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چکیده

زمینه و هدف :يکي از شيوههاي تحليل پديدههاي فرهنگييي در ح زو ةةة سياس راذگت ييي فرهنگييي تهيههه پ وی ستتت فرهنگييي استتت .در
ي در پ وی ستتت فرهنگ نالک( ي )) )))
کشورهاي توسعهيافته مانند فرانسه ،آمريکا ،انگلستان و روسيه دادههاي پاية فرهنگي و مردمش تخان ي ي
یشود؛ و از طرفی رشد و
يگيرد و نتايج آن در طرحهای کالن توسعة ملیِشان لحاظ م 
کشورشان به طور مستمر مورد استفاده قرار م 
توسعه هر کشوری به چگونگی ایجاد امنیت گره خورده است .به بیانی دیگر هرگونه توسعه در ابعاد سیاسی ،اجتم عا ییی  ،فرهنگ و ی
اقتصادی مستلزم توسعه امنیتی میباشد و چنانچه دولتتته ناوتب ا ن خاسریز د تتت تتتته ب تینما هزوح رد یبسانم یا ههههه ههههههوج نروآ دو دد ددد ،در
ي و يا ا
ي در داير ةةة ارزي با ييي آثاررر اجتم عا ي ي
مهای بهتری اتخاذ میگردد به هررر حاللل هرگونههه اق اد ممم و فع تيلا ي ي
حوزههای دیگر نیز تصمی 
پيوستنگاري فرهنگي و در نگاهي کالنتر تدوين طرحهای توسعة ملی در کشور ،نيازمند خوانشي فرهنگي در قالببب ش خا صصصها ا و
مؤلفهها و مالحظههاي جغرافیا یی است .هدف اين تحقيق بررسي مالحظهههه د ییایفارغج يا رر ررر ت يود ننن پ وی ستتتنگ گنهرف یرا ییییی در
طرحهای توسعة ملی کشور و تب یی ن آن به س امزا نننه تراظن یا ییییی  .از اي ر ن ووو ،س اؤ للل تحقيققق ايننن استتت کههه ش يار ططط و مالحظهههه يا
جغرافیا یی چه تأثیری در بازنمايي و تدوین پ وی ست فرهنگی طرحهای توسعه ملی در سازمانهای نظارتی دارند؟؟؟ و ايننن امررر تا ا چههه
ميزان در چرخة سياستگذاري و پ وی ستنگاری فرهنگي سازمانهای نظارتی نقش دارد؛ و همچنین امنیت ،مشارکت ،اقتدار ،انس ماج
و چالشهای فرهنگی در سازمانهای نظارتی کداماند؛ بنابراین ،با اين پرسشها ميتوان به تفاوتهاي فرهنگي در نواحي جغرافياي

ششناسی :این پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظ فیصوت شور اب ارجا ر
فرهنگي کشور و سازمانهای نظارتی رسید .رو 

ییییییییی -

ل اس و نادات
شنام عماج هب ه ههه هههه آم ماش یرا لل لل
همبستگی و ابزار گردآوری دادهها منابع اس ناخباتک و یدان هه هههای و همچن سرپ هئارا نی ششش ششش

دانشج یو ان رشتههای جغرافیا (سیاسی) ،مدیریت فرهنگی و عل مو سیاسی انجام گرفته است .یافتهها و نتیجهههگی رد :یر

تحق قی

حاضر به این نتیجه میرسیم که مالحظههاي و مؤلفههای جغرافیا یی در پ وی ستنگاری طرحهای توسعة ملی یا جایگ ای دنرادن یها    
جزء اول یو تهای ته ةی پ وی ست فرهنگی نیستند همچنین مؤلفههای فرهنگی در سازمانهای نظارتی تشر حی  ،س سپ
( -1نویسنده مسئول) bijani350@yahoo.com

شها ا ،آث و را
لاچ شش شش
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نتایج برنامهریزی فرهنگی مطرح و در پايان ضمن نتيجهگيري به ارایه پيشنهادهای الزم پرداخته ميشود .در اين تحقيق که در کناررر
ي
يها ا و ارزي با ي ي
فراتحليل پژوهشهاي ملي و بينالمللي صورت گرفته ،ابعاد و مؤلفههاي جغرافیا یی را که مبنايي براي پيوستتتنگ را ي ي
یکند.
آثار اجتماعي است ،تبيين م 

ی،
حه لم ةعسوت یا ییی ییی
کلمات کلیدی :فرهنگ ،پیوست فرهنگی ،توسعة فرهنگی ،مالحظههاي جغرافیایی ،طرح ح
نهای نظارتی
سازما 

مقدمه
پيشينه برنامهريزي مدرن در كشور تا حدودی به  70سال م يييرس هك ناشخرد يتمدق .د
توسـعهيافتة كنوني نظير تر يك ه ،كرة جنوبي ،بلژ كـي

ياهروشك زا يرايسب زا       

و جـز اينهـا بيشتر است .بـا ا ـي ن حـال خروج يـ و نتيج نيا ه   

نظام توسعه ،چيزي جز اقتصاد ت كـ محصـولي وابسته به نفت ،ركود توليددد ،اقتص و دلومريغ دا ك ممممممماش اغت لللزا ،مدع
تعادلهاي گسترده در پهنة سرزمين ،صنعت وابسته و بيمار ،كشاورزي آسيبپذير ،تشديد بحران مك آبي ،بيابانزا يي و
تگ ها ييي و
ب ،از ه مممگس كـس ماـظن يگتخي ون تتت تتت
تشكننده و پرآسيب ب
فرسايش شديد اراضي مستعد كشت ،محيط زيس 
تمركزگرا يي شديد در چند كالنشهر عمـدة كشـور نيسـت .هرچند نبا فرشيپ زا دي تت تتته يا

ای ار ننن در طو نايلاس ل   

گذشته از جمله توسعة زيرساختهاي بنيادي (آب ،بـرق ،ان ژرـ ي وصخ هب )تارباخم و  صص صصصصصصص  ،در روس زـين و اهات   
ارتقـاي كم يـ و يك في نظـام بهداشـت و درمـان بـه سادگي گذشت ،اما بايد اذ ـب ناريا نوچ يروشك درك ناع ا     
امكانات و منابع فراوان طبيع يـ و انسـاني و ظرف ـي تهـا و مزيتهاي توسعة متعدد بالقوه و بالفعل ،نتوانس تـسا هت   
در قامت كي

ير زي ييينک در ننن ص مانرب ماظن دماراک و حيح هههه هههههر يزي
كشور توسعهيافته و مرفه اقتصادي ظاهر شود؛ پ 

يبودن التزام به برنامه در بين تصم مي گ ـي ران و مديران كشور و فقدان وجود نگ شر
توسـعة كشور ،نمايش 

همهههجانبه

يبايد از داليل اص يلـ اين وضعيت به شمار آورد .از جم قیداصم هل   
در برنامـهريزيهای توسعة سرزميني كشور را م 
این نارساییها را میتوان در طرحهای کالن توسعهای ایران دید .طرحهای توسعهای ک عبا لماش دیاب ه ا فلتخم د      
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی در بستر شرایط جغرافیایی باشد با کمترین مالحظههاي جغرافیایی ش داعبا لما   
جغرافیای انسانی و طبیعی نسبت به ویژگیهای جغرافیایی و سرزمینی اجرائی میشوند .در سال  0931شورای یلاع
عتف  37طرح ملی را به تصویب رساند که در سالهای بعد به تعداد آن افزوده شد و به  47طرح کالن ملی رسید.
تگذاری این شورا به عنوان معیاره یا
با توجه به معیارهایی که از طرف کمیسیونهای هماهنگی و سیاس 

تعریففف و

ی از
ت و دس اگت هه متقاضی ی
ن اعتب ارا ت ت
یشد ،از این  47طرح 34 ،طرح به دلیل نداشتن ن
تصویب طرحهای کالن ملی یاد م 
دستور کار خارج شدند .با بررسی آمار و ارقام و اعتباراتی که در تصویب طرحها و اجرانشدن بخشی از آنها از سوی
حها
این شورا در سالهای مختلف گزارش شده است ،این سؤال مطرح میشود که روند تصویب و ارزیابی این طرح ح
چگونه است؟ آیا طرحهایی که به عنوان کالن ملی مطرح میشوند نباید قبل از طرح یک پروس سسة تحقیق صخشم ی   
ت ،زیرس خا تتتهاا ،اولوی ییت و
حها در جامع ب هجوت اب ه ه اناکما تتتتت تتتتت
داشته باشند؟ و آیا نباید زمینههای اجرایی این طر 
یشدن و تخصیص اعتب رد اهنآ هب تارا   
نیازهای کشور به درستی واکاوی شود؟ حتی برخی از طرحها بعد از اجرای 
یتوانند
میانة راه به دالیل مختلف که از مدیریتنکردن و برنامهریزی بلندمدت ناشی میشود به انتهای کار خو من د یی یی

مالحظههاي جغرافیایی در پیوست فرهنگی529 ...

برسند و تنها خروجی آنها اعتبارات و هزینههای صرف شده بود .در سال  3931طرحهای کالن ملی با ح مهس فذ
یتوجهی دولت
فشدن سهم پژوهش نشان دهندة ب 
پژوهش از بودجة جاری دستگاههای اجرای متوقف شد .این حذ 
حه یا
ی طرح ح
و کماهمیت جلوهدادن این طرحها در توسعه و پیشرفت کشور بود .حتی بند  1کلیات آییننام ةةة اجرایی ی
کالن ملی مصوب شورای عالی لع وم ،تحقیقات و فناوری (عتف) طرح کالن ملی را طرحی میداند که ارزش اف دوز هه
فراوان ایجاد کند دانسته است که این خود بیانگر نوع نگاه و چرایی اجرائی این طرحهاست .وقتی نگاه به طرحها در
کلیات اینگونه است دیگر انتظار اینکه نگاه به جزئی رد یهاگیاج حرط نآ تا

یمک دشاب هتشاد نالوئسم نایم    

    

شبینی است.
خو 
مهمترین دگرگونی و تحول در عصر تبادل اطالعات در حوزة فرهنگ صورت میپذیرد؛ ویژگ یگنهرف تالوحت ی    
تهای فرهنگی افراد را دگرگون ساخته و به مرور زم گنهرف نا   
این است که به صورت بطئی و آرام مواریث و هوی 
گه و یتادراو یا
جدیدی را به کارکنان سازمانها تحمیل مینمایند به گونهای که حاصل این فرهن 

اا اااز قب یحارط ل   

شده سستی ،رخوت ،نارضایتی و بسیاری از مؤلفههای فرهنگ منفی است.
با توجه به موفقيت و سربلندي كشور در هشت سال دفاع مقدس و تغ يي ر رو كي رد دشمنان در رويارو يي با جمهو ير
گ ،اعتقاده واب و ا ررره و ناريا مدرم يا
اسالمي ايران از جنگ سخت به تهاجم نرم و حملههای همهجانبه ب نهرف ه گگ گگ
وجود خألهاي موجود در اين مسير ،نیروهای مسلح و سازمانهای نظارتی نیز از تهديدهاي فرارو در ام دنهاوخن نا   
بود؛ يكي از راههاي مقابله با تهاجم نرم اين است كه با راهبردهاي فرهنگي به مقابله با تهديدها ب مانرب .ميور هه هههر يزي
همهجانبه و هماهنگ در ساختار سازمانهای نظارتی مبتني بر ظرفيتهاي موجود ،ب يگنهرف ةزوح رد صوصخ ه     
فهای کالن یاری نماید.
يتواند این سازمانها را در تحقق هد 
م
حه رد یلم ةعسوت یا
تهایی نیز هستند .پیوست فرهنگی طر 
حها شامل ابعاد و پیوس 
با این حال بهطور کلی این طر 

  

سازمانهای نظارتی که موضوع تحقیق حاضر است.
هر اقدام و فعاليتي در اجتماع ،داراي آثار فرهنگي و اجتما يع سازنده و يا مخرب تسگ رايسب هاگ هک تسا ي ر  هد و     
يشود و در مس سوت ري عع عععة جوامععع،
پايدار است .به لع ت غلبه ترجيحات اقتصادي و يا سياسي ،به اين آثار توجهي نم 
يتوجهي به آنها در چن  د سس سسسال گذش رد .تسا هت   
مسائل و معضالت فرهنگي و اجتما يع رخ مينمايد که دليل آن ب 
حهاي عمراني ،اقتص دا ييي  ،سياس ييي  ،اجتم عا ي .و   ..دوجو    
ايران نيز با مثالهاي متعدد و متنو يع که از فعاليتها و طر 
دارد ،خأل وجود راهي که بتواند به درستي و به شکل کاربردي نقش عنصر فرهنگ را در ساير حوزههها و نظامممهاا،
تگ راذ يييهاا،
اعمال نموده و در ه رپ ر و و هژ ناسنا رصانع يتيلاعف ييييييييييي  ،فرهنگ لوا رد ار يعامتجا و ي و ايس تي س تتتت تتتت
يها و امور اجرا يي قرار دهد؛ به طور جدي وجود داشته است و چه بسا پس از انق ققالب اس سسالمي ن نيا زي   
برنامهريز 
يشودد،
يهاي پيشرفت فرهنگي کشور مشاهده م 
تگذار 
خأل برطرف نشده است .با توجه به چنين غفلتي که در سياس 
تها ،برنامهها و پروژهها به ویژه در سازمانهاي نظ يترا
ضرورت فرهنگ و پيوست رفتاري آن در تمام سطوح سياس 
تگذاران فرهنگي نيازمند پيوستتتنگ امت رد يگنهرف يرا م ژورپ ي هههه هههههها و
احساس ميشود و بر همين اساس سياس 
حهاي ملی هستند.
طر 
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شبيني ،ارزيابي و آگاهسازي در خصوص آثار احتم اي تيلاعف يلا    
پيوست فرهنگي عبارت است از «فرايند تع يي ن ،پي 
سياست جاري پيشنهاد شده بر زندگي ،نهادها و منابع فرهنگي .از اين طريق ،پيوست فرهنگي با ه شهاک فد   
مخرب و افزايش نتايج مثبت ،يافتهها و نتايج را در فرايند برنامهر يزي

و تصم ييي مس يزا

آثاررر

وارد م يييس زا د د» .ب ظاحل ه   

تگذاري فرهنگي و در سطوح و حيطهههه يا
صهاي م يل و منطقهاي در عرصة سياس 
اهميت شاخ 

مخت نوچمه فل   

تنگاري فرهنگي ،در اين تحقیق ضمن ارائه مفهوم و تعريف مشخص از پیوست فرهنگي ،سعي در تب يي ن ابع دا
پيوس 
ت
حهای توسعه ملی در ایران است .در اين ارتباط ،با پیوست ت
اثرگذاري مؤلفههاي پیوست فرهنگي در فرايند اجرای طر 
فرهنگي طرحهای توسعه در ایران؛ مؤلفهمحوري در پیوستنگاري و مهندس رهب يگنهرف ي ه هه ههههگ طيح زا يري هه هههه يا
ميانرشتهاي همانند جغرافياي فرهنگي و به عبارتي تعامل جغرافيا و فرهنگ ميتوان ابعاد و شاخصها يي را در مسير
تحقيقات لع مي ترسيم کرد .در اين تحقيق ،ابتدا با استفاده از منابع کتابخانهاي تعاريف و اصطالحات تخصصي ب يار
تب يي ن دايرة موضو يع پژوهش تب يي ن و سپس به ارائه تح يل ل يافتهها و نتيجهگيري و پيشنهادها اقدام شده است.
همانطور که اکنون جهان غرب خود را نیازمند بازاندیشی یافته است ،ما نیز نیازمند بازاندیش  اب ی ا و هزات یاهوگل   
برخاسته از فرهنگ اسالمی ،انقالبی و ملی خود هستی ؛م با شناخت دقیق مبانی دینی و اعتقادی منبعث از دی مالسا ن   
میتوان از سردرگمی تاریخی خارج ش وج صاخ بلغا هک د

ت ،ای رخ ن و هخرچ زا ج    
اااا ااااام  راذگ لاح رد ع اس تتتت تتتت

اکنونزدگی یا شوک آینده نیازمند تمهید متفکران و بهره هگی ف ریاخذ یمامت زا یر ر  هعماج یرکف و یگنه ا ؛تس

    

سازمانهای نظارتی نیز به تبعیت از جامعه ،الزم است ویژگیهای جدیدی را در ساختار س ب ینامزا هه هههوجو ؛دنروآ د
زیرا اول اینکه کارکنان سازمانهای نظارتی جزئی از جامعه و درگیر فعل و انفعاالت نامتقارن فرهنگی جامعه هس دنت
و دوم اینکه رخنة فرهنگهای بیگانه در درون سازمانهای نظارتی نیز متصور بو یاج رب یناوارف ءوس راثآ و هد
خواهد گذاشت؛ بنابراین ،ضرورت توليد مباني نظري در حوزه فرهنگی و در چرخ خخة سياستتتگ يراذ

    

حه یا
و طرح ح

توسعه ملی در سازمانهای نظارتی با استفاده از مباني ديني جمهوري اسالمي ايران و بر اساس گرايشها و اعتق تادا
مردم و بهویژه کارکنان سازمانهای ویژه مهمترين ضرورتهاي تحقيق هستند.
تنگاري فرهنگي و در نگ  يها کک کککالنتر
به هر حال هرگونه اقدام و فعاليتي در دايرة ارزيابي آثار اجتما يع و يا پيوس 
تدوين چارچوب سياستگذاري فرهنگي در کشور مانند تدوين نقشة مهندس ييي فرهنگ ييي کشوررر ،نيازمن شناوخ د ييييي
ی
فرهنگي در قالب شاخصها و مؤلفهها يي است که يکي ازآنها شناخت شرایط و ویژگیها و مالحظههای جغرافی یا ی ی
يها و مهندسي فرهنگي کشور و نقش
تگذار 
است .هدف اين تحقيق بررسي تأثير تدوين پیوست فرهنگي در سياس 
آن در سازمانهای نظارتی است؛ بی شک مهمترین عنص س فیاظو و شقن یافیا رد راذگریثأت ر ا و هجوت ینامز      
تقویت باورهای اعتقادی کارکنان و همسوسازی آن با اصول و مبانی تصمیمگیریهای نظارتی است که این باوره و ا
شهاا ،اعتقاده هتفگ تايقالخا و ا    
نگرشها همان فرهنگ است؛ فرهنگ به مجموعهاي از عادتها ،ارزشهاا ،نگرش ش
ميشود كه به عنوان عامل مشترك در ميان كي

ملت ،جامعه و سازمانه ژيو هاگياج ا ههه ههههاي پ م ادي يييييكن ؛د موهفم رد   

ی ،مش كرا تتت ،و مناسبت ت
فرهنگ موضوعهایي از قبيل سالمت ،رفتار و روابط س نامزا ی ی
ته عامتجا یا يي ييي ،رفاهه ،آزادي،
توسعه ،احترام متقابل ،قانونگرا يي  ،دینباوری و بسياري از هنجارهاي ديگر نهفته است كه ميتواند بس بسانم يرت   
براي مقابله با تهدیدهاي محیطی از یکسو و رشد و بالندگی سازمانی از سویی دیگر باشد.
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با عنايت به این توضيحها ،محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا با توضیح مالحظههای جغرافیایی و منطقهههاي در
ته یا
بازنما يي ابعاد مختلف فرهنگی سازمانهای نظارتی نقاط ضعف و قوت را شناسایی و ضمن استفاده از ظرفیت ت
موجود ،نهادهای فرهنگی و سازمانهای نظارتی ،به موفقیت ساازمانه مک یتراظن یا ک دیامن  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ از ايننن رو ،س لاؤ
يتواند در بازنما يي ابع دا
تحقيق اين است که شرايط و شاخصهها و مالحظههای جغرافیایی و منطقهاي تا چه اندازه م 
مختلف فرهنگ مؤثر باشد و اين امر تا چه ميزان در چرخة سياستگذاري و طرحهای توسعه م امزاس رد یل نن نننه یا
نظارتی نقش دارد؟
ی اس جشناد و نادات و تشر نای ههه ههههه یا
روششناسی تحقیق :روش پژوهش توصیفی -همبستگی است و جامعههه آم را ی ی
جغرافیا (سیاسی) ،مدیریت فرهنگی و لع وم سیاسی هستند که تعداد از آنان نیز در امو هب طوبرم یئارجا ر

لئاسم      

فرهنگی حضور داشتهاند .به منظور تحلیل فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل مسیر در الگوی معادلههای س راتخا ییی
استفاده شده است .روش گردآوردی اطالعات مورد استفاده در این پژوهش  -1از نوع کتابخانهای شامل مراجع ععه به
کتب و رسالههای مکتوب نوشتاری و همچنین منابع لع می و کتابخانة دیجیتال در کنار پایگاههای لع می با مراجعه به
یربط است و  -2از نوع میدانی است که در آن مصاحبه با استادان و کارشناسان خبره در حیطة
سازمانها و ادارات ذ 
یشود.
حهای توسعه انجام م 
تدوین و راهبرد طر 
مبانی نظری

نبار به وس لي ة سرادوارد بارنت 1مردمشناس انگ يل سي ،در س لا
فرهنگ :مفه ــ وم فرهنگ نخستي 

 1871بههه تفر راك ... ..

ن ،اخ الــ ققق ،آداب و رس ــ و رگيد و م   
شها ،باورها ،هنررر ،قو ينا ن ن
يداند شامل دان 
وی فرهنگ را مجموعهای پيچيده م 
ت اس :زا ت
يگيرد؛ به تعبير ديگر فرهن رابع گ تت تت
تها يي كه انس ــ ان بهعنوان عضو جامعه آنها را فرا م 
تها و عاد 
قاب يل 
نظام مشتر يك از باورها ،ارزشها ،رسوم ،رفتارها و موضوعهایي كه اعضای كي

جامعه در تطبيق با جهانش رد و ناــ

يدهند .فرهنگ دارای دو عنصر مادی
يبرند و از راه آموزش از نس يل به نسل ديگر انتقال م 
ارتباط با كي ديگر به كار م 
يهایی به ش ــ رح ذيل دارد :نخس ؛تــ
و غيرمادی است كه ويژگ 

گه ــسو رايسب حطس رد عماوج و ا ييييييييييي عي
نهرف گگ گگ

تهای م يل وسيعي به عنوان ج يزگيا نننه ييا
ناهمگون هستند ،اين حالت به ويژه زماني بيشتر مشهود اس ــ ت كه هوي 
خ ،م هذ ببب ،طبق ققة اجتم عا ي يي ،ن اژ دد،
يشوند؛ دوم فرهنگ ،عام يل است ــك ه با زمان ،جغرافيا ،ت يرا خ خ
برای فرهنگ ذكر م 
ت،
گه رفاسم قيرط زا ا تتت تتت
شهرنشيني ،روستانشيني ،م يل ت و مقوالت بس يـ ار ديگری دره مــ م يييييآم زي دد؛ سو نهرف م گگ گگ
تجارت ،وسايل ارتباط جمعي ،گروهه ــ ای تب يل غي و ديگر منابع تغ يي ر و توس ــ عه م 
ييابنددد؛ چه زيرغ گنهرف مرا ی    
نيست؛ ب كل ه آموختني اس ــ ت؛ به عبارت ديگر فرهنگ از عادات و تجربههایی تش م ليك يييييشو رد دارفا هك د لوط     
ت؛ پ جن ممم ،
حيات خويش ميآموزند .فلس ــ فه وج ــ ود تع ميل و تربيت در جامعة انساني بر اساس هم سا يگژيو ني تتت تتت
فرهنگ افراد كي

يتوانند بر حس اتفر بــ رر ررر و
يسازد ،به طوری كه افراد م 
شبيني رفتار كي ديگر م 
جامعه را قادر به پي 

گفتار خود ،واكنشهای ديگران را از پيش تشخيص دهند و بدانند كه ب د یار رررياف هچ بولطم شنكاو ت

اتفر ر و     

حنیا و همکاران) 89 31 ،؛ بنابراين ،مهمترين ارکان وا ةژ فرهنگ موارد ذيل است:
گفتاری بايد داشته باشند (صال 
A.Barent

1
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الف) تعريف حداکثري از فرهنگ :در اين تعريف عالوه بر داخل دانستن تمدن در فرهنگ ،به بخش ذهن ييي فرهنگ گ
گ
نيز نگاه حداکثري شده و آن را در باالترين حد از تعامل با عوامل ديگر فرض کردهای ؛م
ب) نگاه مجموعهای یا دستگاهی به فرهنگ در اين تعريف فرهنگ ،ک يل ت همتافتهاي است که اجزاي آن باا يک گيد ررر
ی ،ت  طبترم لماوع نیود ب اااا ااااا
ارتباط مجموعهای دارند؛ بنابراين ،اگر فرهنگ را يک مجموعه بدان ؛مي پیوستتت فرهنگی ی
مجمو ةع فرهنگ است .بدان معنا که براي پیوست فرهنگي الزم است اجزاي فرهنگ را در جاي خودشان قرار دهي ممم
و تعامل آنها را به خوبي با هم برقرار کن مي .
توسعة فرهنگی :فرایند ارتقا و اعتالی شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف و مقاصد مطلو ةعسوت ار ب   
يتا.) 53 :
یسازد (فرهنگی ،ب 
ینامند که بستر و زمینة مناسب برای رشد و تعالی انسانها را فراهم م 
فرهنگی 1م 

ی،
ف ،شناس یا ی ی
ی  ،کشف ف
سازمانهای نظارتی :سازمانهای نظارتی و امنیتی تش ریگشیپ تیرومأم هک دنتسه یتالیک ییی یی ییییی
ف ،گ ور ه هه وپا یا زززیس داجیا لماوع و نوی    
خنثیسازی و مقابله با اقدامهاي سازمانه یرح یاهروشک یتراظن یا فففف فففف
نارضایتی را بر عهده دارند .رسالت واقعی آنان حراست و حفاظت از اسرار و اطالعات نظام در مقاب امزاس ل نن نننه یا
اطالعاتی دشمن و دوست است(عسگری.)0931 ،

امنيت فرهنگي :امن گنهرف تي ييييي  2عب هك يطيارش زا تسا ترا

دناوتب تلم كي نآ يط

ظفح نمض هو تي

    

     

فرهنگي(3انديشه ،ارزشها و كنشهاي پايهاي) خويش و بدون برخورد با موانع بشري مسير تكام يل خود را بپيما دي
(نائيني .) 182 :1931 ،امنيت فرهنگي از ابعاد مهم امنيت م يل و امنيت اجتما يع است كه با سبك زندگي و شيوهه و ا
آداب و رسوم مردم ارتباط ناگسستني دارد ،امنيت فرهنگي به معناي ايجاد ثبات فرهنگي ،زماني ش م لك يييييگ هك دري   
سنتها ،آداب و رسوم و سبك زندگي مردم از آرامش الزم برخوردار باشد؛ به بيان ديگر چنانچ يش رد ه و يگدنز ة    
مردم تزلزل ،سستي و سهلانگاري حا مك باشد ،امنيت فرهنگي مردم دچار تزلزل ميگردد .با توجه به ويژگيهاي هر
سازمان ،عوامل فرهنگي نيز در آن سازمان عمومي و فراگير است؛ به طوري كه پذيرش و رد آنها در سطح گس و هدرت
گ ،پا ساسا و هي   
بدون اتكا به کارکنان آن سازمان ،بايد با استدالل منطقي باشد؛ بنابراين ،ت يكأ د م يييشو نهرف هك د گگگ گگگ
زندگي جوامع را تش يك ل ميدهد؛ چرا كه رفتار و كردار انسانها از باورها و انديشهههه  همشچرس اهنآ يا م يييييييييگ دري
( بابا يي طالتپه.) 199 - 198 : 84 31 ،
شهای جامعه به شكل ص سا رب و حيح اس آ ياهرواب  نننن ننننن ،ارزشه يا
بر اين اساس اگر سازمانی نتواند همسو با ارز 
اساسي را در بین کارکنان خود ترويج و دروني سازد ،زمين يب گنهرف ينيزگياج يارب ار ه گ  هنا وو و وو وووووو واردات مهارف ي
ياندازد.
يآورد وامنيت دروني و ثبات اجتما يع موجود در سازمان را به مخاطره م 
م
آنچه که در درون سازمانهای نظارتی ایفای نقش مینمایند ،فرایندهای درونی ،ساختاری ،فرهنگ سازمانی حاکم بر
ن ،ویژگ امزاس رب مکاح ی نننن نننننه یا
آن و نیروی انسانی است که نیروی انسانی نقش محوری را ایفا مینماید؛ بن ياربا ن ن
ی .)2931 ،براس ماقم تاشيامرف سا    
نظارتی منحصر به فرد بوده و با سایر سازمانها تفاوت آش رقاب( دنراد یراک ییی ییی
1

. Cultural development
. Cultural Security
3
. Cultural Identity
2
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معظم رهبری(مد لظ هالعالي) سازمانهای نظارتی همسو با دستگاههاي فرهنگي ،دولت وآحاد جامعه با هرواب هب دي ااا اااا،
گه يا
اعتقادات و ارزشهاي فرهنگي خود كه مبتني بر فرهنگ اسالم ناب است توجه داش نهرف درط نمض و هت گگگگ گگگگ
وارداتي و بيگانه كه ارزشهاي ملت را نشانه گرفتهاند ،به منظور توسعه ايمان و رشد لع مي مجموعه درون و دوخ ی
به منظور تأثیرگذاری بر جامعه در ابعاد گوناگون برنامهريزي نمايند.
مشارکت فرهنگی در سازمانهای نظارتی

مشارکت فرهنگي 1عبارت است از شرکت آگاهانه و داوطلبانه و مؤثر کارکنان در فرايند توسعة فرهنگي در س امزا ننن.

مشارکت اجتما يع  -فرهنگي ،به دليل ذات اجتما يع خود تحت تأثير عوامل متغيري اس و تخاس .ت

هکبش ظفح     

يتواند الزام دو طرف دامتعا و ه   
ي آ ور د و م 
روابط اجتما يع شکل مهمي از مشارکت اجتما يع  -فرهنگي را به وجود م 
تهاي فرهنگي موجب تقو و طباور تي
اجتما يع را در سازمان تقویت نماید« .مشارکت اجتما يع »؛ در فعالي 

لماعت    

ينمايد؛ بدين ترتيب که به عنواننن امرس کي ييييي ة
يشود و ساخت «شبکه روابط اجتما يع »؛ را حفظ و تقويت م 
افراد م 
مولد ،زيرساختهاي فرهنگي و همگرا يي اليههاي گوناگون یک سازمان را تحک مي ميبخشد .بر اين مبنا ،هرگاه کي
تيابي به هدفهاي خاص يا حل مس لئ هههاي ج بل
سازمان يا نهاد اجتما يع بتواند مشارکت اعضاي خود را براي دس 
یآید.
نمايد وفاق و همدلی گروهی در افراد به وجود م 
مشارکت فرهنگي به عنوان يکي از شاخصهاي توسعه فرهنگي در برنامههاي توسعه جمهوري اسالمي ايران نیز ذکر
نها ،تعداد مطبوعات و ...به عنوان شاخصه نيا رد ييا   
شده است .تعداد سازمانها و نهادهاي فرهنگي ،تعداد انجم 
برنامه عنوان شده؛ اما نکتهاي که هست اينکه ممکن است دهها سازمان و نهاد فرهنگي و انجمن وجو دشاب هتشاد د    
ولي نتوانند تمهيدهاي الزم براي يک مشارکت خودجوش ،اث درم يارب ار يفيک و شخبر م ب .دننک مهارف  ن ياربا ن        
يکردن چنين نهادها يي همراه با تعريف هدفها و برنامهريزي متنوع و ج م باذ يييييتوان يگنهرف تکراشم د    
کاربرد 
ی،
سازماني و نهادي را به مثابه يک «هنجار» نهادينه سازد ،ولي سازمانهای نظارتی باید بر اس ئاضتقا سا ا مزاس ت ان ییی ییی
اسناد باالدستی و جو سازمانی حاکم بر آن زمینههای مشارکت فرهنگی کارکنان را فراهم نمایند.
اقتدار فرهنگی در سازمانهای نظارتی
فرهنگها میتوانند اقتدار ایجاد نمایند .اگر ملتی از نظر فرهنگی به رشد و بالندگی برسد میتواند در تقابل ب رگید ا   
یها عبارتاند از:
یشود .این ویژگ 
تمایة قدرت و برتری گردد .اقتدار فرهنگها از سه ویژگی ناشی م 
گها ،دس 
فرهن 

-1تنوع :2منظور از تنوع ،داشتن باورها و ارزشهای اساسی فراوان در حوزههای گوناگون حی هب .تسا یرشب تا    

تعبیری فرهنگی غنی است که از تنوع در بینش ،نگرش و باورها برخوردار باشد و میتواند برای همه زندگی بشریت
در همه زمانها و مکانها پاسخ داشته باشد.

 -2وسعت اشتراک :3فرهنگها دارای ارزشها و بینشهایی هستند که انسان براساس نیاز ،ضرورت و تشخیص خود
یت دناوتب هک تسا ر     
میتواند از آن ارزشهای فرهنگی بهرهمند گردد .در میان فرهنگهای گوناگون ،فرهنگ وق ی یی یی
1

. Cultural participation
. Thichness
3
. Extent of sharing
2
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قدرت اقناعی بیشتری داشته باشد ،به تعبیری هرچه غنای یک فرهنگ در الیههای بینشی و ارزش شاب رتشیب نآ ی ددد دددد،
یتواند مخاطبان خود را ب  نیمأت يار ن نانآ یاهزای     
ککنندگی آن بیشتر خواهد بود؛ غنای یک فرهنگ م 
قدرت تحری 
اقناع نماید و آنها را برای ثبات و پایبندی به ارزشهای موردنظر تحریک نماید.

 -3روشنی اولویتها :1فرهنگی دارای اولویتهای ارزشی است که از پویایی ،رشد و بالندگی برخوردار باشد؛ با این
تهای ارزش هب ی   
یگیرد و مخاطبان فرهنگی در انتخاب اولوی 
ویژگیها بین الیههای آن ثبات و اتحاد ارزشی شکل م 
شه هب ار ا   
باورهای الزم میرسند؛ فرهنگی که از باورها ،نگرشها و بینشه ادروخرب یوق یا ر نیا و دشاب  ا زر ششششش ششششش
ی ،در براب هنوگره ر   
یتوان یا نمض د جج ج ججججاد اقت گنهرف راد یی یی
روشنی تبیین نماید ،از چنان قدرتی برخوردار است که می ی
ضدارزشها مقابله کند و امنیت و آرامش درونی را در سازمانهای نظ جو هب یترا و ببس یگنهرف نینچ دروآ د

    

یشود (باقري.)4931 ،
شهای انسانی نیز م 
ترویج ارز 
انسجام فرهنگی در سازمانهای نظارتی
اقبال به انسجام نیازمند شکلگیری و استحکام یک باور اولیه در انسان است؛ انسان تا خویشتن را در جایگ یعقاو ها   
آن ارزیابی ننماید و تعالی و تکامل خویش را در بهرهگیری از دیگران نجوید ،آنگونه که شایسته است ب و ماجسنا ه
پیوند با دیگران فکر نمیکند .انسجام فرهنگی در واقع ارتباط و تعامل میان افراد در گروههای اجتماعی است ک هب ه   
یگیردد،
دلیل اشتراکات فکری و اعتقادی و یا به واسطة نیاز به رفع مشکالت در گروههای کوچک و بزرگ ش م لک یی یی
یگیرد ،آنچنان وابستگی و اس و یراتخاس ماکحت
در چنین گروههایی که به صورت هدفمند شکل م 

ا یدنیارف یجاد     

میشود که به آسانی منجر به شکست و گسست نمیگردد؛ در مرحله بعدی ،انسجام بین افراد در سازمانهای نظارتی
فهاي سازمان ارتقاء مییابد.
سبب تقویت و استحکام سازمان شده و روح همکاری سازمانی برای تحقق هد 
کل فرهنگ ،یک مجموعه همگون را تشکیل میدهد که اجزای مختلف آن با یکدیگر در آمیخت لاثم یارب .تسا ه     
فرهنگ اسالمی ،اخالق ،اقتصاد ،سیاست و عبادت بهسان حلقههای یک زنجیره به هم و طبترم

   

هب .تسا هتسویپ

یشو ریغ رد و د   
همین دلیل اگر فرهنگ بیگانه وارد فرهنگ خودی شود و با آن هماهنگ و همسو نباشد ،منزوی می ی
یگردد (حداد عادل.) 46 : 1372 ،
این صورت ،موجب چند پارگی فرهنگی م 
چالشهای فرهنگی در سازمانهای نظارتی
ت ،برنامهههری هک یگنهرف ةعسوت یز
هر نوع توسعهای ،برای تدوین راهبردهای کالن با چالشهایی مواج سا ه تت تت

زا

  

پیچیدهترین و متنوعترین برنامههای دولتها ،سازمانها و نهادهای فرهنگی است نیز از این قاعده مستثنا نبو رد و هد
فرایند برنامهریزی و اجراء با محدودیتها و موانعی مواجه خواهد گشت؛ ایجاد همگرایی و مف ميها و ناریدم نیب
گها و بس فلؤم زا یرای هه هههه یا
فها ،شناسایی خردهفرهن 
یها ،احصاي ضع 
آحاد کارکنان ،بهکارگیری سامانهها و ف ّنّناور 
شه  هدش ماجنا یا در د وشک رد ریخا ةه ر      
دیگر سازمانی از مشکالت موجود سازمانهای نظ هوژپ .تسا یترا ششش ششش
یدهد:
شهای زیر را در حوزة توسعه و پيوست فرهنگی نشان م 
چال 

. Clarity of ordering

1
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 .1وجود ابهام در بخش فرهنگ :بخش فرهنگ حوزهاي پرابهام است كه حدود و ثغور آن روشن نيست .آث شخب را   
يافزايد.
فرهنگ و ساير بخشها و نداشتن شفافيت ارتباط لع ت و معلولي آنها بر ابهامات موجود م 
 .2ارتباط يلك ترين و جز يي ترين سطح فرهنگ :برنامهريزي راهبردي ابزاري اس م هك ت يييييييخواه لك نيب د يي يييييت نير
هدفها كه مأموريت و چشمانداز سازمان است و جز يي ترين هدفها كه تدوين و اجراي دس اكروت رررهاس طابترا ت   
برقرار نمايد .اين ارتباط بايد با توجه به ظرفيتها و تهديدهاي عوامل محيط  فعض طاقن زين و ي و توق  عو لما       
داخ يل كشف و تب يي ن گردد.
 .3يك فيبودن مقوالت بخش فرهنگ :اغلب هدفها در بخش فرهنگ به صورت مقو م فيرعت يفيك تال
هدفها يي نظير تعالي و رشد انسانها ،تربيت اسالمي -انساني ،اس و يركف لالقت

يييييييييشو .دن

حور ييييييي  ،پ سج و حور شرور

ممممم ،

ببودن ،سعادت و سعادتمندي و ...از جمله هدفها يي هستند هب طوبرم تادنتسم رد هك
نزد كي شدن به خدا ،خو 

   

يگيرند.
بخش فرهنگ مورد توجه قرار م 
 .4كمبود و نقص اطالعات و آمار :هر نوع تصم مي گيري نياز ب و تاعالطا ه

ق ،ص راد عقوم هب و حيح د    .
يقد رامآ قق قق قققق

اطالعات و آمار در بخش فرهنگ در كشور يا ناقص است يا در دسترس نيست و يا اگر قابل دستتت سا يباي تت تتت ،به
روز نيست .توليد ،پردازش و تح يل ل و تفسير دادههاي فرهنگي متولي خاصي در كشور ندارد .البته برخي سازمانها يا
وزارتخانهها اقدامها يي در اين زمينه انجام دادهاند؛ اما اين گزارشها نيز از اشكاالتي نظير ناكافيبودن و بهههروزنبو ند
برخوردار است.
 .5وجود دستگاههاي متعدد متولي امر فرهنگ :وجود متوليان و دستگاههاي مخت رب گنهرف شخب رد فل
پيچيدگيهاي موجود افزوده است .اين مسئله از كي

و ماهبا    

سو انجام فعاليتهاي موازي و مشابه و به دنب نتفررده نآ لا   

يشود .همچن دوجو ني   
تها در حوزة فرهنگ م 
منابع را در پي دارد و از سوي ديگر باعث بر زمينماندن برخي فعالي 
خگونبو  تالضعم لابق رد اهنآ ند و تسا هدش يگنهرف تالكشم          
دستگاههاي مختلف در اين عرصه باعث پاس 
(نگاهداری وهمکاران) 53 - 55 : 86 31 ،؛ و از آنجایی که فرهنگ هر سازمان از فرهنگ حاکم بر جامعه تأثیر میپذیرد،
شهای فرهنگی موجود در جامعه بر سازمانهای نظارتی نیز اثرگذار است.
چال 
یگیرد:
پیوست فرهنگی :مدیریت فرهنگی کشور در دو سطح انجام م 
 -1سطح راهبردي (مدیریت راهبردي فرهنگی کشور)؛
 -2سطح اجرا (مدیریت فرهنگی دستگاههاي فرهنگی و غیرفرهنگی)
مدیریت راهبردي مدیریت بازده است و مدیریت اجرایی ،مدیریت فرایند است (ناظمی.) 60 : 84 31 ،
تها ،روشها ،ن و خر
پیوست فرهنگی ابزار پیوند بین مدیریت راهبردي و مدیریت اجراست؛ یعنی شاخصهها ،سیاس 
سهم تأثیرهاي کالن فرهنگی «کل» کشور و در سطح مدیریت راهبردي کشور تنظیم میشود ،باید ب رد لاـمعا يارـ   
مقیـاس کوچکتر در سطح سازمانها و نهادهاي اجتماعی آمادهسازي مجدد شود .آنچه که در قرارگاهه ریدم يا یتی   
فرهنگ ،همچون شوراي عالی انقالب فرهنگی باید تأمین شود این است که:
تهاي حاکم بر چگونگی حضور «نقشه»هاي فرهنگی کالن در «موضوعهای خرد» و عینی را تنظیم کند؛
 -1سیاس 
 -2نحوة نظارت بر آن را نیز در چارچوب قوانین لع می و اجرایی مشخص کند.
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نمودار فرایند پیوست فرهنگی

نقش پیوست فرهنگی در سازمانهای نظارتی
سازمانهای نظارتی به لع ت طبیعت فعالیتهای خود ،دادهها و اطالعات آشکار فراوان ضوم زا یرایسب رد ی و ععع ععععهاا،
ت،
اشخاص و مسائل را در اختیار دارند .اين سازمانها میتوانند در نتیجة انتش  و رابخا یخرب عقوم هب را ا اعالط تتتتتت تتتتتت
ارتباط میان برخی از دولتها ،گروهها و افراد را با یکدیگر تقویت کرده و ی یامن شنت و شیاسرف راچد ا ن نیا .د

    

توانمندی که میتواند در راستاي منافع و مسائل سیاسی صرف گردد ،محصول دانایی و دانش رد هک تسا ی رایتخا     
ح،
سازمانهای نظارتی قرار دارد (ذوالفقاری)1931 ،؛ به عبارتی چنانچه در سازمانه یمصت یتراظن یا مم مممممه یحص يا حح حح
یتوانن  د ااز آن منتف نتفرگ دنیارف رد .دندرگ ع     
هدفمند و مبتنی بر اطالعات گرفته شود ،جامع لم و ه تت تتته م زین ا ییی ییی
تصمیمهاي نظارتی ،مؤلفههای گوناگونی در درون سازمان نقش دارند ک مزاس گنهرف ه ا رد ین

جیا ا ه د مممممممممممگرای و ی

انسجام درونی یکی از زیرساختهای مهم سازمانی بوده و سازمانهای نظارتی میباید با مدیریت فرهنگی به توس هع
و پيوست آن بپردازند لذا توسعه و پيوست فرهنگی در سطوح فردی و سازمانی دارای نقشهای زیر است:
سطح فردی:
• افزایش حمیت و تعلق سازمانی؛
• توجه به ارزشهای اخالقی در سازمان؛
• ارتقاي تعهد کارکنان و توجه به وجدان کاری؛
• افزایش سطح یادگیری سازمانی؛
تپذیری ،امانتداری ،پیروی از مقررات و هنجارهای سازمانی.
• توسعة مسئولی 
سطح سازمانی:
صطلبی؛
• تقویت حرفهگرایی و تخص 
• توجه به انسانمداری ،شایستهساالری ،خدمتگزاری؛
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• گسترش اقتدار ،عدالت و انصاف ،مشارکتطلبی ،انضباط و انسجام سازمانی.
آثار و نتایج پیوست فرهنگی در سازمانهای نظارتی:
یرنامهریزی در حوزههای فرهنگی یک فعالیت گسسته و مقطعی نیست بلکه اقدامی عملی و مستمر و ایجاد سازوكار
تهای نهادهای فرهنگی براي تحق امرآ ق نن نننه یا
هدایت منطقی فعالیتها ،استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل و ظرفی 
اسالم و دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسالمی و منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) (به عنوان اصلیترین نیاز
سازمانهای نظارتی) است؛ بنابراین ،دقت و تأمل در آن و ایجاد باورهای مشترک برای همة سازمانهای نظارتی یک
يتوان اذ ناع
تصمیم و مشارکت آگاهانه سازمانی بوده و تنها با تالش بیوقفه و مستمر محقق خواهد شد؛ بنابراين ،م 
داشت كه این نوع برنامهریزی نتایج زیر را به همراه خواهد آورد:
فهاي کالن فرهنگی کشور؛
• ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاههای فرهنگی و همسویی آن با هد 
• تقویت تعهد و مسئولیت سازمانی ،افزایش اعتماد سازمانی ،ایجاد رفتارهای جدید در کارکنان؛
• تقویت خودباوری سازمانی و تحقق استقالل فرهنگی و انسجام سازمانی در ابعاد گوناگون ب یاهوگلا هب هجوت ا     
فرهنگی بومی؛
• ایجاد محیط مساعد برای رشد و تعالی انساننن ،رش  یقالخا لئاضف د و نکراک تکراشم  ا تشونرس نییعت رد ن        
فرهنگی خود به منظور فرهنگ سازمانی؛
شبنیان؛
• تقویت روح تتبع و ابتکار ،خالقیت و نوآوری در زمینههای لع می ،نظارتی و حرکت به سمت سازمان دان 
• رشد و توسعة باورهای دینی و ارزشهای اصیل فرهنگی در مدیران و کارکنان ،همراه ب و داجیا ا

طیحم تیوقت     

بانشاط سازمانی؛
• تقویت روحیة امید ،اعتماد ،تالش جمعی ،مشارکت و ترویج قسط و عدالت در سازمان؛
• توسعة لع وم ،دانش و ف ّنّناوري و رشد لع می ،پژوهش و تولید ملع و نهادینهسازی آن در سازمانهای نظارتی؛
جنه یامرس هب ندا ههه ههههه یناسنا یا   
• نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و کرامت انس را و ینا ج ج
موجود در سازمانهای نظارتی؛
• تقویت ثبات و امنیت در همه ابعاد زندگی سازمانی کارکنان و ایجاد محیطی امن و سالم و تقویت احس تینما سا   
و آرامش درون سازمانی ،تقویت همدلی و همگرایی بین جامعة نظارتی و ارتقاي توان نظ رهب شیازفا و یترا ه هه ههههوری
سازمانی (باقري.)4931 ،
« ...غرب جدید که تمایل بسیار زیادي به تصرف و سلطه بر جهان دارد ،نظریات راجع به سادگی قابـل کنتـرلبـودن
یدهد؛ اما فرهن وا یمالسا گ ًالًالًالًالًالًال ب رطاخ ه   
یپذیرد و یا الگویی براي آن ارائه نم 
اخـالق ،رفتار و اعتقادات مردم را نم 
عقبة بسیار پر مشقتی که از ناحیة حاکمان ظالم و زورگوي ممالک اسالمی به م ـل ل مس و تسا هدش لیمحت ناملـ   
تبو د رواـب ینـشور هـب ار گـنهرف ند ا .در      
ثانیًاًا به خاطر اعتقادات و احکا ِمِم به وضوح فرهنگی اسالم ،قابل هدای 
تهایش نمایندددة تجربهههاي منحص رد درف هب ر تیریدم     
فها و قو 
تجربة  30سالة انقالب اسالمی ایران با تمام ضع 
گمحور در دنیاي معاصر است و تجربیات بسیاری را براي استفادة جهانی  هب نا اا ااارمغ .تسا هدروآ نا
راهبـردي فرهن 
مسیر طی شده تا تحقق مدیریت راهبردي فرهنگی کشور پهناور ایران تا کنون شکل منطقـی را ط تـسا هدرـک یـ    
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ک رـیخا هـ ًاًاًاًاًا ًا ،مفهو یدج م د نع هب يرت و نا

ت» (مق  ما م مظع    
یپ و ب زین یگنهرف تس ه سا هدش هفاضا نآ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتت

رهبري(مد لظ هالعالي).) 81 31/9/ 26 ،
تهای پیوست فرهنگی:
ضرور 
توجه به مقوالت اجتماعی و فرهنگی و لحاظکردن آن در الگوی پیشرفت و توسعه ،جنبههای مختلف زا یکی .دراد ی   
جنبههای مذکور ،بررسی پیامدها و دستاوردهاست؛ به عبارت دیگر ،توجه به مقولههای اجتماعی و فرهنگ شقن و ی   
حها بر مقولهه دش ركذ یا ههه هههه اس رد .ت
آنها در توسعه و پیشرفت ،از مسیر آثار و پیامدهای سیاستها ،برنامهها و طر 
حال حاضر ،این حوزه در ادبیات پژوهشی دنیا حوزة ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگ ح نیا روهظ .دراد مان ی و ززززز ززززززة
تمحور ،اقتصادمحور ،فنساالر ،آمرانه و ...بود .این فرایند
مطالعاتی برای رفع خألهای موجود در فرایند توسعة سیاس 
حه کمک ا   
توسعه ،مبتنی بر بیشترین منافع و کمترین هزینهها بود .این امر به شناخت قوتها و ضعف طرح ح

م یرثؤ

تیابی
حهاست ،هدف ،دس 
میکند که طی آن پس از توصیف ،تحلیل و تبیین مسائل شهروندان که ناشی از اجرای طر 
عگرا ،جامعنگر و آیندهنگر است که در نتیجة آن ،بتوان به مدیریت و مهندسی حوزههای مختلف جامعه
به الگو يي واق 
حهاا ،ج مانرب زا یمهم ءز ههه ههههری و یز
پرداخت (ابراهیمپور و مصطفوی) 88 :7831 ،؛ بنابراین ،فرایند ارزیابی آثار طرح ح
ی:1 88 3 ،
یشود (بک لکنو و ر یی یی
حها ،برنامهها و سیاستگذاریهاست که در سراسر جهان به کار گرفت م ه یی یی
اجرای طر 
.) 31
ارزیابی آثار فرهنگی و اجتماعی ،ذیل مباحث توسعة فرهنگی میگنج کسنوی .د و و هک ینارگشهوژپ

نب را
    نخس يت ن ن

مفهوم توسعة فرهنگی را به کار بردند ،جریانهای تاریخ توسعه را مورد توجه قرار دادن  داقتعا هب .د ا شی ا نننن ننننن ،ت خیرا
توسعه شاهد بیتوجهی به نقش فرهنگ و ویژگیهای زندگی مردم در اقدامهاي توسعهای بوده است .همانطو هک ر   
یه یا
بیان گردید ،این ایده از میانة دهة  1970مطرح شد که اقدامهاي توسعهای باید با توجه به حقوق م در ممم ،ویژگی ی
تدادن مردم در فرایند تصمیمگیری و اج یار
غیراقتصادی اجتماعات میزبان توسعه ،لحاظکردن دانش بومی و مشارک 
اقدامهاي توسعهای انجام شود .توسعة فرهنگی در این معنای خاص ،توسعة امکانات تولید ،توزیع ،مصرف و فعالیت
یشود.
یهای خاص الزم برای نیل به توسعه را شامل نم 
فرهنگی نیست و ویژگ 
یتواند زمینهساز توسعة فرهنگی باشد .توسعة فرهنگی در این معنا
گرچه گسترش تولید ،توزیع و مصرف فرهنگ ،م 
به معنای انجام اقدامهاي توسعهای ،نظیر ساخت سد ،کارخانه ،شهرسازی ،توسعععة کش .و یزروا  ..اب هعسوت .تسا     
ینفع و همة موجودیته و یعامتجا یا
یهای فرهنگی ،روابط قدرت ،گروههای ذ 
توجه به ویژگ 

یصاخ یگنهرف     

یشو هک د   
فهاي توسعهای بهههگونهههای تنظ می م یی یی
صورت میگیرد که در یک جامعه وجود دارد .در این رویکرد ،هد 
حداکثر مشارکت مردم در توسعه تحقق یابد ،نیازهای مردم در اولویت قرار گیرد و فرایندی مشارکتی بر ک دنیارف ل   
ی ،ب ببا توج هب ه   
حهای توسعه حاکم گ در د سوت دنیارف رد  .ععع ععععة فرهنگی ی
تها ،برنامهها و طر 
نیازسنجی تا اجرای سیاس 
ی ،ش هادص ندین ا عسوت یاهدنیارف رد فیعض راشقا ی هههههه هههههههای،
ی ،تیسنج تلادع یی یی
متغيرهایی مانند عامتجا تلادع یی یی
ارزشهایی نظیر عدالت و کرامت انس ادقا نطب رد ینا ممم ممممها ييي توسعهههای و رویکرده روحم و هعسوت ناریدم یا     
قرارگرفتن انسان و ارزشهای او در فرایند توسعه تأکید میشود .مفهوم تأثیر فرهنگی به پیامدهای هر نو ای مادقا ع    
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یشود که تا اندازة زیادی ب زرا ر شششهاا ،هنجارهاا ،باورهاا ،کردارهاا،
سیاست جمعی یا خصوصی افراد انسانی گفته م 
نهادها ،سبک زندگی ،کار ،جامعهپذیری و سازماندهی آنها تأثیر م 
یگذارد (.)Sagnia, 2004: 4
صها و متغيرهای پیوست فرهنگی در الگوی اس یزرا موهفم تفرشیپ یناریا یمال ا ثأت یب ی گنهرف ر ییییییی ییییییی
ی
از این شاخ 
( )Assessment Impact Culturalبه معنای ارزیابی آثار طرحی بر باورها ،ارزشها ،یا عملک فلؤم ریاس و در ههه ههههه یا
فرهنگی جمعیت خاصی است که طرح یا برنامهای قرار است برای آنها اج سلف .دوش ار ففف ففففة وج ججودی ارزی ریثأت یبا   
فرهنگی و اجتماعی ،تالش آگاهانه و از پیش طراحی ش زا یریگولج یارب هد

ی،
خم راثآ ر عامتجا و یگنهرف ب ییییییی ییییییی

شها و الگوهای واردات ا زین و ی صص ص صصصصالح کارکرده یا
یها ،رو 
حها ،بهرهگیری از لع وم ،ف ّنّناور 
تها ،برنامهها ،طر 
سیاس 
تهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و داخلی است تا بتوان آثار غیرمستقیم فرهنگ و یعامتجا و ی
فرهنگی فعالی 

آثاررر

ناخودآگاه و ناخواستة آنها در حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را کاهش داد (بنیانیان.)7831 ،
نالم لل ی ارزی یمک و یعامتجا ریثأت یبا تتت ت تتتتتة بینننالم یلل
در سطح جهانی ،بانک جهانی ،بانک توسعة آسیایی ،انجمن بی 
ارزیابی تأثیر از جمله نهادهایی هستند که به منظور بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی برنامههای توسعه یا کمک
مالی به کشورها به تدوین دستوركارها و چارچوب انجام مطالعات ارزیابی تأثیر پرداختهاند .در ایران نیز با توج هب ه   
حه یا
تها و طرح ح
تأکید برنامه پنجم توسعه بر لزوم انجام پیوستهای فرهنگی و با توجه به پیامدهای برنامهها ،سیاس 
یک هدش ماجنا نآ ندر    
توسعه ،فعالیتهایی (تدوین دستوركارهاي اجرایی ،همایش و گردهما يي و )...ب تایلمع یار یی یی
صه م و ا تتغيره ههای الزم در س و راثآ شجن
است .در پژوهش حاضر تالش شده استتت ،ش خا ص ص

ی،
دمایپ ههه ههههای فرهنگی ی

ن ،اول اينكههه
یک رب اهدمایپ شجنس ندر ناهج یوگلا ساسا ی دت وین درگ  د بانب ؛ ر یا ننن ن نننننن نننننننننن
استخراج و الگوی عملیات 
دیدگاههایی دربارة شاخصهای پیوست فرهنگی مورد نظر استخراج خواهد گردید .سپس تفاوت دیدگاه بینننالم یلل
موجود دربارة پیوست فرهنگی و ارزیابی تأثیر فرهنگی با موارد مطرح در ایران و برنام ممة پ مجن

هداد حیضوت هعسوت    

تنگاری فرهنگی با تأکید بر شاخصهای اس وح رد هدش جارخت ززز ززززة
میشود .در پایان هم الگوی عملیاتی انجام پیوس 
توسعه كه مورد نظر همة سازمانها بهويژه سازمانهاي نظارتي است بیان خواهد شد.
یگ در د؛ اما   
یهای مربوط به ارزیابی تأثیر تاریخچة ارزیابی تأثیر به دهة  1950بر می ی
جایگاه پیوست فرهنگی در بررس 
یش و د
شهای جدیدی برای ارزیابی آثار مختلف بهوجود آمد .در ابتدا آثار محیطی ارزیابی می ی
بعد از سال  ، 1980رو 
یهایی با عنوان ارزیابی تأثیر اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...انجام میگردید؛ اما بعد هرکدام از
در ذیل آن نیز بررس 
حوزههای ذكرشده ،مستقل شدند و خود حوزة جداگانهای را تشکیل دادند (باینگانی و شکوهی.) 88 31 ،
ارزیابی تأثیر به معنای تغییرهاي پایدار در زندگی مردم است که مداخلهای خاص آن را ایجاد م 
یکن نند ( & Vanclay,
 .)A. H, Becker, 2006ارزیابی تأثیر به معنای ارزیابی چگونگی و میزان وقوع تغیی تسویپ .تسا هدش فیرعت ر      
فرهنگی در ایران از سال  86 31در صحبتهای رهبری در دیدار با اعض حرطم یگنهرف بالقنا یلاع یاروش یا

     

حه یا
ی ،طرح ح
حهای پو  یل ووو م لا ی ی
حهای اقتصادی ،طر 
یشود .طر 
حهای گوناگونی که در کشور تنظیم م 
گردید« .در طر 
عمرانی حتما یک پیوست فرهنگی داشته باشد و( »...مقام معظم رهبري(مد لظ هالعالي).) 86 31 ،

 045فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9931

تهاي محیطی و عرصههاي اجتماعی
نمودار  2-3ضرور 

مالحظههاي جغرافیایی :انسان و محيط دو قطب اص يل مطالعات و مالحظهها ييي جغراف م ليكشت ار يياي يييييييدهن و د
تهاي انسان بر زيربنا يي از تر يك بهاي فيز يكي و طبيعي استوار است و اين دو عنصر با توجه ب گژيو ه يييييه يا
فعالي 
خود بر هم تأثيرگذار بوده و از هم متأثر ميشوند .در حقیقت

ی ،توان یا ی  مظن تخانش  و
مالحظهههها ييي جغرافی یا ی ی

وابستگی چهرههای طبیعی و انسانی و دریافت نتایج حاصل ازآن است.
به طوری که گفته شد دو قطب ملع جغرافیا از عوامل محیط طبیعی و فرهنگ جامعة انسانی تش رد .تسا هدش لیک   
جغرافیا که موضوع اصلی آن شناخت تضادها و ناهماهنگیها درکرة زمین است ،مفهوم انسان در قالب و نق کی ش   
عامل محوری ظاهر میشود تا با فرهنگ خویش تضادها را مشخصات ویژهای ببخشد ،مثل این است که ی هرایس ک   
بدون انسان فاقد همة منابع طبیعی است و مرده و بیجان به نظر میرسد .وسعتگیری نقش انسان در ملع

ایفارغج   

به خاطر امتیازی است که این ملع به انسان بخشیده است .انسان منابع طبیعی سیارة زمین را مورد بهرههب ارق یرادر ر   
یدهد تا در برابر سیارة فیزیکی یک سیارة فرهنگی خلق کند.
م
یتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد:
یهای جامعة انسانی ملع جغرافیا را م 
با توجه به عوامل محیط طبیعی و ویژگ 

یکند ::مطالع ععة
الف) جغرافیای طبیعی :استیپ 1جغرافیدان معروف انگلیسی جغرافیاي طبیعی را بدینسان تعریف می ی
ن،
جغرافیایی از چهرههای طبیعی سیارة زمین .این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل سنجش پراکندگی اش یمز لاک نن نن
یپردازد (تعریف جغرافیای طبیعی).
کها ،گیاهان ،حیوانات ،معادن و سایر پدیدههای طبیعی م 
بها و خا 
آب و هوا ،آ 
یتوان به شرح زیر مورد مطالعه قرار داد:
شاخههای اصلی جغرافیاي طبیعی را م 
 -1ژئومورفولوژی :از اشکال زمین پیدایش و تکوین و پراکندگی آنها بحث میکنند .ژئومورفولوژی بهههوس مایلیو هلی    دوی ییس
گ ،لئووو،
گ ،کینگ گ
یدان نپ رتلاو( ریظن ینا گگگگ گگگگ
یدان آمریکایی شکل گرفت و با تحقیقات ارزشمند جغرافی ی
( . 1850 -4391م) جغراف 
چرلی) که به قوانین و اصول لع می خود رسید.
 -2جغرافیای خاک :بررسی عوامل و مراحل تشکیل خاک و عوام و یلآ ل

رد یلآریغ

 .نآ ن اوه و بآ شق

ک،
اخ عون رد ککککککک ککککککک

یگی در  ..جغرافی کاخ یا   
بهرهبرداری از خاک ،طبقهبندی و پراکندگی انواع خاکها در قلمرو این رشته مورد مطالع ارق ه ر م  ییی ییی
وابستگی خاصی به جغرافیای طبیعی و جغرافیای کشاورزی و روستایی دارد؛ و تا ای و صصختم دوبمک تلع هب رخاوا ن     

Stip

1
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محدودبودن بخش مربوط به آن در کتابهای دانشگاهی تا حدودي فراموش شده بود .امروزه اغلب جغرافیییدان رش رد نا وع   
یکنند.
کار تحصیالت دانشگاهی انتخاب چند واحد درسی را از جغرافیای خاک به دانشجویان رشتة جغرافیا توصیه م 
شخب ود هب

    

یه هک نیمز ةرایس یا
 -3بیوژئوگرافی :مطالعة جغرافیایی است که از پراکندگی گیاهی و حیو کشخ رد ینا یی یی

تگی رد یفارگوئژویب شقن یر
جغرافیای گیاهی و جغرافیای انسانی تقسیم میشود .در سالهای اخی عسو ةجیتن رد ر تتت تتت

ملع    

جغرافیا اصول و مفاهیم آن در موازین لع می و تازه قرار گرفته و حدود قلمرو آن ب ظحالم لباق نازیم ه هههه هههههای گس هتفای شرت   
است .نقشیابی بیوژئوگرافی به عنوان یکی از شاخههای مهم جغرافیا بیش از همه مدیون کرول (آلم )ینا

کو  رچ ( (آمریک یا ی)

هنری گوسن (فرانسه) است .بیوژئوگرافی اغلب مفاهیم جغرافیای گیاهی و حیوانی را به همراه دارد ول یگدنکارپ لمع رد ی    
عکردن ،تخری ییب
یکند .در اغلب نواحی جغرافیایی عمل انسان بهوسی ةل سوزاندن ،قط 
گیاهان بیش از پراکندگی حیوانات توجه م 
جنگلها و یا چرانیدن دامنه میتوانند تغیره يا ی دح رد  ود و  ب یهایگ ششوپ یاهزرم هه هههه هههههههوجو دع ور نیا زا .دروآ د ههه ههههای از
ت،
جغرافیدانان با توجه به نقش انسان در دگرگونی چهرههای گیاهی سیارة زمین و همچنین در اختی اناویح عاونا نتفرگ را تتتت تتتت
یکنند (مدبر.)9-6 : 88 31 ،
بیوژئوگرافی را جزء جغرافیاي انسانی مطالعه م 
ته وا یا
ب) جغرافیای انسانی :مطالعة جغرافیایی از چهرهها و پدیدهای سطحی سیارة زمین است که مستقیم با انسان و فعالی 
در ارتباط است .هربرت کریل جغرافیدان آمریکایی معتقد است جغرافیایی انس  هیزجت هب ینا و و ناسنا یگدنکارپ لیلحت      
یتو یلصا طوطخ نا    
فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی او میپردازد .با توجه ب م هدش ركذ فیرعت ود ه ییییی ییییی
جغرافیای انسانی را چنین تعریف کرد.
شه یا ی ةرایس حطس زا     
یگیرد که انسان بهوسی ةل آنها قادر است به بخش ش
الف -در جغرافیای انسانی عواملی مورد مطالعه قرار م 
زمین شکل دهد.

شهایی از سطح سیارة زمین که بهوسی ةل انسان شکل پذیرفته است مورد برسی قرار میگیرد.
ب– در جغرافیای انسانی به بخ 

مهاي اصلی جغرافیاي انسانی به شرح زیر مورد مطالعه قرار میگیرد.
تقسی 
 -1جغرافیای اقتصادی :جغرافیای اقتصادی یعنی مطالعة پراکندگی فعالیتهای انسانی در حوضههای تولید و مصرف
کاال و خدمات جغرافیای اقتصادی بیش از همه با تراکم جمعیت و عوامل جغرافیای طبیعی گره خوردگی دارد.
 -2جغرافیای سیاسی :جغرافياي سياسي به عنوان يكي از شاخههاي مهم هب يناسنا يايفارغج

ياهدحاو هعلاطم       

يپردازد .جريان فرايند سياسي در بستر مكان ،روابط تشكلهاي سياس ينتبم ي   
متشكل سياسي و فرايندهاي سياسي م 
تهاي جغراف هك يياي    باا عنو لپوئژ نا ي ناهج رد كيت    
تهاي مبتني بر واقعي 
بر بنيادهاي جغرافيا يي حتي اتخاذ سياس 
يفر.) 10 - 3 : 88 31 ،
يگيرد (بدر 
امروز متداول است ،در چارچوب مطالعات جغرافياي سياسي قرار م 
 -3جغرافیای فرهنگی :از پراکندگی جمعیت و فرهنگ آنها و همچنین از اصول و عوامل وابسته به آنها بحث میکند.
يپردازد و در اين شناخت به شيوووة ف هار مممآم ند
جغرافياي فرهنگي به مطالعة نقش فرهنگ در شناخت مفهوم فضا م 
فرايندهاي مختلف در مكانهاي ويژه نظر دارد (كرنگ .)6-5 : 13 83 ،شکلگیری محیطهای جغرافی ییایی ک ناوت ه اا ااایی
یگیییرد .گون وگا ننی محیطططی برام زا هد   
یش م ریثأت نا یییی یی
پذذذیرش اجتما اسنا تاع ننن نی را دارنددد ،از موقعی ییت جغرافیییای 
ناهمسانیهای موقعیتی ،به پیدایش فرهنگهای متفاوت میانجام رظ .د ففی ییتهاای محیط ططی نق اسا ش سس سسسی در ت کار ممم ،
یکنند .انس  نا ننی ییز ب جوم ناونع ه و ددد ددددی آفرینندهه و اندیش نم ددد
پراکندگی و الگوی همزیستی اجتماعات انسانی ایفا م 
یاش ،به خلق شرایط مناسب خود بپردازد.
کوشیده تا متناسب با توانهای محیط 

 245فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9931

تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
پژوهش حاضر ،بدیندلیل که به آزمودن تأثیر متغیر مالحظههاي جغرافیایی در پیوست فرهنگی طرحهای توسعة ملی
ف،
ظ هدف ف
یدهددد ،از لحاظ ظ
ن دو متغیررر را توسعههه می ی
یپردازد و دانش کاربردی در مورد تأثیرپذیری میان این ن
در ایران م 
ف
ش توص یصوت( یفی فف فف
ن پ هوژ ش ش
ت ،این ن
پژوهش کاربردی محسوب میشود و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطال اع ت ت
وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آنها) و از نوع همبستگی (تحلیل همبستگی ،فن تحلیل آماری و الگوی معادلههای
ساختاری روابط همزمانی میان متغیرها) است (بازرگان هرندی ،سرمد ،حجازی و دیگران.) 132 :7831 ،
ی انج دش ما هه ههه (نظامممنام ممة پیوستتت فرهنگ گگی
ساختار کلی پرسشنامه را بر اساس تعداد متغیرها و ابعاد مو رب در رس یی یی
طرحهای مهم و کالن کشور شماره / ۹۲ / ۳۸۰۷دش  ) ۱۳۹۲ /۴/ ۱۱با وجود این بر اساس ابعاد و سازههای مس زا جرخت
نظامنامة مزبور ابعاد فرهنگ فرهنگی و فرهنگ اجتماعی باتوجه به نزدیکی مضامین و شاخصهها در ی ینعی دعب ک    
ی،
فرهنگ فرهنگی استفاده شدهاند .بیتوجهی به زمینههای جغرافیایی در پیوستهای فرهنگی طرحه لم ةعسوت یا ییی ییی
نگارنده را بر آن داشت که با لحاظ مالحظههای جغرافیایی برگرفته از سند جامع پیوست فرهنگی ب يوگلا یعون ه    
شنامه بپردازد.
ترکیبی از آنچه هست و آنچه باید باشد به تهیة پرس 
ت
ی شدهه از قابلیت ت
شنام ةةة طراحی ی
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده از  ./8بیشتر بوده و حاکی از آن است که پرسش ش
ش را «اس نادات ودانشجووویان
اطمینان باالیی برخوردار است .با توجه به قلمرو مكانی و زمانی ،جامعههه آم را ییی پ هوژ ش ش
ن حج ممم نمونههه از ج ود للل
ی تعیین ن
ش ب ار ی ی
ن پ هوژ ش ش
یدهند .در این ن
(مقطع دکتری و ارشد)» دانشگاههای تهران تشكیل م 
(مورگان سكاران ) 2001 ،بهره گرفته شده است .بر اساس آمار به دست آمده از جدول مورگان و با توج ب ه هه ههه حج ممم
ی خوشهههای
ی پ ضاح شهوژ رر ررر ،تص فدا ی ی
جامعه در این پژوهش نمونه برابر  100نفر برآورد گردید .روش نمونهههگیری ی
است ،زیرا ابتدا دانشگاههای مدنظر به عنوان خوشه انتخاب شده و سپس درون هر دانشگاه تعدادی استاد و دانشجووو
مرتبط با رشتههای مدیریت (فرهنگی) ،جغرافیای (سیاسی) و لع وم سیاسی انتخاب شده است.
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
)ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(

ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺳﻴﺎﺳﯽ

ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺳﻴﺎﺳﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی

ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی

الگوی کلی پذیرفته شده محدودة پیوست فرهنگی پژوهش
شنامه منبع :یافتههای پژوهش
جدول ساختارکلی پرس 

مالحظههاي جغرافیایی در پیوست فرهنگی345 ...

تحلیل آماری
در بین پاسخ دهندگان  70نفر دارای مدرک كارشناسي ارشد و  30نفر دارای م رد ککک دکتراا بودهه ،بیش یرت ننن فراوانی ی
ی
ی در زمینة
خدهندههه قباس یاراد ا ةةةةة ک را ی ی
مربوط به مدرک كارشناسي ارشد با تعداد  70درصد است 04 ،نفر از پاسخ خ
ی ک می ی
ی
ی تنهاا  6نف یانشآ ر یی یی
جغرافیای فرهنگی و مسائل فرهنگی بودهاند ،از لحاظ میزان آشنایی باا پیوس گنهرف ت یی یی
داشته و  86نفر آشنایی زیادی با پیوست فرهنگی و مطالب و مباحث حول آن داشتند.
یدهد.
شكل ذیل الگوی ساختاری پژوهش را برای تأیید فرضیهها پژوهش نشان م 
یشود .شكل بعد ِیِی آ زا  ننن نیززز معن رادا ییی پارامترهاا را بههه منظوررر
این الگوی در حالت تخمین استاندارد نشان داده م 
یدهد.
آزمون فرضیهها نشان م 

Chi-square=172.66 df=67 p-value=0.00000 Rmsea=0.074
الگوی ساختاری پژوهش برای تأیید فرضیهها پژوهش درحالت استاندارد
متغیرهای مورد بررسی مالحظههاي جغرافیایی
میزان تأثیر مالحظههاي طبیعی

میزان تأثیر مالحظههاي اقتصادی

میزان تأثیر مالحظههاي سیاسی

میزان تأثیر مالحظههاي
فرهنگی

ابعاد مورد بررسی

جمع سؤالها

اقلیم

2

زمین شناسی

2

زیستی

2

ت ولی د

3

تجارت

3

خدمات

2

خودکفایی

3

امنیت

3

استقالل

3

آزادی

3

هویت

3

عدالت

3

آم و ز ش

3

ضریب الفای کرونباخ
./ 88

./39

./ 88

./ 91
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Chi-square=172.66 df=67 p-value=0.00000 Rmsea=0.074
ارائه مدل ساختاری پژوهش به منظور آزمون فرضیهها در حالت معناداری متغیرها

حه و مهم یا
الگوی اندازهگیری شده با  4سازه (براساس نظامنامة پیوست فرهنگی طرح ح

وشک نالک رررر ررررر ش رام ه ه / ۹۲ / ۳۸۰۷دش

 ۱۳۹۲ /۴/ ۱۱و پیوست فرهنگی پذیرفته شده) با استفاده از تحلیل مسیر در الگوی معادلههای ساختاری مربوط به شاخصهای

الگوی مذکور را  t-Valueآزمون شد .جدول ذیل بار عاملی و همبستگی هر شاخص ( )Sigو معناداری به جز ( )INTنشان
ش در
یدهد .همة بارهای عاملی بیشتر از  0.40نشان داده شده است؛ بنابراین الگوی ارزیابی شده به خوبی فرضیههای پ هوژ ش ش
م
یدهد.
سطح  5درصد را نشان م 
جدول بارعاملی و  t-Valueالگوی ارزیابی شده
بارعاملی

معیار

معناداری

سیاسی
امنیت

./ 70

16 /17

استقالل

./ 68

16 / 12

./ 60

15 / 77

آزادی
طبیعی
اقلیم
زمین شناسی
زیستی

./17

16 / 80

./ 70

16 /17

./ 59

13 / 90

اقتصادی
تولید

./ 49

12 / 26

خدمات

./ 58

13 / 63

./ 48

12 / 10

خودکفایی
فرهنگی
هویت

./ 69

16 / 25

عدالت

./ 57

13 /05

آموزش

./ 68

16 / 12

منبع :یافتههای پژوهش

ویژگیهای ساختاری  4سازه و شاخصهای آن (در مقیاس ابعادی) با استفاده از اعتبار همگرا و واگرا در تحلیل عاملی تأییدی
سه یا
ن واری نا س س
و تحلیل مسیر قابل بررسی است .در این بخش ،پژوهشگر قصد دارد تا با اس دافت هه از اعتباررر س زا هه و می یگنا ن ن

استخراج شده در خروجی نرمافزار لیزرل ( )Bagozzi, R. P, & Youjae, Y, 1988به تحلیل این سازه به منظوررر تأییددد

انتخاب مناسب فرضیهها بپردازد .رویكردی دیگر که به منظور تأیید روایی سازه در الگوی مفهومی مطرح شده توسط فورنل و
الرکر (  ) 1981عنوان شده است .بر اساس این رویكرد همبستگی دو دویی بین متغیرهای پژوهش خود نشان از برازش خو ببب

مالحظههاي جغرافیایی در پیوست فرهنگی545 ...

الگوی مفهومی خواهد بود .این نتایج از خروجی نرمافزار لیزرل و با استفاده از میانگین واریانسه یا

ج شدهه حاصللل
اس ارخت ج ج

ی را در الگوییی
یدهد .این سازه ،اعتبار ب یالا ی ی
شده است .جدول ذیل نتایج این نوع روایی را در مورد سازههای پژوهش نشان م 
یدهند؛ بنابراین ،الگوی ارزیابی شده در سطح خوبی از اعتبار سازه قرار دارد.
مفهومی پژوهش نشان م 
حهای توسعة ملی
جدول آزمون اعتبار ابعاد مالحظههاي جغرافیایی در پیوست فرهنگی طر 
طبیعی

سیاسی

اقتصادی

طبیعی

./ 52

سیاسی

./ 43

./56

اقتصادی

./ 36

./ 60

./ 57

فرهنگی

./ 53

./ 60

./ 55

فرهنگی

./ 64

منبع :یافتههای پژوهش

جدول باال نتایج مربوط به آزمون الگوی پیشنهادی به منظور تأیید یا رد فرضیهها و جدول ذیل نتایج آزمون فرضیهها را نشان میدهد.

جدول نتایج آزمون فرضیات مربوط به مالحظههاي جغرافیایی با توجه به تحلیل مسیر

م دل ک ل ی

معناداری پارامترها

نتایج آزمون

فرضیهها

م سی ر

تخمین استاندارد

1

ابعاد مالحظههاي سیاسی در پیوست فرهنگی

0/56

7/ 30

تایید

2

ابعاد مالحظههاي اقتصادی در پیوست فرهنگی

0/ 57

9/ 02

تایید

3

ابعاد مالحظههاي فرهنگی در پیوست فرهنگی

0/ 64

8/ 68

تایید

4

ابعاد مالحظههاي طبیعی در پیوست فرهنگی

./ 52

8/ 07

تایید
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عبندی و نتیجهگیری:
جم 
ی بههه
تگذاری فرهنگی ،نقش و جایگاه جغرافیا و مالحظهههه یایفارغج يا یی یی
یکی از موضوعهای مطرح در حوزة سیاس 
یهای
تها و گوناگون 
یهای فرهنگی است؛ بهعالوه تنوع فرهنگی ،تفاو 
طمش 
عنوان زمینه و شاید بنیان سیاستها و خ 
ته رد اهنت هن ا   
قومی ،دینی و جغرافیایی در کشور ما ضرورت توجه به این موضوع را دوچندان میکند .این تف وا ت ت
کشورهایی مانند ایران که دارای تنوع فرهنگی ،قومی و مذهبی هس نت ددد ،بلک  اکیرمآ و ییاپورا یاهروشک رد ه که    
تهای متفاوتی در برخورد با ای عونت ن   
شها و پیامدهای مختلفی داشته و هر کشور سیاس 
مهاجرپذیر نیز هستند؛ چال 
در پیش گرفتهاند .از سوی دیگر اسناد باالدستی در کشور وجود دارد که به عنوان مرجع ی  ا ممنب اهلا ع مم مممبخ یارب ش   
یشوند؛ اما سؤال اینجاست که مالحظهها ييي
متولیان سیاستگذاری در حوزههای مختلف از جمله فرهنگ محسوب م 
جغرافیایی چه جایگاهی در سیاستهای فرهنگی کالن جمهوری اسالمی ایران و به تبع آن در سازمانها دارد؟
تگذاری فرهنگی ،بحث تنوع فرهنگ  دوجوم ی د  هعماج ر و
در ایران نیز یکی از مسائل اساسی در سیاس 

ی
جغرافیای ی

ایران است .ایران از جمله کشورهای متکثر و برخوردار از ویژگی گوناگونی است .گون ه لماش ناریا رد ینوگا ممم م مممممة
ابعاد تنوع و تمام انواع گوناگونی است؛ به عبارت دیگر ،خود گوناگونی در ایران گوناگون است .ایران در مقایس اب ه   
یها برخوردار است .از ای ور ن
 200کشور یا واحد جغرافیایی سیاسی فعلی جهان ،به طور نسبی از بیشترین گوناگون 
یآید تنوع جغرافیایی و
هنگامی که از موضوعی مانند سیاستگذاری فرهنگی و اقتضائات بومی ایران سخن به میان م 
یشود.
فرهنگی به ذهن متبادر م 
تگذاری فرهنگی در بسیاری از کشورها ،پذیرش تنوع و گوناگونی جغرافی یا ی ووو فرهنگی
یکی از ارکان اصلی سیاس 
ی در
ی و جغرافی یا ی ی
یدهد گفتمان تنو گنهرف ع یی یی
است .مطالعة تطبیقی سیاستهای فرهنگی کشورهای مختلف نشان م 
تهای فرهنگی کشورهای مختلف از جایگاه ویژهای برخوردار است .در ایران نیز یک سا لئاسم زا ی اس رد ی
سیاس 

  

تگذاری فرهنگی ،بحث تنوع فرهنگی موجود در جامعه و جغرافیای ایران است.
سیاس 
ایران کشور پهناوری است که به دلیل وضعیت جغرافیایی خود ،اقلیمهای متنوع و چشمان و دراد ینوگانوگ یاهزاد
ت .ای عونت ن   
ی -اقتص صصادی متف سا هدش یتوا تتت تتت
این وضعیت خاص جغرافیایی سبب  یاهراتفر ندمآدیدپ  ا عامتج یییی یییی
قوخوهای مختلف شده است؛ بههه طو اثم ر لل للل ،م یوک مدر رر ررر،
جغرافیایی باعث ایجاد تنوع فرهنگی ،آداب ،رسوم و خل 
تکوش هستند .ادیان و مذاهب زیادی در ایران وجود دارند .سه
براي زندگی در شرایط سخت کویری ،مردمانی سخ 
دین اصلی توحیدی یا ابراهیمی (یهودیت ،مسیحیت و اسالم) در ایران پیروانی دارد .گسترة پیروان اس سسالم در ای ار ننن،
یدهد؛ تنوعی که در میان حدود پنج هک یرگید روشک ها ا سسسس س سسسسسسالم دی و یلصا ن
گوناگونی بسیار بیشتری را نشان م 
یهای سرزمینی و جغرافیایی ای تسا نار ... ..
یشود .تنوع قومی -زبانی ایران از دیگر ویژگ 
رسمی آنهاست ،کمتر دیده م 
کشوری با بیش از  05زبان و گویش محلی است .فالت ايران ناحيهههاي جغراف يياي

و منطقهههاي فرهنگ هك تسا ي    

همواره باعث تنوع نژادي و قومي شده است در این ميان تنوع و تكثر اقوام تش يك ل دهندددة جامع ب ناريا ه ههه هههه نحوي
است كه اطالق واژههاي كثيرالقوم و جامعة چند قومي به تر يك ب جمعيتي آن ،از تر يك ب و واقعيت ربخ ريذپانراكنا ي    
نها ،عربها در كنار رگيدكي
چها ،تركم 
كها ،كردها ،بلو 
يدهد .حضور و زندگي قوميتهاي مختلف چون لرها ،تر 
م
و در چارچوب جغرافياي سياسي واحد ،بيانگر موزا كيي

قومي -فرهنگي هويت و تمدن ايراني است.

مالحظههاي جغرافیایی در پیوست فرهنگی745 ...

از طرفي با توجه به اين تنوع قومي و فرهنگي سازمانهای نظارتی مسئولیت سنگینتري براي تأمین امنیت و آرامش
عمومی جامعه بر عهده دارند و این مسئولیت برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ این
یه زوح رد ینالک یا ههه ههههه یا
کشورها برای رشد همهجانبه نیاز به محیط امن و با ثباتی دارند تا بتوانن مانرب د هه هههریزی ی
گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی انجام دهند؛ یکی از وظایف مهم سازمانهای نظ کمک یترا   
به رشد و توسعه در کشور از طریق ایجاد زیرساختهای مناس رد ؛تسا یتینما ب هک یعامتجا مطالترپ طیحم    

   

تهدیدهاي فراوانی متصور است ،نقش سازمانهای نظارتی میتواند پررنگ باشد ،اینگونه س امزا نننه رب زکرمت اب ا    
یتوانند فرایند رشد و توسعه را تس یا رضاح رصع رد .دنیامن لیه ر نا      
ایجاد و تأمین امنیت در حوزههای مختلف م 
اسالمی به دلیل ماهیت انقالب اسالمی و فلسفة وجودیاش همو جه دروم هرا مم م ممممة فرهنگ ؛تسا هدوب ناگناگیب ی    
نجم امزاس هل نن نننه رد زین )یتراظن یا
بنابراین ،در صورت سهلانگاری در بخش فرهنگ ،همة سازمان و نهادها (من ن

  

یگیرند.
معرض رخنة فرهنگی قرار م 
ی
با توجه به جدیبودن خطرهای فرهنگی وارداتی و رخنة فرهنگی در کشور ،در این پژوهش ضمن تبیین مؤلفههههای ی
بنظران حوزة فرهنگ ،ضمن تأکید به نهادینهسازی فرهنگ
فرهنگی در سازمانهای نظارتی و طرح دیدگاههای صاح 
اسالمی و ارزشهای منبعث از دین اس مانرب رد مال هه هههریزیییه امزاس یارب یگنهرف یا نننن نننننه تراظن یا یی ییی ،اس زا هدافت
شها ،آث جیاتن و را   
شاخصهای پیوست فرهنگی به عنوان الگوهای راهبردی در ایجاد همگرایی فرهنگی با تبیین چال 
برنامهریزی فرهنگی یکی از موضوعهای ارایه شده در پژوهش حاضر است.
در این تحقیق براساس روش تحلیل آماری ،با بررسی آراي متخصصان امر ،به جایگ ظحالم ها

هه هههه رد ییایفارغج يا   

پیوست فرهنگی طرحهای کالن توسعة ملی پرداختهایم .تأکید نهایی نگارنده در این تحقیق بررر اس بسک جیاتن سا    
ی
ی بایددد مالحظهههها ييي جغرافی یا ی ی
یهای فرهنگی ی
طمش 
تها و خ 
شده از نظر متخصصان ،این است که در تدوین سیاس 
اولویت داده شود .بهطور کلی همانطور که ذکر شد ،مقولة پیوست فرهنگی در جمهوری اس اریا یمال نن ننن ب اسا ر سس سسس
یگ در د..
پذیرش چهار بعد فرهنگ (فرهنگ فرهنگی ،فرهنگ سیاسی ،فرهنگ اجتماعی و فرهنگ اقتصادي) ترسیم می ی
هرچند مؤلفههاي مهم دیگري مانند الیهها و سطوح فرهنگی ،گستره جغرافیايی ،قلمروي اجرايی و ...در این منطق به
ی را ایفاا
ش اصلی ی
ی ،نقش ش
کار رفته اما محوِرِر پذیرفته شده ،مباحث و مسائل سیاسی است که در الگوي پیوست فرهنگی ی
یکند.
م
پیشنهادها
نشناسی شود؛
 -1توجه بيشتري به ابعاد طبیعی جغرافیا شامل اقلیم و جغرافیای زیستی و زمی 
 -2در اولويت قرارگيري و توجه در خور اهمیت ب ظحالم ه

ته و ا
ت ،ت سایس نیود تت تت
هه هههه سویپ رد ییایفارغج يا تتت تتت

حهای توسعة ملی؛
تهای متفاوت فرهنگی و طر 
یهای فرهنگی همچنين اتخاذ سیاس 
طمش 
خ 
شرو از طریق نظام جامع پیوست فرهنگی با بهرهگیری از برنامهه یاروش یا   
شها و موانع پی 
 -3شناسایی و رفع چال 
عالی انقالب فرهنگی؛
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 -4تقویت مشارکت ،انسجام و ایجاد اقتدار فرهنگی مبتنی بر ارزشها و اعتقادات دینی و باورهای فرهنگی کارکن نا
سازمانهای نظارتی برای مقابله با نفوذ فرهنگ منفی و همچنین ایجاد تعامل بین سازمانهای نظارتی ب و هعسوت یار
تقویت فرهنگ سازمانی؛
 -5بسط و تداوم ارزشها و آرمانهای اسالمی در سازمانهای نظارتی از طریق هم ایم یگنها نن نننبخش ةعماج نیب ی    
نظارتی و نهادهای تأثیرگذار دولتی؛
 -6حمایت از حقوق فردی و اجتماعی در سازمان و ایجاد زیرساختهای سازمانی و ت تسد نیود و اکر رر ررره دروم یا   
نیاز برای رشد و بالندگی لع می ،دینی و فرهنگی کارکنان سازمانهای نظارتی؛
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