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آگاهی از دیدگاههای مختلف در خصوص وضعیت فرهنگی جامعه ضرورتی مهم
برای تدوین و اجرای موفقیتآمیز برنامههای فرهنگی است .این پژوهش درصدد است
با اســتفاده از روش کیو که روشی ترکیبی است ،دیدگاههای متولیان فرهنگی استان
همدان را درخصوص وضعیت فرهنگی جامعه شناسایی کند .نمونهگیری در روش
کیو هدفمند است .تحلیل عاملی کیو و تفسیر عاملها حاکی است که ن ُه دیدگاه در
بیــن متولیان فرهنگی وجود دارد که غالب ًا کیفیت برنامههای فرهنگی و نیز وضعیت
فرهنگ جامعه را مطلوب ارزیابی نمیکنند .کلیه این دیدگاهها اذعان دارند که اقدامات
و برنامههای فرهنگی ،مورد ارزیابی و نتیجهسنجی کارشناسانه قرارنمیگیرند و لذا
فرهنگ جامعه را دچار آســیبهای جدی مانند نسبیگرایی دینی ،اقدامات فرهنگی
غیرمتخصصانه و غیرمحققانه ،جریان ظاهرگرایی ،جریان تجملگرایی ،عدم موفقیت
روحانیت در تبلیغ دین ،ضعف در همیاری مسئولین فرهنگی ،بحران معرفت و تردید
در اعتقادات اصیل دینی و ...میدانند .نگرانی جدی در خصوص فعالیت و یا ترویج
جریانهای معاند و مخرب فرهنگی همچون شیطانپرستی ،بهائیت ،وهابیت و گرایش
به ادیان غیراسالمی و ...در این دیدگاهها وجود ندارد .تحلیل این دیدگاهها میتواند
مــواد اولیه برای برنامههای محققانهتر را فراهم کند که این امر از اتکای تصمیمات
فرهنگی بر سلیقهها و برداشتهای شخصی خواهد کاست.
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بیان مسئله

پژوهشگران اغلب برای پاسخ به یک مسئله پژوهشی و یا حل یک مشکل به واقعیات عینی
موجود در جامعه مراجعه میکنند و دادههای عینی را مبنای تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج
قرار میدهند .اما گاهی تحقق هدف پژوهش و حل مشکل یک سازمان مشروط به شناخت

دیدگاهها و ذهنیتهای افراد کلیدی است ،زیرا ذهنیات این افراد میتواند یک منبع مهم
برای کســب دانش و هدایت اقدامات آتی ســازمان باشد .بهطورکلی بررسی ذهنیتها و

نگرشهای افراد نسبت به موضوعات فرهنگی ـ اجتماعی یکی از برنامههای اصولی برای
هر کشوری اســت ،زیرا از این طریق میتوان به اقتضائات جامعه و نیز موضعگیریهای
افراد نســبت به برنامهریزیها و سیاستهای مملکتی پی برد( .خوشگویانفرد و دیگران،
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 )126 :1388بر همین اساس ،آگاهی از دیدگاهها و نگرشهای عهدهداران فرهنگ جامعه،

ســرمایهای ارزشمند شمرده میشــود که میتواند پایه و اساس تصمیمات و برنامههای

آینده واقع شــود ،چرا که ذهنیت 1زیربنای واقعیت 2است( .خوشگویانفرد)11 :1386 ،

پرداختن به این امر کمک میکند تا مسائل فرهنگی ـ اجتماعی با خبرگی و کارشناسی

بیشتری رسیدگی شوند و احتمال اجرای موفق برنامههای سازمان افزایش یابد ،چرا که
شکست ،توقف و یا بینتیجه ماندن بسیاری از برنامههای فرهنگی معلول عدم همیاری و
وفاق دســتاندرکاران اجرایی است که این خود ،در مواردی معلول عدم شناخت سطوح

باالتر ســازمان نســبت به دیدگاهها و ذهنیات مجریان در خصوص موضوع است .مضافاً

اینکه اقدامات نســنجیده و تدابیر شتابآلود و غیرواقعبینانه در حوزه فرهنگ پیامدهای

نامطلوبــی را ازجمله بحران هویت در جوانان ،فراهم شــدن زمینههای تهاجم فرهنگی،
بیتفاوتی نسبت به سرنوشت فردی و اجتماعی و حتی مبارزه منفی مدنی بهدنبال داشته

است( .روحانی)9 :1387 ،

بنابراین همسوســازی اقدامات فرهنگی سازمانهای مختلف که در جهت تحقق یک

برنامه یا یک هدف صورت میپذیرد ،مشروط بر توافق و سازگاری دیدگاهها (ذهنیتها)ی

افراد کلیدی و ذیربط اســت .مسئلهای که اهتمام مسئولین فرهنگی بهقدر کفایت به آن
متوجه نیست .لذا آگاهی از ذهنیتها جهت ایجاد وفاق بین آنها و در نتیجه اجرای همیارانه

برنامههای فرهنگی ،امری بایسته است .این پژوهش درصدد است با استفاده از روش کیو که
1. Subjectivity
2. Reality

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

هدفش کشف اندیشهها و نگرشها درباره یک موضوع است (داناییفرد و دیگران)60 :1390 ،

ذهنیات متولیان فرهنگ را در دو حوزه شناسایی و تحلیل کند :وضعیت فرهنگی جامعه و

کیفیت اقدامات فرهنگی انجامشده .بر همین اساس مسئله پژوهش بهصورت زیر بیان میشود:
دیدگاههای متولیان امر در خصوص «وضعیت فرهنگی جامعه» و نیز «کیفیت اقدامات

فرهنگی» کداماند و زوایای پنهان این دیدگاهها چیســت؟ و یا بهعبارت دیگر ،از دیدگاه

متولیان امر «وضعیت فرهنگی جامعه» و نیز «کیفیت اقدامات فرهنگی» چگونه ترســیم و

ارزیابی میشود؟

بنابراین ،بایســته است بخشــی از مطالعات فرهنگی به پاسخ چنین مسائلی بپردازند و

نگرشها و ذهنیتهای افراد کلیدی را مورد بررســی و تحلیل قرار دهند چرا که نگرش و

ذهنیات افراد نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی ،گاهی از واقعیت آن مسائل مهمتر است.

بهعنوان مثال ممکن اســت امنیت در جامعه باشــد ولی افراد آن را درک و احساس نکنند،

آنگاه همین امر عاملی برای بیثباتی و عدم آرامش جامعه خواهد شد (روحانی)33 :1382 ،

ال یک معضل اخالقی به میزان بحرانی و نگرانکننده وجود نداشته باشد ،اما متولیان
و یا مث ً

فرهنگ ،رشد آن معضل را بهصورت بحرانی و نگرانکننده ادراککنند ،اینجاست که اقدامات
نسنجیده و یا بروز حالت انفعال و سردرگمی برای مدیران فرهنگی بسیار محتمل خواهد بود.

همچنین بررسی فرهنگ از دیدگاه متولیان فرهنگ میتواند مدیران ارشد را نسبت به

انواع و کیفیت دیدگاههای موجود در خصوص وضعیت فرهنگی جامعه آگاه سازد .از سوی

دیگر ،انجام چنین پژوهشی با استفاده از روش کیو میتواند تعمق و آگاهی نسبت به مسائل
مربوط به برنامهریزیها و سیاستگذاریها را فراهم سازد (الجوردی )95 :1389 ،که این

امر از اتکای تصمیمات و برنامههای فرهنگی بر ســلیقهها و برداشــتهای شخصی خواهد
کاست .همچنین شناخت دیدگاهها و نگرشهای افراد ذیربط ،میتواند عاملی برای موفقت

در اجرای برنامهها باشد زیرا شناخت دیدگاههای مجریان یک برنامه فرهنگی ،به جلب تعهد
آنان برای اجرای صادقانه و مجدانه و بروز هماهنگی در رفتارهای آتی کمک خواهدکرد.

پژوهشهای پیشین

در نتیجه بررسیهای انجامشده ،پژوهشی که وضعیت فرهنگی جامعه را براساس ذهنیات
افراد کلیدی (روش کیو) مورد مطالعه قرار داده باشد ،بهدست نیامد .با وجود این میتوان

به چند پژوهش مشابه اشاره کرد .نصیریزاده و همکارانش با روش تاکسونومی به بررسی
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وضعیــت فرهنگی شهرســتانهای یزد پرداختهاند و درجه امکانــات فرهنگی را در این
شهرســتان بیان کردهاند( .نصیریزاده و توتونچی )1383 ،ســلیمیبنی با روش اسنادی

وضعیت فرهنگی نظام جمهوری اسالمی را در آغاز دهه چهارم انقالب مورد مطالعه قرار

داده اســت و در نتیجه قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای نظام را بیان کرده است.

(ســلیمیبنی )1392 ،همچنین گنجی و بیدگلی در پژوهشی با عنوان «مطالعه وضعیت

کیفیت فرهنگی و اجتماعی زندگی شهروندان» با روش پیمایش جامعه مورد مطالعه خود
را در شــهر کاشان مورد پژوهش قرار داده است .در نتیجه این پژوهش عنوان شده است

که کیفیت فرهنگی زندگی زنان در ســطح پایینتری از کیفیت زندگی فرهنگی مردان
است زیرا چنین استنباط میشود که زنان درصحنههای فرهنگی فعالیت کمتری نسبت
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به مردان دارند( .گنجی و الماسی بیدگلی)1391 ،

از دیگر پژوهشها میتوان به «پیمایش ملی ارزشها و نگرشها و رفتارهای جوانان»

اشاره کرد که در سطح ملی و به همت وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرفته و موج ششم

آن در سال  1392بهانجام رسیده است .این پیمایش عالوه بر ارائه تصویری از نگرشهای

جوانان ایرانی ،در برشهای استانی نیز وضعیت تمامی استانهای کشور را معرفی میکند.

ایــن پژوهش محورهایی همچون :هویت (دینی ،ملی ،فردی و انقالبی) خانواده؛ ازدواج و
طالق؛ رفاه و تأمین اجتماعی؛ اخالق و تربیت؛ جمعیت و مهاجرت؛ مشارکت؛ اشتغال و

مهارتآموزی؛ فضای مجازی ،رسانهها و ارتباطات؛ اوقات فراغت؛ آموزش ،دانش و پژوهش؛

مسكن؛ تربیتبدنی و ورزش؛ جرائم و آسیبهای اجتماعی؛ خالقیت و ابتكار؛ بهداشت و
سالمت؛ و تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را پوشش داده است( .مرکز مطالعات و پژوهشهای

راهبردی )1392 ،پیش از این نیز پژوهش مشابهی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

با عنوان «پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان» انجام شد .این پژوهش یک پیمایش

طولی است که موج اول در سال  1379کلید خورد و تصمیم بر این بود که هر دو سال

یکبار اجرا شــود اما متأسفانه پس از انجام مرحله دوم این طرح ملی دچار فَترت نسبتاً
طوالنی شــد( .دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )30 :1380 ،پژوهش
رصدی دیگری که در ســطح ملی انجام یافته «ســنجش نگرش دانشجویان» است که در

شــماره نهم (رصد  )9تقلید دینی دانشجویان را مورد سنجش قرار داد( .مدیریت رصد و

افکارسنجی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)1390 ،

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

روش تحقیق

این پژوهش با روش کیو انجام شده است .این روش ابزار قدرتمندی برای کشف ذهنیتها
و نگرشهاست( .خوشگویانفرد )483 :2011 ،كه پژوهشگر را قادر میسازد تا اوالً ادراكات

1

و عقاید 2فردی را شناسایی و ثانیاً افراد را براساس ادراكاتشان دستهبندی کند( .پراتیپکو
و کانگسُ ــویوا )2 :2009 ،3لذا هدف اصلی این فن ،آشكار ساختن الگوهای مختلف تفكر

(ذهنیت) اســت .ذهنیت بهمعنای برداشت و اندیشــه درونی یک فرد درباره یک پدیده
اســت و لذا میتواند علمی یا غیرعلمی ،حقیقی یا غیرحقیقی ،درســت یا نادرست باشد.
(خوشگویانفرد )9-10 :1386 ،کاملترین شکل این روش در اثر استفنسون در سال 1953

با عنوان «مطالعه رفتار» 4ارائه گردید( .براون )365 :2006 ،5استفنسون روششناسی کیو

6

را به این منظور ایجاد کرد که امور ذهنی 7را بهطور عینی و بدون سوگیری 8اندازهگیری

کند .کیو این امکان را میدهد که پژوهشــگران بهطور علمی ذهنیت افراد را مشــاهده

کننــد( .9رَملــو و نیومن )176 :2011 ،10تفاوت اصلی آن با ســایر روشهای تحقیق در
علوم اجتماعی این است كه روششناسی كیو ،بهجای متغیرها ،افراد را تحلیل میكند و

بنابراین بهنوعی سنخشناســی دست مییابد( .خوشگویانفرد )10 :1386 ،فرایند اجرای

این روش در شکل  1ترسیم شده است.
تعیین موضوع پژوهش

مرور ادبیات موضوع ،مراجعه به
منابع مختلف (روزنامهها ،مجالت،
سخنرانیها ،مصاحبه و )...

ارزیابی و جمعبندی
تاالر گفتمان

مرتبسازی کیو

ایجاد دسته کیو

انتخاب عبارات برای
نمونه کیو

تحلیل آماری دادهها

انتخاب مشارکتکنندگان
شکل  :1فرایند اجرای یک تحقیق با روش کیو
1. Perceptions
2. Opinions
3. Prateepko & Chongsuvivatwong
4. The Study of Behavior
5. Brown
6. Q-Methodology
7. The Subjective
8. Objectively
9. Observe
10. Ramlo & Newman

239

راهبرد فرهنگ /شماره سی و پنجم /پاییز 1395

نقطه شــروع در روش کیو ایجاد فضای گفتمان 1اســت که به جنبههای آماری این

روش مربوط میشود( .استفنسون )5 :1993/1994 ،2فضای گفتمان شامل مجموعهای
از جمالت متنوع و گوناگون مرتبط با موضوع تحقیق اســت كه در میان اهالی گفتمان

مطرح شدهاند .اهالی گفتمان ،افرادی هستند كه كیو درصدد شناسایی ذهنیتهای آنان
نسبت به موضوع تحقیق است( .خوشگویانفرد)29 :1386 ،

منظور از نمونه کیو 3جمالت یا اظهاراتی هستند که از فضای گفتمان انتخاب شدهاند

و هر یک از آنها روی یک کارت قرار میگیرند و مجموع این کارتها همان دســته کیو

4

هســتند .نمونه کیو باید طوری انتخاب شــود که نمایاننده نظرات و نگرشهای مختلف
در خصوص موضوع باشــد .منظور از مشارکتکنندگان (نمونه پی )5اشخاصی هستند که
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مرتبســازی کیو را انجام میدهند .این اشخاص بهمنزله متغیرهای تحقیق خواهند بود.

(جو آن و دورنباس)102 :2012 ،6

مرتبسازی ،مرحله گردآوری دادهها را تشكیل میدهد كه در آن هر مشارکتکننده

کارتهای دســته كیو را براساس دستورالعمل خاصی روی یک طیف مرتب میکند .این
طیف روی مجموعهای از خانههای خالی قرار میگیرد تا مشارکتکنندگان بتوانند کارت
مورد نظرشــان را متناســب با درجه روی طیف ،در خانه خالی قرار دهند .این طیف و

خانههای خالی تحت آن به نمودار کیو معروف اســت .مرحله پایانی ،به تحلیل دادههای
گردآوریشــده با روش تحلیل عاملی و تفســیر عاملهای استخراجشده اختصاص دارد.
(خوشــگویانفرد )21 :1386 ،تحلیل عاملی كیو مانند تحلیل عاملی اكتشافی دو مرحله

است :اســتخراج (یافتن) عاملها و سپس چرخش آنها بهگونهای كه قابل تفسیر باشند.
(خوشــگویانفرد )68-69 :1386 ،پس از اســتخراج و چرخش عاملها و بهدست آمدن

بارهــای عاملی معنیدار و عاملهای مهم ،نوبت به تفســیر دقیق عاملها (ذهنیتها یا
دیدگاه) ،یعنی تعیین معنی و تعریف آنها میرســد .این کار با بررسی نحوه مرتبسازی
کارتهای افراد تحت یك عامل صورت میگیرد .بهعبارت دیگر ،پژوهشگر بررسی میکند

كه مثالً ،سه مشارکتکنندهای كه تحت یك عامل قرار گرفتهاند به كدام کارتها امتیاز
1. Concourse
2. Stephenson
3. Q Samples
4. Q Set
5. P Samples
6. Jo, An & Doorenbos

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

باال و به کدامیک از آنها امتیاز پایین دادهاند و براســاس محتوای این عبارات ،بهمعنی و
تفسیر آن عامل پی میبرد (خوشگویانفرد)73 :1386 ،

در ایــن پژوهش بهمنظور گردآوری فضای گفتمان با افراد متعددی (اهالی گفتمان)

مصاحبه و سعی شد به افرادی مراجعه شود که مجموعهای از جمالت و اظهارات متنوع را

ارائه دهند .نتیجه مصاحبهها ،چند صد جمله بود که پس از تحلیل مفهومی و جمعبندی
آنهــا ،فضای گفتمان با  93جمله حاصل شــد .از بین این اظهارات (جمالت)  40جمله

بهعنوان معرِّف همه جمالت انتخاب شد و هر جمله روی کارتی (دسته کیو) قرار گرفت
تا مشارکتکننده کارتها را در خانههای نمودار کیو (شکل )2مرتبسازی کند.
موافقت بیشتر

+5

+4

مخالفت بیشتر

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

 1کارت  2کارت  3کارت  4کارت  5کارت  10کارت  5کارت  4کارت  3کارت  2کارت  1کارت

شکل  :2نمودار کیوی استفادهشده در این پژوهش

مشهود است که نمودار پژوهش اجباری (شبهنرمال) است یعنی مشارکتکننده باید

تعــداد کارتهای مجاز برای قرارگرفتن تحت هر درجه را رعایت کند .این امر به اعمال
دقت مشارکتکننده و جلوگیری از خودسانسوری کمک میکند.

جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری این پژوهش را مدیران ادارات ،مســئولین و فعاالن فرهنگی و اساتید حوزه

و دانشــگاه در استان همدان تشکیل میدهد که غالباً عضو شورای فرهنگ عمومی شهر
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هســتند .در روش کیو انتخاب مشارکتکنندگان از طریق روش نمونهگیری غیراحتمالی
یعنی «نمونهگیری هدفمند» با اندازهای كوچك صورت میگیرد (خوشگویانفرد:1386 ،

 )24زیرا الزم اســت افرادی برای مرتبسازی انتخاب شوند که به دالیل شغلی ،علمی و
تجربی ،ذهنیت و اندیشــههای متنوع و مؤثری نسبت به موضوع داشته باشند .بر همین
اســاس بیش از  40پرسشنامه (حاوی دســته کیو (کارتها) ،نمودار کیو و دستورالعمل

مرتبسازی کارتها در نمودار) ،با مراجعه و توجیه حضوری به افراد منتخب تحویل شد

که  32پرسشنامه بدون نقص وارد تجزیه و تحلیل شدند .1این تعداد برای ورود به تجزیه

و تحلیل کافی اســت زیرا تعداد نمونه در روش کیو میتواند بین  10تا  40نفر باشــد.
(خوشگویانفرد)15 :1389 ،
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روایی و پایایی

روایی در روش کیو با بررسی میزان رضایت مشارکتکنندگان نسبت به قابلیت جمالت
روی کارتها برای نشان دادن ذهنیت آنان امکانپذیر است؛ یعنی آیا عبارات موجود در

دســته کیو به ابعاد مختلف موضوع تحت بررسی پرداختهاند تا مشارکتکنندگان بتوانند
از طریق مرتبســازی آن عبارات ،ذهنیت خود را بیان كنند( .خوشــگویانفرد:1386 ،

 )56براساس نظر صریح و یا ضمنی و بازخوردهای برخی از خبرگان و متولیان فرهنگ،
عبارات کیو پوشــش خوبی نسبت به موضوع تحقیق داشتهاند .بنابراین میتوان ادعا کرد

که برای مشارکتکنندگان این امکان وجود داشته است که نظرات خود را نسبت به سؤال

پژوهشــی در قالب عبارات موجود در دسته کیو بیان و ابراز کنند .لذا ابزار تحقیق روایی
مطلوب را داراســت .البته در روش کیو مفهوم اعتبار یا روایی جایگاه بسیار اندکی دارد،

چون در اینجا معیار بیرونی برای سنجش اعتبار دیدگاههای یک فرد وجود ندارد .لذا اعتبار

در مطالعه کیو به توانایی پژوهشــگر برای به چنگ آوردن دیدگاههای مشارکتکنندگان

بستگی دارد( .استاکسن و دورسن)164 :2011 ،2

برای محاســبه ضریب پایایی مرتبســازی كیو میتوان از آزمــون ـ آزمون مجدد

3

 .1کلیه پرسشــنامههایی که به دالیل مختلف ازجمله خودسانســوری شــدید ،بیدقتی ،بیاهمیتی،
ناخوانایی و ...دادههای معتبری بهدســت نمیدادند ،وارد تجزیه و تحلیل نشــدند اگرچه برخی از
ابهامات در دادهها با مراجعه مجدد تصحیح میشدند.
2. Storksen & Thorsen
3. Test-Retest

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

استفاده کرد( .خوشگویانفرد )57 :1386 ،بر همین اساس به دو نفر از مشارکتکنندگان

مجددا ً مراجعه و خواســته شــد که کارتهای کیو را دوباره در نمودار مرتبسازی کنند.

محاســبات نشان میدهد که بهطور میانگین میزان همبستگی بین دو مرتبسازی برای

هر دو مشارکتکننده  0/75درصد است که این مقدار نشان از پایایی رضایتبخش است.
شاخص کی .ام .ا ُ 1و آزمون بارتلت

2

در انجام تحلیل عاملی کیو ابتدا باید دانســت آیا تعداد دادهها (اندازه نمونه و رابطه بین

متغیرها) برای تحلیل عاملی مناســب هستند یا خیر؟ بدینمنظور از شاخص کی .ام .ا ُ و
آزمون بارتلت استفاده میشود.

شاخص کی .ام .ا ُ در دامنه صفر تا یک قراردارد و هرچه نزدیکتر به یک باشد دادهها

برای تحلیل عاملی مناســبترند .در غیر این صورت (معموالً کمتر از  )0/6نتایج تحلیل
عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نیست .برای اینکه یک مدل عاملی ،مفید

و دارای معنا باشد الزم است متغیرهای جامعه همبسته باشند؛ برای تشخیص این ویژگی
از آزمون بارتلت استفاده میشود که فرضیه آن بهصورت زیر است:
 :H0دادهها ناهمبستهاند.
 :H1دادهها همبستهاند.

اگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سؤال میرود .اگر سطح معنیداری

3

آزمون بارتلت کوچکتر از  5درصد باشــد ،تحلیل عاملی برای شناســایی ساختار (مدل

عاملی) مناسب است( .مؤمنی و فعال قیومی )194 :1391 ،خروجی نرمافزار آماری برای
شاخص کی .ام .ا ُ و آزمون بارتلت در جدول  1آمده است.

جدول  :1شاخص کی .ام .ا ُ و آزمون بارتلت
شاخص کی .ام .ا ُ برای کفایت نمونهگیری

آزمون
بارتلت

0/621

درجه آزادی

496

معناداری

0/000

از آنجا که شاخص کی.ام.ا ُ برابر با  0/621میباشد ،لذا دادههای مورد نظر برای تحلیل

عاملی مناســب است .همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از  5درصد ()0/05
1. KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett S Test of Sphericity
3. Sig
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است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است
و فرض صفر رد میشود.

تجزیه و تحلیل دادهها و تبیین یافتهها

قبل از انجام تحلیل عاملی و اســتخراج عاملها (ذهنیتهــا یا دیدگاهها) باید دادههای
حاصل از مرتبسازی در ماتریس دادههای کیو 1وارد شود (جدول.)2

جدول  :2ماتریس دادههای کیو برای  32مشارکتکننده و  40کارت
مشارکتکننده

P1

P2

P3

P4

1

-5

0

-4

-2

+3

2

-2

+1

+2

+3

-1

3

+2

0

+5

+3

-4

4

-1

+2

-4

+5

+4

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

40

-3

0

0

+4

کارت (جمالت)
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.............

.
.
.

P32

.
.
.
+4

عاملها بعد از محاســبه ماتریس همبستگی بین افراد بهدست میآیند که ماتریسی

 32×32خواهد بود .همبســتگی قوی بین دو مشــارکتکننده نشان میدهد چه کسانی
کارتها را شــبیه به هم مرتب کردهاند .بنابراین با انجام تحلیل عاملی و با اســتفاده از
ماتریس همبستگی ،مشارکتکنندگان را به گروههایی با همبستگی دوبهدو قوی طبقهبندی
میکنیم .هریک از این گروهها یک عامل را میســازد .در این پژوهش برای انجام اولین
مرحله تحلیل عاملی كیو از روش مؤلفههای اصلی 2که رایجترین شیوه استخراج عاملها

است (خوشگویانفرد )68 :1386 ،و برای چرخش عاملها نیز از شیوه واریماكس 3استفاده
شده است .کلیه محاسبات با نرمافزار اس.پی.اس.اس 4انجام شد که در نتیجه آن نه عامل
1. Q-Data Matrix
2. Principal Components
3. Varimax
4. SPSS

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

معنادار استخراج گردید .جدول 3این عاملها را بههمراه آرایههای عاملی نشان میدهد.
جدول  :3آرایههای عاملی برای دیدگاههای نهگانه
شماره
کارت

جمالت

عامل (دیدگاه)

3

4

5

6

7

8

+3 -4 -5

0

-5

0

0

+1 +1

1

2

9

1

دولت (سازمانهای مختلف) نباید خیلی در حوزه
فرهنگ جامعه دخالت کند

2

از نگاه مردم دســتورات دینی (حجاب ،حرمت
ارتباط با نامحرم و )...بهتناسب پیشرفت بشری +4 +3 +3 -2 +1 +2 +1 -5 -1
قابلتغییر و دگرگونی نیستند

3

اقدامات فرهنگی با تخصص و تحقیق کارشناسانه
انجام میشوند نه آزمایش و خطا

4

باید متولی فرهنگ ،تنها یک ســازمان واحد با
اختیار و امکانات کافی باشد

5

ادارات و ســازمانها (با توجه به نحوه استخدام،
ارتقائات ،اعطای امتیازات و )...مردم را بهسویی
0
میبرند که در فعالیتهای دینی بهطور ظاهری
و یا اجباری شرکت کنند

+5 -3 -1 -5 -4 -3 +3
+5 +2 -4

0

0

0

+2

-4 -4 +4 -4 +2

+2 -2 -4 +4 +3

0

+2

6

بسیاری از برنامهها و اقدامات فرهنگی پوششی
برای اهداف سیاســی و قدرتخواهانه و رسیدن +4 -3 -2 +2 +3 -3
به جایگاهها هستند

0

-1

0

0

+2

0

-2

7

مراسمهای مذهبی بیشتر از روی شعور و معرفت
انجام میشوند نه شور و احساس

0

-2

0

-1 -2

8

اعتقادات اصیل دینی بهطور روزافزون از ســوی
جوانان مورد تردید و سؤال قرار میگیرند

0

+3

0

+2 -1 +1 +2 -1 +3

9

اقدامات فرهنگی را باید بهطور عالمانه و محققانه
از آموزش و پرورش شروع کرد

+3

0

+2 +2 +2 +3 +4

0

-2

غالب مردم از وضعیت موجود جامعه (اقتصادی،
10
اجتماعی و )...راضی هستند

-2 -3

-5 -3 -1 +1

0

-1

روحانیت بهطور موفــق در حال تبیین و تبلیغ
11
آموزهها و ارزشهای دینی هستند

-5 -1 -5 +3 -1 -2 -2 +4

0

0

اقدامات و برنامههای فرهنگی غالباً ســطحی و
 12کمتأثیر هستند و جنبهی آماری و گزارشدهی +1 +2 +1 +1
دارند

0

-4 +1 +4 +3
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شماره
کارت

جمالت

عامل (دیدگاه)

مردم عاشــقانه برای پیشرفت میهن خود کار و
13
تالش میکنند

3

4

5

-3 +1 -1

0

+1 +3 +3 -1 +1

+4 -1 +2

0

1

2

 14دنیاگرایی در روحانیت در حال گسترش است

0

اقدامات و برنامههــای فرهنگی غالباً مطلوب و
15
نتیجهبخش است اما کافی نیست

-1 +1 +1

اساتید و معلمان با آگاهی کافی از دین اقدام به
16
اظهارنظر و تبیین دین میکنند

0

0

0

-3 -1

0

-2 +4 -4 -2 +3

-4 -3 -3

 17اباحهگری و دنیاگرایی در حال رشد و گسترش است +1 +3 +3 +3
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0

6

7

8

9

0

0

-3 -2

0

+3 +4 -1 -3

برنامههــا و اقدامات فرهنگی مــورد ارزیابی و
18
نتیجهسنجی کارشناسانه قرار میگیرند

-2 -4 -2 -2 -1

0

-1 -1 +1

فرهنگ شهروندی (همسایگی ،رانندگی ،تعامالت
19
اجتماعی و )...در حال ارتقا و تکامل است

0

0

0

0

+1

-1 +5

جوانان به الگوهــای غیرایرانی تمایل و گرایش
20
ندارند

-3 -1 -2

0

-2 +3 -3 -1 -3

0

0

ضعف در همیاری و همکاری مسئولین مختلف،
21
مشکل عمده در برنامههای فرهنگی است

+4

0

+5 -3 -2 +4

0

-2

0

دوستیابی (با جنس مخالف) در بین زوجها در
22
حال رشد است

+4 +2

0

+1 -2 -1

0

0

-1

فرقههــای علیاللهــی و اهــل حــق بهصورت
23
تشکیالتی در حال فعالیت هستند

+1 +2

0

+2 -2 +1 -2 -1

0

مسئولین و متولیان فرهنگ میتوانند نظر واقعی
 24خــود را در خصوص برنامههای فرهنگی بهطور -1 -4 +3 +1 -3 +1 -3 -1
صریح و با جسارت بیان کنند

0

+2 +5 -3 +2 +1 +2

0

0

+4

0

+2

0

-1

0

+1

رعایت حجاب اولویت اصلی در مسائل فرهنگی
27
جامعه ما است

-2 +1 +5 -2

0

+2 +1 -4

0

فقــر و ضعف مالی عامل اصلی در انحراف دینی
28
و اخالقی خانوادهها است

+4 +1 -1 -5 +4 -4

مدگرایــی و تجملگرایــی در حــال رشــد و
25
تبدیلشدن به یک هنجار است

 26وهابیت به شیوههای مختلف در حال ترویج است 0

جریان شیطانپرستی بهصورت سازمانیافته در
29
حال عضوگیری و ترویج است

-1

-3 +1

0

0

+2

0

0

+3 +1

-1 -1 -3 +1

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

شماره
کارت

جمالت

عامل (دیدگاه)

تدیّن اصیل و ناب اسالمی در بین مردم در حال
30
رشد و گسترش است

5

6

7

8

9

+4 -4 +2 -4 -2

0

+1 +1

0

1

درجایی که شــرایط امربهمعروف و نهی از منکر
 31وجود دارد ،مردم امربهمعــروف و نهی از منکر -3
میکنند

2

0

3

-1

4

0

+1 -4 -2 +1 +4
0

فرقــه بهائیت بهصــورت تشــکیالتی در حال
32
فعالیت است

+1 +1 -1 +1

0

0

مردم بهویژه جوانان از فرهنگ ملی خود (باورها
33
و ارزشهای اصیل ایرانی و اسالمی) آگاهی دارند

-1 -1 -1

0

0

-1

0

ابتذال و انحراف (اخالقی و جنسی) در حال رشد
34
و گسترش است

+2 +5

0

0

0

0

-3 -2 +2

+1

0

0

+1 +1

0

+1 +2 -2

خرافــات دینــی و برداشــتهای اشــتباه و
 36غیرکارشناســانه از دیــن در بین مردم در حال 0
گسترش است

0

-2 -1 +3 -1

+3 -3

 35صوفیگری و دراویش در حال فعالیت هستند

گرایش به ادیان غیراسالمی (مسیحیت ،زرتشت
37
و )...در بین جوانان در حال گسترش است

+2 -2

0

-3 +1

-3 -1 -1 -2 +2 -2 -1 +2

معنویــت و عرفانهای نوظهور بهســوی رواج
38
هستند

0

0

رفتارهای دینی و ارزشی مردم ،در حال ظاهری
39
و سطحیشدن است

0

+2 +1 +2

خطاهای مبلغان دینــی و تبلیغات غلط دینی،
40
تدین مردم را تهدید میکند

-2

0

0

+2 -2 +1 +2 +2 -1 -2
0

0

+5 -3 -1

+3 +3 +3 +5 -4

0

-5

آرایه عاملی برای هر عامل مشخص میکند كه هر عبارت در چه درجهای از طیف قرار

دارد؛ پس میتوان با توجه به جایگاه هر عبارت ،به تفسیر دقیقتری از هر عامل (دیدگاه)

دســتیافت (خوشگویانفرد )76 :1386 ،یعنی با محاسبه آرایههای عاملی برای هر عامل
تنها یك مرتبســازی بهدست میآید كه از مرتبسازیهای تمام مشارکتکنندگان تحت

آن عامل بهدستآمده است( .خوشگویانفرد )77 :1386 ،در واقع آرایههای عاملی «برآیند»

نظرات افراد مشابهی است که تحلیل عاملی در یک دسته جای داده است( .خوشگویانفرد

و دیگران)130 :1388 ،
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باتوجه به اینکه تفسیر عاملها بیش از همه مبتنی بر جملههایی است که در دو سر

ال مخالف؛  -5و  )+5قرارمیگیرند و نیز باتوجه به اینکه
ال موافق و کام ً
طیــف (یعنی کام ً
برای شناسایی بهتر و شــفافتر دیدگاهها به جملههای قرارگرفته روی درجه خنثی نیز
مراجعه میشــود (خوشــگویانفرد و دیگران )131 :1388 ،لذا جمالتی که با بیشترین

فراوانــی -5 ،و  +5را دریافــت کردهاند و همچنین جمالتی که با بیشــترین فراوانی0 ،

(خنثی یا بینظر) را به خود اختصاص دادهاند در جدول  4آمده است.

جدول :4فراوانی اظهارات شدید (  -5و  )+5و اظهارات خنثی ()0
شماره
کارت عبارت
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ارزش عددی اظهارات در نمودار کیو

-5 +5

0

1

دولت (سازمانهای مختلف) نباید خیلی در حوزه فرهنگ جامعه دخالت کند

0

7

5

3

اقدامات فرهنگی با تخصص و تحقیق کارشناسانه انجام میشوند نه آزمایش و خطا 1

4

3

9

اقدامات فرهنگی را باید بهطور عالمانه و محققانه از آموزش و پرورش شروع کرد

6

0

3

14

دنیاگرایی در روحانیت در حال گسترش است

1

13 0

19

فرهنگ شــهروندی (همســایگی ،رانندگی ،تعامالت اجتماعی و )...در حال ارتقا و
تکامل است

0

13 0

23

فرقههای علیاللهی و اهلحق بهصورت تشکیالتی در حال فعالیت هستند

0

13 0

25

مدگرایی و تجملگرایی در حال رشد و تبدیل شدن به یک هنجار است

4

0

3

26

وهابیت به شیوههای مختلف در حال ترویج است

0

14 0

29

جریان شیطانپرستی بهصورت سازمانیافته در حال عضوگیری و ترویج است

0

13 0

30

تدیّن اصیل و ناب اسالمی در بین مردم در حال رشد و گسترش است

0

13 1

32

فرقه بهائیت بهصورت تشکیالتی در حال فعالیت است

0

19 0

37

گرایش به ادیان غیراســامی (مســیحیت ،زرتشــت و )...در بین جوانان در حال
گسترش است

0

13 1

40

خطاهای مبلغان دینی و تبلیغات غلط دینی ،تدیّن مردم را تهدید میکند

4

8

1

مشهود است که بیشترین ابراز مخالفت شدید ( )-5مربوط به «عدم دخالت دولت در

عرصه فرهنگ» اســت و پس از آن ،بیشترین ابراز مخالفت شدید مربوط به «متخصصانه

و محققانه و کارشناســانه بودن اقدامات فرهنگی موجود» اســت .از طرفی بیشترین ابراز
موافقت شدید ( )+5مربوط به «انجام اقدامات فرهنگی محققانه و عالمانه از سطح آموزش

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

و پرورش» اســت و پس از آن نیز ،بیشترین ابراز موافقت شدید مربوط به دو جمله است

یعنی «تهدید تدین مردم به دلیل خطاهای مبلغان دینی و تبلیغات غلط دینی» و «رشد
مدگرایی و تجملگرایی».

بیشــترین ابراز بیاطالعی و یا نظر خنثی مربوط به «فعالیت تشکیالتی فرقه بهائیت»

اســت و پساز آن ،بیشــترین ابراز بیاطالعی مربوط به «دنیاگرایی روحانیت»« ،ارتقاء

فرهنگ شــهروندی»« ،فعالیت تشــکیالتی فرقه علیاللهی و اهل حق»« ،ترویج وهابیت»،

«ترویج شیطانپرستی»« ،رشد و گسترش تدین اصیل و ناب اسالمی» و «گرایش به ادیان

غیراسالمی در بین جوانان» است.

اکنونکه عاملها استخراج و آرایههای عاملی مربوط به عامل محاسبه شده است نوبت

به تفسیر و تبیین دقیق عاملها یا همان دیدگاهها میرسد .از آنجا که هنگام مرتبسازی

کارتها امكان نوشــتن «توضیحات تکمیلی» نیز وجود داشــت ،برای درک و تفسیر بهتر
ذهنیات به توضیحات مكتوب مشارکتکنندگان نیز مراجعه شد.

دیدگاه اول

صاحبــان ایــن دیدگاه معتقدند دولــت باید از طریق ســازمانهای مختلف در فرهنگ

جامعــه برنامهریزی و اقدام کند چرا که این برنامهها غالباً ابزار تحقق اهداف سیاســی و
قدرتخواهانه مسئولین نیستند .بنابراین الزم است سازمانهای مختلف (و نه یک سازمان
واحد) برنامههای فرهنگی را کماکان بهدست گیرند ،اگر چه مشکل عمده در این امر یعنی
ضعف در همیاری و همکاری مسئولین مختلف وجود دارد .بهعالوه کمبود و یا نبود ارزیابی

و نتیجهسنجی کارشناسان ه در خصوص برنامهها و اقدامات فرهنگی نیز مشهود است.

در این دیدگاه وضعیت فرهنگی جامعه اینگونه است که ابتذال و انحرافات اخالقی و

جنسی در حال رشد و گسترش ،اباحهگری و دنیاگرایی نیز بهشکل محسوسی گستردهتر
میشــود و با مظاهری همچون مدگرایی و تجملگرایی روزافزون و حتی دوســتیابی با

جنس مخالف نمود مییابد .این در حالی است که مردم حتی اگر شرایط امربهمعروف و

نهی از منکر وجود داشته باشد ،به این امر مبادرت نمیکنند .بنابراین در وضعیت کنونی
که غالب مردم از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه راضی نیستند ،اقدامات فرهنگی قبل

از آنکه متوجه مسائل ظاهری و حتی مسائل اقتصادی و مالی خانوادهها باشد ،باید متوجه
معرفتافزاییهای بنیادین از طریق اقدامات عالمانه و محققانه در آموزش و پرورش باشد؛
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مضافاً اینکه اندک نگرانیهایی در خصوص فعالیت فرقههای انحرافی مانند صوفیگری و

درویشی احساس میشود .ویژگی منحصربهفرد این دیدگاه این است که نسبت به مسئله

«ظاهری و سطحیشدن رفتارهای دینی و ارزشی مردم» مطلقاً ساکت و بینظر است.
دیدگاه دوم

صاحبــان این دیدگاه معتقدنــد اقدامات فرهنگی با آزمایش و خطا انجام میشــوند نه

با تخصص و تحقیق کارشناســانه؛ مضافاً مورد ارزیابی و نتیجهســنجی کارشناسانه قرار

نمیگیرند .همچنین بعضاً برنامهها و اقدامات فرهنگی پوششــی برای اهداف سیاســی و
قدرتخواهانه و رســیدن به جایگاهها هســتند ،لذا غالب مردم از وضعیت موجود جامعه
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(وضعیــت اقتصادی ،اجتماعی و )...راضی نیســتند .اما این مســائل بهمعنای لزوم عدم
دخالت دولت در حوزه فرهنگ جامعه نیست زیرا دولت و حاکمیت نباید خود را از دین
و مقولههای تحت آن جدا کند تا جدایی دین از سیاست جلوهگر شود.

در این دیدگاه نســبیگرایی دینی یکی از چالشهای اساســی فرهنگ جامعه است،

بــه این معنا که از نگاه مردم دســتورات دینی (مانند حجــاب ،حرمت ارتباط با نامحرم
و )...بهتناسب پیشرفت بشری قابلتغییر و دگرگونی است .از همین روی ،بعضاً اعتقادات

اصیل دینی از ســوی جوانان مورد سؤال و تردید قرار میگیرند و اساتید و معلمان نیز با

آگاهی کافی اقدام به تبیین دین نمیکنند و متعاقباً ابتذال و انحراف (اخالقی و جنسی)
و نیز دنیاگرایی و اباحهگری با مظاهری همچون دوستیابی با جنس مخالف (حتی بین
زوجها) در حال رشد و گسترش است و جوانان نیز به الگوهای غیرایرانی تمایل و گرایش
دارند ،ضمن اینکه تجملگرایی و مدگرایی در حال رشد است .بنابراین یکی از اولویتهای

اصلی در مسائل فرهنگی جامعه رعایت حجاب است.

از نظر این دیدگاه مشــکل خاص و بالفعلی نســبت به جریانهای معاند و مخرب (از

جمله وهابیت ،شیطانپرستی ،بهائیت ،صوفیگری و درویشی ،گرایش به ادیان غیراسالمی

و عرفانهای نوظهور) بهچشم نمیخورد گرچه نگرانیهایی در خصوص فعالیت فرقههای
علیاللهی و اهل حق احساس میشود.

دیدگاه سوم

از نظر صاحبان این دیدگاه برنامههای فرهنگی غالباً ســطحی و کمتأثیر هستند و جنبه

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

آماری و گزارشدهی دارند زیرا با آزمایش و خطا انجام میشوند نه با تخصص و تحقیق

کارشناسانه .مضافاً در مواردی برنامهها و اقدامات فرهنگی پوششی برای اهداف سیاسی و
قدرتخواهانه قرارمیگیرند .لذا چنانچه قرار بر ورود دولت به عرضه فرهنگ جامعه باشد،

اکیدا ً الزم است که یک سازمان واحد و البته با اختیارات و امکانات کافی عهدهدار عرصه

فرهنگی جامعه باشد ،زیرا مشکل عمده در برنامههای فرهنگی کنونی ،ضعف در همیاری
و همکاری مســئولین مختلف اســت ،گرچه عدم ارزیابی و نتیجهسنجی کارشناسانه در

زمینه برنامههای فرهنگی نیز یکی از نواقص اســت .بهدلیل وجود چنین ضعفهایی این

دیــدگاه هیچ تأکیدی بر دخالت و ورود دولــت در عرصه فرهنگ جامعه ندارد ،اما اکیدا ً
معتقد است سازمانهای متولی باید برنامههای فرهنگی را از سطوح بنیانی جامعه مانند

آموزش و پرورش بهصورت عالمانه و براســاس پژوهشهای معتبر پیریزی کنند .لذا از

نظر این دیدگاه فقر و ضعف مالی و اقتصادی بههیچ عنوان عامل اصلی در انحراف دینی

و اخالقی خانواده نیست.

از ایــن دیــدگاه وضعیت فرهنگی جامعه اینگونه توصیف میشــود که اباحهگری و

دنیاگرایی تا حدی در حال رشــد و گسترش اســت و تا حد قابلتوجهی نیز مدگرایی و
تجملگرایی در حال رشــد و تبدیل شــدن به یک هنجار میباشد .همچنین جوانان به

الگوهای غیرایرانی تمایل و گرایش دارند .این در حالی است که مردم برای پیشرفت میهن

خود عاشــقانه کار و تالش نمیکنند و روحانیت نیــز بهطور موفق آموزهها و ارزشهای
دینی را تبلیغ نمیکند .اما در نتیجه این ضعف روحانیت ،نمیتوان و نباید گفت گرایش

به ادیان غیراسالمی مانند مسیحیت و زرتشت و ...در بین جوانان در حال گسترش است

و یا اینکه معنویت و عرفانهای نوظهور در حال رواج هستند .نگرانی خاص و بالفعلی نیز
نســبت به رشــد جریانهای معاند و مخرب (فرقه علیاللهی و اهل حق ،وهابیت ،جریان
شیطانپرستی ،فرقه بهائیت و صوفیگری و درویشی) احساس نمیشود.

دیدگاه چهارم

صاحبــان ایــن دیدگاه بر این باورند که ادارات و ســازمانهای مختلف ،با توجه به نحوه
استخدام ،ارتقائات ،اعطای امتیازات و ،...مردم را به سویی میبرند که در فعالیتهای دینی

بهطور ظاهری و یا اجباری شــرکت کنند و از ســوی دیگر مسئولین و متولیان فرهنگ

[به دالیل مختلفی همچون ریا ،دروغ ،تملق و چاپلوســی] نمیتوانند نظر واقعی خود را
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درخصوص برنامههای فرهنگی بهطور صریح و با جسارت بیان کنند .از همین روی رفتارهای

دینی و ارزشی مردم در حال ظاهری و سطحی شدن است .در واقع سازمانها به انحای

ال مردم نیز به ظاهرســازی میگرایند .مراســمهای
مختلف ظاهرگرایی میکنند و متقاب ً
مذهبی نیز در موارد معتنابه ،بیش از آنکه از روی شــعور و معرفت انجام شــوند از روی

شور و احساس برگزارمیشوند .این در حالی است که اقدامات فرهنگی معموالً با تخصص

و تحقیق کارشناســانه انجام نمیشوند بلکه با آزمایش و خطا صورت میپذیرند و مضافاً

غالب برنامهها و اقدامات فرهنگی مورد ارزیابی و نتیجهسنجی کارشناسانه قرار نمیگیرند.
از نظر صاحبان این دیدگاه ،اکیدا ً خطاهای مبلغان دینی و تبلیغات غلط دینی ،تدین

مردم را تهدید میکند و دنیاگرایی در روحانیت در حال گســترش است .این مسائل در
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حالی است که اعتقادات اصیل دینی بهطور فزایندهای از سوی جوانان مورد تردید و سؤال

قرار میگیرند و در مقابل ،اساتید و معلمان هم با آگاهی کافی از دین اقدام به اظهارنظر

و تبیین دین نمیکنند .مضافاً خرافات دینی و برداشــتهای اشتباه و غیرکارشناسانه از
دین در بین مردم در حال گســترش اســت بر همین اساس تدین اصیل و ناب اسالمی
در بین مردم در حال تهدید و ابتذال و انحراف اخالقی تاحدی در حال رشد میباشد.

از نظر این دیدگاه مشکل خاص و بالفعلی نسبت به جریانهای معاند و مخرب (از جمله

فرقههای علیاللهی و اهل حق ،وهابیت ،شیطانپرســتی ،بهائیت و معنویت و عرفانهای

نوظهور) بهچشــم نمیخورد گرچه اندک نگرانیهایی در خصوص صوفیگری و درویشی
و بهویژه گرایش به ادیان غیر اسالمی احساس میشود.

دیدگاه پنجم

این دیدگاه نیز اکیدا ً با کنارهگیری دولت از عرصه فرهنگ جامعه مخالف است ،زیرا بهطور

عمده برنامهها و اقدامات فرهنگی را ابزار و پوشش برای اهداف سیاسی و قدرتخواهانه

نمیداند و معتقد است ادارات و سازمانها نیز با عنایت به نحوه استخدام ،ارتقائات ،اعطای
امتیازات و ...مردم را بهســوی انجام فعالیتهای دینی بهطور ظاهری و یا اجباری ســوق

نمیدهند و فراتر از اینها ،اقدامات و برنامههای فرهنگی را تاحدی مطلوب و نتیجهبخش

میداند و بر این باور است که اینگونه اقدامات و برنامهها باید افزایش یابند ،گر چه غالباً
مورد ارزیابی و نتیجهســنجی کارشناسانه قرار نمیگیرند .با اینهمه ،این دیدگاه مخالف

این اســت که اقدامات فرهنگی با تخصص و تحقیق کارشناسانه انجام میشود .بنابراین،

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

بهنظر میرســد صاحبان این دیدگاه به دالیل مختلفی که روشــن نیست اما قابل حدس

زدن است ،اصرار بر ادامه یافتن اقدامات فرهنگی غیرمتخصصانه دارند.

وضعیت فرهنگی جامعه در این دیدگاه اینگونه اســت :مهمترین جریان آســیبی در

جامعه ،رشد مدگرایی و تجملگرایی و هنجارگونه شدن این آسیبها است .ضمن اینکه

جوانان نیز به الگوهای غیرایرانی تمایل و گرایش دارند .این درحالی است که اگر شرایط

امربهمعروف و نهی از منکر وجود داشــته باشــد ،افراد جامعه تا حد کمی به آن مبادرت
میکننــد .همچنین خطاهای مبلغان دینی و تبلیغات غلط دینی ،تدین مردم را تاحدی
تهدید میکند و در کنار این مســئله ،اســاتید و معلمان نیز آگاهی کافی برای اظهارنظر

و تبیین دین ندارند .ضمن اینکه مراســمهای مذهبی غالباً از روی شعور و معرفت انجام

نمیشوند .لذا این دیدگاه نیز معتقد است اقدامات فرهنگی را باید بهطور عالمانه و محققانه
از آموزش و پرورش آغاز کرد.

صاحبان این دیدگاه اظهار میدارند که درخصوص جریانهای معاند و مخرب همچون

وهابیت ،صوفیگری و درویشــی و معنویت و عرفانهای نوظهور نگرانیهایی در ســطح
جامعه احساس میشود اما گسترش گرایش به ادیان غیراسالمی (مانند مسیحیت ،زرتشت

و )...را باور ندارند.
دیدگاه ششم

این دیدگاه معتقد است روحانیت بهطور موفق در حال تبیین و تبلیغ آموزهها و ارزشهای

دینی نیست و خطاهای مبلغان دینی و تبلیغات غلط دینی ،تدین مردم را تهدید میکند.

همچنیــن اقدامات و برنامههای فرهنگی غالباً ســطحی و کمتأثیرنــد و جنبه آماری و
گزارشدهی دارند و مشکل عمده در این زمینه ،ضعف در همیاری و همکاری مسئولین
مختلف بوده و نهتنها تخصص و تحقیق کارشناســانه بهعنوان پشتوانهای برای اقدامات و

برنامههای فرهنگی ،بهچشــم نمیخورد بلکه بهطور معمول مورد ارزیابی و نتیجهسنجی

کارشناسانه نیز قرار نمیگیرند .ضمن اینکه بسیاری از برنامهها و اقدامات فرهنگی پوششی
برای اهداف سیاســی و قدرتخواهانه و رســیدن به جایگاهها هستند ،لذا این برنامهها و

اقدامات معموالً مطلوب و نتیجهبخش نیســتند .بهطور مثال برخالف تصور بسیاری ،این
دیدگاه رعایت حجاب را اولویت اصلی در مسائل فرهنگی جامعه نمیداند و اکیدا ً طرفدار
اقدامات فرهنگی عالمانه و محققانه در سطح بنیادین آموزش و پرورش هستند.
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گرچه این دیدگاه نیز تاحدی معتقد اســت که مردم دچار نســبیگرایی دینیاند و

همچنیــن تا حدی اعتقادات اصیل دینی بهطور روزافزون از ســوی جوانان مورد تردید
و ســؤال قرار میگیرنــد و جوانان نیز تا حدی به الگوهــای غیرایرانی گرایش دارند ،اما
اباحهگری و دنیاگرایی را در حال رشد و گسترش نمیداند و حتی نگرانی خاص و بالفعلی

را در خصوص گرایش به ادیان غیراسالمی (مسیحیت ،زرتشت و )...در بین جوانان ،رواج
معنویت و عرفانهای نوظهور ،فعالیت صوفیگری و درویشی ،فعالیت فرقه بهائیت و ترویج

وهابیت ،فعالیت فرقه علیاللهی و اهل حق ،احساس نمیکند .ویژگی ممتاز این دیدگاه این
است که در مورد این گزاره که «ادارات و سازمانها (با توجه به نحوه استخدام ،ارتقائات،

اعطای امتیازات و )...مردم را به سویی میبرند که در فعالیتهای دینی بهطور ظاهری و
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ال ساکت و بینظر است.
یا اجباری شرکت کنند» کام ً
دیدگاه هفتم

بهنظر میرســد در این دیدگاه ناهمســویی و حتی تناقض وجود دارد .از نظر این دیدگاه
اقدامات فرهنگی با تخصص و تحقیق کارشناســانه انجام میشــود ،نه آزمایش و خطا،

در عینحــال اقدامات و برنامههای فرهنگی غالباً ســطحی و کمتأثیرند و جنبه آماری و

گزارشدهی دارند .بــا اینحال تقریباً به این مطلب اذعان دارد که اقدامات و برنامههای
فرهنگی غالباً مطلوب و نتیجهبخش نیســتند .این دیدگاه اکیدا ً معتقد است غالب مردم

از وضعیت موجود جامعه (اقتصادی ،اجتماعی و )...راضی نیستند.

این دیدگاه نیز طرفدار وحدت سازمانی در فعالیت فرهنگی بوده و یک سازمان واحد

را با اختیار و امکانات کافی ،ضروری میداند و معتقد است سازمانهای موجود فعالیتهای

دینی را به ظاهری و اجباریشدن سوق میدهند .این دیدگاه نسبت به ترویج وهابیت و
شیطانپرستی ،فعالیت فرقه بهائیت ،صوفیگری و درویشی و نیز گرایش جوانان به ادیان

غیراسالمی (مسیحیت ،زرتشت و )...و بهویژه فعالیت تشکیالتی فرقههای علیاللهی و اهل
حق مخالف است ،گرچه رواج عرفانهای نوظهور را تاحدی باور دارد.

دیدگاه هشتم

صاحبان این دیدگاه طرفدار عدم تمرکز سازمانی در عرصه فرهنگ جامعهاند و نسبت به

«موفقیــت روحانیت در تبیین آموزهها و ارزشهای دینی» ابراز مخالفت میکنند ،گرچه

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

نسبت به تهدید تدین مردم توسط خطاهای مبلغان دینی و تبلیغات غلط دینی تقریباً نظر
خاصی ندارند و درعینحال اباحهگری و دنیاگرایی را در حال رشــد و گسترش میدانند،

چراکه حتی وقتی شرایط امربهمعروف و نهی از منکر وجود دارد ،مردم به این رفتار مترقی

مبادرت نمیکنند .در واقع مهمترین آسیب در عرصه فرهنگ جامعه در این دیدگاه عدم

اهتمام نسبت به امربهمعروف و نهی از منکر است ،بنابراین ضعف در همیاری و همکاری
مسئولین مختلف نمیتواند مشکل عمده در برنامههای فرهنگی باشد.

تلقی دیدگاه حاضر اینگونه اســت که از نگاه مردم دستورات دینی (حجاب ،حرمت

ارتباط با نامحرم و )...بهتناسب پیشرفت بشری قابلتغییر و دگرگونی نیستند و لذا جوانان

به ادیان غیراسالمی همچون مسیحیت و زرتشت گرایش ندارند و همچنین خرافات دینی

و برداشــتهای اشتباه و غیرکارشناســانه از دین در بین مردم در حال گسترش نیست،

گرچه نســبت به آگاهی مردم و بهویژه جوانان از فرهنگ ملی خود (باورها و ارزشهای
اصیل ایرانی و اسالمی) و متعاقباً رشد و گسترش تدین اصیل و ناب اسالمی در بین مردم

نمیتوان نفیاً و اثباتاً نظری داد .اما کمبود آگاهی کافی اساتید و معلمان برای اظهارنظر
و تبیین دین تقریباً مسلّم است.

از منظر صاحبان این دیدگاه ،مردم برای پیشــرفت میهن خود عاشــقانه کار و تالش

میکنند ضمن اینکه فرهنگ شــهروندی (همسایگی ،رانندگی ،تعامالت اجتماعی) کمی

در حال ارتقا و تکامل است .این دیدگاه ،فرقه علیاللهی و اهل حق ،صوفیگری و درویشی
را تاحدی در حال فعالیت میداند.

دیدگاه نهم

در این دیدگاه نیز بهنظر میرسد تناقض و یا ناهمسویی بین اظهارت وجود دارد :اقدامات
فرهنگی با تخصص و تحقیق کارشناســانه انجام میشــوند نه آزمایش و خطا و لذا غالب
اقدامات و برنامههای فرهنگی تأثیرگذارند نه سطحی و آمارگونه ،در عینحال برنامهها و

اقدامات فرهنگی غالباً مطلوب و نتیجهبخش نیستند و غالباً نیز مورد ارزیابی و نتیجهسنجی

کارشناسانه قرار نمیگیرند!!!

صرفنظر از این تناقض یا ناهمسویی ،آنچه این دیدگاه مورد تأکید قرار میدهد «بحران

معرفی» اســت :گرچه از نگاه مردم دستورات دینی بهتناسب پیشرفت بشر ،قابل تغییر و

دگرگونی نیستند ،اما بیشتر مراسمهای مذهبی از روی شعور و معرفت انجام نمیشوند .لذا
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اعتقادات اصیل دینی بهطور روزافزون از سوی جوانان مورد تردید و سؤال قرار میگیرند

و این در حالی است که اساتید و معلمان نیز آگاهی کافی را برای اظهارنظر و تبیین دین
ندارنــد و بهطورکلی مردم و بهویژه جوانان از فرهنگ ملی خود یعنی باورها و ارزشهای

اصیل ایرانی و اســامی ،آگاهی ندارند .بر همین اســاس خرافات دینی و برداشــتهای
اشتباه و غیرکارشناسانه از دین در بین مردم در حال گسترش است .مضافاً اینکه ادارات

و سازمانها هم با توجه به نحوه استخدام ،ارتقائات ،اعطای امتیازات و ...مردم را به سویی

میبرند که در فعالیتهای دینی بهطور ظاهری و یا اجباری شــرکت کنند ،لذا رفتارهای
دینی و ارزشی مردم در حال ظاهری و سطحیشدن است .همچنین از نظر صاحبان این

دیدگاه ،گرچه اباحهگری و دنیاگرایی و نیز تجمل و مدگرایی در حال رشــد و گســترش
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است ،اما ابتذال و انحراف (اخالقی و جنسی) اکیدا ً در حال رشد و گسترش نیست.

یافتههای پیشگفته را میتوان بهصورت مختصر و گویا در قالب ن ُه دیدگاه طبقهبندی

کرد .هر دســته از افراد که تحت یک دیدگاه قرار دارند ،یک ب ُعد یا ویژگی از فرهنگ را

برجستهتر میبینند:

دیدگاه اول :موافق اقدامات فرهنگــی کنونیاند اما انتقاداتی نیز به آن وارد میکنند.

معتقدند جریان ابتذال و انحراف دینی ـ اخالقی وجود دارد و لذا ورود جدی دولت را در

عرصه فرهنگ خواستارند.

دیدگاه دوم :منتقد اقدامات فرهنگی کنونیاند و با این برنامهها موافقت ندارند .جریان

نسبیگرایی دینی و تهدید تدین اصیل و ناب اسالمی از نگرانیهای عمده این دیدگاه است.

دیدگاه سوم :این افراد مخالف اقدامات فرهنگی کنونیاند چراکه آنها را غیرمتخصصانه

و غیرمحققانه میدانند ،لذا اقدامات بنیادین فرهنگی را با وحدتگرایی ســازمانی تأکید
میکنند.

دیدگاه چهارم :تدین مردم را بهدلیل خطاهای مبلغان و تبلیغات و برداشــتهای غلط

دینی در حال تهدید میدانند و معتقدند در جامعه جریان ظاهرگرایی وجود دارد.

دیدگاه پنجم :اگرچه به غیرمتخصصانه بودن اقدامات فرهنگی اذعان دارند ،اما از چنین

اقداماتــی دفاع میکنند ،زیرا آنها را اثرگذار میدانند .همچنین تجملگرایی را در جامعه

برجسته میبینند.

دیدگاه ششم :منتقد روحانیت بوده و عدم موفقیت روحانیت را در تبیین و تبلیغ دین و

نیز همیاری ضعیف و قدرتخواهی مسئولین فرهنگی را از مشکالت عمده فرهنگی میدانند.

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

دیدگاه هفتم :قبل از فرهنگ ،به جریان نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی

جامعه تأکید دارند.

دیدگاه هشتم :بیاهمیتی نســبت به امربهمعروف و نهی از منکر را از معضالت عمده

فرهنگی دانسته و ضعف روحانیت را در تبلیغ دین یادآور میشوند.

دیدگاه نهم :معتقدند بحران معرفتی و جریان تردید در اعتقادات اصیل دینی مســئله

عمده در فرهنگ جامعه است.
بحث و نتیجهگیری

بیان شــد که هدف اصلی از انجام پژوهش کیو ،شناخت دیدگاهها (ذهنیتها) است .اما

هنگام تحلیل دیدگاههای شناساییشــده از طریق روش کیو دو پیشفرض متصوّر است.
اول اینکــه بپذیریم این دیدگاهها بیانگــر واقعیتاند و با عینیات فرهنگی جامعه انطباق

دارنــد و دوم اینکــه آنها را حکایتگر و منطبق با واقعیات فرهنگی جامعه ندانیم .اگرچه
حالت بینابین نیز میتواند وجود داشته باشد اما بهمنظور پیریزی تحلیل فرهنگ جامعه،

فقط این دو پیشفرض مبنا قرار میگیرند.

تحلیل بر مبنای پیشفرض اول :بدیهی است که فرهنگ مانند جو و فضای حاکم بر

افراد و عناصر جامعه است ،هر آلودگی و رخنهای در آن بر افراد تأثیر میگذارد و متأسفانه

وقتی اختالل در فرهنگ ایجاد میشود جامعه ناهماهنگ میشود و چنین جامعهای عملش
کمنتیجــه و کمنفع خواهد بود( .داوری )1385 ،اما براســاس دیدگاههای حاصل از این

پژوهــش فرهنگ جامعه هم در ب ُعد «وضعیت فرهنگی» و هم در ب ُعد «کیفیت اقدامات و
برنامههای فرهنگی» دچار عارضههای جدی است .به دیگر سخن وضعیت فرهنگ جامعه و

کیفیت اقدامات فرهنگی ،نامطلوب و در برخی موارد بحرانی و نگرانکننده است بهگونهای
که فرهنگ جامعه رنجور از آسیبهای جدی است.

در حالیکــه نتایج این پژوهش ،جریان ظاهرگرایی و جریان ابتذال و انحراف دینی ـ

اخالقی را بهعنوان یک معضل و آســیب فرهنگی معرفی میکند ،یافتههای استانی یک
پیمایش ملی نشــان میدهد اکثریت مردم استان همدان (قریب 70درصد) رواج تظاهر

و دورویی را در بین مردم زیاد دانسته و عنوان میکنند بیبندوباری در روابط زن و مرد

جدی است (دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )52 :1380 ،و همینطور
یافتههای یک پژوهش اخیر نشان میدهد بیش از  70درصد جوانان ایران ،رابطه جنسی
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خارج از روابط زناشویی را زیاد میدانند (مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی:1392 ،

 )40همچنیــن نتایج پژوهش حاضر بحران معرفت و تردیــد در اعتقادات اصیل دینی،

نســبیگرایی دینی و بیاهمیتی نســبت به امربهمعروف و نهــی از منکر را نیز بهعنوان
مشــکل فرهنگی جامعه شناسایی کرد و این در حالی است که براساس پیمایش ملی در
ســال  1380بیش از نیمی از مردم ( 54درصد) روند تدین را رو به غیرمذهبیتر شــدن

پیشبینی کرده بودند( .دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)193 :1380 ،

براســاس نتایج این پژوهش اقدامات فرهنگی بهصورت غیرمتخصصانه و غیرمحققانه

انجام میشــوند .مضافاً ،همیاری مســئولین فرهنگی نیز ضعف اســت .این معضالت در

اکثر دیدگاهها مورد اذعان بوده اســت و نتایج مطالعات پیشــین نیز نشــان میدهد در
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برنامهریزیهای فرهنگی ،نیروی انسانی متخصص بسیار نادر (امیرخانی و دیگران:1390 ،
 )133و بخش فرهنگ همواره با کمبود نیروی انســانی متخصص و کارآمد روبهرو بوده
اســت و هماهنگی دستگاههای فرهنگی بهشدت متزلزل است و هر یک بهصورت دلخواه
عمل میکنند .این نقص بهخودیخود بیشترین آسیب را به پیکره فرهنگ وارد میکند.

(رشیدپور و مرادی )73-74 :1389 ،یعنی وقتی دغدغهمندی و نگرانی فرهنگی با عدم
تخصص همراه شود ،اقدامات شتابآلود و بیثمر و حتی بدثمر بسیار محتمل خواهد بود

چراکه نتایج این پژوهش نشان داد از دیدگاه متولیان فرهنگ جامعه (بدون استثنا همه
دیدگاههای نهگانه) اقدامات و برنامههای فرهنگی مورد ارزیابی و نتیجهسنجی کارشناسانه

قرار نمیگیرند.

اگرچــه نتایج پژوهش حاضر خطای برخی مبلغان دینــی و عدم موفقیت روحانیت

در تبلیغ دین را نیز بهعنوان یک مســئله فرهنگی شناسایی کرد ،اما براساس نتایج یک
پیمایش ملی ،بیش از  60درصد جوانان ایران اوالً اشــتغال و ثانیاً افزایش ســرگرمیها و
تفریحات ســالم را عامل کاهش آسیبهای اجتماعی دانسته و درصد ناچیزی (حدود 3

درصد) روحانیت را عامل مؤثر دانستهاند (مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی:1392 ،

 )39از همین روی براساس دیدگاه هفتم نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی
بهصورت یک جریان در جامعه وجود دارد.

باید توجه داشت اگرچه براساس پیشفرض اول ،دیدگاههای شناساییشده را صادق

و مطابق با واقع بدانیم و نیز با وجود اینکه شواهد پژوهشی برخی معضالت شناساییشده
در این دیدگاهها را تأیید میکند اما اینها تما ِم حقیقت نبوده و برای درک جامع وضعیت

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

فرهنگی جامعه کافی نیستند و بایسته است با دقت و احتیاط بیشتری دیدگاهها را تحلیل
کنیم و برای این منظور پیشفرض دوم مطرح میشود.

تحلیل برمبنای پیشفرض دوم :گفته شــد که روش کیو بهدنبال کشف ذهنیتها و

دیدگاهها است ،لذا ممکن است دیدگاههای کشفشده منطبق بر واقعیات فرهنگی موجود

نباشــند .نتایج این پژوهش شواهدی را بهدســت داد که نشان میدهد متولیان فرهنگ
دستکم به سه دلیل نظرات و دیدگاههایشان بهطور کامل با واقعیات همسو نیست.

الف) ابراز بیاطالعی متولیان فرهنگ نسبت به جمالتی که حساسیت و چالشبرانگیزی

بیشتری دارند :وقتی تعداد قابلتوجهی از مشارکتکنندگان ،در خصوص جمله «بسیاری

از برنامهها و اقدامات فرهنگی پوششی برای اهداف سیاسی و قدرتخواهانه و رسیدن به
جایگاهها است» اظهار بینظری یا بیاطالعی میکنند ،در حالیکه در بطن امور فرهنگی

هســتند ،نمیتوان پذیرفت این افراد نسبت به جمله باال بیاطالع و یا بینظرند بلکه این
رفتار میتواند بهدلیل مالحظات سیاســی باشد ،همچنان که رشیدپور و مرادی در مقاله
خود عنوان میکنند غلبه دیدگاههای سیاسی بر فرهنگ در مدیریت فرهنگی و به دیگر
ســخن ،تأثیرپذیری شدید حوزه فرهنگ از نظام سیاســی ازجمله چالشهای عمده در

بخش فرهنگ است( .رشیدپور و مرادی)74 :1389 ،

ب) اذعان متولیان فرهنگ :اکثر مشارکتکنندگان (متولیان فرهنگ) اظهار داشتند

«مسئولین و متولیان فرهنگی نمیتوانند نظر واقعی خود را درخصوص برنامههای فرهنگی

بهطور صریح و با جســارت بیان کنند» .این یک آسیب فرهنگی جدی بهنظر میرسد که

پژوهشــگر آن را «رودربایســتی فرهنگی» مینامد .این در حالی است که از نظر دادگر و
نجفی ،ضعف اعتماد ،صداقت و شــفافیت مدیران ارشد (و متعاقباً میان مردم) با بسیاری

از مشــکالت و دشواریهایی که کشورهای توسعهنیافته با آنها مواجهاند ،ارتباط مستقیم

دارد .چراکه صداقت و شــفافیت در اندیشه و بیان و نیز کوشش برای پدیدآوردن اعتماد

متقابل میتواند به انسجام فرهنگی و متعاقباً پایداری اجتماعی کمک کند (دادگر و نجفی،

 )27 :1385و حاکم شــدن چنین فضایی ،بهروشــنی کنشهای جمعی را تسهیل کرده

و هزینههای ارتباط اجتماعی را کاهش میدهد( .نظرپور و منتظریمقدم)50 :1387 ،

ج) تناقضگویی متولیان فرهنگ :بررســی دیدگاه هفتم و نهم بیانگر آن است که در

بیــن نظرات متولیان فرهنگ تناقضگویی وجــود دارد که این خود ،یک نقص فرهنگی
اســت .یکی از این تناقضات با بررســی اظهارت در خصوص جمالت کارتهای  3و 12
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نمایان میشود:

ـ اقدامات فرهنگی با تخصص و تحقیق کارشناسانه انجام میشوند نه آزمایش و خطا.

ـ اقدامات و برنامههای فرهنگی غالباً ســطحی و کمتأثیر هستند و جنبهی آماری و

گزارشدهی دارند.

وقتی یک مســئول فرهنگی نسبت به هر دو جمله اظهار موافقت میکند ،نظرات او

مورد شک قرارمیگیرد چراکه محتوای این دو جمله عکس همدیگرند .باید توجه داشت

که در چنین مواردی محافظهکاری برای حفظ موقعیت و وضعیت موجود بسیار محتمل

است .این اظهارنظرهای تعجببرانگیز در حالی اتفاق میافتد که شواهد پژوهشی در تأیید
محتوای جمله دوم وجود دارد .پژوهشهای انجامشده حاکی از آن است که همایشهای
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فرهنگی ـ هنری و نمایشگاههای فرهنگی ـ هنری از نظر خود متولیان امور فرهنگی کشور

کمترین تأثیر را در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی کشور ایفا میکند( .کاووسی و حسنپور،

 )28 :1386از نظر برخی پژوهشگران نیز پرداختن به فعالیتهای نمایشی در برنامههای

فرهنگی ازجمله چالشهای عمده در بخش فرهنگ است( .رشیدپور و مرادی)74 :1389 ،
عالوه بر دالیل پیشگفته ،شــواهد پژوهشــی وجود دارند که نشان میدهند برخی

دیدگاههــا بــا واقعیات فرهنگی فاصله دارند .در ادامه با اســتناد بــه برخی دیدگاههای
شناساییشده ،شواهدی ارائه میشود:

در مقابــل دیدگاهی که بحران معرفت و جریان تردیــد در اعتقادات اصیل دینی را

دغدغه عمده میداند باید گفت :بیش از  70درصد دانشــجویان کشور نمازخوان هستند

و یا بهعبارت دقیقتر تارکالصلوه نیســتند یعنی ممکن است گاهی نماز نخوانند اما نماز

را بهکلــی ترک نکردهاند( .مرکز مطالعــات و پژوهشهای راهبردی )9 :1392 ،بهعالوه،
مذهب برای قریب بهاتفاق مردم ایران بســیار اهمیــت دارد بهطوریکه دین و ایمان را

یکی از بهترین راههای غلبه بر مشکالت زندگی خود میدانند و از خداوند متعال همیشه
و یا اکثر اوقات اســتمداد میکنند( .دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

 183 ،87 :1380و )188

دیدگاه برخی متولیان نشان داد که بیاهمیتی نسبت به امربهمعروف و نهی از منکر در

جامعه وجود دارد درحالیکه براساس نتایج یک پیمایش بیش از  70درصد جوانان کشور
امربهمعــروف و نهی از منکــر را برای اصالح امور جامعه واجب میدانند( .مرکز مطالعات

و پژوهشهای راهبردی )11 :1392 ،همچنین بهرغم دیدگاهی که نسبیگرایی دینی و

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

تهدید تدین اصیل و ناب اســامی را معضل برجسته فرهنگ میداند باید گفت :اکثریت

دانشــجویان (بیش از  80درصد) به مسلمان بودن خود میبالند و پیشرفتهای علمی را
عاملی برای بینیازی از اعتقادات دینی نمیدانند( .مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی،

 )11 :1392قریب به اتفاق آنها (بیش از  90درصد) به روز قیامت و محاسبه اعمال خوب
و بد در روز جزا باور دارند (مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی )12 :1392 ،و بیشتر

از نیمی از جوانان کشــور خود را در عمــل به ارزشهای دینی مقید میدانند( .مدیریت
رصد و افکارسنجی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )24 :1390 ،پژوهش

دیگری نتایج مشابهی را بهدست داد ،بهطوریکه بیشتر دانشآموزان مورد مطالعه دارای

هویــت دینی باالیی بودند و تنها  4درصــد از آنها دارای هویت دینی ضعیف بودند .آنها
دین را برای زندگی مهم دانســته و از اعتقادات دینی باالیی برخوردار بودند( .کالنتری و

دیگران )139 :1388 ،همچنین بیش از نیمی از افراد کشــور چنین اعتقادی ندارند که
دینداری به قلب پاک است ولو انسان اعمال مذهبی مانند نماز و روزه و ...را انجام ندهند

و لذا اکثریت جامعه ایرانی (حدود  80درصد) به واجبات دینی خود مانند نماز و روزه و...
مداومت دارند( .دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 190 :1380 ،و )195
در مقابل ابتذال و انحراف دینی ـ اخالقی که نگرانی عمده برخی از متولیان فرهنگ

اســت میتوان گفت اگرچه شــواهدی دال بر ابتذال در جامعه وجود دارد ،با وجود این،
نتایــج یک پیمایش نشــان میدهد اکثریت جوانان (حــدود  75درصد) در زندگی خود
بهمیزان زیادی به یاد خدا هستند و سعی میکنند با اعمال خود خداوند را خشنود کنند
(مدیریت رصد و افکارســنجی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها:1390 ،

 )24و فراتر از این ،اکثریت مردم (بیش از  60درصد) خود را در مســیر تقرب به درگاه

خداوند میدانند( .دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)189 :1380 ،

با توجه به تحلیلهای دوگانه باال ،همگی دیدگاههای شناساییشــده با شواهد تجربی

بهطور کامل تأیید و یا ر ّد نمیشوند و هر دیدگاهی شواهدی را در تأیید یا ر ّد خود بههمراه
دارد .نکته پراهمیت این است که رفتارها و اقدامات فرهنگی مسئوالن از همین دیدگاهها

و ذهنیات ـ که بعضاً مطابق با واقع نیست ـ سرچشمه میگیرد .یعنی میتوان گفت این
دیدگاهها در محدوده خود ،مُوجِ د و پدیدآورنده وضعیت فرهنگی جامعه هستند .بنابراین

هنگامیکه دیدگاههای متولیان فرهنگ با واقعیات جامعه فاصله داشــته باشد باید منتظر
گســترش دامنه مشکالت فرهنگی بود .اگرچه عدم انطباق دیدگاهها با واقعیات فرهنگی
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میتواند علتهای مختلفی مانند احساس تهدید از دست دادن جایگاه و موقعیت شغلی،
بیاطالعی یا کماطالعی از وضعیت فرهنگی جامعه ،ضعف در جســارت بیان ،بیاعتمادی

به پژوهشگر ،مصلحتاندیشی خیالی ،عدم صداقت اجتماعی ،فضای بیاعتمادی در ادارات،

بســته بودن فضای گفتمان آزاد بدون احساس تهدید ،خودسانسوری و ...داشته باشد ،اما

به هرحال ارائه دیدگاه غیرواقعبینانه ،یا خود یک معضل فرهنگی اســت و یا معضلآفرین
اســت و باز هم مشــکل هنگامی دوچندان خواهد شــد که این متولیان عرصه فرهنگ با

احســاس نگرانی که دارند (با اســتناد به دیدگاههای نهگانه) با شتاب و حداقل تحقیق و
کارشناسی مبادرت به برنامهریزی و اقدامات فرهنگی میکنند لذا این مسئله پدید میآید

که فرهنگ جامعه ما به «خودکشی از ترس مرگ» دچار شود .بر همین اساس شاید بتوان

262

نامطلوب بودن وضعیت فرهنگی جامعه را بیشــتر به عوامل درونی مرتبط دانست تا صرفاً
عوامل خارجی .یعنــی اقدامات و برنامههای ناصواب فرهنگی که از برنامههای عجوالنه و

غیرمحققانه ناشی میشوند فرهنگ جامعه را از ماهیت اصیل و حقیقی خود دور میکند
پیش از آنکه عوامل خارجی و فرامرزی فرهنگ ما را به نابودی بکشــاند .در همین راســتا
رشیدپور و مرادی میگویند :مهمترین مانع داخلی در راه شکلگیری پویایی فرهنگ کشور،

ناکارآمدی سازمانهای فرهنگی است که در هر دو سطح خرد و کالن (فقدان متخصص،

ساختارهای معیوب اداری ،موازیکاری ،تداخل وظایف و )...قابل مشاهده است( .رشیدپور
و مرادی)75 :1389 ،

بهعالوه ،به پشــتوانه دســتاوردهای این پژوهش و نیز استفاده از نتایج پژوهشهای

پیشین میتوان به بیان برخی مسائل فرهنگی دیگر پرداخت که اهم آنها بهشرح زیر است:
الــف) جابهجایی هدف :یکــی از چالشهای عمده در ســازمانها و نهادهای فرهنگی

«جابهجایی هدف» است .این مسئله به حالتی اشاره دارد که یک سازمان رفتهرفته فلسفه

وجودی و غایت خود را فراموش میکند و نیروهایش را به حفظ موجودیت و جایگاه خود
معطوف میکند .ســازمانی که اساســاً برای ترویج ارزشها و ارتقای فرهنگ وجود یافته

است ،رفتهرفته در عرصه رقابتها و هماوردیهای سازمانی و سیاسی ،به فلسفه وجودی
خود ،کمتوجه میشود و بخش عمدهای از تالش و منابع خود را صرف حفظ خود میکند.

این مسئله نمودها و جلوههای دیگری هم دارد همچنانکه برخالف فضای حاکم بر اوایل

انقالب ،بهتدریج قدرت و تعلقات جناحی در جایگاه ارزشها و برخی مقدسات مینشیند.

(خمینی )29 :1386 ،همچنین پرداختن به فعالیتهای نمایشی در برنامههای فرهنگی

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ

که پیشتر اشاره شد میتواند جلوه دیگری از «جابهجایی هدف» باشد.

ب) گُم بودن برخی اولویتها در برنامههای فرهنگی :خوشفر و همکارانش به نقل از تاسیک

عنــوان میکنند که واقعیتهای انکارناپذیر در عصر جدید حکایت از کاهش شــادی در
جوامع بشــری دارند با اینکه شــادی بهویژه در زندگی جوانان عامل ایجاد انگیزه ،پویای

و تحرک بوده و میتواند فرایند توســعه جامعه (حتی توســعه فرهنگی) را تســریع کند
(خوشفر و دیگران )89-90 :1394 ،دغدغه شــادی و بهجت اجتماعی نمود برجستهای

در برنامههای فرهنگی ندارد.

ج) کماعتمادی به پژوهشگران حوزه فرهنگ :اعتماد بیانگر حسن ظنی است که در بین

اشــخاص موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی میشود( .همتی و احمدی:1393 ،

 )163ایــن عنصر مهــم ،تضمین میکند که یک پژوهش بــر مبنای اطالعات صحیح و
واقعی پایهریزی شــود .اما متأسفانه رخنهکردن سیاست در فعالیتهای فرهنگی موجب
شده که افراد با در نظر داشتن برخی مالحظات سیاسی و شغلی از ابراز نظر واقعی خود

اســتنکاف کرده و اطالعات صحیح و الزم را در اختیار پژوهشــگران حوزه فرهنگ قرار

ندهند .این امر میتواند به این دلیل باشــد که سیاست از گذشته قرین بیاعتمادی بوده
است( .سیدامامی و منتظریمقدم )199 :1391 ،بیاعتمادی سرایتیافته به فعالیتهای

فرهنگی ،منجر به ایجاد تنگناهایی میشود که پژوهشگران را برای شناخت درست وضعیت

فرهنگی با دشــواریهای جدی مواجه کرده و متعاقباً تصمیمات فرهنگی پشتوانه علمی
متقنی نخواهند داشــت و بهطورکلی «حاشیهنشینی علم نسبت به سیاست و قدرت یکی
از مهمترین ابعاد واقعیت فرهنگی جهان مدرن اســت» (پارسانیا )18 :1392 ،با توجه به
این مســئله میتوان گفت که تحقیق در حوزه فرهنگ همواره با مشکالت مختلفی برای

گردآوری دادههای صحیح مواجه خواهد بود.

در مجموع با عنایت به نتایج پیشگفته بهنظر میرسد مسائلی همچون بحرانی دیدن

فرهنگ جامعه ،خودسانسوری و محافظهکاری یا تناقضگویی متولیان فرهنگ ،جابهجایی

هدف ،گُم کردن برخی اولویتها و ...که سازمانهای فرهنگی در خود دارند و یا ناخواسته

ایجاد میکنند ،کمتر از مســائل خود فرهنگ نیست ،چراکه مسائل مربوط به سازمانهای
فرهنگی بهصورت عینی در فرایند پژوهش درک شــدند .مؤید اینکه ،رشــیدپور و مرادی

میگویند سازمان و نهادهای متولی فرهنگ دچار آسیبها و چالشهای متعددی گردیدهاند
که باعث ناکارآمدی این ســازمانها شده است( .رشیدپور و مرادی )74 :1389 ،در مقابل،
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مسائل مربوط به خود فرهنگ که در این پژوهش شناسایی شدند ،دیدگاههایی هستند که

در ذهن متولیان فرهنگ وجود دارد و ممکن اســت مطابق واقعیت نباشــد اما تحلیل این

دیدگاهها ما را به لزوم تحصیل دیدگاه صحیح و واقعبینانه در عرصه فرهنگ رهنمون کرد
تا متولیان فرهنگ در تصمیم و اقدام دچار انفعال نشوند.

لذا پیشــنهاد این اســت که متولیان فرهنگ هنگام مواجهه با پدیدههای فرهنگی و

اجتماعی در گام اول نگرش و دیدگاه صحیح و جامعنگرانهای را کســب کنند ،بهگونهای

که بهسختی فرد یا گروهی از زیر سایه اسالم و نظام اسالمی خارج دانسته شود .در کنار
آن از طریق پژوهشهای عمیق و در میانمدت راهکارهای اقناع افراد در ردههای ســنی
مختلف مورد توجه قرارگیرد .اگر با علم نتوان مشــکالت فرهنگی را بهبود داد ،با اقدامات
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دیگر نیز نخواهیم توانست .بحرانی اعالم کردن وضعیت فرهنگی جامعه حتی اگر واقعیت
هم داشته باشد اگر مشکلی نیفزاید ،مشکلی را حل نمیکند.

از محدودیتهــای پژوهــش حاضر این اســت که برحســب تعــداد و تركیب افراد

مورد مطالعه ،دیدگاههای بهدســت آمده لزوماً شــامل تمام دیدگاههای موجود نیســت
(خوشــگویانفرد )107 :1386 ،یعنی ممكن اســت افزایش تعداد مشارکتکنندگان یا
تغییر آنها منجر به شناسایی دیدگاههای بیشتری شود.
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