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چكيده

در اين مقاله ،طراحي نظام مديريت فرهنگ اسالمي در سطح كالن مدنظر قرار گرفته است.
بدين منظور ،رويكرد روششناسي سيستمهاي نرم ( )SSMمورد استفاده قرار گرفته و بر اساس
آن ،ابتدا در بخش مواجهه و تبيين شرايط مسئله ،اجزاء اين نظام در دو دسته كلي اجزاء داراي
ارتباط مستقيم با آحاد جامعه و اجزاء پشتيبان شناسايي شدهاند .سپس تصوير غني از وضعيت
موجود و مسائل و مشكالت مديريت فرهنگي جامعه ترسيم شده است .در مرحله تهيه
جداول  CATWOEو توسعه تعاريف ريشهاي ،ضمن مبنا قرار دادن آحاد جامعه بهعنوان
مخاطبين نظام و شروع فرآيند طراحي نظام از آحاد جامعه (فرآيند پايين به باال) ،كاركردهاي
نظام جهت ارتقاء فرهنگ اسالمي در آحاد جامعه ،در قالب شش كاركرد آموزش ،الگوسازي،
ايجاد فضاي فرهنگي سالم ،حمايت و تكريم ،موعظه و ايجاد فضاي ارتباط با خداي متعال و
اولياء الهي شناسايي و دستهبندي شده است .همچنين ضمن تبيين انواع رابطه بين اجزاء،
فرآيند الزم جهت تعيين رابطه ميان كليه اجزاء بر اساس كاركردها ،پيشنهاد شده است .در
نهايت در گام طراحي مدل مفهومي ،فرآيند طراحي و پيادهسازي كاركردهاي نظام مديريت
فرهنگ اسالمي ارائه شده است .جهت اعتبارسنجي و تدقيق نتايج تحقيق ،از روش پرسشنامه
و مصاحبه با خبرگان حوزه فرهنگ اسالمي و حوزه مديريت فرهنگي استفاده شده است.
نتايج حاصل از اين پژوهش ،فرآيند تعيين اقدامات هر يك از اجزاء نظام براي ارتقاء فرهنگ
اسالمي جامعه و همچنين چگونگي مديريت كالن اين نظام را تبيين مينمايد.
واژگان كليدي

فرهنگ اسالمي ،طراحي نظام ،نظام مديريت فرهنگ ،روششناسي سيستمهاي نرم (،)SSM
مدل نرم
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مقدمه

ذيل اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در بند اول ،يكي از وظايف دولت
جمهوري اسالمي ،بهكار گرفتن همه امكانات براي «ايجاد محيط مناسب رشد فضايل اخالقي
بر اساس ايمان ،تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» ذكر شده است .همچنين دعوت به
خير ،امر به معروف و نهي از منكر در اصل هشتم قانون اساسي وظيفهاي همگاني و متقابل بر
عهده مردم نسبت به يكديگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت برشمرده شده است.
مقام معظم رهبري نيز ،اصالح فرهنگ عمومي را از وظايف مهم نهادهاي فرهنگي دانسته و آن
را از جمله كارهاي محوري برشمردهاند .1هدف اصلي كشور بهعنوان هدف فرهنگي ،رشد و
تعالي انسانهاي جامعه و جامعه است .رشد سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي را ميتوان اهداف
فرهنگي و اهداف غايي برشمرد (ناظمي اردكاني .)1931 ،متأسفانه خأل پرداختن جدي و اساسي
به اين حوزه و داشتن ديدگاه راهبردي به آن ،در عملكرد فعلي حاكميت و انجام فعاليتهاي
الزم براي تحقق آن ،كامالً مشهود است .از نمودهاي وجود اين خأل ميتوان به عدم آگاهي از
وضعيت دقيق شاخصهاي فرهنگي در جامعه و نبود برنامههاي منسجم ميانمدت و درازمدت
جهت ارتقاء فرهنگي جامعه و يا حداقل حفظ وضع موجود اشاره كرد .همچنين نپرداختن
جدي به حوزه فرهنگ نتايجي چون باال بودن نرخ فساد و آلودگيهاي فرهنگي در جامعه نظير
وضعيت اعتياد و طالق در كشور را بههمراه داشته است.
بدينمنظور الزم است حاكميت جامعه اسالمي با كسب شناخت از وضعيت فرهنگي آحاد
جامعه و برقراري تعامل مناسب ،وظايف مديريتي خود در زمينه فرهنگي شامل هدفگذاري،
برنامهريزي ،كنترل و ...را به انجام رساند .يكي از لوازم دستيابي به اين هدف ،طراحي نظام
فرهنگي در جامعه است كه ضمن برقراري رابطه مديران فرهنگي كشور با افراد جامعه ،زمينه
تبادل اطالعات و پيادهسازي راهكارها و برنامههاي فرهنگي تدوينشده را فراهم كند.
ابزار و نهادهاي مختلفي نظير مسجد ،مدرسه ،دانشگاه ،جوامع محلي ،خانوادگي و...
براي برقراري روابط فوق متصور است .ازآنجاكه هدف اصلي نظام اسالمي پيادهسازي فرهنگ
با تعريف و قالب تبيين شده در منابع و معارف اسالمي است ،2الزم است كه براي تدوين
چگونگي اين پيادهسازي نيز به منابع و معارف ديني مراجعه شود و ابزارهاي بيانشده در
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منابع اسالمي و كاركردهاي آنها تبيين و مدلسازي شود؛ كاري كه به نظر ميرسد در
تحقيقات و پژوهشهاي صورت گرفته كمتر بدان توجه و پرداخته شده است.
 .1سؤاالت تحقيق

سؤاالت اصلي اين تحقيق كه بر مبناي پاسخ به آنها ،هدف پژوهش حاضر -كه طراحي
سطح كالن نظام مديريت فرهنگ اسالمي است -محقق ميگردد ،در زير آمده است .اين
سؤاالت با نگاه سيستمي و بر اساس تعريفي كه از نظام (سيستم) در بخش  1-4ارائه شده،
طرح گرديدهاند.
أ .نظام مديريت فرهنگ اسالمي داراي چه اجزائي است؟
ب .كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي چيست؟
ج .روابط ميان اين اجزاء براي انسجام عملكردي و دستيابي به كارايي مطلوب چگونه
بايد تعريف و تعيين شود؟
د .فرآيند كالن پيادهسازي كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي چگونه است؟
 .2مطالعات پيشين مرتبط

تحقيقات و پژوهشهاي متعددي در زمينه مهندسي فرهنگ ،مهندسي فرهنگي و مديريت
فرهنگي در دهه اخير بهويژه پس از تأكيدات مقام معظم رهبري درباره اهميت اين حوزه،
صورت پذيرفته است .عموم اين مطالعات توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي به انجام
رسيده و يا در تحقيقات و پروژههاي مطالعاتي اين نهاد ،به نحوي تجلي يافته است .با بررسي
نتايج و گزارشهاي منتشرشده از اين پژوهشها ،اين نتيجه حاصل ميشود كه اصوالً دسته
عمدهاي از اين تحقيقات در حوزه فرهنگ و مهندسي و مديريت فرهنگي ،بيشتر به تعاريف
و توصيف مفاهيم پرداختهاند و حداكثر شاخصهايي در اين حوزه ارائه كردهاند .دسته ديگري
از مطالعات نيز به يك موضوع يا عنصر خاص در حوزه فرهنگ پرداختهاند كه در اين مورد
نيز اصوالً نگاه كالن مطرح نبوده است.
به نظر ميرسد آنچه در اين تحقيقات كمتر بدان توجه شده است ،ارائه يك نظام جامع
يا داراي جامعيت نسبي براي مديريت فرهنگي است كه در آن ابزار و نهادهاي اساسي
پيادهسازي فرهنگ ،نقشها و وظايف مورد انتظار از آنها ،نحوه تعامل اين نهادها با يكديگر،
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نحوه ارتباط آنها با حاكميت نظام اسالمي و نهايتاً اجزاء مهم مؤثر در مديريت فرهنگ
اسالمي معين شده باشد .همچنين توجه عميق به متن و آحاد جامعه بهعنوان مخاطب اصلي
مهندسي و مديريت فرهنگي و تبيين نقش مردم در اين حوزه ،از موضوعاتي است كه به نظر
ميرسد در اين مطالعات مورد غفلت واقع شده است.
از جمله گزارشهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي كه تا حدي مرتبط با عنوان اين
پژوهش است ،ميتوان به مستند «تعيين چگونگي مديريت راهبردي نهادهاي فرهنگي ديني»
مربوط به سال  19۳۱اشاره كرد كه در آن مباحثي در خصوص نقش و جايگاه نهادهاي ديني
بهويژه نهاد مسجد در مديريت فرهنگي ارائه شده است.
همچنين دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،نظامنامهاي جهت تدوين نقشه مهندسي
فرهنگي كشور منتشر نموده است .در اين نظامنامه كه در سال  19۳۳به تصويب شوراي مهندسي
فرهنگي كشور رسيده است ،منطق و چارچوب توليد نقشه مهندسي فرهنگي كشور در قالب
مباني ،اصول ،رويكردها ،ساختارها ،فرآيندها و قواعد و ضوابط حاكم بر طراحي و تدوين اين
نقشه ،تبيين شده است .بر اساس تعاريف اين نظامنامه ،حاصل مطالعه حاضر ،طراحي زير
سيستمي از نظام مديريت راهبردي فرهنگ كشور خواهد بود.
در مطالعه «جامعهپذيري ديني در ايران» مفهوم ارتقاء فرهنگ ديني با عبارت جامعهپذيري
ديني مدنظر قرار گرفته و در بخشهاي مختلف مطالعه سعي شده است تا متناسب با امكانات
و ظرفيتهاي نهفته در درون جامعة معاصر ايران ،الگوها ،منابع ،راهكارها و شيوههاي مختلف
دينپذيري را با نگاهي به آموزههاي دين مقدس اسالم دراينباره ،مورد بررسي قرار دهد
(حيدري.)1932 ،
همچنين در فصول مختلف مطالعه «نقشه فرهنگي شهر تهران بر اساس ارزشهاي
اسالمي» مجموعهاي از اهداف ،سياستها و برنامهها و الزامات برنامهريزي توسعه و تعالي
فرهنگي شهر تهران مبتني بر ارزشهاي اسالمي و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف چشمانداز
شهر ،ترسيم و تدوين شده است (مؤذن جامي.)19۳3 ،
در خصوص شاخصهاي فرهنگ اسالمي و مقادير آن در زمانها و مناطق مختلف كشور
نيز مطالعات متعددي در سالهاي اخير انجام شده كه نمونه آن ،مطالعه سنجههاي دينداري در
ايران توسط عباس كاظمي و مهدي فرجي است كه در اين تحقيق ،مطالعات انجامشده در كشور
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تا سال  19۳4در زمينه دينداري بررسي شدهاند و سنجههاي دينداري بيانشده در اين مطالعات،
در دستههاي كلي مقياسهاي مناسك ديني ،اعتقادات ديني ،آگاهي ديني ،ارزشهاي ديني و
مقياسهاي چندبعدي دينداري طبقهبندي شدهاند (كاظمي و فرجي.)19۳۳ ،
 .1-2جايگاه فرهنگ در سلسلهمراتب پيچيدگي سيستمها

تئوري عمومي سيستمها در سال  13۹1توسط لودوينگ فون برتالنفي متخصص فيزيولوژي
موجودات زنده مطرح شد كه هدف آن تبيين همه پديدههاي علمي بود .پس از برتالنفي ،آقاي
كنت بولدينگ ،يكي از حاميان اين تئوري ،علوم را بهعنوان سلسلهمراتب منظم سيستمها
مفهومسازي كرد .در اين سلسلهمراتب سيستمها ،نه سطح سيستم به ترتيب زير مشخص شده
است .1 :چارچوبها؛  .2ساعتوارهها؛  .9كنترل؛  .4باز (زنده)؛  .۹ژنتيك؛  .۶حيوان؛  .۱انسان؛
 .۳انسان اجتماعي و  .3متعالي (.)Boulding, 1956
ازآنجاكه نظام مديريت فرهنگ اسالمي -مبتني بر تعريف ارائهشده در اين پژوهش-
شامل اجزايي چون آحاد جامعه ،نهادهاي مردمي و نهادهاي حاكميتي است و ارتباطات و
تعامالت آنها را در برميگيرد ،لذا اين نظام را ميتوان در سطح هشتم سلسلهمراتب پيچيدگي
سيستمها منظور نمود.
 .2-2جايگاه فرهنگ ديني در نظام فرهنگي جامعه

در مطالعه «تعيين سهم تأثير دستگاههاي دولتي بر فرهنگ كشور» ،امور جامعه به سه حوزه كلي
فرهنگ ،سياست و اقتصاد تقسيم شده است ،ليكن به جهت تأثير انديشه ،تمايالت و رفتارهاي
انسانها در موضوعات و حوزههاي سياست و اقتصاد ،عالوه بر حوزه فرهنگ عناوين فرهنگ
اقتصادي و فرهنگ سياسي نيز در ابعاد و حوزههاي فرهنگ وارد شده است .از سوي ديگر به
جهت آنكه در جوامع ديني ،تفكر بنيادين انسانها نسبت به هستي و هدفمندي خلقت ،زمينهساز
شكلگيري انديشهها ،تمايالت و رفتاراست ،لذا دين و مذهب در اين جوامع در بسياري از
روابط اجتماعي حضوري فعال دارد و در پي آن بهطور مستقل حوزه فرهنگ ديني بهعنوان
فرهنگ حاكم بر تمامي حوزههاي فرهنگي جامعه معني پيدا ميكند .ازاينرو ميتوان حوزهها
يا ابعاد مختلف فرهنگ جامعه را به چهار حوزه اصلي فرهنگ ديني ،فرهنگ اجتماعي ،فرهنگ
سياسي و فرهنگ اقتصادي جامعه تجزيه نمود .اين شيوه حوزهبندي فرهنگ در پژوهشي كه
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مطابق با نظريه اينگلهارت و شاخصهاي جهاني فرهنگي او صورت گرفته ،نيز مشاهده ميشود
(آزادآرمكي و غياثوند ،ص)49؛ بهعبارت ديگر ،آن بخش از فرهنگ جامعه را كه متأثر از دولت
و اقدامات دستگاههاي دولتي در بخشهاي اقتصادي ،سياسي -امنيتي ،اجتماعي -فرهنگي،
فنّاورانه و ...است ،به اين چهار حوزه اصلي تقسيم و مدل مفهومي مسئله تعيين سهم تأثير
دستگاههاي دولتي بر اين اساس توسعه يافته است (ركوعي.)19۳4 ،
همچنين در مطالعه «قلمرو دين در تعيين مفروضات اساسي ،ارزشها ،رفتارها و نمادها»
بر محوريت يافتن دين در تعيين مفروضات اساسي ،ارزشها ،رفتارها و نمادها ،مهندسي
فرهنگ و مهندسي فرهنگي تأكيد شده است (پيروزمند.)19۳۶ ،
 .3روششناسي مطالعه

اساس روش انجام اين تحقيق جهت تدوين نظام مديريت فرهنگ اسالمي كشور ،روش
روششناسي سيستمهاي نرم ( )SSM9است .روششناسي سيستمهاي نرم روشي سازمانيافته
براي برخورد با موقعيتهاي اجتماعي مسئلهزاست كه توسط «پيتر چكلند» طراحي شده
است .اين سيستم كه «اقداممحور» است ،شيوة تفكر دربارة چنين موقعيتهايي را به نحوي
ساماندهي ميكند كه بتوان اقداماتي در جهت بهبود انجام داد .انتخاب اين متدولوژي بهدليل
مسئلهمحور و اقداممحور بودن اين رويكرد ،قابليت كاربرد در موضوعات اجتماعي -فرهنگي
و همچنين انعطاف باالي آن در شيوههاي تحقيق و مدلسازي بوده است .اين روششناسي
داراي هفت مرحله است؛ بررسي و پاسخگويي به هر يك از سؤاالت تحقيق ،در مرحلهاي
از  SSMكه تناسب بيشتري با آن سؤال دارد ،صورت گرفته است .توضيح مراحل روششناسي
سيستمهاي نرم و ابعادي از مسئله تحقيق حاضر كه در هر يك از مراحل بدان پرداخته خواهد
شد ،در ادامه بيان شده است.
مرحله اول و دوم؛ مواجه شدن با شرايط مسئلهساز :در مرحله اول  ،SSMيك مسئله در
دنياي واقعي كشف و موقعيت آن در نظر گرفته شده و فضاي عمومي مسئله ترسيم ميشود.
در مرحله دوم ،موقعيت ،افراد درگير موقعيت و ساختار مسئله تبيين ميشود .بدين منظور معموالً
از روشي به نام فن تصوير غني نيز استفاده ميشود كه توضيح آن در بخش  4-4خواهد آمد.
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در اين گام از طراحي نظام مديريت فرهنگ اسالمي ،براي تعريف و تبيين مسئله ،ابتدا
تعاريف مورد نياز از مفاهيم و سازههاي اصلي به كار در تحقيق ارائه ميگردند .سپس اجزاء
نظام فرهنگ اسالمي بهعنوان عناصر مؤثر در مسئله ،شناسايي و دستهبندي ميشوند .پس از
آن ،مسائل و مشكالت ناشي از وضع موجود مديريت فرهنگي جامعه احصاء و دستهبندي
ميگردند .نهايتاً تصوير غني از وضعيت موجود مديريت فرهنگي جامعه ارائه ميشود.
مرحله سوم؛ توسعه تعاريف ريشهاي :در اين مرحله از دنياي واقعي خارج شده و با
ورود به دنياي مفهومي و سيستمي ،تعريفي بنيادين (ريشهاي) از مسئله ارائه ميشود .تعريف
ريشهاي ،جملهاي است كه ضمن توصيف سيستم ايدئال ،اهداف آن ،اشخاص درگير در
موقعيت ،افراد تحت تأثير و تأثيرگذار را معرفي ميكند .همچنين در اين مرحله از ،SSM
سنجههاي عملكردي كه از طريق آنها در خصوص عمليات سيستم مورد بررسي قضاوت
ميشود ،معين ميشود (.)Wilson, 2001
در طي اين مرحله از روششناسي  ،SSMمخاطبين ،نقشآفرينان ،فرآيند تبديل ،جهانبيني،
مالكان و عوامل و محدوديتهاي محيطي نظام مديريت فرهنگ اسالمي تبيين ميشوند.
همچنين كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي (فرآيند تبديل سيستم) معين ميشود.
مرحله چهارم؛ ساخت مدل مفهومي :منظور از مدل مفهومي در روششناسي

SSM

نموداري از فعاليتها با ارتباطات مربوط به آنهاست كه فرآيند حل مسئله يا دستيابي به
اهداف را مشخص ميسازد .مدل مفهومي بر اساس مفاهيم شكلگرفته در توسعه تعاريف
ريشهاي ساخته ميشود.
در مرحله ساخت مدل مفهومي اين پژوهش ،فرآيند پيادهسازي كاركردهاي نظام
مديريت فرهنگ اسالمي طراحي ميشود .درواقع ،اين فرآيند چگونگي اجرا و راهبري
اقدامات ارتقاءدهنده فرهنگ اسالمي در جامعه را در سطح كالن مشخص ميكند.
مرحله پنجم؛ مقايسه مدل مفهومي با دنياي واقعي :در اين مرحله مدل ساختهشده در
مرحله قبل با آنچه در عالم واقع است و در مرحله  2نشان داده شده است ،مقايسه ميشود.
اين كار مـــوجب ورود مدل مفهومي به دنياي حقيقي ميشود.

مرحله ششم؛ شناسايي و تعيين تغييرات موردنياز :اين مرحله شامل شناسايي سامانمند
تغييرات مطلوب امكانپذير و مطابق با ارزشها و فرهنگهاست.
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براي انجام مراحل پنجم و ششم در اين مطالعه كه منجر به اصالح و تدقيق نتايج اوليه
بهدستآمده در مراحل قبل شده است ،از روش پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان استفاده
ميشود.
مرحله هفتم؛ اجرا :تغييرات شناساييشده جهت بهبود سيستم به اجرا درميآيد .با توجه
به شرايط اين پژوهش ،مرحله هفتم در مطالعه حاضر موضوعيت ندارد.
مراحل هفتگانه روش  SSMدر شكل  1نشان داده شده است:

براي استفاده مؤثر از  ،SSMبايد بدانيم كه  SSMيك روششناسي (متدولوژي) است.
واژه روششناسي (متدولوژي) به شناخت روش اشاره دارد؛ يعني شناسايي يك مجموعه
اصول كه براي كاربرد در موقعيتهاي خاص بايد پذيرفته شود و خود ،محصول يك بستر
بهخصوص است .زمينه و بستر روششناسي ،هم باعث خلق يك فرهنگ ويژه ميگردد و
هم تحت تأثير فرهنگ خودش ،بازآفريده ميشود .بنابراين كاربر حرفهاي  ،SSMموقعيت
محور است ،نه روششناسي (متدولوژي) محور و بنا به اقتضاء ،بايد رويكردي را خلق و
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استفاده كند كه مناسب موقعيت خاص مطالعه است (جاناتان روزنهد و جان مينجرز ،ترجمه
عادل آذر .)1932 ،مطالعات  SSMميتواند از سطوح مختلف تكامل و بلوغ برخوردار باشد
كه در مطالعه بارندن و همكاران 133۹ ،به سه سطح اوليه ،عملكردي و درونيسازي دستهبندي
شده است .چكلند معتقد است رويكردهايي نظير  SSMرا اصوالً بايد مكمل و نه جايگزين
مدلهاي كاركردگرا و هدفياب دانست (.)Checkland, 1995
در اين تحقيق ،عموم نتايج اوليه كه در مراحل اول تا پنجم روششناسي  SSMحاصل
شدهاند ،با روش تحليل كيفي منطقي و تبييني مبتني بر مباني ديني ،نتايج تحقيقات پيشين و
استدالالت منطقي به دست آمده و از طريق كسب و تحليل نظرهاي خبرگان در مراحل پنجم
و ششم  SSMتدقيق و اعتبارسنجي شدهاند.
 .4مواجهه و تبيين شرايط مسئله
 .5-1تعاريف
 .5-5-1فرهنگ اسالمي

در خصوص «فرهنگ»« ،فرهنگ ديني» ،و «فرهنگ اسالمي» ،بيانات و تعاريف متعددي از سوي
افراد و نهادهاي مختلف ارائه شده است .بهعنوان نمونه ،دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي،
در نظامنامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور تعريف زير را براي فرهنگ ارائه نموده است:
«نظاموارهاي است از باورها و مفروضات اساسي ،ارزشها ،آداب و الگوهاي رفتاري ريشهدار
و ديرپا و نمادها و مصنوعات كه ادراكات ،رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شكل ميدهد و
هويت آن را ميسازد» (شوراي عالي انقالب فرهنگي.)19۳۳ ،
در يك پژوهش ديگر ،در تعريف و تبيين فرهنگ ديني آمده است« :با عنايت به تعريف
دين و دينداري و مؤلفههاي آن (اعتقاد و باور به خدا ،التزام دروني ،تجربه دروني و عمل) و
مؤلفههايي كه براي فرهنگ در نظر گرفتهايم (علم ،هنر ،اخالق ،ادبيات و مذهب) ميتوانيم
فرهنگ ديني را از يك جهت به معني نگريستن به هنر ،علم ،اخالق و ادبيات از منظر دين
بدانيم و از جهت ديگر برخورداري از نوعي اعتقاد و باور نسبت به علم ،اخالق و هنر ديني و
التزام دروني به تحقق و عمل كردن به آنها و همچنين دارا بودن تجربه ،معرفت ديني ،اخالقي
و هنري مورد تأييد دين بدانيم» (ابوالقاسمي و سجادي.)19۳9 ،
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در مجموع ،تعريف خالصه مدنظر از «فرهنگ اسالمي» در پژوهش حاضر در اين عبارت

بيان ميشود« :نظامي از باورها ،ارزشها ،گرايشها ،رفتارها و نمادها كه مورد تأييد دين اسالم
است».
 .1-5-1نظام فرهنگ اسالمي

سيستم يا نظام فرهنگ اسالمي در اين مطالعه ،بهصورت زير تعريف ميشود« :مجموعه اجزايي
كه بر شكلگيري ،ارتقاء يا تنزل فرهنگ اسالمي آحاد جامعه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم
مؤثرند» .آحاد جامعه نيز بهعنوان مخاطب و جامعه هدف نظام فرهنگ اسالمي ،خود بهعنوان
جزئي از نظام در نظر گرفته ميشوند .محدوده و جامعه مدنظر جهت طراحي نظام در مطالعه
حاضر ،جمهوري اسالمي ايران است .در تعريف فوق ،مفهوم نظام يا سيستم از تعريف مرسوم
مجموعهاي از اجزاء و روابط ميان آنها كه توسط ويژگيهاي معين به هم وابسته شده و اين
اجزاء با محيطشان يك كل را تشكيل ميدهند ،برگرفته شده است (.)Hall & Fagen, 1986
 .9-5-1نظام مديريت فرهنگ اسالمي

نظامنامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي« ،مهندسي فرهنگ» را چنين تعريف كرده است:
«فرايند بازشناسي ،آسيبشناسي ،پااليش و ارتقا بخشي فرهنگ و جهتدهي آن بر پايه هويت
اصيل اسالمي -ايراني با توجه به شرايط و مقتضيات ملي و جهاني» .همچنين تعريف
«مهندسي فرهنگي» كه معنايي نزديك به مديريت فرهنگي دارد در اين نظامنامه بهصورت
«فرايند بازطراحي ،اصالح و ارتقاء شئون و مناسبات نظامهاي اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و
اجتماعي كشور بر اساس فرهنگ مهندسيشده با توجه به شرايط و مقتضيات ملي و جهاني»
مطرح شده است .عبارت ديگري كه در اين نظامنامه بيان و تعريف شده است« ،مديريت
راهبردي فرهنگ كشور» است كه در ماده  3نظامنامه با عبارت «فرايند تدوين ،وضع و اعمال
راهبردها و سياستهاي كالن فرهنگي ،سازماندهي و تقسيمكار ملي و نظارت و ارزيابي
راهبردي در نظامهاي مختلف كشور با توجه به رهيافتهاي مهندسي فرهنگ و مهندسي
فرهنگي و مقتضيات ملي و جهاني» تعريف گرديده است.
همچنين در ماده  ۹۶نظامنامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي ،وظيفه «نظام مديريت
راهبردي فرهنگي كشور» ،سياستگذاري ،هدفگذاري ،سازماندهي و هماهنگي ،هدايت و
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راهبري و رصد و ارزيابي فرهنگي كشور ،بيان شده است .اين نظام شامل كليه نهادها،
دستگاهها و مراجعي كه تحقق وظايف قانوني و از جمله مهندسي فرهنگي كشور را
عهدهدارند ،شمرده شده است.
از جمعبندي اين تعاريف و با در نظر گرفتن تعريف ارائهشده در همين بخش از نظام

فرهنگ اسالمي ،نظام مديريت فرهنگ اسالمي بهصورت «زيرنظامي از نظام فرهنگ اسالمي كه
اجزاء آن ،حداقل يكي از كاركردهاي هدفگذاري ،سياستگذاري ،سازماندهي و هماهنگي،
هدايت و راهبري و رصد و ارزيابي فرهنگ اسالمي كشور را در بر دارد» تعريف ميشود.
 .1-5-1اجزاء نظام فرهنگ اسالمي

منظور از «جزء» در نظام فرهنگ اسالمي ،عناصري است كه بر فرهنگ اسالمي آحاد جامعه
اثرگذار است و اين اثرگذاري از يك حداقل معقول و داراي ارزش تأملي بيشتر است .نكته
حائز اهميت آن است كه مقوالتي كه صفت يا رفتار اجزاء هستند ،خود «جزء» محسوب
نميشوند مانند كسب رزق حالل ،نماز خواندن ،قوانين و مقررات.
البته همانطور كه در تعريف نظام فرهنگ اسالمي هم بيان شد ،آحاد جامعه نيز بهعنوان
اثرپذيران نظام فرهنگ اسالمي ،از اجزاء نظام محسوب ميشوند.
بنابراين بر اساس تعاريف فوق« ،جزء» در «نظام مديريت فرهنگ اسالمي» عناصري را
شامل ميشود كه بر فرهنگ اسالمي آحاد جامعه اثرگذار بوده و داراي حداقل يكي از
كاركردهاي مديريتي (هدفگذاري ،سياستگذاري ،سازماندهي و هماهنگي ،هدايت و
راهبري و رصد و ارزيابي) باشد.
 .2-4شناسايي اجزاء نظام فرهنگ اسالمي

نظام مديريت فرهنگ اسالمي براي دستيابي به اهداف خود ،نيازمند تعامل و اثرگذاري بر
آحاد جامعه (مخاطبان اصلي) و اجزاء اثرگذار بر آحاد جامعه است .لذا الزم است كه اجزاء
نظام فرهنگ اسالمي و ويژگيها و كاركردهاي اين اجزاء معين شوند تا بتوان اجزاء نظام
مديريت فرهنگ اسالمي را احصاء و يا تعريف كرد.
بنا بر تعريف انجامشده در بخش قبل ،اجزاء نظام فرهنگ اسالمي همان اثرگذاران و
ذينفعان حوزه فرهنگ اسالمي هستند .از يك نگاه كالن ميتوان اجزاء اين نظام را به دو
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دسته اثرپذيران (يا جامعه هدف نظام) و اثرگذاران بر جامعه هدف تقسيم نمود .البته اثرپذيران
(يا افراد جامعه) ميتوانند خود در نقشي ديگر (مثالً همسايه) جزء اثرگذاران بر ديگر آحاد
جامعه باشند.
با مدنظر قرار دادن اين ديدگاه كه جامعه هدف نظام فرهنگ اسالمي ،افراد و آحاد جامعه
هستند ،اجزاء اثرگذار در اين نظام را ميتوان به دو دسته زير تقسيم نمود:


اجزاء داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه:

اين اجزاء داراي ارتباط و اثرگذاري مستقيم بر افراد جامعه هستند .مثالهايي از اين نوع
اجزاء عبارت است از :خانواده ،محله ،مسجد ،مدرسه ،دانشگاه ،رسانه ،هيئت ،فاميل ،فضاي
شهري (همسايه ،)...،اينترنت ،محصوالت فرهنگي (كتاب ،بازيهاي رايانهاي ،فيلم).


اجزاء پشتيبان (داراي ارتباط غيرمستقيم با آحاد جامعه):

اين اجزاء اصوالً داراي ارتباط مستقيم و بدون واسطه با مردم نيستند و معموالً از طريق
اجزاء داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه -كه در باال بيان شد -اثرگذاري ميكنند .عموماً اين
اثرگذاري از جنس پشتيباني از اجزاء داراي ارتباط مستقيم است .مثالهايي از اين نوع اجزاء
عبارتاند از :نهادهاي حاكميتي مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي ،وزارت ارشاد و سازمان
فرهنگي و هنري شهرداريها و يا نهادهاي تأمينكننده محتواي فرهنگ و تربيتكننده نيروي
انساني موردنياز مانند حوزههاي علميه و دانشگاههاي فعال در زمينه فرهنگ اسالمي
در ادامه اين دو دسته از اجزاء شناسايي و مورد بررسي قرار گرفتهاند:
 .1-2-4اجزاء داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه

با بررسي منابع موجود در حوزه فرهنگ و همچنين استفاده از نظر خبرگان ،اجزاء داراي
ارتباط مستقيم با آحاد جامعه بهصورت جدول  1فهرست گرديد .براي شناخت بهتر اين
اجزاء ،اجزاء شناساييشده از دو منظر زير بررسي و طبقهبندي شدهاند كه نتايج طبقهبندي نيز
در جدول  1ارائه شده است.


قرار گرفتن اجباري يا اختياري افراد تحت تأثير جزء

برخي از اجزاء داراي اين ويژگي هستند كه با توجه به شرايط موجود جامعه ،تقريباً كليه
افراد تحت تأثير آنها قرار ميگيرند مانند خانواده و مدرسه؛ اما برخي ديگر از اجزاء بهگونهاي
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هستند كه ممكن است فرد تحت تأثير آن قرار گيرد ولي لزوماً اينگونه نيست كه همه افراد
جامعه در حوزه تأثير آن قرار گيرند مانند مسجد يا اينترنت .بررسي و شناخت اجزاء از اين
منظر ميتواند در آگاهي از ميزان و نوع اثرگذاري و همچنين اولويتبندي اجزاء براي
اثرگذاري در مديريت فرهنگ اسالمي مفيد باشد.


تأكيد مستقيم دين بر توجه و يا استفاده از جزء

اصوالً دين اسالم خود ابزارهاي تحقق اهداف فرهنگي و تربيت ديني را معرفي نموده
كه الزم است آنها استخراج شده و با توجه به شرايط روز جامعه تبيين شوند .با در نظر
گرفتن اين پيشفرض بديهي كه شارع دين خود از همه بهتر بر چگونگي تحقق آن اشراف
دارد و درنتيجه ابزارهاي مورد تأكيد منابع ديني براي پيادهسازي و مديريت فرهنگ اسالمي،
ميبايست مورد توجه مضاعف قرار گيرد ،در اينجا اجزاء شناساييشده از اين منظر نيز مورد
بررسي قرار گرفتهاند.
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جدول  .5اجزاء ،داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه

در توضيح فهرست فوق ،موارد زير قابل بيان است:


اجزاء ازاينجهت كه همه «اثرگذار بر فرهنگ جامعه مخاطب نظام فرهنگ اسالمي»

هستند ،داراي يك جنس بوده و ميتوان آنها را در كنار هم بيان نمود.


در خصوص دستهبندي اجزاء ،عليرغم بررسيهاي انجامشده يك دستهبندي

مناسب كه جامع و مانع بوده و بتواند افراز مناسبي از كليه اجزاء به دست دهد ،تاكنون حاصل
نشده است .يك دستهبندي صورت گرفته ،به شكل زير است:

طراحي سطح كالن نظام مديريت فرهنگ اسالمي با رويكرد روششناسي سيستمهاي نرم ()SSM

o

افراد (نخبگان ،خانواده ،فاميل ،روحانيون)...،؛

o

نهادها (هيئت ،مدرسه)...،؛

o

اماكن فيزيكي (زيارتگاهها ،مسجد)...،؛

o

محيطها (محيط كار ،فضاي شهري)...،؛

o

شرايط و نظامها (اقتصادي ،سياسي.)...،
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در اين دستهبندي ،مقسم معيني وجود ندارد و مفيد و كاربردي بودن آن نيز قابل ترديد است.
 از جزء «حوزه علميه» در اين فهرست ،اثرگذاري آن بر روي طالب مدنظر است؛ مانند
رابطه و اثرگذاري دانشگاه بر دانشجويان؛ بنابراين ،با جزء «روحانيان و وعاظ» قابل تمايز است.
 .2-2-4اجزاء پشتيبان (داراي ارتباط غيرمستقيم با آحاد جامعه)

اجزاء پشتيبان و داراي ارتباط غيرمستقيم با آحاد جامعه ،عموماً از جنس نهادها و سازمانهاي
وابسته به حاكميت هستند .در يك مطالعه انجامشده از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي ،در
بخش «وضعيت سازمانهاي كالن آموزشي و فرهنگي در ايران» ،اين نهادها و سازمانها را به
سه دسته الف .سازمانهاي ذيل قوّه مجريه ،ب .سازمانهاي در سطح حاكميت و ج .سازمانهاي
فرهنگي غيردولتي تقسيم نموده است (شوراي عالي انقالب فرهنگي .)1931 ،عموم نهادهاي
نام برده شده در دسته الف و ب ،از اجزاء پشتيبان محسوب ميشوند و بيشتر نهادهاي دسته ج،
اجزاء داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه هستند.
با توجه به تعدد سازمانها و نهادهاي مرتبط با فرهنگ اسالمي در جامعه ،براي سهولت
تحليل و طراحي نظام مديريت اسالمي ،الزم است كه بهنحوي اين سازمانها و نهادها
طبقهبندي شوند و در طراحي كالن اين نظام ،حتيالمقدور بهجاي هر سازمان ،هر يك از
دستههاي طبقهبندي صورت گرفته ،بهعنوان يك جزء يا زيرسيستم نظام در نظر گرفته شود.
در مطالعه «طراحي و ارزيابي مدلهاي كالن ساماندهي فعاليتهاي قرآني» فعاليتهاي قرآني
به فعاليتهاي «پژوهش»« ،آموزش»« ،تبليغ و ترويج» و «مديريت» و حوزههاي «علوم قرآني»،
«معارف قرآن» و «امور قرآني» (شامل بخشهاي «تعليم عمومي قرآن»« ،تربيت فعاالن قرآني»،
«تحقيقات قرآني»« ،تبليغات قرآني» و «تشكيالت قرآني») دستهبندي شدهاند و بر اين اساس،
دستگاههاي متولي براي هر يك از حوزه -فعاليتها مشخص شده است (لشكربلوكي،19۳4 ،
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پيوست يك ،ص .)۹ازآنجاكه در دستهبندي انجامشده در اين مطالعه ،همه حوزههاي تعليم،
تربيت و ترويج علوم و معارف قرآني ديده شده است ،لذا اين دستهبندي را ميتوان براي
حوزه «فرهنگ اسالمي» نيز قابل استفاده دانست .در پيوست  ،2دستگاههاي متولي فعاليتهاي
قرآني در حوزههاي مختلف كه در مرجع پيشگفته آمده ،ارائه شده است.
 .3-4مسائل و مشكالت ناشي از وضع موجود مديريت فرهنگي جامعه

با مرور و جمعبندي مطالعات انجامشده در حوزه فرهنگ ،اهم مشكالت و نقاط ضعف موجود
در زمينه فرهنگ اسالمي و نظام مديريت آن ،در دو بخش حاكميت و آحاد جامعه بهصورت
زير فهرست شدهاند .تالش شده تا اين فهرست ،خالصه بوده و به سرفصلها اشاره نمايد.

مشكالت و نقاط ضعف بخش حاكميت
 كم بودن دغدغه براي پرداختن به حوزه فرهنگ نداشتن ارزيابي دقيق از وضعيت فرهنگي كشور در ابعاد مختلف نبود فهم تخصصي از حوزه فرهنگ ضعف شناخت و تسلط بر ابزارها و روشهاي ترويج فرهنگ اسالمي در جامعه نبود انسجام و نظام مشخص مابين دستگاههاي فرهنگي كشور -ضعف مديريت و نبود برنامه در دستگاههاي فرهنگي كشور

مشكالت و نقاط ضعف بخش آحاد جامعه
 وجود فساد و آلودگيهاي فرهنگي در بخشي از جامعه؛ كمي انگيزه آخرتگرايي و زندگي مطابق با فرهنگ اسالمي در بخشي از جامعه؛ كم بودن انگيزه و آمادگي ترويج فرهنگ اسالمي در جامعه (امر به معروف و نهي ازمنكر) در قشر مذهبي جامعه؛
 عدم آشنايي بخشي از آحاد جامعه با فرهنگ اسالمي (سبك زندگي اسالمي)؛ قرار داشتن بخشي از آحاد جامعه در فضاي ترويج آسيبهاي فرهنگي و تضادفرهنگي (شوراي عالي انقالب فرهنگي( ،)1931 ،سازمان افكارسنجي دانشجويان ايران،
 )19۳۳و (لشكربلوكي.)19۳4 ،
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 .4-4تصوير غني از وضعيت موجود

تكنيك تصوير غني ،يكي از موفقترين و پركاربردترين روشهايي است كه در روششناسي
سيستمهاي نرم -و البته در برخي ديگر از روششناسيها نيز -مورد استفاده قرار گرفته است
( )Jackson, 2003تصوير غني معموالً در قالبي غيررسمي ،عاميانه و كاريكاتوري ،وضعيت
موجود مسئله و عناصر اساسي آن را نمايش ميدهد .در ترسيم تصوير غني از وضعيت
موجود نظام مديريت فرهنگي جامعه ،سعي شده است عناصر اصلي مسئله شامل مفاهيم،
اجزاء ،مشكالت و رابطه بين ساختار و فرآيندها (مفهوم  ))Pidd, 2003( climateبهطور
شماتيك لحاظ شوند .در شكل  2تصوير غني ترسيم شده ،نمايش داده شده است.

شكل  .1تصوير غني ( )Rich Pictureاز مسئله نظام مديريت فرهنگ اسالمي

 .1توسعه تعاريف ريشهاي
در روش  SSMقبل از توسعه تعاريف ريشهاي و براي تسهيل در تبيين عناصر آن ،از فن «4»CATWOE

استفاده ميشود .براي مسئله اين مطالعه ،عناصر  CATWOEبهصورت زير معين شدند:
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 .Cمشتريان :آحاد جامعه
 .Aبازيگران :اجزاء داراي ارتباط مستقيم و اجزاء داراي ارتباط غيرمستقيم (اجزاي
پشتيبان) با آحاد جامعه؛ اين اجزاء در بخش  1تببين شدند.
 .Tفرآيند پردازش (تبديل) :ارتقاء فرهنگ اسالمي در آحاد جامعه؛ ذيل اين مبحث در
بخش  1تحليل كاركردي نظام مديريت فرهنگ اسالمي ،انجام ميشود.
 .Wجهانبيني :حاكميت جامعه ميتواند -و ميبايست - 5از طريق برقرار ساختن يك
نظام مديريت صحيح در حوزه فرهنگ اسالمي بر اساس مباني ديني ،بستر الزم براي ارتقاء
فرهنگ اسالمي را براي آحاد جامعه فراهم نمايد .در طراحي و پيادهسازي اين نظام،
واقعيتهاي زير بايد لحاظ شود:


ارتقاء فرهنگي گسترده و پايدار در جامعه ،مستلزم احساس مسئوليت و مشاركت

عملي آحاد جامعه است.6


بهترين ابزار و روشها براي ارتقاء فرهنگ اسالمي در جامعه ،ابزار و روشهايي است

كه دين اسالم خود بدين منظور ،معرفي و تبيين نموده است.


بر اساس ديدگاه اسالم ،در پذيرش عموم جنبههاي فرهنگ ،اجبار وجود ندارد و آحاد

جامعه ميتوانند بر اساس اختيار خود ،مسير رشد و تعالي را طي نمايند.7
 .Oمالك :حاكم جامعه اسالمي
«مالك سيستم» به كساني اطالق ميشود كه ميتوانند فرآيند تبديل در سيستم را متوقف
كنند .بر اساس اين تعريف و با مدنظر قرار دادن چگونگي تعيين مالك سيستم در نمونههاي
مختلف استفاده از روش  ،SSMدر اينجا «حاكم جامعه اسالمي» بهعنوان مالك سيستم تعيين
ميشود.

 .Eعوامل و محدوديتهاي محيطي
الف .گرايشهاي دروني به سمت هواهاي نفساني و دنياگرايي مذموم
ب .وجود اثرگذاران و اجزايي كه آحاد جامعه را به سمت فرهنگ غيراسالمي سوق
ميدهند.
ج .وجود نهادها و اجزايي كه حذف يا تغيير ماهوي آنها مقدور درنظر گرفته نميشود.
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بر اساس مفاهيم فوق ،تعريف ريشهاي براي مسئله اين تحقيق ،در قالب عبارت زير بيان
ميشود:
«نظام مديريت فرهنگ اسالمي ،نظامي است كه برگرفته از مباني و روشهاي اسالمي،
بستر مناسب براي ارتقاء فرهنگ اسالمي آحاد جامعه را فراهم ميكند .مبناي اصلي طراحي
نظام ،ايجاد سازوكار تحقق كاركردهاي معيني است كه بر اساس مباني ديني و ديدگاههاي
برگرفته از مباني اسالمي خبرگان ،تعيين شدهاند .طراحي و پيادهسازي اين نظام ،بر اساس
نقشآفريني حداكثري افراد جامعه صورت ميپذيرد و نقش حاكميت از جنس توليت و راهبري
خواهد بود .در طراحي نظام ،تأثير عوامل دروني و بيروني مؤثر بر شكلدهي فرهنگ جامعه
شامل اجزاء داراي ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با آحاد جامعه ،لحاظ ميشود».
 .1-5كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي

كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي را ميتوان به دو دسته  .1كاركردهاي اصلي نظام
يا كاركردها از منظر ارتقاء فرهنگ اسالمي مخاطبين نظام و  .2كاركردهاي مديريتي و پشتيباني
نظام تقسيمبندي نمود .در ادامه هر يك از اين دو دسته كاركردها تبيين ميشوند.
 .1-1-5كاركردهاي اصلي نظام

كاركردهاي اصلي نظام ،كاركردهايي هستند كه از منظر مخاطبين نظام يعني آحاد جامعه تعريف
ميشوند .اين كاركردها ،روشهاي كلي هستند كه نظام مديريت فرهنگ اسالمي با استفاده از
آنها فرآيند تبديل (عنصر  Tاز  )CATWOEيعني ارتقاء فرهنگ اسالمي در آحاد جامعه را به
انجام ميرساند .براي تعيين و دستهبندي اين كاركردها ،يك فهرست اوليه از آنها بر اساس
منابع ديني و مطالعات پيشين تهيه شد و با نظرسنجي پرسشنامهاي و مصاحبهاي از خبرگان،
تدقيق گرديد .نتايج شناسايي و دستهبندي كاركردها بهصورت است:


آموزش (تعليم)



الگوسازي



ايجاد بستر و فضاي ارتباط با خداي متعال و اولياء خدا



ايجاد فضاي زندگي فرهنگي سالم



ترويج ،تبليغ ،تشويق ،تذكر و انذار (موعظه)
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حمايت

نكات زير در خصوص كاركردهاي اصلي نظام قابل توجه است:


منظور از «آموزش» در كاركردهاي فوق ،روشهاي مستقيم انتقال آموزههاي

فرهنگي است مانند كالس آموزشي ،خواندن كتاب ،سخنراني آموزشي...،


منظور از «الگوسازي» ،روشهاي اثرگذاري غيرزباني ،رفتاري و تبليغ عملي افراد

۳

را نيز شامل ميشود.


منظور از كاركرد «حمايت» انواع مختلف حمايت از آحاد جامعه نظير حمايت مالي،

فكري ،عاطفي و اجتماعي است .نمونههايي از كاركرد حمايت عبارتاند از :كمك در ازدواج،
مشاوره تحصيلي ،مشاوره اشتغال ،تأمين مسكن ،حمايت و كمك افراد در معرض آسيب،
محبت و احسان به افراد


كاركردهاي سلبي مانند ممانعت از بروز رفتارهاي غيرمنطبق با فرهنگ اسالمي در

اماكن عمومي در كاركرد «ايجاد فضاي زندگي فرهنگي سالم» ديده شده است .البته بهدليل
اهميت كاركردهاي سلبي ،ذكر جداگانه آن نيز مورد تأكيد تعدادي از خبرگان قرار گرفته است.


كاركردهاي مربوط به رفع موانع استقرار و ارتقاء فرهنگ اسالمي و كاهش هزينه

دينداري مانند از بين بردن فساد اداري و از بين بردن فقر نيز در كاركرد «ايجاد فضاي زندگي
فرهنگي سالم» لحاظ شده است .همچنين كاركردهاي مربوط به ايجاد زيرساختهاي
سختافزاري مانند اصالح قوانين قضايي نيز ذيل اين كاركرد ديده ميشوند.


علت جدا كردن كاركرد «ايجاد بستر و فضاي ارتباط با خداي متعال و اولياء خدا»

از كاركرد «ايجاد فضاي زندگي فرهنگي سالم» ،اهميت زياد اين عنصر در نهادينهسازي
فرهنگ اسالمي و همچنين تأكيد بر استفاده از ابزارهاي معرفيشده از سوي خود دين (نظير
مسجد ،ماه رمضان )...،براي ارتقاء فرهنگ اسالمي در جامعه است.


در تعيين كاركردهاي فوق ،هم رويكرد استريليزهسازي (جلوگيري از قرارگيري فرد

در محيطهاي القاكننده فرهنگ غير اسالمي تا حد امكان) و هم رويكرد واكسينهسازي (تقويت
دروني آحاد جامعه براي احتراز از فرهنگ غير اسالمي حتي در هنگام قرار گرفتن در معرض
آن) تواماً مدنظر قرار گرفته و هر دوي اين رويكردها ضروري به حساب آمده است.
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 .2-1-5كاركردهاي مديريتي و پشتيباني نظام

عالوه بر كاركردهاي اصلي نظام كه در باال بيان شد ،نظام مديريت فرهنگ اسالمي داراي
كاركردهايي از جنس مديريت و پشتيباني است كه براي اطمينان از اجراي درست كاركردهاي
اصلي و همچنين تسهيل پيادهسازي آنها ميباشند .اين كاركردها با بهرهگيري از مطالعات
پيشين در اين حوزه بهويژه مطالعه «آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآني» ،بهصورت زير
دستهبندي شدهاند:


مديريت (راهبري ،توليت)

 oسياستگذاري و برنامهريزي؛
 oهماهنگي و تسهيل؛
 oرصد؛
 oنظارت و ارزيابي.


فعاليتهاي پشتيباني (تأمين منابع)

 oپشتيباني مالي؛
 oارائه محتوا :توليد مضامين (دانش) ،محصوالت و ابزار و انجام پژوهش؛
 oتأمين و تربيت نيروي انساني.
 .2-5چگونگي تعيين روابط ميان اجزاء نظام

اصوالً روابط ميان اجزاء نظام از جنس كاركردهاي پشتيباني و مديريتي است كه در بخش 1
فهرست شدند؛ براي مثال ،در رابطه بين جزء خانواده و جزء صداوسيما ،جنس رابطه ميتواند
از نوع ارائه محتوا (يكي از كاركردهاي پشتيباني) باشد .طبق نتايج بهدستآمده ،زماني ميتوان
جنس روابط ميان اجزاء و همچنين ويژگيهاي تفصيلي اين روابط را معين كرد كه اقداماتي
كه ميبايست هر يك از اجزاء داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه براي پيادهسازي كاركردهاي
اصلي نظام انجام دهند ،معين شوند و بر اساس اين اقدامات و نيازمنديهاي مديريتي و
پشتيباني هر يك از آنها ،اقدامات ساير اجزاء و بهتبع آن روابط ميان اجزاء معين و مشخص
گردد .با توجه به تكثر اجزاء و اقدامات قابل انجام هر يك از آنها ،تعيين همه اين اقدامات
بهنحو منطقي و مستدل ،خارج از ظرفيت اين مطالعه است .البته در بخش طراحي مدل
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مفهومي ،نحوه تعيين اين اقدامات در يك فرايند منطقي و با مشاركت خود اجزاء در تدوين
آن ،تبيين شده است .در پيوست  1مثالي از اقدامات يك جزء نمونه (جزء خانواده) براي
پيادهسازي يكي از كاركردهاي اصلي نظام (كاركرد الگوسازي) پيشنهاد شده و بر اساس اين
اقدامات ،نوع رابطه ميان تعدادي از اجزاء نيز مشخص شده است.
 .6طراحي مدل مفهومي

در مدل مفهومي ،فرآيند پيادهسازي كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي طراحي ميشود.
درواقع اين مدل ،فرآيندي را كه طي آن ،كاركردهاي اصلي نظام تعيين شده ،اقدامات هر يك
از اجزاء جهت پيادهسازي كاركردها معين شده و براي اجراي صحيح اقدامات ،كاركردها و
اقدامات مديريتي و پشتيباني معين و انجام ميشوند را ترسيم ميكند .مدل مفهومي ،در نمودار
صفحه بعد نمايش داده شده است.
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در خصوص مدل مفهومي ،نكات زير بر اساس نظرات خبرگان قابل توجه است:


توليت و راهبري نظام مديريت فرهنگ اسالمي با توجه به ساختارهاي موجود فعلي،

با شوراي عالي انقالب فرهنگي است .اين شورا نقش محوري در اجراي مدل فوق خواهد
داشت كه براي اجراي فعاليتهاي مدل ،اجزاء مختلف مانند هيئت دولت ،وزارتخانهها،
مؤسسات مطالعات فرهنگي و ...را درگير مينمايد.


در فرآيند فوق ،بهتر است شروع كار در اولين چرخه ،از فعاليت رصد وضعيت

فرهنگي جامعه يا بهعبارتي شناخت سيستم ،انجام شود.


در پيادهسازي دستورالعملها و اقدامات ،اجراي آزمايشي و پايلوت پيش از اجراي

گسترده ،در برخي موارد الزم است.
 .7ارزيابي مدل و تعيين تغييرات موردنياز

در مرحله پنجم و ششم روششناسي سيستمهاي نرم ،مدل مفهومي طراحيشده مورد ارزيابي
قرار گرفته و تغييرات موردنياز جهت بهبود مدل و انطباق هرچه بيشتر آن با دنياي واقعي،
تعيين ميشود .در اين مطالعه ،جهت ارزيابي و تدقيق نتايج بهدستآمده ،پرسشنامهاي در
خصوص اجزاء و كاركردهاي نظام و مدل مفهومي طراحيشده ،تهيه شد .روايي پرسشنامه
از طريق روش پيشآزمون اعتباريابي شد و در اختيار حدود  1۹نفر از افراد خبره و داراي
تجربه در زمينه فعاليتهاي فرهنگي ديني و مديريت فرهنگي در كشور قرار گرفت .در موارد
الزم جهت ارائه توضيحات و همچنين كسب نظرات ،جلسه حضوري با خبرگان نيز برگزار
گرديد .جمعبندي نظرات بهدستآمده از پرسشنامهها و مصاحبهها در نتايج مطالعه كه در
بخشهاي قبل ارائه شد ،اعمال گرديد .قبل از كسب نظرات خبرگان مدنظر بود كه در صورت
وجود واگرايي ميان نظرات ارائهشده ،جلسه گروه كانوني نيز ميان منتخبي از خبرگان برگزار
گردد ،كه با توجه به عدم مشاهده واگرايي قابل توجه در نظرات ارائهشده ،نيازي به برگزاري
جلسه گروه كانوني احساس نشد.
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 .1جمعبندي و نتيجهگيري
 .5-1يافتهها

در اين مقاله براي طراحي سطح كالن نظام مديريت فرهنگ اسالمي ،روششناسي سيستمهاي
نرم ( )SSMمورد استفاده قرار گرفت.


در گام مواجهه و تبيين شرايط مسئله ،اجزاء نظام فرهنگ اسالمي شناسايي و

دستهبندي شد .اين اجزاء بر اساس اثرگذاري بر مخاطبين اصلي نظام يعني آحاد جامعه ،به
دو دسته اجزاء داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه و اجزاء پشتيبان تقسيمبندي شدند .با
استفاده از نظر خبرگان 92 ،جزء داراي ارتباط مستقيم با آحاد جامعه احصاء گرديد.


پس از آن در مرحله توسعه تعاريف ريشهاي ،كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي

در دو دسته  .1كاركردهاي اصلي نظام يا كاركردها از منظر ارتقاء فرهنگ اسالمي مخاطبين نظام
و  .2كاركردهاي مديريتي و پشتيباني نظام شناسايي و بررسي شدند .كاركردهاي اصلي
شناساييشده عبارتاند از :آموزش (تعليم) ،الگوسازي ،ايجاد بستر و فضاي ارتباط با خداي
متعال و اولياء خدا ،ايجاد فضاي زندگي فرهنگي سالم ،ترويج ،تبليغ ،تذكر و انذار (موعظه) و
حمايت .همچنين كاركردهاي مديريتي عبارتاند از :سياستگذاري و برنامهريزي ،هماهنگي و
تسهيل ،رصد و نظارت و ارزيابي و همچنين كاركردهاي پشتيباني عبارتاند از :پشتيباني مالي،
ارائه محتوا و تأمين و تربيت نيروي انساني.


در نهايت ،مدل مفهومي فرآيند پيادهسازي كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي

طراحي گرديد .اين مدل ،فرآيندي را كه طي آن ،كاركردهاي اصلي نظام تعيين شده ،اقدامات
هر يك از اجزاء جهت پيادهسازي كاركردها معين شده و براي اجراي صحيح اقدامات ،كاركردها
و اقدامات مديريتي و پشتيباني معين و انجام ميشوند را ترسيم نموده است .با پيادهسازي اين
فرآيند چرخهاي و هميشگي ،عالوه بر تدقيق و بهروز شدن اجزاء و كاركردهاي شناساييشده،
روابط ميان اجزاء نيز بر اساس اقدامات معينشده ،قابل تبيين است.
 .2-8بحث و نتيجهگيري

تفاوت اصلي اين پژوهش با مطالعات پيشين در زمينه احصاء عناصر مؤثر بر فرهنگ جامعه،
تأكيد بر نگاه از منظر مخاطبان اصلي نظام فرهنگي يعني آحاد جامعه بوده است .اين نگاه
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منجر به توجه و احصاء عناصر اثرگذاري بر فرهنگ جامعه شده است كه عليرغم اهميت
آنها كمتر در مطالعات علمي به آنها توجه ميشود؛ مانند مسجد ،همسايه ،دوستان و....
بداعت ديگر اين مطالعه ،نگرش كالن به عناصر مؤثر بر فرهنگ بوده است كه منجر به
گردآوري مجموعه نسبتاً جامعي از عناصر و اجزاء مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه شده است
حالآنكه در مطالعات مرسوم فرهنگ عمومي ،معموالً تمركز بر خصوصيات يك عنصر و يا
رابطه بين دو عنصر قرار ميگيرد .در خصوص كاركردهاي نظام مديريت فرهنگ اسالمي نيز
در ادبيات موضوع بيشتر به بررسي و دستهبندي كاركردهاي مديريتي و پشتيباني توجه شده
كه از آنها در اين مطالعه استفاده شد لكن شناسايي و دستهبندي كاركردهاي اصلي نظام يا
كاركردها از منظر ارتقاء فرهنگ اسالمي مخاطبين نظام و همچنين چگونگي پيادهسازي آنها
كمتر در مطالعات پيشين مورد مداقه قرار گرفته است.
 .3-8پيشنهاد مطالعات آتي

با توجه به نگاه كالن اين مطالعه به طراحي نظام مديريت فرهنگ اسالمي ،طراحي جزئيات
اين نظام ميتواند در تحقيقات پيايند مطالعه حاضر مورد توجه قرار گيرد .بررسي تفصيلي
كاركردهاي اصلي نظام و قابليتها و روشهاي هر يك بهويژه از طريق بررسي الگوهاي
موفق موجود ،تبيين رابطه كاركردها و عناصر فرهنگ ،تبيين اثرات تعاملي و همافزايي
كاركردهاي نظام ،مشخص نمودن قابليت اجزاء نظام براي پيادهسازي كاركردهاي تفصيل
دادهشده و شناسايي اقدامات ممكن هر يك از اجزاء ،طراحي سطوح جزئي فرآيند پيادهسازي
كاركردهاي نظام و تبيين نقش نهادهاي حاكميتي و غيرحاكميتي در اين فرآيند ،از موضوعاتي
است كه مطالعه آنها به تبيين عميقتر نظام مديريت فرهنگ اسالمي منجر ميشود .همچنين
بهرهگيري از ساير روششناسيهاي مدلسازي غيرساختاريافته براي طراحي نظام نيز پيشنهاد
ميشود.
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پيوست  .1دستگاههاي متولي فعاليتهاي قرآني در حوزههاي مختلف

يادداشتها

 .1جهاد فرهنگي.1931 ،...
 .2در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اضوال هدف از حكومت ،رشد دادن انسان در
حركت بهسوي نظام الهي بيان شده است.

3. Soft System Methodology
4 .Customer-Actors-Transformation process-Weltanschauung- Owner- Environmental
)factors (CATWOE

 .5الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي األرْضِ أَقَامُوا الصَّالةَ و....
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 .6لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

 .7إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.
 .8كونوا دعاه الناس بغير السنتكم.
كتابنامه

آذر ،عادل؛ خسرواني ،فرزانه و جاللي ،رضا ( ،)1932تحقيق در عمليات نرم (رويكردهاي ساختاردهي
مسئله) ،انتشارات سازمان مديريت صنعتي.
آزاد ارمكي ،تقي و غالمرضا غفاري ( ،)19۳9جامعهشناسي نسلي در ايران ،تهران :جهاد دانشگاهي.
ابوالقاسمي ،محمدجواد؛ سجادي ،سيد مهدي ( ،)19۳9پژوهشي در چالشهاي توسعه فرهنگ ديني
با نگاه به آينده ،تهران :مؤسسه فرهنگي -هنري عرش پژوه؛ دفتر مطالعات توسعه فرهنگ ديني.
پيروزمند ،عليرضا ( ،)19۳۶قلمرو دين در تعيين مفروضات اساسي ،ارزشها ،رفتارها و نمادها،
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي.
جاناتان روزنهد ،جان مينجرز ( ،)1932مدلسازي نرم در مديريت ،ترجمه عادل آذر ،علي انوري،
انتشارات نگاه دانش ،چاپ اول.
جهاد فرهنگي در بيان رهبر معظم انقالب ( ،)1931دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) ،چ ،1بهار.
حيدري ،محمد شريف ( ،)1932جامعهپذيري ديني در ايران ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
ركوعي ،ايمان ( ،)19۳4تعيين سهم تأثير دستگاههاي دولتي بر فرهنگ كشور ،دبيرخانه شوراي عالي
انقالب فرهنگي.
شوراي عالي انقالب فرهنگي ( ،)19۳۱تعيين چگونگي مديريت راهبردي نهادهاي فرهنگي ديني.
شوراي عالي انقالب فرهنگي ( ،)19۳۳نظامنامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي.
شوراي عالي انقالب فرهنگي ( ،)1931گزارش وضعيت فرهنگي كشور بر اساس تحقيقات موجود.
طالبان ،محمدرضا ( ،)19۳۳پيمايش ملي سنجش دينداري در ايران ،تهران :سازمان افكارسنجي
دانشجويان ايران (ايسپا).
فريدوني ،محمدحسين و شيخ بهايي ،محمدوحيد ( ،)1932آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآني،
انتشارات دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
كاظمي ،عباس و فرجي ،مهدي ()19۳۳؛ سنجههاي دينداري در ايران ،انتشارات جامعه و فرهنگ،
چاپ اول.
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: تهران. طراحي و ارزيابي مدلهاي كالن ساماندهي فعاليتهاي قرآني،)19۳4(  مجتبي،لشكربلوكي
.شوراي عالي انقالب فرهنگي
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