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براسـاس مقايسـة ميـان    (بررسي موانع تحقق طرح پيوست فرهنگي
 )نظر نخبگان و مديران ارشد اجرايي كشور

  
  4عبدالعلي رضايي*  3ابراهيم حاجياني*  2حسين مظفر*  1مينو پورصالحي

   چكيده 
بـر اسـاس ادبيـات    . اسـت » پيوست فرهنگـي «، بررسي موانع تحقق طرح مقالههدف اصلي اين 

هـاي مفهـومي،    در حـوزه مـذكور  موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرايي شـدن طـرح   
و  )نفـر  25هركدام (دو گروه  ،نمونه آماري اين پژوهش. ساختاري و عملياتي شناسايي شده است

ها حاكي از آن است كه از نظـر اسـاتيد،    يافته. آوري اطالعات نيز پرسشنامه بوده است ابزار جمع
اولويت موانع به ترتيب عملياتي، ساختاري و مفهـومي و از نظـر مـديران، بـه ترتيـب مفهـومي،       

، هـر دو گـروه پاسـخگو در    tدست آمده از آزمـون   بر اساس نتيجة به. استساختاري و عملياتي 
  .ولي در مورد موانع ساختاري، تفاوت معناداري دارند ،نظرند موانع مفهومي و عملياتي هم

  . موانع عملياتي و پيوست فرهنگي، موانع مفهومي، موانع ساختاري :واژگان كليدي

  121-143صص   1391تابستان  شماره سوم  سال اول  فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي 

   3/5/91: تاريخ پذيرش     3/4/91: تاريخ دريافت

                                                                                                                                                       
). نويسـنده مسـئول  (كارشناس ارشد مديريت فرهنگي، دانشـگاه آزاد اسـالمي، واحـد علـوم و تحقيقـات      . 1
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 dr.mozafar_h@yahoo.com. انقالب فرهنگي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
هـاي فرهنگـي مركـز تحقيقـات      شناسي، عضو هيئت علمي دانشگاه و مدير گروه پـژوهش  دكتراي جامعه. 3

 ehajiani@yahoo.com. استراتژيك
دفتر فرهنگستان علوم اسالمي قم و عضو شوراي تخصصي  دكتراي مديريت تحقيقات، عضو هيئت علمي. 4

 Abdolali_rezaee@yahoo.com. حوزوي دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي
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  مقدمه
ات فرهنگي و اجتماعي سازنده و يا مخربي تأثيرهر اقدام و فعاليتي در سطح اجتماع، داراي 
علت غلبه ترجيحات اقتصادي و يـا سياسـي،    به. است كه گاه بسيار گسترده و ماندگار است

شود و در مسير توسعه جوامع، با مسـائل و معضـالت فرهنگـي و     ات توجهي نميتأثيربه اين 
در ايران نيز . شويم كه تا چند سال پيش هيچ توجهي به آنها نشده است مي رو روبهاجتماعي 
هـاي عمرانـي، اقتصـادي، سياسـي،      هـا و طـرح   هاي متعـدد و متنـوعي كـه از فعاليـت     با مثال

هاي پس از انقالب اسالمي، خـأل وجـود راهكـاري     تمام سال به ياد داريم، در... اجتماعي و
ها و نظامات،  كه بتواند به درستي و به شكل كاربردي نقش عنصر فرهنگ را در ساير حوزه

نموده و در هر پروژه و فعـاليتي عناصـر انسـاني، فرهنگـي و اجتمـاعي را در اولويـت         اعمال
. طور جـدي وجـود داشـته اسـت     قرار دهد؛ به ها و امور اجرايي ريزي ها، برنامه گيري تصميم

در ديـدار  (توسط مقام معظم رهبـري   1383در سال » مهندسي فرهنگي«پس از طرح مبحث 
، نگاه جديدي مطرح شـد و در آذرمـاه سـال    )1383اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

اره نمـوده  هاي مهم در كشور اش براي طرح» پيوست فرهنگي«زماني كه ايشان به تهيه  1386
هاي كلي برنامه  و در ابالغ سياست) 1386در ديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، (

و رئيس جمهور وقـت را موظـف بـه اجـراي      تأكيدبه آن  21/10/87پنجم توسعه در تاريخ 
را بـه خـود مشـغول      ها اذهان درحقيقت پاسخ دقيق به نيازي مطرح شد كه سال 1آن نمودند؛

ارائـه  . شـد  هـاي دلسـوزان فرهنگـي جامعـه محسـوب مـي       دغدغـه   تـرين  از مهم بود و  كرده
بررسـي  «فرهنگـي آنهـا و يـا      هاي مهم، بـه معنـي تهيـه توجيـه     براي طرح» پيوست فرهنگي«

هـم پيوسـتة   ه ات متقابل هر فعاليـت بـزرگ اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي بـر نظـام بـ        تأثير
: 1387بنيانيان، ( »است) هسته مركزي فرهنگ(ها و گرايشات مردم جامعه  اعتقادات، ارزش

135 .(  
                                                                                                                                                       
1. http://www.jamejamonline.ir/newstest.aspx?newsnum=100896028073 
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سـازي دقيـق و صـحيح هـر طـرح       ترين نكات در طراحي و پيـاده  شك يكي از مهم بي
در پـژوهش  . ، شناخت موانـع تحقـق آن طـرح اسـت    »پيوست فرهنگي«جديدي مانند طرح 

رداختـه  طـور مجـزا پ   مفهـومي، سـاختاري و عمليـاتي بـه    «حاضر، به اين موانع در سه شـاخة  
موانعي كه بايد رفع و برطرف شوند تا طرح اجرا شده، بـه ثمـر بنشـيند و نتـايج      ؛خواهد شد

نظر اين پژوهش است، از  براي دستيابي به آنچه مد. دست آيد بيني از آن به مثبت مورد پيش
نظران و تعداد منتخبي از مـديران و مهندسـيني كـه بايـد      نظرات و ديدگاه استادان و صاحب

هـدف از انتخـاب ايـن مخاطبـان، ايـن بـوده       . رح را اجرايي نمايند، استفاده شده استاين ط
صورت مكمل، مورد  است كه دو زاويه نگاه تئوري و عملي يا تجربي در كنار يكديگر و به

هـدف  . تري برخوردار باشـد  دست آمده از توجيه قوي بررسي و توجه قرارگيرند تا نتايج به
پيوسـت  «هـاي اجـراي طـرح     نامـه  ست كـه مسـئولين تهيـة آيـين    اصلي از اين پژوهش، آن ا

هـا و   ريـزي  بيني شدة تحقق اين طرح آشنا شده و در برنامه ، با بخشي از موانع پيش»فرهنگي
هاي ناشي  بديهي است كه پيشگيري از آسيب. كنندهاي خود، آنها را لحاظ  گذاري سياست

تـر از درمـان آنهـا خواهـد بـود و نقـش مـؤثري در         تر و كم هزينـه  اين موانع، عملي تأثيراز 
  : عبارتندبر اين اساس، سؤاالت اصلي . وري طرح، خواهد داشت سطح بهره يارتقا

بيني شده در سـه دسـتة مفهـومي، سـاختاري و عمليـاتي، كـدام        از ميان موانع پيش .1
  تر و مؤثرترند؟ موانع قوي

ميان سه دسـته موانـع مفهـومي، سـاختاري و      ،وه اساتيد و مديرانآيا از نظر دو گر .2
  عملياتي تفاوت معناداري وجود دارد؟

از نظر دو گروه اساتيد و مديران، سه دسته موانـع مفهـومي، سـاختاري و عمليـاتي      .3
  ؟هستندداراي چه اولويتي نسبت به يكديگر 

مفهـومي، سـاختاري و   آيا نظر دو گروه اساتيد و مديران در مورد سه دسته موانـع   .4
  عملياتي، با يكديگر متفاوت است؟

بررسي موانع تحقق اين طرح مهم نيز از آن جهـت ضـرورت دارد كـه اصـل موضـوع      
از  ،موضوع جديد و نويي در كشور است و در مورد جوانب مختلف آن» پيوست فرهنگي«

يـن طـرح   كار خاصي صورت نگرفته و بديهي است كـه اگـر بخـواهيم ا    ،جمله موانع تحقق
شود؛ ضروري است  رو روبهكالن، اثرگذار و نوظهور، در مراحل طراحي و اجرا با موفقيت 

و موانع موجود بـر سـر   آورده كه بتوانيم لوازم و اسباب تحقق آن را در ابعاد مختلف فراهم 
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در ايـن صـورت   . راه آن را شناسايي و براي رفع و دفع اين موانع، راهكارهايي اتخـاذ شـود  
شـكلي صـحيح    هاي طراحي و اجرا يا به تعبيري مهندسي و مـديريت طـرح بـه    گاماست كه 

هاي پنهـان ناشـي از    شود و از شكست طرح، اجراي ناقص و ضعيف آن و هزينه برداشته مي
شود و مانند سـاير   گيري مي ريزي و اجراي ناصحيح طرح تا حد زيادي پيش طراحي، برنامه
ايـن  . مانـد  آرا بـاقي نمـي   در حد يـك موضـوع محفـل    االجرا و مهم در كشور، عناوين الزم
گيران اين طرح با كساني كه از تجربيـات   تواند پلي باشد ميان طراحان و تصميم پژوهش مي

هـاي كـالن    اجـرا و نظـارت طـرح    ،مندند و كساني كـه در طراحـي   علمي و تئوري آن بهره
ت كمك كنـد تـا در زمـان    تواند به مسئولين طرح پيوس اين ارتباط مي. ندهست  كشور دخيل
نگـر و بـا    و نگاهي چندجانبـه   بينانه هاي اجرايي و عملياتي آن، با ديدي واقع نامه نوشتن آيين

ها و مراحل  داشتن نظر و نكات تجربي مهندسان مشاور و مجريان و مديران؛ برنامه  دست در
  . كننداجراي طرح را طراحي و تبيين 

  در ايران و جهان ت پيوست فرهنگيو ادبياپيشينه . 1
در ادبيـات علـوم اجتمـاعي و مـديريت و مطالعـات      » پيوسـت فرهنگـي  «از آنجا كه مبحـث  

تـوان بـه مبـاحثي     ، در بررسي تاريخچه آن مـي استفرهنگي، موضوعي جديد و ويژه ايران 
  . ، اشاره كردهستندكه به اين موضوع و كاركردهاي آن نزديك 

هـاي توسـعه    بنگـاه . گردد بازمي 1950ژه به دهة پرو تأثيرنخستين رويكردهاي ارزيابي 
ارزيـابي  . كار بستند تا پروژه را تصويب و بررسـي يـا رد كننـد    اين رويكردها را بهتدريج  به

و ) CBA(تحليـل هزينـه و فايـده     ،)SIA(اجتمـاعي   تأثيرارزيابي  ،)EIA(محيطي  زيست تأثير
: 1387روچ، (ايـن رويكردهـا هسـتند    تـرين   از رايج) SCBA(تحليل هزينه و فايده اجتماعي 

 تـأثير تـرين آنهـا ارزيـابي     اما مهـم  ،هاي تحقيق جديدي به وجود آمد البته بعدها روش). 39
  . استاجتماعي و فرهنگي  تأثيرمحيطي و ارزيابي  زيست
در نشسـت سـازمان ملـل متحـد، بـا       1992در سـال  : محيطـي  زيسـت  تأثيرارزيابي . 1

محيطـي   ه، موضـوع توجـه بـه مقـوالت فرهنگـي و زيسـت      زيست و توسـع   محوريت محيط
از . عنوان يكي از فاكتورهاي اساسي براي رسيدن به توسعة پايدار، مورد توافق قرارگرفت به

هاي  محيطي و فرهنگي را در اجراي برنامه هاي زيست كشورها ملزم شدند تا مقوله ،آن زمان
شـده اگرچـه در    امع و پذيرفتـه بـا ايـن حـال، يـك تعريـف جـ      . توسعة خـود، لحـاظ نماينـد   

  ولي در حوزة فرهنگي، هنوز اجماعي حاصل نشـده  ،وجود آمده محيطي به هاي زيست زمينه
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 ،كارگرفته شـده  هاي متعددي به تجارب و روش» ارزيابي اثرات فرهنگي«در موضوع . است
است  ارائـه نشده ياما تجارب موفقي در اين زمينه وجود ندارد و حتي هنوز تعريف مشخص

حيطي در دنيا سـابقة  م به هر صورت، پيوست زيست). 81: 1388بنيادي ناييني و محمدنژاد، (
قـانون برنامـه سـوم توسـعه      105در قالب مـادة   1383ولي در كشور ما در سال  ،زيادي دارد

 71اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، معرفـي و ارائـه شـده و در مـاده     
ــه  ــانون برنام ــده اســت  ق ــعه اصــالح ش ــارم توس ــوس و  . چه ــد ششــم از رئ در بخشــي از بن

بررسـي محـيط    .4-6«: هاي توسعه آمده است هاي گزارشات ارزيابي اجمالي طرح سرفصل
هـا و تحـوالت آن، اشـتغال، تسـهيالت،      جمعيت و ويژگـي (اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 

همچنـين در بنـد هفـتم    . »)يميراث فرهنگ و آموزش، بهداشت، اعتقادات فرهنگي و مذهبي
ها و  بيني آثار و پيامدهاي مثبت و منفي طرح براي هريك از گزينه ـ پيش7«: ذكر شده است

اثـر بـر محـيط اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي        .3ــ 7:... صـورت زيـر   فازهاي پيشنهادي بـه 
جمعيــت، اشــتغال، مســكن، آمــوزش و بهداشــت، اعتقــادات فرهنگــي و مــذهبي، ميــراث  (

زيست تا چـه حـد عمـل      نكته كه به اين موارد، در قالب پيوست محيط  اين 1.»...)و فرهنگي
، اين اسـت كـه در ايـن    نكته حائز اهميتشده است، جاي بررسي دارد ولي در اين مرحله، 

هـا بـر آنهـا     ات طـرح تـأثير پيوست به مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز توجـه شـده و ارزيـابي    
  . مدنظر بوده است

كه بـه اختصـار از آن بـه نـام      2»اجتماعي تأثيرارزيابي « ):اتا(اجتماعي  تأثيري ارزياب. 2
فرانـك ونكلـي كـه يكـي از     . اسـت   شود، در حدود چهار دهة پيش مطرح شده ياد مي» اتا«

بـرآورد  «: كنـد  گونـه تعريـف مـي    اجتمـاعي در دنيـا اسـت، اتـا را ايـن      تـأثير فعاالن ارزيابي 
و مـديريت عواقـب   ) بينـي، بـرآورد و بازانديشـي    پـيش (تحليـل   فراينـد پيامدهاي اجتمـاعي  

) هـا  هـا و پـروژه   هـا، طـرح   ها، برنامه سياست(ريزي شده  خواسته و ناخواستة مداخالت برنامه
تغيير اجتماعي ناشي از ايـن مـداخالت، بـه نحـوي كـه       فرايندبراي محيط انساني و هرگونه 

: 1388بكر و ونكلـي،  ( »تري پديد آورد ادالنهـ فيزيكي پايدارتر و ع محيط انساني و زيستي
عنوان بخشي غيرمستقل و ضمني از مطالعات اجتمـاعي، حضـوري    اتا در ايران بيشتر به). 18
در زمينـة سـاخت عـوارض     1370مطالعـات اتـا ابتـدا در ميانـة دهـة      . اسـت   رنگ داشـته  كم

                                                                                                                                                       
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/804291 
2. Social Impact Assessment: SIA 
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تقاضـاهايي بـراي   اجتماعي ساخت سدها آغاز شد و وزارت نفت دومين سازماني بـود كـه   
فاضـلي،  (قـوت گرفـت    1380اين مطالعـات از ابتـداي دهـة    . انجام مطالعات اتا مطرح كرد

در . اسـت   قدم بوده شهرداري تهران از جمله نهادهايي است كه در اين امر پيش). 63: 1389
االجرايـي را در خصـوص    شوراي اسالمي شهر تهران مصوبه واجب 1386شهريور ماه سال 

هاي در دست مطالعه، به شهرداري تهران ابالغ  اعتبار اين امر از محل بودجة پروژهبيني  پيش
شـهردار تهـران، انجـام     1387كرد و نتيجه اين بود كه به موجب دستورالعمل اجرايـي سـال   

مطالعات ارزيابي در راستاي مصـوبة شـوراي شـهر از طريـق اختصـاص درصـدي از اعتبـار        
  ). 11: 1389عالءالديني، (ت اس  هاي عمراني ميسر شده پروژه

  »پيوست فرهنگي«تاريخچه بحث . 1-1

در دبيرخانه شوراي عالي انقـالب  » پيوست فرهنگي«نامه  عبدالعلي رضايي مجري طرح نظام
ابـزاري اسـت بـراي رصـد،     » پيوسـت فرهنگـي  «: كنند تعريف ميچنين فرهنگي، پيوست را 

و كنترل و هدايت آثار فرهنگي حاصـل از  بيني پيامدها، پيامدسنجي و نظارت بر نتايج  پيش
. هـا  ها و مصوبات و اقدامات و پـروژه  ها و لوايح، تصميم ها و راهبردها، طرح اجراي سياست

پيامدشناسي و پيامدسنجي در تمامي موضـوعات مشـمول پيوسـت فرهنگـي در سـه مرحلـة       
 فراينـد گـي يـك   پـذيرد؛ لـذا پيوسـت فرهن    زماني قبل، حين و بعد از اتمام پروژه انجام مـي 

بيني، هدايت و كنترل پيامدهاي مخرب و سازندة فرهنگي را در  مستمر است كه امكان پيش
  . سازد تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي نظام اسالمي فراهم مي

، در توضـيح سـطوح   »پيوسـت فرهنگـي  «نامـه   منش از همكاران اصلي طرح نظـام  نيك
ما طرح پيوسـت را بـراي چهـار سـطح يـا چهـار دسـته تعريـف         : ويدگ تعريف اين طرح مي

؛ مثـل طـرح آمـايش    شـود  مربـوط مـي   ها و راهبردهاي كالن سطح اول به سياست. كنيم مي
سرزميني كه در سطح شوراي عالي انقالب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظـام تهيـه   

. شـود  قوة مقننه انجام مـي كه توسط  يها و لوايح شود به طرح سطح دوم مربوط مي. شود مي
ويـژه قـوة    سطح سوم نيز ويژة تصميمات و مصوبات بوده و در ردة كاري قـوة قضـاييه و بـه   

در وي همچنـين  . »هـا و اقـدامات   شـود بـه پـروژه    سطح چهارم نيز مربـوط مـي  . مجريه است
شود، سؤاالت و مباحثي  آنچه توسط ما تهيه مي«: گويد ها مي توضيح شكل تهية فرم پيوست

هـا و   ايـن سـؤاالت بـراي همـة حـوزه     . هـاي پيوسـت بيايـد    بسيار كلي است كه بايد در فـرم 
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دسـتة بعـدي سـؤاالت    . نگـاري اسـت   موضوعات كاربرد داشته و الية مبنـايي كـار پيوسـت   
امل نكـات  هـاي بعـدي نيـز شـ     موضـوع و دسـته   اي از مباحث هم شود به مجموعه مربوط مي

تر هر طرح يا موضوع است كه توسط كارشناسان خبره در آن بحـث تهيـه    تر و خاص جزئي
  . »شود؛ زيرا هر فعاليت، بايد پيوست ويژه منحصر به خودش را داشته باشد و آماده مي

ارائه شده » پيوست فرهنگي«بار با عنوان  فرهنگي اولين تأثيردر كشور ما بحث ارزيابي 
مـديريت  «و » مهندسـي فرهنگـي  «، »مهندسي فرهنگ«ضوعات راهبردي و مهم دنبال مو و به

در دبيرخانـة شـوراي عـالي انقـالب     . از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است» فرهنگي
نامه  عهده دارد؛ كميسيون حوزوي، كار تهية نظام فرهنگي كه مسئوليت اصلي اين طرح را به

نامـه، الگـوي تيـپ، فـرم      كنـون نظـام   دهد كه تـا  مي هاي مربوط به طرح را انجام نامه و آيين
هاي پيامدسنجي فرهنگي توسـط ايشـان تهيـه شـده و بـه تصـويب        پرسشنامه كلي و شاخص

بـرداري علمـي و    است كه البته تنها در اختيار اعضاي دبيرخانه بوده و هنوز قابل بهره رسيده 
گيـري بـا بخـش فرهنگـي      بـاط اطالعات به دست آمده نيز نتيجه مراجعه و ارت. نيستعملي 

ريزي و نظارت راهبـردي رئـيس جمهـور و دبيرخانـه شـوراي عـالي انقـالب         معاونت برنامه
پيوسـت  «هـاي پژوهشـي بسـيار محـدودي در زمينـة بحـث        اگرچـه فعاليـت  . اسـت فرهنگي 
طـور خـاص هـيچ تحقيقـي      انجام شده است؛ اما در مورد موانع تحقق اين طرح به» فرهنگي

  . تنها اشارات اندكي كه به موانع شده استانجام نشده و 

  »پيوست فرهنگي«اي مرتبط با بحث ه مرور نظريه. 2-1

ولـي تلفيـق دو نظريـه    وجـود نـدارد،   اي  متأسـفانه نظريـه  » پيوست فرهنگي«در حوزة بحث 
. هاي مدنظر در اين بحث باشد تواند بيانگر بخشي از ديدگاه مي» فرهنگي تأخر«و » نوسازي«
در اين انتقال، تحول . به معني مرحلة انتقالي از جامعة سنتي به جامعة صنعتي است» نوسازي«

هـا، نهادهـا و    كننـد؛ ارزش  دهد؛ ارتباطات، مبنا و معيـار ديگـري پيـدا مـي     ساختاري رخ مي
الگوهـاي  . آينـد  وجود مي ازهاي ساختار جديد را تأمين كنند، بههنجارهايي كه الزامات و ني

هـاي   تـزاحم ارزش . شـوند  هاي تربيتي خاص خود نمايـان مـي   جديد زندگي همراه با سبك
مدرن و سنتي در سطوح مختلف، انتظارات و نيازهاي جديد و پذيرش و تعريـف جديـدي   

نيـز محصـول ايـن    » أخر فرهنگـي تـ «. گرايي يا فردگرايي، از الزامات نوسازي اسـت  از جمع
پردازان نوسازي معتقدند كه در خـالل ايـن دوران، سـه دسـته از مسـائل       نظريه. است فرايند
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  : شود مطرح مي
گروهي معتقد به موانع معرفتي و تضاد معرفتي در اين دوره هستند؛ بـه ايـن معنـا    ) الف

در همـين زمينـه،   . كنـد  يكه نوسازي، ساختار معرفتي جامعه را آشـفته و بـا ابهـام مواجـه مـ     
ها در  عنوان منبعي براي تغيير ارزش هانتينگتون نيز مدعي است كه روندهاي مدرنيزاسيون به

ــف، عمــل كــرده و اولويــت  ــه  جوامــع مختل ــذيري در نتيجــة   هــاي ارزشــي ب طــور گريزناپ
  . ندكن مدرنيزاسيون تغيير مي

حـوالت اجتمـاعي ـ    گروهي معتقدند كه گذران ايام نوسازي، تشـتت ارزشـي و ت  ) ب
هـاي زنـدگي و    اي، سـبك  فرهنگي نسبتاً عميقي را با خود به همراه دارد و به اصطالح عـده 

گـذار و تحـول    اين ايـام را دوران . كند هاي گوناگون، تغيير مي هاي مصرف در حوزه سبك
  . اند ها نام نهاده ارزش
هاي غيربـومي   شگروهي معتقدند كه گذران ايام نوسازي، فرهنگ وارداتي و ارز) ج

ايـن گـروه   . شـود  به زعم اين گروه، هويت چنـد تكـه مـي   . كند را وارد منظومة فرهنگي مي
هـاي   دست كردن و همگرايـي ارزش  نوسازي جوامع از اين رهگذر، سعي در يك: معتقدند

هايي را به ارمغان آورده كه  لذا نوسازي از ديد اين طيف، با خود ارزش. جهاني داشته است
  ). 55: 1387صدرا و قنبري، (گيرد  مي بر ها را در ها جهاني بوده و همة نسل اين ارزش

شـود كـه خـود محصـول      مطرح مي» تأخر فرهنگي«مفهوم  ،»نوسازي«در حوزة نظريه 
شـناس   جامعـه  ،نخسـتين بـار توسـط اگبـرن    » تأخر فرهنگـي «اصطالح . نوسازي است فرايند

فرهنگ داراي دو جنبه  ،بر اساس نظرية او. دشعنوان » تغيير اجتماعي«در كتاب  ،آمريكايي
رسد همواره جنبـة غيرمـادي نسـبت بـه جنبـة ديگـر بـا         مادي و غيرمادي است كه به نظر مي

شود، اقدامي همراه بـا تـأخير    ناميده مي» تأخر فرهنگي«در حقيقت آنچه . تأخير مواجه است
به هم مربوط فرهنگ است فاصلة ميان دو قسمت  ،او بر اين باور است كه در حقيقت. است

قسمتي را كه حركـت  شود،  ميشود و سبب  هاي متفاوتي از سرعت مي كه عامل بروز ميزان
: 1386محسـني،  (و در پشت سر بخش ديگر قراردارد، عقب مانده تلقـي نماينـد   داشته كند 

كـار بـرده و    بـه » تـأخر فرهنگـي  «جـاي   را به» افتادگي فرهنگي پس«آگبرن، عنوان ). 81-79
هنگامي كه يكي يا بعضي از عنصرهاي فرهنگي يك جامعه دگرگون شـود، بـه   «: گويد يم

رود و در نتيجـه   ناگزير تناسبي كه ميان آن عنصر و عناصر ديگر برقـرار اسـت، از ميـان مـي    
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افتــادگي فرهنگــي كــه يكــي از نكــات مهــم  پــس. آيــد پديــد مــي 1افتــادگي فرهنگــي پــس
اندن نسبي يك عنصـر فرهنگـي از عنصـر فرهنگـي     شناسي فرهنگي است، بر عقب م پويايي

شود و اين عقب ماندن نسبي يك عنصر يا معلول مداخلة عمـدي انسـان و    ديگر، اطالق مي
  ). 484: 1352آگبرن، (» يا نتيجة كندي سير خود آن عنصر است

هاي رفتاري، نهادهـا و سـاير عناصـر     از آنجا كه الگوهاي فرهنگي يك جامعه از شيوه
جمعيـت و يـا    اختراع، رشد(وسته و منسجم تشكيل شده، تغيير در بخشي از فرهنگ هم پي به

هــا و فشــارهايي در ســاير  ســبب ايجــاد تغييــرات، تــنش) پيــدايش هــر چيــز نــو يــا متفــاوت
در اين حالت ضرورت و يا نياز به تطابق و تنظيم مجدد كه . هاي فرهنگ خواهد شد قسمت

هـاي تطـابقي    رسد، احتمـاالً منجـر بـه دگرگـوني    سبب خواهد شد فرهنگ به تعادل جديد ب
كند و ممكـن اسـت فاصـلة     سريع بروز نميچندان تعادلي معموالً  فراينداما اين . دش خواهد

هـا   زماني زيادي وجود داشته باشد تا يك جزء عقب ماندة فرهنگ بتوانـد بـه سـاير قسـمت    
رود خودرو به جامعـه  ها پس از و براي مثال مدت. برسد و يكپارچگي فرهنگي حاصل شود

هـاي مناسـب و    هـا در كشـورهاي مختلـف درصـدد سـاختن خيابـان       تدريج دولت بود كه به
  . گذاري و نصب چراغ قرمز و تنظيم قوانين رانندگي برآمدند ها و عالمت بزرگراه

اگبرن معتقد است كه تحوالت سريع عصر ما سازش و تطابق اجتماعي را دشوار كرده 
هاي تطـابق انسـان بـا فرهنـگ و همـاهنگي و سـازش ميـان         ظر به حالتاين واقعيت نا. است

نظـر اگبـرن    مورد ،اما آنچه از مفهوم تأخر فرهنگي. هاي مختلف يك فرهنگ است قسمت
برخـي از  . كنـد  يك فرهنگ با هم تغيير نمـي  يكلية اجزا. است، مربوط به حالت دوم است

رود و بقيه رشد كمتري دارد كه نتيجة اين  ها پيش مي تر از ديگر جنبه عناصر فرهنگي سريع
اگبـرن  . تواند شرايط بروز بحـران را در فرهنـگ فـراهم كنـد     امر، تأخر فرهنگي است و مي

هـا بـر تغييـرات اجتمـاعي      وريات فناوري و آثار نـوآ تأثيرمفهوم تأخر فرهنگي را با مطالعة 
آفريند، علت آن است كـه بـراي    مي» تنش«اگر تغييرات اجتماعي  ،به اعتقاد او. مطرح كرد

كـه از طريـق فرهنـگ خـود در حاشـيه نگـه داشـته        (سازي نهادهاي اجتماعي و يا افـراد   هم
ر اسـت  ناپـذي  هاي فني و اكتشافات علمي، وقوع مقداري تـأخر، اجتنـاب   با پيشرفت) اند شده

  ). 79-81: پيشينمحسني، (
ارتباط دارد كه يكـي از  » پيوست فرهنگي«از آن جهت با بحث » تأخر فرهنگي«نظرية 

                                                                                                                                                       
1. Cultural lag 
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در بحث پيوست و يـا يكـي از اصـول آن ايـن اسـت كـه بـراي هـر          تأكيدنكات مهم مورد 
ب كارگيري ابزار نـوين در جامعـه بايـد متوجـه و مراقـ      و بهها  فناورياقدامي از جمله ورود 

براي مثال، بايد ابتدا فرهنگ استفاده از آن فناوري . بود فناوريپيامدها و عواقب آن ابزار يا 
مانند استفاده از تلفـن   ؛كار گرفت افزارها را وارد كرده و به وارد جامعه شود و سپس سخت

 گيري كالن كشـور را  ها نظام تصميم ها و دغدغه مجموع اين نگراني. همراه، اينترنت و غيره
گذار به وجود  تواند آسيب كمتري در دوران رساند كه مي كارگيري ابزارهايي مي هبه لزوم ب

ات و پيامـدهاي  تـأثير آورد و شرايطي را فراهم آورد كه بتوان بر تغيير و تحوالت جامعـه و  
بـا تعـاريف و جـوانبي كـه بـراي آن تعريـف       » پيوسـت فرهنگـي  «قاعدتاً . آن مديريت كرد

  . ترين اين ابزارها باشد يكي از مهم تواند شود، مي مي
او . اي نسـبت بـه فرهنـگ دارد    پـردازي اسـت كـه نگـاه ويـژه      تالكوت پارسونز، نظريه

دانـد كـه عناصـر گونـاگون جهـان اجتمـاعي و يـا بـه تعبيـر           اي مـي  فرهنگ را نيروي عمده
كـم و   فرهنگ اين خاصيت ويژه را دارد كه. دهد خودش، نظام اجتماعي را به هم پيوند مي

هـاي ديگـر    اما نظام فرهنگي تنها بخشي از نظام. شودهاي ديگر  تواند بخشي از نظام بيش مي
. اي نيز براي خـود دارد  صورت ذخيرة دانش، نمادها و افكار، وجود جداگانه بلكه به ،نيست

ولي به بخشي  ،هاي اجتماعي و شخصيتي هستند هاي نظام فرهنگي در دسترس نظام اين جنبه
  ). 138: 1386ريتزر، (شوند  ا تبديل نمياز آنه

پارسونز در نظرية ارادي كنش كه تركيبي است پويا و بـديل از مفـاهيم و مفروضـات    
گرايي وبر؛ كنش انساني را رفتـاري   گرايي دوركيم و ايده گرايي پارتو، اثبات سودمند فايده

بد و داراي حداقل چهار يا داند كه در درون روابط اجتماعي نمود مي دار و هدفمند مي معني
او ). 10: 1387پـور،   ابـراهيم (كنشگر يا عامل، اهداف، ابزار و وسايل، هنجارها : عنصر است

، )وحـدت (يكپارچگي : شمرد كاركردهاي متناظر هر يك از اين چهار عنصر را چنين برمي
ثبـات  (داشـت الگـويي    و سكون يا نگه) سازگاري(، تطبيق )جويي هدف(دستيابي به هدف 

  ). 131: پيشينريتزر، ) (الگويي
شود، مفهومي  در اين مطالعه، از ميان مفاهيم متعددي كه از نظرية پارسونز برداشت مي

هماهنگي  ؛كند هاي مختلف نظام اجتماعي اشاره مي مورد نظر است كه به تعادل ميان بخش
مطالعـه  » پيوسـت فرهنگـي  «و توازن ميان فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سياست كـه در بحـث   

بـا فرهنـگ، بيشـتر    ) هاي صـنعتي  ها و طرح پروژه(شده در اين مقاله، هماهنگي ميان اقتصاد 
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ابـزار كارآمـدي اسـت كـه بـا ايـن ايجـاد        » پيوست فرهنگي«در حقيقت . است تأكيدمورد 
  . سازد تعادل، دستيابي به چهار عنصر مورد نظر پارسونز در جامعه را ممكن مي

  شناختي مالحظات روش. 2
شــود و بــر اســاس زمــان  ايــن بررســي از حيــث هــدف پژوهشــي، كــاربردي محســوب مــي 

موانع نيز با روش شـبه دلفـي اسـتخراج    . گردآوري، تحقيقي پيمايشي، كمي و ميداني است
  : اند در اينجا، دو دسته جامعه آماري مدنظر بوده. اند شده

. هسـتند » پيوسـت فرهنگـي  «نظـران و مطلعـين از مبحـث     گروه اول، اساتيد، صاحب. 1
اي  ات اجتماعي و يا فرهنگي، فعال بـوده، تـأليف يـا مقالـه    تأثيركساني كه در زمينة ارزيابي 

از آنجـا كـه تعـداد    . ارائه داده و يا در جريان طراحي و اجراي ايـن طـرح قرارگرفتـه باشـند    
، هسـتند اندك بوده و تنها چند نهاد و مركـز مشـخص بـا آن درگيـر     مطلعين از اين مبحث، 

در مجمـوع،  . انـد  افراد نمونه اول با توجه به اسامي دريافت شده از اين مراكز انتخـاب شـده  
  . استنفر  54حجم اين جامعه آماري، 

هـاي پـس از انقـالب، طراحـي،      كه در سـال هستند گروه دوم، مهندسين و مديراني . 2
اند  عهده داشته هاي بزرگ و مهم در كشور را به يريت، نظارت و يا اجراي طرحمشاوره، مد

بـه ايـن   . توسط ايشان و در حوزة كاريشان اجـرا شـود  » پيوست فرهنگي«و قرار است طرح 
نفره از مـديران و مهندسـين داراي سـابقة كـاري بـيش از ده سـال، از        120فهرستي منظور، 

خاب وزارت صنايع از آن جهت بوده است كـه داراي  انت. وزارت صنايع دريافت شده است
هاي برتر، سـاخت بنـادر،    يفناورهاي مختلف از جمله  اي بسيار زيادي در حوزه تنوع پروژه

سازي سـاختمان، متـرو، كارخانجـات و انـواع صـنايع و       مجموعه نفت و پتروشيمي، صنعتي
  . استمعادن 

  گيري حجم نمونه و شيوه نمونه. 1-2

علـت محـدود    حجم نمونه، ابتدا از فرمول كوكران استفاده كـرده و سـپس بـه    براي محاسبة
علت  بودن تعداد افراد گروه اول و بسيار سخت بودن امكان دسترسي به افراد گروه دوم و به

اينكه حجم نمونه بيش از پنج درصد جامعه آماري است، از فرمـول تقليـل اسـتفاده شـده و     
نفـر انتخـاب و    25حجـم   ، نيـز و قابـل اسـتناد در محاسـبات    براي رسيدن به نتايج قابل قبول

گيـري   با توجه بـه شـرايط الزم بـراي انجـام ايـن تحقيـق، از شـيوه نمونـه        . اعمال شده است
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  . دار يا هدفمند استفاده شده است هدف
ها، اساتيدي كه تمايل به تكميل پرسشنامه بـدون حضـور محقـق     پس از تهية پرسشنامه

پرسشـنامه سـاير اسـاتيد و تمـام مـديران      . كردنـد  افت و تكميل و ارسـال داشتند، آن را دري
  . اجرايي و مهندسين، با حضور محقق و با انجام مصاحبه تكميل شده است

  ها مفاهيم و نحوه استخراج گويه تعريف. 2-2

در اين پژوهش، پس از مرور ادبيات و انجام چند مصاحبة باز با پنج نفر از اساتيد و مطلعـين  
بيني بر سر راه اجرايي شـدن   ، با روش شبه دلفي، موانع قابل پيش»پيوست فرهنگي«از طرح 

، احصـا شـده و در   اسـت مدت قابـل رفـع    مدت و ميان دقيق و درست اين طرح كه در كوتاه
انـد كـه ايـن     بندي شده سه دستة موانع مفهومي، ساختاري و عملياتي دستهقالب جداولي در 

. شـود  بعدي دانستن برخي عناصر و مفاهيم مانند فرهنگ، انجام مـي  بندي بر اساس سه تقسيم
خواهد آمد، مشخص شده اسـت كـه هركـدام از موانـع بـه       1مطابق آنچه در جدول شماره 
هـا،   موانع مطـرح شـده در ايـن جـدول    . استوط دهندگان مرب كدام گروه از دو گروه پاسخ

در ايـن تحقيـق از دو پرسشـنامة    . شوند كـه بايـد سـنجيده شـوند     هاي اين محسوب مي گويه
گـان طراحـي    دهنـد  محقق ساخته كه سؤاالت هر كدام متناسب با شـرايط و وظـايف پاسـخ   

هـا و   يـه اين سؤاالت، بر اساس موانـع مطـرح شـده در جـداول گو    . شده، استفاده شده است
بـدين صـورت كـه امتيـاز پـنج،       ؛صورت طيف پنج قسمتي ليكرت، طراحـي شـده اسـت    به

دهـد و امتيـاز يـك نشـان      ها مـي  به گويه» مانع بودن«ين سطح اعتبار را از جهت ميزان  باالتر
  . بيني شده، اهميت و اعتبار زيادي ندارد دهد كه مانع پيش مي

انديشـي دربـارة ماهيـت، منطـق و       ادرسـت هرگونـه ن عبارت است از  :موانع مفهومي -
ــكوفايي و درســت    ــدم ش ــبب ع ــه س ــابع ك ــي   من ــا   انديشــي در يــك موضــوع م ــردد و ي گ

هاي غلـط دربـارة خصـائص و فلسـفة آنكـه بـر فهـم انسـان از آن موضـوع، اثـر            انگاره پيش
اسـت  تعريف عملياتي و منظور از موانع مفهـومي عبـارت   ). 1384رشاد،  صادقي(گذارد  مي
 .هاي پيوست فرهنگي در كشور رگونه ابهام نظري و يا عدم پذيرش ذهني اجراي طرحه :از

  : موانع مفهومي در اين حوزه عبارتند از
شيوع اين روحيه ميان مديران كه عجله كننـد تـا كشـور را زودتـر بسـازند و نتـايج       . 1

ش و هاي معين فرهنگي براي سـنج  خأل وجود شاخص. 2؛ ملموس قابل شمارش ارائه دهند
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برداشـتي محـدود از گسـترة كـار     . 3؛ ارزيابي ميزان مفيد يا مضر بودن يك طرح يـا پـروژه  
داند، در حالي كه پيوست بايد بـر هـر سـه حـوزة      ها متعلق مي پيوست كه آن را تنها به طرح

عـدم درك روابـط متقابـل ميـان چهـار بعـد       . 4؛ ها اعمـال شـود   ها و طرح ها، برنامه سياست
اقتصادي و فرهنگي در جامعه و اعتقاد نداشتن به تأثير و تـأثرات متقابـل    اجتماعي، سياسي،

عدم توافق مديران و مسئوالن طرح پيوست بر سر تعـاريف و موضـوعات مربـوط    . 5ها؛  آن
هـاي كـاري موجـود در     مقاومت سيستم. 6هاي متفاوت از آن؛  به اين طرح و ارائـة برداشت

زيرمجموعـه دانسـتن فرهنـگ نسـبت بـه اقتصـاد و       . 7مقابل تغيير و ايجـاد شـرايط جديـد؛    
هـاي   گـذاري  اولويـت . 8گيـران و مجريـان؛    دهي به آنها از سوي تصـميم  سياست و اولويت

نبودن ابزارها . 9فايدة اقتصادي است، نه انساني؛ ـ   مديران اجرايي و مجريان، بر اساس هزينه
كنـد   هاي علمي براي اثبات موفقيت اقـدامات فرهنگـي كـه مـديران را تشـويق مـي       و روش

عـدم درك مـديران از   . 10؛ آورنـد گيـري روي   هاي عيني قابل اندازه سمت انجام فعاليت به
سـب موفقيـت، كـاهش    هر طرح، عامل بسيار مهمي در ك» فرهنگي پيوست«اين موضوع كه 

ناآشنا بودن ذهن مـديران اجرايـي و مهندسـين    . 11ها و تضمين دوام آن طرح است؛  آسيب
صـورت يـك بحـث سـاختار يافتـه       بـه » پيوسـت فرهنگـي  «نسبت به مباحث مطرح در طرح 

عدم اعتقاد مسئوالن طرح پيوست به مؤثر و قابل اجرا بودن اين طرح در كشور؛ . 12علمي؛ 
هاي اقتصادي و معيشتي مردم بر مسائل فرهنگي و اجتماعي ايشـان   به دغدغه غلبه توجه. 13

ها و اختالف  ها، درون فرهنگ عدم توجه به وجود تنوع ميان فرهنگ. 14از سوي مسئولين؛ 
مـورد پـذيرش   . 15هـا؛   هاي تحت تأثير، در طراحي و اجراي پـروژه  منافع ميان افراد و گروه

هبردي در فرهنگ، به اين معنا كه مديران ارشـد اجرايـي در   قرار نگرفتن مفهوم مديريت را
توان فرهنگ را هم مديريت كرد، در نتيجـه در حـرف بـه فرهنـگ      اند كه مي عمل نپذيرفته
برداشـت  . 16 و پردازند دهند و در عمل به رفع نيازهاي فوري و روزمره مردم مي اهميت مي

  . اشتباه از معنا و مصداق فرهنگ و كار فرهنگي
هـا و   هـا، سـازمان   مراد از سـاختارها در ايـن بخـش، نهادهـا، ارگـان     : موانع ساختاري -

هاي مختلف اجتماع، بـر عهـده    هايي است كه مسئوليت گردش امور را در حوزه زيرساخت
  ). 94: 1389پيروزمند، (دارند 

خألهـا و نـواقص قـانوني بـراي اجرايـي      . 1: موانع احصا شده در اين حوزه عبارتنـد از 
ها و مراكـز معتبـر فرهنگـي     نبود سازمان. 2؛ »پيوست فرهنگي«مراحل مختلف طرح ختن سا
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هايشان پيوست فرهنگي  خواهند براي فعاليت براي مشاوره دادن و كمك به نهادهايي كه مي
عدم وجود ساختار و ابزار مشخص و مصوب براي تهيه و ارائه دقيق و درست . 3تهيه كنند؛ 
گيـري از يـك گـروه كارشـناس      دم اعتقاد مديران به لـزوم بهـره  ع. 4هاي پيوست؛  گزارش

  هـا؛  براي بررسي پيامـدهاي فرهنگـي و اجتمـاعي آن    ،ها گيري پروژه فرهنگي درتيم تصميم
ســازي و غلبــه  گيــري و تصــميم فقــدان ســاختارها و ابــزار مصــوب و مــدون در تصــميم . 5

گي و سپردن انجام كارها به گري دولت در امور فرهن تصدي. 6هاي شخصي مديران؛  سليقه
هايي مانند پيوست كه به تمركز، دقت و اطالعـات زيـادي    سيستم كارمندان دولتي در طرح

  تبديل نشدن بحـث پيوسـت بـه يـك خواسـت و دغدغـة عمـومي در كشـور؛        . 7نياز دارد؛ 
آفرينـي   گيري از مشاركت مردم در امـور كشـور و همكـاري و نقـش     توجهي به بهره كم. 8

پيوسـت  «معلوم نشدن مرجع قانوني مشخص براي نظارت بر انجام و حسـن انجـام    .9جدي؛ 
شـود   موقتي بودن پست و مقام در مديران ارشد كه باعث مـي . 10هاي مهم؛  طرح» فرهنگي

هاي بلندمـدت و يـا بـا بـازده نـاملموس در زمـان مـديريت خـود          مديران، از كارها و برنامه
توجه به فرهنـگ بـه چنـد نهـاد و سـازمان خـاص ماننـد        محدود دانستن . 11استقبال نكنند؛ 

عـدم تعريـف سـاختاري بـراي     . 12هـاي علميـه؛    و حـوزه اسـالمي  ارشاد فرهنگ و وزارت 
  و هايشـان  پاسخگويي مـديران ارشـد كشـور در مـورد نتـايج فرهنگـي و اجتمـاعي فعاليـت        

هـاي مبتنـي بـر     حـل  جـاي طراحـي و ارائـه راه    كارگيري ابزارهاي قانوني و حقوقي به به. 13
  .سازي در مواجهه با مشكالت بخش نيروي انساني فرهنگ و فرهنگ

گزينش و كاربست روش يا قواعد نادرست، يا ناشايسـت در اجـرا و    :موانع عملياتي -
  ). پيشينصادقي رشاد، (عملياتي كردن يك موضوع 

مزاياي ابتدايي دقت مجريان و مديران به . 1: موانع احصا شده در اين حوزه عبارتند از
سخت و غيرقابـل فهـم تعريـف كـردن مباحـث      . 2هر طرح و غفلت از پيامدهاي بعدي آن؛ 

هـا و   سـازمان . 4ها با پژوهشگران پيوسـت؛   عدم همكاري نهادها و مجريان طرح. 3پيوست؛ 
بـر ايـن گمـان    داننـد و   بر مـي  بر و زمان را هزينه» پيوست فرهنگي«اقداماتي مانند  ،ها شركت
غفلـت از  . 5شـود؛   از فضـاي رقابـت جهـاني مـي      كه انجام آنها باعـث عقـب مانـدن    هستند

در حـوزة عمـومي   » پيوسـت فرهنگـي  «سازي الزم در خصوص طرح  سازي و زمينه فرهنگ
محدود دانستن انجـام مطالعـات ارزيـابي بـه زمـان      . 6؛ )مديران اجرايي(و تخصصي ) مردم(

عدم مشاركت دوگروه . 7اي حين و بعد از اجرا؛ ه پيش از اجراي پروژه و غفلت از ارزيابي
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در دسـت نداشـتن   . 8؛ »پيوست فرهنگي«طراحان و مجريان پيوست، در تهيه و اجراي طرح 
بروز آثـار و  . 9فرهنگي يك پروژه؛   منابع اطالعاتي مناسب و قابل اعتماد براي تهية پيوست

شـود درك   كـه موجـب مـي   هـا   نتايج مثبت يا منفي فرهنگي يك رفتار پس از گذشت سال
ها وجود نداشته باشد و به آن اهيتـي داده نشـود؛    ها و تأثيرپذيري گذاري درستي از اين تأثير

عــدم اعتقــاد مــديران بــه اهميــت جلــب مشــاركت مــردم و تــأثير آن در ارتقــاي ســطح . 10
بت غلبه مطالبات اقتصادي و سياسي مـردم از مسـئولين نسـ   . 11ها؛  ها و پروژه وري طرح بهره

هاي الزم براي اجراي پيوست در رديف بودجـة   ديده نشدن هزينه. 12به مطالبات فرهنگي؛ 
پيوسـت  «كمبود يـا نبـود مصـاديق مشـخص عملـي از اجـراي طـرح        . 13مصوب هر طرح؛ 

در يك پروژه كه فوايد و نتايج مثبت حاصل از آن را به مديران و مجريـان نشـان   » فرهنگي
شـود نتواننـد اطالعـات     و تغيير مكرر مديران كه موجـب مـي  عدم ثبات مديريتي . 14دهد؛ 

هـاي مشـابه    دقيق در مورد شرايط محيطي و انساني و سابقة پيامـدهاي مثبـت و منفـي طـرح    
كاري نظام آموزشي  كم. 15باشند؛   گذشته در منطقه و بخش كاري خود را در دست داشته

اي علمي فعال در اين زمينه؛ ه كشور در آموزش نيروهاي متخصص در تهيه پيوست و گروه
ويژه در موضـوعات   ضعف عمومي كارشناسان و متخصصان در انجام گروهي كارها به. 16

هايي مانند پيوست كه به حضور چند تخصـص مختلـف در كنـار     اي و در فعاليت ميان رشته
  . هم نياز دارد

  گيري موانع مفهومي هاي اندازه گويه .1جدول 

 مشتركمديرانمطلعينموانعشماره

1 
ميان مديران كه عجله كنند تا كشور را زودترهشيوع اين روحي

 *   بسازند و نتايج ملموس قابل شمارش ارائه دهند

2 
هاي معين فرهنگي براي سنجش و ارزيابي خأل وجود شاخص

 ميزان مفيد يا مضر بودن يك طرح يا پروژه
*   

3 
ها  آن را تنها به طرحبرداشتي محدود از گسترة كار پيوست كه

در حالي كه پيوست بايد بر هر سه حوزة  ،داند متعلق مي
 ها اعمال شودها و طرحها، برنامهسياست

*   

10 
هر »فرهنگيپيوست«عدم درك مديران از اين موضوع كه

ها و  طرح، عامل بسيار مهمي در كسب موفقيت، كاهش آسيب
 تضمين دوام آن طرح است

 *  
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  عتبار و قابليت اعتماد پرسشنامها. 3-2

پرسشنامه نهايي تهيه شده در اين مطالعه، پس از تكميل و نقد توسط هشت نفـر از اسـاتيد و   
علـت عـدم وجـود     بـه . ها و سـؤاالت مـبهم، تأييـد شـده اسـت      سپس اصالح و حذف گويه

محقق ساخته و با مشـورت اسـاتيد و    ر اين موضوع، اين پرسشنامه كامالًپرسشنامه مشابهي د
گيري نيز جمعيت كـامالً هدفمنـد انتخـاب     براي اعتبار نمونه. نظران تنظيم شده است صاحب

، spssافـزار   در مـورد محاسـبة پايـايي، از نـرم    . استپرسشنامه داراي روايي بنابراين . اند شده
. است كردهمحاسبه  را) پايايي كل شاخص(استفاده شده كه ضريب آلفاي كل  16ويرايش 

 رو از ايـن . محاسـبه شـده اسـت    7/0ها بـاالي   ضريب آلفاي كرونباخ براي هر دسته از گويه
  . توان گفت كه مجموع سؤاالت قابليت سنجش موضوع مورد نظر را دارد مي

  ها يافته. 3
بـراي  . صورت كمـي و آمـاري بـوده اسـت     ها در اين پژوهش، به نحوه تجزيه و تحليل داده

ها با يكديگر تركيب شدند و سپس دامنـه بـه دسـت     ها، ابتدا گويه لفهؤهر يك از مسنجش 
هاي دو گـروه اسـاتيد و    بر اساس پاسخ. آمده به سه دسته ضعيف، متوسط و قوي تقسيم شد

ها، محاسبه و مقايسة شده است تا بـر مبنـاي آن ميـزان قـوت و      مديران، توزيع فراواني گويه
همچنين در محاسبة ديگري، بر مبنـاي  . هر سه دسته، مشخص شود گذار بودن موانع درتأثير

مجمـوع  . ها، اولويت موانع در هر دسته نسبت به يكديگر مشخص شده اسـت  ميانگين گويه
ترين موانع از ايـن   نتايج اين دو محاسبه، حاكي از آن است كه از نظر اساتيد و مديران، مهم

مفهـومي داراي اهميـت بيشـتر     13 و 9، 4، 2موانع در ميان موانع مفهومي، به ترتيب : قرارند
؛ در ميان موانع سـاختاري، بـه   استمفهومي داراي اهميت  7 و 6، 5بوده و بعد از آنها موانع 

؛ در هسـتند سـاختاري داراي اهميـت    6 و 5و بعد از آنها موانـع   12 و 10، 9، 3ترتيب موانع 
 و 2، 1عملياتي و بعد از آنهـا نيـز موانـع     15 و 11، 9، 4ميان موانع عملياتي، به ترتيب موانع 

  . هستندداراي اهميت  12
. دهنده انجـام گرفتـه اسـت    مقايسة ميان سه دسته موانع بر اساس نظرات دو گروه پاسخ

براي (هاي مربوط به هر نوع مانع  در اينجا با جمع امتيازاتي كه هر پاسخگو در رابطه با گويه
هـاي مربـوط بـه آن مـانع،      د و تقسـيم آن بـر تعـداد گويـه    به دست آورده بـو ) مفهوميمثال 

هاي هر يك از  دهندة ميانگين نمرات حاصل از پاسخ به گويه شاخصي ساخته شده كه نشان
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ميانگين حاصله اخذ شـد كـه نتـايج آن در جـدول      25سپس ميانگيني از . سه نوع مانع است
د، اولويـت موانـع بـه ترتيـب     بر اساس اطالعات ايـن جـدول، از نظـر اسـاتي    . آمده استزير 

عملياتي، ساختاري و مفهومي و از نظر مديران، بـه ترتيـب مفهـومي، سـاختاري و عمليـاتي      
  . خواني دارد كه اين اولويت با فرضية فرعي اين مطالعه، هماست 

  گانه  مقايسه ميانگين موانع سه .2جدول 

 موانع عملياتي موانع ساختاريموانع مفهوميموانع

 4261/3 166/3 0700/3 )اساتيد( ميانگين

 8000/2 196/3 4993/3 )مديران( ميانگين

شـود كـه    در مقايسة ميان سه دسته موانع مفهومي، ساختاري و عملياتي نشـان داده مـي  
توزيع، نرمال است و بر اساس آزمون كولموگرف ـ اسميرنف، تفاوت معناداري ميـان آنهـا    

فريدمن در نمونه اساتيد انجام شـده اسـت نيـز نشـان داده     اين رابطه در آزمون . وجود ندارد
شـود، نتيجـة عكـس داده و نشـان      ولي اين آزمون در نمونه نظرات مديران انجـام مـي   ،شده
ها در  با توجه به نرمال نبودن توزيع داده. استدهد كه تفاوت ميان اين سه دسته، معنادار  مي

فريدمن كه يك آزمون ناپارامتريك اسـت،   ها، براي آزمون فرضيات از طريق آزمون متغير
تفـاوتي ميـان سـه عامـل مفهـومي،      «اين است كه صفر در اين آزمون، فرض . شود عمل مي

تفـاوت معنـاداري ميـان سـه     «اين است كـه  يك و فرض » ساختاري و عملياتي وجود ندارد
ريـدمن بـر   دست آمده از آزمون ف نتايج به. »عامل مفهومي، ساختاري و عملياتي وجود دارد

دهد كه تفاوت معناداري ميان سه نوع مـانع وجـود نـدارد و     اساس نظريات اساتيد، نشان مي
شود ولي بر اساس نظريات مديران، تفاوت بسيار معناداري ميان ايـن   فرض صفر پذيرفته مي

وجود دارد و فرض صفر مبنـي بـر نبـودن تفـاوت     ) درصد معناداري 99در سطح (سه عامل 
  . شود معنادار رد مي

هاي موانع مختلف ميان مديران و اساتيد، چون اين موانع با توجـه   براي مقايسة ميانگين
بـر  . اسـت  مستقل استفاده شده t؛ در نتيجه از آزمون هستندداراي توزيع نرمال  k-sبه آزمون 

در مـورد موانـع   ) درصـد 99در سـطح  (اساس اين آزمون، به لحاظ آماري تفاوت معناداري 
همـين محاسـبات در مـورد موانـع سـاختاري و      . هـا وجـود دارد   ن ميانگين گروهمفهومي ميا

عملياتي، حاكي از آن است كه در مورد موانع ساختاري به لحاظ آماري تفـاوت معنـاداري   
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هـا تفـاوت    ها وجود ندارد و در مورد موانع عملياتي ميان ميـانگين گـروه   ميان ميانگين گروه
  . معناداري وجود دارد

بندي سه دسته موانـع مفهـومي، سـاختاري و عمليـاتي از      ر خصوص اولويتهمچنين د
دهد كه به ترتيب اهميت، موانع مفهومي، ساختاري و عمليـاتي   ها نشان مي نظر مديران، يافته

  . استبندي به ترتيب عملياتي، ساختاري و مفهومي  و از نظر اساتيد، اين اولويتبوده مهم 
ع، نشان داده شد كه توزيع نرمال وجود دارد و بـر اسـاس   در مقايسة ميان سه دسته موان

ايـن رابطـه در   . آزمون كولموگرف ـ اسميرنف، تفاوت معناداري ميـان آنهـا وجـود نـدارد     
ولـي ايـن آزمـون     ،آزمون فريدمن كه در نمونه اساتيد انجام شده است نيز نشـان داده شـده  

دهد كه تفاوت ميان ايـن   و نشان ميشود، نتيجة عكس داده  وقتي در نمونه مديران انجام مي
  . بندي موانع بر اساس فرضيات اين مطالعه، صحيح است و تقسيمبوده سه دسته، معنادار 

و بـراي   tبررسي ديگري كه در اين پژوهش صورت گرفتـه اسـت، بـر مبنـاي آزمـون      
 در مـورد موانـع مفهـومي و   . استمقايسة نظرات دو گروه پاسخگو در مورد سه دستة موانع 

ولـي در مـورد موانـع     ،شـود  عملياتي، تفاوت معناداري ميان نظـرات دو گـروه مشـاهده مـي    
  . ساختاري، تفاوت معناداري وجود ندارد

  پيشنهادات. 4
دست آمده از مقايسة ميان سه دسته موانع مفهومي، ساختاري و  جا كه نتايج بهاز آن .1

و مــــديران ) مفهــــومي>ســــاختاري>عمليــــاتي(عمليــــاتي از ديــــد اســــاتيد 
، دو اولويت عكس و متفاوت را بـه دسـت داده و   )عملياتي>ساختاري>مفهومي(

ــه  ــين ب ــانگين  همچن ــل نزديكــي مي ــل و     دلي ــن عوام ــراي اي ــده ب ــبه ش ــاي محاس ه
توان هر سه عامل را به يك اندازه مهـم و   هاي معنايي ميان سه دسته؛ مي همپوشاني

پيوست «شود مسئولين طراحي طرح  هاد ميي پيشنرو از اين. قابل تأمل معرفي كرد
  . با اولويتي يكسان به بررسي اين سه دسته مانع بپردازند» فرهنگي

، ميـان نظـرات دو گـروه اسـاتيد و     tدست آمده از انجـام آزمـون    بر اساس نتايج به .2
ولـي   ،مديران، در مورد موانع مفهومي و عملياتي، تفاوت معناداري وجـود نـدارد  

در نتيجه بـه مسـئولين طراحـي    . اختاري، اين تفاوت معنادار استدر مورد موانع س
شود در كنار جلسات و ارتباطات مستمري كه  پيشنهاد مي» پيوست فرهنگي«طرح 

با گروه اساتيد دارند، در اين زمينه از نظرات و تجربيات مديران اجرايي نيز اطالع 
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  . يافته و بر غناي كار خود بيفزايند
نبـودن  «و ) مفهـومي  2مانع(» هاي معين فرهنگي وجود شاخص خأل«از آنجايي كه  .3

هاي علمي براي اثبات موفقيـت اقـدامات فرهنگـي كـه مـديران را       ابزارها و روش
» گيـري روي بياورنـد   هاي عينـي قابـل انـدازه    سمت انجام فعاليت كند به تشويق مي

بـه مسـئولين    انـد،  از موانع مفهومي قوي از ديد اساتيد شناخته شده) مفهومي9مانع(
عنوان يـك گـام جـدي در     شود كه به پيشنهاد مي» پيوست فرهنگي«طراحي طرح 

هـاي فرهنگـي الزم توسـط     اجرايي كردن اين طرح، تعيين و تبيين شـاخص  فرايند
همچنين تهية ابـزار سـنجش ميـزان    . كنند شوراي عالي انقالب فرهنگي را پيگيري

هاي كالن در وزارت  ها و پروژه موفقيت امور كيفي در موضوعات مرتبط با طرح
تواند با همكاري ايـن نهـاد و محققـين دبيرخانـة شـوراي عـالي انقـالب         صنايع مي

  . ها قرارگيرد فرهنگي انجام شود و مالك تعيين ميزان موفقيت مديران و طرح
عدم درك روابط متقابل ميان چهار بعد اجتماعي، سياسي، اقتصادي «نظر به اينكه  .4

، يكـي از موانـع مفهـومي مشـترك قـوي      )مفهـومي  4مـانع (» امعـه و فرهنگي در ج
شـود   پيشـنهاد مـي  » پيوست فرهنگـي «شناخته شده است، به مسئولين طراحي طرح 

 تأثيرمعرفي اين طرح براي اقشار مختلف، با ارائة مصاديق متنوعي از  فرايندكه در 
و تأثرات متقابل اين ابعاد، فضا را براي درك و دريافـت ايـن روابـط و شـكل آن     

  . كنندمهيا 
» هاي اقتصادي و معيشتي مردم بر مسائل فرهنگي غلبه توجه به دغدغه«از آنجا كه  .5

غلبه مطالبات اقتصادي و سياسي «، يكي از موانع مفهومي قوي و )مفهومي13مانع(
يكـي از موانـع   ) عمليـاتي  11مـانع (» البـات فرهنگـي  مردم از مسئولين نسبت بـه مط 

پيوسـت  «اند، بـه مسـئولين طراحـي طـرح      عملياتي قوي از ديد اساتيد شناخته شده
ريـزي   نيازهاي اجـراي ايـن طـرح را برنامـه     شود يكي از پيش پيشنهاد مي» فرهنگي

ي مدت براي اولويت دادن به توجه به مسائل و نيازهاي فرهنگي مردم، از سـو  ميان
مسئولين و ايجاد يك دغدغة عمومي فرهنگـي در جامعـه و سـوق دادن خواسـت     

ايجاد يك گفتمان فراگيـر، مسـتمر   . اكثريت مردم به مطالبات فرهنگي، قرار دهند
ــان  ــا بي ــؤثر ب ــا و روش و م ــه نشســت(هــاي متفــاوت  ه هــاي دانشــجويي و  از جمل

اي با اين  هاي رسانه آموزي، برگزاري جلسات بحث ميان اساتيد، تهية برنامه دانش
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هـاي مسـئولين و    سـازي تغييـر دغدغـه    بسـزايي در زمينـه   تأثيرتواند  مي...) هدف و
  . باشدداشته مطالبات مردم 

عدم وجود ساختار و ابزار مشـخص بـراي ارائـه دقيـق و درسـت      «با توجه به اينكه  .6
، يكـي از موانـع سـاختاري قـوي از ديـد      )سـاختاري  3مانع(» هاي پيوست گزارش

پيشـنهاد  » يپيوسـت فرهنگـ  «ساتيد شناخته شده است، به مسئولين طراحـي طـرح   ا
ها در چند مرحله و متناسـب   ي تهيه براي ارائة اين گزارششود، تهية فرمت كل مي

هـا را   ها و ارائه آن به نهادها و سازمان اين فرمتصويب با شرايط انواع موضوعات، 
  . در اولويت كار خود قرار دهد

نشدن مرجع قانوني مشخص بـراي نظـارت بـر انجـام و حسـن انجـام       معلوم «چون  .7
، يكي از موانع ساختاري قـوي  )ساختاري9مانع(» هاي مهم طرح» پيوست فرهنگي«

» پيوسـت فرهنگـي  «از ديد اساتيد شناخته شده اسـت، بـه مسـئولين طراحـي طـرح      
ايـن طـرح، از شـوراي    سـاختن  شود به جهت تسريع در رونـد اجرايـي    پيشنهاد مي

عالي انقالب فرهنگي بخواهند كه متولي و مسـئول قـانوني اجـرا و نظـارت طـرح      
پيوست و شرح وظايف او را در اولويت اقدامات خود قـرار داده و ايـن امـر را بـه     
عهدة نهادي بگذارند كه به جهات مختلف براي پذيرش اين امـر خطيـر، مناسـب    

جـع مربوطـه و مصـوب    اقـدامات الزم بـراي همـاهنگي بـا مرا     ،بديهي است. باشد
  . نمودن اين مرجع قانوني، ضروري است

، يكي از )ساختاري10مانع(» موقتي بودن پست و مقام در مديران«با توجه به اينكه  .8
» عـدم ثبـات مـديريتي و تغييـر مكـرر مـديران      «موانع مشـترك سـاختاري قـوي و    

اند، به مـديران   هعنوان يكي از موانع عملياتي نسبتاً قوي از ديد اساتيد شناخته شد به
شود جز در مـوارد خـاص و    هاي متبوع، پيشنهاد مي ارشد وزارت صنايع و سازمان

و براي اقدامات مناسـب و مـورد   كرده كامالً ضروري، از تغييرات مديريتي پرهيز 
مدت بازده دارند و يا نتايج آنها كيفي اسـت، ارزش بيشـتري    نيازي كه در طوالني

شـود،   پيشنهاد مي» پيوست فرهنگي«ولين طراحي طرح همچنين به مسئ. قائل شوند
در جريان معرفي طرح پيوست و توجيه مديران ارشد اجرايي نسبت به آن، به ايـن  

نمايند كه تغييـرات مكـرر مـديران، بـه چـه دليـل و از چـه جهـاتي          تأكيدموضوع 
تهيـة  . تواند تهديد مهمي براي دستيابي به اهداف طرح پيوست محسـوب شـود   مي
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جدي بـر مستندسـازي اقـدامات و     تأكيدآرشيو كامل از هر طرح يا پروژه و يك 
زيـرا   ،تواند گام مؤثري در اين راسـتا باشـد   نتايج آتي آنها در هر مجموعه، نيز مي

و كـرده  زمان مديريت، با تعهد بيشـتري فعاليـت    صورت مديران با هر مدت در اين
ديـده نشـده و در طـول    آنهـا  ت كنند كه اقدامات بلندمـد  اين احساس را پيدا نمي

  . شود زمان فراموش مي
عدم تعريف ساختاري براي پاسخگويي مديران ارشد كشور در مورد «از آنجا كه  .9

، يكـي از موانــع  )سـاختاري 12مـانع (» هايشــان نتـايج فرهنگـي و اجتمـاعي فعاليـت    
پيوسـت  «مشترك ساختاري قوي شناخته شده اسـت، بـه مسـئولين طراحـي طـرح      

شود در كتابچة پيشنهادات قانوني خود كه به مجلس شوراي  شنهاد ميپي» فرهنگي
شود، تعيين يك مرجـع قـانوني و تهيـة سـازوكارهاي ضـروري       اسالمي ارسال مي

براي اعمال قانون در باب پاسخگويي مديران در مورد نتايج فرهنگي و اجتمـاعي  
  . هايشان را نيز لحاظ نمايند فعاليت

بـر   را هزينـه » پيوست فرهنگي«ها اقداماتي مانند  و شركت ها سازمان«اين مسئله كه  .10
از فضـاي   آنهـا   كنند كه انجام آنها باعث عقب مانـدن  مي دانند و فكر بر مي و زمان

از ديد اساتيد مانع بسيار مهمـي محسـوب   ) عملياتي 4مانع(» شود رقابت جهاني مي
. انـد  ارزيابي كـرده  شود و قابل توجه است كه مديران اين مانع را بسيار ضعيف مي

پـيش از  » پيوست فرهنگـي «مسئولين طراحي طرح  ،شود به همين علت پيشنهاد مي
ورود به مرحلة اجراي اين طرح، شـرايطي فـراهم آورنـد تـا مصـاديق متنـوعي از       

ها براي  ات فرهنگي و اجتماعي اقدامات و طرحتأثيرنتيجة توجه و يا عدم توجه به 
  . ئه شودهاي مختلف، ارا مديران حوزه

بروز آثار و نتايج مثبت يا منفي فرهنگي يك رفتار پـس از گذشـت   «نظر به اينكه  .11
، يكي از موانع عملياتي قوي از ديد اسـاتيد، شـناخته شـده    )عملياتي9مانع(» ها سال

در جريـان   ،شـود  پيشـنهاد مـي  » پيوست فرهنگـي «است؛ به مسئولين طراحي طرح 
ايـن طـرح، مصـاديقي از كارهـاي مـؤثر       سازي براي اجراي سازي و زمينه فرهنگ

اكنون به ثمر نشسته اسـت را بـراي    گذاري شده و هم ها پيش پايه فرهنگي كه سال
  . كنندمردم و مديران ارائه 

كاري نظام آموزشي كشور در آمـوزش نيروهـاي متخصـص     كم«با توجه به اينكه  .12
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يك مـانع  ) لياتيعم15مانع(» هاي علمي فعال در اين زمينه در تهيه پيوست و گروه
پيوسـت  «عملياتي قوي از ديد اسـاتيد شـناخته شـده، بـه مسـئولين طراحـي طـرح        

يـك بسـته پيشـنهادي جهـت ارائـة دروس مـرتبط بـا         ،شـود  پيشنهاد مـي » فرهنگي
هـاي تحصـيلي مـرتبط بـا تخصـص       هاي مشخص و مؤثر و همچنين رشته سرفصل

پيوست نگاري در سطح كارشناسي ارشد، به شوراي عالي انقالب فرهنگـي ارائـه   
بـر   از آنجا كه افزودن يك واحد درسي يا يك رشته تحصيلي، كاري زمـان . شود

شود تدبيري انديشـه شـود    رسد؛ پيشنهاد مي مدت به نتيجه مياست كه در طوالني 
هـاي تحصـيلي    هاي مرتبط، در طول ترم تا مطالب مدوني با هماهنگي اساتيد رشته

نامـه و مقالـه بـا     هـاي الزم بـراي تهيـة پايـان     براي دانشجويان ارائه شده و حمايـت 
واند يكـي از  ت مي» نگاري پيوست«همچنين . انجام شود» پيوست فرهنگي«موضوع 

) هـاي مـردم نهـاد    سـازمان (هاي  موضوعات سمنفهرست موضوعاتي باشد كه در 
  . وزارت كشور قرارگيرد
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