسیالیستی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
در مقابل حقوق مدنی و سیاسی ،برخاسته از آرمانهای لیبرالی ،سرچشمه گرفته است
(کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران )5 :1391 ،یو آن گالتونگ 4در کتاب خود ،5نسل یکم
حقوق بشر را متعلق به طبقۀ مرفه و نسل دوم را نشانۀ طبقۀ کارگران معرفی مینماید و ریشۀ
)1. E. H. Carr )Edward Hallett Ted Carr
2. Political Luxuries
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آن را از لحاظ مبنا در این طبقۀ خاص میداند (ذا کریان.)220-222 :1393 ،
ترتیبات جدید ملل متحد برای قدرتهای فاتح جنگ در ساختار سازمان ملل پس از
جنگ جهانی دوم ،اعم از عضویت دائم قدرتهای بزرگ در شورای امنیت ،دارا بودن حق
وتو و موسعبودن برداشتها و قرائتهای کلی و نامحدود شورای امنیت در تفسیر حدود
اختیارات و صالحیتهای خود ،عدم برخورد عادالنه با تخلفات منشوری قدرتها در بستر
سازمان ملل متحد ،موجب شد تا نفوذ و تأثیرگذاری قدرتهای بزرگ جهان در بسیاری از
امور سازمان ملل متحد افزایش یافته و دولتهای سوسیالیستی و شرقی که خواهان تحقق
آرمانهایشان از جمله حمایت و ارتقاء حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده و همواره
بر اهمیت این دسته از حقوق بشر تأ کید داشتند ،با نا کامی روبرو شده و راهی جز حضور و
تأثیرگذاری بر تصمیمات غیرالزامآور مجمع و یا توصیههای غیراجباری نشستهای در سطح
کارشناسی کارشناسان خود نیافتند.
بدینترتیب ،میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به دالیل مختلف از جمله
غالببودن دیدگاههای لیبرال غربی در سطح جهانی و یا حتی شاید نقش فعاالنه دولت در
تحقق این حقوق و هزینهبرداربودن آنها چندان مورد توجه آنها قرار نگرفت (کمیسیون حقوق
بشر اسالمی ایران)8 :1391 ،؛ بنابراین ،این دسته از حقوق ،حتی پس از تاسیس سازمان ملل
متحد و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز کمتر فرصت بروز و ظهور در دایرۀ قدرت جهانی
ً
را یافته و از این حیث ،غالبا جزو حقوق رشدنیافته و نادیدهانگاشته شده تلقی میگردند .در
این میان ،حقوق فرهنگی در مقایسه با حقوق اقتصادی و اجتماعی ،جایگاه نامطلوبتری
داشته و نسبت به سایر حقوق نسل دوم ،رشد کمتری یافته است.
عدم توجه کافی به مبانی انسانشناختی حقوق فرهنگی بشر
ا گرچه که تدوینکنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر از یک سو و تصویبکنندگان آن از سوی
دیگر ،در جریان مذا کرات تدوین اعالمیه ،بارها از حقوق طبیعی به عنوان منبع حقوق بشر
سخن به میان آورده و به آن استناد میکردند ،ولی شواهد موجود نشان دهندۀ این است که
هر دو گروه تدوینکنندگان و تصویبکنندگان ،بهرغم اشراف بر ضرورت تصویب مفاد اعالمیه،
از مبنای انسانشناختی حقوق بشر شناخت دقیقی نداشتند .وجود چنین نقصی در شناخت
از حقوق بشر در مورد میثاقین منضم به اعالمیه نیز به چشم میخورد.
این مسئله به خصوص درزمینۀ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در جریان تدوین
متن میثاق آن به وضوح دیده میشود تا جایی که یکی از تشکیکهای مطرح شده در زمان
تصویب میثاق دوم ،طرح این ادعا است که حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی دارد که به
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استقالل عمل و آزادی فردی میپردازد و توجیه کنندۀ حقوق مدنی و سیاسی است و نه
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .در واقع تلقی بر این است که حقهایی که نسل دوم
و نه نسل اول هستند از خاستگاهی متمایز بر میخیزند و منطق نظری متفاوت و حتی
متعارضی دارند .ادعای اساسی دوم این است که حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فاقد
خصائص ضروری جهانشمولی و اطالق هستند (کریون .)36 :1387 ،در واقع آنان در شرایط
زمانی خاص تصویب اعالمیه ،فقط میدانستند که این حقوق به لحاظ تاریخی و تجربی از
جملۀ حقوق و آزادیهای اساسی انسانی شناخته شده هستند ولی کمتر به مبنای این
حقوق و میزان تطابق آنان با ذات و طبیعت آدمی اندیشیده شد.
این در حالی است که تدوینکنندگان اعالمیه ،پیش از تهیه و تدوین آن ،با ارسال
درخواستی به انجمن انسانشناسان امریکا ،1پاسخ یک سئوال را از آنان پرسیدند و آن سئوال
این بود« :چه پیشنهادهایی میتوان داد تا اعالمیه برای تمام انسانها قابل اجرا شود و
ارزش صرفا حقوقی ،آن هم منحصر به کشورهای غربی و امریکایی تبدیل
به بیانیه ای ،با
ِ
نشود؟» و پاسخ انجمن انسانشناسان امریکا به طور گستردهای بر روی یک کلمه متمرکز
شده و آن هم عبارت است از «فرهنگ»! در واقع آنچه که در بیانیۀ انجمن انسانشناسان
امریکا ـ که در پاسخ به درخواست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود ـ ذکر گردید ،توجه
به حفظ فرهنگها و عدم تالش تدوینکنندگان اعالمیه برای یکسان سازیهای فرهنگی و از
پس اجرای این اعالمیه بوده است (American Anthropologist
بین بردن تنوع فرهنگها در ِ
.)Association, 1947: 541-542
بــا اینحــال ،پژوهشهــای جدیــد نشــان میدهــد انســان موجــودی اســت فرهنگــی .او نــه
تنهــا بــه لحــاظ ســاختار جســمانی ،فیزیولوژیکــی و حتــی بیولوژیکــی ،بلکــه بــه لحــاظ ذهنــی و
روانــی نیــز موجــودی بــا فرهنــگ اســت و بــا فرهنــگ بــه حیــات خــود ادامــه میدهــد .بررسـیهای
دیرینــه شناســی منجــر بــه کشــف ســنگوارههای انســانهای ابتدایــی در افریقــا نشــان میدهــد
بیــن  2/5تــا  3میلیــون ســال اســت کــه انســان بــا فرهنــگ زندگــی میکنــد .برخــی اندامهــای
انســان دارای کارکــرد مضاعفــی نیــز میباشــند کــه آن کارکــرد فرهنگــی 2بــوده و از آن اعضــا ،بــا
نــام اندامهــای فرهنگســاز بــدن 3نــام میبرنــد .درواقــع انسانشناســان بــرای ایــن اندامهــا یــک
کارکــرد دوگانــۀ زیســتی ـ فرهنگــی در نظــر میگیرنــد و همیــن ســرآغاز مباحــث علمــی نوینــی اســت
)1. American Anthropologist Association(AAA
2. Cultural Function
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کــه میتوانــد منشــأ پیدایــش علــم نوینــی بــا عنــوان «بیولــوژی فرهنگــی انســان »1باشــد .در
حقیقــت آنهــا معتقدنــد کارکــرد فرهنگــی اندامهــا و دســتگاههای بــدن انســان ،فرهنگســازی و
فرهنگپذیــری اســت و هــدف نهایــی آنهــا ،زندگــی شــرافتمند ،انســانگونه و بــا فرهنــگ انســان
اســت( 2طاهــری حاجیونــد و جمالــی.)92-89 :1395 ،
با طرح روایات فوق از منشأ انسانشناختی حقوق فرهنگی بشر و اینکه این حقوق
بخشی از نیاز اولیه و اساسی بشر برای یک حیات شرافتمند است ،نمی توان پذیرفت که
حقوق فرهنگی بشر از مقوالت غیرطبیعی و ناالزم بشر تلقی شده و پر واضح است که سهم
قابل توجهی از عدم رشد حقوق فرهنگی بشر ناشی از عدم توجه به مبنا و منشأ طبیعی و
انسانشناختی این حقوق بوده است.
طرح موضوع تفکیکناپذیری 3حقوق بشر
روح حا کم بر حقوق بشر ،مذا کرات جلسات پیشنویس اعالمیه ،تأ کید تدوینکنندگان آن
و همچنین اصول اعالمیه ،همواره بر جهانشمولی ،سلبناشدنیبودن ،انتقالناپذیری،
عدم تبعیض ،بههمپیوستگی و تفکیکناپذیری حقوق بشر تأ کید دارد .در این میان ،اصل
تفکیکناپذیری حقوق بشر ،در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مورد تأ کید قرار
گرفته و اعالمیۀ کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در  1993نیز در این رابطه ،وظیفۀ دولت را
حمایت و تقویت حقوق بشر و آزادیهای اساسی جهانشمول و «غیرقابلتفکیک» میداند.
در هر صورت ،این اصل ،ا کنون بخشی از ویژگیهای اساسی حقوق بشر خوانده شده و در کنار
امتیازاتی که برای اجرا و پایبندی به حقوق بشر فراهم نموده ،موانعی نیز ایجاد کرده است .از
آن جمله ،این است که اصل تفکیکناپذیری حقوق بشر بهانۀ خوبی است برای جلوگیری از
برجستهسازی اهمیت ویژه حقوق فرهنگی.
درواقع ،همین اصل ،بهانهای شده تا به جای تمرکز بر روی این دسته از حقوق و مورد
توجه قرار دادن آن و یا برجستهسازی نقش و جایگاه حقوق فرهنگی بشر ،صرفا با افزودن نام
حقوق فرهنگی ـ بیآنکه محتوایی درخور و شایسته برای آن وجود داشته باشد ـ در کنار حقوق
اقتصادی و اجتماعی (در عنوان میثاق دوم) ،با این توجیه که اقدامات مذکور تا حدود زیادی
موجبات نقض اصل تفکیکناپذیری حقوق بشر است ،ا کتفا شده است.
1. Human Cultural Biology
 .2در این زمینه ر.ک :طاهری حاجیوند ،احسان و حمیدرضا جمالی (« ،)1395مبانی انسانشناختی حقوق فرهنگی بشر»،
مجله مطالعات میان فرهنگی.81-111 :29 ،11 ،
3. Indivisible
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ا گر چه که وحدت همۀ حقوق بشر و یکپارچگی این حقوق باید حفظ گردد و ماهیت
دو گروه (میثاق) حقوقی متفاوت است؛ اما گروه دوم هدفهایی است که میبایست مورد
حمایت قرار بگیرند (طجرلو )88-89 :1393 ،و این حمایت به وسیلۀ پرداخت حاشیهای به
حقوق فرهنگی صورت نمی پذیرد و تسلط چنین فضایی بر کاوشها پیرامون حقوق فرهنگی
بشر ،همواره مانع رشد این حقوق بوده است.
ب) موانع توسعۀ حقوق فرهنگی بشر
عدم ارائۀ تعریفی مشترک از فرهنگ
بهرغم فعالیتهای مختلف صورتگرفته در زمینۀ تعریف فرهنگ در دهههای اخیر ،اما همچنان
تصور مشترکی از فرهنگ و مشتقات فرهنگی در بین جوامع وجود ندارد .حتی با ارائۀ تعاریفی
که سازمان یونسکو در کنفرانسهای مختلف ،طی چندین سال از فرهنگ ارائه نمود ،هنوز
وفاق علمی و عملی بر روی آن صورتنگرفته است .این در حالی است که مسئلۀ «نسبیتگرایی
فرهنگی »1که در چندین سال اخیر از سوی برخی از دولتها و مجامع علمی و آ کادمیک طرح و
پایهریزی شده ،به گستردگی و پیچیدگی ابهام در تعریف فرهنگ دامنزده است.
از مهمتریـن کنفرانسهـای بینالمللـی کـه در زمینـۀ موضوعـات فرهنگـی برگـزار شـده اسـت
«کنفرانـس جهانـی دربـاره سیاسـتهای فرهنگـی »2اسـت کـه در سـال  1982توسـط یونسـکو در
مکزیکوسـیتی برگـزار گردیـد .در مقدمـه ایـن اعالمیـه آمـده اسـت« :کنفرانـس معتقـد اسـت کـه در
وسـیعترین برداشـت ،میتـوان گفـت که فرهنگ کلیتی اسـت ترکیبیافتـه از خصوصیات متفاوت
روحـی ،مـادی ،فکـری و احساسـی کـه شـاخصه یـک جامعـه یـا گـروه اسـت .فرهنگ نـه فقط هنرها
و نوشـتارها بلکـه حـاالت زندگـی ،حقـوق بنیـادی انسـان ،نظامهـای ارزشـی ،سـنتها و باورهـا را در بر
میگیـرد» (سـلیمی .)300 :1379 ،مشـاهده میشـود کـه تـا چـه انـدازه معنا و مفهـوم فرهنگ بهرغم
اینکـه در نـگاه ابتدایـی سـهل و بسـیط بـه نظـر میرسـد ،دارای غمـوض و پیچیدگیهایـی اسـت و
شـاید همیـن امـر باعـث شـده کـه تا کنـون در حـوزۀ حقـوق فرهنگـی توفیـق چندانی به دسـت نیاید
(داوری.)81 :1389 ،
با اینحال ،تالشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته اما کشورهای جهان و اعضای
سازمان ملل متحد ،هنوز به سند جامع ،یکپارچه و متفق القولی بر سر تعریف بینالمللی
فرهنگ نرسیدهاند که در این زمینه سازمان یونسکو از وظیفۀ خطیر و منحصر به فردی
برخوردار میباشد.
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1. Cultural Relativism
2. UNESCO World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982
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عدم ارائۀ تعریفی مشترک از حقوق فرهنگی بشر
وضعیت نابسامان اشترا ک نظر جهانی بر سر تعریف حقوق فرهنگی بشر نیز در بسیاری از
جهات وابسته به تعریفی است که از «فرهنگ» صورت میپذیرد و از این جهت با عدم اجماع
جامعۀ جهانی در تعریف فرهنگ ،مشابهتهایی دارد؛ لیکن با این تفاوت که ا گر تعریف
فرهنگ دههها و سالهاست که موضوع مباحثات و مناظرههای بینالمللی مختلفی در میان
تئوریپردازان حوزههای مختلف علمی بوده است ،موضوع حقوق فرهنگی بشر صرفا از 10
دسامبر  1948و پس از تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مطرح و ا گر آن را از زمان اجرایی
شدن میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بشر در نظر بگیریم کمتر از سه
دهه است که مورد بحثهای پرا کنده واقع شده است .بنابر این ،بهتر است موضوع تعریف
حقوق فرهنگی بشر را بیشتر ،یک موضوع ناپخته و جدید بینالمللی بدانیم تا موضوعی که بر
سر تعریف آن توافقی صورت نگرفته است.
با اینحال ،افتادن در ورطۀ تعریف حقوق فرهنگی تا حدی مانع ترویج و گسترش این
حقوق شده است (استاماتوپولو .)24 :1392 ،طبیعی است سازمان یونسکو به عنوان نمایندۀ
ملل متحد در زمینههای فرهنگی ،میبایست ماموریت خود در زمینۀ رفع موانع توسعۀ
حقوق فرهنگی بشر را با ارائۀ تعریفی جامع و واحد از آن آغاز نماید .البته به طور پرا کنده،
فعالیتهایی در این زمینه در سالهای بعد از تشکیل سازمان یونسکو صورت گرفته است،
ولی اغلب این تالشها یا حاصل دغدغههای شخصی کنشگران بخشهای مختلف این
ً
سازمان بوده یا صرفا ماحصل انتشار نتایج پژوهشهای علمی محققان ـ مثل اعالمیه جهانی
فرایبورگ 1ـ بوده و در سطح جهانی منتشر گردیده است.
عدم ارائۀ فهرستی جامع از مصادیق حقوق فرهنگی بشر
شاید بتوان یکی از دشوار ترین گامها در ُبعد اقدامات بسترسازانه در راستای حمایت و ارتقاء
حقوق فرهنگی بشر را تعیین مصادیق حقوق فرهنگی و ارائۀ فهرستی از آن دانست .در همین
زمینه میتوان به دفتر هماهنگی فرهنگ و توسعه یونسکو اشاره کرد که برای اولین بار از
پژوهشگران خواست نوعی طبقهبندی برای حقوق فرهنگی پیشنهاد کنند .حاصل این کار،
شناسایی و تعیین پنجاه مورد به عنوان بخشهای مختلف حقوق فرهنگی بود که در یازده
دسته طبقهبندی شده بود .همچنین مؤسسه مطالعات اخالقی و حقوق بشر وابسته به
دانشگاه فرایبورگ سوئیس نیز پیش نویس پروتکل برای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و
1. Fribourg Declaration on Cultural Rights, 7 May, 2007, the University of Fribourg and 8
May, 2007.
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آزادیهای اساسی در جهت شناسایی حقوق فرهنگی را تهیه کرد كه در آن مصادیق حقوق
فرهنگی بسیار محدودتر شده بود .به عالوه ،اعالمیۀ گروهی از متخصصان و پژوهشگران
بینالمللی به نام «اعالمیۀ حقوق فرهنگی» که در سال  1995در دانشگاه فرایبورگ مورد طرح
و پیشنهاد به یونسکو قرار گرفت (جمالی.)106 :1388 ،
مصادیــق کنونــی حقــوق فرهنگــی بشــر کــه در اســناد و پژوهشهــای بینالمللــی مطــرح
شــده ،کامــل و جامــع نیســت و حتــی شــاید بهتــر اســت بگوییــم طــرح موضوعــات کلــی
همچــون «حــق مشــارکت آزادانــه در زندگــی فرهنگــی» بیشــتر از اینکــه بــه تقویــت جایــگاه حقــوق
فرهنگــی بشــر بینجامــد ،بــه ابهامــات آن دامــن زده و دولتهــا را از نزدیــک شــدن بــه آن بیشــتر
میهراســاند.
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اختالط مفهومی حقوق فرهنگی با تنوع فرهنگی
ا گر چه که تعاریف و مفاهیم دو مقولۀ «حقوق فرهنگی» و «تنوع فرهنگی »1کامل و مورد
اجماع بینالمللی نیست ،اما قلمرو مفهومی و تحدید حدود موضوعی آنان به میزان زیادی
مشخص شده است؛ با اینحال ،هنوز هم پس از گذشت نزدیک به هفت دهه از تاسیس
سازمان ملل و شش دهه از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بینالمللی منضم به
آن ،عدهای ،حقوق فرهنگی بشر را به اشتباه در قالب تعریف تنوع فرهنگی توضیح میدهند.
در واقع این گونه به نظر میرسد که از بدو طرح موضوع حقوق فرهنگی بشر ،نوعی اختالط
مفهومی ریشهداری همزاد این دو واژه شده و این مسئله تا حدودی بر توسعهنیافتگی حقوق
فرهنگی تأثیرات سوئی بر جای گذاشته است.
آن گونه که از تعاریف و مفاهیم «تنوع فرهنگی» بر میآید انتظار میرود که تنوع فرهنگی
یکی از مصادیق و ارزشهای حقوق فرهنگی و از مقوالت زیرمجموعهای آن باشد .در واقع
یکی از مصادیق حقوق فرهنگی بشر ،حفظ تنوع و تکثر فرهنگی موجود در حوزههای فرهنگی
و تمدنی جهان است؛ اما با وجود این ،مشاهده میشود که در بسیاری از موارد ،توجه به تنوع
فرهنگی ،بسیار بیشتر از خود موضوع حقوق فرهنگی است.
همچنیــن کمبــود منابــع علمــی و پژوهشــی در زمینــۀ حقــوق فرهنگــی نیــز نشــانگر عــدم
توجــه کافــی محققیــن و نیــز بیرغبتــی جامعــۀ دانشــگاهی نســبت بــه ایــن مقولــه بــوده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت در زمینههــای علمــی مشــابه همچــون موضوع «نســبیتگرایی
فرهنگــی» یــا «تنــوع فرهنگــی» بســیار بهتــر از وضعیــت موجــود منابــع علمــی در زمینــۀ «حقــوق
فرهنگــی» اســت.
1. Cultural Diversity
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پرا کندگی مبانی حقوق فرهنگی بشر در اسناد بینالمللی مختلف
بــه غیــر از منشــور ســازمان ملــل متحــد ،اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر ،میثــاق بینالمللــی حقــوق
سیاســی و مدنــی و میثــاق بینالمللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بشــر کــه اجمــاال
نکاتــی در مــورد آنهــا ذ کــر گردیــد ،حقــوق فرهنگــی را میتــوان در دیگــر اســناد مهــم بینالمللــی
مشــاهده کــرد .برخــی از ایــن اســناد عبــارت انــد از :اساســنامه یونســکو ،اعالمیــۀ جهانــی تنــوع
فرهنگــی ،کنوانســیون بینالمللــی الهــه در خصــوص حمایــت از امــوال فرهنگــی در صــورت بــروز
مخاصمــه ،اعالمیــۀ جهانــی ژوهانســبورگ در مــورد توســعۀ پایــدار ،کنوانســیون تشــکیل ســازمان
جهانــی مالکیــت فکــری ،کنوانســیون داد و ســتد غیرمجــاز (درمــورد آثــار باســتانی و میــراث
فرهنگــی) ،کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت ،کنوانســیون بینالمللــی ارتباطــات،
اعالمیــۀ اســامی حقــوق بشــر ،پیــش نویــس معاهــدۀ حمایــت از جلوههــای فولکــور در مقابــل
اســتفاده غیرمجــاز ،کنوانســیون حراســت از میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،منشــور ســازمان
کشــورهای آفریقایــی و . ...
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،پرا کندگــی مبانــی حقــوق فرهنگــی بشــر در میــان تعــداد
زیــادی از اســناد بینالمللــی اعــم از اساســنامه ،اعالمیــه ،کنوانســیون و  ...کــه هرکــدام از میــزان
متفاوتــی از ضمانــت اجــرا و الــزام آوری برخوردارنــد ،خــود بــه عنــوان عامــل مهمــی در عــدم
توســعه یافتگــی حقــوق فرهنگــی بشــر بــه شــمار میآیــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،مبانــی (توســعه نیافته)
حقــوق فرهنگــی بشــر ،همچنیــن ،تعاریــف و مفاهیــم و مصادیــق آن بــا تعابیــر و برداش ـتهای
مختلــف و پرا کنــده توصیــف شــده اســت .در عیــن حــال ،بســیاری از اســناد بینالمللــی مرتبــط
بــا موضــوع حقــوق فرهنگــی بشــر در دل اســناد دیگــر حقوقــی و بــه طــور حاشــیهای مــورد اشــاره
واقــع شــده اســت و حقــوق فرهنگــی ،بــه خــودی خــود ،دارای هیــچ ســند بینالمللــی رســمی و
شــناخته شــدهای کــه جامــع و شــامل باشــد نیــز نمیباشــد .در حقیقــت ،در نبــود یــک معاهــدۀ
الــزامآور اختصاصــی کــه بــه تبییــن مبانــی ،ذ کــر تعاریــف و مفاهیــم و ارائــۀ لیســتی از مصادیــق
حقــوق فرهنگــی پرداختــه باشــد ،چنیــن پرا کندگــی گســترده و کمنظیــری نســبت بــه ســایر انــواع
یگــردد.
حقــوق بشــر مشــاهده م 
بنابرایــن ،تدویــن یــک الیحــۀ جامــع ،منســجم ،یکپارچــه و جهانــی بــرای حقــوق فرهنگــی
بشــر ،یکــی از مهمتریــن راهکارهــای حمایــت از آن خواهــد بــود .درواقــع ،وقتــی اساســا قاعــدۀ
حقوقــی الــزام آوری وجــود نــدارد ،تابعــان آن حقــوق را نیــز نمیتــوان در قبــال انجــام یــا عــدم
انجــام آن مســئول دانســت؛ همچنانــی کــه وقتــی یــک قاعــدۀ حقوقــی ،گویــا و شــفاف نیســت،
نمیتــوان تابعــان را در کیفیــت انجــام عمــل ،مــورد ســئوال قــرار داد.
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ج) موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر
عدم وجود نهادهای مشخص در زمینۀ اجرای حقوق فرهنگی بشر
در نبود یک معاهدۀ جامع و کامل در زمینۀ حقوق فرهنگی بشر که میتوانست فصولی از آن
به تأسیس یک نهاد معاهدهای ویژه و اختصاصی در زمینۀ ارتقاء ،اجرا و نظارت بر حقوق
فرهنگی بشر اختصاص یابد و یا بیانیۀ ماموریت جدیدی برای نهادهای موجود ـ همچون
ً
مهمترین آنها که سازمان یونسکو است ـ تعریف گردد ،طبیعتا حقوق فرهنگی بشر از داشتن
یک نهاد متولی مشخص ،بیبهره مانده است.
جلب توجه اعضای ملل متحد به موضوع حقوق فرهنگی بشر ،ارائۀ ماموریت برای تدوین
یک کنوانسیون و معاهدۀ اختصاصی در مورد حقوق فرهنگی ،تقویت نقش رژیمهای حقوقی
بینالمللی در زمینۀ نظارت بر حقوق فرهنگی ،توجه ویژه به موضوع حقوق فرهنگی در گزارشات
سالیانه ارکان و دولتهای عضو ،تشکیل کنفرانسهای متعدد با ماموریت ابهامزدایی از حقوق
فرهنگی و استمرار دورهای آنها ،تنقیح قوانین ،آیینهای دادرسی و سازوکارهای رسیدگی قضایی
در سطوح منطقهای و بینالمللی برای رسیدگی به شکایات قربانیان نقض حقوق فرهنگی و ...
شاید اساسیترین انتظارات از سازمان ملل متحد ،ارکان آن و بهخصوص سازمان یونسکو است
که متاسفانه کارنامۀ قابل قبولی در این زمینه موجود نیست.
البته نباید از نظر دور داشت که عالوه بر کمیتۀ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ملل
متحد به عنوان نهاد ناظر میثاق بینالمللی یادشده  ...شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان
یکی از ارکان سازمان ملل متحد توجه ویژهای به حقوق فرهنگی به ویژه در بررسی گزارشهای
ساالنۀ کشورها معمول داشته است  ...اما این تالشهای پرا کنده در راستای احیای حقوق
فرهنگی کافی نبوده است ،چرا که حقوق فرهنگی گسترۀ بسیار وسیعی از حقوق بشر را تشکیل
میدهد (صفارینیا .)81-82 :1395 ،همچنین در این زمینه میتوان به گزارشگر ویژۀ سازمان
ملل متحد در زمینۀ حقوق فرهنگی نیز اشاره داشت که ساالنه گزارشهایی از وضعیت پیشرفت
و اجرای حقوق فرهنگی بشر به سازمان ملل متحد ارائه میدهد.
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نگرانی دولتها از اجرای حقوق فرهنگی بشر
تقویترژیمهایحقوقیبینالمللیومعاهداتحقوقبشریـهمانگونه کهتا کنونچنینبودهاست
ـ باعث تلفیق هر چه بیشتر حقوق داخلی و حقوق بینالملل میگردد .دیگر ،دولتها تنها واضعان
قانونومقرراتنیستندواینشایدمهمتریندغدغۀدولتهادرعصرجهانیشدنموازینبینالمللی
حقوقبشراست.تداخلاصولحقوقبشربااصلحا کمیتملی،شایدبزرگترینعامل کاهندۀانگیزۀ
دولتها برای همکاری در زمینۀ حمایت ،ارتقاء ،اجرا و نظارت بر حقوق فرهنگی بشر باشد .دولتها
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گاهی دغدغههای دیگری همچون نگرانی ناشی از تخدیش امنیت فرهنگی 1ملی خود یا تأثیرپذیری
همهجانبهاز جریانهایجهانیشدن 2وفرهنگمستتردر مقولۀحقوقبشر 3رانیزدارند.
به عبارت دیگر ،ا گرچه که تصویب اعالمیه و پیوستن دولتها به میثاقین با رضایت خودشان
بوده ،لیکن روند روزافزون کاستن از اختیارات قانونگذاری حقوقی دولتها و تأثیرپذیری
فزاینده از قوانین و نهادهای بینالمللی ،آنها را ترغیبکرده تا هر چه میتوانند ،بیشتر از زیر بار
مسئولیتهای حقوقی بینالمللی خود شانه خالی کرده و مواردی همچون حقوق فرهنگی بشر
ـ که به ناحق ،تأ کید کمتری نیز بدان شده ـ را راحتتر به دست تسامح و بیاعتنایی بسپارند.
در این میان دولتهایی که مبانی سیاسی و ساختارهای حا کمیت خود را بر مبنای
فرهنگ و ارزشهای فرهنگی و مذهبی زاویه دار با اندیشۀ حا کم بر جهان بنا ساختهاند ،در
قبال هرگونه نفوذ اندیشهای ،تنو عطلبی مذهبی 4و تکثرگرایی فرهنگی 5مقاومت بیشتری
از خود نشان داده و از اینرو ،حقوق فرهنگی بشر با وظایفی همچون همسوسازی چنین
کشورهایی با استانداردهای بینالمللی نیز روبرو خواهد بود.
نبود آ گاهی و آموزش بینالمللی در زمینۀ حقوق فرهنگی بشر
عدم آ گاهی بینالمللی جهان دربارۀ برخورداری بشر از «حق بر فرهنگ» و آموزش «حقوق
6
فرهنگی بشر» از دیگر عواملی است که مانع به رسمیت شناسی حقوق فرهنگی بشر در عمل
شده است .افزایش دانش و مهارتهای حقوق بشری از مهمترین مکانیسمهای درونی کردن
ارزشهای حقوق بشر و جلب توجه افکار عمومی به این ارزشها و نهایتا ارتقاء مقبولیت و
پایبندی به آنها است که سرانجام منجر به تقویت صلح ،تثبیت امنیت انسانی ،پرورش افکار آ گاه
و آشنا با مسئلۀ حقوق بشر و مطالبه گر در راستای دستیابی جهان به حقوق بشر خواهد شد.
اما در زمینۀ آموزش حقوق فرهنگی بشر بهدلیل ماهیت خاص این مقوله از مقوالت
حقوق بشر ،آموزش دارای ویژگیهای خاصی خواهد بود؛ بهگونهای که میتوان گفت آموزش
و تعریف «فرهنگ»« ،هویت»« ،تمدن» و تبیین ویژگیها و کارکردهای آنها ،مقدم بر آموزش
حقوق فرهنگی بشر و گام نخستین آموزش در این زمینه میباشد.
بشر امروزین ،بهرغم تنفس در فضای غلیظ فرهنگی و ارتباطی و وابستگی شدید به این
1. Cultural Security
2. Globalization Process
3. Third Culture
4. Religious Pluralism
5. Cultural Pluralism
6. In Practice
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دو حوزه ،متاسفانه هنوز با عمق مفهوم ،ویژگیها و ماهیت «فرهنگ» و نقش و اهمیت
بنیادین آن در زندگی خویش ـ آن چنان که باید ـ آشنا نیست و این موضوع ،دلیلی مهمتر از
انتزاعیبودن و غیرعینیبودن «فرهنگ» نخواهد داشت.
آموزش حقوق فرهنگی بشر در میان خرده فرهنگها و اقوام انسانی مختلف ،با توجه
به ماموریت خطیری که این حقوق در حفظ فرهنگ آنها دارد ،به راحتی مورد پذیرش و
استقبال افراد و فرهنگها قرار میگیرد .همچنین با توجه به اینکه آموزش حقوق فرهنگی
بشر باعث ایجاد تغییراتی در نگرش آدمیان به ابعاد فرهنگی زندگی شان شده و نسبت به
اهمیت و جایگاه فرهنگ در حیاتشان آ گاهیهای مؤثری میدهد ،میتوان انتظار داشت،
فرهنگ از یک موجودیت انتزاعی ،ذهنی و کم توجه به یک مطالبۀ عمومی و جدی و عاملی
برای تحرکات اجتماعی مطالبهگرایانه در زمینۀ دستیابی به حقوق فرهنگی بشر تبدیل گردد.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با طرح پرسش از موانعی که موجبات رشد نایافتگی ،عدم توسعه و نهایتا عدم
اجرای حقوق فرهنگی بشر را فراهم کرده است ،با نظر به آینده و از زاویۀ دید آسیبشناسانه،1
تالش نموده است تا ضمن شناخت موانع و چالشهای فوق الذکر ،توجه محققان و پژوهشگران
بعدی در حوزۀ حقوق فرهنگی بشر را به آنها جلب کرده و از این طریق و در پژوهشهای بعدی،
راهبردهایی بهمنظور زودن غبار غفلت از این دسته از حقوق بشر ارائه گردد و بدینترتیب ،بتوان
موجبات حمایت و ارتقای حقوق فرهنگی بشر را فراهم نمود .همانطور که پیشتر نیز اشاره
گردید ،این ضرورت احساس میشود که شاید با شناخت موانع و محدودیتها ،بتوان گامی در
برای رفع آنها برداشت و نتیجۀ آن به حمایت و ارتقاء حقوق فرهنگی بشر منتهی گردد.
پس از اینکه در این پژوهش ،ابتدا متغیرهای مستقل به عنوان مولفههای مؤثر بر متغیرهای
وابسته مورد بررسی و وا کاوی قرار گرفت و نقش و تأثیر هریک بر حقوق فرهنگی بشر به تفکیک تجزیه و
تحلیل شد ،ا کنون الزم است اشاره شود که تسلط و استیالی طوالنی مدت اندیشۀ رئالیسم بر فضای
روابط بینالملل ،بدبینی جامعۀ جهانی به رویکردهای ایده آلیستی ،عدم امکان رشد آرمانهای
سوسیالیستیدر دایرۀقدرتجهانی،عدمتوجه کافیبهمبانیانسانشناختیحقوقفرهنگیبشرو
طرحموضوعتفکیکناپذیریحقوقبشر کهمیتواندرمجموعهمۀآنهارااز موانعیدانست کهتأثیر
منفیاولیهواساسیبرجلبتوجهافکار عمومیبینالمللیبهحقوقفرهنگیبشروپایهریزیوانعقاد
مبانی آن داشتهاند را در زمرۀ «موانع رشد حقوق فرهنگی بشر» قلمداد کرد.
در ادامه ،موانع دیگری همچون عدم ارائۀ تعریفی مشترک از فرهنگ ،عدم ارائۀ تعریفی
1. Pathological
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مشترک از حقوق فرهنگی بشر ،عدم ارائۀ فهرستی جامع از مصادیق حقوق فرهنگی بشر،
پرا کندگی مبانی حقوق فرهنگی بشر در اسناد بینالمللی مختلف ،عدم انجام فعالیتهای
توسعهای در زمینۀ حقوق فرهنگی بشر توسط نهادها و اختالط مفهومی با موضوع و مقولۀ
تنوع فرهنگی که مجموعا موجبات عدم بالندگی و توسعۀ حقوق فرهنگی بشر را فراهم کردهاند
را در زمرۀ «موانع توسعه» این حقوق در نظر گرفت و در پایان ،عدم وجود نهادهای مشخص
در زمینۀ اجرای حقوق فرهنگی بشر ،نگرانی دولتها از اجرا و همچنین نبود آ گاهی و آموزش
بینالمللی در زمینۀ این دسته از حقوق را که داخل در عوامل کاهندۀ انگیزه برای اجرای
حقوق فرهنگی بشر است در دستۀ «موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر» قرار داد.
2
عالوه بر متغیرهای مستقل که دارای نوعی رابطۀ طولی 1با یکدیگر میباشند ،برهم کنش
متغیرهای وابسته نیز از این حیث که موانع رشد ،موجب بروز و پیدایش موانع توسعه شده و
موانع توسعه نیز موجب موانع اجرا میگردد ،حائز توجه و تامل است .همانگونه که در نمودار
زیر مشاهده میشود ،متغیرهای وابستۀ این پژوهش ،از نوعی رابطۀ عرضی 3میان خود
برخوردار بوده که باعث افزایش تأثیر و تأثر از یکدیگر خواهد شد.

��ﺮبشر
فرهنگی
حقوق
اجرای
توسعهو و
ﻣﻮاﻧﻊرشد،
موانع
نمودار 4
ﻓﺮھﻨ�ﯽ
ﺣﻘﻮق
اﺟﺮای
رﺷﺪ� ،ﺳﻌﻪ
ﳕﻮدار ۱
1. Longitudinal Relationship
2. Interaction
3. Transverse Relationship
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سبکزندگی در رمان
«نخلهای بیسر» و «ریشه در اعماق»
■ محسن ظریفینیا ،1محمود بشیری

2

چکیده
سـبک زندگـی مجموعـهای از اصـول رفتـاری در عرصههـای مختلـف زندگـی اسـت .در دهههـای اخیـر
بـرای کاربـردی کـردن مفهـوم آن در محافـل ادبـی ،مخاطـب بـا کارکردهـای مثبـت و منفـی سـبکزندگی
در ادبیـاتداسـتانی مواجـ ه شـده اسـت و بـا مطالعـۀ مـوارد ذهنـی و عینـی ،ذهنـش بسـوی سـبکهای
برتـر نیـز ،جلـب شـده اسـت .مطلـب حائـز اهمیـت ،بازخوانـی سـبک زندگـی رزمنـدگان در ادبیـات
داسـتانی دفـاع مقـدس اسـت .ایـن بازخوانـی میتوانـد هویـت فرهنگـی ،نظامـی ،اجتماعـی و سیاسـی
مـرزداران ایرانـی را بـرای تحقـق آرمانگرایـی «دفـاع» از سـرزمین و اعتقـادات جامعـه بـه افـراد منعکـس و
دسـتاوردهای گرانسـنگ آنرا بهویژه در زمان بحران حفظ کند .درواقع ،شـناخت منشـاء انگیزههای
رفتـاری مدافعـان میهـن ،ظرفیتهـای اندیشـه و فرهنـگ ایرانیـان و قـدرت راهبـرد «دفـاع» را آشـکار
مینمایـد .ایـن پژوهـش تلاش دارد شـاخصههای سـبکزندگـی را در رمان «نخلهای بیسـر» و «ریشـه
ن روش ،پیونـد مولفههـای سـبک
در اعمـاق» بـا روشگفتمانـی «ارنسـتوال کالو» منعکـس کنـد .در ایـ 
زندگـی ،چگونگـی خلـق هویـت جهـادی رزمنـدگان بیـان میشـود .یافتههـا نشـان میدهـد علـل رفتـاری
شـخصیتها بـا تکیـه بـر پایبنـدی بـر مبانـی باورهـای دینـی و غیـرت ملـی ،دسـتاورد اسـتقالل و امنیـت
کشـور را بهدنبـال داشـته اسـت.
واژ گان کلیدی

ادبیات داستانی ،رمان دفاعمقدس ،سبک زندگی ،فرهنگ ایرانیان.
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مقدمه
ک زندگی 1بهعنوان پدیدۀ جامعهشناسی ،امروز کاربرد فزایندهای یافته است و
مفهوم سب 
محققان علوم اجتماعی جایگاه باارزشی دربارۀ آن قائل هستند .بدینسبب ،ذهن نویسندگان
ک زندگی معطوف گشته است .مسألۀ حائز اهمیت ،این است که
معاصر نیز به اهمیت سب 
آیا بازبینی سبک زندگی رزمندگان دفاع مقدس میتواند هویت واقعی آنها را برای تحقق
آرمانگرایی «دفاع» از میهن و باورهای جامعه به افراد منعکس و دستاوردهای ارزشمند آنرا
ً
ن نگاه چگونه میتواند با استفادۀ از ادبیات
بهویژه در هنگامۀ بحرانها حفظ کند؟ و اصوال ای 
داستانی مستند ضمن حفظ ارزشهای انقالب اسالمی یک پشتوانۀ راهبردی برای دفاع
از کشور باشد .واقعیت آن است که اهمیت مقایسه سبک زندگی شخصیتها در رمانهای
برگزیده با سبک زندگی جامعۀ عصر دفاع مقدس و پس از آن میتواند استراتژی دفاعی را
ی نظامی،
آشکارتر ساخته و بهعنوان بخشی از یک تجربهمندی کمنظیر فرایند رفتارشناس 
اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را از متن رمانها بهدرون جامعه بکشاند .بهبیاندیگر
پرداختن به سبک زندگی در حوزۀ این ژانر میتواند به زندگی مخاطب جهت میدهد.
ت و آدابورسوم رزمندگان را در برابر هجمههای
درواقع این بازگویی نقش پایداری اعتقادا 
فرهنگی و رسانهای غرب نیز هویدا میکند .بنابراین ،شناخت انگیزهها و منشأ رفتاری
ماهیت جهادی مدافعان ایرانی در رمانها؛ بهخصوص در مؤلفههای عاشورایی ادبیات
داستانی همانند :شجاعت ،مقاومت ،ایثار ،شهادتطلبی -که بخش اندکی از مؤلفههای
زندگی است-؛ میتواند ظرفیتهای گفتمانی این راهبرد و جلوههای آنرا در زمان جنگ به
میدان بکشاند تا مخاطب با الگوها و سبک زندگی رزمندگان و نقش تأثیرگذارشان روبرو گردد.
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یعنی شناخت این استراتژیهای دفاعی زمینۀ مناسبی برای بروز توانمندیهای نظامی
انسانهای میهندوست است و آنها را با ظرفیتهای فرهنگ ایرانی  -اسالمیشان آشناتر
میسازد .پس بازبینی شاخصههای سبک زندگی در «نخلهای بیسر» و «ریش ه در اعماق»
با استفاده از روشگفتمانی «ارنستو ال کالو» (ن.ک :یورگنسن و فیلیپس،)53-115 :1395 ،
جهت یافتن هویت مرزداران ایرانی در میدانهای دفاع مقدس -که یکی از گونههای ادبیات
انقالب اسالمی است  -نمودار مناسبی است .این شناخت ضمن درک پدیدۀ جنگ و تبعات
ویرانگر آن ،چگونگی تأثیرپذیری قهرمانان داستانی از اندیشه و فرهنگ ایرانیان را نیز آشکار
ظرفیت دینی و ملی استفاده گردد .درواقع شناساندن
میکند تا در مواقع بحرانی زندگی از این
ٍ
مؤلفههای رفتاری رزمندگان ،تبیین هویت جهادی و تأثیرپذیری جامعه از گفتمان باورها از
اهداف کلی جلوۀ سبک زندگی و مظاهر آن در حوزۀ ادبیات داستانی این ژانر است .همچنین
1. life style
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بازنگری سبک زندگی و مشخصکردن اجمالی میزان انطباق آن در رمانها با واقعیت دفاع
در جبههها و پشت جبهه و در نهایت تعیینکردن بایستهها در حوزۀ ادبیات داستانی دفاع
مقدس هم بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا میتواند زمینۀ جدیدی در پیوند سبک زندگی با
ادبیات داستانی را به وجود آورد که منجر به «تشکیل هویت جهادی» در خارج از رمان گردد.
بههرحال این باورها در گفتمان «ال کالو» مخاطب را با سؤاالت متعددی روبرو میسازد که
هویت ایرانی ـ اسالمی دارای چه ویژگیهایی است .آیا در هنگامۀ نبرد اهل شجاعت است یا
دشمن ،از خود مقاومت نشان میدهد یا پا به فرار میگذارد؟ آیا
ترس؟ آیا در لحظۀ مقابلۀ با
ِ
در معرکۀ تخاصم فقط بهفکر حفظ جان خویش است یا ایثارگری میکند؟ و باالخره در آوردگاه
خونین مرگ ،ذلتپذیر است یا عزتپذیر؟ .پس اهمیت دارد که مخاطب بداند سبک زندگی
و عناصر آن به چهشکلی مطرح شدهاند؟ البته این ژانر بکر و بدیع در چنین جایگاهی فقط
از منظر شکل و ساختار عناصر داستانی و سیر تحول و تطور ،نقد و بررسی شده؛ ولی از زاویۀ
دید سبک زندگی و مؤلفههای آن دیده نشده است؛ که همین فقدان ،ضرورت این پژوهش را
ایجاب میکند و پاسخ به این سؤاالت ،قدرتمندی باور رزمندگان را نیز محک میزند .درواقع
رفتارهای مدافعان در قالب گفتمان درمیآید تا توان تأثیرگذاری مثبت سبک زندگی آنها بر
مخاطب سنجیده شود و به او روش زندگی سالم و عزتمند را عرضه کنند؟ .بههرحال فرایند
بازنگری متن رمانها از ظرفیت تبلور جلوههای زندگی در رفتار شخصیتها برخوردار است و
این توانمندیها میتواند راهبرد دفاعی مناسبی باشد .بهبیاندیگر فرضیۀ پژوهشگر بیانگر
این است که شناخت سبک زندگی رزمندگان و مردم ایران در دفاع مقدس میتواند الگوی
شایستهای برای رسیدن به حیات سالم انسان ،سازندگی کشور و صیانت از ارزشهای ملی
باشد .یعنی سبک زندگی مدافعان میهن خالق روح پایداری و وحدت جامعه است و ادبیات
داستانی دفاع میتواند این همبستگی ملی را که از عقبۀ ارزشمند مردمی برخوردار است در
جامعه جاری و ساری نگه دارد.
پیشینۀ پژوهش
بررسی پیشینههای تجربی سبک زندگی در ایران نشان میدهد که سابقۀ پژوهش و اقبال
ن زمینه از سال  1380تا کنون بوده است« .طرح علمی این موضوع نخستین
محققان در ای 
بار «در روانشناسی» ازسوی آلفرد آدلر انجام گرفت .سپس پیروان او ،آنرا گسترش دادند»
(کاویانی .)26 :1391 ،درواقع مباحث سبک زندگی در ایران قدمت چندانی ندارد و همواره
تحت عناوین دیگری بوده است .تا کنون مقاالت متعددی در نشریات و مجالت مربوط
بهچاپ رسیده و سیمنارها و میزگردهایی در اینخصوص برگزارشده ،همچنین کتابهایی نیز
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ن جمله :کتاب مصرف و سبک زندگی (فاضلی )1382 ،که بینشهای
بهطبع رسیدهاست ،از آ 
نظری را در باب پدیدۀ مصرف موردمطالعه قرار دادهاست .دین و سبکزندگی (مهدویکنی،
 )1387نیز ضمن بیان نظریههای مختلف ،نگاه غربیها را درخصوص سبک زندگی بررسیکرده
یو
ی روانشناخت 
است .سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن (کاویانی )1391 ،با دیدگاهها 
بررسی نموداریفردبه سراغ ریشههای سبکزندگی تجویزی اسالم رفتهاست .سبکزندگی
امامحسین (ع) (صبوری )1393 ،نیز به سیرۀ آن امام ُهمام پرداخته و نیمنگاهی هم به
ک زندگی دینی
شبهات ماهوارهای داشتهاست و  . ...تا کنون بیش از دهها کتاب در باب سب 
به رشتۀ تحریر درآمده ،و در حوزههای جامعهشناسی ،روانشناسی ،اقتصاد ،محیطزیست،
ت داستانی»
اخالق ،فقه ،فلسفه و سنت نیز کتابهایی نوشتهشدهاست .در بخش دوم «ادبیا 
درخصوص نقد ادبیات داستانی در رمانهای دفا ع مقدس ،پژوهشهای بسیاری ازسوی
ت پذیرفته و مقاالت و کتابهای متعددی
نویسندگان ،منتقدان ،مجالت و نشریهها صور 
نیز بهچاپ رسید ه که رمانها را مورد ارزیابی قرار دادهاست ازجمله :سرشار ( )1370در کتاب
«نیمنگاهی به هشتسال قصۀ جنگ» به آسیبشناسیمقولۀ هنر و ادبیات مقاومت اهتمام
ورزید ه است .همچنین تندروصالح (« )1382ادبیات جنگ و موج نو» را در باب روششناختی
نقد کتاب بهرشتۀ تحریر درآورده و به چیستی جنگ و آثار آن پرداخته است .زاهدیمطلق
( )1384نیز در «نسل باروت» به مباحث مختلف ادبیات جنگ نظر افکند ه است .حنیف
( )1388در »کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس» اساس پژوهش
خود را بر گفتوگوهای هدفدار و مصاحبه با صاحبنظران قرار داده است .محمدرضا
سنگری ( )1389هم در «ادبیات دفاع مقدس» بهبیان ادبیات پایداری رزمندگان و انتقال
شاخصههای شعر دفاع مقدس و نثر ادبی و خاطره پرداخته است و ابراهیم حسنبیگی
( )1392نیز در «جنگ و رمانهایش» بهمعرفی ،خالصه و تحلیل  54رمان در حوزۀ جنگ
ت داستانی تا کنون مقاله و کتابی به انعکاس سبک
اهتمام داشته است؛ اما در حوزۀ ادبیا 
زندگی در رمانهای دفاع مقدس ـ که بخواهد ،انگیزههای رفتاری شخصیت داستانی رمانها
را آشکار کند و فواید ظرفیتهای آنرا برای فرد و جامعه منعکس نماید ـ بااین صراحت و تمرکز
مشاهده نشدهاست.
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مبانی نظری پژوهش
سبک زندگی برگرفته از سازه «سبک» و «زندگی» است که در تلفیق همدیگر سبک زندگی
را تشکیل میدهند .درواقع «سبک ،مجموعه روشهایی است که نویسنده بهآن وسیله از
کلیۀ سرمایههای یک زبان برای بیان افکار ،نیات و مافیالضمیر خود استفاده میکند و آنها
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را بکار میاندازد ».افالطون سبک را بهمعنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشه میداند
و ارسطو در جایی به تعداد آثار ،قائل به تعدد سبک است (بوفون 3-19 :1837 ،به نقل از
محجوب .)13 :1376 ،شوپنهاور ،»1788-1890« 1سبک را سیمای فکر انسان میداند و آنرا
راهی مطمئن برای شناختن خلق وخوی انسان میداند (زرینکوب .)678 :1392 ،وبلن نیز
ت و این رفتارها را از جنس عادات اجتماعی و
سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی دانسته اس 
ی میداند (مهدویکنی .)51-58 :1387 ،پسانعکاس سبک زندگی میتواند
روشهای فکر 
جهت شخصیتهای کاریزما مورد استفاده قرار گیرد .درواقع زندگی سالم و هدفدار مبنای
این پژوهش است و پژوهشگر بدنبال ارائه بهترین نوع زندگی برای مخاطب است .اما چرا
باید بهترین زندگی را انتخاب کرد؟ بدیهیاست که زندگی فرصتی برای خوبشدن و گذار
از تجربههای متفاوت است؛ یعنی شخص برای رسیدن به زندگی سالم عالوهبر مقاومت در
شرایط سخت نیازمند الگوهای فردی و جمعی در اجتماع است .بنابراین ،تبعیت عملی سیرۀ
ل ا کرم (ص) متجلی در رفتار رزمندگان و سیرۀ جهادی مدافعان ایرانی ،فرد را به الگوهای
رسو 
جمعی حماسۀ عاشورای حسینی و پیوند مستحکم آن با دفاع مقدس دعوت میکند .یعنی
یکیاز نمونههای حیات سالم در عصر ما ،در هشتسال دفاع مقدس تجلی پیدا کرده است
که ادبیات داستانی دفاع مقدس از ظرفیتهای مهم آن است .درواقع ادبیات داستانی
جلوۀ دیگری از ماهیت انعطافپذیر خود را آشکار ساخته است؛ چرا که «با ظهور هر نسل،
حساسیتهای ادبی نیز تغییر میکند ،همین تغییر است که مشخص کنندۀ ادبیات یک
دوران با ادبیات دورانهای دیگر است» (میرعابدینی ،1377 ،ج  .)778 :4این نوشتار با
چنین رویکردی به انعکاس سبک زندگی رزمندگان پرداخته است تا صفآرایی سبک زندگی و
زبان گفتمانهای متعارض در میدان اندیشههای متفاوت آشکار گردد و از تقابل دو اندیشه،
نمودار خروجیهای مؤلفۀ عینی و ذهنی شخصیتهای مثبت و منفی رمانها بدست آید.
چون کاربرد زبان باید بهنحو تجربی و درون بستر اجتماعی خودش نظاره شود .درواقع
گفتمان ،کارکردی ایدئولوژیک ندارد؛ اما رویکرد آن میتواند تاحدود زیادی ایدئولوژیک باشد
(یورگنسن و فیلیپس .)110 –115 :1389 ،پژوهش پیشرو نیز بهاین نظرگاه ملتزم بوده است
و با مبنا قراردادن سبک زندگی سالم برای زندگی بهتر ،گزینۀ رفتار فردی و اجتماعی ایرانی ـ
اسالمی رزمندگان در دفاع مقدس را الگویی مناسب جهت جامعه میداند؛ زیرا هویت دینی
ایرانیان از ارکان معنویت ،تدین و خدا گرایی آنهاست .بهبیاندیگر دین در فرهنگ ایرانیان
جایگاه بسیار ارزشمندی دارد .بههمیندلیل پژوهشگر سعی کرده است الگوهای رفتاری
باورمند مدافعان را به مخاطب نشان دهد.
1. Schopenhaur.
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روش پژوهش
گفتمـان «ارنسـتوال کالو »1نزدیکتریـن روشـی اسـت کـ ه با اسـتفاده از بازنگری جامعـۀ موردنظر؛
ی منسـجم شـخصیتهای داسـتانی ـ کـه دارای اهـداف و هویـت مشـترکی
میتوانـد رفتارهـا 
هسـتند ـ را بازشناسـیکنـد .در ایـن روش ،تعریـف بایـد انتخـاب شـود و تثبیـت معنـای دالهای
ی خـاص انجـام گـردد تـا هویـت حاصـل آیـد .امـریکـه در نـگاه «ال کالو»
معیـن در آرایـش ارتباطـ 
ت کـه منجـر بـهبرقـراری ارتبـاط
نوعـی مفصلبنـدی 2دالهاسـت .مفصلبنـدی ،فراینـدی اسـ 
ی کـه ایـن ارتبـاط ،موجـب تعدیـل و تعریـف جدیـد هویـت شـود.
بیـن عناصـر گـردد؛ بهنحـو 
کلیتـی کـه از عمـل مفصلبنـدی حاصـل میگـردد؛ گفتمان نام دارد .دو مفهـوم «دال و مدلول»
در نظریـۀ «ال کالو» نقشکلیـدی دارنـد .دالهـا ،اشـخاص ،مفاهیـم و عبـارات انتزاعی یا حقیقی
هسـتند کـه در چارچوبهـای گفتمانـی ،بـر معنایی خاص داللت میکننـد .معنا و مصداقی که
یـکدال بـر آن دال لـت مینمایـد؛ مدلـول نامیـده میشـود .همـۀ نشـانههای مفصلبندیشـده
ش برابـری برخـوردار نیسـتند و بـه انواع گونا گونی تقسـیم میشـوند .مهمترین
در گفتمـان از ارز 
ت کـه نشـانههای دیگـر حـول آن انسـجام مییابنـد و در قلمـرو
نشـانهها «دال مرکـزی» اسـ 
ً
جاذبـه معنایـیاش محفـوظ میماننـد  .عمـل ضدیـت 3و غیریـت 4گفتمانهـا نیـز اساسـا در
ً
تفـاوت بـا یکدیگـر شـکل میگیرنـد؛ یعنـی هویتیابـی گفتمان ،صرفـا در تعارض بـا گفتمانهای
دیگـر امکانپذیـر اسـت .ازایـنرو گفتمانهـا همـواره در برابـر خـود غیریتسـازی میکننـد.
ی غیـر بـهحاشـیه رانـده شـده ،دائـم در تالشانـد تـا معنایـی جدیـد از وقتههـا ارائـه
گفتمانهـا 
یو
کننـد و ثبـات موقـت معنایـی را کـه گفتمـان مسـلط ایجـاد کـرده اسـت؛ برهـم بزننـد (کسـرای 
پـوزش شـیرازی :1388 ،شـماره .)3در روشگفتمانـی «ال کالو» دالهـای متعـددی وجـود دارد.
در اینجـا مؤلفههـای مطر حشـده بـررویدالهـا قرارمیگیرنـد .بهعبارتـی مؤلفـۀ بـاور همـان دال
محـور اسـت و بهعنـوان دال اصلـی و مرکـزی در وسـط دایـره قـرار میگیـرد .دالهـای پیرامونـی
یـا شـناور همـان مؤلفههـای فرعـی هسـتند مثـل «شـجاعت ،مقاومـت ،ایثـار و شـهادتطلبی».
پـساز تطبیـق دالهـا بـا مؤلفههـای رمانهـا ،خواننـده بـا مفهومـی بهنـام غیریتسـازی مواجـه
ت کـه بـا تـرس غیریتسـازی
میشـود کـه همـان نقطـۀ مخالـف مؤلفـه اسـت ماننـد شـجاع 
میشـود .سـپس بـا هژمونـی روبـهرو میگـردد .درواقـع فـرد بـا تثبیـت موقعیـت بهطـرد غیرخـود
ی کـ ه در تـرس فـر و رفتهانـد و از آن
میپـردازد .هماننـد حرک ٍـت شـجاعانه درمقابـل انسـانهای 
1. Ernstolaklav
2. Articulation
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3. Antagonism
4. Otherness

سبکزندگی در رمان «نخلهای بیسر» و «ریشه در اعماق»

اثبـات خـود و طـرد دیگـریکـه معنـای سـلطه را دارد
بیـرون نمیآینـد .اینیعنـی قـادر بـودن بـه
ٍ
و از آنجـ ا کـه گفتمـان یـک هویـت اسـت؛ بایـد سـبکزندگـی بهعنـوان «گفتمـان» شـکل بگیـرد.
پس باید نشـانهها دائمی باشـند تا گفتمان بهمعنی هژمونی باقی بماند .ا گر اتصال و پیوسـتگی
ب آنکه دالها شـدت و ضعـف دارند؛
نباشـد؛ سـروری سـبکزندگی نیـز از هـم میپاشـد .دیگرمطلـ 
گ میشـوند؛ ولـی نبایـد از دسـت برونـد؛ بهخاطر آنکه قوام سـبکزندگی هسـتند.
پررنـگ و کمرنـ 
ـخصیت انسـانی عجیـن بـا سـبکزندگـی او مشـخص میشـود.
ٍ
بهبیاندیگـر از ترکیـب دالهـا ،ش
سبکزندگی در رمانهای دفاعمقدس
ت داســتانیتبدیــلواقعیــتبــه تخیــل و روایتهــای غیرواقعــی
ی ادبیــا 
ن کارکردهــا 
از مهمتریـ 
اســت( .ر.ک :میرصادقــی )96-13 :1392 ،ایــن تغییــر بــا زبــان هنــر ،هــرم زباشناســانهای بهنــام
اثــر خلــق میکنــد؛ بهگون ـهایکــه مخاطــب را جــذب میســازد؛ چراکــه ادبیــات رابطــۀ بالندگــی
بــا جامعــه دارد و اثــر ادبــی از واقعیــات اجتمــاع متأثــر میشــود و ایــن ،از تأثیــرات مهــم ادبیــات
یپــردازد .بنابرایــن از
داســتانی اســت کــه بــا ارائــۀ طرحــی نــو بــه سامانبخشــی جامعــه م 
ـات داســتانی ،رمــان اســتکــه میتوانــد آثــار ســودبخش یــا برعکــس عواقــب
مؤثرتریــن ابــزار ادبیـ ٍ
زیانبــاری بــرای اجتمــاع داشــت ه باشــد .درواقــع جذبــۀ رمــان یــکنــوع حرکــت درونــی اســت.
اینحرکــت رو بــه رشـ ٍـد ،بــا توجــه بــه تغییــرات اساســی در محتــوا و درونمایــه و بســامدهای
ارزشــی رمانهــا ،میتوانــد عامــل مهمــی در تأثیرگــذاری فرهنــگ مــردم باشــد .تاآنج اکــه بــا خلــق
رمــان پرمحتــوا بــاســاختاری محکــم میتــوان منتظــر تحــوالت در جامع ـه نیــز بــود .همانگون ـه
ـان «کلبــۀ عمـ و تــم» (بیچراســتو )1388 ،توانســت از اصلیتریــن عوامــل صــدور فرمــان لغــو
کــه رمـ ٍ

بــردهداری در آمریــکا باشــد و اینتأثیــر از درونمایــۀ قــوی «مبــارزه بــا ظلــم» خلــق شــده اســت.
بورســوم مــردم ایــن
ازطرفدیگــر تغییــر واژگان و ادبیــات باورپذیــری ک ـه بــا اعتقــادات و آدا 
ســرزمین همســو اســت؛ ایــنظرفیــت را دارد کــه بهتدریــج فرهنــگ ایرانیــان را هویداتــر ســازد.
درواقــع رویکــرد رمــان در خصــوص تأثیــر آن بــرروی ســبک زندگــی؛ بهویــژه در دورۀ انقــاب
اســامی ،هویتــی جدیــد دارد کــهبــا باورهــای جامعــه تاحــدود زیــادی همســنخ اســت .ایــن ژانــر
«ادبیــات دفــاع مقــدس» ماهیتــی مســتند دارد؛ امــا میتوانــد از ظرفیتهــای رمــان تأثیرگــذار و
کمنظیــر نیــز برخــوردار گــردد .رمانهــای موردنظــر ،ســبک زندگــی رزمنــدگان و مــردم درگیــر بــا
جنــگ را بهتصویــر کشــیدهاند .حــال بــرای آنکــه باورهــای شــخصیتهای داســتانی بــر اســاس
روش یادشــده از متــن جنــگ ،اســتخراج گــردد؛ پـساز خالصــۀ موجــز هــردو رمــان ،قســمتهای
متفاوتــی از برشهــای آنهــا ،منعکــس میشــود:
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خالصۀ رمان نخلهای بیسر:
«نخلهــای بیســر» اولیــن رمــان جنگــی دفــاع مقــدس اس ـت کــه توســط قاس ـمعلی فراســت
بهرشــتۀ تحریــر درآمــده اســت .داســتان مربــوط بــه مقاومــت مــردم خرمشــهر اســت و شــخصیت
اصلــی قصــه ،ناصــر اس ـت ک ـه بهدلیــل تجــاوز ارتــش بعــث عــراق بــه میهــن ،بهاتفــاق دوســتان
و همرزمــان ســپاهی و ارتشــی از شهرشــان دفــاع میکننــد و در کنــار خانــواده و تنهــا خواهــرش
شــهناز و گروههــای خودجــوش «مردمــی» بــا کوکتلمولوتــف و حفــر ســنگر نیــز بــ ه مقاومــت
از خرمشــهر میپردازنــد و نهتنهــا بههی ـچروی حاضــر ب ـ ه تــرک دیــار نیســتند؛ بلکــه درمواقــع
ضــروری بــه دشــمن نیــز شــبیخون میزننــد و از آنهــا اســیر هــم میگیرنــد .شــهناز مظهــر زنــان
محجبــه و مقــاوم ایرانــی اســتکــهبــا شــهامت کمنظیــری بههمــراه دیگــر زنــان خرمشــهری و
آبادانــی مشــغول پشــتیبانی رزمنــدگان در مســجد محــل اســت و در اینمســجد نیــز بــه شــهادت
میرســد .شــخصیتهایی نیــز هماننــد محمــد جهــانآرا و صالــح -کــه از بچههــای ســپاه
پاســداران هســتند -بــا دالوری حــوادث متعــددی را رقــم میزننــد و بــا مشــکالت زیــاد و شــهادت
تعــدادی از مــردم روبــرو میشــوند .ســرانجام ،رزمنــدگان ،خرمشــهر را همزمــان بــا شــهادت
ناصــر ،در ســوم خــرداد  1361آزاد میکننــد.
خالصۀ رمان ریشه در اعماق:
«ریشــه در اعمــاق» داســتان فقــر و فال کــت مــردم بمپــور سیســتان و بلوچســتان اســتکــه توســط
حس ـنبیگی بهرشــتۀ تحریــر درآمــده اســت .شــخصیت اصلــی داســتان شــفیمحمد اســت
کــه بهواســطۀ یکــی از بچههــای ســپاه پاســداران بــه جبهــه دعــوت و متعاقــبآن بــا مخالفــت
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ـرد طایفــۀ خــود (مالزهیهــا) بهویــژه عمــوی قاچاقچ ـیاش مواجــه میگــردد؛ امــا
شــدید و طـ ٍ
وی مقاومــت کــرده و بــا وجــود اینکــه تازهدامــاد اســت؛ «بمــاه» همســر خــود را تنهــا گذاشــته و
بخاطــر ایمــان بــه باورهایــش بــه جبهــه میآیــد و بــا فضــای شــهادت از نزدیــک آشــنا میشــود.
او چندینبــار مجــروح میگــردد؛ امــا پ ـساز بهبــودی نســبی بــاز عــازم جبهــه میشــود تــا
یکــردن میــن ،دو دســت خوی ـشرا از دســت میدهــد و در کنــار تنهــا
ســرانجام در حیــن خنث 
خواهــرش عایشــه کــه معلــول جســمی اســت؛ عزلتنشــینی پیشــه میکنــد .در ایــن رمــان،
بــه اعتقــادات اهالــی بومــی بمپــور ایرانشــهر ،فاصلــۀ طبقاتــی ،آدابورســوم مــردم سیســتان،
معض ـل خرافهپرســتی و حلــول زار در جســم شــفیمحمد و تــرور پاســداران اشــاره شــده اســت.
همچنیــن باورهــای دینــی و ایمــان راســخ رزمنــدگان سیســتانی ،در فضــای متفــاوت مذهبــی و
مســئلۀ شــهادتطلبی و عشــق بــه امامرضــا (ع)» نیــز جلوهگــری میکنــد.
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سبکزندگی در رمان نخلهای بیسر
در «نخلهای بیسر» شاخصهها بهسمت باورهاست و پیوسته نمادهای مقاومت در دایرهای
از اعتقادات مذهبی و ملی دیده میشود .اینرمان در کنار چنین عناصری به آدابو رسوم
مردم ،دیدگاههای سیاسی ،گرایشهای اخالقی ،مشکالت اقتصادی و پایبندی محکم به
شعائر اسالمی؛ بهویژه مسالۀ حجاب زنان حتی در میدانهای نبرد نیز توجه کرده و توانسته
است قدرت اندیشه و باورهای نهفتهشده در سبک زندگی رزمندگان را در برهۀ حساس آغاز
جنگ به مخاطب منعکس سازد.
ُ
ُ
«مسیر ورود عراقیها را گلهبهگله بستهاند .هرکس از شهر مانده و آنهایی که از شهرهای
ن را بستهاند و جابهجا کمینکرده و جانپناه
دیگر آمدهاند رو به مرز رفته و راه ورود دشم 
ساختهاند؛ اما سالح ندارند و پی راهی برای رسیدن به سالحاند (فراست.)25 :1362 ،
غیرت ملی شخصیتها بهشکل پایداری در مواجهۀ با
در این بخش ،تجلی باورها و
ِ
تعارض عوامل غیریتساز دشمن آشکارست .درواقع بازبینی سبکزندگی در ادبیاتداستانی
دفاع مقدس کارکرد متمایزی دارد؛ بهبیاندیگر واقعگرایی ،مستندنگری و آرمانخواهی
وجهتمایز این ژانر با ادبیات داستانی تخیلی است .در اینجا جدال «گفتمان ایمان» رزمندگان
با «گفتمان تجاوزگری» دشمن بعثی ،برخورد قدرتها و رویارویی ارادههاست که تقابل
کاربردی دو نوع اندیشه دفاع و تجاوز را نیز به میدان آورده است .در چنین درگیریهای
جانفرسایی ،مقاومت بهگونۀ شفافتری معنا مییابد .بستری که در آن تجهیزات سنگین
دشمن در یکطرف و شخصیتهای رزمنده با سالحی اندک در یکسوی دیگر رو در روی
هم صف کشیدهاند .بهبیاندیگر گفتمان سبک زندگی مردم و رزمندگان ایرانی مسیر تعدی
گفتمان غیر را بسته است .یعنی آنها با توجه ب ه گرایشهای ارزشی سبک زندگی خود نهتنها
در مواجهه با دشمن ب ه حاشیه رانده نشده؛ بلکه با هدفمند بودن مقاومت همگانی و آرایش
دفاعی گروهی ،فرایند ارتباط عناصر جهادی را نیز فراهم ساختهاند «چنین هدفی میتواند
اراده را بیدار و رفتار را تحت کنترل خود در آورد» (هدفیلد 136 :1374 ،ـ  .)135درواقع عمل
مفصلبندی رفتار ،هویت جدیدی را حاصل میکند که همانا کلیتی از وحدت یکپارچه در
یک گفتمان رو به رشد ،از باورها ،نگرشها و کنشهای ایثارگران است که تصاویر روشنی از
شاخصههای سبک زندگی آنها را منعکس میسازد .بهبیاندیگر جنبههای اعتقادی و حاالت
روحی و روانی رزمندگان پیوستگی دال شجاعت و فرایند ارتباط عمیق این مؤلفه را با دال محور
نشان میدهد .همچنین باور اصلی در گروه ،حس شجاعت را به مرحلهای میرساند که آنها
در مواجهه با بحران تهاجم و تجاوز دشمن بعثی نهتنها در نقطۀ ازهم پاشیدگی (ضعیفشدن
گفتمان سبک زندگی) قرار نمیگیرند؛ بلکه در نقطۀ مخالف آن استقرار مییابند .یعنی حرکت
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گروهی در شرایط خاصی بروز کرده و عامل ظهور آن به باورها و سبک زندگی اجتماعی آنها
مربوط است .بنابراین ،میتوان گفت که «شرایط اجتماعی در حکم برآیندی از نتایج اقدامات
فردی و گروهی تلقی میشود کهاز خارج بر افراد تحمیل میگردد» (شارقیتفتی.)43 :1389 ،
پس وجود گفتمان باورها در افراد زمینهساز صیانت از مرزها و پایداری در برابر دشمن است.
بههمیندلیل مطابق روش ال کالو این باورها جهت تقویت گفتمان در درون رزمندگان پررنگ
و دائمی است.
در بین گروه چهار نفری آنها تنها «رضا» مسلح است .رضا «امیک» دارد و بقی ه کوکتل.
باید تفنگ بهدست آورد و مسلح شد .آخه ازکجا؟! مگه تفنگ پیدا میشه! بچهها خیلی
دستخالیان .توپ و تانک کجا ،کوکتل کجا؟! شبها با کوکتل و چندتا تفنگ میرونیمشون
عقب؛ اما روز که میشه؛ اونا هم دوباره میان جلو .تا چندروز پیش ،کل سپاه کمتر از 10تا
ژ 3-داشت و یک «آرپیجیهفت» .عدۀ بچههای سپاه هم خیلیکمه .جهانآرا میگه :سپاه
به بچههایی مثل شما که موندن و دارن جنگ میکنن؛ احتیاج داره  ...بچهها خبر خوش
هفت -هشت نفر بیشتر نیستند ،تمومشون هم الحمدهلل مسلحاند  ...اسرای عراقی به گروه
میرسند  ...ناصر با دیدن اسرا که مطیع در جلویش گام بر میدارند احساس فتح میکند.
دندان قروچه میکند .بذار همینجا حسابشون را برسیم  ...رضا میگوید ما که نمیخواهیم
مقابله بهمثل کنیم  ...همه چیز انقالب باید اسالمی باشد» (فراست 25 :1362 ،و  34و 46
و  48و  49و .)51
در این متن ترسیم صحن ۀ آرمانگرایی رزمندگان زمینه را برای انعکاس قدرت گفتمانی آنها
نیز آماده ساخته است .درواقع در چنین کشمکش نظامی« ،گفتمانها» به ستیز با همدیگر
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پرداخته؛ یعنی از یکطرف ابزارهای مادی سخن میگویند و ازسوی دیگر ایمان جلوهگری
میکند .واقعیت دفاع مقدس همچنانکه در رمان آمده است نشان میدهد که رزمندگان
ایرانی از کمبود نیرو و سالح نهراسیده و راه دفاع را پیش گرفتهاند و با صبر ،روحیۀ ایستادگی و
امید ادامه میدهند تا خللی متوجه گفتمان هویت جهادی نشود .اما چهچیزی باعث مقاومت
ن سؤال در رویکردهای
مدافعان شهر در برابر نیروهای متجاوز بعثی شده است؟ پاسخ ای 
ذهنی رزمندگان نهفته شده است .همانگونه که میدان مبارزه نیز از واقعیت اهداف مشترک
میهندوستی و برتری جنبههای ذهنی باورهای سبک زندگی گروه خبر میدهد« .از نظر آدلر
برداشتهای ذهنی افراد ،رفتار و شخصیت آنه ا را شکل میدهد» (فیست و دیگران:1398 ،
 .)109جهانآرا نیز بقای سپاه «برای حفظ شهر را» به پایداری رزمندگان منوط میداند .از طرفی
ی خرمشهری است.
گفتگو برای ایستادگی درمقابل دشمن نشان هژمونی اعتقادات گروهها 
این سروری ،بیانگر «فعالیتی بیناشخصی است که شکل آنرا هدف اجتماعی تعیین میکند»
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(میلز .)10 :1382 ،همچنین جملۀ پایانی جهانآرا ،اشار ه به کسانی است که صاحب هویت
جهادیهستند .درواقع «هر پدیدهای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد؛ بهعبارتدیگر
فعالیتها وقتی قابلفهم میشوند که در کنار مجموعهای از عوامل دیگر در قالب گفتمانی
خاص قرار گیرند» (هوارث .)156–182 :1377 ،بههرحال تقابل دو نوع سبک زندگی «در باب
امکان استفاده از توان نظامی» مشاهده میشود؛ اما سرانجام پایداری و اتکای به باورها
موجب برتری سبک زندگی ایرانی در قبال سبکهای زندگی تجاوزگرانه است .با این وجود
هویت خردمند در این تالقی دو مطلب مهم را فراموش نکرده است؛ اول عدم سواستفاده از
قدرت بدستآمده بر اسرای عراقی – که خود نوعی غیریتسازی گفتمانی محسوب میشود
هویت قدرتزا و صیانتبخش
 و دوم تسلط بر احساسات و عواطف طبیعی خود .چرا که اینِ
از نکات گفتمانی ال کالو است که در سبک زندگی اسالمی باید برای رسیدن به هدف به
درستی از آن استفاده کرد .البته ما کس وبر میگوید :قدرت «شانس یک فرد یا گروهی از افراد
ُ
برای تحقق بخشیدن به اراده و خواست خودشان در یک کنش جمعی است ،حتی بهرغم
مقاومت افراد دیگری که در این کنش مشارکت دارند» (نش20 :1380 ،ـ  .)19بهبیاندیگر
انسان باورمند در عین قدرتمندی در مقابل دشمن ،باید کنترل داشته باشد .ولی واقعیت
ن توانمندی ،شهامت میخواهد؛ درواقع افسار قدرتمندی و کنترل در لحظه،
آنست که ای 
امر انتزاعی خردورزانهای است ک ه در وجوه متفاوت تصاویر کتاب «نخلهای بیسر» از مؤلفۀ
شجاعت تبلور یافته واز عهدۀ انسانهای قدرتمند «فاقد شایستگی» خارج است .زیرا چنین
صالحیتی ،ستیزه با هوای نفس و شهامت رویارویی با آنرا میطلبد .بهبیانی چنین نگاهی،
فرد مقتدر را کاملتر میکند .یعنی انعکاس جوانمردی و شجاعت انسان با ایماندر نقطۀ اوج
درایت گفتمانی را نشان میدهد .چون در چنین موقعیتی انسان ممکن است به
عملیات،
ِ
دالیل متعددی اسیر احساسات و عواطف گردد .این بخش از داستان که نگاهی به اسارت
نیروهای بعثی دارد؛ آبستن برخوردهای بیشماری است .انعطاف منطقی یا غیرمنقطی
اندیشهها و باورهای سبک زندگی در اینجا میتواند خود را بهتر نمایان سازد و گونههای
مختلف و آشکار و پنهان رفتار را ظاهر کند .مطلبی که نویسنده بدان اهتمام کرده ،انتقال
صبوری و تحمل حقد و ناهمگنیها و تضادهای گفتمانی است که یک شخصیت ممکن
است در راه رسیدن به هدف با آن روبهرو گردد .نکتۀ مهمی که در این جایگاه قابل بیان
است؛ نوع سروری گفتمانی است .در گفتمان دینی و میهندوستی ،فرد با رسیدن به هژمونی
در جدال با دشمن ،احساس وظیفه میکند و سلطه را بخاطر دین و مملکتش میخواهد؛
ولی در هژمونی گفتمان غیر ،فرد «بیشتر» قصد فروکش کردن عقدههای درونیش و یا نشان
دادن کبر و غرورش را دارد .بنابراین هویت مستقل و هوشمند باید در مقابل تمامی آن موانع،
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توپ و تانک دشمن مقاومت میکند؛ باید بهنوعی
ایستادگی کند؛ یعنی همانگون ه که در برابر ٍ
در مواجهه با چنین کینهتوزی یا عقدههای روانی احتمالی درونی نیز پایداری نماید تا آسیبی
به اسیران جنگی وارد نسازد .درواقع باید منطقی باشد تا عجول و احساسی؛ چرا که این تجربه
برای پختگی یک هویت صلحطلب ضروری بهنظر میرسد و فقدان آن موجب ایجاد ضعف
در گفتمان و اختالل در باورهاست .یعنی فاصلۀ گفتمانی از تضاد رفتار مشهود است .اما
برای برقراری یک ارتباط مؤثر با دیگران باید با شگردهای گونا گون آشنا بود؛ زیرا سستی در
مهارتهای زندگی ،ریشۀ بسیاری از ناهنجاریهاست .بنابراین« ،افرادی قادر به حل مسائل
خود خواهند بود که در برقراری ارتباط اجتماعی مؤثر ،توانمند باشند» (بای .)14 :1390 ،در
اینجا مخاطب بهدنبال چرایی این مسئله است که تقابل این دو اندیشه از کجا ریشه دوانیده
ُ
ی که خالق چنین رفتاری است؛ از کجا نضج گرفته که باعث شده؛ انسان
است؟! و اندیشها 
در برابر دشمنی که از او زخمهای شدیدی خورده است؛ منطقی رفتار کند .روانشناسان،
لحظات و موقعیتهای بحرانی و مرگخیز را شرایطی قلمداد میکنند که انسان در آن حاالت،
منفعالنه عمل میکند؛ یعنی بهطور غریزی ممکن است رفتارش با احساسات توأم باشد؛ ولی
آنچه در اینجا مشاهده میشود؛ ایستادگی در برابر مرگ سرخ و تفوق ایمان بر غریزه است کهاز
عمق شاخصههای باورهای قلبی انسان در گفتمان دینی و غیرت ملی خبر میدهد و این
نگرش به زندگی از فضیلتهای سبک زندگی باورمند است که با کنشهای رزمندگان دفاع
مقدس همخوانی دارد.
«ناصر به چشمهای خستۀ شهناز که انگار خیلیوقت است رویهم نیفتادهاند؛ زل
میزند .شهناز مقنعۀ مشکیاش را جلوتر میکشد و میگوید شمارا بهخدا هرکاری میتونین
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بکنین .دیروز و امروز ،نزدیک صد تا شهید آوردن ،صدتا نخل ،یکیشون هم بیسر .اشک
میجوشد و گردا گرد حدقۀ چشمهای خستۀ شهناز را ُپر میکند ... .خدا نابودت کنه ایشاهلل،
ذلیل مرده .الهی همینجور که خونۀ مردمو خراب میکنی خدا خونه تو را خراب کنه .زنها با
دیدن سر جدا شده بلند بلند گریه میکنند .چند بچه همینکه سر را میبینند جیغ میزنند و
پا به فرار میگذارند» (فراست 79 :41 ،1362 ،ـ .)78
وجـود شـخصیت زنـان بههمـراه مدافعـان خرمشـهر از قـدرت گفتمـان مقاومـت خبـر
میدهـد .بهویژهآنکـه باورهـای مذهبـی شـهناز ابعـاد دیگـری از امـور معنـوی سـبک زندگـی را
نیـز عیـان میکنـد .در کنـار ایـنمولفههـا ،عناصـر اجتماعـی دیگـری نیز هسـتند کـه از آموزههای
ل گفتمانـی «ال کالو» بـا سـبکزندگـی شـخصیتها پیونـد میخورند
قرآنـی گرفتـه شـده و در مـد 
و همزمـان یـک هویـت منسـجم را ایجـاد میکننـد .درواقـع «هویـت ،پدیـدۀ جامعهشناسـی و
روانشناسـی اسـت و از نظـر جامعهشـناختی نقـش فـرد در جامعـه را نشـان میدهـد و از لحـاظ

سبکزندگی در رمان «نخلهای بیسر» و «ریشه در اعماق»

روانشـناختی ایناسـت کـه جایـگاه اجتماعـی فـرد بـا خودپنـدارۀ او همخوانـی دارد یـا خیـر؟»
(مارشـالریو .)441 :1398 ،در اینجـا مخاطـب بـا سـبک زندگـی فـردی شـهناز یعنـی پررنگـی
حجـاب  -کـه از باورهـای دینـی اسـت (آیـات  53 ،33 ،32و  59احـزاب و آیـۀ  31نـور) روبـرو
ی که ماهی ٍـت زن ایرانی
میگـردد .سـپس بـا زوایـای عواطـف «شـهناز» مواجه میشـود .صحنـها 
را ،خونگـرم ،مقـاوم ،بـا مسـئولیت و آ گاه بـهموقعیـت معرفـی میکنـد و ایـن درحالیاسـت کـه
احساسـات زنانگـی در کنـار صالب ٍـت ایمـان شـکل گرفتـ ه اسـت .گفتوگـوی باورپذیـر ناصـر بـا
خواهـرش مؤلفـۀ اسـتقامت و شـجاعت را بازگـو میسـازد .گفتگویـی کـه ترجیحـات و تمایلات
ن پایـداری هزینههـای
زن ایرانـی مسـلمان را در میـدان نبـرد واقعـی ،منعکـس میکنـد .البتـه ایـ 
سـنگینی دارد .بهبیاندیگر گفتمان سـبک زندگی جهادی رزمندگان بآسـانی محقق نمیشود؛
بلکـه هویـت باورمنـد همـواره بایـد مهیـای موانـع راه و سـختیهای آن نیـز باشـد .بهبیاندیگـر
ی کـردن آن
گفتمـان دینـی فقـط شـعار نیسـت؛ بلکـه راهبـردی اسـت کـه بـرای تحقـق و کاربـرد 
هزینههـای مـادی و معنـوی زیـادی الزم اسـت .سـپس دعـوت بـه پایـداری ازسـوی شـهناز بـرای
انگیزهبخشـی 1هرچـ ه بیشـتر رزمنـدگان بـا «جوشـش اشـک و حـس عاطفـی شـدید» از رفتـار
فـردی سـبک زندگـی او و شـاخصههای همگرایـی گفتمـان محسـوب میشـود .تجمیـع چنیـن
مؤلفههایـی بـه شـهناز هویـت ایمانـی میبخشـد «زیـرا او در برابـر محیـط خـود وا کنـش نشـان
داده و از درون برانگیختـه شـده اسـت» (گنجـی .)11 :1393 ،بنابرایـن ،آشـکار اسـت کـه گفتمان
دینی از ابعاد عاطفی و احساسـی نیز برخوردار اسـت .اما نکتۀ ارزشـمند آنسـت که این عواطف
و احساسـات ،قـوۀ تعقـل و عقالنیـت گفتمانـی را «در راه رسـیدن به اهداف اسـتراتژیک» منفعل
نمیسـازد .زیـرا بـا فطـرت انسـانی عجیـن شـده اسـت .بطورکلـی «گرایشهـای فطـری انسـان
برخالف امیال غریزی ،اموری ارزشـی و فرامادی هسـتند و بهنوع انسـان اختصاص دارند .امور
فطـری همگانـی و فرا گیرنـد و در همـۀ افـراد ،در همـۀ زمانهـا و مکانهـا و در هـر شـرایطی وجود
دارنـد .همچنیـن گرایشهـای فطـری غیرا کتسـابیاند و از راه تعلیـم و تعلـم بهدسـت نمیآینـد
و همیشـگی و تغییـر ناپذیرنـد و در اثـر تغییـر شـرایط و محیـط یـا تغییـر فکـر و رفتـار خـود از بیـن
نمیرونـد ،گرچـه ممکـن اسـت زیـر پـردۀ غفلـت قـرار گیرنـد» (انسـان مطلـوب .)75 :1389 ،بـه
هرحال نیروهای بعثی در کلیت کتاب فراسـت در شـهرهای خوزسـتان رفتاری نابهنجار و فاقد
حقـوق بشـری داشـتند و نشـان دادنـد کـه وقتـی در َم َ
سـن ِد قـدرت قـرار بگیرنـد بـا افـراد مجموعۀ
خـود بـر اسـاس عقدههـای روانـی و خصلتهـای جنونآمیـز رفتـار میکننـد و  ...ایـن تفـاوت
رفتـار بهجهـت تفکـری اسـت کـه آنهـا را از درون حرکـت میدهـد .درواقـع تفکراتشـان برگرفتـه از
اندیشـۀ منحـرف و خطرنا کـی اسـت کـه نهتنهـا ایثـاری در آن یافـت نمیشـود؛ بلکـه بـرای تأمین
1. Motivation
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اهـداف غیرانسـانی خویـش حاضرنـد تمامی افـراد را نیز قربانی کنند .این تربیت ،حاصل سـبک
ی کـه انسـانها
زندگـی باورهـای غیـر اسـت .باورهایـی کـه بـا فطـرت الهـی فاصلـه دارد و از آنجایـ 
بهدنبـال صلـح و آرامـش هسـتند و بـا خشـونت و ظلـم و سـتم دشـمنی دارنـد؛ اینگونـه تفکـرات
ـخصیت نامتعـادل متجـاوزان
ضدبشـری همیشـه محکـوم بـه شکسـت اسـت؛ زیـرا ماهیـت ش
ِ
«تحریک شـدید و ناشـکیبایی
(بعثیها) از نظر علم روانشناسـی شـناخته شـده اسـت :درواقع
ِ
و خصومـت از عالئـم جاهطلبـی افـراد اسـت و نشـان میدهـد کـه آنهـا میکوشـند؛ دنیـای اطراف
خویـش را تحـت کنتـرل بگیرنـد» (تاوریـس .)196 :1388 ،ایـن همـان تضـاد و غیریتسـازی و
رفتـار منفـی شـخصیتهای نابهنجـار اسـت کـه از «گفتمـان غیـر» تغذیـه میشـوند.
«آر .پی .جیاش را بر شانه گذاشته و به سمت شعلههای آتش شلیک میکند ناصر
میفهمد که تانکهای دشمن است که به آتش کشیده شده و میسوزد ... .همینکه
چشمهای خسته و بیحال ناصر به هیکل باالبلند و قلمی جهانآرا میافتد؛ درماندگیاش
سمت
را فراموش میکند .فرهاد و رضا دشتی هم سنگر گرفتهاند و رگبار گلولههایشان را به ِ
دشمن میریزند .محمد ،شهر داره سقوط میکنه .حرفهای جهانآرا ،از چشمان رزمندگان
آتش پیاپی .کشتارگاه زیر آتش دو طرف لرز بر میدارد و
اشک میگیرد و از سالحشان آتشِ ،
زخم .هر گلولۀ توپ که به دل زمین مینشیند چند نفری را  ...جنتآباد از هر روز شلوغتر شده
است .شهدا را با لباس دفن میکنند» (فراست 88 :1362،ـ.)87
سـبک زندگـی رزمنـدگان حاصـل وجـود اشـترا ک میـان مجموعـهای از گرایشـات اسـت کـه
نوعـی وحـدت رفتـاری در میـان آنهـا ایجـاد میکنـد و ایـن اشـترا ک خـود ،وجـوه متمایـزی بـرای
سـایر پدیدههاسـت کـه اشـترا کی در ایـنمیـان ندارنـد و باعث کثرتاند همانند گفتمان سـبک
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زندگـی غیـر «دشـمن بعثـی» کـ ه بـا تشـتت در کنـار هـم شـکل گرفتهانـد و رفتارهـای بیرونـی آنهـا
تناسـبی بـا باورهـای انسـانی نـدارد .همچنیـن نـگاه ناصـر بـه جهـانآرا درواقـع دریافـت جلـوۀ
ایمانـی سـبک زندگـی جهانآراسـت کـه دل ناصـر را سـکینه میبخشـد و سـبب اعتمادبهنفـس
فرهـاد و رضـا دشـتی میشـود تـا بـا ایمـان بسـوی بعثیهـا آتـش پیاپـی روانـه کننـد .چنیـن
رخدادهایـی ،صحنههـای مرسـومی اسـت کـه قـدرت باورهـای رزمنـدگان دفـاع مقـدس را
ن مفهـوم از سـبک زندگـی میتوانـد کارکـرد مجموعـۀ رفتـاری شـخصیتهای
تداعـی میکنـد .ایـ 
داسـتانی را در ارتبـاط بـا هـم منعکـس سـازد؛ رفتـاری کـه در دایـرۀ گفتمـان قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن جلوهگریهـای گفتمانـی بـا ارائـۀ قـدرت باورها یکی دیگـر از توانمندیهـای گفتمان هویت
جهادی اسـت که فراسـت آنرا منعکس سـاخته اسـت .البته جلوهگری گفتمانی سـبک زندگی
همیشـه بـرای اهـداف قـدرت و انـواع توانمندیهـا و سـروری باورهـای رزمنـدگان و اعتقـادات
آنهـا نیسـت؛ بلکـه گاه عشـق بـه میهـن و آزادگـی و جوانمردانـه زیسـتن و  ...را نیـز اشـاعه

سبکزندگی در رمان «نخلهای بیسر» و «ریشه در اعماق»

میدهـد .ایـن تعـرض نظامـی بـه خـا ک کشـور اوج پلشـتیهای «گفتمـان غیـر» را نیـز منعکـس
میسـازد و زوایـای خـوی غیرانسـانی را در ظـرف گفتمانـی قـرار میدهـد و آشـکار میسـازد کـه
ی دشـمن» در ایجـاد نابسـامانی بشـری و تخریـب انسـانیت ،تـا
«سـاختار ذهنـی سـبک زندگـ 
بـه کجـا میتوانـد پیـش رود .درواقـع ایـن پیشـروی نقطـۀ سـقوط هویـت غیرانسـانی بعثیهـا را
منعکـس میکنـد .ازطرفـی قـدرت انگیزهبخشـی گفتمـان باورهـا در چنیـن صحنههایـی متبلـور
مرگ سـرخ
میشـود کـه تـا چـه انـدازه و تا کجـا هویـت جهـادی بـا تبعیـت از باورهایش بـه میدان ِ
میآیـد .ازسـوی دیگـر وسوسـههای «گفتمـان غیـر» نشـان میدهـد کـه برای رسـیدن بـه اهداف
تجاوزگرانـه حاضـر اسـت هرگونـه جنایـت بشـری را انجـام دهـد .درمقابـل ،اندیشـۀ گفتمـان
رزمنـدگان بـرای دفـاع از سـرزمینش حتـی بـه قیمـت قربانیشـدن همـۀ مدافعـان ،شـاخصۀ
پایـداری را نشـان میدهـد .در اینجـا عمـل مفصلبنـدی و ارتبـاط دالهـا بهطـور کامـل تحقـق
یافتـه اسـت و همـه مؤلفههـای بـاور سـبک زندگـی« ،شـجاعت ،مقاومـت ،ایثارگـری و شـهادت»
در آن بهچشـم میخـورد .در ایـن قسـمت واژه «اشـک گـروه» از ویژگیهـای عاطفـی نهفتهشـده
در گفتمـان حکایـت میکنـد .نا گفتـه نمانـد متـن در صفحـات یادشـدۀ کتـاب بهجنبههایـی از
مسـائل عینـی سـبک زندگـی نیـز اشـاره دارد؛ هماننـد :کوچههـای تنگ خرمشـهر ،نحوۀ سلام و
احوالپرسـی ،غسـلدادن ،دفنکـردن شـهدا بـا لبـاس ،حـرکات و سـکنات شـخصیتها ،هرولـه
کـردن ،بوسـهزدن و در آغوشگرفتـن ،قـد و بـاالی و جثـۀ شـخصیتها و . ...
«مـادر بـرای رفتـن بـه مجلـس آمـاده شـده؛ صـدای بلندگـو ،از سـالن هتـل بـه همـۀ اتاقهـا
دویـده اسـت .جمعیـت ،بهردیـف نشسـتهاند .جوانـی کـه آرم سـپاه روی قلبـش نقـش بسـته،
میکروفـون را بهدسـت گرفتـه و نوح هسـرایی میکنـد :سـرباز سـرافراز خمینـی بدنـت کـو؟ پاسـدار
هویـزه عزیـزم کفنـت کـو؟ جمعیـت بهسـینه میزنـد و جـواب نوحهخـوان را بـا اشـک میدهـد.
دیشـب کـه گفتـم ،فـدای یـه لحظـۀ عمـر امـام .حسـینمو در راه حسـین دادم .دیگ ه هیـچنگران
مـن نبـاش .ناصـر ،دلـش تسـلی مییابـد و کفشهـای مـادر را جلـوی پایـش جفـت میکنـد»
(فراسـت 135 :1362 ،ـ .)134
نویسنده بهگون های از سبکزندگی گروهی شخصیتها «مجلسترحیم» که از نشانههای
فرهنگی مردم ایران است؛ اشاره کرده ،هرچند گوشهچشمی به جنبههای فردی سبک
زندگی نیز داشته است .اینمجلس ،یک عمل مشترک بین تمامی انسانهاست؛ اما بهنسبت
ّ
زندگی،کل بههمپیوسته
باورهای متفاوت فرهنگی ،شکل آن نیز تغییر میکند .درواقع «سبک
ِ
صورتهایی است که افراد یک جامعه ،مطابق انگیزههای درونی و سالیق خودشان و
بهواسطۀ تالشی که برای ایجاد توازن میان شخصیت ذهنی و عینی و انسانیشان انجام
میدهند؛ برای زندگی بر میگزینند» (شریعتی :1378 ،شماره  .)13بدیهی است که زندگی
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مردم ،با فرهنگ و آداب و رسوم و سنتهایش جاری است؛ بهشکلی که گاه با ذکر گوشهای
از رفتارهای شایع و خاص میتوان حدس زد که مردم کدام کشور یا منطقه مد نظرند .اما
رسوم مشترک نیز بین ملل مختلف جاری است .در اینجا سبک زندگی با باورهای حرکتزا
پیوند خورده است .درواقع از نظر وبر «سبک زندگی انعکاس ارزشها و رسمهای مشترکی
هویت جمعی میبخشد» (مهدویکنی .)51 – 58 :1387 ،بنابراین
است که ب ه گروه ،احساس
ِ
گفتمان رزمندگان بر اساس روش ال کالو به فضای «هویت جهادی» نزدیک شده و شکل کامل
طرد گفتمان غیر به منصۀ ظهور رسانده است .آنچه بهعنوان
هژمونی سبک زندگی دینی را در ِ
ت که در میدان عمل ،مادری را نشان
سبک زندگی مردم آشکارست؛ کارکرد باورهای دینی اس 
میدهد ک ه در عین مصائب سنگین؛ مقاوم در برابر هجوم خصم است و اینیعنی پایداری
تاب
و ایمان بهخدا که از اعتقادات مذهبی مردم محسوب میشود و تبلور هویتی است که ٍ
ایستادن در بحرانها را دارد .نکتۀ برجسته این متن ،نوع نگرش مادر ناصر است که خواننده
را نسبت به باورهای او و منشأ خلق چنین رفتارهایی مشتاق میکند :زیرا «بعضی اخالقها،
روشها و منشهای زیبا فقط در مکتب الهی معنا مییابد و میتوان ادعا کرد که بدینشکل
در مکاتب غیرالهی ،معنادار نیست» (رجبی .)519 :1391 ،این معنا همان توجه به گفتمان
باورهای دینی و اعتقاد به معاد در سبک زندگی رزمندگان است .از موارد ذهنی سبک زندگی،
میتوان به آرمی که درست برروی قلب پاسداران «روی لباس» حک شده و آیۀ «واعدوا لهم
مااستطعتم من قوه» (انفال )60،نیز در ذیلآن درج گردیده است؛ اشاره کرد .زیرا اینآیه بطور
ک هویت سخن میگوید .ازآنجا که سبک
مستقیم باورهای دینی را نشانه گرفته است و از ی 
زندگی مرزهای هویت را تجسم میبخشد؛ اعتقادات مردم میتواند باعث تبلور شخصیت
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جهادی باشد .همچنین جنبۀ ذهنی متن بر پایۀ ایثار مادر ناصر استوارست .گرچه مفاهیم
دیگری چون :پاسدار بودن ،فاتحهخوانی ،جوان سبزپوش «استعاره از پاسدار بودن» شهید
و شهادت و از ایننوع موارد ،همگی داللتهای دوگانهای (از نظر عینی و ذهنیبودن سبک
زندگی) نیز میتوانند ،داشتهباشند .درخصوص جنبههای عینی سبک زندگی نیزمیتوان به:
سینهزدن ،کفشهای مادر را جلوی پایش جفتکردن ،دور تا دور سالن دو ردیف نشستن،
جوان سپاهی ،فاتحه خواندن و  ...اشاره کرد.
«خودتــو رســوندی بــه قافلــه ،عــروس نازنینــم؟ دو بــرادر ،مــادر را کنــار میکشــند و
میخواهنــد جنــازه را بــه جنتآبــاد ببرنــد؛ امــا مــادر نمیگــذارد؛ خــودشرا روی تابــوت انداختــه
و بــا دختــرش درددل میکنــد :ننـه کجــا میخوایــن خواهرتونــو ببریــن؟ ... .یــخ روی جنــازه آب
ش شــهدا را ولــو کردهانــد
شــده و از زیــر تابــوت آب بیــرون زده اســت .روی چنــد قبــر ،لبــاس و کفـ 
تــا شــاید کــس و کارشــان پیــدا شــوند و اســم و رسمشــان را بگوینــد .امــا از اینکــه شــهدایگمنام،
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تنهــا و غریــب نخوابیدهانــد؛ قــوتقلــب میگیرنــد» (فراســت 76 :1362 ،ـ .)72
این بخشها فضایکلی رمان را منعکس میسازد .در اینجا شخصیتها با گونهای از
سبک زندگی فردی و گروهی بهعنوان شهادتطلبی مواجه هستند که در لحظات متفاوت
توانستهاند دربرابر آن عکسالعملهای مختلفی را از خود بروز دهند و در عین حالیکه
رزمندگان با کشتهشدنهای سوزنا کی روبهرو شدهاند؛ ولی بدون هراس بهسوی هدف
حرکت میکنند .در این نقطه بهواسطۀ فشار بیشاز حد روحی و روانی ،شخص ممکن است
دچار تردید شود؛ و متعاقب آن گفتمان او قابل نفوذ گردد .پس خطرهایی در کمین گفتمان
است .درواقع چنانچه شاخصههای هویت جهادی بههر دلیلی سست شوند؛ نتیجه آن
ازهمپاشیدگی و بهحاشیه راندهشدن گفتمان مدافعان خواهد بود .بنابراین هیچگاه نباید
گیری فایدهبخش و هژمونیآفرین باید حفظ شود تا استقالل
هدف فراموش گردد .این نتیجه ِ
تمامیت ارضی مملکت صیانت گردد .بهبیاندیگر هدف در اینجا یعنی دفاع مشروع از
و
ِ
تمامیت ارضی کشور و پاسخ عبرتآمیز به متجاوز .البته دایرۀ هدف هر فرد ممکن است بسیار
فراتر از این مطلب باشد؛ اما انسان در لحظات غیرمترقبه اهداف خاص و مقطعی پیدا میکند
که میتواند از برنامهریزیهای بلندمدت او خارج باشد .بهبیاندیگر گاهی شخص با مسایل
نا گهانی روبرو میشود و بدینخاطر با ابعاد گستردهتری از زندگی هدفمند مواجه میگردد.
آدلر میگوید« :سبک زندگی راه فردی زندگی و دستیابی به هدف است .خالقیتی حاصل
از کنار آمدن با محیط و محدودیتهای آن است و امری است که همۀ رفتارها و تجربیات
انسانی را برای فرد ،هدایت میکند و خود بهواسط ۀ خوی فردی شکل میگیرد (مهدویکنی،
 .)199-230 :1378چنین رفتارهایی حکایتاز ایمان به هدف است «درواقع اهداف از افکار
سرچشمه میگیرند و ارزش قائلشدن برای افکار هدف را ترغیب میکند .همانگونه که
صفات شخصیتها نیز به تعیین هدفها منجر میشود» (فیست و دیگران.)323 :1398 ،
ِ
بطورکلی رفتار ،سبک زندگی و هویت فرد را مشخص میکند؛ همانگونه که «وبر ،سبک
زندگی را از جنس رفتار میداند که تمایالت ،آنرا هدایت و فرصتهای زندگی ،بستر بروز آنرا
فراهم میکند .بهعبارتی الگوی فرهنگی رفتار و مجموعهای از باورهای هر یک از طبقات
اجتماعی ،سبک زندگی خود را پرورش میدهد و جهانبینی متمایزی را بهنمایش میگذارد؛
رویکردی به زندگی که تجربیات اجتماعی ویژۀ خود و روابطش را با دیگر گروههای اجتماعی
بیان مینماید» (مهدویکنی .)199-230 :1378 ،پس رزمندگان در این راه نیز به شهادت،
بهعنوان توفیقی بزرگ ازسوی خداوند مینگرند و بستگان نیز با قبول ضایعۀ ازدستدادن
نزدیکان با هر سختی ،آنرا میپذیرند .علت این پذیرش همانا رسوخ قلبی ویژگی «روحیۀ
شهادتطلبی» است ،که از باور عمیق آنها نشأت میگیرد .این رسوخ ،شیفتگی دال فرعی
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را به گرد دال اصلی نشان میدهد و ثبات مدلول (اعتقادات دینی) را در جهت هژمونی این
سبک بر سبکهای زندگی غیر ،منعکس میسازد .بنابراین رابطۀ افراد با زندگی بیشتر از
سالیق متفاوت و عوامل متعدد و فعالیتهای همسوی باورمند متأثر میگردد .همچنانکه
«بوردیو سبک زندگی را فعالیتهای نظاممندی میداند که از سلیقۀ فرد ناشی میشوند و
بیشتر جنبۀ عینی و خارجی دارند و در عینحال بهصورت نمادین به فرد هویت میبخشند
و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد میکنند .بهعبارتی ارزشهای این فعالیتها از
موقعیتهای آن در نظام تضادها و ارتباطها اخذ میشود» (مهدویکنی.)199-230 :1378 ،
در این متن واژۀ «قبر» نیز سبک زندگی رزمندگان را از دیگر سبکهای رایج آسیاییکه گاه با
مزار بیگانه هستند؛ متمایز میسازد و ایننکتۀ برجستۀ فرهنگی از آشکارترین مسائل عینی
سبک زندگی است .ازطرفدیگر اشاره بهکلمۀ شهید گمنام نشان میدهد؛ عوامل غیریتساز
دشمن نتوانسته هویت جهادی را بهحاشیه براند .درواقع شهادت عالوهبر فضیلتهای خاص
خود ،در جنگ یک هزینه نیز محسوب میشود .هزینههای سنگینی که میتواند در گفتمان
توقف
خدشه و مانع ایجاد کند و برای رزمندگانی که در سبک زندگی دینی گام بر میدارند؛ ِ
حرکت و یا تسلیمشدن را پیش آورد و آنها را بهحاشیه براند .اما از آنجاییکه قدرت باورها در
تحمل چنین دشواریهایی از موارد اساسی صیانت از گفتمان است؛ موانع راه نهتنها آنها را
طرد غیرخود میپردازند .این نکته
متوقف نمیسازد؛ بلکه رزمندگان با غلبه بر سختیها به ِ
همان دائمیبودن نشانهها (دالها) است که باعث هژمونی مدافعان است .همانگونه که
شهدا بویژه شهدای گمنام برای کشور هزینههای سنگینی محسوب میشوند که آمار سود
و زیان آنرا خانوادههای ایثارگران بعینه درک میکنند .این تحمل گرانسنگ نشان پررنگی
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اعتقادات مردم است .بههرحال شخصیتهای داستانی از روحیۀ شهادتطلبی برخوردارند و
َ
در لحظات متفاوت اشکال مختلفی را از آن «دال» بروز میدهند .همانند ارزشهایاجتماعی
آن جامعه؛ یعنی توجه به مسائل جهانآخرت و تقدس ارزشهای دفا ع مقدس که پیوسته
ت ک ه در شخصیتهای رمان
ک زندگی ملتی اس 
در واژۀ «شهید» القا میشود و اینهمان سب 
ن مفاهیم را با یک هویت
فراست همانند دفاع مقدس مشهود است .ازطرفی نویسنده ،ای 
جدید شخصیتی در فضای گفتمان بهتصویر کشیده است .هویتی که خود زمینهساز پایداری
در برابر دشمنان وطن است؛ درواقع مخاطب با دیدن حس ایثارگری و شوق به شهادت –
کهاز دیدگاه رزمندگان به عالم آخرت و معاد است-؛ پررنگی باورها و نوع سبک زندگی آنها
را احساس میکند .این عناصر با یکدیگر ارتباطی عمیق ایجاد کرده و در ظهور شخصیت؛
ی دارند؛ بنابراین ترکیب مؤلفههای
بهویژه در خلق سبک زندگی رزمندگان نقش بسزای 
چهارگانه به قسمی که در مدل گفتمانی (ن.ک :مکدانل )10-18 :1380 ،آمده است؛ حول
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یک محور «باورها» در تردد هستند و پیوندی نا گسستنی با هم دارند و چنانچه بهشکل
شخصیت خام «ولی مستعد» بتدریج بهیک هویت جهادگر
مناسب بهرهبرداری شوند؛
ٍ
تبدیل میگردد .بطورکلی فضاسازیها و تصاویر حماسی جنگ و دفاع مقدس در «نخلهای
بیسر» از همین مصادیق است که بهواسطۀ ایمان بهخدا بروز یافته است .البته گفتمان
هویتساز باورهای مذهبی و میهنی رزمندگان از دستاوردهای این ظرفیت کمنظیر سبک
زندگی ایرانیان است .بههرحال آنچه از کلیت کتاب فراست استنباط میشود؛ بیانگر غلبۀ
جنبههای ذهنی بر جنبههای عینی است .درواقع رویکرد سبک زندگی در حوزۀ گرایشات
معنوی است و گرچه فراست به موارد عینی زیادی از سبک زندگی ایرانیان اشاره کرده است؛
اما تفوق گونههای سبکزندگی اسالمی مختصات مطلوبی دارد ک ه در سطوح نگرش ارزشها
و نظا م رفتاری میتوان به توحیدمداری و عدالتمحوری ،تکلیفمداری و مسئولیتپذیری
و روحیۀ تعبدی مرزداران نیز اشاره کرد .در «نخلهای بیسر» وحدت مردم ایران در مواجهه
با پدیدۀ شوم تجاوز رژیم بعث ،نشان میدهد که سبک زندگی دینی و غیرت ملی ایرانیان از
گفتمان با ثباتی برخوردارست .درواقع «نخلهایبیسر» مجموعهای از مؤلفههای شجاعت،
مقاومت ،ایثار و روحیۀ شهادتطلبی است که نویسنده آنها را در مصادیق تصویری دفاع
مقدس منعکس ساخته؛ اما «ریشه در اعماق» از زاویۀ دیگری به سبک زندگی پرداخته است؛
زیرا برخالف رمان فراست غلبه با جنبههای عینی مردم است و هزینههای گفتمانی سبک
زندگی بیشتر سمتوسوی درونی دارد تا عارضههای بیرونی .بنابراین شناخت مسایل روحی
و روانی ،بروز مسائل عاطفی و عوامل غیریتساز ترور رزمندگان با وجود فاصلۀ طبقاتی مردم
سیستان و بلوچستان ،فضای ذهنگرایی فوقالعادهای از جدال گفتمانهای سبک زندگی
مردم و مدافعان با دشمن بعثی و برخی عوامل معارض را منعکس ساخته است.
سبکزندگی در رمان ریشه در اعماق
این رمان به زندگی دشوار شخصیتها و مردم سیستان و بلوچستان؛ بهویژه اهالی بمپور
پرداختهاست و نگاهش به برجستگی جنبههای عینی سبک زندگی بهحدی استکه جنگ
ن در حاشیه قرار گرفتهاند .بنابراین در دهۀ « »80نگاه به سبک زندگی خواسته یا
و تبعات آ 
ناخواسته آشکارتر از دهۀ «»60است .همچنین «ریشه در اعماق» -که تألیف آن فاصلۀ زمانی
بهنسبت طوالنی با رمان فراست دارد و از اقلیم خاص مذهبی نیز سخن گفته است؛ میتواند
ظرفیت تأثیرگذاری گفتمان سبک زندگی اسالمی را «فار غ از تعصبات دینی» بهتر نشان دهد.
رمان حسنبیگی سبک زندگی مردم را در مجموعهای از آدابو رسوم اقلیمی و اندیشههای
خاص بههمراه سادهزیستی ،فال کت ،بیماری و معضل خرافهپرستی و تفاوتهای فرهنگی و
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ی که دامنگیر مردمی جنگزده و محروم از امکانات
اجتماعی آن منطقه قرار داده است .تبعات 
اولیه است .بنابراین ،در هر جامعهای گاه شرایطی ایجاد میشود که باید آنرا تحمیلی
خواند .این شرایط بحرانی بطور معمول افراد را در تنگناها و مواقف اجتماعی قرار میدهد
که ناخودآ گاه درمقابل آن مواضع مشترکی میگیرند .بهبیاندیگر «شرایط اجتماعی در حکم
برآیندی از نتایج اقدامات فردی و گروهی تلقی میشود که از خارج بر افراد تحمیل میگردد»
(شارقیتفتی .)43 :1389 ،اما نباید در برابر آن منفعل بود؛ زیرا هویت باورمند بر اساس روش
میتواند صاحب قدرت تأثیرگذاری باشد و در جامعه اثرات مثبتی ایجاد کند.
«درد از ستون فقرات شروع شد؛ درون سرش میدانی بود وسیع .صدای تیر میآمد.
خمپاره و توپ و تانک بود با لهیب آتش ک ه در آسمان موج میکشید .شفی دیگر بهخود نبود،
نمیتوانست مادر را ببیند که باالی سرش چمباتمه زده است و ضجه میکشد؛ اما عایشه را
میدید که از گوشۀ کپر -جای نمور و بدبوی همیشگیاش -بهسوی او میآید .عایشه بهجای
دو پای افلیج ،دو دست داشت .شفی بهروی عایشه لبخند زد ،عایشه با پای راست سرش را
نوازشکرد .شفی پنجههای پایش را بوسید ،بویید و بهیاد آورد که بااین پنجهها چقدر تفنگ
را به سینه فشرده است (و) ماشه را چکانده است» (حسنبیگی.)47 :1389 ،
در اینجا فضاسازی ،ثبات شخصیت داستانی را در قبال تعارضات گفتمانی نشان میدهد.
همچنین واژۀ درد که اشارۀ مستقیم به موجیشدنشفیمحمد است از عوامل غیریتسازی
استکه در جبههها در کمین رزمندگان میباشد .این مشکالت از موانع راه محسوب میشود
و سبک زندگی افراد را در مواجهه با سختیها محک میزند .درواقع سبک زندگی دینی،
حاوی گفتمانی است که هزینههای آن متفاوت است .بهعبارتی َم ِنشی کاربردی است که از
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یک راهبرد خردمندانه برخوردارست .بنابراین هزینههای آن نیز بهنسبت اهداف متعالیاش
شخصیت هویتپذیر باید دربرابر
سنگین ،طاقتفرسا و شکننده خواهد بود .بههمیندلیل
ِ
غیریتسازی گفتمان غیر بهحاشیه رانده نشود؛ زیرا آنچه موجبات سروری است؛ قویکردن
مؤلفههای سبک زندگی است کهاز بارزترین آنها میتوان به تحمل و پایداری شفی محمد اشاره
کرد .بههرحال ازآنجا که یکیاز بزرگترین عادات ایرانیان مهربانی است -که بقای مستحکم
خانواده را رقم میزند -سبک زندگی سالم و هژمونی گفتمان باید بتواند فرد را با شرایط
نا گوار مستولیشده تطبیق داده و ضمن حفظ آرامش روحی و روانی خانواده بدنبال راه حل
احتمالی باشد .زیرا «سبک زندگی معرف نحوۀ کنار آمدن شخص با موانع زندگی و شیوۀ وی
برای یافتن راهحلها و رسیدن به اهداف است» (اس .شارف .)94 :1394 ،پس ایمان و اعتقاد
راسخ در چنین شرایطی از تنگدستی ،نشاناز باورهای دینی سبک زندگی مردم است .متن
رمان نشان میدهد که سبک زندگی بمپوریها با محرومیت عجین است .بااینحال شفی از
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گوشۀ کپر با وجود مشاهدۀ عینی فقر شدید؛ بهویژه وضعیت ناهنجار جسمی خواهرش عایشه،
جبهه را انتخاب میکند .سوالی که در اینجا مطرح میشود؛ چرایی این انتخاب است .درواقع
انتظار مخاطب از امثال شفی توجه به درک موقعیت و شرایط سخت اقتصادی است .اما
باورهای قوی او احساس مسئولیتش را مضاعف ساخته و برای صیانت از میهن ،وی را راهی
جبهه نموده است تا دو دست خویش را تقدیم وطنش کند .البته چنین ایثاری ،زمانیکه
بستر زندگی «کپر» و سطح زندگیش برای مخاطب مشخص میشود؛ مضاعف میگردد .ایثاری
که تحمل تبعاتش سنگین و هزینههای آن جانگداز است .درواقع شفی در شرایطی جبهه را
انتخاب کرده؛ که مثلث عدم تبلیغات ،وجود فقر و خرافهپرستی و موقعیت خاص مذهبی،
آن منطقه را احاطه کرده است .این انتخاب ،نشاناز توانمندی باورهاست که مرز و شرایط
نمیشناسند .در اینجا یکی از موانع تهدیدکنندۀ گفتمان یعنی فقر مشهود است .جایگاه
ترس بازدارنده و منفی از فقر «در هنگامۀ تحقق هدف» همان پرتگاهی است که در زندگی فرد
به اشکال گونا گون رخ مینمایاند و منتظر انتخاب اشتباه اوست تا مسیر زندگیش را رقم بزند.
ن بخشهای انعکاس سبک زندگی مردم است .بیانی ملموس از
این قسمت یکی از مهمتری 
ُ
گرفتاریها ،تضادها ،ناداریها و مصائبی که هرکدام بهتنهایی سالحی برنده برای فروپاشی
گفتمان است .بااینوجود شخصیتها نهتنها دربرابر مجموعۀ تعارضات ایستادگی مینمایند؛
بلکه با ازخودگذشتگی قوام و دوام سبک زندگی را تثبیت میکنند .درواقع انسان باورمند به
واسطۀ مزینشدن به صفات انتزاعی صبر و امید که در گفتمان هویت جهادی مستتر است
با چنین باورهایی ارادۀ خود را در جهت پایداری و اعتماد به نفس سوق میدهد .همانگونه
که «محرک اصلی اراده؛ یعنی آن محرکی که بهخصوص نفس را به فعالیت وادار میکند؛ هدف
است و هدف چیزی است که آدمی را بهسوی شناسایی کامل شخصیت فرد رهبری میکند.
ُ
زندگی کامل آدمی و خلق و خو و رفتار و حتی سالمت روانی و نشاطش بستگی کامل به داشتن
نفس آدمی از یک سلسله احساسات و تمایالت مخصوص
هدف صحیح دارد .واضح است که ِ
ـ که او را به کمال و شادکامی زندگی میرساند و آن هدف منظور و مقصود اصلی نفس است ـ
برخوردار میباشد؛ بنابراین هرگاه راهی که برای کمال حصول نشاط الزم است به نفس آدمی
ارائه شود؛ نفس بدانوسیله به تحرک میآید و اراده را بهآن طریق سوق میدهد (هدفیلد،
ی حصیر افتادن ،چمباتم ه زدن ،کپر،
 136 :1374ـ  .)135متن با انتخاب کلماتی چون :رو 
ک زندگی عینی شخصیتها را بهوضوح نشان میدهد .بااینحال
افلیجبودن و  ...سطح سب 
جنبههای ذهنی شفی که دستانش را نیز ایثار کرده است؛ جلوهگری خاصی دارد .بنابراین،
برای تحقق گفتمان ،مجاهدت ضروری است .این الزام ،انسانهایی را میطلبد که خردورز،
مؤمن ،پایدار و شجاع باشند؛ زیرا پیمودن مسیر گفتمان ،از یکسو دانش ،هنر و توانمندی
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میخواهد و ازسویدیگر نیازمند تحمل سختیها ،کمبودها و جانفشانیهای خاص است.
گفتمان بهرغم قدرت سروری ،پرتگاهها و موانع صعبالعبوری نیز دارد که بعضیها در میانۀ
راه از حرکت باز میمانند .پس چنین مسیری انسانهایی همانند شفیمحمد را نیاز دارد که
آمادۀ همهنوع ایثارگری هستند تا زمینهساز تحقق گفتمان سبک زندگی گردند.
«دستهای بماه را به سینهاش فشرد از چیزی بیمنا ک بود .میترسید دل بماه را بشکند
م را روی چهرۀ متبسمش بنشاند و دلش را بمیراند .گناه بماه چه بود؟ او در اوج شادی
وغ 
بود .عروس نوپایی که دل کوچکی داشت .من باید به جبهه بروم زیاد طول نمیکشد ،فقط
سهماه ،بماه انگار یخ کرد ،تکیهاش را از او گرفت و چشمایشرا ریز کرد .خطی بین دو ابروی
کشیدهاش افتاد ،پرسید :جبهه؟ شفی سعیکرد لبخند بزند تا آرامش را به او باز گرداند .بماه
پدرش را در جنگ از دست داده بود .دلخور نشو ،بماه! راضی هستی که بروم؟ سکوت بماه
سنگین بود .مانده بود که بگوید بله!» (حسنبیگی 40 :1389 ،ـ .)39
شرایط دشوار انتخاب و غم سنگین بماه از هزینهآور بودن گفتمان باورها پرده بر میدارد:
«غم منفیترین و آزاردهندهترین هیجانی است کهاز تجربههای جدایی یا شکست ناشی
میشود و با تجربه فقدان دائمی ارتباط نزدیکی دارد» (مارشالریو .)569 :1398 ،درواقع
جایگاه سبک زندگی فردی بماه میتواند بر مخاطب تأثیرگذار باشد؛ زیرا رفتار مناسب در
موقعیت حساس بر عواطفش غلبه کرده است .بهبیاندیگر نقشپذیری بماه در خانواده
یکنوع انتظار فرهنگی باورمند محسوب میشود که الزم است با همسر خویش در انتخاب
جبهه تعامل داشته باشد .در این دیالوگ مؤلفههای ذهنی سبک زندگی در دایرۀ مسائل
مهمتری قرار میگیرند؛ چرا که اهمیت آنها ارتباط تنگاتنگی با شخصیت درونی فرد دارد« .در
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بحث روانشناسی اصطالح شخصیت هر فرد سبک خاص خود را دارد کهاز او انسانی واحد
ن دسته از مؤلفهها ،شامل اموری ازقبیل:
و منحصربفرد میسازد» (گنجی .)225 :1393 ،ای 
عقاید دینی ،ارزشهای سیاسی و فرهنگی ،ارزشگذاریهای اجتماعی ،گرایش اقتصادی و
 ...میباشند که بهنسبت فرا گیری هرکدام ،شخصیت فرد با بهرهمندی از این شاخصههای
گفتمان شخصیت
ذهنی متأثر خواهد گردید .بهبیاندیگر بهکارگیری مدل «ال کالو» در
ٍ
مدون شخصیتهای
(ن.ک:یورگنسن و فلیپس .)51-164 :1389 ،میتواند سبک زندگی
ٍ
داستانی را بهگونهای راهبری کند که منش باورمند قهرمانان داستانی بهعنوان یک گفتمان
مطرح باشد؛ گفتمانی که شخصیت برجسته 1را ،در قالب هویت جهادی منعکس میسازد.
گرچه احساسات عمیق و حاالت روحی و روانی بماه بهوضوح ،ب ه صحنه کشیده نشده؛ اما
فضای انتخاب گفتمانی با وجود عامل مهم غیریتساز ،شفافیت سبک زندگی او را آشکار
1. Charisma
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میکند .درواقع رمان بیگی جلوههایی از عناصر ذهنی سبک زندگی شفیمحمد و همسرش
محبت خانواده را نیز تحتالشعاع قرار
بماه را نشان میدهد که باورهای پنجگانه حتی عشق و
ِ
داده است .بههرحال تشریح چنین فضاییاهمیت گفتمان دینی و سبک زندگی جهادی را
هویدا میسازد .بدیننحو که نقاط تعارضآمیز گفتمان «غیر» ،لحظه به لحظه در برابر جهادگر
ایرانی چهره مینمایاند و او را با جذبههای گسترده و متنوع زندگی مادی در دایرۀ وسیع
شخصیت داستانی که مصادیق واقعی آن
تردید و تأمل قرار میدهد؛ بنابراین انتخاب هردو
ِ
در دوران دفاع مقدس محسوس است؛ قدرت و هژمونی سبک زندگی رزمندگان را نیز آشکارتر
میکند .اهمیت اینتصمیم آنجا بیشتر مشخص میشود که شفی بهرغم سنگینی بریدن از
عشق ،بهواسطۀ تمسک به باور محور ،از آن برید و میدان را برای ظهور گونهای درونی از
شجاعت هموار نمود .این انتخاب بیانگر اتصال دالهای فرعی گفتمان به دال اصلی است.
البته جلوههایی از احکام دینی و مسائل اطاعتپذیری که اشارۀ مستقیم به دال محوری
باورهاست نیز در متن احساس میشود؛ یعنی سمت و سوی سبک زندگی رزمندگان اعتقادی
است .همانگونهکه ذهنیتاین مفاهیم در گفتوگوی شخصیتها هم نهادینه شده است.
در اینجا عمل مفصلبندی و ارتباط دالها بهنحو چشمگیری دیده میشود .این موارد
از بارزترین تصاویر واقعی رمان دفاع مقدس است که همگی دالها در آن قد َعلم کردهاند
تا سبک زندگی شخصیتها آشکار شود .اما چگونه شفیمحمد با وجود جوانی و ماهیت
خواستههای آن دوران ،چنین انتخابی دارد؟ «فروید بر ماهیت غریزی تمنیات و آرزوهای
انسانها بهویژه جوانان تأ کید دارد؛ ولی «آدلر» انسانها را موجوداتی اجتماعی میپندارد که
بهواسطۀ اهدافشان تحریک میشوند؛ بههمیندلیل آدلر معتقد بود که پیشرفت موفقیتآمیز
در زندگی و در روابط اجتماعی وابسته به بهبود عالقۀ سالم اجتماعی است؛ بنابراین ارتباط
مؤثر و عالقه به دیگران از خانواده آغاز میگردد» (بای .)37 :1390 ،بااین وجود سوال بعدی
ایناست که چه باوری فرد جوان را از محیط لذتبخش خانواده به جبهه میکشاند؟
اینجاست که اهمیت گفتمان باورها آشکار میگردد .درواقع شجاعت و ایثارگری باورمند
این زوج جوان به آنها قدرت انتخاب درست داده است .بهبیاندیگر آنچه یاریگر شخص
است باورهای قوی اوست و آنچه گفتمان او را سست و در معرض اضمحالل قرار میدهد؛
شجاعت خردورزانه بهرهای نبرده است؛ بیدرنگ
اعتقادات ضعیف اوست .پس فرد ترسو که از
ِ
«یا کمکم» بهواسطۀ تردیدها و تأملهایی؛ سرانجام پس زده و از میانۀ راه باز میماند .اما
شخصیت موردنظر «بماه» همانند شفیمحمد در ستیز ذهنی خود با باورهای دینی و غیرت
ملی علیرغم ترس درونی و سابقۀ شهادت پدر به باورهای گفتمانی خود بله میگوید .هرچند
غریزۀ ترس او طبیعی و یک حس روانشناختی است .همچنانکه «روانشناسان ترس
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َ
را مسئلهای مهم و حیاتی میشمارند و آنرا در تشکل و َتک ّون ساختار انسان بسیار مؤثر
میدانند؛ یعنی ا گر شخص بخواهد در برابر نامالیمات زندگی موفق باشد و بر قلههای پیروزی
دست پیدا کند؛ باید از شجاعت و شهامت باالیی برخوردار باشد؛ چرا که ترس منفی مانع
این پیروزیها بهشمار میرود» (حقجو .)15 :1375 ،در اینجا ،شجاعت نقطۀ مقابل ترس
قرار گرفته است .یعنی مؤلفۀ شجاعت تقویتکنندۀ گفتمان و برعکس «ترس» تضعیفکنندۀ
آن است .اما نکتۀ بسیار مهم در فضای گفتمان ،تعارضات فراوانی است که در این متن،
رزمنده را از درون تهدید میکند و مترصد ازهم پاشیدگی سبک زندگی او یا کمرنگکردن
اعتقادات اوست .حال ا گر فرد مدافع در برابر مشکالت فوقالذکر برای دشمن میدان خالی
کند؛ درواقع فقط «این یک نفر» در گفتمان بهحاشیه رانده نشده است؛ .زیرا این عمل در
جامعه از ابعاد مختلفی تأثیرگذار است و میتواند از پرتگاههای گفتمان سبک زندگی باشد که
افراد را از درون ،تحت فشار قرار میدهد .نکتۀ مهم گفتمانی ،قدرت انعطافدادن روحی در
مواجهه با حوادثی است که ممکن است با هویت شکلگرفتۀ شخصیت تالقی بکند؛ پس در
چنینصورتی باید توانمندیهای عقالنی در رفتار ظهور یابد .بهبیانی آنچه از باورهای دینی
در اندیشۀ شخصیت حاضر است؛ در عمل بهوقوع میپیوندد؛ مثل فهم صبوری و عملکردن
فرصت خودنمایی پیدا
بدان .در چنین جایگاهی ،هویت یک شخص با ثبات در داستان،
ِ
کرده است .در اینجا مهمترین جنبههای ذهنی سبک زندگی فردی تحمل ناهنجاریها و
پیشامدهای غیرمترقبه است .حاال سوال سوم مطرح میشود که این هدفشناسی از کجا
در شخصیت ریشه دوانیده و توانسته است یک انسان بماهو انسان را  -که دارای نفسانیات
و تمایالت معینی است -اینچنین نسبت به غرایزش بیمیل و او را بهسوی هدفی ایدهآل
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سوق دهد و از او فردی شجاع بسازد که آماده مبارزه کردن با دشمن و دفاع از سرزمینش باشد
تا آنجا که در آرزوی رسیدن به هدفش همسر خود را ترک کند؟ آنچه از قاعدۀ رفتارشناسی در
نظام روانشناختی فردی موجود است؛ نشان میدهد که ریشۀ رفتاری افراد پیوسته متأثر از
هیأت حا کمۀ وقت و  ...است که دایرۀ آن از
محیط ،ژنتیک ،خانواده ،گروههای همسانِ ،
خانواده آغاز میشود و به فراتر از آن نیز گسترش مییابد (ر .ک .کاویانی.)57 - 104 :1391 ،
بنابراین ،شناخت سبک زندگی باورمند خانوادههای «ایثارگران» با نوع نگرش و باورهای
دینی ،خود میتواند پاسخی منطقی به سؤال مطر حشده باشد .بههرحال چنین احواالتی
مصادیق عینی فراوانی در دفاع مقدس دارد .اما انتخاب صحیح در این جایگاه همان باور
مقاومت و شهادت است که بهواسطۀ ایثار و شجاعت شکل میگیرد و عمل مفصلبندی
گفتمان «ال کالو» را به اوج میرساند تا هویت انسان باورمند در هر سطحی از مقاومت رقم
بخورد .هویتی که هژمونی شکلگرفته و سبک زندگی رزمندگان را در این معارک بازگو میکند و
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نشان از استمرار حیات هویت جهادی است که زائیدۀ تعرض دشمن است .این عمل ،منشأ و
سرچشمهای دارد و از یک تعقل منسجم و هدفدار گفتمانی حکایت دارد.
«برایت نگفته بودم ،خیروک .وقتی نطقیگفت :شریف را ترور کردند ،انگار چیزی مثل
یک را کت یا بمب روی سرم آوار شد .به گریه افتادم؛ نطقی و پدر هم اشک میریختند.
َ
چههایوهویی زیر سقف َدمکرده کپر راه افتاد ه بود .دیشب حدود ساعت دو ،زنگ در خانهاش
را میزنند ،زنش گفت شریف پیراهنش را روی شانهاش انداخت و رفت ببیند کیست! من دلم
در حیاط را شنیدم
شور افتاد؛ گوش سپرد م که صدای آشنا میآید یا نه؟ صدای بازشدن ٍ
و بالفاصله صدای تیر را ،یک رگبار و بعد یک تک تیر .دویدم بیرون .شریف جلو در حیاط
افتاد ه بود .دونفر با موتور دور شدند .شریف بینفس افتاده بود .سیزده گلوله به ناحیه شکم
و سینهاش خورده و یک گلوله هم روی پیشانیاش .نطقی گفت :جنازهاش را فردا در ایرانشهر
تشییع و پسفردا هم در کاشان دفن میکنند» (حسنبیگی 122 :1389 ،ـ .)121
آنچــه از ســبک زندگــی گفتمــان غیــر حاصــل میشــود؛ در تضــاد بــا باورهــای انســانی و الهــی
افرادســت .درواقــع منــش ناهنجــار نوعــی «شــرارت واردکــردن عمــدی رنــج و عــذاب بــر دیگــری،
بدونتوجــه بــه انســانیت اســت .بهبیاندیگــر بررســی انگیزشــی تروریس ـتها بیشــتر از مؤلفــۀ
ایدئولوژیکــی اســت کــه بهعنــوان نظــام ارزش بدخواهانــه فــرد عمــل میکنــد» (مارشــالریو،
 .)441 :1398در اینجــا تعــارض عوامــل غیریتســاز تروریسـتها در تــرور شــریف نهتنهــا رزمنــدگان
را از صحنــۀ دفــاع از میهــن بیــرون نکــرده؛ بلکــه همــۀ مــردم ایرانشــهر و کاشــان را نیــز بهصحنــه
ی کشــانده اســت .نقطــۀ مقابــل ایــن شــجاعت و وحــدت همگانــی،
اتحــاد و انســجام مردم ـ 
عقبنشــینی از مواضــع پایــداری بــه واســطۀ تــرس درونــی از رویارویــی بــا ایــن رفتارهــای خشــن
اســت .یعنــی چنانچــه رخــوت در افــراد رخنــه کنــد و جــای شجاعتشــان را تســخیر نمایــد؛ کمکــم
در فراینــد ارتبــاط و ترکیــب وحدتبخــش دالهــا اختــال بهوجــود م ـیآورد .همانگونــه کــه
مشــاهده میشــود جــدال عملــی باورهــا در میــدان جنــگ هیچــگاه از اندیشــه تهــی نیســت .زیــرا
تفکــرات گفتمانهــا ،ایــن هــردو گــروه را بــه چنیــن کشمکشــی کشــانده اســت .نویســنده تــرور را
بــا مفهــوم غیریتســازی ِگــره زده اســت تــا از حاصــل ایــن ناهنجــاری ،تفکــر عملــی دشــمن آشــکار
گــردد .از منظــر حادث هپــروری ایــن صحنــه یــک ســتیز بیرونی ســبک زندگی اســت و از یــک جدال،
میــان انســانهایی کــه درمقابــل هــم صفآرایــی کردهانــد؛ بهوجــود آمــده اســت .تقابــل رفتــار
گفتمانــی در ایــن صحنههــا فاصلــۀ رفتارهــای بهنجــار از نابهنجــار «در ســبک زندگــی هویتهــای
متضــاد» را نشــان میدهــد .نمونههایــی از جنبههــای عینــی رفتــاری و منــش «گفتمــان غیــر» کــه
در هالـهای از غیریتســازی نیروهــای منفــی رمــان بــروز یافتهانــد .در اینجــا تضــاد ســبک زندگی بنحو
مطلــوب آشــکار اســت؛ یعنــی تعــارض گفتمانــی «ســبک زندگــی ایرانــی  -اســامی» بــا ســبک زندگــی
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مقاله علمی _ پژوهشی

«گفتمــان غیــر» مشــاهده میشــود .پــس همانگونــه کــه تقابــل عوامــل غیریتســاز دشــمن در
عرصــۀ جبهــه بــا گلولــه و آتــش ســنگین اســت؛ در عقبــۀ جبهــه« ،دشــمن» نیــز بیــکار نمینشــیند
و یکـیاز تعرضــات خصمانــۀ او تــرور اســت .چنیــن اتفاقــی بارهــا در دفــاع مقــدس رخ داده اســت
و آمــار خیرهکننــدهای از قربانیــان تــرور را بهخــود اختصــاص داده اســت .امــا نهراســیدن از ایــن
اعمــال غیریتســاز از یــک نــوع تعقــل جهــادی ملــت ایــران خبــر میدهــد« .ایــن نــوع تعقــل را
فضیلــت فکــری جهــادی مینامنــد و نوعــی از تفکــر اســت کــه ســودمندترین و زیباتریــن امــور
ـرد
مربــوط بــه جهــاد را اســتنباط میکنــد» (مهاجرنیــا .)169 :1394 ،ای ـن همــان هژمونــی و طـ ٍ
باورهــای معــارض در گفتمــان هویـ ٍـت جهــادی رزمنــدگان «با وجود فقر و تنگدســتی کپرنشــینان
ک زندگــی
بمپــور» اســت .بههرحــال تــرور میتوانــد بهعنــوان یکرفتــار «تعریفشــده» از ســب 
تروریسـتها باشــد کــهبــه جنبههــای ذهنــی و عینــی اشــاره دارد .همچنیــن «کپــر» نیــز گونـهای
ی را بیــان میکنــد .درواقــع یکــی از مهمتریــن راههــا بهمنظــور
از مســکن اســت کــه سادهزیســت 
درک مفهــوم ســبک زندگــی بررســی عناصــری اسـت کــه بهعنــوان شــاخصه ،بهجنبههــای عینــی
و ذهنــی رفتــار انســان توجــه دارد .برایمثــال در مصداقهــای عینــی بــهمــوارد ظاهــری پرداخته
َ
میشــود ماننــد بکارگیــری نمادهایــی چــون کپــر ،کــه توانســتهاســت ســطح ســبک زندگــی آن
مــردم را نشــان دهــد ،درســت هماننــد خانــۀ شــریف کــه در کوچ ـ ه پسکوچههــای ایرانشــهر
قــرار دارد .همچنیــن وجــود باغچــه در حیــاط از جلوههــای فرهنگــی ســبکزندگــی ایرانیــان
ن مظاهــر پرا کنــدۀ عینــی در دایــرهای از جنبههــای ذهنــی قــرار گرفتهانــد و
اســت .همــۀ ای ـ 
بههمیندلیــل مخاطــب گاه اثرگــذاری جنبههــای اخیــر مســایل عینــی را کمتــر حــس میکنــد.
ی همــان نیازهــای ثانــوی انســان ماننــد روابــطانســانی ،نگرشهــا و
«درواقــع جنبههــای ذهن ـ 
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گرایشهاســت» (گیویــان و دیگــران 53 :1392 ،ـ  .)52در اینجــا نویســنده بــا اســتفاده از کلمــات:
س و لــرز در بیــان صحنــۀ تــرور ،ســبک زندگــی فــردی و گروهــی را
را کــت ،بمــب ،گریــه ،اشــک و تــر 
بهتــر نشــان میدهــد .همانگون ـه کــه ذهنیــت شــفیمحمد نیــز بــا تمــام دردهــا و زخمهایــش،
ت و شــهادتطلبی اســت .ایــنپذیــرش ،بــه ارزشهــای اجتماعــی جامعــۀ آنزمــان و
اســتقام 
یگــردد و همیــن اعتقــادات دینــی ســبب تقــدس
نــوع جهانبینــی و ســبک زندگــی گروهــی آنهــا بــر م 
ارزشهــای دفــاع مقــدس ،در فضــای رمــان اســت.
ی از کارهای او خوشش نمیآمد .با یکوجب قدش
«تقصیر همین پسرت بود؛ آنروزها کس 
گذاشت رفت جبهه .جنگ چهکار به او داشت؟ مادر آهی کشید :نصیب بود ،نورمحمدخان،
از اینجا دیگر خودم می َبرم .دیگر راهی نمانده .مادر با پشتی خمیده و پاهایی برهنه میرفت.
وقتی به درمانگاه رسید؛ کنار فرغون زانو زد و از نفس افتاد .تنش از عرق لیچ افتاده (گندیده)
بود و کتف و بازویش از درد تیر میکشید با خود اندیشید :ا گر نورمحمد نبود؛ همانجا میان
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رملها ِخب میکردم (گیرکردن و خفهشدن) و میافتادم( ».همسایهها) او را دیده بودند که
َ
چگونه از دستکندهها و چالهچولهها فرغون را بهپیش میبرد .شفی را مثل یک َپرگوشت روی
فرغون دیده و حتی نپرسیده بودند« :بهکجا میرود ،عیال فیضمحمد؟» .مرد با دیدن شفی
خم شد .خواست او را از داخل فرغون بلند کند ،با دیدن آستینهای خالی او انگار یکه خورده
باشد؛ سر راست کرد و نگاهی به مادر انداخت ،نگاهی پرسشگر! مادر بهناله گفت :هردو
دستهایش در جنگ رفت .مرد جوان ،فرغون را تا کنار پلهها برد .سپس دستهایش را دور
َ
کمر شفی حلقه کرد و با یک حرکت او را از فرغون کند و بهآغوش کشید .دکتر گوشی را روی
گردنش رها کرد :پسرتان موجی نشده؟ مادر گفت :پدرش میگوید زار است؛ قرارست برایش
مجلس بگیریم .دکتر پوزخندی زد و پشت میز نشست» (حسنبیگی.)50 - 53 :1389 ،
نفی شخصیت از دیگر ویژگیهای «گفتمان غیر» است .جمله« :تقصیر همین پسرت»...
ن دیار با امثال شفی است و نشان میدهد که او چگونه بر
نشان از تضاد عقیدۀ مردم آ 
باورهای خود ثابتقدم بوده است .درواقع روانشناختی رفتار او بیان میکند که در چنین
شرایطی از یک انسان دارای هویت اعتقادی چه عکسالعملی ممکن است رخ بدهد .گرچه
در دایرۀ عملکردها سبک زندگی انسانها تعدد گونههای رفتاری «کنشها و وا کنشها»
متناقض محتمل است؛ زیرا ا گر شخصیت در مرزهای هویت واقعی باقی نماند و لحظهای
گفتمانشان کمرنگ شود یا به هر دلیلی خلل یابد؛ گفتمان او تهدید میشود و میباید ازسوی
وحدت
حمایت همهجانبه قرار بگیرد .این
«هویت جمعی و گروهی متحد گفتمان» مورد
ِ
ِ
ِ
ضعف احتمالی غریزی است که ازطرف محوریت
گفتمانی تکیهگاهی محکم برای هرگونه
ِ
باورها مورد پشتیبانی است .بهبیاندیگر حرکت غیریتساز تحت تفکرات ناهمگن در صدد
اسیرکردن افراد ضعیف و هژمونی گفتمانی است تا سلطۀ سبک زندگی خود را بر سبک
زندگی رزمندگان تحمیل کند .پس طبق روش ،رزمنده باید درمقابل عقاید و تفکرات غیر،
منفعل نشده و محکم و استوار باشد .ازطرفی ا گر فرد بتواند با انعطافدادن به خویش در
موقعیتهای حساس ،متفاوت عمل کند؛ خود نوعی شجاعت هوشمندانه است .همانگونه
که چنین تحملی از مادر شفیمحمد دربرابر هجمۀ غیر ،وج ه دیگری از شجاعت خردورزانه
را علنی میکند .البته باید توجه داشت که پسزمینههای فرهنگی مثل مذهب ،فرهنگ،
هویت ،خانواده و ارزشها و هنجارهای درونی نهادینهشدۀ اقوام و ملل میتواند مانع بزرگی
دربرابر سبک زندگی باشد .بهبیاندیگر ممکن است «پسزمینههای فرهنگی نقش اساسی
در قالب سبک زندگی ارائهشده بهخود بگیرد و نهتنها سبک زندگی مطر حشده را بههمان
دالیل فرهنگی نپذیرند؛ بلکه آنرا مذموم شمرده؛ در قبال آن موضعگیری کنند .این مقاومت
بهدلیل تضاد شدید با هنجارهای آنها خواهد بود و هردو وجه مؤلفههای مادی و غیرمادی
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را نیز در بر میگیرد» (فصلنامۀ مطالعات سبک زندگی :1392 ،شماره  .)4جمالت بعدی نیز
ی مادر مبنی براینکه «خیلیها ازما بریدهاند»
این مطلب را تأ کید میکند .انعکاس دردمند 
(حسنبیگی .)50 :1389 ،اوج غیریتسازی را آشکار میکند .هرچند درک ناصحیح نورمحمد
از وضعیت مملکت؛ بهویژه شرایط کنونی مادر شفیمحمد نوعی غیریتسازی محسوب
میشود؛ آنجا که میگوید« :جنگ چهکار به او...؟» .اما مادر مقاومت میکند ،درحالیکه در
ط موجود قرار دارد؛ یعنیاز یکسو فرزند جانباز خود را با فرغون حمل میکند
سختترین شرای 
و ازسویدیگر احساس غربت و تنهایی عقیده در میان مردم دارد .در اینجا حسنبیگی مادر
َ
شفیمحمد را ،نماد تحمل و صبر زنان ایرانی جلوه داده است و شخصیت گفتمانی او را َعلم
میسازد .همچنین واژۀ نصیب نیز از خردهفرهنگهای ایرانیان است که به قسمت اعتقاد
دارند .استفاده از فرغون از دیگر نشانههای فرهنگ عامۀ آندیار است و جزییاز سبک زندگی
آنها محسوب میشود .درواقع سبک زندگی همیشه مواردی از خردهفرهنگها را در درون
خود دارد که بهتدریج دچار تغییر و تحول میشوند .این خردهفرهنگها در جامعه وجود
دارند؛ اما برخی بهدالیل اجتماعی و نوع تمکن شخصی بهآن اعتنا نمیکنند و از روشهای
دیگری بهره میگیرند .نکتۀ بعدی مسالۀ زار است که بهعنوان یک خرافه در فرهنگ آن اقلیم
حیات دارد و نشان میدهد که خردهفرهنگهای نابهنجار نیز در برخی فرهنگهای عامه
رسوخ دارند .این نابهنجاریها در هر منطقه بهنسبت فرهنگ مردم متغیر است؛ ولی از آنجا
که ریشههای علمی ندارند؛ بتدریج در معرض اضمحالل هستند .درواقع سبک زندگی مردم
روزبروز درحال پاالیش است تاجاییکه عقالنیت و علم بر فرهنگ آنها احاطۀ گستردهتری یابد.
این همان خردورزی سبک زندگی رزمندگان است که جایگاۀ محکمی در گفتمان باورها دارد
و خالق هویتی است که در جامعۀ سیستان و بلوچستان تأثیرگذار بوده است .درواقع آنچه
در رمان بیگی جلوهگری بیشتری دارد؛ انتخاب باورهای دینی در دایرهای از نامالیمات و فقر
خانمانسوز است که بهجای پذیرش شکست ،با پایداری و پیروزی همراه است .سعادتی که
از درون مؤلفهها بروز کرده و استقالل و عزت و سربلندی مردم ایران را در قالب هویت جهادی
شخصیتها و رزمندگان متجلی ساخته است.
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،روش گفتمانی ال کالو برای انعکاس مؤلفههای سبک زندگی رزمندگان در دو
رمان مذکور بکار گرفته شد .بدینمنظور همانطورکه در روش تحقیق نیز توضیح داده شد؛
ابتدا مولفههای گفتمان متناسب با موضوع پژوهش گزینش گردید سپس با مطالعۀ دو رمان
این شاخصهها از متن آنها استخراج شد .این رمانها ضمن بازگویی گوشههایی از فرهنگ
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و آداب و رسوم برخیاز اقوام ایرانی ،به انعکاس انگیزۀ رفتاری سبک زندگی شخصیتها
اهتمام ورزیدهاندَ .م ِنشی که از ایمان به خدا ،عشق به شهادت ،عزتپذیری ،تفکرات و
سبک زندگی عاشورایی رزمندگان در آوردگاه خونین جبهه حکایت دارد .درواقع هماهنگی
و همسویی عمیق روحی و روانی رزمندگان فرآیندی است که منجر به برقراری ارتباط بین
عناصر گردیده؛ و موجب تعدیل و تعریف جدید هویت شخصیتهای داستانی شده است.
زیرا ادبیات داستانی این ژانر «با توجه به مستندات جنگی موجود ،اسناد و مدارک ارتش و
سپاه پاسداران ،مؤسسهها و پژوهشگاهها ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس،
مجموعۀ مستند روایت فتح ،خاطرات مکتوب رزمندگان ،وصیتنامۀ شهداء ،آرشیو
مستندات صدا و سیما و  ،» ...با واقعیت دفاع مقدس فاصلۀ چندانی ندارد .درواقع جنگ
مضمون اصلی است و گفتمان پایداری مردم ایران از مهمترین ایدههای نویسندگان بشمار
میرود .البته سیر تحوالت و تغییرات سبک زندگی مدافعان در جبهههای نبرد با دشمن بعثی
عراق گویای رسوخ معارف و احکام مذهبی در روح و جان رزمندگان است .همزمان بااین
آ گاهیها تجلی گفتمان دفاع از میهن اسالمی ،جلوۀ وحدت ملی را نیز بهتصویر کشیده است.
سبکزندگی در رمانها ،با وجود اشترا ک در مؤلفههای عینی و ذهنی ،خطسیری متفاوت از
هم دارد .بطورکلی کلیتی که از عمل مفصلبندی مؤلفههای مرزداران ایرانی در این رمانها
حاصل شده است؛ ب ه انواع گونا گونی تقسیم میشود؛ بااینحال بیانگر اشترا ک در نقطۀ
«دال مرکزی» است که نشانههای دیگر حول آن انسجام یافته و در قلمرو جاذبه معناییاش
محفوظ ماندهاند .همچنانکه فرآیند این باورها در «نخلهایبیسر» استقامت مردم و
وحدت شاخصههای دینی و ملی ایرانیان «درمقابله با دشمن بعثی» را بازگو میسازد که با
دستان خالی؛ اما با ایمانی سرشار توانستند ضمن بازپسگیری سرزمینهای اشغالی ،حافظ
استقالل کشور باشند .ولی «ریشه در اعماق» قدرت باورهای مذهبی را در شرایط دشوار فقر و
نابسامانی و هجمۀ جنگ که مهیای فروپاشی گفتمان بود؛ با عمل ضدیت و غیریت گفتمانها
آشکارتر ساخت تا هویتیابی گفتمانها در تعارض با همدیگر شفافتر گردد .ازاینرو گفتمان
رزمندگان در برابر گفتمان غیر بهحاشیه رانده نشده؛ و گرنه ثبات موقت معنایی را که گفتمان
مسلط ایجاد کرده است؛ برهم میزد .در این رمانها سبکزندگی بهعنوان «گفتمان» شکل
گرفته است .البته آنچه میتواند برای فرد و جامعه چنین دستاوردی را خلق کند؛ اندیشۀ
گرانسنگی است که در گفتمان دفاع نهفته شده است .چنین توجهی ،بستری را فراهم
ن موضوع کمک میکند تا با شناخت
میآورد که نقش باورها در زندگی عملی هویداتر گردد .ای 
کارکرد سبکزندگی شخصیتها بهعمق رفتاری آنها پی ُبرد و نحوۀ یک ارتباط مؤثر را بدست
آورد و با ظرفیتهای متعدد این گفتمان آشنا شد .درواقع شناخت توانمندیهای سبک
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زندگی مطلوب ،این دیدگاه را در افراد بهوجود میآورد که بهترین راهکار را برای استفاده از
ج از
ظرفیتهای سبک زندگی عملی انتخاب کنند .بنابراین سبک زندگی رزمندگان که منت 
غیرت ملی است؛ ظرفیتهای متعددی
اعتقادات و پایبندی محکم به گفتمان مذهبی و
ٍ
را بههمراه دارد که تکیه بر مؤلفههایش میتواند از کشور صیانت نماید .بطور خالصه نتایج
ی شخصیتها در این دو رمان ،بیانگر اهداف و هویت
پژوهش نشان میدهد سبک زندگ 
مشترک رزمندگان و مردم ایران است .درواقع کار تثبیت معنای دالهای معین در آرایش
ی خاص جهت حصول هویت جهادی بخوبی انجام گرفته است .البته نمودار تفاوتها و
ارتباط 
دیدگاههای ناهمسان نوعی تعارض در سبک زندگی را آشکار میکند؛ ولی اشترا ک دینی و ملی
مردم قویتر از سایههای اندک ناهمگنی است .بههرحال چنین استنباط میشود که باورهای
دینی و میهنی در درون رمانها و حتی در واقعیت ،انگیزۀ اصلی رزمندگان دفاع مقدس بوده
فرهنگ غنی ایرانی -اسالمی را تحت «گفتمان دفاع ملی» فراروی
است و ظرفیتها و تأثیرات
ٍ
مخاطب قرار دادهاند؛ بهگونهای که باورهای حرکتآفرین رزمندگان در قالب گفتمان باورمند
جهادی تعبیه شده است .بهعبارتی با روش بکارگرفته شده ،دالهای پیرامونی «مؤلفههای
فرعی» مثل «شجاعت ،مقاومت ،ایثار و شهادتطلبی» در ساحت گفتمان پایداری فرزندان
ایران نمود پیدا کرده است .یعنی شخصیتها در سختترین شرایط اجتماعی نیز به دفاع
از میهن پرداختند و به سبک زندگی خود در آن دایرۀ غیریتساز ،هویتی تأثیرگذار بخشیدند
تا با اثبات خویش و طرد دیگری به سلطه و سروری برسند .پس با این نشانههای دائمی،
گفتمان بهمعنی هژمونی باقی مانده است .درواقع تجلی مؤلفههای باورمند رزمندگان مرهون
پشتیبانی بینظیر عقبۀ ملت ایران است .عقبۀ قدرتمند گفتمانی که همیشه در صحنۀ دفاع
مقدس حاضر بوده و هیچگاه میدان را برای غیریتسازی دشمن خالی نکرده است .بنابراین
مضامین گفتمانی این رمانها میتواند دستورالعمل کارآمدی برای دفاع از کشور و اعتقادات
مردم باشد .گفتمانی که موجب صیانت مملکت و خالق دستاوردی چون حفظ استقالل
و امنیت کشور است .بههمیندلیل پیشنهاد میشود برای تحقق آن ،صاحبنظران علوم
اجتماعی در زمینۀ سبک زندگی توجه بیشتری به رمان دفاع مقدس مبذول نمایند.
ع و مأخذ
مناب 
قرآن کریم.
آدلر ،آلفرد ( )1361.روانشناسی فردی ،ترجمۀ حسن زمانی و مهین بهرامی ،تهران :انتشارات
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پیشگام.
اس.شارف ،ریچارد ( .)1394نظریههای رواندرمانی و مشاوره ،ترجمۀ مهرداد فیروزبخت ،چاپ
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هفتم ،تهران :نشر رسا.
بیچراستو ،هریت ( .)1388کلبه عموتم ،ترجمۀ محسن سلیمانی ،چاپ پنجم ،تهران :نشر افق.
بای ،روحاهلل و فاطمه ( .)1390روانشناسی روابط انسانی ،تهران :انتشارات دانژه.
پژوهشکده تحقیقات اسالمی ( .)1389انسان مطلوب ،قم :نشر زمزم هدایت.
تندروصالح ،شاهرخ ( .)1382ادبیاتجنگ و موجنو ،تهران :فرهنگسرای پایداری.
تاوریس ،کارول ( .)1388روانشناسی خشم ،ترجمۀ احمد تقیپور و سعید درودی ،تهران :دایره.
حنیف ،محمد و محسن ( .)1388کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس،
تهران :بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس «صریر».
حسنبیگی ،ابراهیم ( .)1389ریشه در اعماق ،چاپ چهارم ،مشهد :نشر ملک اعظم.
حسنبیگی ،ابراهیم ( .)1392جنگ و رمانهایش ،تهران :انتشارات سروش.
حقجو ،محمدحسین ( .)1375روانشناسی ترس و دلهره ،قم :نشر نهضت.
رجبینیا ،داود ( .)1391اسالم و زیباییهای زندگی ،قم :مؤسسۀ امامخمینی.
زاهدی ،ابراهیم ( .)1384نسل باروت ،چاپ دوم ،تهران :نشر صریر.
زرینکوب ،عبدالحسین ( )1392آشنایی با نقد ادبی ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
سرشار ،محمدرضا ( .)1370نیمنگاهی به هشتسال قصۀ جنگ ،تهران :حوزۀ هنری.
سنگری ،محمدرضا ( .)1389ادبیات دفاعمقدس ،تهران :صریر.
شریعتی ،سیدصدرالدین (« .)1392درآمدی بر سبک زندگی در آیات و روایات» ،فصلنامۀ فرهنگ
مشاوره و رواندرمانی :ویژهنامۀ سبك زندگی ،شماره .1-10 :13
ی جامعهشناسی ،مفاهیم و نظریهها ،یزد :نشر نیکوروش.
شارقیتفتانی ،آفاق ( .)1389مبان 
فراست ،قاسمعلی ( .)1362نخلهای بیسر ،تهران :نشرامیرکبیر.
فاضلی ،محمد ( .)1382مصرف و سبکزندگی ،قم :نشر صبح صادق.
فیست ،جس؛ و دیگران ( .)1398نظریههای شخصیت ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی ،چاپ هجدهم،
تهران :نشر روان.
صبوری ،مجتبی ( .)1393سبک زندگی امامحسین (ع) ،قم :انتشارات پیروز.
ک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن ،قم :نشر سبحان.
کاویانی ،محمد ( .)1391سب 
کسرایی و پوزششیرازی و علی محمدساالر (« .)1388نظریه گفتمان ال کالو و موفه ابزاری کارآمد در
فهم و تبیین پدیدههای سیاسی» ،فصلنامه سیاست ،شماره .339-360 :3
گیویان ،عبداهلل و دیگران ( .)1392مطالعات سبکزندگی ،شماره .31-56 :4
گوستاویونگ ،کارل ( .)1387روانشناسیضمیر ناخودآ گاه ،ترجمۀ محمدعلی امیری ،چاپ پنجم،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
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گنجی ،حمزه ( .)1393روان شناسی عمومی ،چاپ ششم ،تهران :نشر ساواالن.
محمود ،احمد ( .)1380زمین سوخته ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات معین.
مکدانل ،دایان ( .)1380مقدمهای بر نظریههای گفتمان ،ترجمۀ حسینعلی نوذری ،تهران:
انتشارات فرهنگ گفتمان.
میرصادقی ،جمال ( .)1392عناصر داستان ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات سخن.
مارشال ریو ،جان ( .)1398انگیزش و هیجان ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی ،چاپ سی و سوم ،تهران:
نشر ویرایش.
میلز ،سارا  ( .)1382گفتمان ،ترجمۀ فتاح محمدی ،زنجان :نشر هزارۀ سوم.
میرعابدینی ،حسن ( .)1377صدسال داستاننویسی ایران ،تهران :نشر سرچشمه.
مهاجرنیا ،محسن ( .)1394اندیشۀ دفاعی اسالم ،تهران :نشر فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
مهدویکنی ،محمدسعید ( .)1387دین و سبک زندگی ،چاپ دوم ،تهران :نشر دانشگاه امام
صادق(ع).
مهدویکنی ،محمدسعید (« .)1378مفهوم سبک زندگی و گسترۀ آن در علوم اجتماعی» ،فصلنامۀ
تحقیقات فرهنگی ،شماره .199-230 : 1
نش ،کیت ( .)1380جامعهشناسی معاصر ،جهانی شدن ،سیاست و قدرت ،ترجمۀ محمدتقی
دلفروز ،تهران :انتشارات کویر.
هدفیلد ،ژ.آ ( .)1374روانشناسی و اخالق ،ترجمۀ علی پریور ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.
هوارث ،دیوید (« .)1377نظریۀ گفتمان» ،ترجمۀ سیدعلیاصغر سلطانی؛ فصلنامۀ علوم سیاسی،
شماره .2
یورگنسن ،ماریان و فیلیپس ،لوئیز ( .)1389نظریه و روش در تحلیلگفتمان ،ترجمۀ هادی جلیلی،
چاپ هفتم ،تهران :نشر نی.
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ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی در ایران،
پیشنهادیکمدل مطالعاتی
■ فاطمه جواهری ،1سید یاسر جاللی

2

چکیده
انواع مختلفی از ناسازگاریها در سیاستگذاری فرهنگی ایران وجود دارد .هدف این نوشتار تحلیل
نقش ناسازههای شناختی در ایجاد ناهماهنگی میان محتوای سیاستهای فرهنگی با ارزشها و
هنجارهای ذینفعان سیاستها است .هدف این مقاله ارائه یک مدل پیشنهادی برای مطالعه و
تحلیل این قبیل ناسازهها است .با بهرهگیری از روش تحلیل نظری و با تکیه بر رویکردهای شناختی
در سیاستگذاری عمومی شامل «پارادایم سیاستگذاری»« ،مرجعیت» و «چارچوب ائتالف حامی»
تالش شده است تا یک چارچوب پیشنهادی برای مطالعه ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی ارائه
شود .به همین دلیل و بهطور خاص زمینههای اجتماعی شکلگیری ناسازهها در نظام قشربندی
جامعه ردیابی شده است ،زیرا نظام قشربندی بازنمای تنوعات فرهنگی و ذخائر شناختی متنوع
است .تفاوت منابع شناختی و مرجعیتهای فکری سیاستگذاران و ذینفعان سیاستها که حاصل
تعلق به قشرهای متفاوت است ،موجب جهتگیریهای فرهنگی ناسازگار میشود .همچنین نقش
گروههای اقتصادی و سیاسی ذینفوذ ،البیگرها و گروههای مرجع نیز بارز است .این واسطهها برخی
از مرجعیتها را برای سیاستگذاران برجسته کرده و با تأثیر بر سازمان و ائتالف سیاستگذاران ،تالش
میکنند سیاستها را به سمت منافع خود ،هدایت کنند.
واژ گان کلیدی

سیاستگذاری فرهنگی ،ناسازه ،ایران ،قشربندی اجتماعی ،رویکردهای شناختی.

تاریخ دریافت98/08/08 :

تاریخ پذیرش98/10/29 :
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مقدمه
سیاســتگذاری فرهنگــی ،مجموع ـ ه اقدامــات و تصمیمگیریهایــی اســت كــه از ســوی دولــت
یــا دســتگاه حا كمیتــی هــر جامعــه بــرای مواجهــه ،كنتــرل یــا ســاماندهی حــوزه فرهنــگ بــه
1
كارگرفتــه میشــود (مكگوییــگان1388 ،؛ ژیــرار .)1372 ،گســتردگی سیاســتهای فرهنگــی
ابعــاد مختلفــی از زندگــی مــا را از تشــکیل خانــواده تــا روش تأمیــن اوقــات فراغــت ،مصــرف
رســانهای ،تغذیــه و نــوع پوشــش متأثــر میســازد؛ امــا بســیاری از افــراد آ گاهانــه یــا ناخواســته
ایــن سیاس ـتها را اجــرا نمیکننــد یــا بــه آنهــا بــاور ندارنــد .ایــن وضعیــت بــه یــک نــوع آشــفتگی
فرهنگــی منجــر میشــود.
بــرای نمونــه ،بــر اســاس یــک قرائــت فرهنگــی حضــور زنــان در ورزشــگاهها ناموجــه اســت
امــا بــر اســاس قرائــت دیگــر ،رفتــن زنــان بــه ورزشــگا ه امــری بهنجــار و عــادی اســت .2درحالیکــه
سیاســتگذار فرهنگــی میکوشــد تــا ســبک زندگــی اســامی ـ ایرانــی را ترویــج کنــد امــا ا کثــر مــردم
و بهویــژه جوانــان بیشــتر ســبک زندگــی غربــی را دنبــال میکننــد .درحالیکــه سیاســتگذار
فرهنگــی رعایــت نــوع خاصــی از پوشــش را بــرای زنــان ضــروری میدانــد امــا عــدهای از زنــان
از پذیــرش آن خــودداری میکننــد .3پژوهشــگران مختلــف (مقتدایــی و ازغنــدی1395 ،؛
شــریفزاده و دیگــران1392 ،؛شــریفی و فاضلــی1391،؛وحیــد )1380 ،هــر یــک بــه مــواردی از
ایــن ناســازگاریها اشــاره کردهانــد.
البتــه ناســازههای سیاســتگذاری فرهنگــی دارای انــواع متنوعــی اســت .بــه ایــن معنــا کــه
گاه بیــن انــواع سیاس ـتهای فرهنگــی ،بیــن سیاس ـتهای فرهنگــی و واقعیتهــای جامعــه،
بیــن سیاسـتهای فرهنگــی مصــوب و اجــرای آنهــا در عمــل و درنهایــت بیــن اســناد باالدســتی و
سیاسـتهای فرهنگــی متناظــر بــا آنهــا ناســازگاریهایی وجــود دارد .در اینجــا بــر نــوع خاصــی از
ناســازگاری کــه حاصــل ناهماهنگــی سیاسـتهای فرهنگــی بــا ارزشهــا و هنجارهــای مخاطبــان
یــا ذینفعــان آن اســت ،تأ کیــد میشــود.
اصطــاح ناســازه یــا ناســازگاری ،عبــارت از موقعیتهــا و شــرایطی اســت کــه شــامل میزانــی از
ناهمســازی بیــن دو یــا چنــد پدیــده یــا رفتــار اســت .ناز لتریــن ســطح ناســازه وجــود ناهماهنگــی
بیــن دو عنصــر اســت و شــدیدترین شــکل آن ازهمگســیختگی ،نا کارآمــدی و بحــران اســت.
 .1در این مقاله سیاست فرهنگی عبارت است از مجموعه اسناد مصوب مراجع رسمی است؛ بنابراین ،هر نوع اقدام یا
اظهارنظر به معنای سیاست نیست.
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 .2ظاهرا دولت اعالم میکند که با ورود زنان به ورزشگاهها موافق است (ابتکار)98/6/26 ،؛ اما برخی نهادهای دیگر مخالف
هستند که مشخصات آنها اعالم نمیشود.
 .3نگاه کنید به نظرسنجیها درباره حجاب ،برای نمونه :وضعیتسنجی پوشش و آرایش ایرانیان.1392 ،

ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی در ایران  ،پیشنهاد یک مدل مطالعاتی

البتــه وجــود میزانــی از ناســازگاری در اجــزاء و عناصــر یــک نظــام اجتماعــی و سیاســتهای
آن اجتنابناپذیــر اســت و گاه حتــی بــه نــوآوری و پیشــرفت هــم منجــر میشــود .در حــوزه
سیاســتگذاری فرهنگــی نیــز در ا کثــر جوامــع بیــن سیاسـتهای رســمی و نظــرات و آراء گروههــای
اجتماعــی ،میزانــی از تفــاوت وجــود دارد؛ امــا شــدت و اســتمرار ایــن تفاوتهــا و مواجهــه مکــرر
بــا آنهــا بهتدریــج موجــب بــروز نارســاییهایی میشــود .ناســازگاری میــان فرهنــگ رســمی و
ً
غیررســمی اوال سیاســتگذاری فرهنگــی دولــت را کــم اثــر میکنــد زیــرا مخاطــب بــه آن پایبنــدی
ً
نــدارد ،ثانیــا وا گرایــی اجتماعــی و سیاســی را دامــن میزنــد ،زیــرا برخــی مخاطبــان بهواســطه آن
سیاســت خــود را بــه لحــاظ فرهنگــی غیرخــودی احســاس میکننــد .ایــن وضعیــت زمینهســاز
بــروز وا گرایــی و تقابــل خواهــد شــد؛ بنابرایــن ،نگارنــدگان ایــن متــن معنایــی «آسیبشناســانه»
از ناســازگاری را مدنظــر دارنــد.
ســؤال اصلــی آن اســت کــه شــکاف بیــن محتــوای سیاســتهای فرهنگــی بــا نگرشهــای
موجــود در جامعــه از کجــا ناشــی میشــود؟ چــه چیــز باعــث میشــود مرجعیتهــای رســمی
کــه الهامبخــش تعییــن محتــوای سیاســتهای فرهنگــی اســت بــا مرجعیتهــای بخــش عمــده
جامعــه در اختــاف باشــد؟ چگونــه میتــوان ایــن ناســازگاریها را تحلیــل کــرد و بــرای مطالعــه
آن بایــد بــر کــدام عامــل تأ کیــد داشــت؟ آیــا ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ایرانــی
زمینهســاز بــروز ایــن نــوع ناســازهها اســت یــا ســاختار اقتصــادی -سیاســی جامعــه نقــش دارد یــا
اینکــه شــیوه طراحــی و فرایندهــای سیاســتگذاری فرهنگــی مؤثــر هســتند؟
نگارنــدگان ایــن متــن درصــدد هســتند بــا ارائــه یــک مــدل تحلیلــی بــه بخــش کوچکــی از
پرس ـشهای یادشــده پاســخ دهنــد .ایــن متــن بــر اســاس روش تحلیــل نظــری تدویــن شــده
اســت .بهاینترتیــب ابتــدا ادبیــات نظــری ،تحلیلهــا و یافتههــای پیشــین بررسیشــده و
بــا در نظــر گرفتــن همکنشــی عوامــل زمینهســاز شــکاف و مفهو مپــردازی از آنهــا ،یــک مــدل
پیشــنهادی ارائــه شــده اســت.
بدیــن منظــور چندیــن منبــع (شــکل  )1مطــرح شــده اســت .ابتــدا از تحلیلهــای سیاســتی
و مطالعــات صــورت گرفتــه در خصــوص وضعیــت سیاســتگذاری فرهنگــی در ایــران اســتفاده
شــده اســت؛ یعنــی بــه میــدان و زمینــه تحقیــق توجــه شــده تــا مــدل پیشــنهادی بــا وضــع
موجــود سیاســتگذاری فرهنگــی در ایــران مرتبــط باشــد .ســپس نظریههــا و رویکردهــای
موجــود در حــوزه سیاســتگذاری فرهنگــی (و سیاســتگذاری عمومــی) مــرور شــدهاند .از ســوی
دیگــر مفاهیــم و رویکردهــای جامعهشــناختی نیــز بــه خدمــت گرفتهشــده تــا بلکــه ارائــه مــدل بــر
اســاس یــک رویکــرد مشــخص بــه انجــام برســد.

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

203

مقاله علمی _ پژوهشی

سیاستگذاری آرمانی و ارزشی ایران

تحلیل ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی

رویکردهای سیاستگذاری عمومی:
تاثیر مرجعیتها و گفتمانها

نظریهّهای جامعه شناسی:
ارتباط آرمانها و ارزشها با قشرها

شکل . 1زمینههای شکلگیری مدل تحلیلی

پیشینه پژوهش
کندوکاو در آثار پژوهشی موجود حا کی از آن است که درباره موضوع ناسازگاری سیاستهای
فرهنگی منبع ویژهای تولید نشده است؛ اما برخی منابع که با نگاهی نقادانه و آسیب
شناسانه ،سیاستگذاری فرهنگی را تحلیل نمودهاند بهطور ضمنی به مواردی از ناسازهها نیز
اشاره کردهاند .برای مثال:
كاهان و برامن )2006( 1در پژوهش خود ارتباط شناخت فرهنگی و سیاستگذاری را بررسی
کردهاند و کوشیدهاند ریشههای معرفتی برخی تضادهای سیاسی را بیابند .بر اساس پژوهش
آنان جهانبینیهای فرهنگی متنوع ،عقاید مختلفی را تولید میکند و سیاستهای برآمده از
آنها تعدیلكننده یا تشدیدكننده تنشهای اجتماعی خواهند شد.
مولیــگان و دیگــران )2013( 2تغییــر افــكار عمومــی دربــاره موضوعــات سیاســتگذاری
فرهنگــی 3را در طــول  40ســال اخیــر در آمریــكا بررســی کردهانــد و نشــان دادنــد كــه گرایــش مــردم
درمــورد سیاســتگذاری فرهنگــی در طــول ســالها پیوســته بــه ســمت ارزشهــای لیبــرال حركــت
كــرده اســت.
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جوادی یگانه ( )1382تناقضهای ایدئولوژیك برنامه دوم و سوم توسعه ایران را بررسی
كرده است .وی با تحلیل متون این دو برنامه نشان میدهد كه برنامهها و سیاستهای
توسعه در اهداف كلی و سیاستها (ابزارها) تناقض دارند .بدین معنی كه اهداف برنامهها
مبتنی بر گرایش سوسیالیستی است اما ابزارها اغلب مبتنی بر گرایش لیبرالیستی هستند.
غالمپورآهنگر ( )1382در مطالعۀ تأثیر ساختار سیاستگذاری فرهنگی بر افزایش بحران
هویت جوانان نشان داده که ساختار سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسالمی با چندگانگی
ذهنی روبرو است .سیاستگذاران ملزم به اتخاذ سیاستهایی درزمینۀ اسالمیسازی هستند
و درهمان زمان با توجه به شرایط اجتماعی ناچارند به سیاستهایی که تأمینکننده نیازهای
ملی و مدرن ایرانیان است هم توجه داشته باشند.
آشنا ( )1384به مطالعه جهتگیریهای اساسی در سیاستگذاری فرهنگی دوران رضاشاه
پرداخته است .او به نقش آموزش و نیز تأثیر دستگاه بوروكراسی دولت در ترویج گفتمان
فرهنگی خاص (ملیگرایی) در جامعه تأ کید دارد .وی اسناد مختلفی را در این دوره مرور كرده
و نشان داده که چگونه دولت با استفاده از دستگاه بوروکراسی ،گفتمان فرهنگی مدنظر خود
را ترویج میکند.
نواختی مقدم و انوریان اصل ( )1388مبانی ایدئولوژیك سیاستگذاری فرهنگی در رژیم
پهلوی را بررسی کردهاند .آنها كوشیدهاند تأثیر مبانی ایدئولوژیك را بر سیاستهای فرهنگی
مشخص سازند .آنان خاستگاه فكری سیاستهای فرهنگی آن دوران را به اندیشهها و
آرمانهای روشنفكران مشروطه نسبت دادهاند و معتقدند برداشت سطحی روشنفكران در
مورد مدرنیته به پشتوانه فکری سیاستهای فرهنگی تبدیل شده است.
ذكایی و شفیعی ( )1389اصول سیاستگذاری فرهنگی در حیطه سبک زندگی دختران
را بررسی كردهاند .از نظر آنها این اصول در امتداد ایدئولوژی نظام سیاسی و برخاسته از
ارزشهای دینی سیاستگذاران با نگاه خاص به جایگاه زن در فضای انقالبی جامعه ایران
است و بهرغم تغییرات اجتماعی که در طول زمان رخ داده ،این عرصه هنوز دستخوش
دگرگونی نشده است.
شریفی و فاضلی ( )1391آسیبهای سیاستگذاری فرهنگی در ایران را تحلیل کردند و
مواردی نظیر تعدد ،ناهماهنگی و ناسازگاری میان مرا كز سیاستگذار فرهنگی ،عدم تدوین
شاخصهای قابل رصد ،برخورد شعاری با سیاستهای فرهنگی ،عدم تعیین مسئولیت
مرا كز فرهنگی ،ضعف پویایی سیاستها و عدم تناسب آنها با تغییرات محیطی را از مهمترین
آسیبهای سیاستگذاری فرهنگی دانستهاند.
شریفزاده و همکاران ( )1392موانع اجرای سیاستهای فرهنگی مندرج در برنامههای

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

205

مقاله علمی _ پژوهشی

اول تا چهارم توسعه را بررسی کردهاند و به متغیرهایی مانند فقدان دیدگاه مشخص درباره
فرهنگ ،عدم تطابق سیاستهای فرهنگی با اصول علمی تدوین سیاستها و نیز عدم اجماع
سیاستگذاران درباره وضع موجود فرهنگ اشاره کردهاند.
ابطحی ( )1393برخی شکافهای اجتماعی ازجمله شكاف نسلی و نیز شکافهای
فرهنگی و اجتماعی ناشی از تحوالت جدید را تحلیل کرده است و توجه سیاستگذاران به آنها
را ضروری دانسته است.
صفایی ( )1393در پژوهش خود عنوان کرده که نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر
ارزشها و اصول اسالمی است ،ساختار و کارکرد این نظام نیز در پی تحقق بخشیدن به آن
ارزشها و آموزهها است.
همایون و ابرقویی ( )1393با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ،دوگانههای سیاستگذاری فرهنگی ایران و میزان تطبیق بخش فرهنگی برنامههای
چهارم و پنجم توسعه با دوگانههای یادشده را بررسی کردند .درنتیجه مشخص شد که
سیاستگذاران با قبول مشروعیت سیاستهای پیشین به برنامهریزی فرهنگی بر اساس سند
اصول سیاست فرهنگی پرداختهاند.
مقتدایی و ازغندی ( )1395در پژوهش خود متوجه شدند که مشكالت حوزه سیاستگذاری
فرهنگی در ایران بیشتر به بخش مطالعات نظری ،شكلگیری سیاستها و همچنین اجرا و
ارزیابی سیاستها مربوط است.
جواهری ( )1398بر اساس مطالعه اسناد فرهنگی باالدستی ،اطالعات پیمایشهای
ملی ،نظرخواهی از مدیران فرهنگی دانشگاههای کشور و گفتگو با صاحبنظران و مطلعین
این حوزه نشان داد که وضعیت موجود نگرشها و رفتار دانشجویان با انتظارات جاری در
سیاستهای فرهنگی همساز نیست.
مرور آثار یادشده به وجود انواع ناسازهها در سیاستگذاری فرهنگی داللت دارد .در
ا کثر این پژوهشها اشارهای به رابطه متغیرهای شناختی مانند ارزشها و باورها با نظام
سیاستگذاری صورت گرفته و اما این متغیرها بهصورت یک چارچوب اجتماعی منسوب به
گروهها یا قشرها اجتماعی در نظر گرفته نشدهاند .ازاینرو مقاله پیشرو گام اولیهای برای ارائه
مدل پیشنهادی بهمنظور ریشهیابی ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی است.
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مبانی نظریپژوهش
بهمنظــور ارائــه یــک مــدل نظــری کــه بــه مطالعــه ناســازههای سیاســتگذاری فرهنگــی کمــک
کنــد بایــد بــه ســه پرســش زیــر پاســخ داد .1 :تحلیلگــران کشــور سیاسـتهای فرهنگــی را چگونــه
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بررســی کردهانــد؟  .2چــه نظریــه یــا رویکــردی بــرای تحلیــل ناســازههای سیاســتگذاری فرهنگــی
ایــران مناســب اســت؟  .3بســتر اجتماعــی ناســازههای فرهنگــی چیســت و چگونــه میتــوان آن
را تبییــن نمــود؟
رویکردهای مختلف درباره سیاستگذاری فرهنگی در ایران
ناسازگاری سیاستگذاری فرهنگی ایران بر اساس مدلها و رویکردهای مختلف قابل تحلیل
ساختار دوگانه» بر این باورند که در ایران با دو نوع مرجع
است .صاحبنظران رویکرد «پدیده
ِ
سیاستگذار وابسته به نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی روبهرو هستیم .این شرایط
درنهایت به تدوین دو نوع سیاست فرهنگی مختلف منجر میشود .1این تحلیل هرچند
دربارۀ مدل سیاستگذاری فرهنگی در ایران توضیح میدهد اما عامل ناسازگاری را مشخص
نمیکند .در حقیقت علت ناسازگاری در مرجع تصویبکننده خالصه نمیشود .ا گر فرض
ً
وجود مراجع ناسازگار را بپذیریم ،بیدرنگ این پرسش مطرح میشود که اساسا چرا آنها با
یكدیگر هماهنگ نیستند؟
رویکرد دوم ،بهنوعی «مدل آنارشیك» برای سیاستگذاری فرهنگی ایران اشاره دارد.
بر پایه این مدل ،سیاستها سامان خاصی ندارند و از اصول مشخصی پیروی نمیكنند و
هر نهاد و مرجع سیاستگذار در پی اهداف خویش است .مدافعان این مدل ،انبوه نهادها
و سازمانهای سیاستگذار را بهعنوان شاهد مدعای خود معرفی میکنند (وحید1384 ،؛
شریفی و فاضلی1391،؛ شریفزاده و دیگران1392 ،؛ مقتدایی و ازغندی .)1395 ،این مدل،
ریشه ناسازگاری را در کشا کش گروههای قدرت و جناحهای سیاسی جستجو میکند و به
نقش عوامل جامعهشناختی یعنی عواملی که خود زمینهساز کشا کش گروههای قدرت و
پیدایش نهادهای مختلف سیاستگذار هستند ،کمتر توجه دارد.
رویکرد سوم« ،مدل سیاستگذاری از باال به پایین» را مطرح کرده و بر این باوراست كه
سیاستگذاری فرهنگی در ایران اغلب بر اساس اهداف متصلب و مشخص دولتی و برنامهریزی
متمركز تدوین میشود (قاضیان1379 ،؛ آزاد ارمكی1385 ،؛ ذكایی و شفیعی1389 ،؛ همایون
و ابرقویی .)1393 ،در این تحلیل پدیده «دولت ایدئولوژیك» مطرح است ،یعنی دولتی كه
سیاستهایاش به دوگانه «فرهنگ رسمی» و «فرهنگ غیررسمی» میانجامد (بشیریه،
1384؛ بشیریه .)1381 ،البته الزم است به این تحلیل وضوح بیشتری بخشید .فرهنگ رسمی
هم خود نوعی فرهنگ است و ریشههای اجتماعی دارد و مهمتر آنکه باید پرسید چرا فرهنگ
 .1در این باره منابع مختلفی موجود است ،برای نمونه نگاه كنید به اشتریان1391 ،؛ فرهنگ ،سیاست و توسعه درایران
امروز1379 ،
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رسمی (فرهنگ سیاستگذاران) با فرهنگ غیررسمی (فرهنگ بخشهای دیگر جامعه) در
تضاد است؟
سه مدل یادشده بیش از آنکه بر چگونگی تدوین سیاستها و جهتگیری آنها تأ کید داشته
باشند ،بر ساختار و نظام سیاستگذاری فرهنگی تمرکز دارند و وارد بحث محتوای سیاستها
نمیشوند .پس باید به مدلهایی پرداخت که به ماهیت و جهتگیری سیاستهای فرهنگی
نیز توجه دارند.
ً
تحلیلگران سیاستها دراینباره نظرات مختلفی دارند اما عموما سیاستهای فرهنگی
را دارای گرایشهایی میدانند که گاه با وضع موجود جامعه در تضاد است .اشتریان ()1391
در این مورد به «نظریههای هنجاری» اشاره میکند .ازنظر وی ،زمانی که ارزشها و هنجارها
مبنای یک سیاست میشوند ،محتوای آن سیاست نسبت به واقعیت بیرونی ،چالشها،
ت بیاعتناست؛ یعنی سویههای هنجاری سیاستهای
مطالبات عمومی یا حتی كارایی سیاس 
فرهنگی در ایران آشکار است (غالمرضا کاشی1379 ،؛ افروغ1387 ،؛ اشتریان.)1389 ،
از سوی دیگر برخی محققان از سیاستگذاری آرمانی (ارزشی) ،سیاستگذاری عینی
(معطوف به حل مسأله) و سیاستگذاری ذهنی (خیالی) یاد میکنند (قاضیان1379 ،؛ غالمرضا
کاشی1379 ،؛ فاضلی و قلیچ1392 ،؛ صالحی امیری و عظیمیدولت آبادی1387،؛ اشتریان،
 .)1389بر اساس این دستهبندی ،سیاستهای فرهنگی در ایران مبتنی بر هنجارهای
مشخص است و با هدف رسیدن به آرمانهای خاص 1تدوین شده است (افروغ.)1387 ،
بررسی سیاستهای فرهنگی سطح کالن کشور این نظر تحلیلگران را تأیید میکند .برای
نمونه ا گر به سیاستهای فرهنگی 2توجه کنیم و موضوع ترویج ازدواج و فرزندآوری را در این
اسناد جستجو کنیم ،محتوای ارزشی آنها آشکار میشود.
در مقوله فرزندآوری ،افزایش نرخ باروری بهعنوان یک هدف مهم بارها در این اسناد مورد
تأ کید قرارگرفته است .سیاستگذار بهطور مشخص مصمم است که نرخ باروری و زادوولد باید
افزایش پیدا کند و فرزندآوری بهعنوان یک ارزش تبلیغ و ترویج شود .در مقوله سبک ازدواج،
«ازدواج سنتی» بهعنوان محملی برای ترویج ارزشهای خانواده و مذهبی مدنظر سیاستگذار
است .برای مثال گفته شده که نقش والدین یا ارزشهای سنتی خانوادگی باید در ازدواج
لحاظ شود.
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 .1آرمانها و ارزشهای ملی در تدوین سیاستها نقش دارند اما نقد تحلیلگران متوجه نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی
و فرهنگی است.
 .2اسناد مصوب مراجع رسمی مثل «سند مهندسی فرهنگی»« ،اصول سیاست فرهنگی کشور»« ،قانون برنامه ششم
توسعه»« ،سیاستهای کلی خانواده» یا «الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت»

ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی در ایران  ،پیشنهاد یک مدل مطالعاتی

البته بدیهی است هیچ سیاست فرهنگی تهی از وجوه ارزشی 1نیست بلکه مسأله آن است
که جهتگیری ارزشی سیاستها باید با جهتگیری ارزشی ذینفعان تناسب داشته و باید
بین «هنجارهای رسمی» و «هنجارهای غیررسمی» تعادل برقرار باشد.2
مشخص شدن وجوه آرمانی و هنجاری سیاستگذاری فرهنگی در ایران ،وا کاوی دو
مسأله دیگر را ضروری میسازد؛ سازوکار تأثیر عوامل شناختی بر سیاستگذاری و ارتباط بین
سیاستهای فرهنگی و الیههای پنهان اجتماعی.
تأثیر رویکردهای شناختی در سیاستگذاری
برخی رویکردهای سیاستگذاری عمومی به بررسی نقش ایدهها و ارزشها و تأثیر آن بر
سیاستگذاری پرداختهاند (گامسون1992 ،؛ هال1993 ،؛ کینگدان ،1995 ،کاتزونستین،
1996؛ وندایک1998 ،؛ باسچی1999 ،؛ بومگارتنر و جونز2002 ،؛ جونز و بومگارتنر.)2005 ،
این رویكردهای شناختی ،تفسیری یا پسااثباتگرا ،به این پرسش پاسخ میدهند که چگونه
ایدههایی مشخص به سیاست یا قوانین رسمی تبدیل میشود و نقش عناصر شناختی برای
فهم و توصیف جهان توسط سیاستگذاران چیست (سورل )2009 :و به این دلیل است که
شناسایی جهانبینی عامالن و سیاستگذاران اهمیت پیدا میکند (گودین و رین2006 ،؛ فیشر
و دیگران.)2007 ،
4
3
دو مفهــوم «پارادایــم سیاســتگذاری » و «مرجعیــت » از ســوی تحلیلگــران ســطح کالن
و میانــه مدنظــر قرارگرفتــه اســت .از نظــر هــال )1993( 5سیاس ـتهای عمومــی در چارچــوب
پارادایمهــا و تغییــرات آن قابــل بررســی اســت .ازای ـنرو بــرای نمونــه ،چرخــش سیاس ـتهای
كالن فرهنگــی از رویکــرد تکثرگــرا بــه رویکــرد تمرکزگــرا را میتــوان بــر پایــه تغییــرات پارادایمــی
توضیــح داد .پارادایــم ،مفهومــی اســت ك ـه هــال بــرای بررســی رونــد جهتگیریهــا و تغییــر
مســیر سیاســتگذاری طــرح کــرده اســت .ایــن مفهــوم كمــك میكنــد تــا ابتــدا گرایشهــای كلــی
و الگوهــای شــناختی و ترجیهــات هنجــاری هــر سیســتم یــا زیرسیســتم سیاســتگذاری و ســپس
1. Value Free
 .2در ادبیات سیاستگذاری عمومی ،راهیابی مسائل به دستور کار سیاستگذاری سه مدل دارد :ابتکار از خارج (مطرح شدن
مساله از خارج حکومت) ،دسترسی از داخل (مطرح شدن مساله از داخل حکومت) و مدل بسیج (بسیج افکار عمومی از
سوی حکومت) (کب و دیگران .)1976 ،در یک جامعه باید تعادلی بین این مدلها برقرار باشد و غلبه مطلق یک مدل،
آسیبهایی درپی دارد .دراینجا نیز تعادل بین هنجارهای ذینفعان و سیاستگذاران در سیاستگذاری فرهنگی شباهت
فراوانی به سه مدل دستور کار دارد.
3. Policy Paradigm
4. Referential
5. Peter hall
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رونــد و نــوع تغییــرات ایــن الگوهــا و چگونگــی آن مطالعــه شــود.
مفهوم «مرجعیت» كه اول بار از سوی پیر مولر 1و برونر ژوبر 2مطرح شد ،به نقش متغیرهای
شناختی در سیاستگذاری اشاره دارد .آنها بر این باورند که سیاستگذاری عمومی ،قرائت یا
تصویری از واقعیت است كه بر اساس آن عمل میشود (مولر .)1378 ،در این تعریف ،خود
واقعیت اولویت ندارد بلکه تصویر یا تفسیر آن توسط افراد برجسته است که حائز اهمیت است.
این تفسیر به ذهنیتها ،ارزشها و درنتیجه به متغیرهای شناختی وابسته است .با رجوع به
این تصویر شناختی است كه سیاستگذاران به سازماندهی دریافتهای خویش میپردازند و بر
ً
اساس آن تصمیم میگیرند؛ مثال سیاستگذاری درباره ازدواج ،وابسته به تفسیر سیاستگذاران
از مسأله ازدواج است .ا گر آنها تصمیم بگیرند که ازدواج سنتی در سنین پایین را رواج دهند،
این تصمیم وابسته به تصویری است که آنها از «ازدواج» در ذهن دارند .مجموعهاین تصاویر
«مرجعیت سیاستگذاری» نامیده میشود .مرجعیتها هم در سطح کالن اجتماعی و هم
در سطح میانه فعال هستند .مولر دو اصطالح «مرجعیت كالن» 3و «مرجعیت بخشی» 4را به
همین منظور جعل کرده است .مرجعیت کالن ،نوعی قرائت عمومی و مجموعه ارزشهای
بنیادین و اعتقادات پایهای جامعه است که به پارادایم شباهت دارد .مرجعیت کالن اغلب در
قوانین باالدستی مانند قانون اساسی یا قوانین توسعه پدیدار میشوند و هدف و مسیر كلی
سیاستها را تعیین میكند (وحید و صفار .)1395 ،منظور از «مرجعیت بخشی» تصویری از
ً
یک بخش یا حوزه خاص اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است؛ مثال مرجعیت فرهنگ یک
مرجعیت بخشی است که در بین سیاستگذاران فرهنگی رواج دارد .در اینجا با سطح تحلیل
میانه روبرو هستیم.
از دیگر رویکردهای شناختی مهم در حوزه سیاستگذاری عمومی که بهطور خاص به
سطح تحلیل میانه نیز توجه دارد« ،چارچوب ائتالف حامی» 5است كه از سوی پل ساباتیه و
همکاران ( )2007 ،2000 ،1999مطرح شده است .این رویکرد به ائتالف افراد و گروههایی اشاره
دارد كه بر سیاستگذاری تأثیرمی گذارند .ائتالفها دربردارنده گستره وسیعی از سازمانهای
رسمی ،تصمیمگیران ،روزنامهنگاران و متخصصان است .هر ائتالف از سویی دارای مطالبات
و اهداف مشترك و از سوی دیگر دارای عقاید ،هنجارها و ارزشهای مشترك است .این
1. Muller
2. Jobert
3. Global Referential
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4. Sectoral Referential
5. Advocacy Coalition Framework
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رویکرد ازآنرو اهمیت دارد که اثر متغیرهای شناختی بر گروههای حامی یا البیگران را بررسی
میکند .این گروهها بهصورت سلبی یا ایجابی از یک جهتگیری خاص هواداری میکنند و
بهطور طبیعی عامل سیاستگذار را هم متأثر میسازند ،یعنی سوگیریهای ارزشی از طریق
این گروهها به سیاستگذار منتقل میشود .این نکته در طراحی مدل پیشنهادی این مقاله
نقش مهمی دارد ،زیرا نشان میدهد متغیرهای شناختی در حالت جمعی از سوی هوادارانی
پیگیری میشود که نقش یک گروه یا اجتماع را دارند.
بهطور خالصه ،رویكردهای یادشده نشان میدهند که سیاستگذاری فرهنگی در چارچوب
یك مرجعیت كالن صورت میگیرد .این چارچوب در ایران شاید بخشی از اصول نظام جمهوری
اسالمی باشد که از خارج از حوزه فرهنگ سرچشمه گرفته و جنبه فرابخشی دارد .همچنین
این مرجعیت ،اولویتهای حوزه فرهنگ و جایگاه آن را هدایت میکند .بدین ترتیب ،در سطح
مرجعیتهای بخشی ،با چارچوبهای سیاستگذاری فرهنگی مواجه هستیم که نسبت به
اصول کلی جنبه انضمامیتری دارند؛ اما این مرجعیتها در یک زمینه اجتماعی خاص پدیدار
میشوند و چگونگی شکلگیری آنها در گستره وسیعتر جامعه باید مدنظر قرار گیرد.
نقش نظام قشربندی اجتماعی در سیاستگذاری
ناســازههای سیاســتگذاری فرهنگــی در ایــران از نظــام قشــربندی جامعــه تأثیرمیپذیــرد
و مفهــوم قشــر اجتماعــی میتوانــد بــه بررســی ناســازهها کمــک کنــد .مفهــوم طبقــه در
نکــه متفكــران ماركسیســت تأ کیــد دارنــد ،بیشــتر مبتنــی بــر وضعیــت
جامعهشناســی آنچنا 
اقتصــادی (شــغل و درآمــد) افــراد اســت (تامیــن1373 ،؛ كرامپتــون )1396 ،امــا اصطــاح قشــر
اجتماعــی شــامل افــرادی اســت كــه نــه تنهــا بــر اســاس شــغل و پایــگاه اقتصــادی ،بلکــه از نظــر
مصــرف فرهنگــی ،ســبک زندگــی ،ارزشهــا ،گرایشهــا و نگرشهــا شــبیه یکدیگرنــد (گــرب،
1373؛ انصــاری1378 ،؛ وبــر1384 ،؛ كمالــی1385 ،؛ وبلــن ،1392 ،رایــت1395 ،؛ کــراس و
دیگــران.)2011 ،
بــه زعــم بوردیــو ( ،)1390تفــاوت ســرمایه فرهنگــی و اقتصــادی قشــرهای مختلــف ،منشــاء
تفــاوت در ســایق و موضعگیریهــای آنــان اســت كــه از منظــر سیاســی نیــز منجــر بــه تقابــل
چــپ و راســت میشــود .جناحهــا در جــدال بــرای تصاحــب قــدرت بــا یکدیگــر روبــرو میشــوند.
درواقــع نبــرد بــرای تولیــد گفتمــان مســلط حتــی تــا نبــرد بــر ســر واژههــا و شــیوه فهــم آنهــا پیــش
م ـیرود .بهاینترتیــب عقایــد عمومــی برســاخته میشــوند و قشــرهای جامعــه در جــدال بــرای
تصاحــب قــدرت ،در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار میگیرنــد.
از نظــر هــال ( )1981نگرشهــا ،ارزشهــا و درنهایــت ســبکهای زندگــی بهمثابــه
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ســرمایههایی عمــل میكننــد كــه افــراد را در میــدان زندگــی در یــك نبــرد رقابتــی قــرار میدهــد.
در ایــن نبــرد ،جایــگاه افــراد در میــدان فرهنــگ بهمثابــه یــک منبــع قــدرت عمــل میکنــد و
قشــرهای اجتماعــی بهمثابــه عامــل تفکیــک و طبقهبنــدی افــراد عمــل مینمایــد.
ناســازههای سیاس ـتهای فرهنگــی از دو جهــت بــا نظــام قشــربندی جامعــه مرتبــط
اســت .اول اینکــه ،قشــرهای اجتماعــی بازنمــای تفــاوت مرجعیتهــای رســمی و غیررســمی
هســتند؛ یعنــی شــکاف بیــن نگرشهــای مســتتر در سیاس ـتها بــا نگرشهــای جامعــه ،در
حقیقــت شــکاف بیــن تنــوع نگرشهــا در بیــن قشــرها اســت؛ زیــرا سیاس ـتهای فرهنگــی بــه
ســمت نگرشهــای یــک قشــر خــاص ســوق پیــدا میکنــد و قشــرهای دیگــر خــود را از شــمول آن
سیاس ـتها بیــرون میبیننــد.
نظــام قشــربندی اجتماعــی ایــران یکــی از زمینههــای تنــش بــر سـ ِـر ارزشهــا ،هنجارهــا و
ســبكهای زندگــی اســت .قشــرها بــه درجــات متفاوتــی ســنتگرا و نوگــرا یــا روســتایی و شــهری
ً
هســتند و دربــاره نــوع پوشــش ،تفریــح ،ورزش و ...گرایشهــای متنوعــی دارنــد؛ مثــا ا گــر انــواع
ســبکهای زندگــی را بــر روی یــک محــور فرضــی ترســیم کنیــم کــه از ســبک زندگی «کامــا آزادانه»
ً
آغــاز شــده تــا ســبک زندگــی «کامــا ســختگیرانه» امتــداد مییابــد ،توزیــع نگــرش قشــرها در ایــن
خصــوص بــر اســاس دادههــای پیمایشهــای ملــی (ارزشهــا و نگرشهــای جوانــان1392 ،؛
وضعیتســنجی پوشــش و آرایــش ایرانیــان1392،؛ ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان)1395 ،
بــه شــکل یــک منحنــی بــا ســه قلــه (کوهــان) قابــل ترســیم اســت (شــکل )2؛ یعنــی ســه دیــدگاه
متفــاوت بــه صــورت ســه اجتمــاع متشــکل از تعــداد زیــادی از افــراد (قشــرها) بهوجــود میآیــد.

ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮاد
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پژوهش سراجزاده؛ جواهری و فیضی ( )1397دربارۀ جامعه دانشجویی کشور نشان
میدهد که پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانواده از نظر آماری با بسیاری از تفاوتهای نگرشی
و رفتاری دانشجویان همبسته است .از این رو ،تفاوت سوگیریهای قشرهای مختلف
زمانی که در سیاستها تجلی پیدا کند ،زمینهساز بروز ناسازگاری و شكاف میشود (عبدی و
گودرزی1378 ،؛ معدل1381 ،؛ جالییپور1381 ،؛ آزاد ارمكی1385،؛كوثری1387 ،؛ قاسمی،
1393؛ رضایی .)1394 ،این ناسازگاریها زمانی که بر کارایی کنشگران انسانی و سازمانی اثر
منفی داشته باشد ،آسیبزا میشود.
نکته دوم این است که قشرهای جامعه بین متغیرهای شناختی که خصلتی انتزاعی
دارند و سیاستهای انضمامی که خصلتی عینیتر دارند ،واسطه میشوند .برای تبدیل
ارزشها به سیاستهای فرهنگی به یک بستر اجتماعی نیاز است .قشرهای جامعه ،کانون
ظهور و بروز ارزشها هستند و زمینه شکلگیری جناحها ،البیگران و گروههای مختلف را
فراهم میسازند .وابستگی و تعلق گروهها و جناحها به قشرهای مختلف سبب میشود آنها
(آ گاهانه یا ناخودآ گاه) ارزشهای منسوب به قشر خود را در تدوین یا طراحی سیاستهای
فرهنگی دخالت دهند.
بنابراین مفهوم قشر ،این امكان را فراهم میسازد كه یك مرحله عمیقتر شویم و تأثیر
ارزشها و نگرشها را نه تنها بر سیاستگذاران حاضر در صحنه ،بلكه بر گروههای قدرت و
ً
گران پنهان و دور از دسترس بررسی كنیم .گروههای پرنفوذ در سیاستگذاری معموال
البی ِ
گروههای سازماندهیشده و مشخص مانند احزاب و گروههای صنفی هستند؛ اما قشرهای
اجتماعی ،ممکن است چندان هم سازماندهیشده یا حتی شناختهشده نباشند .این
نکته ،گاه از دید حوزه سیاستگذاری پنهان میماند و توجه صرف به گروههای شناختهشده،
مطالعات را دچار نقصان میسازد.
یافتههای پژوهش
پیشنهاد یك مدل مطالعاتی
مدل پیشنهادی این مقاله برای تحلیل ناسازههای مربوط به وضعیت سیاستهای فرهنگی
ایران طراحی شده است .در این مدل نقش متغیرهای شناختی مورد تأ کید است زیرا
سیاستگذاری فرهنگی در ایران ماهیتی هنجاری و ارزشی دارد .به لحاظ تحلیلی ،متغیرهای
شناختی در سه سطح کالن ،میانه و خرد اثرگذار هستند .در سطح کالن با ارزشهایی سروکار
داریم که بر کل جامعه تأثیر دارد .در سطح میانه ،تأثیر نگرشها بر ائتالفها و ارتباطات
درون سیستمهای سیاستگذاری مدنظر قرار میگیرد .در سطح خرد ،تأثیر ارزشها بر افراد
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(از سیاستگذاران گرفته تا البیگران) مطرح است .البته تفکیک این سطوح فقط بهعنوان یک
ابزار مطالعاتی موضوعیت دارد و در عالم واقع ،سطوح فردی و اجتماعی درهمتنیدهاند.
از سـوی دیگر متغیرهای شـناختی بر فضای سیاسـتگذاری فرهنگی یا بر ذهن سیاسـتگذار
مسـلط میشـود .تفکیـک ایـن دو بخـش ضـروری اسـت زیـرا مسـأله مـا نـه گرایـش فـردی
سیاسـتگذار بلکـه نتیجـه کار او اسـت کـه در متـن سـند درج میشـود1؛ امـا فراینـد شـکلگیری
ایـن مرجعیتهـا بـدون بررسـی گروههـای واسـط در سیاسـتگذاری ممکـن نیسـت .گروههـای
واسـط نقـش مهمـی در تعییـن محتـوای سیاسـتها و مرجعیتهـا بـرای سیاسـتگذاران دارنـد.
ایـن گروههـا بهمثابـه نوعـی فیلتـر ،مرجعیتهـای خاص را برای ائتالف سیاسـتگذاران برجسـته
میسـازد و بـه اذهـان آنـان انتقـال میدهـد .محتـوای سیاسـتها ،مرجعیتهـا و گروههـای
واسـط در بسـتر وسـیعتری بـه نـام جامعـه ایـران قـرار دارند که خود از شـکافها ،ناسـازگاریها و
تفاوتهـای فرهنگـی تأثیـر میپذیـرد.
بنابراین ،عوامل مختلفی مثل فرایندها ،ائتالفها و مرجعیتها و عوامل اجتماعی در
شكلگیری ناسازهها مشارکت دارند .هرچند پیچیدگی این عوامل ،تحلیل ناسازگاریها را
دشوار میسازد؛ اما در شکل شماره  3تالش شده تا نحوۀ عملکرد این عوامل ترسیم شود.
در این شکل ،عوامل یا متغیرها به صورت قابهایی ترسیم شده که در هر قاب چندین
مقوله ذیل عنوان یک عامل جمع شده است .هدف آن است که نشان دهیم در تحلیل
سیاستها نمیتوان عوامل را بهطور مجزا در نظر گرفت و پیچیدگیهای این حوزه سبب
میشود که تحلیلگر نه با متغیرهای منفرد بلکه با مجموعهای از متغیرها سروکار داشته باشد
که هر مجموعه را میتوان به یک عامل نسبت داد.
مرجعیتهای
منتخب
قشرهای اجتماعی:

• ارزشها
• هنجارها
• نگرشها

مرجعیتهای محتمل:

• مرجعیتهای كالن
• مرجعیتهای بخشی

واسطهها:
• گروههای ذینفوذ
• البیگرها
• گروههای مرجع
• گروههای قدرت

ائتالفها
و گروههای
سیاستگذاران

چرخه سیاستگذاری:

• تنظیم دستورکار
• راهحلیابی
• تصویب
• اجرا

شکل  .3مدل پیشنهادی برای مطالعه ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی
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 .1برای تعیین قشر اجتماعی خود سیاستگذار باید مرحله تصویب ( )Adoptionدر سیاستگذاری را بررسی کرد .مقصود
ما در اینجا قشربندی مستتر در محتوای سیاستهای مصوب است ،چه همه سیاستگذاران از نظر شخصی با آن سیاست
موافق باشند چه مجبور شده باشند آن را تصویب کنند.
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در مدل پیشنهادی ،قاب اول شامل متغیرهای شناختی مانند ارزشها و نگرشهای
قشرهای اجتماعی است .این متغیرهای شناختی بهعنوان زمینهساز شکلگیری مرجعیتها در
سیاستگذاریعملمیکنند،اماتنوعوپرا کندگیموجوددر بینقشرهایاجتماعینیزدر اینزمینه
ً
موثر است .قشرهای اجتماعی بر اساس نگرشها و ارزشهایشان مثال به «شهری»« ،روستایی» و یا
التقاطی یا دوگانه 1تفکیک شده و بر روی یک طیف مدرج دریک نقطه خاصی قرار میگیرند.
شهری بودن

روستائی بودن

سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا ارزشها و نگرشهای مستتر در
سیاستهای فرهنگی تناسبی با نظام قشربندی جامعه ایران دارد و میتوان سیاستهای
فرهنگی را بازتابی از این نظام دانست؟ مرجعیت سیاستهای فرهنگی ایران با مرجعیت
کدامیک از قشرهای جامعه تناسب دارد؟ یا در بیانی دیگر سیاستهای فرهنگی تا چه اندازه
از مرجعیتهای روستایی و شهری منشعب میشوند؟
در قاب دوم با «مرجعیتهای محتمل» مواجه هستیم .این نام برای اشاره به کل
مرجعیتها انتخاب شده است و طبیعی است که شامل انواعی از نگرشها و ارزشها میشود.2
این مرجعیتها فقط زمینهساز شکلگیری فرایندهای سیاستگذاری هستند؛ زیرا هر چند الزم
است که در سیاستگذاری به مرجعیتهای محتمل توجه شود اما طبیعی است که همه آنها وارد
فرایند سیاستگذاری نمیشوند .درواقع یکی از گلوگاههای مهم فرایند سیاستگذاری در اینجا
پدیدار میشود؛ جایی که مرجعیتهای محتمل به «مرجعیتهای منتخب» تقلیل مییابند.
چگونگی و شکل این تقلیل از اصلیترین فرایندهای ایجاد ناسازگاری است.
در قاب سوم ،واسطهها قرار دارند که شامل گروههای ذینفوذ ،البیگرها و گروههای
مرجع است .واسطهها دارای دو نقش مهم تقلیل یا فیلترکردن مرجعیتها و تأثیر بر سازمان
و ائتالف سیاستگذاران هستند .فرایند تبدیل مرجعیتهای محتمل به مرجعیتهای
منتخب ،پیچیده و چندبعدی است .این مساله در ادبیات سیاستگذاری و به خصوص در
رویکرد «چارچوب ائتالف حامی» مطرح است .واسطهها مثل جعبه سیاه سیاستگذاری،
طی فرایندهای ناآشکار و پیچیده ،برخی از مرجعیتها را برجسته ساخته و برخی را کمرنگ
 .1ایده این تقسیمبندی و بحث طیفها و جایگاه و اهمیت آن در علوم انسانی ،با الهام از اربابی 480 – 460 :1389 ،به
دست آمده است.
 .2کاربرد استعاره «دیگ جوشان» میتواند راهگشا باشد .این استعاره را نباید با استعاره کوره (دیگ) مذاب melting pot
اشتباه گرفت .در کوره مذاب همه فرهنگها ادغام و ذوب میشوند اما در دیگ جوشان ،فرهنگها و قشرها ادغام نمیشوند
بلکه در تالطم هستند و هر از چندگاهی برخی باال میروند و باز پایین میآیند.
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میسازند .واسطهها ،اصول و هنجارها را قاعدهمند کرده و آنها را بهصورت یک عامل مرجعیت
بخش فرهنگی وارد فرایند سیاستگذاری میکنند .البته مطالعه این تأثیرات نیازمند دقت نظر
بیشتر است که در این مقاله نمیگنجد.
از سوی دیگر واسطهها و گروههای ذینفوذ بر اساس روابط قدرت یا منافع خود،
موضوعاتی را وارد دستورکار سیاستگذاری فرهنگی میکنند و محتوای سیاستها را به
سمتوسوی موردنظر خود هدایت میکنند.
در قاب چهارم« ،مرجعیتهای منتخب» قرار دارند .مرجعیتهای منتخب شامل مواردی
است که وارد دستورکار سیاستگذاری شده و در تدوین سیاستها مؤثر واقع میشوند .طبیعی
است که تعداد مرجعیتهای منتخب کمتر از تعداد مرجعیتهای محتمل است اما در اینجا هم
مانند تعادل هنجارهای رسمی و غیررسمی ،باید بین این دو نوعی تعادل وجود داشته باشد و عدم
تعادل میان آنها موجب بروز ناسازگاری در سیاستهای فرهنگی میشود .این تعادل زمانی برقرار
ً
میشود که اوال واسطهها بتوانند جنبههایی از وضعیت موجود جامعه را برای سیاستگذاران در
ً
قالب مرجعیتهای منتخب به تصویر بکشند و ثانیا ساختار و سازمان سیاستگذاری بهگونهای
باشد که سیاستگذار نسبت به وضعیت جامعه حداقلی از آ گاهی و شناخت را داشته باشد.
در قاب بعدی ائتالفها و گروههای سیاستگذاران قرار دارد که بخش مهمی از فرایند
سیاستگذاری فرهنگی است .سیاستگذاران بهصورت جمعی یا ائتالفی تصمیم میگیرند و
یكدیگر را تقویت میکنند .آنها در اصول كلی و مرجعیتها همرأی و متفق هستند؛ اما در
اینجا ما با یک نوع گروه که میتواند ضوابط گروه بسته یا باز را داشته باشد مواجه هستیم و
ازاینرو هم مرجعیتهای منتخبی که در بین سیاستگذاران مورد توافق است محدود است
و هم اعضای گروه مشخص و حتی معدود هستند .نقش این گروه در ناسازگاری سیاستها،
در حقیقت نقش ساختار نظام سیاستگذاری فرهنگی را نمایان میسازد .در این ساختار،
گرایشهای ذهنی و شناختی مسلط به سمت محتواهای ایدئولوژیک و ارزشی متمایل
میشود و درنهایت شاهد تصویب سیاستهای فرهنگی متناسب با آن هستیم .همچنین در
این ساختار است که سیاستگذاران فرهنگی به این ایده میرسند که الزم نیست سیاستها
متناسب با جامعه یا حتی وظایف ذاتی دولت تدوین شود.

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

216

بحث و نتیجهگیری
انواع مختلفی از ناسازگاریها در سیاستگذاری فرهنگی ایران وجود دارد .در این نوشتار
بر ناسازههای شناختی تأ کید شد که ناشی از تضاد محتوای سیاستهای فرهنگی با
ارزشها و هنجارهای ذینفعان است .به بیان سیاستگذارانه ،بین مرجعیتهای رسمی با
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مرجعیتهای غیررسمی در حوزه فرهنگ ناسازگاری وجود دارد.
برای تحلیل این وضعیت ،یک مدل مطالعاتی پیشنهاد شد .بر اساس این مدل،
ناسازههای سیاستگذاری فرهنگی از عوامل و متغیرهای متفاوتی ناشی میشود .هر چند که
ناسازهها از نوع شناختی هستند و نقش متغیرهای شناختی در ایجاد این ناسازهها بارز است
اما سازمان و ساختار سیاستگذاری فرهنگی نیز بیتأثیر نیست؛ یعنی ناهمسازی انواع منابع
شناختی شامل مرجعیتها ،ارزشها و باورها و بهویژه تفاوتهای فرهنگی قشرهای مختلف،
زمانی که در مرحله سیاستگذاری ورود پیدا میکند موجب شکلگیری ناسازه میشود .البته
این عامل تنها یکی از چندین عامل تأثیرگذار است و بدون شک نقش بازیگران عرصه قدرت،
واسطهها و گروههای ذینفوذ را نمیتوان نادیده گرفت.
واقعیت این است که ائتالف سیاستگذاران بهمثابه یک گروه نیمهبسته ،دارای مناسبات
و سازوکارهایی است که باعث ترویج و تقویت مرجعیتهای خاص آنها میشود و راهیابی دیگر
ً
مرجعیتها را مسدود میکند .ثانیا مرجعیتهای منتخب دارای جهتگیری ایدئولوژیک بوده
و سیاستگذاران نیز این مرجعیتها را مفروض و گاه غیرقابل مذا کره میدانند .این دو نکته در
شکلگیری ناسازهها مداخله میکند؛ اما بسترهای اجتماعی این مرجعیتها و ربط آنها با نظام
قشربندی نیز باید موردنظر باشد .مرجعیتهای منتخب با مرجعیتهای برخی قشرها قرابت
بیشتری دارند .هرچند میتوان مناقشه کرد که نفوذ این مرجعیتها در فضای سیاستگذاری
فرهنگی ایران ظاهری است و حتی خود سیاستگذاران نیز به آنها باور ندارند؛ اما این مناقشه نافی
ناسازگاری این مرجعیتها و متغیرهای شناختی آن با دیگر مرجعیتهای رایج در جامعه نیست.
بنابراین بر اساس مدل پیشنهادی این مقاله باید ناسازهها را به مدد یک روش پسینی یا
مهندسی معكوس بررسی کرد .بهاینترتیب ابتدا الزم است مرجعیتها و متغیرهای شناختی
ِ
را بر اساس محتوای سیاستها و سوگیریهای آن مشخص كرد تا معلوم شود که یك سیاست
خاص نسبت به سوژه مطر حشده در متن چه سوگیری یا گرایشی دارد .درعینحال توجه
به «نظریه سیاستی» 1هم میتواند مفید باشد .منظور این است که دالیل و دیدگاههای
سیاستگذار در تدوین یك سیاست بررسی شود و این نکته مدنظر قرار گیرد که سیاستگذار
برای ترویج یا ممانعت از یک موضوع فرهنگی ،به چه رویكرد نظری خاصی متکی است و
دالیل انتخاب آن رویکرد چیست.
ً
توجه به مجموعه این عوامل میتواند نقشهای نسبتا واضح از روابط بین متغیرهای
دخیل در ناسازگاری سیاستها با یکدیگر و یا ناسازگاری سیاستها با عملکرد مخاطبان آنها
 1نظریه سیاستی ،اصطالحی جعلشده برای بررسی دالیل و دیدگاههای سیاستگذاران در تدوین یك سیاست است (نگاه
كنید به :اشتریان.)1397 ،

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

217

مقاله علمی _ پژوهشی

ترسیم نماید .بدیهی است که وا کاوی منابع و اهرمهای اقتصادی ،روابط قدرت و موازنه قوا
میان گروههای صاحب نفوذ ،مدل ارائه شده را کاملتر میکند؛ زیرا تحلیلهای سیاستی
پیچیده بوده و نیازمند در نظر گرفتن انواع مختلفی از متغیرها است؛ اما در این متن فقط
برخی از عوامل فرهنگی -شناختی مطرح شد و تکمیل آن نیازمند تدقیق بیشتر است.
در پژوهشهای تکمیلکننده این مقاله شایسته است به فرایندهای سیاستگذاری
فرهنگی و به خصوص چرخه سیاستگذاری توجه شود و نحوه تصویب سیاستها و نقش
ائتالفها بررسی شود .باید دید در فرایند سیاستگذاری فرهنگی چگونه برخی مضامین و
محتواهای خاص برجسته میشوند.
همچنین مطالعه روند تغییرات سیاستگذاری فرهنگی در ایران و تحول زمانی و تاریخی
ناسازگاریها هم مفید است؛ زیرا احتمال دارد در طول  40سال اخیر میزان ناسازگاری
مرجعیتهای رسمی و غیررسمی بیشتر شده باشد .همچنین وا کنشهای جامعه و میزان
پذیرش یا مقاومت در برابر سیاستهای فرهنگی در طول زمان فراز و فرود داشته است.
بهعالوه میتوان عملکرد دستگاههای تصویبکننده سیاستهای فرهنگی و دستگاههای
مجریرامقایسه کرد.در اینمقایسهمیتوانتفاوتمرجعیتهایهردستگاهرابررسی کردزیرابهنظر
میرسد مجریان سیاستها بیشتر با مسائل عینی و چالشهای جامعه مواجه میشوند ،درحالیکه
دستگاههایتصویبکنندهسیاستها،مواجهه کمتریباجامعهوچالشهایفرهنگیآندارند.
در آخر ،تحلیلهای مقایسهای به خصوص مطالعه روندهای ناسازگاری در دیگر کشورها
نیز سودمند است زیرا سیاستگذاری فرهنگی در همه جوامع دارای میزانی از ناسازگاری است
ً
و طبیعتا روند تغییرات این ناسازگاریها و مقایسه آن با وضعیت ایران میتواند راهگشا باشد.
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بازدیــد ،1398/7/2:دسترســی در http: //women. gov. ir/fa/news/11059
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تحلیل سیاستهای فرهنگی خانواده در
ایران پس از انقالب
■ رامین مرادی

1

چکیده
این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاستگذاری فرهنگی در حوزه خانواده مبتنی بر
چه اقتضائاتی بوده و این سیاستها تا چه حد به اهداف تعیین شده دست یافتهاند؟ برای این منظور
با رویکرد کیفی و تحلیل اسناد مکتوب به ترسیم خانواده مطلوب سیاستگذاران فرهنگی پرداخته
شده است .برای ارزیابی وضعیت موجود خانواده از نتایج گزارشهای رسمی ،پژوهشهای علمی،
واقعیتهای موجود و تجارب زیسته و ملموس استفاده شده است .بررسیها نشان میدهد خانواده
مطلوب سیاستگذاران فرهنگی از نظر شکلی و محتوایی خانوادهای است که پاسخگوی نیازهایی چون
رفع نیازهای مادی و غیرمادی ،تربیت صحیح فرزندان ،کانون روابط گرم و صمیمی ،و مهمتر از همه
بنیان اصلی تشکیلدهنده جامعه باشد .واقعیتهای موجود نشان میدهد خانوادۀ ایرانی نیز همچون
جوامع دیگر ،دچار تغییراتی شده و انتظارات سیاستگذاران فرهنگی را در تحقق شکل مطلوب آن برآورده
نکرده است ،بهگونهای که در شرایط کنونی ،خانواده با چالشها و آسیبهای مختلفی مواجه است و
با انتظارات سیاستهای فرهنگی فاصله دارد .در خانواده کنونی ،مواردی نظیر افزایش طالق ،افزایش
سن ازدواج ،سست شدن پیوندهای زناشویی ،شکاف بین نسلها ،شیوع برخی آسیبها و انحرافها
و نظایر آن وجود دارد که نشاندهنده این است که خانواده آنگونه که سیاستهای فرهنگی طراحی
شده بودند ،شکل نگرفته است .در تحلیل فاصله بین سیاستهای فرهنگی و وضعیت موجود میتوان
گفت برخی سیاستها ،به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و تغییرات جهانی در حوزه فرهنگ
و فناوری توجه زیادی نکردهاند .با وجود چنین تنوع و تغییراتی ،به نظر میرسد بازاندیشی در برخی
سیاستها ضروری به نظر میرسد.
واژ گان کلیدی
خانواده ،سیاستگذاری فرهنگی ،بحران اجتماعی ،گسست خانواده.
تاریخ پذیرش98/10/07 :
تاریخ دریافت98/04/17 :
 .1استادیار جامعهشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه یاسوج

rmoradi@yu.ac.ir
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مقدمه
یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در جوامع انسانی ،خانواده است .تربیت کودکان ،تأمین
نیازهای انسانی و بهطور کلی ،جامعهپذیر کردن افراد از جمله مهمترین کارکردهای خانواده
در گذشتههای نه چندان دور محسوب میشد .هر چند دگرگونیهای زندگی بشری از قرن
نوزدهم به بعد ،بهخصوص تقسیم کار گسترده سبب تضعیف برخی کارکردهای خانواده
شده است ،با این وجود هنوز هم خانواده کارکردهای حداقلی خود نظیر تداوم نسل ،تأمین
نیازهای عاطفی و تا حدودی جامعهپذیری کودکان را حفظ کرده است.
خانواده در جامعهی ایران پس از انقالب هم بهلحاظ شکل و هم روابط درون خانواده و
مناسبات آن با جامعه دستخوش تغییرات گستردهای شده است ،بهگونهای که برخی از ابعاد
این تحوالت بهتنهایی زمینهساز بروز چالشهای جدی در جامع ه شدهاند .تغییر مناسبات زن و
مرد ،تغییر سبک پوشش ،منع سرگرمیها و تفریحات غیراسالمی و( ...احمدی و یاقوتی:1397 ،
 )257از جمله مواردی بودند که بعد از انقالب ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار داد .درک این
تحوالت و زمینههای تغییر در خانواده مستلزم توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی در حال تغییر
جامعۀ ایران است .بهعبارت دیگر ،تغییرات در خانواده ،بهصورت دستوری و یکباره به وجود
نیامده ،بلکه در دینامیسم اجتماعی و در رابطه با دیگر اجزاء نظام اجتماعی شکل گرفتهاند.
گفته میشود آنچه امروز با عنوان خانواده میشناسیم صورت کهن آن در جامعه ایران نیست
(آزادارمکی .)5 :1395 ،با وجود تحوالت ناشی از گسترش مدرنیته که بهزعم گیدنز )1395(1شکل
جدیدی از خانواده را ایجاد کرده ،هنوز جایگاه آن در نظام اجتماعی حائز اهمیت است .نکته
قابل توجه در خصوص خانوادۀ دگرگون شدۀ کنونی ،این است که مفاهیمی همچون عشق،2
افقی شدن هرم ساختار قدرت ،اعتماد و عمل به شیوۀ دموکراتیک و نظائر آن در بستر اجتماعی،
شکلهای متنوعی از خانواده را ایجاد کرده است .در این راستا چیل )1996(3در بررسیهای خود
در خصوص خانواده بر اهمیت تفاوتهای فرهنگی تأ کید میکند که منجر به شکلگیری خانواده
با ویژگیها و کارکردهای متنوعی در جهان مدرن میشود .چنین دگرگونیهایی در خانوادۀ غربی
امری پذیرفته شده است و متناسب با شرایط اجتماعی در حال تغییر جامعه دیده می شود.
بهعبارت دیگر در این قبیل جوامع ،بر اساس شرایط و تحوالت اجتماعی ،خانواده متناسب با
آن تغییر میکند .انتظار نمیرود شکلی ثابت و بدون تغییر از خانواده حفظ شود و تغییرات در آن
امری پذیرفته شده محسوب میشود.
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عالوه بر تغییرات ناشی از تفاوتهای فرهنگی جوامع مختلف ،در برخی جوامع نظیر
1
ایران ،تالش میشود با انجام اقدامات و برنامهریزیهایی با عنوان سیاستگذاریفرهنگی
و قانونگذاری بر اساس سنتهای دینی و شرعی صورتبندی دلخواهی ازخانواده را شکل
دهند .خانوادهای که شکل و محتوای آن برگرفته از اصول و احکام دینی باشد .بر این اساس
انتظار میرود خانوادۀ مورد نظر ،از عهدۀ کارکردهایی نظیر :تنظیم رفتار جنسی ،تولید مثل،
حمایت و مراقبت ،جامعهپذیری ،تأمین نیازهای عاطفی ،تأمین پایگاه اجتماعی برای افراد
خانواده ،کنترل اجتماعی شامل کنترل همسران و فرزندان ،کارکردهای اقتصادی و ...
برآید .بهعبارتی خانواده بتواند زمینۀ رشد و تعالی جامعه را فراهم سازد .برای تحقق چنین
خانوادهای ،در تولیدات فرهنگی ،تریبونهای رسمی ،برنامههای توسعه ،و  ...بر کانونی بودن
نقش خانواده در حیات اجتماعی ایران تأ کید شده است .عالوه بر آن با اتخاذ سیاستهای
تشویقی توسط دولتهای مختلف پس از انقالب(بهطور مثال در مورد ازدواج ،فرزندآوری،
و )...سعی شده خانواده در مسیر دلخواده و مطلوب قرار داده شود .هر چند متولیان امر
تالش نمودهاند بهواسطۀ این سیاستها ،زمینه شکلگیری خانواده مطلوب را فراهم نمایند،
اما مناقشهها و حساسیتهایی در این خصوص وجود دارد که توجه به آنها ضروری بهنظر
میرسد .با وجود توجه و تأ کید بر اهمیت خانواده و تالش برای استحکام و دوام آن از طریق
سیاستگذاریهای فرهنگی پس از انقالب ،خانواده با چالشها و آسیبهای گونا گونی مواجه
شده است .بهعنوان نمونه ،سیاستهای تشویق ازدواج ،تأ کید بر قبح طالق ،افزایش
فرزندآوری و  ...از جمله مواردی هستند که روندی خالف انتظار سیاستهای مورد اشاره را
طی کردهاند .با وجود چنین تناقضهایی بین سیاستها و واقعیتهای موجود ،شاهد تداوم
پیگیری چنین سیاستهایی در جامعه هستیم .به عنوان نمونهای از این تناقضها و تحلیل
واقع بینانه از ریشههای چنین شکافی در برخی ابعاد خانواده (برای نمونه تغییرات مربوط به
ازدواج) میتوان چنین گفت که در نتیجۀ تضاد بین ّ
سنت و مدرنیته ،تغییر نقشهای ثابت
در ازدواج و تغییر در مفهوم ازدواج بهوجود آمده است؛ ب ه این معنا که در گذشته همه ازدواج
را ضروری میدانستند ،اما امروز مباحث جدیدی در خصوص ازدواج و روابط بین افراد مطرح
است (سفیری و همکاران .)1397 ،تحلیلهای اینچنینی بر اهمیت توجه به بسترهای
اجتماعی و تحوالت آنها تأ کید دارند که در صورت نادیده گرفتن آنها ،درک واقع بینانهایاز
تحوالت خانواده و نحوه مواجهه با آنها شکل نمیگیرد.
بنابراین ،با توجه بهوجود برخی اسناد رسمی سیاستگذارانه در خصوص خانواده از
جمله سیاستهای کلی خانواده ( ،)1396سند تحول خانواده ( ،)1384افق  ،1404برنامههای
1. Cultural Policy making
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توسعه سوم ،چهارم ،پنجم و ششم ،و با گذشت حدود چهار دهه از تدوین و اجرای این
سیاستها ،خانواده با وضع مطلوب سیاستگذاران فرهنگی فاصله دارد و سنخیت نداشتن
این سیاستها با بستر اجتماعی وضع آنها و همچنین کارآمدی و اثربخشی این سیاستها
مورد مناقشه قرار دارد .صرف نظر از ورود به بحث امکان تحقق راهبری و جهتدهی به
خانواده توسط سیاستگذاریهای فرهنگی ،آنچه قابل توجه بهنظر میرسد ،بررسی ضرورت
تداوم سیاستها در خصوص نهاد خانواده است .سیاستهایی که بازاندیشی 1در ابعاد
مختلف آنها ممکن است سبب اصالح مسیر و پی بردن به ضعف و نارساییهای آنها شود.
در این تحقیق تالش میشود با مرور سیاستهای فرهنگی در حوزه خانواده در ایران پس از
انقالب ،به بررسی زمینه برآمدن سیاستها و ارزیابی کارآمدی آنها پرداخته شود.
پرسشهای پژوهش
ـ ـ سیاستهای فرهنگی در خصوص خانوادۀ ایرانی برآمده از چه شرایطی هستند؟
ـ ـ این سیاستها چه نسبتی با واقعیتهای موجود جامعه ایران دارند؟
ـ ـ تداوم این سیاستها چه نتایجی را بهدنبال خواهد داشت؟
مبانی نظری پژوهش
تقسیمبندیهای متنوعی از سرمشقهای سیاستگذاری فرهنگی شده است که بهبرخی از
آنها اشاره میشود .یکی از این دستهبندیها به مدل چهار بعدی اشاره میکند که شامل:
سرمشق آرمانشهرگرا ،سرمشق واقعگرا ،توسعهگرا و راهبردی میشود .توضیح اینکه در مدل
آرمانشهرگرای سیاستگذاری ،تصمیمگیران درک نظری و هستی شناسانۀ خود از جهان،
انسان ،جامعه و فرهنگ را مبنا قرار میدهند .باید و نبایدهایی که در جهانبینی مطرح
میشود پایهی اهداف سیاستگذاری فرهنگی قرار میگیرد و نه فهم عینی جامعه و منطق
استقرایی .در اینجا سیاستگذار فرهنگی یا به شناسایی مشکالت و مسائل خاص فرهنگی
نمیپردازد و یا این مسائل را با توجه به ارزشها و آرمانها طرح میکند .یعنی به مشکالتی
توجه میکنند که بر سر راه آن اهداف قرار دارند .روش اینگونه سیاستگذاری در عمل دستوری
و در فهم نخبهگراست .در مدل واقعگرا ،سیاستگذاری با اهداف کلی و آرمانها آغاز نمیشود،
سیاستگذاری در جهت حل مسئله پس از تحلیل و علتیابی صورت میگیرد و دارای محاسن
زیر است :الف) سیاستگذاری دچار پرا کندگی فکر و ابهام نمیشود ،ب) از اختالط اهداف
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و سیاستها پرهیز میکند ،ج) محدوده متغیرهایی را که باید دستکاری شوند مشخص
میکند و د) انطباق سیاستها با اهداف با سهولت بیشتری دست مییابد .آنچه در سرمشق
توسعهگرا اهمیت دارد ،متقاعد شدن فرد به پیروی از مجموعۀ ضوابط عقالنی و خردمندانه
در رفتار اجتماعی با دیگران است .هدف این سرمشق ،تأمین مصالح جمعی و در پرتو آن
تأمین مصالح فردی و ابزار پیشبرد آن ،تبلیغات گسترده است.
جدول  .1سرمشقهای سیاستگذاری
سرمشق

معیارهای ارزیابی

روششناسی

محدوده عمل

روش عمل

آرمان
شهر گرا

تعبیر ایدئولوژیک
از دین

برنامه ریزی بلند
مدت (عقل گرایی
مبتنی بر ارزش)

فرا گیر-همه گیر

اقدام در سطح
جامعه بهمثابهیک
کل تجزیه ناپذیر

واقعگرا

خواسهها و تمایالت
اقشار مختلف
(رضایت همه افراد)

تحلیل هزینه-فایده

گزینش تجربی
مواضع مناسب
برای عمل

آزمون و خطا و
تجربه مداوم

راهبردی

تمایالت و
خواستههای اقشار
مختلف و ناسازگار

تحلیل سیستمی و
نظریه پردازیها)

اقدام در جایی که
تعاون نیروهای
مختلف اجازه دهد

بهرهگیری از
روابط قدرت

توسعهگرا

ارزشهای عمومی،
توسعه فرهنگی و
فرهنگ توسعه

گزیتش در پرتو نظریه
و الگوسازی فنی

اولویت گروههای
حساساجتماعی
(جوانان ،زنان و)...

مشاوره ،گفتگو و
سازگاری جمعی

منبع (صالحی امیری و دولت آبادی)1395 ،

الگوی جامعهشناسی سازمانهای میشل کروزیه:
در الگوی جامعه شناسی سازمانی دولتها به دو دسته :دولتهای سر خود و دولتهای
فروتن تقسیم میشوند ،دولتهای سرخود برای جوامع قبل از دوران مدرن است که برای
مردم تصمیمگیری میکنند و دولتهای فروتن برای جوامع مدرن است و طی آن زمینه را
برای آموزش و آ گاهی فراهم میکنند تا با افزایش شناخت انسانها ،تغییر در جوامع صورت
گیرد .کروزیه ضمن بحث مفصل در اینخصوص در نهایت بهاین نتیجه میرسد که جامعه
را در هیچ زمینهای نمیتوان تغییر داد .البته جامعه را بدون فرمان نیز نمیتوان تغییر داد،
ترکیبی از مقررات دولتی و تنظیمات اجتماعی بسترساز این امر خواهد بود (وحید:1386 ،
 .)293دراین رویکرد نقش دولتها مثبت تلقی میشود.
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الگوی سارختارگرای تکوینی ،پیر بوردیو
در این رویکرد ،ضمن مرور واژگان خاص بوردیو مانند ،عادت واره ،1میدان و سرمایه نشان
داده میشود که چگونه به علت توزیع نابرابر سرمایه ،ساختار میدان شکل میگیرد و جمعی
مسلط و جمعی دیگر تحت سلطه واقع میشوند .در نهایت ـ طبق نظر بوردیو ـ دولت نتیجه
فرایند تمرکز گونههای متفاوت سرمایه است که بهدولت توان این را میدهد که بر میدانهای
مختلف و انواع گونا گون سرمایه اعمال قدرت نماید .یکی از قدرتهای عمده دولت ایجاد
و تحمیل مقولههای فکری است که ناخواسته بر هر چیزی در جهان و بر خود دولت اعمال
میکند .دولت بهخصوص از طریق مدرسه به این مقولههای فکری شکل میدهد (وحید،
 .)297 :1386در این رویکرد تلقی منفی نسبت به دولت وجود دارد.
بطور کلی سیاستگذاری فرهنگی در جهان به دو شیوه متمرکز و غیر متمرکز صورت میگیرد.
آنچه در ایران بهعنوان سیاستگذاری فرهنگی صورت میگیرد مدلی ناهمگون بین متمرکز و
غیر متمرکز است و همین باعث وجود مرا کز متعدد در خصوص سیاستگذاری و برنامهریزی
فرهنگی و عدم تفکیک وظایف آنها (سیاستگذار ،مجری یا ناظر) میشود .در اصول سیاست
فرهنگی کشور ،دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) متصدی اصلی امور فرهنگی کشور
تعیین شده است ،اما درعمل 2 43دستگاه دولتی و حا کمیتی که از بودجه و اعتبارات
دولتی استفاده میکنند کار فرهنگی انجام میدهند .بهطورکلی سیاستگذاری فرهنگی در
ایران سنتگرا ،ایدئولوژیک و در پی ایجاد اتباع و کنشگران مطیع و تابع اقتدارهای سنتی
است ،وفاداری و اعتماد و ارادت شخصی و مذهبی به رهبران و ارزشهای مقبول آنها ،اساس
کنشهای فرهنگی را در این گفتمان تشکیل میدهد (ابراهیم آبادی و محمدی.)209 :1396 ،
روش پژوهش
در ایـن پژوهـش ،از روش تحلیـل دادههـا بـا اسـتفاده از الگـوی تحلیـل ثانویـهی اطالعـات
اسـتفاده شـده اسـت و پژوهـش از نـوع توصیفـی اسـت .تحلیـل ثانویـه بهمعنـای اسـتفاده از
روشهـای آمـاری بـرای بررسـی مجـدد دادههـای گـردآوری شـده اسـت کـه تفسـیر ،نتیجهگیری
یـا شـناختی روشـنتر یـا افـزون بـر گزارشهـای اولیـه ،یـا متفـاوت از آنهـا ارائـه میدهـد .در ایـن
تحقیـق ،مبنـای گـردآوری اطالعـات ،از اسـناد باالدسـتی سیاسـتگذاری از جمله اسـناد شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی ،شـورای اجتماعـی زنـان و خانـواده ،سـند تحـول خانـواده ،برنامههـای
1. Habitus
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 .2این آمار متعلق به سال  1387است .رجوع کنید به کتاب مبانی سیاست گذای و برنامه ریزی فرهنگی .نوشته سید رضا
صالحی امیری و امیر عظیمی دولت آبادی.ص321.
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پنـج سـاله سـوم تـا ششـم توسـعه اسـتفاده شـده اسـت.
بخش دیگری از یافتههای تحقیق مبتنی بر فراتحلیل بوده است .فراتحلیل ،استخراج
دادهها از منابع اولیه و ترکیب آنها و ساختن یک کل جدید است .گالس )1967( 1فراتحلیل
را اینگونه تعریف میکند :رویکردی که به ادغام و ترکیب پژوهشها میپردازد و چیزی بیش از
روشی برای تحلیل دادهها نیست که در آن دادههای تحقیقات دیگر بهصورت خالصه ارائه
میگردند .برای این منظور به بررسی تحقیقات پیشین در خصوص ابعاد مختلف خانواده از
جمله ازدواج ،طالق ،سن ازدواج ،آسیبهای خانواده ،نسلها و  ...پرداخته شده است .این
تحقیقات بهطور عمده در قالب مقاله ،گزارش ،کتاب و  ...مورد بررسی قرار گرفتهاند.
به این ترتیب با مرور اسناد باالدستی به ترسیم خانواده مطلوب و مورد انتظار سیاستگذاریهای
فرهنگی پرداخته شده است .در بخش دیگری از کار با انجام فراتحلیل در خصوص ابعاد مختلف
خانوادهبهترسیموضعموجودخانوادهدر جامعهایرانپرداختهشدهاست.بهاینترتیبتالششده
است در خصوص سیاستگذاریهای فرهنگی در مورد خانواده ،ضمن ارائه تصویری کلی از خانواده
مطلوبدر سیاستها،در خصوصارزیابیتحققاینسیاستها،تحلیلیارائهشود.
یافتههای پژوهش
خانواده در سیاستگذاریهای فرهنگی
در خصوص نحوه شکلگیری سیاستگذاری فرهنگی در عرصه عمومی میتوان این سئوال را
مطرح کرد که کدام عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و حتی سیاسی را میتوان در توجیه ضرورت
سیاستگذاری فرهنگی مؤثر دانست؟ بهعبارت دیگر سیاستگذاری فرهنگی ناشی از تغییر
در شرایط جامعه و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی بوده یا امری ذهنی و حرکت در مسیری
آرمانگرایانه؟ طرح این پرسش و پاسخ به آن میتواند شرایط پیدایش و نیز واقعی یا آرمانی
بودن ماهیت این قبیل سیاستگذاریها را تا حد زیادی روشن سازد .در پاسخ بهاین پرسش
ابتدا الزم است ب ه بررسی شرایط اجتماعی ایران پس از انقالب پرداخته شود .بر مبنای شواهد
تجربی ،جامعه ایران در مقایسه با قبل از انقالب دستخوش تغییرات قابل مالحظهای شده
است .افزایش تبادل و تعامالت فرهنگی ،نفوذ رسانههای مجازی نظیر ماهواره و اینترنت،
دسترسی گسترده بهشبکههای نوظهور و استفاده گسترده از آنها در جامعه ،آشنایی بیشتر
با مظاهر زندگی مدرن و نفوذ فزاینده مدرنیته در ایران ،جهانی شدن عرصه فرهنگ و تأثیر بر
فرهنگ ملی و فرهنگهای محلی بخشی از عواملی هستند که زندگی ایرانیان را پس از انقالب
تحت تأثیر قرار داده است .در این راستا ،خانواده نیز دچار تغییراتی شده است که میتوان به
1.Glus
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مواردی مانند تغییر در الگوی فرزندآوری و کاهش بعد خانوار ،افزایش تحصیالت عمومی و عالی
زنان ،ورود زنان بهبازار اشتغال ،فراهم شدن زمینه حضور بیشتر زنان در جامعه ، ،آشنایی زنان
با فعالیت جنبشهای برابریخواهانه اشاره کرد .این تغییرات در کنار موارد دیگری مانند تغییر
در ارزشها و باورهای مربوط به نقش خانواده و همچنین انتظارات از خانواده بهعنوان واحد
اصلی تشکیلدهنده جامعه زمینهساز توجه و حساسیت نسبت به تغییرات خانواده شده است.
بر این اساس و متأثر از شرایط اجتماعی پساانقالبی ،مانند سایر عرصههای فرهنگی از جمله
دانشگاه ،هنر ،سبک زندگی و مانند آنها ،خانواده موضوع دغدغه سیاستگذاران فرهنگی قرار
گرفت .سیاستگذاری فرهنگی در مورد خانواده و برنامهریزی در راستای تحقق این سیاستها
بهطور عمده حول محور حمایت از تشکیل ،تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از انحالل
و فروپاشی آن ساماندهی شده است .منشأ سیاستها نیز سنتهای دینی و شرعی است که
در آنها تشکیل خانواده به عنوان امری ضروری و بنیادی مورد سفارش و تأ کید قرار گرفته و
کارکردهای متنوعی برای آن برشمرده شده است؛ از جمله تأمین آرامش روانی همسران ،1ارضای
نیازهای عاطفی ،2ارضای نیازهای جنسی ،تداوم نسل ،گسترش فرهنگ دینی و پیشگیری از
انحرافات دینی بخشی از این کارکردها بهشمار می روند .بر این اساس هرگونه تغییر در ایفاء این
کارکردها توسط نهاد خانواده منجر به احساس خطر و تالش برای برای بازگردان خانواده بهمسیر
صحیح میشود .در این راستا شورای اجتماعی زنان در جلسـه شـماره  ،480مـورخ 1382/11/25
سندی با عنوان «سیاستهای تشکیل ،تـحکیم و تـعالی خـانواده در نـظام اسـالمی» را پیشنهاد و
شورای عالی انقالب فرهنگی در مصوب پانصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ 1384/04/07
آن را تصویب نمود .این سند در قالب  7هدف با راهبردها و سیاستهای اجرایی مجزا برای هر
بخش تدوین گردید (سند سیاستهای تشکیل ،تـحکیم و تـعالی خـانواده .)1384 ،محتوای این
سند نشان میدهد در حالت مطلوب ،خانواده باید از الگویی پیروی کند که در آن طالق امری
مذموم و ازدواج پیوندی ازلی و ابدی تلقی شود ،تجرد نه بهعنوان شکلی از زندگی اجتماعی بلکه
نوعی انحراف به حساب میآید ،ارزشهای سنتی در خصوص خانواده مورد پذیرش قرار گرفته
و به دور از بازاندیشی دنبالهروی شوند ،ازدواج به عنوان امری پسندیده و مقدس مورد پذیرش
همگان قرار گیرد و به عنوان فرایندی که کامل کننده دین است مورد پذیرش جوانان قرار گیرد،
فرزندآوری بدون دغدغه نسبت به مسائل معیشتی مورد استقبال واقع شود .این موارد بخشی
از انتظاراتی است که ذیل الگوی فوق که ناشی از باور به کارکردهای مورد اشاره برای خانواده
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 .1و از نشانههایی او این که از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد
ً
آری در این [نعمت] برای مردمی که میاندیشند قطعا نشانههایی است (سوره روم،آیه .)21
 .2و میانتان دوستی و رحمت نهاد (سوره روم ،آیه .)21

تحلیل سیاستهای فرهنگی خانواده در ایران پس از انقالب

هستند قرار دارند و انتظار میرود جامعه با پذیرش آن از شکلگیری و تداوم چنین الگویی از
خانواده حمایت نماید.
جدول  .2اهداف سند «سیاستهای تشکیل ،تـحکیم و تـعالی خـانواده در نـظام اسـالمی»
و ضروریات ضمنی سیاستگذاری
ردیف

هدف از سیاست گذاری

ضرورت سیاست گذاری

1

تحقــق دیــدگاه اســام درخصــوص اهمیــت جایــگاه ،منزلــت و
کارکردهــای خانــواده در نظــام اســامی

اسالمی کردن خانواده

2

حمایت از تشکیل ،تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از
انحالل و فروپاشی آن.

بروز زمینههای تهدید کننده
خانواده

3

ارتقــاء ســطح فرهنگــی اعضــاء خانــواده بــه منظــور ایفــای نقــش
اساســی آن در فرهنگســازی و اصــاح جامعــه

تغییر در ارزشهای خانواده

4

ساماندهی سیاستها ،خط مشیها ،قوانین و برنامههای
کشور در جهت تشکیل ،حفظ و استحکام نهاد مقدس خانواده.

کاهش اقبال به
تشکیل خانواده

5

اصــاح نگــرش عمومــی جامعــه و زدودن باورهــای غلــط نســبت بــه
حقــوق و وظایــف اعضــاء خانواده.

بروز تغییرات ساختی-کارکردی

6

گســترش و تعمیــق فرهنــگ اصیــل اســامی در خانــواده جهــت
تربیــت نســل ســالم ،بــا ایمــان ،مســئول و مؤثــر در رشــد خــود،
خانــواده و جامعــه.

خطر شکاف بین نسلها

7

ایمــن ســازی خانــواده از آســیب و بحرانهــای اجتماعــی و حمایــت
از خانوادههــای آســیبدیده.

گسترش آسیبهای خانواده

در کنار این سند ،سند سیاستهای کلی خانواده در  16بند تدوین و ابالغ شده است .مرور این
سند نشان میدهد که رئوس اصلی مورد انتظار شامل :ایجاد جامعهای خانواده محور و تقویت
و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده ،محور قرار گرفتن خانواده
در قوانین و مقررات ،برنامهها ،سیاستهای اجرایی ،برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده
و مسجد ،ایجاد نهضت فرا گیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان ،تحکیم خانواده و
ارتقاء سرمایه اجتماعی آن ،ارائه و ترسیم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی ،و مانند آنها می شود (برگرفته از سند سیاستهای کلی خانواده.)1395 ،
خانواده در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
خانواده در برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار
گرفته است ،اما در برنامه پنجم توسعه در دو بند مشخص به ترسیم برنامههای آینده در
خصوص خانواده پرداخته شده است:
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ـ ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی و استیفای حقوق
شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان؛
ـ ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقالب اسالمی ،فراهم کردن محیط
رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغههای شغلی ،ازدواج ،مسکن و آسیبهای
اجتماعی آنان (برنامه پنجم توسعه.)1389 ،
خانواده مطلوب از منظر سیاستهای فرهنگی
مرور اسناد سیاستگذارانه فرهنگی توسط مراجع قانونی و همچنین دیدگاههای رهبران
وگروههای مرجع در خصوص خانواده را میتوان در محورهای مندرج در جدول شماره 3
خالصه کرد .هر چند این محورها ممکن است دقیق و رسمی نباشند ،اما به نظر محقق،
رئوس اصلی سیاستهای فرهنگی در خصوص خانواده را تشکیل میدهند.
جدول  .3ویژ گیهای خانواده مطلوب در اسناد و سیاستگذاریهای فرهنگی
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1

تا کید بر قداست نهاد خانواده

2

تالش برای حفظ و تحكیم آن

3

تسهیل ازدواج جوانان

4

الگوی همسرگزینی مبتنی بر محوریت وموافقت والدین

5

عمومیت ازدواج و پایین بودن سن ازدواج

6

ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج

7

اهمیت فرزندآوری

8

حضور هر دو والد در خانواده و نگرشهای جنسیتی سنتی

9

مشاركت اجتماعی و سیاسی زنان با حفظ شئونات زن و خانواده

تحلیل ساستها
همانگونه که مالحظه میشود ،جهتگیری سیاستها به گونهای است که موجودیت خانواده
به عنوان واحد اصلی تشکیل دهنده جامعه حفظ شود .عالوه بر آن ،خانواده بتواند نیازهای
اعضاء خانواده را تأمین کند .این دو محور کلی در بردارنده اصول و جزئیات متعددی هستند که
در اسناد مورد اشاره به آنها پرداخته شد .همانگونه که در ابتدای تحقیق اشاره شد ،موفقیت
سیاستگذاریها در رسیدن به اهداف خود از پرسشهای مهم تحقیق است .بر اساس آنچه
از اسناد موجود در خصوص سیاستگذاری فرهنگی برداشت میشود ،حفظ و حمایت بنیان
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خانواده موضوعی اساسی و حیاتی برای جامعه به شمار میرود .برای این منظور نیز برنامه
ریزیهای متنوع و گستردهای انجام شده است که بنیان خانواده در قالب گسترش پیوند
زناشویی حفظ شود و در کنار آن از آسیبهای تهدید کننده بنیان خانواده کاسته شود.
در راستای گسترش ازدواج ،عالوه بر تبلیغ و فعالیت رسانهای ،برنامههایی شامل موارد
ذیل در دستور کار متولیان قرار گرفته که هدف آن ترویج ازدواج بین جوانان است:
● حمایت از ازدواجهای دانشجویی؛
● طر حهای مربوط به کاهش سن ازدواج دختران؛
● ارائه تسهیالتی نظیر وام ازدواج؛
● در اولویت بودن افراد متأهل برای استخدام؛
● کاهش بخشی از دوره خدمت سربازی متأهلین و انتقال سرباز متأهل به محل زندگی؛
● حمایت همه جانبه صدا و سیما از ازدواج در برنامههای روزانه؛
● تأمین جهیزیه توسط نهادهای حمایتی برای زوجین کم بضاعت؛
● ازدواج محور بودن ا کثر سریالها و برنامههای تلویزیون و رادیو.
این موارد و بسیاری دیگر از تمهیدات همراه با تقویت نگاه عرفی در خصوص ظن و
بدگمانی نسبت به مجردها اقدامات عملی انجام شده در خصوص حمایت از شکل گیری
و بقاء خانواده در شکل مطلوب و مورد انتظار را تشکیل میدهد .در واقع آنچه اتفاق افتاد،
تالش برای قبوالندن این باور بود که خانواده و تشکیل خانواده راهگشای همه مشکالت
جوانان است و تشکیل خانواده راهی برای برونرفت از مسائل و مشکالت جوانان است .این
انگاره تا حد زیادی بر «اهل» کردن جوانان تأ کید دارد .پرسشی که مطرح میشود این است
که آیا در عمل ،سیاست ترویج ازدواج در جامعه محقق شده است؟ عالوه بر آن این پرسش
نیز قابل توجه است که این جهتگیری متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار
دارد؟ .برای پرسش اول الزم است بهبررسی وضعیت کنونی ازدواج ،طالق ،سن ازدواج،
عمومیت ازدواج و مواردی از این قبیل پرداخته شود.
ازدواج
ازدواج بهموقع و آسان از جمله امور مورد توجه سیاستگذاران فرهنگی بوده است .پرداخت
تسهیالت ،ترویج ازدواج دانشجویی ،کسر خدمت و انتقال به محل سکونت سربازان متأهل،
اولویت استخدام و اشتغال متأهالن و  ...از جمله سیاستهای رسمی برای تحقق این امر
بوده است .عرف جامعه نیز پشتیبان ازدواج بهموقع دختران و پسران بوده است .به این
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ترتیب انتظار میرفت دختران و پسران در سن مناسب تن به ازدواج داده و تشکیل خانواده
دهند؛ اما در سالهای پایانی دهه  80و  90تغییرات محسوسی در خصوص سن ازدواج دختران
و پسران ایرانی بهوقوع پیوسته است .بر پایه اطالعات موجود در سال  ،1393حدود 11میلیون
دختر و پسر ازدواج نکرده در سن متعارف ازدواج در کشور وجود دارد .از سال  1385تا کنون،
سهم ازدواجهای باالی 30سال برای زنان و باالی  35سال برای مردان در حال افزایش است
بهطوری که در سال 13/8 ،1393درصد زنان هنگام ازدواج ،باالی  30سال و  10/2درصد از
مردان بیش از  35سال سن داشتند .بهطور کلی افزایش سن ازدواج برای زنان بیشتر از مردان
بوده است.
ضمن آنکه توزیع سنی زنان در ازدواج نیز دستخوش تغییر شده است .بر اساس گزارش
ثبت احوال کشور در سال  ،1394در سالهای  1390تا  1394بیشترین تعداد ازدواج زنان در گروه
سنی  24-20ساله اتفاق افتاده که در سال  1390نزدیک به  35درصد از کل ازدواج کردهها را
این گروه سنی داشتهاند .اما در سال  ،1394سهم ازدواج این گروه سنی به کمتر از  30درصد
رسیده است .در مقابل ،افزایش سهم ازدواج در زنان گروه سنی  25-29ساله را در فاصله این
سالها مشاهده می کنیم (مرکز آمار ایران.)1395 ،
در این راستا ،تحلیل و بررسیهای صورت گرفته درسال  ،96نشان میدهد در این سال
 724هزار مورد واقعه ازدواج رخ داده که نشاندهنده کاهش  6/5درصدی در آمار ازدواج
است .تحلیل روند ازدواج از ابتدای دهه  90نشان میدهد درسال  90در مقایسه با قبل از آن،
آمار ازدواج کاهش  1/9درصدی ،درسال  91منفی  5/1درصد ،درسال  92نیز با کاهش 6/7
درصدی داشته است .تحلیلهای انجام شده نشان میدهد هم میانگین سنی و هم سن
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ازدواج باالی سن متعارف افزایش داشته است .بهاین ترتیب میتوان گفت ازسال  90تا  96تعداد
ازدواجها در ایران کاهش  50درصدی داشته است (گزارش مر کز آمار .)1396 ،بر این اساس به
نظر میرسد سیاستهای تشویقی در خصوص فرا گیر کردن ازدواج در عمل محقق نشده اند.
چنین فاصلهای بین سیاستها و واقعیتهای موجود مستلزم توجه به زمینه اجتماعی ،شرایط
فرهنگی و اوضاع اقتصادی میباشد .بهعبارتی در تحلیل چنین وضعیتی باید به این نکته اشاره
کرد که الزم است سیاستگذاران فرهنگی ،در خصوص مسائل خانواده رویکردی واقعگرایانه
داشته باشند .بهاین صورت که ازدواج امری اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی است .ازدواج برای
بخش بزرگی از جامعه جزئی از سبک زندگی است و متناسب با تغییر سبک زندگی نگاه به ازدواج
نیز تغییر میکند .در کنار موانع بازدارندهای نظیر بیکاری ،شرایط نامناسب اقتصادی ،توقعات
فزاینده از مردان ،رشد هزینههای زندگی و مسکن و مواردی از این قبیل ،میل به ازدواج تحت
تأثیر اشکال جدید سبک زندگی نیز واقع شده است.
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عمومیت ازدواج
یکی از پدیدههای عرفی در جامعه ایران ،تن دادن به ازدواج صرفنظر از سن و سال و مدت
ازدواج است .بهعبارتی در ایران مرسوم است که افراد در طول زندگی حداقل یک بار ازدواج
کنند .این پدیده در ادبیات جمعیت شناسی ،عمومیت ازدواج خوانده میشود .در واقع،
عمومیت ازدواج نسبت افرادی که تا سن  50سالگی دست کم یک بار ازدواج کردهاند را
نشان میدهد؛ بهعبارتی درجه رواج ازدواج مردان و زنان کشور را میتوان در عمومیت ازدواج
مشاهده کرد .بر اساس نتایج سرشماری  ،1385عمومیت ازدواج مردان کشور 99/12درصد
و عمومیت ازدواج در زنان  98/7بوده است .این نسبت برای مردان در سال  1390به
98/1درصد و برای زنان  97/2درصد رسیده است .ا گرچه این نسبت بهطور معمول نزد
مردان بیشتر از زنان است ،اما در فاصله سالهای  1390تا 1395عمومیت ازدواج در زنان کشور
با کاهش بیشتری روبرو بوده است (گزارش مرکز آمار ایران.)1395 ،
نرخ طالق
طالق در جامعه ایران امری مذموم و ناپسند محسوب میشود .بر این اساس در سیاستهای
فرهنگی ،حفظ کانون خانواده بهعنوان یکی از اصول مهم مورد توجه و تأ کید قرار داشته
است .واقعیتهای موجود نشان میدهند نرخ ثبت طالق در  40سال گذشته همواره رشد
داشته است ،اما از سال  1380تا کنون افزایش این شاخص رشد بیشتری را نشان میدهد.
کمترین نرخ ثبت طالق در سالهای بعد از انقالب اسالمی ،مربوط به دهه اول و دوم بعد
از انقالب است که رقم نرخ ثبت طالق کمتر از  1در هزار نفر بود .این شاخص قبل از پیروزی
انقالب اسالمی نیز وضعیتی مشابه دهه دوم بعد از انقالب اسالمی را نشان میدهد .اما در
سالهای اخیر نرخ طالق در کشور رو به افزایش است ،به طوری که از 9.1در هزارنفر در سال
 1389به1.2در هزار نفر در سال  1394افزایش یافته است.
چنین روندی نشان میدهد ،طالق بهعنوان واقعیتی موجود در جامعه مورد پذیرش قرار
گرفته و راهی برای خالصی از یک پیوند آزار دهنده برای افراد است .از اینرو به نظر میرسد
سیاستهای مربوط به استحکام و دوام خانواده نتواسته آنگونه که انتظار میرفت مؤثر واقع
شوند.
دوام زندگی زناشویی
پایداری و دوام زندگی خانواده از دیگر اصول مورد تأ کید سیاستگذاران فرهنگی بوده است.
در بند  5سند سیاستهای کلی خانواده ،بند  12سیاستهای برنامه پنجم توسعه ،سند
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تحول خانواده ،قوانین مدنی و  ...این مهم مورد تأ کید قرار گرفته است .از اینرو انتظار
میرود خانواده در ایران از بقاء و دوام الزم برخوردار باشد .اما شاخص میانگین طول مدت
زندگی مشترك زوجین در طالقهای ثبت شده نشان میدهد در سال  1392بهطور متوسط
پس از  7.9سال زندگی مشترك زوجین به جدایی انجامیده و این متوسط زندگی مشترك
زوجین در سال  1394به  8.6و در  9ماهه  1395به  8.7سال رسیده است .ا گرچه تغییرات
آن ناچیز است اما نشاندهنده آن است که طالق در میان زوجینی که سالهای بیشتری از
زندگی مشترك آنها میگذرد در حال افزایش است .به عبارت دیگر دوام زندگی ازدواجهایی که
سالهای بیشتری از آغاز آنها گذشته رو به کاهش است.
جدول  .4میانگین طول مدت زندگی مشترک در طالقهای ثبت شده تا سال 1395
عنوان شاخص

1392

1393

1395

1395

میانگین طول مدت زناشویی

7/9

1/8

8/6

8/7

منبع :سازمان ثبت احوال کشور1395 ،
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به این ترتیب مالحظه میشود دوام و بقاء خانواده در ایران با چالش جدی مواجه
شده است و با گذشت زمان ،پیوند بین زوجین نه تنها مستحکم تر نمیشود ،بلکه میل
و گرایش به جدایی و طالق بین آنها رو به فزونی دارد .تالشها برای تحکیم بنیان خانواده
در قالب سیاستها و برنامههای مختلف طی حدود سه دهه در نهایت منجر به شکلگیری
خانوادهای نشده است که با اطمینان بتوان گفت بنیانهای آن مستکم و مصون از گزند
نابسامانی و آسیب است .در تحلیل تحقق اهداف سیاستگذاریهای فرهنگی در خصوص
خانواده ذکر این نکته ضروری است که در کنار سیاستگذاری برای استحکام و بقاء خانواده،
توجه به زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز ضروری به نظر میرسد .بهعبارت دیگر،
تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران که متأثر از شرایط جهانی و همچنین تغییر در اوضاع
داخلی است ،سبب تغییر رویکرد نسبت به ازدواج و تحکیم خانواده شده است .تأ کید بر حق
انتخاب و اختیار همسر و حتی کلیت ازدواج ،اهمیت توجه به صمیمیت و برجسته شدن
مفهوم عشق در روابط زناشویی ،در کنار سخت شدن شرایط اقتصادی و اشتغال برای شروع
زندگی قابل توجه بهنظر میرسند ..بررسی انتظارات عرفی نشان میدهد نگاه به سن ازدواج
و تشکیل خانواده نسبت به دهههای قبل از انقالب تغییر کرده است .نوعی همدلی بین
انتظارات عرفی نسبت به جوانان شکل گرفته که نشان میدهد شرایط اجتماعی و اقتصادی
جوانان را درک میکند و بر سخت بودن ازدواج صحه میگذارد .هر چند عامل اقتصادی
مهمترین و تنها عامل بازدارندهی ازدواج نیست .در کنار آن میتوان به تغییر در سبک زندگی
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اشاره کرد که در کنار ازدواج رسمی و شرعی ،امکانهای دیگری هر چند به صورت غیر علنی
به وجود آورده که طرفدارانی در میان جوانان دارد .این اشکال از روابط که بهطور عمده
در شهرهای بزرگ مورد استقبال واقع شده و نگرانیهایی را ایجاد کرده است نشان میدهد
رقبای جدیدی برای ازدواج و تشکیل خانواده در حال ظهور است .عالوه بر اینها میتوان
به بر هم خوردن توازن سنی و همچنین موقعیت اجتماعی دختران و پسران اشاره کرد که
به نظر میرسد تا حدودی ناشی از افزایش میل به ادامه تحصیل دختران است .با افزایش
سطح تحصیالت دختران که در واقع به عنوان فرصتی برای افزایش شانس موفقیت اجتماعی
و ازدواج موفقتر به آن نگاه میشود ،در عمل دایره انتخاب دختران و پسران را برای ازدواج
محدودتر میکند .وجود این نگاه در باورها و هنجارهای فرهنگی که پسران باید از نظر سن،
تحصیالت و موقعیت خانوادگی باالتر و برتر از دختران باشند نیز مانعی دیگر در این زمینه به
حساب می آید .به عبارت دیگر الزم است این نگاه در جامعه در خصوص ضرورت پایین دست
بودن دختران تعدیل و اصالح شود تا فرصت به دست آمده برای افزایش تحصیالت توسط
خود آنها و جامعه تبدیل به تهدید افزایش سن و کاهش شانس ازدواج نشود.
بنابراین ،ا گر سیاستهای فرهنگی نگاه جامع تری نسبت به تحکیم و تقویت بنیان
خانواده داشته باشند و نکات مورد اشاره و مواردی از این قبیل را لحاظ نمایند بهنظر میرسد
تغییراتی در وضعیت کنونی خانواده ایجاد شود.
چالشها و آسیبهای خانواده
همانگونه که در مرور سیاستهای فرهنگی گفته شد ،برخی از رئوس مشترک این سیاستها
حا کی از وجود آسیبهای پیش روی خانواده ایرانی است .بخشی از این آسیبها مربوط
به درون خانواده و بخشی نیز مربوط به بیرون از خانواده بوده و تالش میشود تا با اعمال
سیاستهای فرهنگی ،ساختار خانواده مصون نگه داشته شود .جلوگیری از روابط خارج از
چارچوب ازدواج ،روابط آزاد دختر و پسر ،حفظ پیوند عاطفی بین زوجین و همچنین حفظ
نقش والدین در تربیت فرزندان در کنار مهم ترین کارکرد خانواده که تداوم و بقاء نسل به
واسطه فرزندآوری از جمله رئوس مورد نظر سیاستهای فرهنگی بوده است که به مرور
وضعیت آنها در جامعه ایران امروز میپردازیم.
ارکان تشکیل دهنده خانواده در الگوی مورد انتظار و مطلوب در سیاستهای فرهنگی،
زن و مرد هستند که بهواسطه ازدواج شرعی و قانونی بههم پیوند میخورند .اما در سالهای
اخیر این روند دچار تغییر شده است .بهعبارت دیگر در سالهای اخیر تنها شکل پیوند بین
زن و مرد ،ازدواج شرعی و قانونی نیست بلکه شکلهای دیگری برای این پیوند بهوجود آمده
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است .هر چند حسب برخی مشکالت اقتصادی و نیز تغییرات فرهنگی ،بخش عمده ای از
جوانان در سن ازدواج نمیتوانند تشکیل خانواده دهند ،اما بخش دیگری از جوانان حاضر
به پذیرفتن تنهای الگوی پذیرفته شده یعنی ازدواج رسمی نیستند .با وجود نبود امکان
دسترسی به آمار و اطالعات این گونه روابط ،وجود حساسیتهای اجتماعی مسئوالن کشور
َ
و همچنین نتایج گزارش تحقیقات علمی در این زمینه حکایت از وجود اشکال رابطه خارج از
چارچوب ازدواج بهخصوص در شهرهای بزرگ دارد .نتایج برخی تحقیقات در این زمینه قابل
توجه است که به برخی از آنها اشاره می شود .پژوهش جنادله ( )1393نشان داده است که
چند نوع جدید خانواده مبتنی بر روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج شکل گرفته است.
نوعی خانواده که زن و مرد در یك خانواده با یكدیگر زندگی میکنند؛ اما نسبت به یكدیگر
هیچ گونه تعهد قانونی در چارچوب ازدواج ندارند .نوع دیگر پیوندهای مبتنی بر دیدارهای
منظم است .زوجهایی كه با یكدیگر رابطه جنسی منظم داشته اما همخانه نیستند .در این
خصوص یافتههای تحقیق احمدی ( )1391نشان داد که روابط خارج از چارچوب ازدواج
رسمی ،شامل رابطهی جنسی ،رابطهی رمانتیک ،رابطهی عاطفی ،دوست اجتماعی ،و
رابطهی دست جمعی در جامعه رواج پیدا کرده است.
نتایج تحقیقات نوغانی و محمدی ( ،)1394ذوالفقاری و رمضانی ( ،)1395احمدی
( ،)1397رمضانی فر ( ،)1397ساعی و همکاران ( )1390سهراب زاده و همکاران ( )1396نیز
وجود روابط خارج از چارچوب بین زنان و مردان را تأیید میکند .بهطور کلی روابط خارج
از چارچوب ازدواج رسمی در یکی از الگوهای.1 :روابط آزاد (الگوهای روسـپیگـری)؛  .2روابـط
صیغهای؛  .3روابط دوست دختر ـ دوست پسر؛  .4روابط همخانگی؛  .5روابط ضـدعاشقانه
(الگوهای فریب)؛ و  .6روابط مبتنی بر عشق سیال قرار میگیرند.
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الگوی همسر گزینی
در کنار برخی تغییرات در پذیرش ازدواج از طرف جوانان ،محوریت خانواده در انتخاب همسر
برای فرزندان که عامل مهمی در گزینش مناسب همسر برای فرزندان تلقی میشد نیز دچار
تغییر شده است .این تغییر در الگوی همسر گزینی از آن جهت دارای اهمیت است که امکان
تصمیمها و انتخابهای اشتباه که نتیجه آن طالق و سست شدن بنیان خانواده است را تا
حد ممکن افزایش میدهد .آنچه از نتایج تحقیقات بهدست آمده نشان میدهد که الگوی
همسر گزینی در بین جوانان تغییر کرده است و والدین مرجع تصمیمگیری در این زمینه
نیستند .در این راستا نتایج عظیمی هاشمی و همکاران ( )1394نشان داد که دانشجویان
به طور مشهودی تمایل به انتخاب شخصی همسرشان داشتند .سفیری و همکاران ()1397
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در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که میزان تغییر ارزش ازدواج در بین دانشجویان در سطح
باالست و با افزایش مصرف کاالهای فرهنگی ،تغییر ارزشهای ازدواج نظیر ّ
تجردگرایی،
آزادی انتخاب ،تغییر روابط مبتنی بر عشق ،تغییر نوع انتخاب همسر ،تغییر مفهوم ازدواج
و نحوۀ روابط تشدید میشود .جنادله ( )1393در پژوهشی به دگرگونی در الگوهای متعارف
خانواده ایرانی پرداخته است .نتایج این تحقیق نشانگر این بود که الگوی سنتی همسرگزینی
که مبتنی بر محوریت والدین در انتخاب همسر به میزان قابل توجهی دگرگون شده بهگونه
ای که ا کثریت افراد عشق و عالقه فردی را اساس ازدواج و انتخاب همسر میدانند .مهدوی
و مشیدی ( )1389در تحقیقی با عنوان تحول معیارهای همسرگزینی جوانان نسبت به
والدینشان به تفکیک خاستگاه طبقاتی به این نتایج رسیدند که حرکت شیوه همسر گزینی
بر پایه تبعیت از خانواده به همسرگزینی بر پایه عشق آزاد ،حرکت شیوه همسرگزینی با الگوهای
روشن و مشخص به سوی ابهام در الگوها رفته است .همچنین حرکت از تشکیل خانواده
سنتی با ثبات و هدفمند به خانواده جدید بی ثبات و بی هدف ،و همچنین حرکت ارزشهای
خانواده از ارزشهای سنتی مبتنی بر پایداری و حفظ خانواده به هر قیمت به سوی ارزشهای
جدید و از بین بردن قبح طالق و رواج جدایی گرایش پیدا کرده است.
شکاف نسلها
توجه و تأ کید بر استحکام خانواده بهعنوان یکی از اصول همواره مورد تأ کید در
سیاستگذاریهای پس از انقالب بوده است .اصلی که انتظار میرفت با تحقق آن ،جامعه
بهصورت کلی از گزند حوادث و آسیبهای احتمالی در امان بماند .در واقع ،گریز از فردگرایی
بهعنوان اصل مهم هستی شناختی دنیای مدرن از جمله مالحظات سیاستگذاران فرهنگی
بوده است .فردگرایی همچون پدیدهای مخرب تلقی میشود که در صورت فرا گیر شدن آن
در جامعه ،بنیانهای نظم اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد .براین اساس مبنای
سیاستهای فرهنگی در خصوص خانواده به گونهای بوده که تا حد ممکن از هرگونه انشقاق
در آن جلوگیری شود و افراد بتوانند در کنار یکدیگر و در یک نظم سلسله مراتبی ارزشهای
کانونی جامعه را درونی و نهادینه کنند .پیامد تحقق چنین وضعیتی ،استحکام هرچه
بیشتر خانواده ،جامعه و نظم موجود خواهد بود .در اسناد باالدستی ،نهادهای سیاست
گذار(شورای عالی انقالب فرهنگی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای زنان و خانواده و )...در
قالب سیاستها و راهکارهای اجرایی به این امر پرداخته اند.
امروزه آنچه تحت عنوان شکاف نسلها از ناحیه آن احساس خطر میشود گسستها و
تعارضات ارزشی بین پدران و مادران و فرزندان است که اذهان اندیشمندان ،برنامه ریزان ،و حتی
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توده مردم را نگران کرده است .شواهد حا کی از آن است که در سالهای اخیر به تدریج چالشهای
بین پدران و مادران با فرزندان ایجاد و گسترش یافته است و این مسأله در پژوهشهای انجام شده
در این زمینه به وضوح نمایان شده است .در این راستا تحقیق عبدی ( )1396نشان میدهد در
مواردی نظیر معیارهای ازدواج شامل ارزش ازدواج ،انتظارات مادی و معنوی از ازدواج ،نگرش به
تأهل و تجرد ،قدرت تصمیمگیری در خانواده ،نقش زوجین (انجام کار مرد در بیرون از خانه و انجام
کار زن در خانه) الگوهای انتخاب همسر ،زندگی مشترک پیش از ازدواج ،روابط پیش از ازدواج،
سن مناسب ازدواج ،فاصله سنی مناسب ازدواج ،تعداد فرزند ،زمان مناسب فرزندآوری ،جدایی و
طالق و  ...میان فرزندان با پدر و مادر شکاف وجود دارد .نتایج پژوهش شالچی و همکاران ()1392
نیز نشان میدهد تفاوتهای قابل مالحظهای در عالئق و سلیقههای فرزندان و والدین وجود
دارد .نوع ورزش ،چگونگی ورزش کردن ،میزان استفاده از برنامههای اجتماعی و فرهنگی ،تمایل
به مشارکت ،میزان رضایت از برنامههای اجتماعی و فرهنگی و ...از جمله این تفاوتها میباشد.
حقیقتیان و غفاری ( )1389در پژوهش خود متغیرهای عدم درک متقابل والدین و فرزندان،
نظارت ارزشی والدین بر فرزندان ،میزان دسترسی فرزندان به وسایل ارتباط جمعی ،شرایط خاص
جامعه ،نوگرایی فرزندان ،جهانی شدن و مدرنیته ،سنت شکنی و افزایش سطح تحصیالت فرزندان
از جمله متغیرهای اثرگذار بر شکاف نسلی اشاره کرده اند.
عیوضی ( )1394در پژوهشی با عنوان بررسی جامعهشناختی شکاف نسلی در ایران پس
از انقالب اسالمی با تا کید بر عناصر فرهنگی هویت ایرانی ،نتیجه گرفت که در سطح باورها و
ارزشها پیوستگی و وفاق وجود دارد و تفاوت اندک در این زمینه وجود دارد ،اما در زمینهی
برخی هنجارها و رفتارها دچار تفاوتهای معنی داری بوده که میتوان عنوان شکاف نسلی
را در رفتارها و نمادها بر آن گذاشت و در الیههای بیرونی فرهنگ به وضوح میتوان شکاف
نسلی را مشاهده کرد .قائمی زاده و کولیوند ( )1393و نصیری و همکاران ( )1380به تبیین
شکاف نسلی و متغیرهای مؤثر بر آن از جمله فاصله سنی ،تحصیالت ،نوع شغل والدین،
پایگاه اقتصادی-اجتماعی و ...پرداختهاند.
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گسترش تعارضات نقشی زنان
خانواده بهعنوان کانون محبت و عاطفه مورد توجه سیاستگذاران بوده و همواره بر این کارکرد
مهم تأ کید شده است .کارکردی که به نیازهای عاطفی افراد پاسخ داده و سبب میشود آنها
به حمایت و پشتیبانی نهاد خانواده دلگرم بوده و پیوندهایشان با جامعه مستحکم تر شود.
پایه چنین کانونی از روابط و پیوندهای زن و شوهر نشأت میگیرد .بهعبارتی آرامش و تعادل
موجود در خانواده از طریق مودت و محبت بین همسران بهوجود میآید.
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اما شواهد تجربی نشان میدهد چنین کارکردی در سالهای اخیر دچار ضعف و زوال شده
است .در این خصوص گفته میشود برخی تغییرات در نقش زنان در جامعه زمینه ساز بروز
چنین تغییری شده است؛ هرچند نمیتوان بین این عوامل و تضعیف چنین کارکردی رابطهای
مستقیم و علی برقرار کرد و باید نقش عوامل پنهان را نیز در نظر گرفت .دراین خصوص گفته
میشود گرایش به تحصیل ،بهویژه بین زنان بر سبک زندگی تأثیر گذاشته است .با توسعه
آموزش و حضور زنان در مرا کز علمی ،شرایط بهطور کامل تغییر کرده است .همراه با دگرگونی در
ساخت و کارکردهای خانواده ،نقش زن دچار تغییراتی شده است .در نتیجهی چنین تغییراتی،
کارکرد مورد اشاره نیز دچار تغییر شده است .در این خصوص نتایج تحقیقات رستگار خالد و
عظیمی ( ،)1393رضایی (، )1390گروسی و آدینه زاد ( ،)1388عنایت ( ،) 1367گروسی و آدینه زاد
( ،)1389موسوی ( ،)1388احمدنیا ( ،)1380بابایی فرد ( ،)1392باللی و همکاران ( )1394نشان
میدهند زنان در ایفاء نقشهای خود در جامعه دچار تعارض شدهاند .این تعارضات بر حسب
سن ،تحصیالت ،نوع شغل ،وضعیت تأهل و متغیرهایی از این قبیل قابل بررسی هستند .از
اینرو به نظر میرسد با وجود فراهم شدن امکان تحصیل ،کار و بهطور کلی افزایش مشارکت زنان
در جامعه ،ساختار خانواده بر اثر این تحوالت دستخوش تالطم و نوعی بیتعادلی شده است.
به عبارت دیگر وجود چنین شرایطی باعث نشده که زنان بهعنوان رکن اصلی خانواده بتوانند
مهمترین وظیفه خود را که تربیت نسلهای آینده است به بهترین وجه انجام دهند.
جدول  .5مقایسه وضعیت مطلوب و وضعیت واقعی خانواده
ردیف

خانواده مطلوب  در اسناد باال دستی

وضعیت موجود و مسائل خانواده

1

تالش برای حفظ و تحكیم آن

افزایش نرخ طالق -شکاف نسلها

2

تسهیل ازدواج جوانان

کاهش نرخ ازدواج

3

الگوی همسرگزینی مبتنی بر محوریت وموافقت والدین

تغییر در الگوهای همسرگزینی

4

حفظ شئونات زن و خانواده

مساله بدحجابی

5

عمومیت ازدواج

کاهش نرخ ازدواج و افزایش آمار طالق

6

پایین بودن نسبی سن ازدواج

افزایش سن ازدواج

7

ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج

روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج

8

اهمیت فرزندآوری

کاهش نرخ فرزندآوری

9

حضور هر دو والد در خانواده

زنان سرپرست خانوار

10

مشاركت اجتماعی و سیاسی زنان

نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان

11

قداست نقش مادری

گسترش تعارضات نقشی زنان

12

تأ کید بر قداست نهاد خانواده

شكلگیری انواع جدید خانواده
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بحث و نتیجه گیری
بررسیهای انجام شده در خصوص سیاستگذاری فرهنگی در مورد خانواده نشان میدهد
بین توقعات سیاستگذاران و واقعیتهای موجود ،فاصله وجود دارد .همانگونه که در
مباحث قبلی نشان داده شد ،خانواده مطلوب و مورد انتظار در عمل چیزی متفاوت و حتی
متناقض از خانواده مورد نظر سیاستگذاران است .خانوادهای که بنیادیترین نهاد اجتماعی
تلقی میشود و در مقایسه با جامعه غربی مورد مباهات قرار میگیرد در وضعیتی قرار دارد
که از هر سو در معرض تهدید و گسیختگی است .پرسشی که در این خصوص مطرح است
مربوط به چرایی وقوع چنین وضعیتی است .چرا با وجود اقدامات متعدد و مستمر طی سه
دهه گذشته ،خانواده با چنین چالشها و بحرانهایی روبرو شده است؟ پاسخ به این پرسش
پیچیده و چند بعدی است .ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که جامعه ایران ،جامعهای
متکثر با ارزشهای متنوع فرهنگی ،قومی و مذهبی است .چنین تکثری زمینهساز شکلگیری
افکار و اتخاذ رویکردهای متفاوت در خصوص پدیدههای اجتماعی شده است .نکته قابل
توجه در این زمینه ،استناد و اتکاء سیاستگذاران به اصول و مبانی دینی در توجیه ارزش و
اهمیت خانواده است .استناد به چنین سنتهایی در تضاد و گاه تعارض با مدرنیته است
که شخصیشدن و بازاندیشی مداوم ،بخش جدایی ناپذیر آن است .به این معنی که افراد
تحت تأثیر مدرنیته در معرض پیامهایی قرار میگیرند که در بسیاری موارد متفاوت و متضاد
با انواع سنتها هستند .درتبیین تغییرات خانواده و ازدواج در جریان گذار از جامعه ّ
سنتی
به مدرن ،صنعتی شدن ،شهرنشینی ،آموزش ،درآمد ،مصرف ،ارتباطات ،حمل و نقل و انواع
متفاوت پیشرفتهای ّفناوری ،عناصری کلیدی بودهاند .در رابطه با این تغییرات گیدنز
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( )1377معتقد است تغییرات اتفاق افتاده در جامعۀ مدرن ،باعث شده برخی از ویژگیهای
ازدواج در جامعۀ ّ
سنتی ،مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن ،ازدواجهای فامیلی ،پایین
بودن سن ازدواج ،فاصلۀ ّ
سنی زن و مرد و انتخاب آزادانۀ همسر تغییر کنند .از دیدگاه گیدنز
این تحوالت و مخاطرهها در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی از جمله روابط بین شخصی
نفوذ کردهاند .در دوران مدرن همراه با بسط گستردۀ نظامهای انتزاعی ،سرشت دوستی
دگرگون شده است .مهمترین دگرگونیهایی که مدرنیته در روابط دوستانه ایجاد کرد ،دوستی
با جنس مخالف بوده است .روابط دوستانه با جنس مخالف در جامعۀ سنتی در قالب مقولۀ
همسرگزینی و ازدواج جای داشت .اما هرچه جامعۀ پساسنتی توسعۀ بیشتری مییابد ،حرکت
بهسوی آنچه میتوان آن را رابطۀ ناب در روابط دوستانه با جنس مخالف ،زناشویی و خانواده
نامید ،سرعت بیشتری میگیرد.
در ایران نیز درنتیجۀ فرایند نوسازی ،مناسبات اجتماعی خانواده دچار تغییرات زیادی شده
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است؛ فردگرایی تقویت شده و محوریت زندگی جمعی خانوادگی جای خود را به فردگرایی داده
است .در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت همه افراد جامعه با هر پس زمینه اجتماعی
ً
تن به رویهها و ارزشهای سنتی(مثال ازدواج ،قبیح دانستن طالق و  )...بدهند .از طرف دیگر
پس از انقالب و بر مبنای شرایط و زمینههای جامعه انقالبی ،برای متحول ساختن جامعه
سیاستهایی در پیش گرفته شد .با گذشت زمان و تغییر شرایط اجتماعی ،تضاد و تعارضهایی
بین آن سیاستها و شرایط روز جامعه به وجود آمده است که منجر به عدم پذیرش آنها در
بین بخش زیادی از جامعه شده است .بنابراین نمیتوان گفت که عدم تحقق سیاستهای
مذکور بهطور حتم ناشی از ضعف و نا کارآمدی سیاستها بوده ،بلکه باید به شرایط اجتماعی
در حال تغییر جامعه نیز توجه شود .به عنوان مثال ،افزایش تحصیالت زنان سبب وقوف آنها به
ً
برخی حقوق و امکانها در دیگر نقاط جهان شده است؛ مثال ایدههای برابری خواهانه در قالب
جنبشهای اجتماعی زنان که در سراسر جهان طرفدارانی دارد در ایران نیز نفوذ کرده است.
بنابراین دیگر نمیتوان به صورت دستوری برخی رویههای رایج در جامعه را تغییر داد .بهعنوان
مثال ،نمیتوان ازدواج را برای زنان با هر شرایطی تجویز نمود .در حالی که سخت شدن شرایط
اجتماعی و اقتصادی باعث باال رفتن هزینههای پذیرش مسئولیت تشکیل خانواده شده است
و در افواه عمومی نیز به آن اذعان می شود ،گریز از ازدواج در بین مردان پدیدهای دور انتظار
و قبیح بهنظر نمیرسد .سایر ابعاد زندگی خانوادگی نیز بههمین صورت قابل تحلیل است .به
ً
عنوان نمونهای دیگر ،ا گر قبال بر قبیح و ناپسند بودن طالق در جامعه تأ کید میشد ،امروز طالق
بهعنوان راهی برای برونرفت از شرایط نامطلوب و آزاردهنده که کیفیت زندگی طرفین را تحت
تأثیر قرار میدهد مورد اقبال واقع شده است و صورت قبیح و مذموم طالق کم رنگتر شده
است .بنابراین در تحلیل چرایی موفق نبودن برخی سیاستهای فرهنگی در خصوص خانواده
میتوان گفت تغییر زمینه اجتماعی و شکل گیری جامعه «از نوعی دیگر»امری ارادی و خارج
از تأثیر عوامل ساختاری و بیرونی نیست .رسانهها ،فضای مجازی ،رشد تعداد زنان تحصیل
کرده ،آشنایی با الگوهای حقوق زنان ،آشنایی با تحوالت جهان در خصوص الگوهای پوشش
و خودآرایی ،فرا گیر شدن مدیریت بدن ،و مواردی از این قبیل زمینهساز شکلگیری وضعیتی
شده اند که بدون توجه به آنها نمیتوان مواجهه مناسبی با تغییرات خانواده داشت .از آنجا
که هیچ جامعهای نمیتواند پشت مرزهای مستحکم و غیر قابل نفوذ از هویت و فرهنگ خود
محافظت کند ،الزم است با توجه به واقعیتهای موجود و با اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط،
در برابر تهدیدهای بیرونی از فرهنگ خود صیانت نماید .خانواده و تغییرات آن نیز بدون توجه
به چنین الزامهایی ،از تغییرات ساختاری و کارکردی در امان نخواهد ماند .تداوم سیاستهای
موجود در خصوص خانواده عالوه بر اینکه به نظر نمیرسد تغییر چشمگیری در وضعیت کنونی

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

243

مقاله علمی _ پژوهشی

خانواده ایجاد کند ،بلکه باعث ایجاد شکاف روزافزون بین بدنه عمومی جامعه و سیاستگذاران
فرهنگی خواهد شد.
منابع و مأخذ
احمدی ،امیدعلی و ابراهیم یاقوتی (« .)1397زنان ،سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران»،
فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ،شماره .257-258 :46
آزادارمکی ( .)1395جامعه شناسی خانواده ایرانی ،تهران ،انتشارات سمت.
آزادارمکی ،تقی و نوح منوری (« .)1389ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاستهای فرهنگی»،
فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شماره .47-76 :20
احمدنیا ،شیرین (« .)1380برخی عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر مشارکت محدود زنان» ،فصلنامه  
انجمن جامعهشناسی ایران ویژه نامه دومین همایش مسائل اجتماعی ایران ،شماره .71-83 :4
احمدی،كامیل (« .)1397اتاقی با در باز :پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران» ،فصلنامه
مطالعات حقوق ،شماره .159 -١٧٦ :21
احمدی ،ناهید ( .)1391بررسی جامعه شناختی روابط خارج از چارچوب ازدواج ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی.
بابایی فرد ،اسداهلل (« .)1392سنجش تاثیرات اشتغال زنان بر خانواده و روابط اجتماعی» ،فصلنامه
زن در توسعه و سیاست ،شماره .427-451 :3
باللی ،اسماعیل ،زهره بختیاری  ،ا كرم محمدی و حسین محققی (« .)1394عوامل مؤثر بر تضاد
نقشهای زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان» ،فصلنامه جامعهشناسی
كاربردی ،شماره .132-117 :27
جاوید ،محمد جواد و عصمت شاهمرادی (« .)1396جمهوری اسالمی ایران و مساله بدحجاب»،
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر ،شماره .139-164 :1
جنادله ،علی و مریم رهنما (« .)1393دگرگونی در الگوی متعارف ایرانی(تحلیل ثانویه دادههای ملی)»،
فصلنامه خانواده پژوهی ،شماره .277-296 :39
حسینی ،حاتم و مریم گراوند (« .)1395تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی
همسرگزینی در شهر کوهدشت» ،فصلنامه جامعه شناسی کاربردی ،شماره .113-128 :16
حقیقت ،صادق ( .)1391روششناسی علوم سیاسی ،تهران :انتشارات دانشگاه مفید.
حقیقتیان ،منصور و عباس غفاری (« .)13889بررسی علل شکاف نسلها در بین دانش آموزان متوسطه شهر
شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

244

المرد»،فصلنامهتخصصیعلوماجتماعیدانشگاهآزاداسالمیواحدشوشتر،شماره.173-190:8
خدادی سنگده ،جواد و خدابخش احمدی (« .)1394نقش عوامل فرهنگی و رسانهای در پیشبینی

تحلیل سیاستهای فرهنگی خانواده در ایران پس از انقالب

حجاب زنان؛ مطالعهای ملی» ،فصلنامه فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده ،شماره .8-33 :21
خواجه نوری ،بیژن ،علی روحانی و سمیه هاشمی (« .)1391گرایش به حجاب و سبکهای مختلف
زندگی» ،فصلنامه جامعهشناسی کاربردی ،شماره .141-166 :3
ذوالفقاری ،ابوالفضل و ا کرم رمضانی (« .)1394آسیبشناسی روابط خارج از عرف دختران»،
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی ،شماره .196-235 :4
رستگارخالد ،امیر و هاجر عظیمی (« .)1393بررسی تعارض شغلی ،خانوادگی زنان سرپرست خانوار»،
فصلنامه زن در توسعه و سیاست ،شماره .426-448 :3
رضایی درهده ،مریم ((« .)1390بررسی رابطهی تعارض نقشهای شغلی-خانوادگی و بحران هویت
زنان شاغل شهر خرم آباد» ،پایان نامه ارشد ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
رمضانیفر ،حدیثه و محمدعلی آدیش (« .)1397مطالعهی تجربهی زیستهی افراد در مورد ازدواج
سفید در ایران (مطالعۀ کیفی جوانان شهرستان گیالن» .فصلنامه مطالعات توسعۀ اجتماعی ـ
فرهنگی ،شماره .195-217 :1
سرایی ،حسن و سجاد اوجاقلو (« .)1392مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران» ،فصلنامه
مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،شماره .19-42 :5
سفیری ،خدیجه ،کمال کوهی و رباب عبدی (« .)1397تاثیر مصرف کاالهای فرهنگی بر تغییر ارزش ازدواج
در بین دانشجویان دانشگاه تبریز» ،فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمی ،شماره .4-27 :1
سهراب زاده ،مهران ،میالد نوروزی و اسما عسکریکویری ((( .)1396ازدواج سفید؛ انگیزهها و
زمینهها)) ،فصلنامه جامعهشناسی سبک زندگی ،شماره .189-249 :9
شافیرتز ،جی.ام و کریستوفر پی ،بریک ( .)1390سیاست گذاری فرهنگی و میزان مداخله دولت در
آن ،تأملی نظری ،ترجمۀ مجید وحید ،تهران :انتشارات باز.
شالچی ،وحید و محدثه ضیاچی (« .)1393تفاوتهای نسلی در سبک زندگی» ،فصلنامه مطالعات
توسعۀ اجتماعی ـ فرهنگی ،شماره .69-91 :1
شریفی ساعی ،محمدحسین ،مریم ایثاری و سحر طالبی (« .)1390سنخشناسی الگوهای روابط
جنسی پیش از ازدواج در ایران» ،فصلنامه جامعهپژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی ،شماره .1-34 :2
عبدی ،شهین و امیر ا کبری قمصری (« .)1396بررسی عوامل موثر بر شکاف نسلی درباره ازدواج و
معیارهای انتخاب همسر در بین دانشجویان شهر تهران و تکاب» ،پایاننامه کارشناسی ارشد
جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
عظیمی هاشمی ،مژگان ،فائزه اعظمکاری ،معصومه بیگناه و فاطمه رضامنش (« .)1394ارزشها،
نگرشها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسر گزینی و روابط پیش از ازدواج» ،فصلنامه

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

245

مقاله علمی _ پژوهشی

راهبرد فرهنگ ،شماره .180-212 :29
عنایت ،حلیمه ( .)1367بررسی تأثیر اشتغال زنان بر روابط خانوادگی در شهر شیراز ،دانشگاه شیراز،
پایان نامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه شیراز.
عیوضی ،غالمحسین (« .)1394بررسی جامعه شناختی شکاف نسلی در ایران پس از انقالب اسالمی با
تا کید بر عناصر فرهنگی هویت ایرانی» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی،
شماره .90-120 :3
فرزانه ،عبدالحمید و مژگان امیریانزاده (« .)1395آسیبشناسی پوشش از دیدگاه دانشجویان دختر و
پسر دانشگاه آزاد اسالمی فارس» ،فرهنگ در دانشگاه اسالمی ،شماره .602-624 :4
قائمیزاده ،محمد سلمان و شکیبا کولیوند (« .)1393شکاف نسلی در بین دانشآموزان شهر اسد آباد»،
فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شماره .173-200 :3
کربالئی پازوکی ،علی و محمدحسین خوانین زاده (« .)1393آسیبشناسی مسأله عفاف و حجاب در
بین دانشجویان دخترکارشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی» ،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان
درمانی ،شماره .172-193 :18
کنعانی ،محمدامین ،حمیده محمدزاده و فاطمه محمدزاده (« .)1393بررسی رابطۀ استفاده از
اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف» ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،
شماره .63-84 :4
گروسی ،سعیده و راحله آدینهزاد (« .)1389بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقشهای شغلی
و خانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان» .مجله علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره .121-139 :2
مهدوی ،سیدمحمدصادق و شهرزاد مشیدی (« .)1389تحول معیارهای همسرگزینی جوانان نسبت
به والدینشان به تفکیک خاستگاه طبقاتی» ،مجله جامعهشناسی معاصر ،شماره .26-60 :4
موسوی ،یعقوب ( .)1388بررسی تعارض نقش دوگانه زنان در خانه و اجتماع و ارائه راه کارهای
مناسب ،تهران :مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
نصیری ،محمود ،محمدرضا تفاق ،جهانگیر مقصودی و ا کبر حسنزاده (« .)1380بررسی مقایسهای
مشكالت ارتباطی نوجوانان با والدین از دیدگاه نوجوانان و والدین در دبیرستانهای منتخب
دولتی شهر اصفهان» ،مجله دانشگاه علوم پزشكی شهركرد ،شماره .31-38 :2
نوغانی محسن و فردین محمدی (« .)1394پیامدهای ارتباط نامتعارف با جنس مخالف» ،همایش
ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم انسانی.34-54 :
شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

246

نقیبزاده ،احمد ( .)1389درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ،تهران :انتشارات سمت.
وحید ،مجید ( .)1382سیاستگذاری و فرهنگ در ایران امروز ،تهران :انتشارات باز.

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ ـ ارتباطات

شماره  /53سال  /22شماره مسلسل  / 85بهار 247 _ 268 /1400
Scientific Quarterly of Culture Studies – Communication
Vol. 22, Series. 85, No. 53, Spring 2021/ 247 - 268
http://www.jccs.ir
DOI: 10.22083/jccs.2019.184711.2797
Scientific-Research Article

علمی _ پژوهشی

تحلیل ثانویۀ ارزشهای جنسیتی با توجه به دادههای
پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان
(با تأ کید بر نگرش به نابرابری جنسیتی و خانواده)

1

■ رضا عظیمی

2

چکیده
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات ارزشها و نگرشها در زمینۀ برابری جنسی و خانواده بر اساس
دادههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان است .روش مطالعه تحلیل ثانویه است .اساس
تحلیل بیشتر با اتکا به یافتههای موجهای دوم و سوم انجام گرفته است .دادههای موج دوم در سال
 82نشان میدهد که گرایش نوین و فردگرایانۀ زنان در بازتفسیر خانواده و مفهوم جنسیتاند .این
یافتهها بیان میکنند که در جامعۀ ایرانی ،یک دگردیسی ّ
جدی در زمینۀ تغییر ارزشها و نگرشهای
جنسیتی در حال شکلگیری است .یافتههای موج سوم نشان از گرایش بیشتر زنان در مقایسه با
مردان ،در زمینۀ ارزشهای مدرن در جامعهاند .با این حال ،یافتهها در مقایسه با سال  ،82نشان از
ّ
کل جامعه و هم در زنان ،در زمینۀ حرکت بهسوی برخی نگرشهای
نوعی عقبگرد هم در گرایشهای ِ
برابری جنسیتی دارد .این امر نشان میدهد با غلبۀ ارزشهای بقا در جامعه ،گرایش به ارزشهای
ّ
سنتی در یک روند طولی بیشتر شده است.
واژگان کلیدی

ارزشهای جنسیتی ،زنان ،خانوادۀ مدرن و ّ
سنتی ،برابری جنسی.

تاریخ پذیرش98/10/17 :
تاریخ دریافت98/02/17 :
 .1این مقاله از طرحی با عنوان «تحلیل ثانویه تغییر ارزشهای جنسیتی بر اساس دادههای پیمایش ملی بین سالهای
 »1394-1380استخراج شده که با حمایت پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات اجرا شده است.
 .2استادیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی
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مقدمه
ن
جنبش زنان یکی از مهمترین جنبشها در قرن بیستویکم است که کاستلز در سال  1997به آ 
اشاره کرد .این جنبش و حرکت بهسوی برابری جنسیتی تا ّ
حدی است که اینگلهارت و نوریس در
یافتههای خود از آن با عنوان برآمدن موج یاد میکنند ( .)Inglehart & Norrism, 2003امروزه ،در
میاناصحابجامعهشناسی ،کمترتردیدیوجوددارد کهنابرابریجنسیبهمنزلهیکیاز مهمترین
مصادیق نابرابری اسمی باید هرچه بیشتر کاهش یابد .این امر حرکتی بهسوی برابری جنسیتی
است ،اما این عامل چگونه محقق میشود؟ البته ،در مطالعات گونا گون ،عوامل متعددی از جمله
توسعۀ اقتصادی ،نقش دولتها در ارائه انواع حقوق ،2حرکت بهسوی تساوی و برابری حقوق،
حرکت بهسوی جایگاههای اجرایی و  ...وجود دارد ;(Rights, 2005; Duflo, 2012; Cho, 2014
) .Kenny & Patel, 2017در این میان ،یکی از عوامل مهم ،فضای فرهنگی و تغییرات ارزشی جامعه
است )(Thornton &1983; Gunnell, 2007; Fireston, 2003; Fireston, 1998؛ چنانکه اینگلهارت و
نوریس بهدرستی تأ کید دارند ،درک فرهنگی از جایگاه باروری ،خانواده ،ازدواج ،اشتغال و تحصیل
زنان ،هم در میان ارزشها و نگرشهای جامعه و هم در مورد ارزشها و نگرشهای خود زنان
م است .آنها تأ کید دارند که ارزشها و نگرشهای مردان در جامعه ،ارزشهای مسلطاند.
بسیار مه 
این ارزشهای مسلط و اغلب مردانه ،ادرا کی از نقشهای زنان در جامعه ارائه میکنند .زنان یک
جامعه نیز بهوسیلۀ سازوکارهای مختلف جامعهپذیری ،همان ارزشها و نگرشهای مسلط را
درونی خواهند کرد؛ بنابراین ،اینجا به کمک ساختار ارزشی نابرابر ،نوعی محدودیت مضاعف برای
زنان ایجاد میشود :یکی به کمک ارزشهای مسلط در جامعه که اغلب نابرابری جنسی را درونی
1

میکنند و دیگر اینکه خود زنان این ارزشها را درونی کردهاند .در این حالت ،زنان خود نیز بهمنزله
یکی از عامالن گسترش نابرابری جنسی عمل میکنند ()Fireston, 2003: 10؛ بنابراین سازوکار
ارزشی جامعه ،حتی ا گر شرط کافی نباشد ،اما یکی از شروط اساسی و الزم برای حرکت بهسوی
برابری زنان است و اهمیت دارد .البته ،این عامل در ترکیب باعوامل دیگر (علیت ترکیبی چندگانه)
عمل میکند .ازسویدیگر ،تغییرات ارزشی بهطوروسیع ،به روند مدرنیزاسیون مربوطاند .البته،
نباید این مدرنیزاسیون را تنها به لحاظ اقتصادی توصیف کنیم .آموزش و اشتغال و نیز گسترش
انواع رسانههای جمعی دیگر ،نمودهای این وضعیتاند (برای دیدن انواع مختلف الگوهای
مدرنیزاسیون نک .)Inglehart & Norris, 2003 :این روند از طریق اشتغال بر باروری اثر میگذارد و
نرخ سواد را تغییر میدهد .ترکیب اشتغال ،کدهای فرهنگی برابری جنسیتی را طلب میکند و نیاز
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1. E. Castells
2. Rights
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به اصالح حقوق و قوانین و نیز دسترسی به مناصب مطرح میشوند .در اینجا ارزشها و نگرشها از
حالت ّ
سنتی ب ه سمت ارزشهای عقالنی و سکوالر حرکت میکنند و از ارزشهای بقا به ارزشهای
خودظهار تبدیل میشوند ( .)Inglehart & Norris, 2003: 11این وضعیت ،نوع نگاه به خانواده،
نقش مادری و ازدواج را نیز تغییر میدهد .برخی از مهمترین تغییرات عینی عبارتانداز:
 میزان باروری زنان در  15سال گذشته سیر نزولی داشته است (کاظمیپور 1394 ،و .)1397 میزان نرخ ازدواج نیز سیر صعودی داشته و زنانی که در ّتجرد قطعی قرار میگیرند،
افزایش یافتهاند (نورباال و نورباال.)1394 ،
 میزان نسبت طالق به ازدواج و نرخ رشد طالق سیر صعودی داشتهاند (کاظمیپور.)1395 ، میزان تحصیالت زنان بهویژه در مقاطع دانشگاهی و عالی سیر صعودی داشته است(فراستخواه و همکاران.)1395 ،
ً
 هرچند میزان حضور زنان در بازار کار افزایش داشته ،اما این میزان اصال متناسب بامیزان افزایش تحصیالت نیست (راغفر و باباپور.)1395 ،
 حضور زنان در عرصۀ تصمیمگیریهای کالن بیشتر محدود به قوۀ مقننه (آن همضعیف) است .در دیگر بخشهای قدرت ،نقش زنان بسیار کمرنگ است (وزیری 1394 ،و
گلمحمدی.)1395 ،
میزان بهداشت باروری ،امید به زندگی زنان و آ گاهی به آنچه با عنوان «بدن زنانه» در
ادبیات موضوع از آن یاد میشود ،رشد یافته است .جامعۀ ایرانی ـ هرچند بهطور ناقص و
نامتوازن ـ ـ ـ روند مدرنیزاسیون را آغاز کرده است .زنان بهسوی تحصیالت بیشتر ،اشتغال و
ارتباط با جهان نوین در حرکتاند .در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که چه
تغییراتی در حیطۀ ارزشها و نگرشهای جنسیتی در حال ر خدادن هستند؟ آیا نگاه و گرایش
در جامعه بهسوی ارزشهای برابری جنسیتی حرکت میکنند؟
مبانی نظری پژوهش
این نوشته با درنظرداشتن چند پیشفرض ،وضعیت نگرشهای جنسیتی را بررسی میکند.
ابتدا اینکه در این نوشته ارزشها و نگرشها در کنار عوامل عینی و ساختاری عمل میکنند؛
بنابراین ،بررسی نقش ارزشها و نگرشها به معنای تقلیل همۀ امور به عوامل فرهنگی
نیست .دوم اینکه توسعه را امری چندوجهی در نظر میگیرد که این امور چندوجهی با یکدیگر
در ارتباطاند و بین آنها نوعی رابطۀ تأثیر و تأثری (متقابل) برقرار است و نمیتوانیم این رابطۀ
ً
چندوجهی را به یک عامل کاهش دهیم .سوم اینکه لزوما روند این توسعه تک ُبعدی نیست،
بلکه ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی آن بر یکدیگر تأثیر خواهند گذاشت و
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نکتۀ دیگر اینکه با وجود انواع مختلف از روایتهای توسعه ،میتوانیم برخی خطوط اصلی
و مشترک ـ بهمنزله امری ژنریک ـ را در آن تشخیص دهیم؛ ازجمله صنعتیشدن ،وجود نوعی
ّ
سازوکار در انتخاب و نظارت بر قدرت ،شهرنشینی ،علم و عقل نقاد .برایناساس ،تأ کید این
مطالعه بر ارزشها و نگرشهای جنسیتی و تغییرات آنها بین دو پیمایش ارزشهای ملی
ایران یعنی سالهای  1382و  1395است .وجود چارچوب نظری و پیمایش یکسان ،این
امکان را برای مطالعات طولی و بررسی تغییرات در جامعه فراهم میآورد.
همانطور که گفتیم ،روند تغییر نگرشهای جنسیتی متأثر از دیگر عوامل جامعه و تأثیرگذار بر
ّ
آنهاست .این امر ابتدا متأثر از تغییر ارزشها و نگرشها در کل جامعه است .درزمینۀ تغییر ارزشها
بهطور عام و تغییر ارزشها و نگرشهای جنسیتی بهطور خاص ،دیدگاههای گونا گونی وجود دارد
( .)Therborn, 2002; Fish, 2002; Gray, 2006مدرنیزاسیون ،نظام جهانی و ساختار قدرت سیاسی
ن جمله هستند .اینگلهارت و همکاران او درزمینۀ نظریۀ مدرنیزاسیون آثار متعددی را منتشر
ازای 
کردهاند.اینگلهارت()2003تأ کیددارد کهتغییراتاقتصادی،سیاسیوفرهنگیبهیکدیگروابستهاند.
از نگاه او ،مدرنیزاسیون باعث تغییرات فرهنگی میشود و تغییرات فرهنگی ،نگرشهای سیاسی را
تغییر خواهد داد .او سعی میکند این روند تغییر را با توجه به تحوالت جامعۀ ّ
سنتی ،مدرن (صنعتی)
و فراصنعتی بررسی کند .ادعای اصلی نظریۀ مدرنیزاسیون این است که تغییرات اقتصادی باعث
ایجادتغییراتتاحدودیقابلپیشبینیویکپارچۀدیگریمیشوند کهبرزندگیسیاسیواجتماعی
نیز تأثیر میگذارد .مدرنیزاسیون از طریق رشد صنعتیشدن ،افزایش سطح آموزش و تحصیالت،
تخصصیشدنمشاغلوافزایشسطحدرآمد،میتواندباعثتغییراتقابلپیشبینیدر نقشهای
جنسیتی ،کاهشمیزانباروریونگرشدرخصوصهنجارهاواقتدارهایجنسیشود(& Inglehart,
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 )Baker, 2000; Inglehart & Norris, 2003وی اشاره میکند که مدرنیزاسیون باعث تغییر ارزشها
از مادیگرایانه ب ه ارزشهای فرامادیگرایانه میشود .او همچنین از تغییر ارزشهای ّ
سنتی به سکوالر
عقالنی صحبت میکند .این فرایند بیشتر زمانی اتفاق میافتد که جامعه در مرحلۀ مدرنیزاسیون از
سنتیبهسویجامعۀصنعتیحرکتمیکند،امادرجامعۀفراصنعتی،تغییرارزشهای ّ
جامعۀ ّ
سنتی
به سکوالر عقالنی ،آهستهتر روی میدهد ،درحالیکه تغییر از ارزشهای بقا به خوداظهاری افزایش
مییابد (.)Inglehart, 1373; Inglehart & Welzel, 2005: 20-21
گروه دوم از نظریات ،بر عوامل نهادی تأ کید کردهاند .تأ کید این گروه بیشتر بر نقش
دولت و ساختار آن ،نوع قوانین و حا کمیت قوانین است (;Paxton, 1997; Abramson, 1997
)Alexander& C. Welzel, 2011
گروه سوم از نظریات در مورد برابری جنسی ،بر میراث فرهنگی ـ تاریخی تأ کید کردهاند .در
اینجا ،نقش دین بسیار برجسته است ;Inglehart& all, 2002,2003, 2005; Spierings, 2014
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 HosainiـMir
 ), 2013مراد از میراث فرهنگی 1در اینجا نوعی پسزمینۀ بلندمدت تاریخی و فرهنگی
در مورد وضعیت زنان است .گروهی بر نقش این تغییرات روی خانواده تمرکز نمودهاند
(.)Stevenson & Wolfers, 2006, Alesina & Giuliano, 2014
با این اشارۀ فشرده به برخی نظریات در این زمینه ،برای حرکت بهسوی یک چارچوب
نظری بهمنظور مطالعۀ تغییرات ارزشها و نگرشهای زنان ،ابتدا سعی میکنیم با درجۀ
انتزاعی باالتر ،عاملیت انسانی بررسی شود و سپس با کمک نظریات مطر حشده ،به یک
چارچوب برای این مطالعۀ دست یابیم .عامالن اجتماعی مانند زنان ـ حداقل بهطورعمده،
هنگامی که با ساختار بیرونی روبهرو میشوند ،دو وجه را همراه خود دارند ،این دو وجه
عبارتاند از «عاملیت» و «تمایالت» .عاملیت (توانش) اشاره به حالتی از ظرفیت و توان مادی،
عاطفی ،محاسباتی و ارتباطی عامل (به شکل فردی یا جمعی) دارد .از این منظر «عاملیت»،
ّ
«علیت عاملی» برای «عمل اجتماعی» محسوب میشود .ازسویدیگر« ،تمایالت» عامالن،
نقش ّ
«علیت غایی» را برای عمل اجتماعی ایفا میکند .در اینجا ،اشارۀ تمایالت به سوگیری،
اهداف و غایات است که نشاندهندۀ مقصد وجه عمل است (چلبی .)39 :1393 ،به این
معنا عاملیت و تمایالت ،دو وجه همدیگر برای تحقق یک عمل اجتماعیاند .هنگامی که
عمل به «رویداد» تبدیل میشود ،این دو عامل با یکدیگر اقدام میکنند
) )Archer, 1995; Fararo, 2001; Turner, 2010در این حالت« ،عاملیت» برای بروز عمل
انرژی فراهم میآورد و «تمایالت» ،رویداد را با نیتمندساختن معنا میبخشند .مشخص
است که عامالن در چارچوب «ساختار» ،تحدید و تجهیز مادی و نمادی میشوند.
نکت ـهای کــه در اینجــا و بــرای ایــن تحقیــق اهمیــت داردُ ،بعــد «تمایــات» عامــان (زنــان)
در شــکلگیری کنــش اجتماعــی اســت .ایــن ُبعــد هــم از ســاختارهای اجتماعــی ـ بهخصــوص
ســاختارهای نهــادی ـ و هــم از میــزان «عاملیــت» (توانــش) تأثیرپذیــر خواهــد بــود .میتوانیــم
تصــور کنیــم کــه در ســطح خــردـ عاملیــت ـ دو بــال توانــش و تمایــات بــا یکدیگــر همــراه نباشــند.
بــرای نمونــه ،تمایــات و ســوگیری کنشــگر بهســوی مقصــودی باشــد کــه تــوان مــادی /عاطفــی/
ارتباطــی و محاســباتی الزم بــرای وی فراهــم نشــده باشــد .بــرای نمونــه ،تمایــات (ســوگیری
ارزشــی) یــک زن بهمنظــور کســب یــک مســند اجرایــی باشــد ،ولــی توانــش الزم را بــرای کســب
2
ایــن مقصــد نداشــته باشــد .ناهمســانی میــزان توانــش و تمایــات ،از امــکان ایجــاد «رویــداد»
میکاهــد .ایــن وضعیــت ،عاملیــت را از عامــل ســلب میکنــد؛ ولــی تناقــض عمیــق ناشــی از
1. Cultural heritage
 .2در اینجا فعالیت زنان.
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عــدمتــوازن بیــن توانــش و تمایــات ،بــه اشــکال مختلــف در ســطح فــردی و اجتماعــی بــروز پیــدا
میکنــد ،بنابرایــن میتوانیــم چنــد فرضیــه را حــدس بزنیــم و ارائــه دهیــم:
 .1رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی (مدرنیزاسیون) توان ـ توانش ّ
عاملیت ـ زنان را برای خروج
از نقشهای جنسیتی ّ
محولشده به آنان فراهم میکند .این موضوع از طریق دو ابزار آموزش و
اشتغال اتفاق میافتد ،افزایش آموزش چند پیامد دارد :ابتدا رشد آ گاهی از شرایط و دوم رشد
خودآ گاهی از تواناییهای خود .هر دو عامل باعث میشود ،زنان هویت و نقشهای جنسیتی
را با جدیت بهپرسش بکشند .بازاندیشی به بدن و نقش فرزندآوری ازجملۀ این پیامدهاست،
ازسویدیگر ،آموزش باعث حرکت بهسوی اشتغال زنان میشود .این امر نقشی جدید بر نقشهای
همسری و مادری میافزاید و استقالل مالی ایجاد میکند .تعدد نقشها (نقش شاغلبودن در کنار
نقش مادری و همسری) باعث بازاندیشی ّ
جدی در نگاه به ازدواج ،همسری و مادری میشود؛
یعنی نقشهای جنسیتی ّ
سنتی که برای زن تعریف شدهاند .یادآوری یک نکته در اینجا اساسی
است که ـ چنانکه اینگلهارت و همکاران او اشاره داشتندـ در فرایند صنعتیشدن که جامعه اغلب
در ارزشهای بقا خواهد ماند ،حرکت بهسوی ارزشهای جنسی برابریخواهانه کند خواهد بود و
مردان همچنان نقش مسلط را خواهند داشت .این حالت از توسعۀ اقتصادی ـ آموزش و اشتغال
محدودـ فقط نقش اشتغال را به نقشهای ّ
سنتی (همسری و مادری) میافزاید.
عوامل نهادی ازجمله وجود دموکراسی ،انتخابات تناسبی ،شرکت در تصمیمگیریها
و تصمیمسازیها و قوانین میتوانند «عاملیت (توانش)» زنان را افزایش دهند .این عوامل
در کنار توسعۀ اقتصادی میتوانند به گرایشهای جنسیتی برابریخواهانه منجر شوند ،در
غیراینصورت مدرنیزاسیون با افزایش آموزش و اشتغال برای زنان ،آنان را به عامالن بالقوهای
تبدیل میکند که بستر الزم برای «عاملیت» نخواهند داشت .این وضعیت ،باعث نارضایتی
شدید میشود و میتواند خود را در قامت اعتراضات رسمی و غیررسمی به هویت زنانۀ ّ
سنتی
(حجاب ،مادری ،ازدواج )...نشان دهد؛ بنابراین ،ساختارهای نهادی (دولت ،قوانین) باید
بهطور ساختارمند درکنار توسعۀ اقتصادی و اجتماعی عمل کنند.
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روش پژوهش
روش پژوهش در این مطالعه تحلیل ثانویه و سطح تحلیل کالن (کشوری) است .اساس
تحقیق تحلیل سه موج پیمایش ارزشها و نگرشهاست که بهترتیب در سالهای ،1379
 1382و  1394انجام شدهاند .متأسفانه بهدلیل تحوالت مختلف ،این موجها از ابتدای شروع
منظم اجرا نشدهاند .این فاصلۀ زمانی ـ در این مطالعۀ طولی ـ به ما کمک خواهد کرد تا برخی
روندهای ّ
علی بلندمدت را استخراج کنیم.

تحلیل ثانویۀ ارزشهای جنسیتی با توجه به دادههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان

یافتههای پژوهش
بر اساس دادههای موجود میتوانیم ابعاد موضوع تحقیق را در چند قسمت وا کاوی کنیم.
با توجه به محدودیت این مقاله ،دو ُبعد را بررسی میکنیم .ابتدا درزمینۀ ارزشهای خانواده
ّ
ّ
متجدد)؛ دوم ،گرایش به برابری یا نابرابری جنسیتی .اساس این تحلیلها بر پایۀ دو
(سنتی و
موج دوم ( )1382و سوم ( )1394است .متأسفانه در موج ّاول ،درزمینۀ مطالعات جنسیتی،
اطالعات بسیار کمی وجود دارد و در عمل سنجش نشده است.
در پیمایش ّاول ،یک پرسش باعنوان عدالت جنسیتی پرسیده شده است« :به نظر شما
در اوضاع فعلی جامعه ،امکان پیشرفت برای زنها بیشتر است یا برای مردها؟» .از میان
پاسخگویان39/8 ،درصد بر این عقیده بودند که مردان و 10/4درصد معتقد بودند که زنان
و 41/8درصد گزینۀ «هردو بهطور مساوی» را انتخاب کرده بودند7/9 .درصد هم گزینۀ
هیچکدام را انتخاب کردهاند .بر اساس جنسیت ،زنان 9/5درصد اعتقاد به پیشرفت زنان
ً
داشتهاند و 40/6درصد این امتیاز را برای مردان دانستهاند .این وضعیت با مقداری تقریبا
مشابه ،شامل نظر مردان هم میشود .این تفاوت نگاه در برتری دستیابی مردان در بین
دو جنس معنادار بودهاست .فاصلۀ 30درصدی بیانشده از دید پاسخگویان ،نشاندهندۀ
عدمدرک عدالت جنسیتی بهخصوص از سوی زنان در جامعه است .این معناداری با توجه به
سن ،شغل و تأهل ،همچنان حفظ شده است.
ّ
بر اساس موارد گفتهشده ،ابتدا نگرش به خانوادۀ سنتی یا مدرن بررسی میشود .اساس
این نگرش متکی بر دو اصل «مادری و خانهداری» بهمنزله وظایف اصلی زن در جامعه است.
هویت زن براین اساس تعریف میشود .این نگاه بهطور مشخص قبل از انتخاب زن برای
خود ،انتخابهای او را انجام داده ،هویت و نقشهای او را که ارتباط اساسی به هویتش
دارد را مشخص کرده است .مادری ،امر فرزندآوری ،ازدواج و طالق را نیز وارد بحث میکند.
ازدواج در ّ
سن پایینتر این امکان را برای زن فراهم میآورد که با توجه به محدودیتهای
(سن باروری) ،زودتر به یکی از نقشهای اصلی ّ
زیستشناسانه ّ
سنتی خود یعنی مادری وارد
شود .مادرشدن زن وظیفۀ اصلی دیگر او را تعیین میکند« :خانهداری» .پرورش فرزند در
کنار همسرداری ،مهمترین نقش بعد از مادری است ،بنابراین خانهداری اهمیت مییابد .در
سنتی به نقش زنان ،این دو نقش جایگاه اساسی دارند .برای بررسی خانوادۀ ّ
نگرش ّ
سنتی و
متجدد ،در موجهای پیمایش ،این چند گویه ّ
ّ
مدنظر قرار گرفتهاند:
ـ ـ زندگی در کنار پدر و مادر بعد از ازدواج؛
ـ ـ ِاعمالنظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج؛
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ــ ّ
حق طالق برای زن؛
ـ ـ خانهداری بهمنزله وظیفۀ اصلی زن؛
ـ ـ سهیمبودن زنان در تأمین مخارج خانواده؛
ـ ـ تعداد مطلوب فرزند؛
ـ ـ تصمیمگیرندۀ نهایی در خانواده درزمینۀ امور مهم.
البته ،برخی از این گویهها برای بیان نگرش جنسیتی نیز بسیار گویا هستند و استفاده
میشوند ،اما بر اساس دادههای بین موجهای دوم ( )1382و سوم ( ،)1394میتوانیم برخی از
تفاوتها را بررسی کنیم .در این قسمت سعی میکنیم ا گر اشارهای هم در دادههای موج ّاول
( )1379وجود دارد ،در تحلیل بررسی شود .همچنان دادههای پیمایش جهانی اینگلهارت در
سال  ،)1383( 2005بهمنزله دادههای جهانی ،درمورد ایران نیز استفاده شدهاند.
ّ
جدول  .1میزان موافقت با هر یک از موارد بیانشده درمورد خانوادۀ سنتی
سال 82

نگرش

مرد

زن

سال 94
مرد

زن

ّ
ّ
کلجامعه کلجامعه
94
82

زندگی در کنار پدر و مادر بعد ازدواج

30/5

21/7

22/4 25/7

26/2

24

ِاعمالنظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج

21/6

18/7

19/3

19/8

20/5

حق طالق برای زن

54/4

49/3 28/6 67/7

61

38/9

خانهداری بهمنزله وظیفۀ اصلی زن

27/3

14/6

28/3

19/3

21/1

23/9

سهیمبودن زنان در تأمین مخارج خانواده

49/6

67/9

45/2

56

58/6

50/6

تصمیمگیرندۀ نهایی در خانواده درزمینۀ
3
امور مهم

4/9

10/8

2

3/7

5

یک فرزند

10/2

12/8

8/6

8/1

11/5

74/8

73/1

48/6 48/5

دو فرزند

4

تعداد فرزند مطلوب

21/7

2

2/8

1

74

سه فرزند

11/8

9/5

22/5

22

10/7

چهار فرزند

2/9

4/3

14/9

17/3

3/6

اجازه بدهید ابتدا وضعیت را در سال  82بررسی کنیم .در این سال ،بیشتر زنان ایرانی نظر
20 .1درصد به گویه پدر و مادر باهم پاسخ دادهاند.
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/4 .2درصد به گویه زن و مرد باهم پاسخ دادهاند.
 .3درصدی که زنان را تصمیمگیرنده دانستهاند.
 .4تعداد مطلوب  2فرزند اغلب یکی از شاخصهای خانواده غیرسنتی در مطالعات لحاظ شده ست (نک :گودرزی .)186 :1394
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مساعدتری در خصوص خانوادۀ مدرن داشتند .در همۀ گویهها ،نسبت موافقت زنان با خانوادۀ
مدرن و عدمگرایش آنان به خانوادۀ ّ
سنتی آشکار است .درباره زندگی در کنار پدر و مادر بعد
از ازدواج ،اختالف حدود 8درصدی بین دو جنس وجود دارد .این اختالف در میان زن و مرد
درزمینۀ اعمالنظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج کمتر است ،اما همچنان میزان موافقت زنان
کمتر از مردان میباشد .مهمترین تفاوتها را میتوانیم در سه گزارۀ ّ
حق طالق ،خانهداری و
سهیمبودن زنان در تأمین مخارج خانواده مشاهده کنیم .در مورد ّ
حق طالق ،اختالف به حدود
14درصد رسیده است .درباره خانهداری که یکی از مهمترین نقشهای زن در خانوادۀ ّ
سنتی
و یکی از شاخصهای مهم گرایش به خانوادۀ ّ
سنتی است ،اختالف بین دو جنس به حدود
15درصد رسیده است .باالترین میزان اختالف (نزدیک به 18درصد) ،دربارۀ سهیمبودن زنان
در تأمین مخارج خانواده است .این گویه هم به نوعی نشاندهندۀ گرایش به نفی خانهداری
بهمنزله یکی از وظایف مهم زن در خانوادۀ ّ
سنتی و میزان تمایل زنان به حضور و فعالیت در
جامعه بهخصوص درباره اشتغال است .مجموع این سه گویه بهوضوح بیانکنندۀ آن است که
زنان ایرانی میخواهند تعریفی نوین از خانواد ه ارائه دهند .در این نگاه زن میتواند خارج از
خانه باشد ،در معاش خانواده شریک باشد و خانهداری مهمترین وظیفۀ او نباشد .این نوع
نگاه ،چالشی ّ
جدی در برابر نگاه ّ
سنتی به خانواده و تعریف نقش زن در آن است .نکتۀ جذاب
این است که در حدود 60درصد از ّکل جامعه موافقت خود را با ّ
حق طالق زن اعالم و نزدیک به
همین مقدار (58/2درصد) نیز اقرار کردهاند که زنان در تأمین معاش خانواده سهیماند و تنها
21درصد خانهداری را مهمترین وظیفۀ زن دانستهاند .جامعه هم نشان میدهد که همسو با
گرایش زنان ،بهتدریج بهسوی مفهومی نوینتر از خانواده حرکت میکند.
در مورد گویۀ تصمیمگیرندۀ نهایی نیز اختالف 6درصدی بین زن و مرد وجود دارد .این
مقدار اشاره به نقش زن بهمنزله تصمیمگیرندۀ نهایی دارد .در پاسخ به این گویه ،مقداری
هم با عنوان تصمیم مشترک (مرد و زن باهم) وجود دارد که در سال  82به تفکیک جنس
مردان (29/3درصد) و زنان (31/9درصد) ،گرایش خود را به آن بیان کردهاند .تصمیمگیری
مشترک هم بیش از آنکه بیانکنندۀ نگرش ّ
سنتی باشد ،بیانکنندۀ نگاه نوینتر به خانواده
ّ
است؛ نگاهی که سویههای دموکراتیک دارد .در این حالت ،مرد یکه و تنها تصمیمگیر نیست؛
در تصمیمگیری تشریک مساعی وجود دارد و باز مشاهده میشود که نگرش زنان با اختالف
ً
تقریبا 4درصدی ،نوینتر از مردان است.
فرزندآوری و داشتن فرزند بیشتر ،تعریفکنندۀ نقش مادری است .درباره تا سه فرزند داشتن،
زنان میزان گرایش کمتری به داشتن فرزند در مقایسه با مردان از خود نشان دادهاند .نمای فراوانی
دادهها درخصوص این پاسخ در گزینۀ دو فرزند است که زنان بازهم گرایش کمتری از خود نشان
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دادهاند .درمجموع ،گویههای فوق بیانکنندۀ آن است که در سال  ،1382زنان بیشتر از مردان
گرایش ب ه خانوادۀ مدرن داشتهاند و آنان در حال بازبینی و کنارگذاشتن دو ُبعد اصلی تعریفکنندۀ
خانوادۀ ّ
سنتی (مادری و خانهداری) هستند .زنان ایرانی به دنبال تعریفی فردگرایانهتر از خود در
جامعهاند و این تعاریف ،چالشهای ّ
جدی را روبهروی آنان قرار خواهد داد .این امر با یافتههایی
که نشاندهندۀ گرایش عینی نمایانکنندۀ کاهش فرزندآوری است ،همخوانی دارد.
بهتر است قبل از مقایسه با دادههای سال  ،94دادههای پیمایش سال  82را با دادههای
پیمایش ارزشهای جهانی سال  2005نیز مقایسه کنیم .در این پیمایش میتوانیم به چند
گویه که مرتبط با تعریف خانوادهاند اشاره کنیم .در این پیمایش ،در گویهای از پاسخگویان
پرسش شده که« :حس میکنید کدامیک از خصوصیات زیر در یک زن از همه مهمتر است؟»
چهار گزینۀ مادری ،همسری ،تحصیالت و کار در مقابل این پرسش قرار داده شدهاند.
همچنین در گویهای متفاوت ،نقشهای مادری و اطاعت زن از شوهر پرسش شده است.
چنانکه در جدول شمارۀ ( )4-3مالحظه میشود ،یافتۀ ّکمی متفاوت از یافتههای پیمایش
ارزشها (موج دوم) است .البته این پیمایش (ارزشهای جهانی) در حدود سال  1384در ایران
انجام شده است .در این یافتهها همزمان هم نگاه ّ
سنتی و هم نگاه نوین به خانواده در بین دو
جنس آمد ه است .برایناساس ،مردان و زنان هر دو بر نقش مادری و همسری تأ کید یکسان با
ً
درصد باال داشتهاند و میزان نگرش آنان به تحصیالت و کار بیرون از خانه ـ دو نقش «احتماال»
یـ متفاوت است .البته شاید پاسخگویان آن را متضاد درک نکنند .در
متضاد با مادری و همسر 
اینجا نیز زنان بر تحصیالت و هم کار در بیرون از خانه ،تأ کید بیشتری کردهاند.
ّ
جدول  .2میزان موافقت با هریک از موارد بیانشده در مورد خانوادۀ سنتی
(پیمایش ارزشهای جهانی )2005
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نگرش

مردان

زنان

زنان دارای تحصیالت عالی

زنان جوان

مادری خوب بودن

97

97

93

86

همسری خوب بودن

97

96

93

97

تحصیالت

67

73

77

71

کار بیرون از خانه

23

33

40

34

خوشبختی زن با داشتن فرزند (مادری)

58

60

47

54

زن همواره باید مطیع شوهر باشد

54

40

21

26

نکته متناقض در اینجا ،این است که زنان همزمان با اهمیتدادن به نقشهای ّ
سنتی
(مادری و همسری) ،به اهمیت کار و تحصیل ـ هرچند با درصدی بهمراتب پایینترـ بیشتر از
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مردان تأ کید دارند .زنان بهطورکلی بیشتر از مردان (اختالف 2درصدی) زن خوشبخت را یک
مادر دانستهاند .زنانگی در ذهن پاسخگویان با مادری ،خانهداری و همسرداری تعریف شده
است .این در میان مرد و زن یکسان است .بااینحال زنان اهمیت کار و تحصیل را هم برای
خود مهم میدانند .این امر به یک «ناسازۀ ارزشی» برای زنان تبدیل شده است که در عین
اهمیتدادن به نگرش ّ
سنتی در خانواده ،نگرشهای نوین را هم میپذیرند .این امر میتواند
خود را در شکل تعارض هویتی در زنان نشان دهد و در تعارض با نقشهای مختلفی است
که زن ایرانی برعهده دارد؛ یعنی عالوه بر نقشهای ّ
سنتی ،جامعه ،به دالیل مختلف ازجمله
شرایط اقتصادی از او انتظار میرود که شاغل هم باشد .این یافتهها در مورد نقش ّ
سنتی
و نوین زن در خانواده ،وضوح (صراحت در پرسش) بیشتری از یافتههای پیمایش ارزشها
(موج دوم) دارد .در اینجا دربارۀ نقش مادری و همسری پرسش شده است؛ اما نکاتی در
جدول ( )2ما را با دقایق بیشتری درزمینۀ نگرش به خانواده آشنا میسازد .با افزایش میزان
تحصیالت ،درصد موافقت با نقشهای ّ
سنتی زن (مادری ،همسری) کاسته میشود .این
مقدار (93درصد) نشاندهندۀ کاهش موافقت 3درصدی (ناچیز) در زنان است .البته عوامل
خانوادۀ مدرن از نگاه جنسیتی (تحصیل و کار زنان) ،وضع متفاوتی دارند .با رشد تحصیالت
زنان ،تأ کید به داشتن تحصیالت برای زن نیز افزایش 4درصدی را نشان داده است و «کار
بیرون از خانه» 7درصد رشد داشته است .تعریف زن بهمنزله «مادر خوشبخت» ،کاهش
13درصدی نشان داده است .این امر نشان میدهد افزایش سطح تحصیالت ،باعث گرایش
ّ
متجدد در زنان شده است و این یافته ،نزدیکی زیادی با یافتههای موج دوم
به خانوادۀ
پیمایش ارزشها دارد.
نتـر بهمراتـب
در ایـن رونـد ،عامـل سـن هـم در نظـر گرفتـه شـده اسـت .گرایـش زنـان جوا 
ّ
متجدد اسـت ،البته نـه در همۀ زمینهها.
بیشـتر از زنـان مسـن و حتـی تحصیلکـرده به خانوادۀ
نتـر ،نقـش زن بهعنـوان مـادر خـوب ،اهمیـت بیشـتری از زنـان تحصیلکـرده
بـرای زنـان جوا 
دارد (47درصـد بـه 54درصـد) .بـرای آنـان تحصیلات و کار بیـرون از خانـه ،در مقایسـه بـا زنـان
تحصیلکـرده ،اهمیـت کمتـری دارد ،امـا نقـش همسـری و اطاعـت از شـوهر در بیـن آنـان بیشـتر
نتـر بسـیار آشـکارتر
از زنـان تحصیلکـرده اهمیـت دارد .در ایـن دادههـا ،تناقـض در نسـل جوا 
اسـت .آنـان از سـویی بهطورکلـی در مقایسـه بـا میانگیـن زنـان جامعـه ،گرایـش بیشـتری بـه
خانـوادۀ مـدرن دارنـد ،امـا در مقایسـه با زنان تحصیلکرده ،گرایش بیشـتری به خانوادۀ ّ
سـنتی
دارنـد .بهطورکلـی ،بـر اسـاس یافتههـای پیمایـش جهانـی درزمینـۀ گرایـش بـه خانوادۀ ّ
سـنتی و
مـدرن ،میتوانیـم از وجـود نوعـی ارزشهـای چندگانـه (نـه یکدسـت) در زنـان ایرانـی یـاد کنیـم.
البتـه گرایـش مسـلط در ایـن زمینـه ،حرکـت بهسـوی ارزشهـای نویـن اسـت .ایـن تناقـض،
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زمانـی آشـکار میشـود کـه آنـان بـا توجـه بـه حفـظ نقشهـای همسـری و مـادری ،میخواهنـد
نقشهـای جدیـدی ماننـد تحصیلات و کار را هـم پذیـرا باشـند کـه خـود میتوانـد زمینـۀ برخـی
دیگـر از تعارضـات شـود.
اجازه بدهید با بازگشت به دادههای جدول ( ،)1وضعیت را بار دیگر در مورد نگرش به
خانوادۀ ّ
سنتی و مدرن با استفاده از یافتههای موج سوم برای سال  1394بررسی کنیم .در
دادههای سال  ،1394چند تغییر مهم اتفاق افتاده است .در پرسشهای «زندگی در کنار پدر
و مادر بعد از ازدواج» و ِ«اعمالنظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج» ،هرچند زنان همچنان
میزان موافقت کمتری در مقایسه با مردان دارند ،اما در مقایسه با پیمایش موج ّاول ،تغییر
زیادی رخ نداده است .حتی میزان موافقت زنان با ِ«اعمالنظر در زندگی فرزندان بعد از
ازدواج» ،از 18/7درصد در سال  ،82به 19/3درصد در سال  94افزایش جزئی نشان میدهد.
ّ
در کل جامعه ،میزان موافقت با دو گویۀ پیشگفته کمی فرق دارد .در مورد «زندگی در کنار
پدر و مادر بعد از ازدواج» ،در سال 19/8 ،82درصد موافق و 68/6درصد مخالف بودهاند .این
ارقام برای سال  94به 20/5درصد موافق در برابر 56درصد مخالف تغییر یافته است .برای
قیاس بهتر بین دو موج میتوانیم نسبت موافقان به مخالفان را نیز بررسی کنیم .در سال 82
این نسبت  0/42بوده است .این مقدار در سال  94به  0/47رسیده که نشاندهندۀ تفاوت
بسیار کمی است .برای گویۀ «اعمال نظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج» نیز نسبت موافقان
ّ
به مخالفان در کل جامعه در سال  82برابر  0/28بود که در سال  94به  0/36رسیده و افزایش
کمی را نشان داده است.
در مورد ّ
حق طالق ،در سال  94میزان موافقت زنان در مقایسه با مردان شایان توجه
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است .این اختالف بین زن و مرد ،به حدود 22درصد رسیده است (مردان ،28/6 :زنان:
)49/3؛ درحالیکه اختالف در سال  82در حدود 14درصد بوده است .این امر نشاندهندۀ
آن است که در مورد ّ
حق طالق ،هرچند درصد موافقت زنان و مردان در مقایسه با سال 84
کمتر شده ،ولی اختالف موافقت بین دو جنس در سال  94افزایش یافته است .اشاره شد که
در سال  82در موج دوم ،میزان موافقت زنان با ّ
حق طالق 67/7درصد بوده است .این میزان
در سال  94به 49/3درصد کاهش یافته است .این وضعیت در مردان هم به همین صورت
است .در سال  ،82در حدود 54/4درصد مردان موافق ّ
حق طالق بودهاند ،اما در سال ،94
این میزان به 28/6درصد کاهش یافته است .میزان کاهش موافقت در هر دو جنس بعد از
ّ
گذشت  12سال تأملبرانگیز است .در بررسی درصد موافقان کل جامعه به مخالفان ،در سال
ً
 82این مقدار معادل  1/94بوده که در سال  ،94تقریبا نصف شده و به  1/05تقلیل یافته
است .برای بررسی بیشتر ،نسبت موافقان به مخالفان ّ
«حق طالق» برای زنان ،در سالهای
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 82و  94بررسی شد .این نسبت در سال  82برابر 2/6درصد و برای سال  ،94برابر با 1/8درصد
بوده است .شاید بتوانیم پیامدهای اجراییشدن ّ
حق طالق و ربط آن در افزایش طالق را یکی
ً
احتماالـ در سال  94آشنایی بیشتری با قوانین ّ
حق طالق
از عوامل مرتبط بدانیم .زوجین ـ
پیدا کردهاند .از سوی دیگر ،بیشتر مردان حاضرند این حق را با حذف یا تقلیل برخی موارد
دیگر (مانند کاهش مهریه) به زنان بدهند که این خود میتواند به کاهش اقبال زنان به این
موضوع منجر شود .به این امر در بحث مربوط به نگرش در مورد ازدواج باز خواهیم گشت.
در دادههـای مـوج سـوم همچنـان زنـان تمایـل کمتـر خـود را به گویـۀ «خانـهداری زن» ابراز
کردهانـد .میـزان موافقـت مـردان 28/3درصـد و میـزان موافقـت زنـان 19/3درصـد بـوده اسـت.
ایـن اختلاف نزدیـک بـه 9درصـد اسـت .اختلاف بیـن دو جنـس در ایـن گویـه بـرای سـال  82در
حـدود 14درصـد بـوده اسـت .ایـن امـر نشـان میدهـد تمایـل بـه خانـهداری ،هـم در زنـان و هـم
در مـردان در مقایسـه بـا سـال  82بیشـتر شـده اسـت .در بررسـی درصـد موافقـان در مقایسـه بـا
مخالفـان گویـۀ «خانـهداری زن» ،ایـن نسـبت در سـال  82برابـر بـا  3/40بـوده کـه در سـال ،94
بـه  2کاهـش یافتـه اسـت .بهعبارتیدیگـر ،در اینجـا هـم مشـاهده میکنیـم کـه گرایـش بـه کار
بیـرون از خانـۀ زن در سـال  82در جامعـه بیشـتر بـوده ،هرچنـد کـه هنـوز در سـال  ،94گرایـش
بـه کار خـارج از منـزل در زنـان بیشـتر از مـردان اسـت .ایـن میـزان در زنـان هـم بـه همیـن صورت
درصـد نسـبت موافقـت زنـان در سـال  82بـا کار بیـرون از خانـه 5/5درصـد بـوده کـه در
اسـت.
ِ
ّ
سـال  ،94به  1/7کاهش یافته اسـت .این موضوع بیانکنندۀ این اسـت که هم در کل جامعه
و هـم در زنـان ،از سـال  92تـا  ،94اعتقـاد بـه اینکـه خانـهداری از وظایـف مهـم زن اسـت ،بیشـتر
شـده است.
درمورد گویۀ سهیمبودن زن در مخارج خانه ،در سال  94زنان موافقت بیشتری نشان
دادهاند .زنان همچنین با داشتن یک اختالف 11درصدی با مردان ،نشان دادهاند که گرایش
به خانوادۀ مدرن در آنان از مردان بیشتر است .این اختالف در سال  82نزدیک به 17درصد
بوده است .در کل ،در سال  ،94نهتنها اختالف توافق درزمینۀ کار بیرون از خانۀ زن کاهش
یافته ،بلکه درصد موافقت هر دو جنس درمورد این گویه کاهش یافته است .این میزان
ً
کاهش در زنان چشمگیر است .در سال  ،82تقریبا 67/9درصد زنان موافق سهیمبودن زن
در مخارج خانه بودهاند ،ولی این مقدار در سال  94به 56درصد کاهش یافته است .در بررسی
ّ
درصد نسبت موافقان در مقایسه با مخالفان درمورد این گویه در کل جامعه ،این مقدار در
سال  82برابر  1/9بوده که در سال  94با کاهشی کم به  1/2رسیده است .این نسبت در میان
زنان در سال  82معادل  3/03بوده که در سال  94به  2/8رسیده و کاهش نشان داده است.
این بررسی نیز مؤید گویۀ قبلی است که گرایش زنان به تأمین مخارج خانواده ،در سال  92در
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مقایسه با سال  82کاهش یافته است .مالحظه میشود که در سال  ،94گرایش به سمت کار
ّ
در بیرون خانه و سهیم شدن زن در تأمین معاش ،هم در کل جامعه و هم در زنان ،در مقایسه
با سال  82کمتر شده است؛ هرچند این گرایش در سال  94هنوز در زنان بیشتر از مردان است.
در مــورد تعــداد فرزنــد مطلــوب و تصمیمگیرنــدۀ نهایــی در خانــه ،تفــاوت زیــادی بــا ســال
 82دیــده نمیشــود .دادههــای مــوج ســوم در ســال  ،94هرچنــد همچنــان بیانکننــدۀ گرایــش
بیشــتر زنــان بــه خانــوادۀ مــدرن در ایــران در مقایســه بــا مــردان هســتند ،امــا در کل ،نگــرش زنــان
ً
بــه خانــواده سـ ّـنتیتر شــده اســت .تقریبــا در بیشــتر گویههــا ،زنــان در مقایســه بــا ســال ،82
موافقــت کمتــری بــا خانــوادۀ مــدرن دارنــد .زنــان موافقــت کمتــری بــا حـ ّـق طــاق و کار بیــرون
از منــزل دارنــد و بیشــتر از ســال  82بــه خانــوادۀ سـ ّـنتی گرایــش یافتهانــد .ایــن امــر در مــردان و
ّ
کل جامعــه نیــز بــه همیــن صــورت اســت .میتوانیــم در مــورد خانــواده ،چنــد گــزاره را اینگونــه
جمعبنــدی کنیــم:
ـ ـ میزان گرایش زنان در مورد خانوادۀ مدرن ،در سال  82بیشتر از مردان بوده است .تأ کید
بر کار بیرون از خانه ،تحصیالتّ ،
حق طالق و مشارکت بر اساس فردگرایی ،در بین زنان بیشتر
بوده است؛
ـ ـ در دادههای  2005پیمایش جهانی ،نوعی ناسازگاری در گرایش به خانوادۀ سنتی و
مدرن در بین زنان به چشم میخورد؛
ـ ـ دادههای موج سوم (در سال  )94حکایت از موافقت بیشتر زنان با ارزشهای خانوادۀ
مدرن دارند؛
ـ ـ یافتههای موج سوم نشان میدهند که هم زنان و هم مردان ،در مقایسه با یافتههای
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موج دوم ،بیشتر به سمت ارزشهای خانوادۀ مدرن (کار بیرون از خانه ،سهیم شدن در
معاش و ّ
حق طالق) حرکت کردهاند.
پس از بررسی شاخص خانواده ،در ادامه ،میزان گرایش به برابری جنسیتی را بررسی
خواهیم کرد .برخی از گویههایی که برای سنجش گرایش به برابری جنسیتی آمدهاند ،در گرایش
به خانوادۀ ّ
سنتی و جدید نیز استفاده شدند .گویههای اصلی در این زمینه عبارتاند از:
ـ ـ امکان پیشرفت زنان در جامعه در مقایسه با مردان؛
ـ ـ ترجیح فرزند دختر یا پسر؛
ـ ـ ترجیح استخدام مرد یا زن در شرایط برابر؛
ـ ـ مناسب بودن زنان برای برخی مشاغل؛
ــ ّ
حق طالق برای زنان؛
ـ ـ خانهداری؛ مهمترین وظیفۀ زن.
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بـر اسـاس دادههـای جـدول ( ،)2در سـال  82میـزان تمایـل زنـان بـه برابـری جنسـیتی
بهمراتـب بیشـتر از مـردان اسـت .برایناسـاس ،زنـان تمایـل خیلـی بیشـتری بـه داشـتن فرزنـد
ً
دختـر دارنـد (اختلاف تقریبـا 18درصـدی) .همچنیـن آنـان ترجیـح دادهانـد در شـرایط مسـاوی
بـرای اسـتخدام ،یـک زن را بـه اسـتخدام خـود درآورند .اشـاره کردیم ـ در بررسـی هویت خانوادۀ
سـنتی ـ که در سـال  ،82زنان تمایل بسـیار باالتری به فاصلهگیری از نقشهای ّ
مدرن و ّ
سـنتی
خـود (خانـهداری ،مـادری و همسـری) و حرکـت بهسـوی جایـگاه نوینتـر (شـغل و تحصیلات)
دارنـد (ابعـاد اقتصـادی) .در سـال  82زنـان میـزان موافقـت کمتری با گویۀ «خانـهداری؛ وظیفۀ
اصلـی زن» اعلام کردهانـد .هـر دو جنـس ،میـزان موافقـت در مـورد پیشـرفت زنان در مقایسـه با
مـردان را در حـدود 51درصـد اعلام کردهانـد .البتـه ایـن مقـدار بهمراتـب کمتـر از میـزان امـکان
پیشـرفت مـردان اسـت .در اینجـا شـاید بتوانیـم بگوییـم کـه مخاطبـان ایـن امـکان را معـادل
توانایـی زنـان دانسـتهاند .حـال اینکـه چقـدر ایـن امـکان بالقـوه بـه فعلیـت تبدیـل میشـود،
بحـث دیگـری اسـت.
جدول  .3میزان موافقت به گرایش به برابری جنسیتی
سال 82
زن
مرد

نگرش

سال 94
زن
مرد

ترجیح فرزند دختر

10/8

28/7

9/1

15/3

ترجیح استخدام زن

5/5

17/6

3/1

8/3

54/4

67/7

28/6

49/3

خانهداری بهمنزله وظیفۀ اصلی زن

27/3

14/6

28/3

19/3

امکان پیشرفت زنان در مقایسه با مردان

41/1

41/4

46/2

47/8

ریاست جمهوری

31/6

42/8

21/5

27/9

وزیر

49/9

57/6

29/3

39/7

داشتن مشاغل

پلیس

50/1

61

44/9

57

توسط زنان

شهردار

50

59/7

30/8

42/7

مدیر کارخانه

61/4

57/8

45/5

57

رانندۀ تا کسی

20

28/8

24/6

34/3

ّ
حق طالق برای زن

دربــاره تصــدی برخــی از مشــاغل از طــرف زنــان ،در ســال  ،82نزدیــک بــه 58درصــد
زنــان ـ بــا اختــاف نزدیــک بــه  17درصــدی بــا مــردان ـ معتقــد بودهانــد ،آنهــا میتواننــد
رئیسجمهــور شــوند و در همــۀ مشــاغل دیگــر ،زنــان توانایــی خــود را بیــش از مــردان اعــام
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مقاله علمی _ پژوهشی

کردهانــد .ایــن امــر نشــاندهندۀ آن اســت کــه در ســال  ،82گرایــش بــه برابــری جنســیتی
در زنــان بهمراتــب بیشــتر از مــردان بــوده اســت و در نگــرش ،فاصلــۀ قابلتأملــی بیــن دو
جنــس مشــهود اســت .اجــازه دهیــد قبــل از حرکــت بهســوی دادههــای مــوج ســوم در ســال
 ،1394بــاز هــم نگاهــی بــه یافتههــای پیمایــش جهانــی ( )2005داشــته باشــیم .بــر اســاس
ایــن یافتههــا میتوانیــم جایــگاه ایــران را در میــان برخــی کشــورهای منطقــه و جهــان
دربــاره گرایــش بــه برابــری جنســی دریابیــم.
در مــورد درصــد موافقــت بــا ترجیــح اســتخدام مــرد69 ،درصــد پاســخگویان اعــام
موافقــت کردهانــد .ترکیــه و اردن و امریــکا بهترتیــب درصــد موافقــت ،جایــگاه  88 ،53و
 7را دارنــد .همچنیــن در وا کنــش بــه گویــۀ «مــردان در مقایســه بــا زنــان رهبــران سیاســی
بهتــری هســتند» ،ایــران در جایــگاه (درصــد موافقــت) هفتادونهــم قــرار دارد .ترکیــه جایــگاه
 ،61اردن  ،81امریــکا  20و کانــادا  16را دارنــد .چنانکــه گفتــه شــد ـ در بحــث خانــوادۀ سـ ّـنتی
و متجـ ّـدد ـ رتبــۀ ایرانیــان در گرایــش بــه گویــۀ منســوخبودن ازدواج ( ،)17از کشــورهای
ترکیــه (5درصــد) و امریــکا (12درصــد) بیشــتر اســت .ایــن یافتههــا گرایــش بــه نابرابــری
جنســیتی را در ایــران بیشــتر از برابــری جنســیتی در مقایســه بــا یافتههــای پیمایــش دوم
نشــان میدهــد؛ البتــه بهجــز گزینــۀ منســوخبودن نهــاد ازدواج .در بررســی دادههــای مــوج
ســوم ،وضعیــت بــا ســال  82فرقهــای اساســی دارد .ابتــدا اینکــه بــر اســاس دادههــای ســال
 ،94بازهــم گرایــش زنــان در تمامــی مــوارد ب ـه برابــری جنســیتی ،بیشــتر از مــردان اســت .در
مــوج ســوم هــم زنــان گرایــش بیشــتری ب ـه حــذف تمــام نگرشهــای نابرابــر داشــتهاند ،امــا
شــدت ایــن اختــاف ،قابــل قیــاس بــا ســال  82نیســت .در دادههــای مــوج ســوم ،در قیــاس
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بــا دادههــای ســال  ،82ا گرچــه همچنــان زنــان تمایــل بیشــتری ب ـه برابــری جنســی دارنــد،
امــا هــم در میــان زنــان و هــم در میــان مــردان ،ایــن تمایــل در مقایســه بــا ســال  82کمتــر
شــده اســت .بــر اســاس یافتههــای جــدول ( ،)3ترجیــح اســتخدام یــک زن ،در زنــان بــرای
ســال  82در حــدود 17/6درصــد بــوده و همیــن گرایــش در زنــان در ســال  94بــه 8/3درصــد
کاهــش یافتــه اســت .در احتســاب میــزان ترجیــح اســتخدام مــرد بــه زن در ســال  ،82ایــن
نــرخ معــادل 3/8درصــد بــوده اســت .ایــن میــزان در ســال  ،94بــه 8/5درصــد رســیده
و افزایــش داشــته اســت .در میــان زنــان ،در ســال  ،82ایــن مقــدار (مــرد بــه زن) معــادل
ّ
2درصــد بــوده کــه در ســال  94بــه 5/1درصــد رســیده اســت .هــم در کل جامعــه و هــم در
میــان زنــان ،تمایــل بیشــتری بــرای اســتخدام مــردان در مقایســه بــا ســال  82وجــود دارد.
در مــورد گویــۀ «موافقــت بــا خان ـهداری زن» ،موافقــت زنــان بــا خان ـهداری ،از حــدود
15درصــد در ســال  82بــه حــدود 20درصــد در ســال  94رســیده اســت .داشــتن شــغل بــرای

تحلیل ثانویۀ ارزشهای جنسیتی با توجه به دادههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان

زنــان در مقایســه بــا ســال ( 82بهجــز راننــدۀ تا کســی) ،در همــۀ مــوارد درصــد موافقــت
کمتــری را نشــان میدهــد .بــرای نمونــه ،در ســال  ،82نســبت درصــد موافقــان بــا ریاســت
جمهــوری زنــان بــه مخالفــان ،برابــر 0/66درصــد بــوده و ایــن مقــدار در ســال  ،94بــه 0/44
کاهــش یافتــه اســت .در میــان زنــان هــم درصــد موافقــان بــه مخالفــان در ســال  82برابــر
0/85درصــد بــوده کــه در ســال  94بــه 0/55درصــد رســیده اســت.
یافتههــا نشــان میدهنــد کــه گرایــش بــه برابــری جنســیتی از ســال  82بــه ســال ،92
هــم در زنــان و هــم در مــردان کاهــش یافتــه اســت (مقایســۀ طولــی) .تنهــا مــورد اســتثنا در
ایــن زمینــه ،امــکان پیشــرفت زنــان در مقایســه بــا مــردان اســت کــه در هــر دو جنــس ،بــا
رشــد بیــن  5تــا 7درصــد مواجــه بــوده اســت .خــود ایــن موضــوع ـ بــه شــرط نبــود خطــای
ســنجش ـ نیازمنــد بحــث جـ ّـدی اســت کــه چگونــه از ســال  82بــه  ،94ایــن میــزان گرایــش
بهخصــوص در زنــان کاهــش یافتــه اســت.
بحــث و نتیجهگیــری
زنــان ایرانــی در فراینــد مدرنیزاســیون بعــد از انقــاب اســامی ،در چنــد زمینــه رشــد
پرشــتابتری داشــتهاند .زنــان بهخصــوص در مــورد تحصیــات تکمیلــی (نــه همــۀ ســطوح
آمــوزش) ،در بســیاری مــوارد از مــردان پیش ـیگرفتهاند؛ امــا میــزان اشــتغال آنــان بــه هیــچ
وجــه بــا میــزان رشــد تحصیالتشــان متناســب نیســت .وضعیــت مدرنیزاســیون در ایــران
نوگرایــی تــا
بیشازحــد تأ کیــد یکســویۀ خــود را بــر آمــوزش زنــان داشــته اســت ،امــا ایــن
ِ
حــدود زیــادی یکســویه ،بســتر و آمادگــی الزم را بــرای پذیــرش از طــرف زنــان نــدارد .آمــوزش
و بهداشــت ایــن زمینــه را فراهــم کردهانــد کــه زنــان بهصــورت جـ ّـدی بهعنــوان کنشــگر،
تــوان الزم را بــرای مشــارکت در جامعــه بهدســت آورنــد .در دو دهــه اخیــر ،کمتــر زمین ـهای
بــوده کــه زنــان آمــوزش ندیــده باشــند .ایــن امــر تــا حــدود زیــادی در تغییــر نگــرش آنــان
مشــهود اســت .دادههــای مــوج دوم در ســال  82نشــاندهنده گرایــش نویــن و فردگرایانــۀ
زنــان در بازتفســیر خانــواده و مفهــوم جنســیتاند .ایــن یافتههــا نشــان میدهنــد کــه در
جامعــۀ ایرانــی ،یــک دگردیســی جـ ّـدی در مــورد تغییــر ارزشهــا و نگرشهــای جنســیتی
در حــال شــکلگیری اســت .ولــی ازســویدیگر ،دادههــای ارزشهــای جهانــی اینگلهــارت
در ســال  2005یــادآور میشــوند کــه نظریــات زنــان ایرانــی همزمــان بیــن ارزشهــای
سـ ّـنتی (مــادری ،همســری و خان ـهداری) و ارزشهــای نویــن (تحصیــات ،کار و مشــارکت
اجتماعــی) در حــال تغییــر اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه وضعیــت ناقــص مدرنیزاســیون
ایرانــی تناقــض خــود را آشــکار میکنــد.
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آیــا در جامعــۀ ایرانــی ،توســعۀ اقتصــادی (مدرنیزاســیون) آنچنانکــه در دو دهــۀ
گذشــته ر خداده جامعــۀ مــا را از ارزشهــای مــادی ب ـه ارزشهــای فرامــادی و از ارزشهــای
بقــا ب ـه ارزشهــای خوداظهــاری ســوق داده اســت؟ بــر اســاس نظــر اینگلهــارت ،پیامــد
همیــن اتفــاق اســت کــه مــا میتوانیــم بهســوی برابــری جنســیتی بیشــتر حرکــت کنیــم.
زنــان دارای قــدرت بازاندیشــی در نقشهــای خــود میشــوند و «عاملیــت» پیــدا
میکننــد .بــر اســاس دادههــای مــوج دوم ،میتــوان بیــان کــرد کــه سمتوســوی جامعــۀ
ایرانــی در حــال حرکــت بهســوی مدرنیزاســیون و توســعۀ ارزشهــای فرامــادی اســت؛ امــا
نکت ـهای کــه نظریــۀ اینگلهــارت در نظــر نگرفتــه ایــن اســت کــه تنهــا توســعۀ اقتصــادی،
فراهمکننــدۀ وضعیــت نویــن در جامعــه نیســت؛ ا گــر ایــن توســعۀ اقتصــادی بــه «رفــاه
ّ
مــادی بــرای کل جامعــه» تبدیــل شــود و تنهــا در ســاحت «رشــد رانتــی» نمانــد و نابرابــری
بیشــتری تولیــد نکنــد .در کنــار توســعۀ اقتصــادی ،همزمــان توســعۀ سیاســی و تغییــر در
قوانیــن هــم الزمانــد .هنگامیکــه فقــط تأ کیــد بــر آمــوزش زنــان باشــد ،امــا کمتــر تغییــر یــا
امکانــی بــرای حضــور و مشــارکت زنــان در عرصههــای مختلــف تعریــف شــده باشــد ،بدیهــی
اســت کمکــم انــگارۀ «زن خان ـهدار تحصیلکــرده بهتــر خانــه را مدیریــت میکنــد» بــه میــان
خواهــد آمــد.
در ایــران ،در اثــر تحــوالت ســالهای دهــۀ  80و گرایــش بــه فضــای بازتــر سیاســی ،ایــن
ّ
امیــد و گرایــش در زنــان و کل جامعــه بــرای حرکــت بهســوی ارزشهــای فرامــادی دیــده
میشــود .دادههــای ســال  82نشــان میدهنــد کــه گرایــش بــه ارزشهــای نویــن در میــان
زنــان در حــال نمایانشــدن اســت .هرچنــد زنــان در میــان ارزشهــای سـ ّـنتی و جدیــد در
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حــال رفتوآمــد هســتند ،امــا دادههــای پیمایــش ( 94مــوج ســوم) نشــان میدهــد کــه از
ســال  82تــا  94جامعــه تغییــر و تحــوالت پیــدا کــرده اســت.
یافتههـای مـوج سـوم هرچنـد همچنـان نشـان از گرایـش بیشـتر زنـان در مقایسـه
بـا مـردان در مـورد ارزشهـای نویـن در جامعهانـد ،امـا نشـان از نوعـی عقبگـرد هـم در
ّ
گرایشهـای کل جامعـه و هـم در زنـان در مـورد حرکـت بهسـوی برخـی نگرشهـای برابـری
جنسـیتی در مقایسـه بـا سـال  82دارد .بـه نظـر میرسـد جامعـه در ارزشهـای بقـای خـود
میمانـد و جامعـه بیـش از آنکـه بـه سـمت مدرنیزاسـیون و توسـعۀ اقتصـادی حرکـت کنـد،
هـر روز تأمیـن «معیشـت» بـه مسـئله اساسـی او تبدیـل میشـود .نـر خ تـورم ،آمـار بیـکاری،
افـت دائـم نـرخ رشـد ارز ،میـزان اشـتغالزایی و رشـد واقعـی اقتصـادی نشـان میدهنـد کـه
جامعـه چقـدر توانسـته در مسـیر مدرنیزاسـیون اقتصـادی و مهمتـر از آن «رفـاه» پیـش بـرود.
اشــاره شــد کــه ا گــر توســعۀ اقتصــادی منجــر بــه رفــاه مــادی شــود ،ایــن فراغــت را بــرای

تحلیل ثانویۀ ارزشهای جنسیتی با توجه به دادههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان

جامعــه فراهــم میکنــد کــه از ارزشهــای بقــا بــه ارزشهــای خوداظهــاری حرکــت کنــد.
بهســختی میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه از ســال  80بــه بعــد (و حتــی ا کنــون) ایــن وضعیــت
بــه رفــاه مــادی منجــر شــده باشــد .در ایــن حالــت ،یعنــی زمانــی کــه همچنــان معیشــت
ّ
و بقــا دغدغــۀ ّاول کل جامعــه باشــد ،میتوانیــم شــاهد بازگشــت ب ـه ارزشهــای بقــا نیــز
باشــیم .دادههــای ســال  94نشــاندهنده همیــن امرنــد .دادههــای مــوج ســوم ،از نظــر
مقطــع زمانــی عرضــی (زمــان حــال) نشــاندهندۀ گرایــش بیشــتر زنــان بــه ارزشهــای
خوداظهاریانــد ،درحالیکــه از لحــاظ دادههــای طولــی ،در قیــاس بــا ســال  ،82بیانگــر
نوعــی بازگشــت بــه ارزشهــای بقــاء هســتند .بــه همیــن دلیــل ،در یافتههــای مربــوط بــه
گرایشهــای جنســیتی ،تمایــل بــه ارزشهــای سـ ّـنتی بیشــتر شــده بــود .ایــن امــر نشــان
میدهــد بهرغــم تغییــر میــزان آ گاهــی زنــان بــر اســاس آمــوزش و همچنیــن رســانههای
مختلــف جمعــی جدیــد ،همچنــان جامعــه نهتنهــا بســتری بــرای مشــارکت آنــان فراهــم
نیــاورده اســت ،بلکــه در عمــل بــا وضعیــت ضعیــف رشــد و توســعۀ اقتصــادی ،ارزشهــای
سـ ّـنتی در ایــن زمینــه برجســته میشــوند .ایــن گرایــش اجبــاری بــه ایــن دلیــل نیســت
کــه زنــان ایرانــی بــا بازاندیشــی در ارزشهــای نویــن ،آنهــا را بــد میداننــد و بــه بازگشــت
بــه گذشــته و «خویشــتن» در حرکتانــد ،بلکــه بــه ایــن علــت اســت کــه نخســت همچنــان
جامعــه در حالــت ارزشهــای بقاســت و دوم اینکــه جامعــه فقــط عرصــۀ آمــوزش را تــا
حــدودی بــرای زنــان گشــوده اســت و همچنــان در عرصههــای سیاســی ،قوانیــن و اشــتغال،
از حضــور جـ ّـدی زنــان خبــری نیســت.
منابــع و مأخذ
اینگلهــارت ،رونالــد ( .)1373تحــول فرهنگــی در جامعــۀ پیشــرفتۀ صنعتــی ،ترجمــۀ مریــم وتــر،
تهــران :کویــر.
ّ
پیمایــش ملــی ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان؛ مــوج اول ( .)1379پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات.
پیمایــش ملــی ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان؛ مــوج دوم ( .)1382پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات.
پیمایــش ملــی ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان؛ مــوج ســوم ( .)1394پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر
و ارتباطــات.
راغفــر ،حســین و میتــرا باباپــور ( .)1395فقــر معیشــتی و اشــتغال زنــان در ایــران در گــزارش
وضعیــت اجتماعــی زنــان در ایــران ،ویراســتۀ فاطمــه جواهــری ،نشــر نــی.
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رحیمــی ،علــی و همــکاران (« .)1395تحلیــل گــذار تجــرد زنــان و مــردان در ایــران طــی ســالهای
 1345تــا  ،»1390مجلــۀ مطالعــات اجتماعــی ایــران ،شــمارۀ .3
چلبــی ،مســعود ( .)1393تحلیــل نظــری و تطبیقــی در جامعهشناســی ،تهــران :نشــر نی.
کاظمیپــور ،شــهال ( .)1395بــاروری ،مرگومیــر و امیــد بــه زندگــی زنــان در ایــران در گــزارش
وضعیــت اجتماعــی زنــان در ایــران ،ویراســتۀ فاطمــه جواهــری ،نشــر نــی.
علیاحمــدی ،امیــد ( .)1395تحلیــل اجتماعــی وضعیــت و تغییــرات اجتماعــی ازدواج و طــاق
در گــزارش وضعیــت اجتماعــی زنــان در ایــران ،ویراســتۀ فاطمــه جواهــری ،نشــر نــی.
گلمحمــدی ،احمــد ( .)1395زنــان و قــدرت سیاســی در ایــران در گــزارش وضعیــت اجتماعــی
زنــان در ایــران ،ویراســتۀ فاطمــه جواهــری ،نشــر نــی.
گــودرزی ،محســن ( .)1395نگــرش زنــان بــه هنجارهــای خانوادگــی و آ گاهــی جنســیتی :تحلیلــی
از یافتههــای پیمایــش ملــی در گــزارش وضعیــت اجتماعــی زنــان در ایــران ،ویراســته فاطمــه
جواهــری .نشــر نــی.
فراســتخواه ،مقصــود و همــکاران ( .)1395زنــان و آمــوزش در ایــران در گــزارش وضعیــت اجتماعــی
زنــان در ایــران ،ویراســتۀ فاطمــه جواهــری ،نشــر نــی.
نوربــاال ،احمدعلــی و فاطمــه نوربــاال ( .)1395بررســی ســامت روان زنــان در ایــران در گــزارش
وضعیــت اجتماعــی زنــان در ایــران ،ویراســتۀ فاطمــه جواهــری ،نشــر نــی.
وز یــری ،نســرین ( .)1394بازیگــران و بازیگردانــان مجلــس ،انتشــارات صمدیه.
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حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای
نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران
■ علیرضا باریکلو ،1جلیل قنواتی ،2رحیم پیلوار ،3زهرا امید

4

چکیده

نقــش آثــار ادبــی و هنــری در توســعه و پیشــرفت فرهنگــی یــک جامعــه بــه حــدی پررنــگ اســت کــه
بســیاری از جامعهشناســان ،اســاس تربیــت را در هنــر دانســته و بــر نقــش بنیادیــن آن در رشــد و
اعتــای جامعــه تأ کیــد کردهانــد .تأثیــر انکارناپذیــر آثــار ادبــی و هنــری بهگونـهای اســت کــه ا گــر ایــن
آثــار در راســتای اخــاق و آموزههــای انســانی و دینــی باشــند ،موجــب اعتــای علمــی و فرهنگــی
شــده و حرکــت برخــاف مســیر ،ثمــرهای جــز انحطــاط و ســقوط در پــی نخواهــد داشــت .بــا توجــه
بــه ایــن ضــرورت کــه بایــد در ایــن شــرایط میــان منافــع جامعــه بــرای دســتیابی بــه آثــار ادبــی و
هنــری جدیــد و تعالیدهنــده از یکســو و حمایــت از پدیدآورنــدگان آثــار هنــری بــرای ایجــاد آثــار
بدیــع از ســوی دیگــر تعادلــی برقــرار شــود ،مقالــه پیــش رو بــه دنبــال آن اســت تــا بــا بیــان نقــش
آثــار ادبــی و هنــری بــر اجتمــاع مشــخص ســازد کــه آیــا در قوانیــن ایــران ،در حمایــت قانونــی از ایــن
آثــار محدودیتــی وجــود دارد یــا تمامــی آثــار قابــل حمایــت هســتند؟ درصورتیکــه حکــم بــه لــزوم
محدودیــت داده شــود ،مــا ک اعمــال محدودیــت چیســت؟ حاصــل مطالعــه نشــان میدهــد
کــه تمامــی آثــار ادبــی و هنــری در نظامهــای حقوقــی غایتگــرا ،اخالقمحــور و مبتنــی بــر کرامــت
انســانی ،برخــاف دســتگاههای حقوقــی ســرمایهداری و مبتنــی بــر مادیگرایــی و لذتگرایــی،
قابــل حمایــت قانونــی نیســتند و بــرای تعییــن مــوارد قابــل حمایــت ،بایــد از مــا ک «مشــروعیت» و
«منفعــت عقالیــی مشــروع» بهــره بــرد.
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مقدمه
هنــر و ادبیــات در جایــگاه یکــی از مهمتریــن مؤلفههــا ،در توســعه علمــی و فرهنگــی جوامع مختلف
ایفــای نقــش کــرده و تحــوالت اجتماعــی گونا گونــی را پدیــد آوردهانــد .آثــار ادبی و هنــری گاه به نفع
حکومتهــا بــه جریــان افتــاده و گاه ارکان آنهــا را بــا نقــد و پرســش مواجــه ســاختهاند؛ گاه انســان
را بــه کمــال رســانده و گاه او را بــه ورطــه نابــودی ســوق دادهانــد .ایــن نقش تناقضنمــا ،باعث ورود
قانونگــذاران و وضــع قوانیــن در ایــن زمینــه شــده اســت .جنبــه مثبــت ایــن قوانیــن اصــل حمایــت
از آثــار و پدیدآورنــدگان را ّ
مدنظــر قــرار داده و جنبــه منفــی آن ،در جوامعــی کــه اثــر هنــری را فراتــر از
یــک کاال و روح آن را در تمامــی شــئون زندگــی جــاری میدانــد ،راه را بــرای ورود محدودیتهــای
خــاص بــر محتــوای آثــار ادبــی و هنــری همــوار ســاخته اســت.
قانونگــذاری صحیــح در ایــن راه میتوانــد بــا تشــریح فضــای کلــی حا کــم بــر ایــن حیطــه،
پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری را از مواجهــه بــا سانســورها و ّ
ممیزیهــای ســلیقهای و
شــخصی پــس از خلــق اثــر مصــون دارد و بــا فراهــم آوردن شــرایط دســتیابی بــه آثــار ارزشــی و
نافــع ،مخاطبــان آثــار ادبــی و هنــری را نیــز مــورد حمایــت قــرار دهــد .بــا ایــن ضــرورت ،قانونگــذار
بایســتی در قوانیــن حمایتــی ،آنچــه را بــه عنــوان محتــوای قابــل حمایــت میشناســد ،بــا
شــفافیت بیــان کــرده و مــا ک ایــن گزینــش را نیــز مشــخص ســازد و الزم اســت ایــن مــا ک بــا
حفــظ حــق آزادی بیــان ،معطــوف بــه مشــروعیت و منعــت عقالیــی مشــروع باشــد و هــر چــه غیــر
ّ
از ایــن دو ،شــخصی و بیاهمیــت تلقــیشــود.
تگــرا ،آن نظامــی اســت کــه ذر آن ،دو مؤلفــه
در ایــن مقالــه ،منظــور از نظــام حقوقــی غای 
«حقــوق» و «اخــاق» هــر یــک نظامــی هنجــاری و ناظــر بــه رفتــار انســان ارائــه میدهنــد کــه
برخــاف رویکردهــای تفکیکــی ،در تعامــل بــا یکدیگــر بــوده و چــون مصالح اخالقــی ،تأمینکننده
بخشــی از نیازهــا و مصالــح انســان اســت ،میتوانــد غایــت قاعــده حقوقــی یــا منشــأ اعتبــار آن
تگــرا ،آنچــه ســودآور بــوده و پیامــد آن ،منفعــت
قــرار گیــرد؛ در مقابــل ،در نظــام حقوقــی منفع 
مالــی و اقتصــادی اســت ،مــورد حمایــت قانونــی واقــع میشــود؛ فــار غ از آنکــه ایــن عمــل از نــگاه
اخالقــی ،درســت یــا نادرســت اســت .در ایــن مجــال ،حمایــت قانونــی حمایتــی اســت کــه از
ّ
جانــب قانونگــذار ،تحــت شــرایط خــاص و بــه افــراد مـ ّـد نظــر وی تعلــق میگیــرد و دارای ضمانــت
اجــرای حقوقــی اســت.
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پیشینه پژوهش
ا گــر چــه دربــاره نقــش آثــار ادبی و هنری بــر اجتماع ،مطالعات گونا گونی در حوزه جامعهشناســی
هنــر و مدیریــت فرهنگــی صــورت گرفتــه و تألیفــات ارزشــمندی در ایــن زمینــه وجــود داردّ ،امــا بــه

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

نظــر میرســد در مــورد محدودیتهــای حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری تحقیقــات جامــع و مانعــی
انجــام نشــده و ایــن مســئله ضــرورت پژوهــش در ایــن زمینــه را ایجــاب میکند.
مبانی نظری پژوهش
در تحدیــد جریــان آزاد اطالعــات در حــوزه فرهنــگ ،ســه نگــرش قابــل تمیــز اســت :نگــرش هنــر
بــرای هنــر ،نگــرش هنــر بــرای انســان و نگــرش هنــر بــرای حیــات معقــول انســان.
نگــرش هنــر بــرای هنــر معتقــد اســت ا گــر بــرای هنــر حــد و مــرز رســم شــود ،فردیــت هنرمنــد
نابــود میشــود .هنــر یکــی از عالیتریــن مــوارد آزادی در عقیــده و بیــان بــوده و مطلوبیــت آن
امــری اثباتشــده اســت؛ ایــن آزادی در هیــچ حالــی نبایــد محــدود گــردد چــرا کــه شــأن هنرمنــد
و هــدف او کــه بازتابانــدن حقایــق اجتمــاع یــا فرهنگســازی در حیطــه کاســتیها اســت ،بــا
اعمــال محدودیــت زیــر ســؤال رفتــه و هنــر بــه ســرانجام خــود نخواهــد رســید .ا گــر حکومتــی بــا
ایــن نــگاه بــه هنــر و هنرمنــد نظــر کنــد ،هیــچ حــدود و ثغــوری را بــرای تولیــد اثــر الزم ندانســته و
ً
اساســا عنــوان «مقــررات نظارتــی» در ایــن جامعــه فاقــد معنــا خواهــد بــود.
منتقــدان بــر ایــن نظریــه معتقدنــد :ایــن نظریــه هــر گونــه تعهــد را از هنــر و کارکردهــای آن
بازســتانده و در جهــان تجزیهگــرای امــروز کــه هــر جزئــی ،کارکــرد مســتقل و منفکــی دارد ،ارتبــاط
هنــر و اخــاق را تــا حــد زیــادی گسســته اســت .علیرغــم آنکــه عقــل بــر تأثیــر عظیــم هنــر در تبلیــغ و
تعمیــق اخــاق و درک مســائل اخالقــی واقــف اســت ،امــروزه نــه اخــاق از قابلیتهــای هنــر بهــره
ً
میبــرد و نــه هنــر بــه اخــاق وفــادار مانــده اســت .قطعــا ایــن حکــم ،یــک حکــم مطلــق نیســت و
ّ
ّ
ّ
مؤلــف و ّ
متعهــد بــا ّ
تأمــل
در مــواردی ،مصلحــان ،متفکــران و بهویــژه هنرمنــدان خــاق ،آ گاه،
بــر ثمــرات پیونــد میــان هنــر و اخــاق ،ســعی در بهــره بــردن از قابلیتهــای هنــر در توســیع و
تعمیــق کارکــرد اخــاق دارنــد؛ ّامــا ایــن تنهــا یــک اســتثنا اســت و در مــواردی نیــز عــدم آشــنایی بــا
زبــان و بیــان هنــری ،آثــار هنــری شــکل گرفتــه در ایــن قامــوس را در ســطح بیانیههــای مســتقیم،
نــازل و ســطحی تنـ ّـزل میدهــد کــه میتــوان همــه اینهــا را نتیجــه ظهــور اومانیــزم ،مدرنیتــه و
عقلمحــوری دانســت (بلخــاری.)1389 ،
ا گــر چــه نظریــه هنــر بــرای هنــر ،بــاز كــردن میــدان بــرای بــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای
بشــری اســت ،ولــی چــون ایــن بــه فعلیــت رســاندن ممكــن اســت از مغزهایــی ناصــواب بــه جریان
افتــد ،عرصــه وســیعی بــرای دفــاع از ایــن نظریــه باقــی نمیمانــد.
نگــرش هنــر بــرای انســان میخواهــد آنچــه را انســان میپســندد یــا بایــد بپســندد ،حمایــت
کنــد ّامــا چــون تفســیر انســان از دیــدگاه سیاســتمداران ،غیــر از تفســیر انســان از دیــدگاه اخالقیون
اســت ،بــا چالــش مواجــه میشــود .هــر گروهــی هنــر را بــرای آن انســانی میخواهــد كــه خــود،
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تفســیر و توجیــه میكنــد و ایــن امــر شــروع چالشــی تــازه خواهــد بــود .سیاســتمداران بــا دیــدگاه
خــود دربــاره انســان ،هنرمنــد را بنــده و بــرده خــود میداننــد و بــر او تکلیــف میکننــد کــه چیــزی
را بــه تصویــر کشــد و بیــان کنــد کــه آنهــا صــاح میداننــد؛ اخالقیــون بــا دیــدگاه خــود ،بــرای
هنرمنــد وظیفــه خدمــت بــه جامعــه را مقــرر میکننــد؛ منتقــدان حکومــت نیــز از او بــرای بیــان
ّ
نقــاط ضعــف حکومــت مرکــزی و اغــراق در بیــان آنهــا متوقــع هســتند .ایــن ســردرگمی و باالتــر
از آن ،ایــن وابســتگی ،بهشــدت بــر روح هنــر تأثیــر گذاشــته و هنــر را از یــک امــر روحــی و درونــی
بــه امــری سفارشــی و عامهپســند تبدیــل خواهــد کــرد .ایــن نگــرش برخــاف نــگاه اول ،بــدون
ّ
داشــتن معیــاری مشــخص بــرای رد یــا قبــول آثــار ادبــی و هنــری ،بــه دنبــال تیــغ سانســور بــوده و
هــر آنچــه مطابــق میــل خــود باشــد را حمایــت و آنچــه را بــا خواســته جریــان قــدرت و ثــروت زاویــه
داشــته باشــد ،قلــع و قمــع میکنــد .نظیــر ایــن اتفــاق را در شــوروی ســابق میتــوان مشــاهده
کــرد :لنیــن پیــش از بــه دســت گرفتــن قــدرت ،میگویــد هنرمنــدان هــر کاری کــه دلشــان بخواهد،
میتواننــد انجــام دهنــد و هــر نــوع تولیــد هنــری آزادانــه بــه وجــود آورنــد و بــرای آنهــا سانســوری
وجــود نــدارد ّامــا پــس از بــه قــدرت رســیدن ،بــه حــرف خــود پایبنــد نمیمانــد و بــه هیــچ وجــه
بــرای هنرمنــدان ،آزادی عمــل را نمیپذیــرد (رهنــورد.)1380 ،
ّ
در نگــرش هنــر بــرای حیــات معقــول انســان کــه آن را میتــوان از دیــدگاه علمــه جعفــری
اســتنباط کــرد ،بــه ایــن دلیــل کــه در اســام و در بینــش توحیــدی ،هیــچ حرکــت و فعــل و انفعالــی
در انســان نبایــد بیهــوده بــوده و بــدون هــدف و آرمــان بزرگــی انجــام پذیــرد ،پرداختــن بــه کار
ادبیــات و هنــر کــه خــورا ک فکــری جامعــه بشــری را تأمیــن میکنــد نیــز بــدون داشــتن اهــداف
واالیــی از ســوی ابداعکننــده آن اثــر و همچنیــن بــدون حضــور روح و پیامــی بلیــغ در متــن آن اثــر،
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بــرای انســانها مفیــد و قابــل پذیــرش نخواهــد بــود.
در ایــن نظریــه ،هنرمنــد فــردی نیســت كــه هــدف او از بــه وجــود آوردن اثــر هنــری فقــط
جلــب ّ
تحیــر و شــگفتی مــردم باشــد بــدون اینكــه حقیقتــی ســودمند را در جریــان زندگــی آنــان
وارد نمایــد یــا دردی از جامعــه دوا کنــد و مشــکلی را از دوش اجتمــاع بــردارد .بــه ایــن دلیــل کــه
در دیــدگاه اســامی ،اصالــت بــا حیــات معقــول اســت و ایــن حیــات بایــد از همــه جهــات مــورد
حمایــت قــرار گیــرد ،فعالیــت هــر گونــه نبــوغ علمــی و هنــری آزاد اســت ولــی بــرای بهرهبــرداری از
آن در اجتمــاع ،بایــد جوانــب ســودمند و مضــر آن اثــر هنــری مــورد بررســی متخصصــان قــرار گیرد،
مشــروط بــه آنکــه کارشناســان در کنــار تخصــص مربــوط ،از عدالــت انســانی و توانایــی شــناخت
ابعــاد متنــوع حیــات معقــول برخــوردار باشــند (واضحــی آشــتیانی.)1388 ،
ایــن نظــر را میتــوان همســو بــا نظــر بــه «اصالــت اخــاق در هنــر» یــا «کارکــرد اخالقــی هنــر»
دانســت کــه بــر اســاس آن ،کارکــرد اخالقــی اثــر هنــری یکــی از ارکان بنیــادی اســت و از دیــدگاه

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

نظری هپــردازان و موافقــان ایــن گــروه ،ارزش اثــر هنــری نــه در فــرم و قالــب و ســاختار کــه در کارکــرد
اخالقــی آن نهفتــه اســت« .هنــر یــک عضــو حیــات انســانیت اســت کــه شــعور معقــول انســانها را
بــه حــوزه احســاس منتقــل میکنــد .در عصــر مــا ،شــعور دینــی عمومــی انســانها عبــارت اســت
از شناســایی بــرادری آدمیــان و نیکبختــی ایشــان از راه اتحــاد متقابــل افــراد بــا یکدیگــر .هنــر
حقیقــی بایــد روشهــای گونا گــون بــه کار بــردن ایــن شــعور را پیــش پــای حیــات بشــر گــذارد.
هنــر حقیقــی کــه دیــن بهوســیله علــم ،راهنمــای اوســت ،بایــد ایــن نتیجــه را داشــته باشــد کــه
همزیســتی مســالمتآمیز انســانها (چیــزی کــه اینــک بــا وســایل ظاهــری :بهوســیله دادگاههــا،
پلیــس ،بنگاههــای خیریــه ،بازرســی کار و غیــره دوام مییابــد) از راه فعالیــت آزادیبخــش
انســانها بــه دســت آیــد .هنــر بایــد زور و تعـ ّـدی را از میــان بــردارد و تنهــا هنــر اســت کــه از عهــده
ایــن کار برمیآیــد» (بلخــاری.)1389 ،
از نــگاه فلســفی نیــز ،خالقیــت یــا آفرینشــگری یکــى از جلوههــاى عقالنیــت اســت کــه هــم در
حــوزه نظــرى (در محــدوده قـ ّـوه خیــال و عقــل) و هــم در حــوزه عملــى بــه آن توجــه شــده اســت؛
در حکمــت صدرایــى ،آفرینشــگرى انســان دربــاره مــاوراى طبیعــت و از راه ّاتحــاد بــا عقــل ّفعــال
ّ
صــورت میگیــرد در حالــى کــه در فلســفه کانــت ،خلقــت انســان در پیونــدى عمیــق بــا اســتقالل
و خودبنیــادى اوســت ،منشــأ و مبــدأ متعالــى نــدارد و تنهــا ریشــه در انســانیت و اســتقالل اراده
انســان دارد .بــه ایــن دلیــل کــه جوهــره معرفتـ ِـى حکمــت صدرایــى ،الهــى اســت و مبانــى معرفتــى
مالصــدرا ریشــه در مــاوراى طبیعــت دارد ،در فلســفه وى خالقیــت انســان در امتــداد خالقیــت
الهــى و نــه مســتقل از آن مطــرح میشــود در حالــى کــه مبانــى معرفتــى کانــت جوهــره بشــرى و
طبیعــى دارد و بــر انســان اســتوار اســت؛ یعنــی خالقیتــى کــه ریشــه در انســانیت انســان دارد و بــه
نحــوی اســت کــه ایــن خالقیــت ،تنهــا از نهــاد انســان برمیخیــزد (محمدپــور دهکــردی ،ا کبریــان
و اعوانــی .)1388 ،نتیجــه ایــن تفــاوت تفکــر ایــن خواهــد بــود کــه در مکتــب مالصــدرا ،آن هنــری
پســندیده و قابــل ابــراز اســت کــه منجــر بــه تعالــی نــوع بشــر گــردد امــا در نــگاه کانــت ،هنــر فــار غ
از تعلقــات اینچنینــی ،ب هصــرف رســمیت شــناختن اســتقالل انســان ،هــر چــه کــه باشــد قابــل
تقدیــر خواهــد بــود.
ش پژوهش
رو 
ایــن پژوهــش بــه روش مطالعــه اســنادی صــورت گرفتــه اســت .روش اســنادی یعنــی تحلیــل آن
دســته از اســنادی کــه شــامل اطالعــات دربــاره پدیــدهای اســت کــه محقــق قصــد مطالعــه آن را
دارد ( .)Baily, 1994مقالــه بــا تمرکــز بــر روی انــواع قراردادهــای مربــوط بــه انتقــال آثــار ادبــی و
هنــری ،درصــدد شناســایی شــرایط حمایــت از ایــن آثــار اســت تــا هــم چراغــی باشــد بــر ســر راه
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پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری و هــم بــا تعییــن چهارچــوب قوانیــن ،سانســورهای شــخصی و
بیمــورد را از بیــن بــرده تــا دیگــر بــاری بــر دوش فرهنــگ جامعــه نباشــند.
یافتههای پژوهش
نقش آثار ادبی و هنری بر توسعه جوامع
آثــار ادبــی و هنــری بــر اســاس آنچــه در حقــوق مالکیــت فکــری پذیرفتــه شــده اســت و مطابــق
مــاده  1قانــون حمایــت از حقــوق مؤلفــانّ ،
مصنفــان و هنرمنــدان ســال  1348عبارتانــد از هــر
آنچــه از راه دانــش یــا هنــر یــا ابتــکار پدیــد آمــده اســت و پدیدآورنــدگان آثــار علمــی ،ادبــی و هنــری
از حــق مالکیــت برخــوردار میشــوند.
آنچــه از توجــه بــه تولیــد و عرضــه آثــار علمــی ،ادبــی و هنــری مســتفاد میشــود ،ذیــل دو عنــوان
توســعه علمــی و توســعه فرهنگــی تعریــف میگــردد؛ دو شــاخصهای کــه تأثیــر و تأثــر آنهــا بــر یکدیگــر
امــری کتمانناپذیــر اســت .ارتقــای ســطح علــم و آ گاهیهــای عمومــی جامعــه ،بــه رشــد فرهنــگ
عمومــی و درنهایــت بــه آرامــش روانــی جامعــه و کاهــش چشــمگیر بزهــکاری میانجامــد و بالعکــس،
زمانــی کــه دانــش فرهنگــی مــردم توســعه یابــد ،گرایــش به تحصیــل علــم و دانش نیز افزایــش مییابد
کــه نمونــه بــارز آن تحــوالت فرهنگــی در جامعــه ایــران اســت کــه منجــر بــه ترغیــب جامعــه بــرای
فرا گیــری تحصیــات دانشــگاهی شــده اســت؛ بهگون ـهای کــه خانوادههــا تحصیــل فرزندانشــان را
اولویــت اول و اصلــی خــود قــرار داده و منابــع مالــی موردنیــاز را بــه هــر طریقــی فراهــم میکننــد.
نقش آثار ادبی و هنری در توسعه علمی
توســعه علمــی جوامــع بــر مبنــای تأثیرپذیــری از آثــار علمــی ،ادبــی و هنــری را میتــوان در دو
مســیر جدا گانــه دنبــال کــرد« :نقــش زیربنایــی آثــار ادبــی و هنــری بهمنظــور تولیــد آثــار جدیــد» و
«نقــش آثــار ادبــی و هنــری بــر بهبــود روشهــای یادگیــری ».بــه ایــن دلیــل اســت کــه امــروزه تولیــد
علــم نقـش اساســی در اقتصــاد و توســعه پایــدار یــک جامعــه بــر عهــده دارد و ازایـنرو ،دولتهــا
بایــد محیــط مناســبی را بــرای فعالیــت مطمئــن تولیدکننــدگان علــم و دانــش (پدیدآورنــدگان
آثــار فکــری) ایجــاد کننــد و ایــن اطمینــان را بــه آنــان بدهنــد کــه در ازای تولیــد و توســعه هــر چــه
بیشــتر دانــش ،از نتایــج تولیــد فکــری خــود انتفــاع بیشــتری خواهنــد بــرد.

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

274

نقش زیربنایی آثار ادبی و هنری در تولید آثار جدید
تولیــد آثــار علمــی و نشــر آن منجــر بــه پویایــی جامعــه و اظهارنظرهــای متفــاوت پیرامــون اثــر
منتشــر شــده خواهــد شــد و گاه ،اولیــن اثــر ،مبنایــی خواهــد بــود بــرای تولیــدات علمــی دیگــر و

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

ازایـنرو اولیــن نقــش یــک اثــر علمــی در توســعه را بایــد در نقــش مبنایــی آن در تولیــد آثــار دیگــر
دانســت .بــه همیــن دلیــل بــود کــه بــرای مثــال ،در اروپــای قــرون وســطی و همزمــان بــا پیدایــش
صنعــت چــاپ و فرا گیــر شــدن دسترســی مــردم بــه آثــار اندیشــمندان و فیلســوفان و هنرمنــدان،
کســانی کــه از تأثیــر مهــم توزیــع گســترده آثــار بــر افــکار عمومــیبیــم داشــتند ،بــه ســرعت زمینــه
کنتــرل صنعــت چــاپ را فراهــم کردنــد و بــه چاپخان ـهداران مــورد نظــر خــود امتیــازات خاصــی را
بــه عنــوان اهرمــی بــرای کنتــرل و سانســور انتقادهــا ،جلوگیــری از تضــارب آرا و ســلب آزادی بیــان
از مطبوعــات دادنــد .ایــن رونــد در عصــر رنســانس و بــا ظهــور اندیش ـههای فردگرایــی ،کاهــش
یافــت و درنتیجــه ،نظــام انحصــاری حا کــم بــر صنعــت چــاپ بــه چالــش کشــیده شــد و درنهایــت،
در یازدهــم ژانویــه  1709میــادی پیشنویــس الیح ـهای در مجلــس عــوام انگلســتان مطــرح
شــد کــه هــدف آن ،تشــویق فرا گیــری علــم و دانــش از طریــق اعطــای امتیــاز اســتفاده قانونــی از
نســخ کتابهــای چاپــی بــه نویســندگان یــا خریــداران ایــن کتابهــا در زمانهــای معیــن بــود
کــه بیانگــر ایــن اســت کــه آنچــه بــرای حکومــت آن زمــان اهمیــت داشــت ،توســعه علــم و دانــش
بــود و مقـ ّـررات مربــوط بــه حقــوق مالکیــت فکــری نیــز بهمنظــور رســیدن بــه ایــن خواســته مــورد
تصویــب قــرار گرفــت.
درنتیجــۀ ایــن تغییــرات عمیــق اجتماعــی و سیاســی و ظهــور مســائلی همچــون گســترش
آمــوزش و اطالعــات عمومــی ،آزادی بیــان ،توســعه روابــط بینالمللــی ،مبــادالت فرهنگــی،
ترجمــه آثــار بــه دیگــر زبانهــا و مســائلی از ایــن قبیــل ،تقاضــا بــرای آثــار علمــی ،هنــری و ادبــی
افزایــش یافــت تــا جایــی کــه «نــگارش علمــی و انتشــار یافتههــای محققــان و پژوهشــگران بــه
یکــی از الزامــات رشــد و توســعه علمــی تبدیــل شــد و انتشــارات علمــی ،در جایــگاه شــاخصی
كلیــدی بــرای توســعه و پیشنیــاز توســعه همهجانبــه جوامــع ازجملــه توســعه اقتصــادی و
انســانی قــرار گرفــت» (دقیقــی ماســوله و اللهیــاری.)1396 ،
ایــن تحــول بــزرگ و نشــر اندیشـهها از طریــق تضــارب آرا و بحثوجــدل پیرامــون موضوعــات
مختلــف ،منجــر بــه رشــد و بالندگــی جوامــع و بقــای آنهــا شــد .آنچــه در جریــان تبــادل
ّ
اندیش ـهها ،آرا و اطالعــات رخ داد ،رونــق اندیش ـههای تــازه و خــاق و نیــز قابلدســترس
بــودن تنـ ّـو ع وســیعی از آثــار حاصــل فکــر و عقیــده را در پــی داشــت« .دسترســی و دســتیابی بــه
اطالعــات ،رمــز موفقیــت جوامعــی اســت کــه بــه دنبــال اســتقالل بــوده و بــا داعیــه آزاداندیشــی،
بــرای نشــر و گســترش علــم و اندیشــه تــاش میکننــد .هــر چــه کــه اطالعــات بهصــورت مبنایــی و
در ســطوح مختلــف جامعــه پخــش گــردد ،نتیجــه افــکار و بازتــاب اندیشـهها ،نردبانــی اســت کــه
دیــدگاه انســانها را تعالــی بخشــیده و درهــای معرفــت را بــه روی آنهــا خواهــد گشــود» (جاللــی
و حیــدری.)1391 ،
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مقاله علمی _ پژوهشی

نقش آثار ادبی و هنری در بهبود روشهای یادگیری
در کنــار تأثیــر آثــار ادبــی و هنــری بــر پیشــرفتهای بعــدی علمــی ،نبایــد از نقــش تعلیمــی و
ً
تربیتــی ایــن آثــار غافــل مانــد .بلخــاری قهــی ( )62 :1394معتقــد اســت آثــار هنــری قطعــا دارای
جنبــه تعلیمــی و تربیتــی هســتند .وی نگــرش نســبت میــان علــم ،اخــاق و هنــر را بــه یــک
ســاحت شــناختی ارتقــا داده و آثــار ادبــی و هنــری را بهمنزلــه یکــی از مؤثرتریــن راههــای انتقــال
علــم و دانــش مطــرح میکنــد.
ّ
ایــن تفکــر در ا کثــر کشــورهای جهــان پذیرفتــه شــده اســت .بــرای مثــال« ،در انگلســتان
از اواخــر دهــه  1960میــادی هنرمنــدان جامعهگــرا بــه ایــن بــاور رســیدند کــه بایســتی شــرایط
دســتیابی عمــوم مــردم بــه هنــر و امــکان ایجــاد آثــار خالقانــه را فراهــم کــرده و از ایــن طریــق بــر
میــزان مشــارکت مــردم در ســطوح مختلف آموزشــی ،تربیتــی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذاشــت
و در حقیقــت از هنــر بــه عنــوان یــک کاتالیــزور بــرای تحـ ّـوالت آموزشــی و اجتماعــی اســتفاده کــرد»
( .)Crehan, 2011: 11بــا همیــن نــگاه بــود کــه برخــی دیگــر از هنرمنــدان جامعهگــرا بهشــدت بــر
اختــاف طبقاتــی میــان عمــوم مــردم بــه دلیــل توزیــع نابرابــر ســرمایههای اجتماعــی و فرهنگــی
تأ کیــد کــرده و آن را مانعــی در دســتیابی عمومــی بــه هنــر و در افــق وســیعتر ،مانعــی در راه
توســعه ایــن قشــر دانســتند (.)Jeffers, 2017
در مفهــوم ســنتی ،دانــش و علــم بــه معنــای توانایــی خوانــدن و نوشــتن از یکســو و انتقــال
و فهــم معنــا و مقصــود از ســوی دیگــر و بــا اســتفاده از زبــان مکتــوب اســت ّامــا امــروزه ایــن کلیشــه
شکســته شــده اســت .دیگــر نمیتــوان معتقــد بــود کــه انتقــال معنــا ،منحصــر بــه همیــن راه
خوانــدن و نوشــتن اســت و بــه عکــس ،شــاید مهمتریــن چالــش در آمــوزش مــدرن ،ابــداع ،تهیــه
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لتــر و فر حبخشتــر شــدن
و تولیــد متــون یــا تصاویــر هنــری بــرای تدریــس اســت تــا باعــث فعا 
فعالیتهــای یادگیــریشــود .بــرای مثــال ،تحقیقــی کــه در مــدارس امریــکا انجــام شــد (Dietiker
 ،)& Nin, 2005نشــان داد کــه دانشآمــوزان عالقـهای بــه یادگیــری درس ریاضــی نداشــته و آن
را بســیار کسـلکننده میداننــد .ثابــت شــد کــه در ایــن مــدارس ،نقــش هنــر و آثــار زیباشــناختی
آن بهکلــی در آمــوزش ریاضیــات از یــاد رفتــه اســت و ایــن بیتفاوتــی در مــورد هنــر میتوانســت
نشــأت گرفتــه از تفکــر غالــب در مــورد روحیــه خشــک و انعطافناپذیــر ریاضیــات و عــدم ارتبــاط
آن بــا ادبیــات و هنــر باشــد :تفکــری کــه در دروســی مثــل هندســه و مثلثــات کــه درنهایــت
ً
میتوانــد بــه هنــر معمــاری و شهرســازی و مجسمهســازی تبدیــل شــود ،اساســا بیمعناســت.
هنــر بــا نگاهــی تنو عطلــب و بــا انعطافپذیــری بــاال و برانگیزاننــده قــوه تخیــل ،زمینــه
مناســبی بــرای پــرورش خالقیــت اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در دســتگاههایی کــه
بــه دنبــال ارتقــای کیفیــت آموزشــی و غنــا بخشــیدن بــه یادگیــری دانشآمــوزان هســتند ،بــه آن
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توجــه شــد .دانشــمندان و متصدیــان تعلیــم و تربیــت اهمیــت ایــن مســئله را بهوضــوح دریافتــه
و درصــدد هســتند بــا بهرهگیــری از ویژگیهــای درس هنــر ،آموزشهــا را تعمیــق و تســهیل
بخشــیده و آن را بــه فعالیتــی شــادیآفرین و لذتبخــش تبدیــل کننــد.
همچنیــن ،هنــر بیــش از هــر رشــته دیگــری از دانــش بشــری میتوانــد بــه اصــل آمــوزش
غیرمســتقیم یــاری رســاند .بهرهگیــری از شــیوهها و فعالیتهــای هنــری بــرای ارائــه آموزشهــا
موجــب تعمیــق یادگیــری ،کیفیتبخشــی بــه فعالیتهــای گروهــی و مشــارکتجویی و
لذتبخــش کــردن فرآینــد یاددهــی -یادگیــری شــده و آمــوزش دروس را بــا ســهلترین روش
میســر میســازد .بــا ایــن توصیــف ،زمینهســازی بــرای یاددهــی و یادگیــری مطلــوب در تحصیــات
دانشــگاهی از رســالتهای مهــم آثــار هنــری اســت.
مشــخص اســت کــه هــر یــک از هنرهــای خــاص و مطــرح ،تأثیــر مســتقیمی بــر ترکیــب و
توســعه ســاختارهای مختلفــی از مغــز دارد .بــرای مثــال ،فعالیــت دســتگاههای عصبــی زیســتی
از طریــق تعامــل در موســیقی ،هنرهــای تجســمی و نمایــش ،افزایــش مییابــد و محــدودهای از
مغــز کــه تحــت تأثیــر موســیقی و یادگیــری بــرای بــازی قــرار میگیــرد ،همــان محــدودهای اســت
کــه عملکــرد ریاضــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؛ یــا هنرهــای تجســمی ،هنرمنــد را وادار میکنــد
کــه هــر دو طــرف مغــز را فعــال کنــد ،زیــرا بــرای ایجــاد تصاویــر ،اســتفاده همزمــان از نیمکــره
راســت و چــپ مهــم اســت (.)Baird, 2015
ایــن تنــوع آثــار هنــری و نقــش متفــاوت هــر کــدام از آنهــا بر کارکــرد مغز و تعمیــق آموزشهای
مختلــف باعــث شــده اســت کــه دبیــران و معلمــان مــدارس بــرای هــر چــه بهتــر شــدن فرآینــد
یادگیــری ،از هنرهــای متفاوتــی بــرای آمــوزش اســتفاده نماینــد کــه مهمتریــن آنهــا قصــه و
داســتان ،شــعر و فیلــم و عکــس اســت .مطالعـهای کــه در دانشــگاه تگــزاس امریــکا در ســال 1997
انجــام شــد نشــان داد زمانــی کــه از چندیــن کانــال حســی بــرای آمــوزش اســتفاده شــود ،بهتــر
یکــه در یــک موضــوع ،امــکان
میتــوان مــوارد را یــاد گرفتــه و بــه خاطــر ســپرد .درنتیجــه درصورت 
اســتفاده همزمــان از فیلــم آموزشــی و کتــاب فراهــم باشــد ،آمــوزش بهوســیله فیلــم آموزشــی
کــه از ترکیــب عناصــر صوتــی و تصویــری ایجادشــده ،بســیار مؤثرتــر خواهــد بــود .ایــن راهبــرد کــه
ً
 STEAM1نامیــده میشــود قطعــا مکمــل خوبــی بــرای آموزشوپــرورش متعــارف اســت و بــه
مخاطــب اجــازه خالقیــت و تفکــر نوآورانــه اعطــا میکنــد و ایــن توانایــی بــرای کســانی کــه بــه
دنبــال نــوآوری و خلــق در علــوم و ترویــج خالقیــت در دانشــمندان خــود هســتند ،بســیار ضــروری
مینمایــد (.)Segarra, Natalizio, Falkenberg, Pulford & Holmes, 2018
ذ کــر ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه در روش آمــوزش تلفیقــی هنر ،بــه این دلیل که مســئولیت
1.Science, Technology, Engineering, Arts,and Mathematics
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مقاله علمی _ پژوهشی

ً
اصلــی یادگیــری بــه عهــده خــود دانشآمــوزان اســت ،قطعــا بــر روی اقداماتشــان تأمــل و تفکــر
میکننــد ،کارشــان را ارزشــیابی کــرده و دربــاره تغییــرات موردنیــاز تصمیمگیــری مینماینــد.
ایــن نــوع از آمــوزش مقدم ـهای بــرای دانشآمــوز خواهــد بــود کــه در ابتــدا در مــورد اقداماتــش
تأمــل و تفکــر کنــد و ســپس دســت بــه ابتــکار عمــل بزنــد (پا کیــزه .)1394 ،بیشــک ،توســعه
فکــری و علمــی جوامــع از همیــن اقدامــات کوچــک شــروع و بــه تحـ ّـوالت عظیــم منجــر میشــود.
نقش آثار ادبی و هنری بر توسعه فرهنگی
ویژگــی هنــر ،زبــان گویــا و عــام آن بــرای انتقــال مفاهیــم اســت .از ایــن ویژگــی هنــر میتــوان بــرای
انتقــال باورهــا ،ارزشهــا ،رفتارهــا و نهادهایــی در جامعــه کــه از گذشــته دور تــا بــه امــروز بــرای
تعامــل افــراد یــک جامعــه در قالــب ســنن ،آداب ،قوانیــن و هنرهــا و مجموعــه ارتباطــات بیــن
افــراد بــه وجــود آمــده اســت ،از نســلی بــه نســل دیگــر اســتفاده کــرد .هــر پیامــی ،هــر دعوتــی،
هــر انقالبــی ،هــر تمدنــی و هــر فرهنگــی تــا در قالــب هنــر ریختــه نشــود ،شــانس نفــوذ و گســترش
نــدارد و مانــدگار نخواهــد بــود و فرقــی هــم بیــن پیامهــای حــق و باطــل نیســت .در اثبــات نقــش
ً
مهــم ادبیــات و هنــر بــر توســعه فرهنگــی جوامــع ،مطالعــات فراوانــی صــورت گرفتــه و اساســا
جامعهشناســی هنــر بــا بیــان زمینههــا ،رویکردهــا و مکاتــب هنــری ،درنهایــت بــر ایــن امــر ّ
صحــه
میگــذارد کــه رابطــه هنــر و ادبیــات بــا اجتمــاع دوســویه بــوده ،اثــر میپذیــرد و اثــر میگــذارد .بــه
ّ
نقــل از یکــی از محققــان (ارژنــدی ،)1386 ،ایــن تفکــر دیــر زمانــی اســت کــه رایــج گشــته و «روژه
ّ
باســتید» ازجملــه کســانی اســت کــه تالشهایــش در بــاب تأثیــر و تأثــر هنــر و جامعــه ،ســبب
گشــودن دیدگاهــی تــازه دربــاره مســائل ناشــی از برخــورد جامعــه و اثــر هنــری گشــته اســت تــا
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آنجــا کــه بــرای او زیبایــی یــک اثــر هنــری بیشــتر بســتگی بــه موانعــی اجتماعــی و درونــی دارد کــه
آفریننــده اثــر بــر آنهــا چیــره میشــود.
در حقیقــت واضــح اســت کــه افــراد جامعــه بهصــورت عمومــیو ناخــودآ گاه ،تحــت تأثیــر
ً
فرهنــگ جامعــه هســتند امــا برخــی از آنهــا متقابــا ،بهواســطه داشــتن اراده و اختیــار و
بهتناســب علــم ،قــدرت ،حــوزه مســئولیت اجتماعــی و نقشــی کــه در جامعــه دارنــد ،تأثیراتــی
نیــز بــر آن بــار میکننــد کــه یکــی از مهمتریــن آنــان ،هنرمنــدان هســتند .هنرمنــدان ،آنچــه از
مســائل جامعــه ،دیــن ،فرهنــگ و حکومــت درک میکننــد ،در آثــار خــود منعکــس کــرده و بــه
دلیــل مانــدگاری و عرضــه مــداوم ،بارهــا فرهنگســازی میکننــد .آثــار آنهــا مــرز جغرافیایــی
و مخاطــب خاصــی نــدارد .زمانــی کــه هنرمنــد از بیــن اعتقــادات و ارزشهــای یــک جامعــه،
موضوعــی را برمیگزینــد و بــا خالقیــت هنــری خــود ،آن را بــه یــک اثــر هنــری تبدیــل میکنــد،
زیبایــی آن اثــر ،چنــد تأثیــر همزمــان بــر مخاطــب میگــذارد؛ مخاطــب در کنــار اســتفاده از نظــام
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عقلــی خــود ،بــا درگیــر شــدن احساســات و عواطفــش ،آن ارزش را از طریــق ضمیــر ناخــودآ گاه
خــود میپذیــرد یــا تقویــت میکنــد و بــه میزانــی کــه بــرای اثــر ارزش قائــل میشــود ،تــاش
میکنــد بــا تقلیــد از هنرمنــد ،همــان رفتــار را انجــام دهــد یــا بــه دیگــران منتقــل ســازد و ایــن
اشــاعه اثــر ،آن را ماندگارتــر و اثرگذارتــر مینمایــد (بنیانیــان 1387 ،الــف.)23-24 :
تأثیــر هنــر بــر درک اخالقیــات و تعمیــق آن ،چنــان اســت کــه میتــوان گفــت ا گــر مباحــث
فرهنگــی بــا قــدرت اســتدالل و مبانــی عقلــی مطــرح شــود ،مخاطــب آن را در درونــش بــا مســائل
بیرونــی پیونــد میزنــد و نقــاط ضعفــی کــه در عمــل شــاهد اســت ،مانــع پذیــرش اســتدال لهای
منطقــی میشــود؛ امــا ا گــر همــان حــرف در قالــب هنــر بهدرســتی منعکــس شــود ،مخاطــب
فرصــت کلنجارهــای درونــی را نــدارد و بــه مخالفــت اطرافیــان اهمیــت نمیدهــد (بنیانیــان،
 1387ب.)34 :
تأثیــر و انعــکاس آثــار ادبــی و هنــری بــر فکــر و زندگــی اجتماعــی انســان بایــد سیاســتگذاران جوامع
مــدرن و پویــا را بهگونـهای بــه ســمت قانونگــذاری دربــاره آثــار خلــق شــده ســوقدهــد کــه هــم از
پدیدآورنــدگان و آثارشــان حمایــت شــود و هــم حمایتهــا مختــص آن دســته از آثــار هنــری باشــد
کــه بهطــور هدفمنــد ،بهمنظــور رفــع کاســتیها و ارتقــای فرهنگــی تولیــد میشــوند.
حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
آنچــه دربــاره نقــش آثــار ادبــی و هنــری بــر توســعه جوامــع ،بهویــژه توســعه فرهنگــی و تأثیــر آن بــر
بازتــاب کاســتیهای جامعــه یــا شــکلدهی فرهنــگ جدیــد بیــان شــد ،دارای جنبههــای مثبــت
و منفــی اســت؛ هــم دولتهــا را ترغیــب مینمایــد تــا از طریــق حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری،
شــرایط بهتــری بــرای تولیــد ایــن آثــار و نشــر و بازنشــر آنهــا فراهــم نمایــد و هــم آنهــا را بــه ســمت
وضــع مقـ ّـررات حقوقــی ،نظارتــی و تحدیــدی پیــش خواهــد بــرد کــه در نــگاه اول بــا دموکراســی و
اصــل آزادی بیــان بــه عنــوان یکــی از اصــول اولیــه حقــوق بشــری در تضــاد اســت.
تمایــز میــان ایــن دو جنبــه ،بــه نــوع نــگاه جامعــه بــه انســان و هــدف از وجــود او بســتگی دارد.
شــاید در برخــی مســائل سیاســی ،بتــوان تأثیــر مثبــت جــدال بیــن نظرهــای متفــاوت را پررنگتــر
از تأثیــر منفــی آن دانســت؛ لیکــن ،آنجــا کــه بحــث از شــرافت انســانی و اخــاق ،چــه بــر مبنــای
مذهــب و چــه فــار غ از آن ،بــه میــان میآیــد ،عقــل ســلیم در یــک نظــام حقوقــی غایتگــرا
نمیپذیــرد کــه هــر اثــر هنــری بــا هــر محتوایــی قابــل حمایــت ،نشــر و توزیــع شــناخته شــود؛
بلکــه حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری ،نیازمنــد چارچوبهایــی اســت کــه ّ
مکمــل بحــث حمایــت
ّ
از پدیدآورنــدگان بــوده و بایــد بــا مــا ک مشــخصی تعییــن شــده و بهطــور شــفاف بیــان شــوند.
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حمایت قانونی از پدیدآورندگان آثار علمی ،ادبی و هنری
سـؤالی کـه درزمینـۀ قانونگـذاری در مـورد آثـار ادبـی و هنـری مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه آیـا
ً
اساسـا نیـازی بـه حمایـت از هنرمنـدان و آثـار تولیـد شـده وجـود دارد؟ و ا گر پاسـخ مثبت اسـت،
تأثیـر ایـن حمایتهـا بـر توسـعه جامعـه کـه هـدف نهایـی علـم و هنـر اسـت چـه خواهـد بـود؟
پاســخ ایــن پرســش را بایــد بــر مبنــای نقــش ایــن آثــار بــر توســعه علمــی کشــورها داد کــه
بهخوبــی توجیهکننــده حمایــت از پدیدآورنــدگان اســت .هــر چنــد تأثیــر مثبــت آثــار علمــی،
ادبــی و هنــری بــر توســعه علمــی کشــورها همــواره مستمســکی در دســت مخالفــان قوانیــن
ّ
ّ
حــق مؤلــف بــوده اســت و ّادعــا کردهانــد کــه اعطــای حــق بــه مؤلفــان و هنرمنــدان ،موجــب
عــدم دسترســی آســان جامعــه بــه آثــار و درنتیجــه عــدم رشــد فکــری و علمــی و فرهنگــی جامعــه
ّ
خواهــد شــد؛ ّامــا ازنظــر موافقــان حــق مؤلــف ،بــرای دسترســی جامعــه بــه ابتــکارات نــو ،بایــد
بهنوعــی از پدیدآورنــدگان آثــار حمایــت نمــود و آنــان را تشــویق کــرد تــا بــه ایجــاد آثــار جدیــد
و بکــر ترغیــب شــوند .هنرمنــدی کــه از فــروش ،عرضــه و درنهایــت بازگشــت ســرمایه خــود بــه
ً
همــراه ســود مــورد انتظــارش اطمینــان نداشــته باشــد ،اساســا بــه سمتوســوی تولیــد نمـیرود.
ً
هرچنــد تولیــد اثــر هنــری گاهــی بــرای ارضــای روح هنرمنــد اســت ،لیکــن قطعــا ممــر درآمــد او نیــز
هســت و هنرمنــدان انتظــار دارنــد بــا حرفــه آنــان همچــون ســایر حرفههــا برخــورد شــود و اختیــار
تــام در بهر هبــرداری یــا انتقــال آن را داشــته باشــند .بــه ایــن دلیــل کــه بــا اعطــای ایــن حــق ،در
حقیقــت بــرای جامعــه ایجــاد محدودیــت میشــود ،بــرای بــه تعــادل رســاندن منافــع هنرمنــد
و جامعــه ،حکــم بــه حمایــت از حقــوق مــادی هنرمنــد در بــازه زمانــی مشــخص داده شــده تــا
جامعــه نیــز بتوانــد از راه قانونــی و در مســیر درســت ،از آثــار مــورد حمایــت و عوایــد آنهــا بهرهمنــد
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گــردد .فــردی کــه بــه حقــوق مــادی مؤلــف احتــرام نگــذارد ،مرتکــب ســرقت ادبــی شــده و ســرقت
محصــوالت علمــی ،ادبــی و هنــری مانعــی بــر ســر راه پیشــرفت اقتصــاد دانشمحــور امــروزی
اســت و بــا ایــن دیــدگاه میتــوان تمــام جامعــه را قربانیــان چنیــن عملــی دانســت« .هزینــه ناشــی
از ســرقت فرهنگــی را دس ـتکم میتــوان در دو بعــد بررســی کــرد :اول اینکــه چنیــن عملــی در
ســطح کالن بهطــور مســتقیم بــه طــرق مختلــف بــه اقتصــاد جامعــه آســیب میرســاند .دوم
ّ
اینکــه منافــع و حقــوق مؤلفــان و ســرمایهگذاران در رابطــه بــا تولیــد و توزیــع محصــوالت اصلــی
مــورد هجــوم قــرار گرفتــه و باعــث کاهــش فــروش و از دســت رفتــن ســود شــرکتها میشــود؛
بنابرایــن ،مشــتریانی کــه اقــدام بــه خریــد فیلمهــا و محصــوالت موســیقی کپــی شــده میکننــد،
هزینـهای را بــه جامعــه تحمیــل میکننــد کــه درنهایــت خــود نیــز بــه عنــوان عضــوی از جامعــه از
آن آســیب میبیننــد» (عباســی ،معیــن اســام و ا کرمــی.)1394 ،
بــا وجــود تمــام آنچــه گفتــه شــد و در کنــار لــزوم حمایــت از هنرمنــدان بــرای تشــویق بــه

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

تولیــد آثــار جدیــد ،بــرای رفــع دغدغــه مخالفــان درزمینــۀ عــدم امــکان دسترســی جامعــه بــه هنــر
و ادبیــات ،در متــن قوانیــن حمایتــی نظامهــای حقوقــی ،اســتثناهایی مطــرح شــده کــه یکــی از
مهمتریــن آنهــا بحــث اســتفاده منصفانــه از اثــر بــه عنــوان اســتثنایی کلــی بــر حــق مؤلــف و البتــه
ّ
مؤلفــانّ ،
مصنفــان و هنرمنــدان
همــراه بــا قیــودی اســت :در مــاده  7قانــون حمایــت از حقــوق
ســال  1348آمــده اســت« :نقــل اثرهایــی کــه انتشــار یافتــه اســت و اســتناد بــه آنهــا بــرای مقاصد
ادبــی ،علمــی ،فنــی ،آموزشــی و تربیتــی بهصــورت انتقــاد و تقریــظ بــا ذ کــر مأخــذ و در حــدود
متعــارف مجــاز اســت» .ایــن حکــم بــه ایــن معناســت کــه نقلقــول از اثــر در صــورت رعایــت چهــار
شــرط ،نیــاز بــه اجــازه پدیدآورنــده نــدارد؛ اول ،اثــر چــاپ و منتشــر شــده باشــد .دوم ،نقــل قــول از
اثــر بــرای مقاصــد ادبــی ،علمــی ،فنــی و آموزشــی باشــد و هــدف از نقــل قــول ،کمــک بــه گســترش
علــوم و بــا اهــداف آموزشــی باشــد .ســوم ،نقــل قــول از اثــر بــا ذ کــر مأخــذ آن صــورت گیــرد .چهــارم،
نقــل در حــدود متعــارف باشــد یــا بــه تعبیــری ،نقــل قــول بهگون ـهای نباشــد کــه نوعــی تکثیــر
شــمرده شــود و حقــوق مــادی پدیدآورنــده را تهدیــد کنــد (زرکالم.)176-177 :1387 ،
در مــاده  35الیحــه جامــع حمایــت از حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری و حقــوق مرتبــط نیــز
حکــم مشــابه پیشبینــی و مقــرر شــده اســت« :اســتفاده از اثرهــای منتشــر شــده مــورد حمایــت
قانــون ،مشــروط بــر اینکــه بــا بهرهبــرداری عــادی از اثــر منافــات نداشــته باشــد و بــه منافــع
مشــروع دارنــده حقــوق بهطــور غیرمتعــارف لطمــه نزنــد ،بــرای مقاصــد غیرانتفاعــی ،آموزشــی
و پژوهشــی ،بــه میــزان موردنیــاز ،در حــدود متعــارف و در صــورت امــکان بــا ذ کــر مأخــذ و نــام
پدیدآورنــده روی نســخهها ،بهشــرط عــدم امــکان اخــذ مجـ ّـوز از ســازمان مدیریــت جمعــی
مربوطــه ،1مجــاز اســت» .در مــاده  41ایــن الیحــه نیــز آمــده اســت« :نقــل اثرهایــی کــه بهصــورت
مجــاز انتشــار یافتهانــد و اســتناد بــه آنهــا بــرای مقاصــد ادبــی ،هنــری ،آموزشــی ،پژوهشــی،
تربیتــی و اطالعرســانی بهمنظــور شــرح ،نقــد و تقریــظ در حــدود متعــارف و بــه میزانــی کــه هــدف
موردنظــر را تأمیــن کنــد بــا ذ کــر مأخــذ و نــام پدیدآورنــده در صــورت امــکان مجــاز اســت».
بنابرایــن هــدف از ایــن اســتثنا بایســتی آموزشــی و غیرانتفاعــی باشــد تــا بــا ماهیــت اثــر ادبــی و
هنــری تضــادی نداشــته باشــد؛ میــزان و انــدازه اســتفاده در تطبیــق بــا کل اثــر مــورد حمایــت ،بــه
میزانــی منطقــی باشــد؛ و همانگونــه کــه بعضــی معتقدنــد ،اســتفاده ،نبایــد بــر قیمــت اثــر مــورد
حمایــت و میــزان فــروش احتمالــی آن در آینــده تأثیــر منفــی داشــته باشــد (شــا کری و اســماعیلی
یدکــی .)1396 ،آنچــه در تصویــب ایــن اســتثنا مـ ّـد نظــر بــوده ،چیــزی جــز رشــد جریــان علمــی و
آموزشــی جامعــه نیســت و قانونگــذاران از ایــن طریــق کوشــیدهاند میــان نفــع صاحبــان حقــوق
و نفــع عمومــیجامعــه تعــادل ایجــاد کننــد.
 .1شخص حقوقی که به نمایندگی از دارنده حق ،مجوز استفاده از اثر را به دیگران اعطا میکند.
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الزم بــه ذ کــر اســت کــه حکــم نظامهــای حقوقــی در تجویــز اســتفاده و نقــل قــول از آثــار
پیشــینیان در تدویــن آثــار جدیــد ،امــری اســت کــه بــا ذات علــم و هنــر همخوانــی دارد؛ در طــول
تاریــخ ،آثــار علمــی ،ادبــی و هنــری بــر مبنــای آثــار علمــی ،ادبــی و هنــری پیــش از خــود شــکل
گرفتهانــد و هــر اثــری تکاملیافتــه آثــار پیشــین اســت .هــر یافتــه علمــی از یافتههــای پیشــین
منتــج شــده و مبنــای یافتههــای پــس از خــود اســت .ایــن حقیقــت در حقــوق مالکیــت ادبــی و
هنــری کــه یکــی از شــرایط حمایــت از اثــر ادبــی و هنــری را اصالــت اثــر میدانــد ،منجــر بــه پذیــرش
ً
اصلــی بــه نــام «اصالــت نســبی» شــده و ایــن در حالــی اســت کــه «عناویــن اصــل و اصیــل قاعدتــا
بــه چیزهایــی اطــاق میشــود کــه فاقــد پیشــینه بــوده و درنتیجــه از نوعــی اولویــت زمانــی
برخــوردار باشــند» (جعفــری.)1393 ،
شرایط حمایت حقوقی از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
پــس از اثبــات لــزوم حمایــت از پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری ،ایــن پرســش پیــش میآیــد کــه
آیــا هــر آنچــه ایــن پدیدآورنــدگان تولیــد نماینــد ،قابــل حمایــت اســت یــا حمایــت بایــد مبنــی بــر
مؤلفههــا و مال کهــای ّ
خاصــی باشــد؟
ً
قطعــا در تمامــی نظامهــای حقوقــی ،الزامــات و مال کهایــی بــرای حمایــت از اثــر تعییــن
ّ
شــده اســت .برخــی از ایــن الزامــات در هــر نظامــی و بــا هــر تفکــری کاربــرد دارنــد و برخــی مختــص
ّ
تفکــری خــاص اســت .الزاماتــی کــه در همــه نظامهــای حقوقــی مختلــف ،قوانیــن کشــورها و
حتــی در اســناد ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری آمدهانــد ،عبــارت اســت از داشــتن «اصالــت»
و «عینیــت» .بــر اســاس مــاده  1قانــون حمایــت از حقــوق مؤلفــان و ّ
مصنفــان و هنرمنــدان ســال
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« 1348اثــر آن چیــزی اســت کــه از راه دانــش ،هنــر یــا ابتــکار پدیدآورنــدگان ،بــدون در نظــر گرفتــن
طریقــه روشــی کــه در بیــان ،ظهــور یــا ایجــاد آن بــکار رفتــه اســت ،پدیــد میآیــد ».در ایــن مــاده
ً
بــدون آنکــه مشــخصا از شــرایط حمایــت نامــی بــرده شــود ،بــه هــر دو شــرط توجــه شــده و بــه
مخاطــب القــاء شــده کــه یــک پدیــده بــرای آنکــه بتوانــد بــه عنــوان اثــر مــورد حمایــت قــرار گیــرد،
بایــد هــم از راه دانــش یــا هنــر یــا ابتــکار پدیــد آمــده باشــد کــه اشــاره ب هشــرط «اصالــت داشــتن»
دارد و هــم پدیــد آمــده باشــد کــه اشــاره بهشــرط «عینیــت داشــتن» دارد.
در بــاب شــرط «اصالــت» گفتــه شــده کــه در حقــوق رومــی  -ژرمنــی کــه در آن نــگاه
اخالقمحــوری بیشــتری در مقایســه بــا آثــار ادبــی و هنــری حا کــم اســت ،اثــر اصیــل بایــد
نشــاندهنده شــخصیت پدیدآورنــده باشــد و هنگامــی یــکآفرینــش فکــری اصیــل محســوب
میشــود کــه شــخصیت شــخص را نشــان دهــد و بتــوان گفــت ایــن اثــر متفــاوت از آثــار قبلــی
اســت؛ یعنــی دارای درج ـهای از ابتکاراســت .در مقابــل ،نظامهــای مبتنــی بــر اصالــت منفعــت

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

کــه بیشــتر از منظــر اقتصــادی و درآمدزایــی بــه اثــر توجــه میکننــد و هــدف حمایــت از آثــار را
کســب درآمــد و گــردش مالــی میداننــد و بــه گســترش علــم و فرهنــگ توجــه زیــادی ندارنــد،
معتقدنــد کــه اثــر تنهــا نبایــد کپــی باشــد و دیگــر صحبــت از شــخصیت پدیدآورنــده بــه میــان
نمیآیــد (حکمتنیــا .)317 :1387 ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه «در نظــام کام ـنال ،1انــدك
تغییــری در اثــر ،نشــانه جدیــد بــودن محســوب شــده و از آن حمایــتمیشــود ولــی در نظامــی
کــه مبنــای حمایــت از مالکیــت فکــری ،شــخصیت پدیدآورنــده اســت،میــزان تغییــر بایــد قابــل
توجــه باشــد» (جعفــری.)1393 ،
ً
در مــورد شــرط عینیــت یــا محســوس بــودن نیــز بایــد گفــت کــه اساســا ایــن امــر یــک قاعــده
کلــی ثابــت شــده در حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری و قانــون حمایــت از حقوق مؤلفــانّ ،
مصنفان
و هنرمنــدان اســت کــه یــک اید هپــرداز تــا زمانــی کــه ذهنیــات خــود را بهصــورت محســوس ایجــاد
نکــرده و قابــل درک بــرای دیگــران نســاخته اســت ،نمیتوانــد بــر مبنــای قواعــد حقــوق مالکیــت
فکــری علیــه شــخصی کــه همــان ایــده را پیادهســازی و وارد چرخــه تولیــد نمــوده ،مــورد حمایــت
واقــع شــود.
نتیجــه ایــن دو شــرط آن اســت کــه اثــری کــه اصالــت نداشــته یــا در حــد و انــدازه ایــده صــرف
باقــی مانــده اســت ،قابــل حمایــت نیســت و پدیدآورنــده آن از حقــوق مــادی و معنــوی قانونــی
بیبهــره خواهــد بــود .ایــن دو شــرط ،شــروطی هســتند کــه بالاســتثنا مــورد پذیــرش نظامهــای
حقوقــی مختلــف قــرار دارنــد ّامــا آیــا صــرف رعایــت ایــن دو شــرط در جامع ـهای غایتگــرا ماننــد
جامعــه ایــران کــه بــر مبنــای اخالقیــات و دســتورات مذهبــی بنــا شــده اســت ،بــرای حمایــت از
اثــر و پدیدآورنــده آن کافیســت یــا اثــر بایــد بــه امــور دیگــری نیــز پایبنــد باشــد؟ ا گــر ایــن دو شــرط را
کافــی ندانســته و مقرراتــی از بــاب محتــوای اثــر بــرای امــکان حمایــت وضــع گــردد ،آیــا ایــن وضــع
مقــررات در تعــارض بــا اصــل آزادی عقیــده و بیــان نیســت؟
آموزههــای دیــن اســام و ســیره رســول ا کــرم آزادی بیــان را تأییــد کــرده و نهتنهــا در تنافــی
بــا آزادی عقیــده افــراد نبــوده اســت ،بلکــه بــرای عقایــد مختلــف تــا زمانــی کــه قصــد اغــوا و گمــراه
کــردن دیگــران را نداشــته باشــند ،احتــرام قائــل اســت و «بــر اســاس شــواهد و قرایــن موجــود در
ادیــان الهــی و بهخصــوص دیــن مبیــن اســام ،دیــن منـ ّـزه و ّ
مبــرا از آن اســت کــه عقیــدهای را بــر
مــردم تحمیــل کنــد چــرا کــه احتیاجــی بــه اعمــال زور و خشــونت در پذیــرش خــود نــدارد و ایــن
مســئله ّ
متخــذ از متــن تکویــن اســت و چنانچــه شــار ع اراده تحمیــل و معتقــد نمــودن جبــری
افــراد را داشــت ،تکوینـ ًـا ایــن کار را انجــام مـیداد .فلــذا قطعـ ًـا دیــن بــا ّ
توســل بــه روشهای ســلبی
خشــونتآمیز هماننــد تکفیــر و تحریــم ،افــراد را دعــوت بــه عقیــدهای نمیکنــد» (علیا کبــری
1. Common Law
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مقاله علمی _ پژوهشی

بابوکانــی و طبیبــی.)39 :1395 ،
شــهید مطهــری نیــز معتقــد اســت میــان آزادی تفکــر و آزادی عقیــده و بــه تبــع آن ،آزادی
ّ
بیــان ،تفــاوت اســت .بــه بیــان ایشــان« ،آزادی تفکــر ناشــی از همــان اســتعداد انســانی بشــر اســت
ً
کــه میتوانــد در مســائل بیندیشــد .ایــن اســتعداد بشــری حتمــا بایــد آزاد باشــد .پیشــرفت و
ّ
خصوصیــت دیگــری دارد و میدانیــد
تکامــل بشــر در گــرو آزادی فکــر اوســتّ .امــا آزادی عقیــده
ّ
کــه هــر عقیــدهای ناشــی از تفکــر صحیــح نیســت .منشــأ بســیاری از عقایــد ،یــک سلســله عادتهــا
و تقلیدهــا و ّ
تعصبهاســت .عقیــده بــه ایــن معنــا ،نهتنهــا راهگشــا نیســت ،بلکــه بــه عکــس،
نوعــی انعقــاد اندیشــه بــه حســاب میآیــد؛ یعنــی فکــر انســان در چنیــن حالتــی بــه عــوض اینکــه
ّ
بــاز و فعــال باشــد ،بســته و منعقــد شــده اســت و در اینجاســت کــه آن قــوه مقـ ّـدس تفکــر بــه دلیــل
ایــن انعقــاد و وابســتگی در درون انســان اســیر و زندانــی میشــود .آزادی عقیــده در معنــای اخیــر
نهتنهــا مفیــد نیســت ،بلکــه زیانبارتریــن تأثیــرات را بــرای فــرد و جامعــه بــه دنبــال دارد  ...هــر
مکتبــی کــه بــه ایدئولــوژی خــود ایمــان داشــته باشــد ،ناچــار بایــد طرفــدار آزادی اندیشــه و آزادی
ّ
(مطهــری 7 :1372 ،و .)8
تفکــر باشــد»
ّ
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و همچنیــن بــا تأ کیــد مجــدد بــر کارکــرد آثــار ادبــی و هنــری بــر
توســعه فرهنگــی جوامــع ،بایــد پذیرفــت کــه ایــن آثــار بــرای آنکــه بتواننــد بــه عنــوان یــک پدیــده
مــورد حمایــت قــرار گیرنــد ،بایســتی شــرایط و الزامــات قانونــی را رعایــت کننــد و ایــن حکــم،
تداخلــی بــا اصــل آزادی اندیشــه و بیــان نخواهــد داشــت .بیشــک ،توزیــع هــر چــه وســیعتر
اطالعــات در ســطح جامعــه بــرای فراهــم آوردن امــکان مشــارکت شــهروندان در فعالیتهــای
اجتماعــی ،ازجملــه پیششــرطها و شــاخصههای تحقــق دموکراســی و توســعه جامعــه اســت.
هــر قــدر دموکراس ـیها فرا گیرتــر و مشــارکتیتر میشــوند ،بــه همــان میــزان بــر کمیــت و کیفیــت
ً
اطالعــات در دســترس شــهروندان افــزوده میشــود و متقابــا ،هــر قــدر بــر کمیــت و کیفیــت
اطالعــات در دســترس شــهروندان افــزوده میشــود ،دموکراس ـیها فرا گیرتــر و مشــارکتیتر
میشــوند (نمــک دوســت تهرانــی.)1382 ،
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بحث و نتیجهگیری
در کنــار تمــام دالیــل جامعهشناســی ،اخالقــی و فلســفی مطــرح شــده در مــورد امــکان حمایــت
از هنــر بــه نحــو مطلــق کــه بهمثابــه دلیلــی بــر رد حمایــت کاال گونــه (بــه صــرف تولیــد درآمــد) از اثــر
ادبــی و هنــری مطــرح شــد ،بایــد اصــول فقهــی و حقوقــی مرتبــط را نیــز لحــاظ کــرد .ایــن اصــول
بهخوبــی مــا ک حمایــت را مشــخص کــرده و هــم بــه پدیدآورنــده و هــم بــه مخاطــب کمــک
شــایانی در تولیــد و بهر هبــرداری از آثــار ادبــی و هنــری میکنــد .ا گــر ایــن مال کهــا رعایــت گــردد،

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

دیگــر شــاهد سانســورهای گاهوبیــگاه نخواهیــم بــود.
در رأس اصــول فقهــی و حقوقــی ،اصــول مشــروعیت و دارا بــودن منفعــت عقالیــی بایــد مــدّ
نظــر قــرار گیــرد .در جامعــه اســامی کــه جامعـهای اخــاق محــور و دارای رویکــرد کمالطلبــی در
مــورد انســان اســت ،آثــار ادبــی و هنــری بایــد بیشــتر از ُبعــد معنــوی و فرهنگــی و نهتنهــا از منظــر
اقتصــادی و درآمدزایــی بــه آن توجــه شــود و بــا نــگاه اقتصــادی صــرف نیــز تولیــد اثــر فرهنگــی بایــد
دارای منفعــت عقالیــی مشــروع باشــد .بــه همیــن منظــور اســت کــه فقهــا معتقدنــد بــرای اینکــه
چیــزی «مــال» باشــد ،بایــد منفعــت حــال داشــته و چیــزی کــه منفعــت حــرام یــا منفعــت حــال
ً
غیرمقصــود عقالیــی دارد اساســا مــال نبــوده و قابــل حمایــت نیســت.
ّ
در ادبیــات حقــوق اســامی ،منفعــت عقالیــی بــه دو نــوع ّ
محرمــه و محللــه تقســیم شــده
ّ
محللــه قابــل حمایــت اســت .منافــع ّ
محرمــه منافعــی هســتند کــه بــه دالیــل
کــه فقــط منافــع
شــرعی مــورد تحریــم و ممنوعیــت قــرار گرفتــه اســت ماننــد غنــای مهیــج بــه فســاد و روابــط
جنســی ناســالم کــه حرمــت آن بــه ادلــه شــرعی متقیــن اســت؛ بنابرایــن ،شــیخ انصــاری معتقدنــد
ّ
خریدوفــروش چیــزی جایــز اســت كــه «منفعــت محللــه مقصــوده» داشــته باشــد.
همیــن مؤلفــه در فقــه اســامی باعــث شــده تــا بســیاری از کتابهــا و آثــار هنــری ایجــاد
شــده در جامعــه اســامی بــا حرمــت فقهــی مواجــه گردنــد و در ایــن خصــوص میــان فقهــا اجمــاع
وجــود دارد .از بــاب مثــال ،فقهــای بزرگــی چــون شــیخ مفیــد ( 1410ه.ق ،)588 ،شــیخ طوســی
ّ
ّ
( 1387ه.ق ،)30 ،2 ،علمــه حلــی ( 1410ه.ق )357 ،1 ،و دیگــران تــا معاصریــن بــر حرمــت
حفــظ کتابهــای ضــال نظــر دادهانــد .برخــی نیــز بــر حرمــت ایــن کتابهــا نظــر داده ولــی
حفــظ و نگهــداری آن را بهکلــی حــرام ندانســتهاند .ایــن گــروه از حیــث لــزوم پاســخگویی بــه ایــن
ّ
کتابهــا ،حفــظ کتابهــای ضالــه توســط اهــل علــم را حــرام ندانســته ولــی بــرای غیرمتخصــص،
مطالعــه و حفــظ آن را ماننــد ســایر فقهــا حــرام میداننــد (فاضــل لنکرانــی .)203 :1379 ،از تأ کیــد
ً
مســتمر و همیشــگی فقهــا بــر حرمــت حفــظ و نگ ـهداری کتابهــای ضــال قطعــا میتــوان بــه
ایــن مهــم دســت یافــت کــه درســت اســت کــه حکــم اصلــی حرمــت ،مربــوط بــه حفــظ و نگهداری
کتابهــای ضــال اســت ،لیکــن بــه طریــق اولــی ،تألیــف و نــگارش ایــن کتابهــا نیــز جایــز نبــوده
و ایــن آثــار قابــل حمایــت نخواهنــد بــود.
نکتــه مهــم دیگــر ،اصــل حفــظ نظــم عمومــی و اخــاق حســنه در آثــار ادبــی و هنــری اســت،
هــر چنــد بــرای ارج نهــادن بــه دســتاوردهای بشــر و پیشــرفت جامعــه بایــد از آثــار ادبــی و هنــری
حمایــت شــود ،امــا ایــن حمایــت بایــد در ســایه لــزوم حفــظ نظــم عمومــی و اخــاق حســنه ،بــه
عنــوان مؤلفـهای کــه متضمــن ذات ،حیثیــت و منافــع مــادی و معنــوی جامعــه اســت ،صــورت
پذیــرد .ا گــر در یــك اثــر ،محتــوا ،تصویــر یــا عالئمــی بــه کار گرفتــه شــود کــه ازنظــر عــرف جامعــه ،در
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مقاله علمی _ پژوهشی

مخالفــت صریــح یــا ضمنــی بــا اخــاق حســنه ،نظــم ،امنیــت ،ســامت و آرامــش اجتماعی باشــد،
بایــد از عرضــه یــا اجــرای آن ممانعــت بــه عمــل آیــد .بــه تعبیــر (بلخــاری )1389 ،ممکــن اســت
یــک اثــر هنــری ،ازنظــر فــرم و ســاختار ،زیبــا محســوب شــده ّامــا ازنظــر اخالقــی ،قبیــح شــناخته
شــود و بــه تعبیــری ،ارزیابــی زیباشــناختی اثــر بــا ارزیابــی اخالقــی آن متفــاوت باشــد .در حقیقت،
ً
مخاطــب اثــر هنــری میتوانــد از یــک منظــر کامــا فرمالیســتی بــه آن نگریســته و بــر ایــن بنیــاد،
ً
ـناختی
آن را تحلیــل کنــد یــا از منظــری کامــا متفــاوت ،مبتنــی بــر آموزههــای دینــی و زیباییشـ
ِ
ً
ارزشــی بــه آن بنگــرد کــه در ایــن صــورت ،قطعــا نتایــج متفــاوت خواهــد بــود و در حالــی کــه
برخــی متفکــران ،وجــوه زیباییشــناختی و اخالقــی اثــر هنــری را متمایــز میداننــد ،ناقــدان و
ً
اندیشــمندان دیگــری ایــن دو را کامــا مرتبــط بــا هــم دانســته و اثــر را بــا در نظــر داشــتن هــر دو
ســاحت ارزیابــی میکننــد .از دیــدگاه اینــان ،اخــاق و زیباییشناســی بــر هــم منطبــق هســتند.
ّ
بــر اســاس همیــن تفکــرات و غایتگرایــی و کمالطلبـ ِـی سیســتم حقوقــی در ایــران،
نهادهــای قانونگــذاری در ایــن زمینــه فعالیتهایــی را شــروع نمودهانــد و نمونــه ایــن تفکــر در
نظــام جمهــوری اســامی ایــران را میتــوان در برخــی ّ
مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
دیــد کــه بــرای مثــال ،هــدف از نشــر کتــاب را اعتــای فرهنــگ دینــی و ملــی در جامعــه از طریــق
توســعه دانــش و نهادینــه کــردن ارزشهــای اســامی ،ایرانــی و انقالبــی بــا تأمیــن آزادی نشــر
کتــاب ،حفــظ حرمــت و آزادی قلــم ،صیانــت از جایــگاه واالی علــم ،اندیشــه و ایمــان دینــی و
همچنیــن ایجــاد زمینــه مناســب بــرای حضــور مؤثــر در عرصــه جامعــه جهانــی دانســته اســت
(مصوبــه اصالحــی اهــداف و سیاسـتها و ضوابــط نشــر کتــاب .)1ایــن ّ
ّ
مصوبــه آزادی را در قیــودی
ّ
ّ
بــه رســمیت شــناخته و خلقیــت و تفکــر را از جانــب ســه حــوزه «دیــن و اخــاق»« ،سیاســت و

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

286

اجتمــاع»« ،حقــوق و فرهنــگ عمومــی» بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت .انتظــار میرفــت
ایــن ّ
مصوبــه بــا ترســیم چارچوبــی بــرای فعالیــت هنرمنــدان ،از پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری
حمایــت و بــه حقــوق و تکالیــف قانونــی آنــان دربــاره مخاطبــان توجــه کنــد؛ لیکــن بــه جــای طــرح
ّ
معیارهایــی بــرای شناســایی آثــار مفیــد و قابــل حمایــت کــه در پدیدآورنــده انگیــزه خلقیــت و
آفرینــش آثــار نــو و اصیــل ایجــاد کنــد ،بــا بیــان محدودیتهــای پدیدآورنــدگان و مــوارد منــع
انتشــار ،راه را بــرای اعمالنظرهــای ســلیقهای بــاز گذاشــته اســت.
در حــوزه دیــن و اخــاق ،از مــواردی چــون تبلیــغ و ترویــج الحــاد ،توهیــن بــه مقدســات
اســام ،ترویــج مذاهــب منحــرف ،ترویــج خرافــات و غیــره یــاد شــده اســت .در حــوزه سیاســی
و اجتماعــی ،توهیــن و تخریــب امــام خمینــی (ره) و رهبــری و مســئوالن نظــام ،تبلیــغ علیــه
قانــون اساســی ،برانگیختــن جامعــه بــه قیــام علیــه نظــام ،ترویــج گروههــای محــارب و
ّ .1
مصوب جلسه  ٦٦٠مورخ  1389/١/٢٤شورای عالی انقالب فرهنگی
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عناصــر ضــد انقــاب ،تبلیــغ علیــه منافــع و امنیــت ملــی ،اخــال و تشــکیک در وحــدت ملــی و
تمامیــت ارضــی کشــور ،ترویــج و تبلیــغ روحیــه خودباختگــی ،تبلیــغ صهیونیــزم و انــواع دیگــر
ّ
نژادپرســتی و تحریــف وقایــع مهــم و مســلم تاریخــی ایــران و اســام بــه عنــوان محدودیــت نــام
بــرده شــده اســت .درنهایــت ،در حــوزه حقــوق و فرهنــگ عمومــی ،مــواردی از قبیــل توهیــن و
تمســخر زبــان ،فرهنــگ و هویــت اقــوام و اقلیتهــای دینــی و قومــی ،افشــای غیرقانونــی اســناد
طبقهبندیشــده کشــوری و لشــکری و تخریــب هویــت زبــان ملــی از محدودیتهــای ایــن حــوزه
توصیــف شــده اســت.
بههرحــال ،هــر چنــد بیــان ایــن مــوارد بهخوبــی بیانگــر شــیوه سیاســتگذاری کشــور اســت و
در ســایر اســناد مرتبــط بــا آثــار نمایشــی ،موســیقایی و ّ
تجســمی نیــز نظایــر ایــن محدودیتهــا
دیــده میشــود .انتظــار مـیرود بــا تجدیدنظــر بــر ایــن مقــررات و قوانیــن و همچنیــن بــا درج ایــن
مال کهــا و اصــول در قوانیــن مرتبــط بــا مالکیــت ادبــی و هنــری ،فضــای شــفافتری پیــش روی
جامعــه عالقهمنــد بــه ادبیــات و هنــر قــرار گیــرد.
بشــر از دیربــاز بــرای تخلیــه انرژیهــا و احساســات مثبــت و منفــی خــود و همچنیــن بهمنظــور
رشــد و اشــاعه علــم بــه تولیــد آثــار ادبــی و هنــری پرداختــه اســت لیکــن ایــن آثــار در هیــچ زمانــی
بهانــدازه عصــر حاضــر ،دارای قابلیــت اثرگــذاری وســیع بــر جامعــه نبــوده اســت .جوامعــی کــه بــه
دنبــال رســیدن بــه توســعه همهجانبــه هســتند ،بایــد نگــرش خــود بــه انســان را تغییــر داده و او
را بــه عنــوان یــک موجــود فرهنگــی بپذیرنــد و بداننــد کــه تعامــل هنــر بــا توســعه امــری دوســویه
اســت و هنــر ،همانطــور کــه از ســویی زمینهســاز و علــت توســعه در ابعــاد مختلــف جامعــه
اســت ،در دیگــر ســو ،معلــول آنهــا نیــز هســت.
نقــش بیبدیــل هنــر در فرهنگســازی و توســعه علمــی باعــث شــده تــا حمایــت از آثــار ادبــی
و هنــری بــا وا کنشهــای مثبــت و منفــی همــراه شــود :برخــی بــا اســتناد بــه ایــن نقــش ،حمایــت
حقوقــی از پدیدآورنــدگان در قالــب حقــوق مؤلــف را سـ ّـدی در برابــر دســتیابی جامعــه بــه اثــر
میداننــد و در مقابــل ،برخــی بــا اســتناد بــه همیــن نقــش ،بــه دنبــال برقــراری حــق مالکیــت
بــرای هنرمنــد هســتند تــا بتوانــد از آنچــه آفریــده ،بهــره مـ ّ
ـادی نیــز ببــرد .ایــن نقــش همچنیــن
باعــث شــده تــا برخــاف دســتگاههای حقوقــی ســرمایهداری کــه هــر فعالیتــی کــه موجــب تولیــد
ثــروت یــا توزیــع آن شــود را مــورد حمایــت قــرار میدهنــد و در شــاخه آثــار ادبــی و هنــری ،بــا
محــور آزادی انســان از هــر نــوع ارزش و غایــت اخالقــی و پایبنــدی بــه لذتگرایــی و ارضــای
خواهشهــای نفســانی ،هــر نــوع اثــر ادبــی و هنــری را مــورد حمایــت قــرار میدهنــد ،در سیســتم
حقــوق اســامی ،در حــوزه ایــن آثــار بــا توجــه بــه غایتگرایــی و ارزشمحــوری سیســتم و نیــز بــا
توجــه بــه تأثیــر مســتقیم و مــداوم ایــن آثــار بــر انســان و نیــز متعــدی و متجــاوز بــودن آن ،طبــق
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موازینــی هدفمنــد از پدیدآورنــدگان حمایــت میشــود تــا از ســویی آثــار ارزشــمند مــورد حمایــت
واقــع شــوند و از ســوی دیگــر ،مانــع تولیــد آثــار دارای مفاســد فرهنگــی یــا بــدون ارزش هنــری
ً
و فرهنگــی شــوند .البتــه مــراد ایــن نیســت کــه مثــا سانســور یــا نهادهــای دولتــی صادرکننــده
مجــوز تقویــت شــود بلکــه مــراد ایــن اســت کــه بــا توجیــه اصــل عــدم حمایــت از مطلــق آثــار ادبــی
و هنــری ،جریــان فکــری و مال کاتــی را متوجــه پدیدآورنــدگان و حمایتکننــدگان نمایــد تــا در
پرتــو ایــن الزامــات ،تولیــد آثــار ادبــی و هنــری بــر مبنــای مشــروعیت و منفعــت عقالیــی مشــروع
صــورت گیــرد .بــا ایــن توجیــه اســت کــه هنرمنــد متعهــد بایــد تــاشکنــد بــا مطالعــات علمـی و بــا
روشــی آ گاهانــه ،ابتــدا کاســتیهای فرهنگــی را شناســایی کنــد و ســپس بــه تولیــد اثــر بپــردازد.
همچنیــن اعتقــادات ،باورهــا ،عــادات ،رســوم و کارکردهــای فرهنگــی جامعــه خــود را کــه نقشــی
بســیار ســازنده و ارزشــمند در اســتحکام جامعــه و زیباییهــای زندگــی انســان دارد ،شناســایی
کــرده و ضمــن شــناخت آنهــا ،در حــد تــوان خــود ،بــا طــرح ایــن پدیدههــا در آثــار هنــری ،در
انتقــال آنهــا بــه نس ـلهای بعــدی کوشــا باشــد.
بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ،شایســته اســت مســئوالن سیاســتگذاری در امــور فرهنگــی بــا
توجــه بــه مال کهــای اصولـ ِـی دینــی و نــه بــا اعمــال ســلیقه شــخصی ،بــه طــرح و تدویــن مال کهــا
و معیارهایــی بپردازنــد کــه بــا اســتناد بــه آنهــا بتــوان اثــر ادبــی و هنــری قابــل حمایــت را از اثــری
کــه منفعتــی بــر آن بــار نیســت تمایــز داد و بــا ّ
توســل بــه همیــن امــر ،حــدود حقــوق و تکالیــف
ّ
پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری و مخاطبــان آثــار را مشــخص کــرد .ا گــر بــه چنیــن مقصــودی
نائــل شــویم ،نیــازی بــه برخوردهــای سانســورگونه نخواهــد بــود و هنرمنــد از ابتــدا میدانــد کــه
بایــد در کــدام مســیر حرکــت کنــد.
منابع و مآخذ
ارژنــدی ،عبــداهلل (« .)1386جامعهشناســی هنــر (قســمت اول :اصــل و منشــأ هنرهــای زیبــا و بررســی
جامعهشــناختی آن)» ،رهپویــه هنــر ،شــماره .47-54 :2
انصــاری ،مرتضــی ( 1415ه.ق) .کتــاب المکاســب ،جلــد دوم ،قــم :كنگــره جهانــى بزرگداشــت شــیخ
اعظــم انصــارى.
بلخاری قهی ،حسن ( .)1394جامعهشناسی اخالقی هنر ،تهران :سوره مهر.
بلخــاری قهــی ،حســن (« .)1389نقــش اخالقــی هنــر در تعالــی فرهنگــی» ،فصلنامــه راهبــرد فرهنــگ،
شــماره  10و .145-178 ،11
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بنیانیان ،حسن ( 1387الف) .ایدهپردازی برای فرهنگسازی ،چاپ پنجم ،تهران :سوره مهر.
بنیانیان ،حسن ( 1387ب) .رسالت امام جمعه و کاربرد هنر در تبلیغ ،تهران :سوره مهر.

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

پا کیــزه ،علــی (« .)1394بررســی تأثیــر شــیوه آموزشــی تلفیقــی هنــر بــر خالقیــت و یادگیــری دانشآمــوزان
پســر ســال اول دبســتان» ،فصلنامــه توســعه آمــوزش جندیشــاپور ،شــماره .52-60 :6
جعفــری ،علــی (« .)1393بررســی حقوقــی ضابطــه اصالــت آثــار ادبــی و هنــری (همــراه بــا نقــد رأی دادگاه
شــعبه  1083دادگاه عمومــی کیفــری تهــران)» ،دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،شــماره .15-36 ،65
جاللــی ،محمــد و الدن حیــدری (« .)1391نظــم عموم ـی و حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری» ،حقــوق
پزشــکی (ویژهنامــه حقــوق مالکیــت فکــری).11-43 ،
حکمتنیا ،محمود ( .)1387مبانی مالکیت فکری ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ّ
حلی ،حسن ( 1410ه.ق) .إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان ،جلد اول ،قم :جامعه مدرسین.
دقیقــی ماســوله ،زهــرا و محمدصــادق اللهیــاری (« .)1396تحلیــل روابــط بیــن شــاخصهای بهــرهوری
علمــی و شــاخصهای توســعه در آســیا (بــا اســتفاده از تكنیــك همبســتگی كانــون)» ،پژوهشنامــه
علمســنجی ،شــماره .67-84 :3
رهنورد ،زهرا (« .)1380جامعهشناسی هنر و نقش ایدئولوژی» ،هنرهای زیبا ،شماره .4-10 :9
زرکالمّ ،
ستار ( .)1387حقوق مالکیت ادبی و هنری .تهران :سمت.
شــا کری ،زهــرا و میثــم اســماعیلی یدکــی (« .)1396بررســی تطبیقــی اســتثنای اســتفاده آموزشــی در
حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری» ،دانــش حقــوق مدنــی ،شــماره .19-30 :6
طوســی ،محمــد ( 1387ه.ق) .المبســوط فــی فقــه اإلمامیــه .جلــد دوم ،چــاپ ســوم ،تهــران :المكتبــه
المرتضویــه إلحیــاء اآلثــار الجعفــری.
عباســی ،محمــود؛ محمــد معیــن اســام و فــروزان ا کرمــی ( .)1394جایــگاه و چالشهــای ایــران در
حمایــت بینالمللــی از حقــوق مالکیــت آثــار ادبــی و هنــری .حقــوق پزشــکی (ویژهنامــه حقــوق
مالکیــت فکــری) ،شــماره .11-46 :9
علیا کبــری بابوکانــی ،احســان و مرتضــی طبیبــی ( .)1395وا کاوی احــکام فقهــی ـ حقوقــی رســانه
گمراهــی (رویکــرد تحلیلــی انتقــادی) .تهــران :مجــد.
فاضــل لنکرانــى ،محمــد ( 1379ه.ش) .تفصیــل الشــریعه فــی شــرح تحر یــر الوســیله :المكاســب
المحــرم .قــم :مرکــز فقــه االئمــه االطهــار.
مفیدّ ،
محمد ( 1410ه.ق) .المقنعه .قم :جامعه مدرسین.

ّ
محمدپــور دهکــردی ،ســیما؛ رضــا ا کبریــان و شــهین اعوانــی ( .)1388نســبت میــان عقالنیــت و کرامــت
ّ
انســان در فلســفه ملصــدرا و کانــت ،معرفــت فلســفی ،شــماره .11-36 : 46
مطهری ،مرتضی ( .)1372پیرامون انقالب اسالمی ،چاپ نهم ،تهران :صدرا.
نمــك دوســت تهرانــی ،حســن ( .)1382آزادی اطالعــات و حــق دسترســی :بنیــان دموکراســی ،مجلــس و
پژوهــش ،شــماره .63-108 :10
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Scientific-Research Article

سیاستهای بازاریشدن علوم انسانی
بعد از انقالب اسالمی ایران
■ سردار فتوحی

1

چکیده
در دهـۀ نخسـت پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران ،موجـی عظیـم در مخالفـت بـا علـوم انسـانی ایجـاد شـده
بـود و بـه سـه سـال تعطیلـی علـوم انسـانی منتهـی شـد .ایـن مخالفـان معتقـد بودنـد ایـن علـوم مبنـای
ّ
مادیاندیشـی دارنـد؛ امـا امـروزه بعـد از  35سـال از بازگشـایی آن ،ایـن علـوم بیـش از هـر دورۀ تاریخـی در

ایـران بهسـمت ّ
مادیاندیشـی حرکـت کردهانـد و خـود علـوم انسـانی بـه کاال تبدیـل شـده یـا بهعبارتـی
بـازاری شـد ه اسـت .ایـن پژوهـش بـه دنبـال ایـن پرسـش اسـت کـه« :وضعیـت بازاریشـدن علـوم انسـانی
چگونـه اسـت و چـه سیاسـتهایی دراینخصوص عملیاتی شـدهاند؟»با توجه به ماهیـت موضوع ،روش
تحقیق در این پژوهش ،تحلیل تاریخی و شـیوۀ گردآوری دادهها ،اسـنادی اسـت .این پژوهش بهصورت
سیاسـتهای مرتبـط بـا آن را بـا دقـت بحـث و
روشـمند و منسـجم ،وضعیـت بازاریشـدن علـوم انسـانی و

بررسـی کرده اسـت .یافتههای پژوهش نشـان میدهند که بازاریشـدن ،در قالبهای مختلفی همچون
افزایـش پذیـرش دانشـجوی پولـی بهویـژه در مقطـع تحصیلات تکمیلـی ،افزایـش اسـتادان حقالتدریس،
تبصرهها و شروط منتهی به درآمد و همچنین پژوهشهای پولی رخ داده که در این پژوهش ،بهتفکیک
درب�ارۀ آنه�ا بح�ث شدـه اس�ت .همچنی�ن نتایج کلی نش�ان میدهن�د که سیاسـتهای بازاریشـدن علوم
مختلـف بعـد از انقلاب (چـپ و راسـت) نبودهانـد.
انسـانی ،تابـع سیاسـتهای دولتهـای
ِ
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مقدمه
بازار شـامل تمام خریداران و فروشـندگانى اسـت که در حال دادوسـتد کاالها یا خدمات خاصى
(ازجملـه آمـوزش) هسـتند (کاتلـر .)18 :1396 ،در نظـر سـندل ( ،)23 :1395بازاریشـدن عبـارت
اسـت از تبدیـل خدمـات یـا رفتـار و آموزشـی خـاص بـه پـول .بـه ایـن معنـا آمـوزش و تحصیـل
دانشـگاهی ،خصوصـی و پولـی میشـود .همچنیـن کانیکـو )6 :2005( 1در مقالـهای باعنـوان
«بازاریشـدن آموزش عالی» ،2تعریفی که از بازاریشـدن ارائه میدهد ،شـامل هرگونه دریافت
و پرداخـت هزینـه بهدلیـل آمـوزش ،تحصیـل و یـا پژوهـش در رشـتههای دانشـگاهی اسـت.
برپایـۀ تعریـف کانیکـو ( )2005از بازاریشـدن ،میتوانیـم بگوییـم کـه بازاریشـدن علـوم انسـانی
بـه معنـای کسـب درآمـد یـا پرداخـت هزینـه بهدلیـل تحصیـل ،آمـوزش و پژوهـش در رشـتههای
علـوم انسـانی 3اسـت؛ ّامـا مطابـق ایـن تعاریـف ،بهخدمتگرفتن متون علوم انسـانی بـرای تولید
یکـردن علـوم انسـانی بنامیـم ،بلکـه میتوانیـم نـام آن را
کاال و کسـب پـول را نمیتوانیـم بازار 
تجاریس�ازی عل�وم انس�انی بگذاریمـ .بـا نگاهـی بـه تاریـخ علـوم انسـانی در ایـران میتوانیـم
بگوییـم کـه در رویکـرد حا کمیـت تا وقوع انقالب اسلامی ( ،)1357عالوه بـر اینکه نقش «تربیتی
و کنترلبخشـی» بـرای علـوم انسـانی قائـل شـدهاند ،تجاریسـازی نیـز از محتـوای ایـن علـوم
توقـع میرفـت؛ چنانکـه از همـان ابتـدا امـار ،اقتصـاد ،حقـوق ،جغرافیـا و ...در نسـبتی عمیـق
بـا اهـداف حا کمیـت ،جامعـۀ ایرانـی را دربرگرفـت و میتوانیـم از مـوارد آن اصلاح نظـام مالیاتـی،
مرگومیر ،امارگیری از نفوس و داراییها و شـغل و جایگاه افراد را برشـمریم .درواقع ،نخسـتین
امارگیـری ،در سـال  1231و اواخـر صـدارت میرزاآقاخـان نـوری بـود .در آن سـال جمعیـت ،تعـداد
منازل و سـاختمانهای شـهر تهران شـمارش شـدند (سپهسـاالر ،1252 ،بند  .)11 :31در دوران
پهلـوی نیـز آمـوزش بهعنـوان کلیـد مفقـودۀ توسـعه و پیشـرفت ایـران قلمـداد شـد و نهادهـای
آموزشـی (مـدارس ،پادگانهـا ،دانشـگاهها و )...بهعنـوان بنیـان توسـعه و پیشـرفت مبتنـی بـر
نظـارت و پایـش حا کمیـت در نظـر گرفتـه شـدند (فاضلـی و فتوحـی .)166 :1397 ،محمدعلـی
فروغـی ،نخسـتوزیر ایـران ( ،)1304-1305چنیـن مینویسـد« :بایـد کاری کـرد کـه ملـت ایـران،
سـود و لیاقـت پیـدا کنـد ...ا گـر بپرسـید چـه بایـد کـرد و چـاره چیسـت ،بیتأمـل عـرض میکنـم
1. Kaneko
2. Marketization of Higher Education
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 .3طبق بسیاری از تعاریف ،علوم انسانی علومی است که سوژه و ابژۀ آن انسان است (میلر .)195 :1382 ،این انسان ،انسانی
فردی است و رشتههایی که در ذیل آن قرار میگیرند شامل روانشناسی ،زبانشناسی ،مجموعۀ ادبیاتها ،الهیات و
عرفان ،حقوق ،علوم تربیتی ،مدیریت ،فلسفه ،تاریخ و جغرافیا هستند ّاما علوم اجتماعی شامل سه رشتۀ جامعهشناسی،
علومسیاسی و مجموعۀ علوم اقتصاد است که انسان را نه فردی بلکه اجتماعی در نظر میگیرند؛ لذا علوم انسانی و اجتماعی
از هم منفکاند ولی در ایران علوم اجتماعی نیز ذیل علوم انسانی اسم برده میشود؛ بهعبارتدیگر ،در کشور ما مراد از
علومانسانی ،علوم انسانی و علوم اجتماعی است که پژوهش حاضر بر آن واقف است.

سیاستهای بازاریشدن علوم انسانی بعد از انقالب اسالمی ایران

کـه بایـد ملـت را تربیـت کـرد .البتـه ،اهمیـت تنظیـم مالیـه و تقویـت قشـون و ترقـی اقتصادیات را
از نظـر نبایـد دور داشـت( »...فروغـی ،1384 ،جلـد .)68-69 :2
دو نکته در وضعیت علوم انسانی تا وقوع انقالب اسالمی ( )1357حائز اهمیت بودند:
ّاول آنکـه همـواره حا کمیـت بـر برنامهریزی ،سیاسـتگذاری و تصمیمگیری برای علوم انسـانی
مسـلط بوده اسـت (فاضلی و فتوحی165 :1397 ،؛ صدیق 76 :1345 ،و .)Mohseni, 1976: 388
دوم آنکـه اخـذ علـوم انسـانی در نظـر حا کمیـت ،علاوه بـر اینکـه بـه آ گاهیبخشـی ،پایـش
و انتظـام مـردم منجـر میشـد ،بسـتری بـرای تولیـد ثـروت ،رشـد و توسـعۀ مـادی و اهمیـت بـه
زندگـی مـادی فراهـم آورد (فاضلـی و فتوحـی 162-180 :1397 ،و .)Mohseni, 1976: 388
در ایــن رویکــرد ،علــوم انســانی میتوانــد مبنایــی بــرای انباشــت ثــروت ،تجــارت،
مادیاندیشــی و توســعه و پیشــرفت مــادی تلقــیشــود .بــه یــک معنــا علــوم انســانی تجــاری
شــده ،ولــی بــازاری نشــده اســت ،چنانکــه امارهــا تــا وقــوع انقــاب اســامی ( )1357بیانگــر آن
ّ
ّ
بودنــد کــه از کمتــر از 10درصــد از کل دانشــجویان کشــور و کمتــر از 5درصــد از کل دانشــجویان
علــوم انســانی ،هزینــۀ مالــی بــرای تحصیــات دانشــگاهی گرفتــه میشــد .البتــه ا گــر علــوم
انســانی بــازاری میشــد ،چنــدان دور از ذهــن نبــود ،زیــرا هــر دو (تجاریســازی و بازاریســازی)
بــر هستیشناســی واحــدی پایهریــزی شــد ه بودنــد .چنانچــه از محتــوای علــوم انســانی انتظــار
میرفــت کــه کاال را تولیــد و کســب درآمــد کنــد (تجاریســازی) ،چنیــن انتظــاری از نهادهــای
علــوم انســانی (ماننــد تحصیــل دانشــجو ،پژوهــش و  )...نیــز تناقــض و بیجــا نخواهــد بــود
(بازاریســازی).
ت کـه علـوم
ّامـا مسـئلۀ قابلتوجـه بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران ( )1357ایـن اسـ 
مادیاندیشـی و رجحـان زندگی ّ
انسـانی موجـود را عقایـد و افـکار غربـی قلمـداد میکننـدّ .
مادی
در محتـوای ایـن علـوم بـا دیـد منفـی نگریسـته و بـه معنـای سـلب زندگـی معنـوی و حیـات پـس
از مـرگ تلقـی میشـود .برهمیناسـاس ،بـا انقلاب فرهنگـی ( ،)1359علـوم انسـانی تعطیـل شـد
و سـه سـال در علـوم انسـانی دانشـجو پذیرفتـه نشـد .هـرروزه خبرهایـی منتشـر میشـدند که در
رشـتههای علـوم انسـانی دیگـر دانشـجو پذیرفتـه نمیشـود ،چندیـن رشـته حـذف شـدهاند و یـا
پذیـرش محـدود بـه رشـتههای خاصـی اسـت:
«مـا کنکـور علـوم انسـانی برگـزار نمیکنیـم ،فـار غ التحصیلان رشـتههای علـوم انسـانی
میتواننـد در رشـتههای مهندسـی و طبیعـی امتحـان کنکـور بدهنـد» (احمـدی.)1 :1361 ،
«رشـتههای علـوم انسـانی از  100رشـته بـه  12رشـته تقلیـل پیـدا کـرده اسـت» (خـرازی،
.)19 :1361
«رشتههای علوم انسانی به  55رشته تقلیل یافته است» (موسوی اردبیلی.)1 :1362 ،
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ّامــا بــا وجــود ایــن مخالفتهــا ،رشــتههای تحصیلــی علــوم انســانی در ســال  1362بازگشــایی
شــدند .آنچــه مایــۀ بهــت و ابهــام محقــق در ایــن پژوهــش اســت ،مخالفــت یــا موافقــت بــا علــوم
انســانی نیســت ،بلکــه دو تغییــر مهــم و حائــز اهمیــت اســت:
الــف) چنانکــه گفتــه شــد ،در دهــۀ ّاول انقــاب اســامی ،نگرشــی منفــی بــه محتــوای علــوم
انســانی بهطورعــام در ایــران (بهطورخــاص در میــان حا کمیــت) وجود داشــت و برهمیناســاس،
حتــی بــه تعطیلــی کشــیده شــد؛ ولــی امــروزه بیــش از دومیلیــون دانشــجوی علــوم انســانی
در کشــور وجــود دارنــد .ا گــر امــار دانشــجویان رشــتههای مختلــف در آمــوزش عالــی را از ســال
 1362تــا  1395مقایســه کنیــم ،در علــوم انســانی بیــش از ســایر رشــتهها افزایــش بــوده اســت
(علــوم انســانی  34برابــر ،علــوم کشــاورزی و دامپزشــکی ّ ،29فنــی -مهندســی  ،21/5هنــر ،21
علــوم پزشــکی  20/6و علــوم پایــه 13/5برابــر) (ســخی 1366 ،و مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی .)1395 ،ایــن بــه معنــای تغییــر نگــرش نســبت بــه علــوم انســانی اســت کــه در
کمتــر از چهــار دهــه ،رویکــرد «نفـ ِـی پذیــرش» دانشــجوی علــوم انســانی ،جایــش را بــه «پذیــرش
انبــوه» دانشــجوی علــوم انســانی داده اســت ،چنانکــه پذیــرش دانشــجو در رشــتهای کــه مبنــای
ّ
مادیاندیشــی و زندگــی ناســوتی تلقــی میشــد ،گامــی نزدیــک بــه پذیــرش رویکــرد بازاریشــدن
علــوم انســانی اســت و خلــق مفاهیمــی ماننــد «تجاریســازی علــوم انســانی»« ،علــوم انســانی
کارآفریــن» و ...نیــز شــواهدی بــر تأییــد ایــن مواضعانــد.
ب) امــروزه از بیشــتر از یکمیلیــون و  800هــزار دانشــجوی علــوم انســانی ،هزینــۀ مالــی
دریافــت میشــود ،یعنــی نگــرش مـ ّ
ـادی بــه ترویــج علــوم انســانی غالــب اســت؛ درحالیکــه در
مادیاندیشــی و ّ
کمتــر از چهــار دهــه قبــل ،از علــوم انســانی بهدلیــل ترویــج ّ
مادیگرایــی ممانعــت
قتــر ،آنچــه دیــروز دلیــل عدممقبولیــت محتوایــی علــوم انســانی شــناخته
میشــد .بهعبارتیدقی 
مــی شــد ،امــروز دلیــل ترویــج ایــن علــوم اســت .بــه نظــر میرســد کــه شــناخت سیاس ـتهای
حکومــت و دولــت ،1راهــی بــرای رهایــی از ایــن ابهــام اســت کــه هــدف پژوهــش حاضــر اســت.
ّ
حــال پرسشــی کلــی پژوهــش ایــن اســت کــه :وضعیــت سیاسـتهای بازاریشــدن علــوم انســانی
چگونــه اســت؟
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ً
 .1در عرف عام سه مفهوم دولت ( ،)stateحکومت ( )governmentو نظام سیاسی ( )Political systemمعموال بهجای همدیگر
به کار برده میشوند .در بین صاحبنظران نیز توافق کافی دراینخصوص وجود ندارد .به عقیدۀ لمن ( )1988نظام سیاسی،
نظام فرا گیر قدرت سیاسی جامعه است که هم شامل مکانیسمهای «مشارکت روبهباال» است که بر این مبنا قدرت اجتماعی
به قدرت سیاسی تبدیل میشود و هم شامل مکانیسمهای «کنترل روبهپایین» است که از این طریق قدرتمندان ،قدرت
سیاسی را در حوزههای اجتماعی اعمال و کنترل میکنند .دولت دراینمیان ،بخشی از نظام سیاسی و برجستهترین الیۀ
آن است (لمن 817 :1988 ،به نقل از ساعی و همکاران .)1390 ،درواقع ،دولت همان دولت -ملت است ولی حکومت،
گروه خاصی از افراد است که در چارچوب دیوانساالری اداری ،دولت را اداره میکنند .حکومتهای مدرن امروز دارای
نهادهای تخصصی تصمیمسازی و اجرا کنندۀ تصمیماند .در این پژوهش ،مفهوم حکومت در مبنای عملیاتی و قراردادی
آن (جابجایی حکومت و دولت) -که در ایران مورد استفاده قرار میگیرد -به کار برده میشود.

سیاستهای بازاریشدن علوم انسانی بعد از انقالب اسالمی ایران

پیشینۀ پژوهش
بــا مــرور پژوهشهــای پیشــین درمییابیــم کــه پژوهشــی منســجم و روشــمند بــرای پاســخگویی
بــه پرســش یادشــده اجــرا نشــده اســت .تنهــا در تعــداد معــدودی از پایگاههــای خبــری و
ســخنرانیها ایــن موضــوع مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت؛ بهعنوانمثــال ،امیــن قانعــیراد
( )1393در مصاحبـهای بــا پایــگاه خبــری «فرهنــگ امــروز» معتقــد اســت کــه بازاریشــدن علــوم
بــه معنــای امــکان آمــوزش و تحصیــل در رشــتههای علمــی بــرای داوطلبــان (مشــتریان) مبتنــی
بــر پرداخــت هزینههــا (پــول) اس ـت .وی ( )1393بــر آن اســت کــه تعــداد دانشــجویان دکتــری،
متناســب بــا ظرفیــت و توانایــی دانشــگاههای ایــران نیســت ،زیــرا امکانــات و ظرفیتهــا
نســبت بــه تعــداد پذیرفتهش ـدگان محدودنــد و در برخــی از دانشــگاهها ،تعــداد دانشــجویان
کارشناسیارشــد و دکتــری در حــال نزدیکشــدن بــه همانــد .امــکان جــذب ایــن افــراد و مشــاغل
مناســب بــرای آنهــا وجــود نــدارد و نخواهــد داشــت .مشــکل بــزرگ ،نبــود مشــاغل مناســب اســت
ً
و عمدتــا دانشــجویان دکتــری را نــه بــرای مشــاغل اجرایــی ،بلکــه بایــد بــرای کارهــای آموزشــی و
پژوهشــی آمــاده کنیــم ،زیــرا ایــن بــه بیاعتبارســازی دکتــری میانجامــد .وی معتقــد اســت کــه
بخــش زیــادی از ایــن دانشــجویان بایــد پــول بدهنــد تــا بتواننــد درس بخواننــد؛ یعنــی آمــوزش
عالــی در حــال بازاریشــدن اســت و بــا شــاخص بــازاری و مالــی بــه آن پرداختــه میشــود.
برخــی از دانشــگاهها کمبودهــای بودج ـ های خــود را بــا گرفتــن دانشــجوی دکتــری بهصــورت
بدونآزمــون جبــران میکننــد .همچنیــن از طریــق قراردادهایــی کــه برخــی از ســازمانها بــا
دانشــگاهها دارنــد ،یــا خــود هزینــه را متحمــل میشــوند و یــا بــه طــرق دیگــر و بــه شــیوههایی
متفــاوت پذیــرش میگیرنــد.
درواقــع باوجوداینکــه در پژوهشهــای داخلــی بــه بازاریشــدن علــوم توجــه نشــده اســت،
ً
ولــی در تعــداد معــدودی از پژوهشهــا تجاریســازی مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه مفهومــی تقریبــا
مرتبــط بــا بازاریشــدن اســت .ازجملــه میتوانیــم بــه پژوهشــی اشــاره کنیم کــه قانعـیراد ،میری
و افشــانی ( )1395درخصــوص تجاریســازی علــوم انســانی انجــام دادهانــد .آنهــا تجاریســازی
را بــه معنــای كاربردیشــدن محتــوای علــم بهمنظــور بهبــود وضعیــت اقتصــادی و پیونــد
آن بــا صنعــت و بــازار میپندارنــد .قانع ـیراد بیــن فرهنــگ علــوم ّفنــی و فرهنــگ هنــر و علــوم
انســانی تمایــز قائــل اســت .فرهنــگ علــم ّفنــی ،فرهنگــی اســت كــه بــه منفعــت و ســودمندی
توجــه دارد ،درحالیکــه فرهنــگ هنــر و علــوم انســانی بــه امــر زیباییشــناختی توجــه دارد و
ً
اغلــب شــعار آن ،هنــر بــرای هنــر اســت و نــه هنــر بــرای بــازار .عمدتــا اصالــت هنــر زمانــی اســت كــه
ً
هنرمنــد بهدنبــال ســود ،منفعــت و بــه تعبیــری تجاریســازی نیســت .فرهنــگ علمــی معمــوال
بهدنبــال ابــداع یــك چیــز و درواقــع تجاریســازی اســت و اینكــه درنهایــت آن را بهصــورت یــک
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مقاله علمی _ پژوهشی

روش علمــی ،فــن یــا كاال عرضــه كنــد؛ ّامــا هنرمنــد میکوشــد اثــری را بیافرینــد كــه در وهلــۀ
ّاول ارضا کننــدۀ حــس و نیــاز زیباییشــناختی اســت .بهدنبــال آن ســیدجواد میــری ()1395
یپــردازد .منظــور از نكروفیلیــك ایــن
نیــز بــه جداســازی دو مفهــوم نكروفیلیــك 1و بیوفیلیــك 2م 
ّ
اســت كــه بعضــی از انســانها نمیتواننــد از یــك پدیــدۀ نشــاطآور و زنــده ،بهــره و لــذت كافــی
ّ
ببرنــد و بیوفیلیــك كســی اســت كــه میتوانــد از پدیدههــای زنــده ،بهــره و لــذت فــراوان ببــرد.
بــرای مثــال؛ در شــهر تهــران باغهــا تخریــب میشــوند و بهجــای آنهــا بــرج ســاخته میشــود.
انســان امــروز كــه در نظــام ســرمایهداری زندگــی میکنــد ،انســانی اســت كــه نمیتوانــد بــا زیبایــی
ارتبــاط برقــرار كنــد .درنتیجــه ،از ســاختن بر جهــا بهجــای بــاغ ،همچــون تبدیــل بــه پــول و
یبــرد .درواقــع ،در تجاریســازی علــوم انســانی بــه ایــن مســئله توجــه
ســرمایۀ زیادشــده لــذت م 
ً
نمیشــود كــه اساســا علــوم انســانی و بینــش جامعهشــناختی بــرای چیســت .تجاریســازی،
دوركــردن جامعهشناســان و تحلیلگــران اجتماعــی از هــدف اصلــی جامعهشناســی و نقــد قــدرت
اســت؛ قدرتــی كــه انســان را بهســمت شــیءوارگی میبــرد .همچنیــن افشــانی ( )1395در همیــن
مقالــه نوشتهاســت کــه در بحــث تجاریســازی علــوم انســانی ابهاماتــی وجــود دارنــد ،ایــن امــر
شــفاف نیســت و تعبیرهــای مختلفــی از آن میشــود .كاربردیشــدن علــم ،برقــراری ارتبــاط بــا
نیازهــای جامعــه ،كمــك بــه بهبــود وضــع اقتصــادی ،افزایــش امیــد بــه اشــتغال دانشآموختــگان
جامعهشناســی و علــوم انســانی و كمــك بــه پیشــبرد علــم بــا اســتفاده از نتایــج پژوهشهــا را
میتوانیــم ازجملــه خوبیهــای تجاریســازی بهصــورت بالقــوه مطــرح کنیــم .درهمینخصــوص
میتوانیــم بــه پژوهــش محمودپــور ( )1391بــا عنــوان «طراحــی مــدل تجاریســازی تحقیقــات
علــوم انســانی بــا تأ کیــد بــر حــوزۀ مدیریــت آموزشــی و بــا رویکــرد صنعــت مشــاورۀ مدیریت» اشــاره
کنیــم کــه یافتههــای حاصــل از آن نشــان میدهنــد کــه چالشهــای فــراروی تجاریســازی
علــوم انســانی و مدیریــت آموزشــی ،در مقوالتــی همچــون هویــت علمــی علــوم انســانی،
ناتوانمنــدی علمــی ،سیاســتگذاری ،بدانــگاری تجاریســازی و ســاختار تحقیقــات ،بهعنــوان
زمینههــای اصلــی شناســایی شــدهاند .همچنیــن بــا اســتفاده از مقــوالت عمــدۀ تغییــر در نقــش
دانشــگاهها ،ارتقــای دانشــگاهی علــوم انســانی ،سیاســتگذاری و طراحــی مجــدد ســاختارها،
نهادین هکــردن تجاریســازی ،توســعۀ بســترهای قانونــی ،شبکهســازی ،دســتیابی بــه مزیــت
رقابتــی و در چارچــوب نظریــۀ زمین ـهای مــدل بهینــۀ تجاریســازی تحقیقــات علــوم انســانی بــا
تأ کیــد بــر حــوزۀ مدیریــت آموزشــی و در چارچــوب صنعــت مشــاورۀ مدیریــت ارائــه شــدهاند.
نــوروززاده و رضایــی ( )1388در پژوهشــی بــا عنــوان «توســعۀ علمــی در جمهــوری اســامی
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1. necrophilic
2.Biophilic
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ایــران؛ ابعــاد ،موانــع و راهكارهــا» ،ابتــدا بــه شــاخصهای تولیــد علــم بهویــژه علــوم انســانی
میپردازنــد کــه ایــن شــاخصها شــامل نظریهســازی ،ثبــت اختــراع ،تعــداد مقــاالت چاپشــده
در مجــات معتبــر ،تعــداد ارجــاع بــه مقــاالت ،تعــداد کتــب ،میــزان اعتبــارات علمــی -پژوهشــی،
میــزان اختصــاص درصــدی از تولیــد ناخالــص ملــی هــر كشــور بــرای كارهــای تحقیقاتــی ،كیفیــت
مقــاالت علمــی ،چــاپ مقــاالت علمــی در مجــات معتبــر دنیــا (كــه ردهبنــدی دانشــگاهها در
كشــورها بــر ایــن اســاس اســت) ،تعــداد مرا كــز اســتعدادهای درخشــان كــه در ســطح بینالمللــی
كار میکننــد ،تعــداد دانشــجو ،نســبت تعــداد اســتاد بــه دانشــجویان ،تعــداد مرا كــز تحقیقاتــی
موجــود در كشــور و تنــوع آنهــا میباشــند .وی وضعیــت چنــدان مطلوبــی از علــوم انســانی ارائــه
نمیدهــد و تعــداد دانشــجو و اســتاد را زیــاد ،ولــی تحقیقــات جـ ّـدی و دقیــق و ثبتشــده در
مجــات معتبــر جهانــی را بســیار کــم میدانــد .ســاعی و همکارانــش ( )1390نیــز در پژوهشــی بــا
عنــوان «دولــت و سیاســت آمــوزش در ایــران :از ســال  ،»1380-1360براســاس دادههــای ّکمــی
و کیفــی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه سیاســت آمــوزش در چهــار دولــت چــپ سـ ّـنتی ،راســت
مــدرن ،چــپ مــدرن و اصولگــرا ،تابــع رویکــرد ایــن دولتهــا نبــوده اســت و دولتهــای مختلــف،
ازلحــاظ سیاســت در آمــوزش علــوم انســانی تفاوتــی نداشــتهاند و بودجههایشــان تابــع دولتهــا
یــا گرایشــی خــاص نبــوده اســت.
همچنیــن میتــوان بــه پژوهشهایــی اشــاره کردکــه بــه سیاسـتهای دولــت در حــوزۀ علــوم
ـشرو چنــدان مرتبــط نیســتند،
انســانی میپردازنــد؛ ولــی بــا توجــه بــه اینکــه بــا هــدف مقالــۀ پیـ ِ
از ذ کــر آنهــا خــودداری میشــود .همچنیــن درخصــوص بازاریشــدن علــوم انســانی ،تحقیقــات
روشــمند ،ســازمانیافته و علمــی نوشــته نشــده اســت.
مبانی نظری
بــا توجــه بــه اینکــه بازاریشــدن رویکردهــای مختلفــی در خصــوص بازاریشــدن وجــود دارد .در
پژوهــش حاضــر ،براســاس رویکــرد مکتــب فرانکفــورت بهویــژه هابرمــاس مــورد بحــث و کنــکاش
قــرار گرفتــه؛ زیــرا ایــن رویکــرد ،بیشــتر از ســایر رویکردهــا بــه بازاریشــدن دانشهــا توجــه داشــته
اســت .همانطــور کــه اعضــای مکتــب فرانکفــورت معتقدنــد ،رشــتههای مختلــف دارای نــوع
خاصــی از عقالنیتانــد؛ مثــا در اقتصــاد و مهندســی ،منطــق و عقالنیــت ابــزاری حا کــم اســت
کــه همــان محاســبۀ ســود و منفعـت اســت .در ایــن نــوع عقالنیــت ،رفتــار و عملکــرد انســانها بــر
خودمحــوری مبتنــی اســت و فــرد بهتریــن وســیله را بــرای رســیدن بــه هدفــی کــه منفعتطلبانــه
اســت جســتجو میکنــد؛ ّامــا در علــوم انســانی نوعــی از عقالنیــت وجــود دارد کــه هدفــش ایجــاد
ارتبــاط ســالم ،ارتبــاط مبتنــی بــر تفاهــم و رهایــی انســان از ســلطه اســت کــه بــه آن عقالنیــت
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ارتباطــی میگوینــد (هابرمــاس .)409 :1392 ،هریــک از ایــن عقالنیتهــا نوعــی از رفتــار و عملکــرد
را از موضوعــات ایــن علــوم (اســتادان ،متخصصــان و دانشــجویان) انتظــار دارنــد .افــراد دخیــل
ً
در کنــش ارتباطــی اساســا در بنــد موفقیــت شخصیشــان نیســتند ،بلکــه هدفهایشــان را در
شــرایطی تعقیــب میکننــد کــه بتواننــد برنامههــای کنشیشــان را برمبنــای تعریفهایــی از
موقعیــت مشــترک هماهنــگ ســازند .درحالیکــه هــدف کنــش در عقالنیــت ابــزاری ،دســتیابی
بــه یــک هــدف اســت .هــدف کنــش ارتباطــی ،دســتیابی بــه تفاهــم ارتباطــی اســت (بــه نقــل از
ریتــزر.)211 :1395 ،
بازاریشــدن ،نتیجــۀ ســیطرۀ عقالنیــت اســت کــه منطـ ِـق رشــتههای اقتصــاد و مهندســی
اســت و ا گــر علــوم انســانی بــازاری شــود ،بــه معنــای غلبــۀ عقالنیــت ابــزاری (همــان عقالنیــت
مهندســی و اقتصــادی) بــر عقالنیــت ارتباطــی اســت؛ یعنــی سیاســتگذاران و برنامهریــزان
برمبنــای منطـ ِـق علــوم مهندســی و اقتصــادی ،ســایر علــوم (ازجملــه علــوم انســانی) را شــکل
دادهانــد؛ یعنــی علــوم انســانی ،مبتنــی بــر منطــق اقتصــادی و مهندســی مدیریــت میشــوند کــه
بــا محتــوای علــوم انســانی در تناقــض اســت ،زیــرا بــا غلبــۀ عقالنیــت ابــزاری ،آزادی انســانها
از دســت م ـیرود و آنــان (انســانها) را مقهــور نیــروی مقاومتناپذیــر خویــش میســازد و بــا
ً
تهیشــدن عقالنیــت از ارزشهــای اخالقــی -مذهبــی ،فعالیتهــای اقتصــادی صرفــا در جهــت
خواســتههای دنیایــی ســوق مییابنــد و ایــن امــر بــه ازدس ـترفتن باورهــا و آرمانهــای بزرگــی
منجــر میشــود کــه بــه زندگــی انســان هــدف و معنــا میبخشــند .بهعبارتــی ،فقــدان آزادی و
فقــدان معنــا ،دو پیامــد منفــی گســترش عقالنیــت ابزاریانــد کــه بــه روابــط انســانی ،ماننــد
اشــیای طبیعــی نگریســته میشــود و علــوم انســانی بهســان علــوم طبیعــی و تجربــی در نظــر
گرفتــه میشــوند (.)Marcuse, 1941
درواقـع ادبیـات نظـری مذکـور ،بهمنظـور شـفافیت در رویکـرد محقـق اسـت کـه محقـق
یپـردازد کـه طبـق ایـن
برمبنـای آن بـه بررسـی سیاسـتهای بازاریشـدن علـوم انسـانی م 
یطـرف نـدارد و بازاریشـدن علـوم انسـانی را مطلـوب نمیداند،
رویکـرد نظـری ،محقـق نقـش ب 
ولـی سـعی میکنـد براسـاس دادههـای واقعـی ،پژوهشـی منسـجم و دقیـق را اجـرا کنـد.
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روش پژوهش
بـرای شناسـایی سیاسـتهای بازاریشـدن علـوم انسـانی ،الگـوی پژوهـش ،کیفـی و روش
پژوهـش ،تحلیلی-تاریخـی اسـت و بـا توجـه بـ ه اینکـه تنها بر کشـور ایـران متمرکز اسـت ،مطالعۀ
مـوردی محسـوب میشـود .شـیوۀ گـردآوری دادههـا اسـنادی اسـت .بـرای بررسـی دادههـای
امـاری و اسـنادی ،از منابـع زیـر اسـتفاده شـده اسـت:

سیاستهای بازاریشدن علوم انسانی بعد از انقالب اسالمی ایران

 امار دانشجویان در رشتههای مختلف از سال  1373تا به امروز ،هرساله توسط مؤسسۀپژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی در سـایت  http://irphe.ac.irمنتشـر میشـود و بـا رجـوع
بـه ایـن مؤسسـه میتـوان بـه آن دسترسـی پیـدا کـرد کـه پژوهشـگر تلاش کـردهاسـت دادههـای
منتشـر شـده را مالحظـه و موشـکافی کنـد و در مـواردی بـرای تدقیـق ،بـه امـار مربـوط در ایـن
مؤسسـه رجـوع کـرد ه اسـتّ ،امـا امارهـای پیـش از سـال  1373در هیـچ مؤسسـهای بهطورکامل
در دسـترس نیسـت .دراینخصـوص سـعی شـده اسـت بـه منابـع روزنامـهای و خبـری و آثـار
منتشرشـده در سـال مربـوط (همچـون محمدعلـی نجفـی1362 ،؛ روزنامـۀ کیهـان 23 ،دیمـاه
 2 :1362و )...رجـوع شـود.
 امار مربوط به مقالههای چاپشـده نیز بیشـتر از پایگاه  Web of scienceاسـتخراج شـدهکـه امـار مقـاالت در رشـتهها و کشـورهای مختلـف را ارائـه داده اسـتّ ،امـا محقـق در پژوهـش
حاضـر بـه ایـن امارهـا ا کتفـا نکـرده و بـه پایـگاه اینترنتـی ایاسآی ( )ESIنیـز رجـوع کـرده اسـت
کـه درمـورد تعـداد مقـاالت ،پژوهشـگران و کشـورها ،امـار و اطالعـات را از پایـگاه علمـی تامسـون
رویتـرز بـه دسـت میدهـد.1
 مصوبههای دولت ازجمله برنامههای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی پنجساله (در ششدوره) نیز که در قالب کتب در اینترنت موجودند ،مورد استناد و رجوع پژوهش حاضر بودهاند.
 با رجوع به مرکز امار ایران ،امار جمعیت ایران در سالهای دهۀ  50تا به امروز مورداستناد قرار گرفته است.
 همچنیـن بـه مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسلامی بـرای مطالعـات روزنامههـای بعـد ازانقلاب اسلامی ایـران ( )1357رجـوع شـده و مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه اسـت.
 همچنیـن بـه سـخنرانیها (بهصـورت تصویـری یـا مکتـوب) ،زندگینامههـا و کتـب تاریخـیزمـان مـورد تفحص رجوع شـده اسـت.
بنابراین ،بهطورکلی با استفاده از دادههای ثانویه مبتنی بر آثار و اسناد تاریخی ،سیاستهای
بازاریشدن علوم انسانی را بررسی میشود.
جرقههای آغازین بازاریشدن بعد از انقالب
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در بهمــن  1357تــا ســخنرانی تاریخــی ّامــام خمینــی(ره) در
ّاول فروردیــن  ،1359تغییــر و تحولــی از لحــاظ ظرفیتهــای پذیــرش در علــوم انســانی مشــهود
نیســت (صفــری)86 :1390 ،؛ بنابرایــن انقــاب در علــوم انســانی ،در ســخنرانی ّامــام خمینــی(ره)
.1پایگاه  )WOS (Web Of Scienceدر کنار دو پایگاه ( Journal Citation Reports) JCRو )ESI (Essential Science Indicators
از مهمترین پایگاههای انتشار مقاالت هستند.
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در پیامــی نــوروزی بــود کــه تأ کیــد کردنــد« :بایــد انقالبــی اساســی در تمــام دانشــگاههای سراســر
ایــران بــه وجــود آیــد تــا اســاتیدی کــه در ارتبــاط بــا شــرق و یــا غربانــد تصفیــه شــوند و دانشــگاه
محیــط ســالمی شــود بــرای تدریــس علــوم عالــی اســامیّ »...
(امــام خمینــی ،1389 ،جلــد :12
 .)207-208بعــد از ایــن ســخنرانی ،جلســات و تجمعــات بــرای گروههــای فکــری و سیاســی
مارکسیســتی و ملیگرایــان در دانشــگاه ممنــوع شــد ،روشــنفکران ارگانیــک شــکل گرفتنــد و
مطبوعــات رســمی در خدمــت ایــن روشــنفکران قــرار گرفتنــد و از نقــد و نفــرت از مارکسیس ـم،
ســرمایهداری و علــوم انســانی غربــی نوشــتند (کیانــوری .)7 :1359 ،زهــرا رهنــورد کــه بعدهــا
رئیــس دانشــگاه الزهــرا شــد معتقــد بــود «دانشــگاه النــه ارتقــای فرهنــگ غربــی (علــوم انســانی)
اســت» (رهنــورد ،)5 :1359 ،آی ـتاهلل موســوی اردبیلــی ( )1359گفتــه اســت کــه «مــا تا کنــون
غربــی فکــر کردیــم ،نوشــتیم ،برنامهریــزی کردیــم ،حــزب غربــی تشــکیل دادیــم و بایــد آنهــا
را دور بریزیــم» (موســوی اردبیلــی .)3 :1359 ،محمــد علــی رجایــی نخســت وزیــر وقــت
بیــان کــرده اســت کــه «مــا پولمــان را هــدر دادیــم و بقیــه دورههــا بایــد بســته شــود» (رجایــی،
 )5 :1359و همچنیــن بســیاری از مدیــران و نخبــگان سیاســی از جملــه آیــتاهلل بهشــتی،
میرحســین موســوی ،هاشــمی رفســنجانی ،احمــد فردیــد و  ...از تعطیــل کــردن علــوم انســانی
حمایــت کردنــد) .(Razavi, 2009: 12; Sobhe, 1982: 273در ایــن مــدت کوتــاه ،در شــهرهای
دانشــگاهی درگیریهــای خونینــی رخ داد .گویــا گفتمانــی تــاز ه و قدرتمنــد در حــال تولــد بــود کــه
گفتمانهــای مختلــف علــوم انســانی (مارکسیســم ،ملیگرایــان و )...مجبــور بــه تــرک اتاقهــا و
دفاترشــان از صحــن دانشــگاه شــدند (رضایــی ،کاظمــی و طاهریکیــا)177 :1396 ،؛ بنابرایــن بــا
تنــاز ع و درگیریهــای زیــاد ،موعــد مقــرر شــورای انقــاب یعنــی  15خــرداد ،آخریــن روز امتحانــات
دانشــگاه فرارســید و دانشــگاهها تعطیــل شــدند و ایــن گام جدیــدی بــرای تغییــر بنیادیــن بــود.
چنــد روز بعــد از آن ( 23خــرداد  ،)1359مســئوالن حکومتــی تغییــر و تحــوالت علــوم انســانی
و وضعیــت دانشــگاهها را بــه گروهــی از همفکــران خــود وا گــذار کردنــد ّ
(امــام خمینــی1359 ،؛
ل مختلفــی همچــون نیــاز بــه برنامهریــزی و
 ،1389جلــد  .)431-432 :12ایــن تعطیلــی بــه دالیـ 
سیاســتگذاری علمــی و دقیــق در ســطح کالن باعــث شــد علــوم انســانی در ســال  ،1362با 59000
نفرظرفیــت پذیــرش ،مجــدد بازگشــایی شــودّ ،امــا ایــن پذیــرش برمبنــای ســازوکار غربالگــری،1
پایــش و نظــارت بــود و از تحصیلکننــدگان علــوم انســانی نیــز هزین ـهای دریافــت نمیشــد
) ،(Fallahi, 1993: 83چنانکــه محمدعلــی نجفــی ،وزیــر وقــت فرهنــگ و آمــوزش عالــی ،در
تیرمــاه  1361اعــام کــرد دربــارۀ قبولشــدگان آزمــون علــوم انســانی تحقیــق میشــود و بعــدازآن
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 .1در انگلیسی  Screeningگفته میشود که در پزشکی به بررسی و آزمون گروهی از افراد برای جدا کردن افراد سالم از افراد
درمعرضخطر به کار برده میشود.

سیاستهای بازاریشدن علوم انسانی بعد از انقالب اسالمی ایران

کالســها (بــدون دریافــت هزینــه) دایــر میشــوند (نجفــیّ .)1 :1362 ،امــا پولیشــدن تحصیــات
در ســایر رشــتهها (همچــون ّفنــی -مهندســی ،الهیــات و ،)...پیــش از بازگشــایی علــوم انســانی
آغــاز شــده بــود.
«یکــی از طــرق ایــن اســت کــه از همیــن امســال در هرجــا کــه دســتمان رســید
و شــاید کمکــم بــه روســتا هــم بکشــد ،مرا کــزی درســت کنیــم بــه نــام دانشــگاه
آزادّ ،امــا نــه دانشــگاه آزاد رژیــم گذشــته ...امــروزه ا گــر یــک دانشــجو در ســال،
بهخاطــر فضــای دانشــگاه و اســاتید زیــاد ،کارمنــدان مؤسســه ،وزارت علــوم،
آزمایشــگاهها و ســایر چیزهــا ،دههــا هــزار تومــان ،صدهــا هــزار تومــان خرجــش
ً
اســت ،یــک طلبــه وقتــی درس میخوانــد تقریبــا هیــچ خرجــی نــدارد و آن
خر جهایــی هــم کــه دارد ،خــودش در یکــی دو ماهــی کــه م ـیرود بــرای تبلیــغ
برمیگردانــد و بــه مدرســه مـیآورد» (ســخنرانی آیـتاهلل هاشــمی رفســنجانی در
نمــاز جمعــۀ تهــران ،اردیبهشــت 1361؛ بــه نقــل از نورانیــان.)1396 ،
نخســتینبار دانشــگاه آزاد ( )1361و بهدنبــال آن دانشــگا ه پیــام نــور ()1367
و علمــی -کاربــردی ( ،)1370اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو بــا دریافــت شــهریه
کردنــد .دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز در ســال  1370اقــدام بــه پذیــرش
دانشــجو در دورۀ شــبانه کــرد .بهطورمشــخص در علــوم انســانی ،نخســتینبار
در ســال دوم بازگشــایی (ســال  ،)1363تعــداد معــدودی دانشــجو براســاس
دریافــت شــهریه پذیــرش شــدند.
وضعیت بازاریشدن علوم انسانی
علـوم انسـانی بـه طـرق مختلـف و در اشـکال گونا گـون همچـون افزایـش پذیـرش دانشـجوی
پولـی بهویـژه تحصیلات تکمیلـی ،افزایـش اسـتادان حقالتدریـس ،تبصرههـا و شـروط منتهـی
بـه درآمـد و پژوهشهـای پولـی ،بـازاری شـدهاند کـه در ادامـه ،به شـرح هرکدام از آنهـا بهصورت
جدا گانـه پرداختـه میشـود.
 )1افزایش پذیرش دانشجوی پولی بهویژه در مطقع تحصیالت تکمیلی
بعــد از بازگشــایی علــوم انســانی در  35ســال اخیــر ،در ابتــدا نیــاز بــه مطالعــه و ســواد درزمینــۀ
رشــتۀ موردپذیــرش بیشــتر بــود ،ولــی بهطــور روزافــزون نقــش پــول بــرای ورود بــه دانشــگاه
پررنگتــر از مطالعــه شــده اســت .امــروزه داوطلبــان میتواننــد بــا هــر ســطح از معــدل و مطالعــه و
بــا ِصــرف داشــتن یــک دیپلــم ،بــا پرداخــت شــهریه وارد دانشــگاه شــوند.
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مقاله علمی _ پژوهشی

در ســال  1361کــه شــروع دانشــگاه بهطورعــام و شــروع دانشــگاه بــا پرداخــت شــهریه
ّ
بهطورخــاص بــود ،کمتــر از 15درصــد از دانشــجویان در کل آمــوزش عالــی ایــران شــهریه پرداخــت
میکردنــد .ایــن رقــم در ســال  1371بــه  50درصــد رســیده اســت و در ســال  1395فقــط  7درصــد
ّ
از کل دانشــجویان (در حــدود 600هــزار دانشــجو) شــهریه پرداخــت نمیکننــد (مؤسســۀ پژوهــش
و برنامهریــزی آمــوزش عالــی .)1395 ،وضعیــت پذیــرش دانشــجو در همــۀ نهادهــای آمــوزش
عالــی ،از زمــان بازگشــایی علــوم انســانی بعــد از انقــاب اســامی (ســال  )1362تــا ســال  -1395بــا
اســتناد بــه جدیدتریــن امــار منتشرشــده -در جــدول شــمارۀ  1نشــان داده شــده اســت .چنانکــه
مشــاهده میشــود ،بــا بازگشــایی علــوم انســانی در ســال  ،1362در حــدود  59000دانشــجو
در ایــن رشــتهها پذیرفتــه شــدهاند کــه  7000نفــر از آنهــا دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
ً
(کارشناسیارشــد و دکتــری) بودهانــد .مجمــوع رشــتهها تقریبــا س ـهبرابر علــوم انســانی پذیــرش
دانشــجو داشــتهاند.
بعــد از  16ســال ( ،)1378تعــداد دانشــجویان علــوم انســانی  6/96برابــر (رشــد ســاالنۀ
ّ
ـجویان(اعم از علــوم انســانیّ ،فنــی ،علــوم پایــه ،پزشــکی و5/3 )...
 )0/46و مجمــوع دانشـ
برابــر (رشــد ســاالنۀ  )0/35میشــوند .ســهم افزایــش ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
بهویــژه در علــوم انســانی ،در مقایســه بــا تحصیــات تکمیلــی بیشــتر بــوده اســت (کاردانــی
و کارشناســی در علــوم انســانی ســاالنه  0/46ولــی تحصیــات تکمیلــی  0/15ازلحــاظ افزایــش
پذیــرش رشــد داشــتهاند).
از ســال  1378تــا ســال  ،1388میانگیــن ظرفیــت پذیــرش در همــۀ رشــتهها (ســاالنه )0/36
بهویــژه در علــوم انســانی (ســاالنه  )0/37بیشــتر شــده اســت؛ ّامــا نکتــۀ حائــز اهمیــت ،افزایــش

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

302

ســهم قابلتوجــه پذیــرش تحصیــات تکمیلــی در علــوم انســانی بــوده اســت ،بهطوریکــه
یکــه کاردانــی و کارشناســی در مقایســه بــا
ســاالنه  0/54رشــد پذیــرش داشــته اســت ،درحال 
ســالهای قبــل از  ،1378بــا کاهــش ظرفیــت مواجــه بودهانــد (تــا ســال  1378رشــد ســاالنه
 0/47و از ســال  1378تــا ســال  1388رشــد ســاالنه .)0/37
در جدیدتریــن امــار منتشرشــده در ســال  ،1395تعــداد دانشــجویان بــه  4,348,383نفــر
رســیده اســت کــه حــدود نیمــی از همــۀ رشــتهها بــه رشــتههای علــوم انســانی مربــوطان
د کــه در مقایســه بــا هشــت ســال قبــل ( ،)1388نشــان میدهــد کــه در دو مقطــع کاردانــی
و کارشناســی ،ســاالنه بــا رشــد  ،0/13افزایــش پذیــرش وجــود داشــته ،درحالیکــه پذیــرش در
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی بهویــژه در علــوم انســانی (ســاالنه  ،)0/58بــا افزایشــی چشــمگیر
مواجــه بــوده اســت.

سیاستهای بازاریشدن علوم انسانی بعد از انقالب اسالمی ایران
جدول شمارۀ .1وضعیت پذیرش دانشجو در نهادهای آموزش عالی ،از بازگشایی
علوم انسانی (سال )1362تا سال1395
مجموع رشتهها

سال (دوره)

1362

1378

1388

1395

مقطع

تعداد

(نسبت به دورۀ قبل)

رشد ساالنه

علوم انسانی
تعداد

رشد ساالنه

(نسبت به دورۀ قبل)

کاردانی و کارشناسی

156000

-

52000

-

تحصیالت تکمیلی

18000

-

7000

-

مجموع

174000

-

59000

-

کاردانی و کارشناسی

۸۴۲۶۴۵

رشد ساالنه  ۳۹۳۱۴۵ 0/33رشد ساالنه 0/47

تحصیالت تکمیلی

81268

رشد ساالنه 0/28

۱۷۶۴۷

رشد ساالنه 0/15

مجموع

923913

رشد ساالنه 410792 0/33

رشد ساالنه 0/43

کاردانی و کارشناسی

۳۰۸۷۱۳۴

رشد ساالنه ۱۴۲۹۱۷۷ 0/36

رشد ساالنه 0/36

۹۶۹۹۷

رشد ساالنه 0/54

تحصیالت تکمیلی

 ۲۶۲۶۰۷رشد ساالنه 0/32

مجموع

3349741

رشد ساالنه  1526174 0/36رشد ساالنه 0/37

کاردانی و کارشناسی

۳۴۲۰۴۱۱

رشد ساالنه  ۱۵۵۰۵۹۹ 0/13رشد ساالنه 0/13

تحصیالت تکمیلی

۹۲۷۹۷۲

رشد ساالنه  ۴۵۲۹۹۴ 0/44رشد ساالنه 0/58

مجموع

4348383

رشد ساالنه 0/16

رشد ساالنه 0/16

2003593

منبع :موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی1395-1362 ،؛ نجفی2 :1362 ،

بهطورکلـی ،از زمـان بازگشـایی علـوم انسـانی (سـال  )1362تـا سـال  ،1395ظرفیـت پذیـرش
دانشـجو در همـۀ رشـتهها حـدود 25برابر شـده ،یعنی بهصـورت میانگین سـاالنه  0/75افزایش
پذیـرش داشـته ،درحالیکـه ظرفیـت پذیـرش در علـوم انسـانی 34برابـر (میانگیـن رشـد سـاالنه
 )1/04شـده اسـت .ایـن افزایـش پذیـرش از سـه جنبـه قابلتوجـه اسـت:
ّ
 ّاول آنکـه در سـال  ،1362تنهـا 15درصـد از کل دانشـجویان شـهریه پرداخـت میکردند کهبعـد از  35سـال ،ایـن رونـد تـا حـدودی معکـوس شـده اسـت ،بهطوریکـه در سـال  ،1395فقط
ّ
7درصـد از کل دانشـجویان (در حـدود 600هـزار دانشـجو) شـهریه پرداخـت نمیکننـد (مؤسسـۀ
پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی.)1395 ،
 دوم آنکـه بـه دلیـل هزینههـای پاییـن و میـزان سـود ناشـی از تحصیـل در ایـن رشـتهها(علـوم انسـانی) بـرای آمـوزش عالـی بـود .علـوم انسـانی آزمایشـگاه و امکانـات چندانـی را از
یکـرد و ِصـرف یک اسـتاد و یـک کالس درس کافی به نظر میرسـید؛ بنابراین
دانشـگاه طلـب نم 
توجـه بـه علـوم انسـانی بیشـتر شـده اسـت.
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 سـوم آنکـه تحصیلات تکمیلـی در علـوم انسـانی نیـز بهدلیل سـودآوری باالتـر و هزینههایپایینتـر ،بسـیار افزایـش ظرفیـت یافتـه اسـت (بـه جـدول شـمارۀ  1نـگاه کنیـد) ،بهطوریکـه
ً
در سـال  ،1396هـر دانشـجوی دکتـری تقریبـا 80میلیـون ،کارشناسـی ارشـد 25میلیـون و هـر
دانشـجوی کارشناسـی 18میلیون تومان شـهریه پرداخت کردهاند (سـایت رسـمی دانشگاه آزاد
اسلامی1396 ،؛ مراجعـه بـه دفترچـۀ انتخـاب رشـتۀ سـال .)1396
)2افزایش استادان حقالتدریس
افزایـش ظرفیتهـای پذیـرش در سـطوح تحصیلات تکمیلـی ،علاوه بـر اینکـه بـه منابـع مالـی
سرشـاری در طـول سـالهای تحصیلـی دانشـجویی بـرای نظـام آموزشـی میانجامـد ،بعـد از
فار غالتحصیلـی نیـز همـواره بـرای دانشـگاه سـود مالـی در قالـب حقالتدریسـی بـه همـراه دارد.
ایـن اسـتادان از چندیـن لحـاظ از هزینههـای آمـوزش عالـی میکاهنـد:
 مبلغ پایین دریافتی بابت ساعات حقالتدریسی؛ بیمهنکردن استادان حقالتدریسی؛ نبـود امکانـات الزم بـرای اسـتادان (همچـون تخصیصنیافتـن اتـاق اختصاصـی،گرنتهـای پژوهشـی و ...بـه آنـان).
عباس کاظمی ( )57 :1394وضعیت این استادان را در چارچوب دانشگاه چنین توصیف میکند:
ی در دانشگاههای جامع علمی -کاربردی
امروز استادان جوان و گاه باتجربها 
ً
(که معموال استخدام ندارند و فقط حقالتدریس میگیرند) و دانشگاههای
ن پاسخگوی
آزاد و پیام نور بهسختی مشغول به کارند و حجم باالی تدریسشا 
نیازهای ّاولیۀ زندگیشان نیست .این دسته از نیروی کار را میتوانیم بردگان
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آموزشی بنامیم ،چرا که بدون سوابق بیمه ،تمام هفته در دانشگاه تدریس
میکنند و کمتر از یکمیلیون و ششصدهزار تومان دریافتی دارند .آنان فاقد
امکانات و امتیازاتی هستند که یک استاد استخدام شده در دانشگاه دارد.
نیروی کار ساعتی ،از امتیازاتی همچون بیمه ،گرنتهای پژوهشی ،سوابق
کار ،فرصتهای مطالعاتی ،وام و حق مسکن و ...محروم است .در دانشگاهها
ً
معموال استادان حقالتدریس اتاق کار اختصاصی ندارند.
بنابرایــن ،امــروزه افزایــش فار غالتحصیــان ،باعــث ایجــاد رقابــت در بیــن آنــان بــا مبلــغ ناچیــزی
بابــت تدریــس شــده اســت و ایــن مبلــغ ناچیــز ،از هزینههــای دانشــگاه میکاهــد ،زیــرا هزینههای
بســیار ناچیــزی 1بــرای هــر ســاعت تدریــس پرداخــت میشــود؛ بنابرایــن نهادهــای آمــوزش عالــی
 .1در سال  1396پرداختی برای هر ساعت تدریس ،از  5هزار تا  11هزار بوده است ،درحالیکه اعضای هیئتعلمی بالغبر  10تا
 20برابر آن را دریافت میکردند.
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بــرای کاهــش هزینههــا از طریــق امکانــات و دســتمزدها ســعی میکننــد کمتر نیــروی هیأتعلمی
را جــذب کننــد و گرایــش بــه جــذب اســتادان حقالتدریــس بیشــتر میشــود .در ســال ،1357
تعــداد اســتادان  15453نفــر (بهصــورت هیأتعلمــی و حقالتدریســی) بــوده اســت کــه کمتــر
از 5درصدشــان حقالتدریســی بودهانــد .بهعبارتــی در حــدود  14000نفرعضوهیأتعلمــی
دانشــگاهها بودهانــد (مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی)1387 ،؛ ولــی در ســال
 ،1395تعــداد  77942نفــر عضــو هیأتعلمــی در کشــور وجــود داشــتهاند (مؤسســۀ پژوهــش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی)1395 ،؛ یعنــی در طــول  38ســال بعــد از انقــاب (تــا ســال ،)1395
تعــداد دانشــجویان نزدیــک بــه  300برابــر 1شــده ،ولــی تعــداد اعضــای هیأتعلمــی فقــط پنجبرابــر
شــده اســت.
در چنین وضعیتی تدریس برای این حجم عظیم دانشجویان در کشور بر دوش استادان
حقالتدریس گذاشته شده است که برمبنای امار رسمی ،تعدادشان  236,850نفر است
(مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی .)1395 ،با وجود این امار ،هنوز بسیاری از این
استادان حقالتدریس در امار رسمی ثبت نشدهاند و دانشگاهها نسبت به ثبت واحد تدریس
آنها اقدامی به عمل نمیآورند.
 )3تبصرهها و شروط برای درآمدزایی
نکتــۀ قابلتوجــه آن اســت کــه تحصیــل ایــن هفتدرصــد از دانشــجویان کــه امــروزه در آمــوزش
عالــی شــهریه پرداخــت نمیکننــد نیــز بــا تبصرههــا و شــروطی همــراه اســت ،بهاینترتیــب کــه
ا گــر دانشــجو مطابــق بــا سیاس ـتهای زمانــی خاصــی (کاردانــی چهــار تــرم ،کارشناســی هشــت
تــرم ،ارشــد چهــار تــرم ،دکتــری نــه تــرم) قــادر بــه اتمــام تحصیــات نباشــد ،بایــد شــهریه پرداخــت
کنــد (آییننامــۀ آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و ّفنــاوری :1393 ،مــادۀ )15؛ یــا چنانچــه در
هــر درســی نمــرۀ قبولــی را کســب نکنــد ،بایــد بــرای نیمســالهای بعــدی شــهریۀ آن را بپــردازد
(آییننامــۀ آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و ّفنــاوری :1393 ،مــادۀ  .)12درواقــع ،تعییــن ایــن
تبصرههــا و شــروط ،همــواره یکــی از راههــای کســب درآمــد حتــی از هفتدرصــد دانشــجویانی
اســت کــه بــه دانشــگاه شــهریهای پرداخــت نمیکننــد.
 )4ترویج پژوهشهای پولی
درخصــوص ترویــج پژوهشهــای پولــی ابتــدا الزم اســت بگوییــم کــه پژوهشهــای پولــی در
ایــران ،طـ ّـی  35ســال بعــد از بازگشــایی علــوم انســانی ،از ســه لحــاظ «هزینــۀ چــاپ مقــاالت»،
 .1تعداد دانشجویان در سال  1357برابر با  160308نفر بوده است.
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«پرولتاریــای پژوهشــی (پایاننامهنویســی و مقالهنویســی در بــازار)» و «پرداخــت پــول
ناچیــز بــرای طر حهــای پژوهشــی» رایــج شــد .در ادامــه ،ابتــدا بــر نقــش برنامهریزیهــا و
سیاســتگذاریها در اهمیتیافتــن پژوهشهــا (بهویــژه مقــاالت) تأ کیــد میشــود و ســپس بــه
ســه ُبعــد ایــن پژوهشهــای پولــی کــه ناشــی از ایــن سیاس ـتها بودهانــد میپردازیــم.
توســعۀ علمــی برمبنــای تعــداد مقــاالت و پژوهشهــا همــواره از سیاس ـتهای حا کمیــت در
ایــران بــوده اســت ،چنانکــه منصــوری ( ،)1383معــاون وقــت پژوهشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و ّفنــاوری ،در گفتگــو بــا خبرگــزاری ایســنا گفتــه اســت« :در کشــورهای پیشــرفته بـهازای هــر عضــو
هیأتعلمــی ،ســاالنه یــک مقالــه ثبــت شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران 10درصــد
ایــن اعضــا ســاالنه دارای مقــاالت در مجــات بینالمللــی هســتند کــه آنهــاهــم در رشــتههای
علــوم ّفنــی و پایهانــد .وضــع درزمینــۀ علــوم انســانی براســاس معیــار یادشــده ،بســیار وخیــم و
بحرانــی اســت ،زیــرا بیشــتر از 90درصــد مقــاالت ایرانــی درزمینــۀ رشــتههای غیــر علــوم انســانی و
اجتماعــی بودهانــد .از نظــر علــوم انســانی ،در زمــرۀ عقبماندهتریــن کشــورهاى جهــان هســتیم»
(منصــوری .)1383 ،در همیــن راســتا ،وزارت علــوم در ایــران ،یکــی از معیارهــای مهــم بــرای ارتقای
اســتادان را افزایــش مقــاالت در مجــات بینالمللــی اعــام کــرده کــه ایــن معیــار بهصــورت اجبــاری
درآمــده اســت .اعضــای هیأتعلمــی ،بــرای ارتقــای شــغلی ،بــه نشــر مقــاالت در مجــات معتبــر
خارجــی اقــدام کردنــد (فاضلــی .)51 :1393 ،اســتادان حقالتدریــس کــه ناشــی از افزایــش ظرفیــت
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــود ،بــه امیــد جــذب بهعنــوان عضــو هیأتعلمــی ،مــدام در پــی
نوشــتن مقــاالت داخلــی و خارجیانــد.
درواقـع ،بـرای افزایـش مقـاالت در علـوم انسـانی در جهـت توسـعۀ ایـن علـوم ،علاوه بـر
اسـتادان ،اقـدام بـه پذیـرش دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی کردهانـد ،زیـرا ایـن دوره بیشـتر
بـرای نهادهـای آمـوزش عالـی مقالـه تولیـد میکنـد .دانشـجویان کارشناسیارشـد بـرای پذیرش
در مقطـع دکتـری ،تشـویق بـه نوشـتن مقالـه شـدند؛ دانشآموختـگان تحصیلات تکمیلـی
(کارشناسیارشـد و دکتـری) بـرای جـذب در رسـتۀ هیأتعلمـی نیـاز بـه مقالـه داشـتند و
دانشـجویان دکتـری بـرای دفـاع از رسـالۀ خـود ملـزم به نوشـتن مقاله شـدند .بهعبارتـی دریافت
مـدرک دکتـری منـوط بـه اسـتخراج مقاله از پایاننامه شـد .طبق مـادۀ  8آییننامۀ دورۀ دکتری
1
( )PH.Dکـه در سـال  1389تصویـب شـده اسـت:
«دانشـجو پس از تدوین رسـاله و تأیید اسـتاد راهنما و ب هشـرط کفایت دسـتاوردهای
علمی رسـاله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشـجویان در شـیوۀ آموزشی پژوهشی و
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 .1این آییننامه مشتمل بر یک مقدمه 15 ،ماده و  22تبصره در جلسۀ  775مورخ  89/8/8شورای برنامهریزی آموزش عالی تصویب
شد و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی  1389-90و پسازآن در دورۀ دکتری پذیرفته شدهاند ،الزماالجرا شده است.
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دو مقاله برای دانشـجویان شـیوۀ پژوهشـی در مجالت علمی -پژوهشـی دارای نمایۀ
معتبـر بینالمللـی و همچنیـن در شـیوۀ پژوهشـی ،بایـد اسـتاد راهنمـا ،مسـئولیت
کفایـت کار انجامشـدۀ دانشـجو را بـرای پاسـخگویی بـه کارفرمـا یـا دسـتگاه اجرایـی
بپذیـرد) ،موظـف اسـت در حضـور هیـأتداوران از رسـالۀ خـود دفـاع کنـد».
جدولشمارۀ.2تعدادمقاالتچاپشده ّ
طیسالهایبعداز انقالب(باتأ کیدبرعلومانسانی)
سال
1362
1378
1388
1395

سطح ایران
یا جهان

مجموع رشتهها

علوم انسانی
تعداد

نسبت به دورۀ قبلی

جهان

7۰8۱7۰

-

-

ایران

۱۰9

4

-

جهان

1183073

-

-

ایران

 ۰.۱۲( 1389درصد جهانی)

28

7برابر (رشد ساالنه )0/46

جهان

2286368

-

-

ایران

 1/05( ۲۴۰۳۳جهانی)

589

21برابر (رشد ساالنه )2/1

جهان

2825590

-

-

ایران

 1.58( 44641جهانی)

3153

( 5/3رشد ساالنه )0/6
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امـروزه ایـن وضعیـت در سـطوح مختلـف برنامههـا و سیاسـتهای نهـاد آمـوزش عالـی
یکـه در قانـون برنامـۀ پنجسـالۀ ششـم توسـعۀ اقتصـادی ،اجتماعـی
قـرار گرفتـه اسـت ،بهطور 
و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران مصـوب « ،1395تولیـد ّکمـی مقـاالت در سـطح جهانـی»،
«تعـداد نشـریات ایرانـی نمایـهشـده در سـطح بینالمللـی علـم»« ،تعـداد مقـاالت نمایـه شـده
در پایـگاه اسـتنادی جهـان اسلام« ،»1تعـداد پژوهشـگران نسـبت بـه جمعیـت کشـوری» و...
بهعنـوان توسـعۀ علمـی در سـالهای  1396-1400در نظـر گرفتـه شـدهاند.
بنابرایـن ،افزایـش پذیـرش در تحصیلات تکمیلـی ،بـه شـکلگیری بـازاری رقابتـی در بیـن
دانشـجویان و فار غالتحصیلان علـوم انسـانی بـرای نوشـتن مقـاالت و پژوهشهـا منجـر شـده
اسـت .گویـی بـدون مقالـه و طر حهـای پژوهشـی (در قالـب رزومـه) ،نمیتـوان بـه شـغلی دسـت
یافـت ،بـه مقامـی رسـید ،ارتقـاء گرفـت و ادامـۀ تحصیـل داد.
1. Isc
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الف) هزینۀ چاپ مقاالت
افزایــش رقابــت بــرای مقالهنویســی باعــث شــده اســت کــه دانشــجو و اســتاد عــاوه بــر هزینههایــی
کــه بــرای نوشــتن مقــاالت صــرف میکننــد (ماننــد هزینههــای پرس ـشنامه و  ،)...بــرای چــاپ
مقاالتشــان در اغلــب مجــات معتبــر و همایشهــا نیــز بایــد هزینههایــی را متقبــل شــوند
(دراینزمینــه میتوانیــد بــه پایــگاه فصلنامههــا و همایشهــای درحالاجــرا مراجعــه کنیــد).
ب) پرولتاریای پژوهشی (پایاننامهنویسی و مقالهنویسی در بازار)
افزایـش دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی و همچنیـن اهمیـتدادن بـه پژوهشهـا ،بـه ایجـاد
بـازاری بـرای مقالهنویسـی و پایاننامهنویسـی منجـر شـدهاند ،بهطوریکـه نوشـتن پایاننامـه
و مقالـه ،بهعنـوان شـغل برسـاخت میشـود و افـراد بـرای دریافـت مقالـه ،بـه مقالهنویسـان و
پایاننامهنویسـان مراجعـه میکننـد تـا بـه اسـم آنهـا مقالـه و پایاننامـه بنویسـند ،بـدون آنکـه
اسـم نویسـندۀ اصلـی در آن ذ کـر شـود .عبـاس کاظمـی ( ،)1395از نویسـندگان ایـن مقالههـا و
پایاننامههـا بـا عنـوان «پرولتاریـای پژوهشـی» یـاد میکنـد (کاظمـی.)1395 ،
ج) پرداخت ناچیز پول برای طر حهای پژوهشی
در دو دهۀ ّاول انقالب اسلامی ،بهدلیل تعداد کمتر دانشـجویان و فار غالتحصیالن تحصیالت
ً
تکمیلی ،غالبا بودجههای زیادی برای هر طرح پژوهشـی توسـط دولت یا مؤسسـات خصوصی
در نظـر گرفتـه میشـد ،ولـی امـروزه بهدلیـل رقابـت روزافـزون بـرای نوشـتن ایـن طر حهـا (بـرای
ً
رزومـه یـا درآمـد) ،غالبـا کمتریـن هزینـه بـه آنهـا پرداخـت میشـود کـه در مواقعـی پژوهشـگر بایـد
هزینـهای نیـز از خـود پرداخت کند.

1

بحث و نتیجهگیری
ّ
مبنای آغازین بازاریشدن را باید در رشتههای علوم فنی -مهندسی پیگیری کنیم .در سال
 ،1361برای نخستینبار دانشگاه آزاد اسالمی اقدام به پذیرش دانشجو برمبنای پرداخت
شهریه کرد .این دانشگاه دو سال بعد ،در برخی از رشتههای علوم انسانی نیز دانشجو
پذیرفت؛ ّاما علوم انسانی در بازاریشدن ،از سایر رشتهها ازجمله علوم ّفنی -مهندسی پیشی
گرفت .شاید بتوانیم بگوییم که بازگشایی دانشگاهها بهطورعام و علوم انسانی بهطورخاص در
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 .1مثال آن تجربۀ زیستۀ خود محقق است؛ پژوهشی که توسط محقق با همکاری دکتر زهرا رضایینسب با عنوان «بررسی
عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی استان ایالم» برای ادارۀ کل بهزیستی استان ایالم انجام
شده است.

سیاستهای بازاریشدن علوم انسانی بعد از انقالب اسالمی ایران

زمانی بودند که هزینههای مالی بر حا کمیت تحمیل میشد (بهدلیل جنگ ایران و عراق).
بنابراین دانشگاه پولی و دانشجوی باشهریه برای نخستینبار ظهور یافتند و این آغازی
برای بازاریشدن علوم انسانی بود .باید همسو با ساعی و همکارانش ( )1390بپذیریم که از
زمان بازگشایی علوم انسانی تا به امروز ،سیاستهای این علوم بهویژه بازاریشدن آن ،تابع
سیاستهای دولتهای چپ و راست یا محافظهکار و اصالحطلب نبوده است.
بعـد از جنـگ ایـران و عـراق نیـز جمعیـت ایـران بهویـژه نسـل جـوان ،بیشازپیـش افزایـش
جمعیتـی شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی،
یافـت (مرکـز امـار ایـران1385 ،؛ نرمافـزار آیندهپژوهـی
ِ
 .)1392دانشـگاه عرصـهای بـرای تربیـت ،آمـوزش و نظمبخشـی بـه آنها بود و بـا توجه به افزایش
تعـداد دانشـجویان و هزینههـای آنهـا ،پولیسـازی دانشـگاهها بیـش از دوران جنـگ برجسـته
شـد .بهعبارتدیگـر ،ورود ایـن سـیل عظیـم بـه دانشـگاهها بهویـژه دانشـجویان تحصیلات
تکمیلـی ،حا کمیـت را نا گزیـر از درپیشگرفتن برخی سیاسـتها بـرای پذیرش و فار غالتحصیلی
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی و همچنیـن بهکارگیـری آنهـا در مشـاغل کـرد کـه ازجملـۀ ایـن
سیاسـتها میتوانیـم بـه رقابـت در کنکـور ،رقابـت در چـاپ مقـاالت ،رقابـت در تقویـت رزومـه
و آزمونهـای اسـتخدامی اشـاره کنیـم و بـه تأسـی از قانعـیراد ( )1393بایـد بپذیریـم کـه نبـود
ظرفیـت اشـتغال بـرای فار غالتحصیلان ،باعـث ایجـاد ایـن رقابتهـا شـده اسـت .ایـن رقابتها
در علـوم انسـانی بهدالیـل مختلفـی محوریـت بیشـتری داشـتهاند؛ ازجملـه بهدلیـل وابسـتگی
شـغلی ایـن رشـته بـه حا کمیـت ،هزینههـای کمتـر آن بـرای دانشـگاهها(مانند عدمنیـاز بـه
آزمایشـگاه و )...و بسـیاری از عوامـل دیگـر.
حا کمیـت نهتنهـا تأمیـن بودجههـای عظیـم رشـتههای دانشـگاهی (بهویـژه علـوم انسـانی)
را بـر عهـده نمیگیـرد ،بلکـه از آن بهعنـوان منبـع درآمـد نیـز اسـتفاده میکنـد .نمونـۀ آن دریافت
ی اسـتخدامی ،داوری و چـاپ مقـاالت ،ثبتنـام بـرای شـرکت
هزینـه بـرای ثبتنـام در آزمونهـا 
در کنکـور و ...اسـت (رک :سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور ،بـرای هزینههـای ثبتنـام
در آزمونهـای کنکـور کارشناسـی ،ارشـد و دکتـری ،ثبتنـام در آزمونهـای اسـتخدامی و.)...
نتیجـۀ ایـن سیاسـتها تحمیـل فشـار مالـی بر دانشـجویان و فار غالتحصیالن اسـت که به خلق
مفاهیـم جدیـدی همچـون دانشـجوی کارگـر ،کارگـر دانشـجو ،پرولتاریـای آموزشـی ،پرولتاریـای
پژوهشـی (کاظمی ،)1395 ،سـرقت علمی و ...انجامیده اسـت و بهدنبال آن نیز سیاسـتهایی
ماننـد تصویـب قوانیـن (ماننـد مـواد  21 ،20و  22قانـون مجـازات اسلامی مصـوب 1392/2/1
بـرای جلوگیـری از پایاننامـۀ تقلبـی) ،سـازوکارهای جسـتجویاب بـرای جلوگیـری از کپـی
پایاننامههـا و  ...اتخـاذ شـدند کـه نتیجـۀ کلـی آنهـا را همسـو بـا قانعـیراد ( )1393میتوانیـم
کماعتبـار یـا کماهمیتشـدن مـدارک تحصیلات تکمیلـی بدانیـم.
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منابع و مأخذ
احمدی ،احمد (« .)1361کنکور علوم انسانی برگزار نمیشود» ،روزنامه اطالعات 21 ،شهریور .1361
ّ
آییننامـۀ آموزشـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ( .)1393آییننامـۀ آﻣﻮزﺷﯽ ،وﯾﮋۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ورودی  1393و بعـد از آن؛ آییننامـۀ شـورایعالی برنامهریـزی آموزشـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و
ّفنـاوری ،مصـوب  28مهـر .1393
بنیصـدر ،ابوالحسـن (« .)1359گروههـای سیاسـی در بیـرون دانشـگاهها میتواننـد سـتاد تشـکیل
دهنـد» ،روزنامـۀ اطالعـات 30 ،فروردیـن .1 :1359
خـرازی ،سیدمحسـن ( « .)1361تنهـا  10رشـته علـوم انسـانی بازگشـایی میشـوند» ،روزنامـه کیهـان
فرهنگـی 17 ،شـهریور .1362
خمینی ،روحاهلل ( .)1389صحیفۀ نور ،جلدهای  12و  ،14تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.
رجایـی ،محمـد علـی (« .)1359مـا پولمـان را هـدر دادیـم و بقیـه دورههـا بایـد بسـته شـود» ،روزنامـه
جمهـوری اسلامی 31 ،فروردیـن .1359
رضایــی ،محمــد؛ عبــاس کاظمــی و حامــد طاهریکیــا (« .)1396چهــار روز از حیــات دانشــگاه پــس از
انقــاب؛  30فروردیــن تــا  2اردیبهشــت  ،»1359فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــی ایــران ،شــمارۀ :1
.177-200
رهنـورد ،زهـرا (« .)1359دانشـگاه النـه ارتقـای فرهنـگ غربـی اسـت» ،روزنامـه جمهـوری اسلامی31 ،
فروردیـن .1359
ریتـزر ،جـورج ( .)1395نظریههـای جامعهشناسـی در دوران معاصـر ،ترجمـۀ محسـن ثالثـی ،تهـران:
نشـر علمـی.
سـاعی ،علـی؛ معصومـه قاراخانـی و فرشـاد مؤمنـی (« .)1390دولـت و سیاسـت آمـوزش در ایـران»،
فصلنامـۀ علـوم اجتماعـی ،شـمارۀ .117-168 :56
سپهسـاالر ،میرزاحسـینخان ( .)1252کتابچـۀ تنظیمـات حسـنۀ دولـت علیـه ممالـک محروسـۀ
ایـران ،چـاپ سـنگی ،شـمارۀ نسـخۀ  19120کتابخانـۀ ملـی.
سـخی ،ژینـوس ( .)1366وضعیـت دانشـگاهها و مؤسسـات عالـی کشـور از بهمـن  1357تـا بهمـن
 ،1363طـرح پژوهشـی صداوسـیما.
سندل ،مایکل ( .)1395آنچه با پول نمیتوان خرید ،ترجمۀ حسن افشار ،تهران :نشر مرکز.
صدیق ،عیسی ( .)1345یادگار عمر ،جلد دوم ،تهران :مؤسسۀ چاپ و انتشارات امیرکبیر.
صفـری ،ثنـا (« .)1390ویژگیهـای فراینـد تدریـس و یادگیـری در آمـوزش عالـی» ،فصلنامـۀ آمـوزش
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مهندسـی ایـران ،شـمارۀ .73-90 :50
فاضلـی ،نعمـتاهلل و سـردار فتوحـی (« .)1397بررسـی فراینـد تاریخـی تثبیـت علـوم انسـانی در ایـران»،
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فصلنامـۀ پژوهـش و برنامهریـزی در آمـوزش عالـی ،شـماره .186-161 :۲۴
فاضلی ،نعمتاهلل ( .)1393فرهنگ و دانشگاه ،تهران :نشر ثالث.
فروغی ،محمدعلی ( .)1384تأثیر رفتار شاه در تربیت ایرانی ،جلد  ،2تهران :انتشارات توس.
قانعـیراد ،محمدامیـن (« .)1393بازاریشـدن آمـوزش عالـی» ،پایـگاه تحلیـل و اطالعرسـانی فرهنگ
علوم انسـانی 19 ،اسـفند.
قانعـیراد ،محمدامیـن؛ سـیدجواد میـری و علیرضـا افشـانی (« .)1395تجاریسـازی علـوم انسـانی؛
فرصـت یـا تهدیـد» ،روزنامـۀ اعتمـاد ۱۷ ،فروردیـن ،نشـانی پایـگاه.http://www.isa.org.ir :
کاتلر ،فیلیپ ( .)1396مدیریت بازاریابی ،ترجمۀ بهمن فروزنده ،تهران :نشر آموخته.
کاظمی ،عباس (« .)1394پرولتاریای دانشگاهی جدید» ،اندیشۀ پویا ،شمارۀ  ،56آذر و دیماه.
کاظمـی ،عبـاس (« .)1395پرولتاریـای دانشـگاهی در ایـران» ،مرکـز دایرهالمعـارف بـزرگ اسلامی10 ،
مـرداد https://cgie.org.ir/fa/news/130333 .1395
کیانـوری ،نورالدیـن (« .)1359شـریعتی بـا مارکسیسـم میانـۀ خوبـی نـدارد» ،روزنامـۀ کیهان ،پنجشـنبه
 25اردیبهشـت .1359
محمودپـور ،بختیـار ( .)1391طراحـی مـدل تجاریسـازی تحقیقـات علـوم انسـانی بـا تأ کیـد بـر حـوزۀ
مدیریـت آموزشـی و بـا رویکـرد صنعت مشـاورۀ مدیریـت ،دکترای تخصصی ،رشـتۀ علوم تربیتی-
مدیریـت آموزشـی ،دانشـگاه عالمـه طباطبایـی ،دانشـکدۀ علـوم تربیتی و روانشناسـی.
مرادیمقدم ،حسـین ( .)1391بررسـی الگوی رشـد علم ایران در حوزه علوم و مقایسـه آن با الگوی
جهانـی رشـد ،رسـالۀ دکتـری تخصصـی ،رشـتۀ علـوم کتابـداری و اطالعرسـانی ،دانشـگاه فردوسـی
مشـهد ،دانشـکده علوم تربیتی و روانشناسـی.
مؤسسـۀ پژوهـش و برنامهریـزی آموزش عالـی ( .)1390توزیع تعداد دانشـجویان ،دانشآموختگان
و آموزشـگران دانشـگاهی مرا كـز آموزشـی در سـالهای تحصیلـی  ،1389 -1350وزارت علـوم،
تحقیقـات و ّفنـاوری.
مؤسسـۀ پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی (« .)1395توزیع تعداد دانشـجویان ،دانشآموختگان
و آموزشـگران دانشـگاهی مرا كـز آموزشـی در سـالهای تحصیلـی  ،»1395 -1350وزارت علـوم،
تحقیقـات و ّفنـاوری.
موسـوی اردبیلـی ،سـید عبدالکریـم (« .)1359بایـد فرهنـگ تحمیلـی غـرب را دور بریزیـم» ،روزنامـه
کیهـان فرهنگـی 18 ،اردیبهشـت .1359
موسـوی اردبیلی ،سـید عبدالکریم (« .)1362رشـتههای علوم انسـانی به  55رشـته تقلیل یافته اسـت»،
روزنامـه اطالعات 23 ،تیر 1362.
میلر ،پیتر ( .)1382سوژه ،استیال و قدرت ،ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ،تهران :نشر نی.
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Abstract

The Study Of The Marketization Policies Of The Humanities
After The Islamic Revolution Of Iran
Sardar Fotuhi, Phd in Cultural Policy Making, Institute Of Social And Cultural
Studies, Tehran, (fotohis@yahoo.com).
Abstract
In The First Decade Of Victory Of The Islamic Revolution, A Huge Wave Was
Created In Opposition To The Humanities, Leading To Three Years Of Closure
Of The Humanities., They Argued That These Sciences Have A Material Basis.
But Nowadays, After 35 Years Of Its Reopening, This Science Have Become
More Materialistic Than Ever In The Historical Period In Iran., The Humanities
Themselves Have Become Commodities Or Marketed. Now The Question
That This Research Seeks To Answer Is “What Is The Marketization Of The
Humanities? And What Policies Have Been Implemented In This Case?”. This
Research Is A Systematic And Coherent, Discusses The Marketing Situation Of
The Humanities And Its Related Policies. The Findings Of The Research Show
That Marketing In A Variety Of Ways, Such As Increasing The Acceptance Of
Monetary Students Especially Graduate Students, Increasing The Number Of
Adjunct Professors, The Terms And Conditions For Income And Research,
Which Is Discussed Separately In This Study. The Findings Also Show That The
Marketing Policies Of The Human Sciences Do Not Depend On The Policies Of
Different States In The Aftermath Of The Revolution (Left And Right).
Keywords: Politics, Marketing, Tuition, Adjunct.
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Abstract

Legal Protection Of Literary And Artistic Works Based On
Their Educational And Social Role In Iranian Legal Texts
Alireza Bariklou, Professor Of Private Law, University Of Tehran, College Of
Farabi, Qom (Corresponding Author), (bariklou@ut.ac.ir).
Jalil Ghanavaty, Associate Professor Of Private Law, University Of Tehran,
College Of Farabi, Qom, (ghanavaty@ut.ac.ir).
Rahim Pilvar, Assistant Professor Of Private Law, University Of Tehran,
College Of Farabi, Qom, (rahimpilvar@ut.ac.ir).
Zahra Omid, Ph.D Student Of Private Law, University Of Tehran, College Of
Farabi, Qom, (zahra.omid@ut.ac.ir).
Abstract
The Role Of Literary And Artistic Works In The Cultural Development Of A
Society Is So Strong That Many Sociologists Have Considered The Basis Of
Education In Art And Have Emphasized Its Fundamental Role In The Growth
And Promotion Of Society. The Undeniable Impact Of Literary And Artistic
Works Is That If These Works Are In Line With Human And Religious Ethics
And Teachings, They Will Result In Scientific And Cultural Excellence, And
Moving Along The Path, Will Have No Effect Other Than Degeneration And
Decline. In View Of The Need To Balance The Interests Of Society In The Pursuit
Of New And Exalting Literary And Artistic Works On The One Hand And To
Support The Creators Of Artworks In The Creation Of Exquisite Works On The
Other, This Article Seeks To Determine Whether There Is A Legal Limitation Or
Absolute Protection Of These Works In Iranian Law By Expressing The Role Of
Literary And Artistic Works In Society. If The Restriction Is Imposed, What Is
The Criterion To Apply The Restriction? The Results Show That The Absolute
Literary And Artistic Works In The Teleological, Ethical And Human Dignity
Legal Systems, Unlike Capitalist Legal Systems Based On Materialism And
Pleasure, Are Not Legally Supportable And For Determining Supported Items,
Legitimacy And Legitimate Rational Interest Criterion Must Be Used.
Keywords: Teleological Legal System, Profit Legal System, Literary And
Artistic Works, Legal Protection Terms
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Abstract

Secondary Analysis Of Gender Values Based On The Survey
Data Of Iranians’ Values And Attitudes
(Emphasizing The Attitude To Gender Inequality And Family)
Reza Azimi, Faculty Member Of Kharazmi University, (Azimy17@gmail.com).
Abstract
The Purpose Of This Article Is To Study The Process Of Changing Values And
Attitudes In The Field Of Gender Equality And Family Based On The Data
Collected By The Iranian Survey Values. The Method Of Study Is Secondary
Analysis. The Basis For Further Analysis Is Based On The Findings Of The
Second And Third Wave. The Second Wave Data In The Year 82 Indicates The
Modern And Individualist Tendency Of Women To Re-Interpret The Family And
The Concept Of Gender. These Findings Indicate That In The Iranian Society,
A Serious Transformation Is Taking Place In The Context Of Changing Gender
Values And Attitudes. The Findings Of The Third Wave, However, Continue To
Indicate More Women’s Tendency Towards Men In Terms Of Modern Values In
Society. However, It Shows A Kind Of Backwardness In The Tendencies Of The
Whole Society As Well As In Women In Moving Toward Some Gender-Based
Attitudes Towards The Age Of 82. This Suggests That By Overcoming The Values
Of Survival In Society, Tendency Toward Traditional Values Has Increased In A
Longitudinal Trend.
Keywords: Gender Values, Women, Modern And Traditional Family, Gender
Equality.
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Abstract

Analysis Of Family Cultural Policies In Iran After The
Revolution
Ramin Moradi, Assistant Professor, Yasuj University, (rmoradi@yu.ac.ir).
Abstract
In This Research, We Analyze The Cultural Policies Of The Family. The Results
Show That The Iranian Family, Like Many Other Societies, Is Subject To
Significant Changes. In Recent Years, The Tendency To Form A Family Has Been
Reduced To A Certain Extent, And Marriage Is Delayed Until Social, Economic
And Social Status Is Achieved. Evidence Suggests Divorce Has Changed From
A Denied Phenomenon To A Solution To The Tension And Conflict Between
Couples. Extramarital Marriages, Especially In Major Cities, Have Increased
Marriage And Increased Divorce Rates. The Generation Gap Has Spread And The
Conflicts Of Women’s Role Are Expanding. According To The Statistics, The
Documents And The Reality Of Society, The Family Has Not Shaped As Cultural
Policy-Makers Desired And Planned For It. This Gap Between Politics And The
Situation In Society Has Been Analyzed In Such A Way That Changing Social
Conditions, Globalization And Cultural Transformations, The Spread Of Media
And Communications, And ... Have Influenced The Family And Due To The
Changing Social Context, This Different Factors Have Affected Family Structure.
Keywords: Family, Cultural Policy, Social Crisis, Family Rupture
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Abstract

Inconsistencies In Cultural Policy Making In Iran:
Suggesting A Research Model
Fatemeh Javaheri, Associate Professor Of Sociology, Faculty Of Humanities And
Literature, Kharazmi University, (javaheri@khu.ac.ir, javaherm@yahoo.com).
Sayed Yaser Jalali, Ph.D. Candidate Of Cultural Policy Making, Faculty Of
Humanities And Literature, Kharazmi University (Corresponding Author), (std_
yaserjalali@khu.ac.ir).
Abstract
IranianCulturalPoliciesAreSubjectToVariousInconsistenciesAndContradictions.
This Situation Reduces The Acceptability Of Policymaker And Policy Itself And
Consequently Leads To Inefficiency In Social Relations. This Paper Aims To
Provide A Suggested Model To Study And Analysis Of Certain Inconsistency
Among Cultural Policies. The Analytical Framework Of The Paper Is Based
On Cognitive Approaches Deal With Three Ideas Including “Policy Making
Paradigm”, “Reference” And The “Advocacy Coalition Framework”. The
Authors Believe That Iranian Social Stratification System Represents Cultural
Varieties And Cognitive Resources Of Different Stratus. Differences In The
Cognitive Resources Of Policymakers And Beneficiaries, Originating From
Various Socio-Economic Status Result In Inconsistent Cultural Policies. As
Such, Policy Makers In The Policy-Making Process Are Disinterested In The
Value Element Of “Informal References” Of Beneficiaries And They Instead
Consider The Value Elements Of Their Own “Selective References”. In Such
Cases, The Beneficiaries Of A Certain Policy Will Not Accept The Content;
Consequently, Will Find Themselves Opposed To It And Won’t Act On It. The
Paper Concludes By Suggesting A Special Case Of Cultural Inconsistency And Its
Analysis According To The Research Model.
Keywords: Cultural Policy, Inconsistency, Iran, Social Stratification, Cognitive
Approach.
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Abstract

Analysis Of Lifestyle In The Novels “Heedless Palm Trees”
And “Roots In The Depths”
Mohsen Zarifineya, Ph.D. Student in Persian Language And Literature,
Research Institute Of Islamic Culture And Thought (Corresponding Author),
(d.zarifinia@gmail.com).
Mahmood Bashiri, Associate Professor Of Persian Language And Literature
Group, Allameh Tabataba’i University, (zrpbashiri2001@yahoo.com) .
Abstract
Lifestyle Is A Set Of Behavioral Principles In Different Areas Of Life. In Recent
Decades, In Order To “Apply” Its Concept In Literary Circles, The Audience
Has Encountered The Positive And Negative Functions Of Lifestyle In Fiction
Literature, And By Studying Mental And Objective Cases, His Mind Has Been
Drawn To Superior Styles. The Important Point Is To Reread The Warriors’
Lifestyles In The Fictional Literature Of The Holy Defense. This Rereading Can
Reflect The Cultural, Military, Social, And Political Identities Of Iranian Border
Guards To Realize The Idealism Of “Defending” The Land And Society’s Beliefs
In Individuals In Order To Preserve Its Precious Achievements, Especially In
Times Of Crisis. In Fact, Recognizing The Source Of The Behavioral Motivations
Of The Defenders Of The Homeland Reveals The Capacities Of Iranian Thought
And Culture And The Power Of The “Defense” Strategy. The Aim Of The
Present Study Is To Analyze The Characteristics Of Lifestyle In The Novels “
Heedless Palm Trees “ And “Roots In The Depths” With The Discourse Method
Of “Ernstolaclau” (Laclau, E). In This Method, The Connection Of Lifestyle
Components Express How The Jihadist Identity Of The Fighters Is Created.
Research Findings Show That The Behavioral Causes Of The Characters Are
Based On Adherence To The Principles Of Religious Beliefs And National Zeal,
Which Has Also Led To The Achievement Of Independence And Security Of The
Country.
Keywords: Fiction Literature, Holy Defense Novel, Lifestyle, Iranian Culture.
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Abstract

Barriers To Growth, Development And Implementation Of
Human Cultural Rights
Ehsan Taheri Hajivand Ph.D Student in International Relations, International
Relations (IR) Department, Isfahan(Khorasgan)(Corresponding Author),
(ehsantaheri@iran.ir).
Hamidreza Jamali, Assistant Prof Of Law, Shahreza Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran, (hamidrezajamali@yahoo.com).
Abstract
Human Cultural Rights, As It Is Observed In Its Formal And Contemporary
Form, Was Raised Simultaneously With The Universal Declaration Of Human
Rights While It Was In The Form Of Small Part Of The International Covenant On
Economic, Social, And Cultural Rights. In Comparison To Other Types Of Human
Rights, This Category Of Rights Has Been Always Neglected. Considering The
Fundamental Importance Of Human Cultural Rights And The Significant Effect
That The Enforcement Of These Rights As Well As Adherence To Them Has On
Human Life, This Necessity Is Felt That Perhaps By Knowing The Barriers On The
Path Of Human Culturalllife, An Action Could Be Taken To Remove The Barriers,
The Result Of Which Leads To Support And Promotion Of These Type Of Rights.
This Research Tries To Answer The Question That “What Barriers Are Existed To
The Growth, Development And Implementation Of Human Cultural Rights?” By
Ausing Qualitative Content Analysis Methodto Evaluate The Qualitative Content
Apresent Study Evaluates This Hypothesis That “The Dominion Of Ideology Of
Realism, Paiaisiglack Of Enough Attention To The Anthropological Foundations Of
Cultural Rights Etc. Are Among The Barriers To Growth, While Failure To Provide
A Common Definition Of Culture And Cultural Rights, Fpclare Aicemong The
Barriers To Development And Also States Concern On Implementation And Lack
Of International Training Are Among The Barriers To Implementation Of Human
Cultural Rights”.
Keywords: Culture, Rights, Human Rights, Human Cultural Rights, International
Relations.
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Abstract

The Role Of Digital Information And Communication
Technologies In Sale-Ye Rahem
Shojaat Poorsedighi, Master Of Sciences in Social Communication, Azad
Islamic University Of Yazd, (shojaatpoor@gmail.com).
Shadi Zabet, Assistant Professor Of Sciences Of Social Communication, Azad
Islamic University Of Yazd, )Corresponding Author), (shadi.zabet@gmail.com).
Seyyed Alireza Afshani, Professo Of Department Of Cooperatives And Social
Welfare, School Of Social Sciences, Yazd University, (afshanialireza@yazd.ac.ir).
Abstract
The ICT Are Accused Of Weakening Family Relationships. The Purpose Of
This Article Is Studing The Role Of ICT In Practicing One Of Islamic Religion
Recommendations. Saleh-Y-E Rahem, Between The Youngsters And Their
Family Members; Saleh Means Bond And Affinity, And Rahem Means Womb.
On The Other Hand, In This Study We Are Trying To Show The Role Of Using
ICT Such As Computer, Mobile Phone, Internet Etc., In Digital Sale-Ye Rahem
(Family Relationships Using ICT) And Physical Sale-Ye Rahem. (Face-ToFace Relationships). The Study Of Social Survey And Research Data Has Been
Gathered Using The Questionnaire. Statistical Community Included Youngsters
Between 15-29 Years Old In Yasuj City Using Cochran Sampling Formula With
398 People Who Were Examined And Selected By Random Sampling. According
To The Results Of Cronbach’s Alpha, Reliability And Validity Of Research Is
Approved. Data Were Analyzed Using SPSS21 Software. The Results Of This
Research Indicated That The Use Of ICT Increases, Sale-Ye Rahem Is Stengtend
Through Digital Communication Tools.. Then, There Is Not A Meaningful
Relationship Between Using Of ICT And Reducing Physical Sale-Ye Rahem. In
Other Hand, This Article Shows That Not Only The ICT Helps To Establishment
Of A New Form Of Sale-Ye Rahem, But It Claims That The Icts Do Not Play A
Significant Role In The Reduction Of Physical Sale-Ye Rahem.
Keywords: Digital Information And Communication Technologies, Virtual
Space, Sale-Ye Rahem, Interpersonal Relationships
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Abstract

Designing A Citizen Journalism Pattern For Developing
Civil Participation In Iran
Mahdi Khosrowshahi, Ph.D. Student in Of Social Communication
Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran,
(Khosrowshahi4@gmail.com).
Faezeh Taghipour, Faculty Member Of Department Of Cultural Management,
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
(Corresponding Author), (Faezeh.taghipour@gmail.com).
Reza Ebrahimzadeh, Faculty Member Of Department Of Cultural Management,
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran,
(ebrahimzadeh2020@gmail.com).
Abstract
The Present Research Is Aimed At Designing A Citizen Journalism Pattern For
Developing Civil Participation In Iran On The Basis Of Grounded Theory Paradigm.
The Data Used In This Research Has Been Gathered And Selected By Interviewing
25 Experts In The Field Of Social Communications Science Through A SemiStandard Interview Using The Theoretical Sampling Method. Furthermore, In
Order To Analyze Extracted The Data, Theoretical Coding Process Has Been
Used For Enumerating Concepts (Basic Categories), Subcategories And Main
Categories In Accordance With Strauss And Corbin’s Model (1998). The Research
Findings Showed That Designing A Citizen Journalism Pattern For Developing Civil
Participation In Iran Has Been Theoretically Saturated From 14 Main Categories, 41
Subcategories And 509 Concepts Based On The Factors Of Strauss And Corbin’s
Approach To Grounded Theory’s Paradigm (1998). The Analytical Pattern Of
Citizen Journalism Has Been Constructed For The Purpose Of Developing Civil
Participation In Iran. Furthermore, In Order To Verify The Research Categories As
Well As The Constructed Pattern, Two Methods Have Been Used: (A) Assessment
Based On The Communicative Method, And (B) Formation Of A Focal Group.
Moreover, In Terms Of Reliability Assessment, Repeatability Was Tested Using
Correlation Coefficient Between Two Coders And Generalizability Was Tested
Using Theoretical Regular Comprehensive Sampling.
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Abstract

The Physician-Patient Relationship In The Intercultural
Relationship Experience Of Ttreatment In Mmulticultural
Environments Of Ppublic Hospitals In Tehran
Sepideh Palizdar, Master Of Communication Sciences, Faculty Of
Communication Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, (Palizdar_
sepide@yahoo.com).
Zarrin Zardar, Assistant Professor, Of Communication Sciences
Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran (Corresponding Author),
(Zarrinzardar88@gmail.com).
Abstract
The Main Topic Of This Article Is To Examine The Relationship Between
Physician And Patient In The Context Of Cultural Communication. According To
The Different Communication Models That Govern The Relationship Between
Physician And Patient, It Is Predicted That The Dominant Communication Model
In The Treatment System Will Be Patriarchal Or Parental Model. The Method Of
This Research Is Qualitative And The Data Are Analyzed Using Maxqda Software.
To Achieve The Purpose Of The Study, 15 Patients With Different Ethnicities And
Dialects, As Well As 10 Physicians, Interns And Residents Who Had Experience
Working In Public Hospitals In Tehran In 1398 Were Interviewed. Then The
Interview Results Were Coded And Analyzed In Three Stages. In Both Groups,
3 Categories Of Comprehensive Code Including Communication-Information
Disorders, Physician Authority, And Inter-Cultural Communication Disorders
Were Obtained,. According To The Analysis Of The Research Findings, It Was
Concluded That Communication Disorder In The Relationship Between Physician
And Patient In General And The Issue Of Cultural Difference Is Only One Of The
Aggravating Factors Of Communication Disorder Between Physician And Patient
And Is On The Margins Of This Relationship. It Was Also Concluded That The
Treatment System Currently Has Many Weaknesses In The Field Of Communication
Skills And Is Dominated By The Patriarchal Communication Model. The Lack Of
Academic Communication Skills In The Medical Community As Well As The
Patient Community Is The Most Important Factor In This Weakness.
Keywords: Cultural Competence, Intercultural Communication, PhysicianPatient Communication Linguistic Competence,
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Abstract

Identification Of Evaluation Indicators Of IRIB’s Strategies
In The Field Of Pproduction And Ddistribution Of Ccontenet
Mohammadmahdi Rahmati, Ph.D. Student in Communication, Allameh
Tabataba’i University, (mbalavi36@yahoo.com).
mahdokht Brojerdi Alavi, Associate Professor Of Communication Faculty,
Allameh Tabataba’I University (Corresponding Author), (m.m.rahmati@gmail.com).
Abstract
Content Strategies Have A Crucial Role In Fulfilling The Mission Of IRIB. The
Main Prerequisite For The Successful Implementation And Operation Of These
Strategies Is Haveing Appropriate Evaluation Indicators. The Main Goal Of This
Study Is, “Identifying The Measures Of Evaluating The Strategies Of The IRIB
In The Field Of Content Production And Distribution. Balanced Scorecard Has
Been Used To Achieve The Goals Of The Research. In This Research, Experts’
Opinions Were Used In Two Focus Group Sessions. By Focusing On Balanced
Scorecard Dimensions And Long-Range Strategies And Programs Of IRIB In
The Content Area, Indicators Were Identified. “Percentage Of Programs Produced
With Research Attachment, “The Number Of News Sections In Specialized
Channels”, “Amount Of Freelance Production In Broadband And In Different
Genres”, “Monetizing Through Different Income Mechanisms In The Broadband
Space”, “The Number Of People Interacting With IRIB, “The Status Of The
Channels And Radio And Television Programs In The Social Networks” Are The
Most Important Indicators Identified For The Strategic Assessment Of The IRIB
Content In Accordance With The Balanced Scorecard Model. For Continuous
Evaluation Of Content Strategies, It Is Necessary For IRIB To Translate The
Indicators Into Quantities Value. Then, Based On Them, Determine And Quantify
The Progress Of Content Strategy. Considering The Environmental Requirements
And Audience’s Desires, Needs And Interests, As Well As Analyzing Their
Performance And Competitors In The Media Competition Environment And The
Serious Effort To Apply These Indicators Will Provide The Basis For Accurate
Content Management And Planning.
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Abstract

The Relationship Between Digital Media Literacy And
Political Satisfaction Citizens Of Tehran
Zahra Zamani, Ph.D. Student in Political Sociology, Islamic Azad University,
Shahreza, (areo.zamani@gmail.com).
Hassan Malaekeh, Assistant Professor Of Political Science, Islamic Azad
University, Shahreza (Corresponding Author), (hmalaekeh@gmail.com).
Mansour Haghighatian, Associate Professor Of Sociology, Islamic Azad
University, Dehaghan, (mansour_haghighatian@yahoo.com).
Abstract
This Research Studies The Effects Of Digital Media On The Political Satisfaction
Citizens Of Tehran. This Correct And Appropriate Using Of New Technologies,
Have Changed The Level Of Consciousness, Expectations And Satisfaction
Of Individuals About Life And At A Result Government Performance And
Political System As Well. The Research Method Is Survey And The Statistical
Society Includes All Tehran Citizens Over 18 Years Old With 6559171 People.
The Sample Size Is 385 People Using The Cochran Method. The Questionnaires
Were Collected Using Randomized Cluster Sampling And Data Were Gathered.
The Findings Were Analyzed Using SPSS Software. Findings Show That There
Is No Significant Statistical Relationship Between Media Literacy And Political
Satisfaction Of Tehrani Citizens, Since The Rise In Media Literacy Has Not
Increased The Level Of Political Satisfaction Of The People, It Seems That
Other Factors Such As Economic, Cultural, Social And ... Factors Have A More
Effective Role In Digital Media.
Keywords: Mass Media, Media Literacy, Digital, Political Satisfaction, Citizens
Of Tehran.
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