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چکيده
برنامهها و اقدامات کشورهاي پيشرفته ،در حـوزه «تبليـغ فرهنگـي» بـا برخـي از آمـوزههـاي دينـي و
هنجارهاي فرهنگي ما سازگار نيست و مطالعه «الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران»
ضرورتي مضاعف دارد .اين در حالي است که با گذشت چهار دهه از عمر پربرکت نظام جمهوري اسالمي
ايران ،چنين الگويي تدوين نشده و اين فقدان ميتواند باعث کاستي در برخي از شئونات نظـام فرهنگـي و
جزيرهاي عمل کردن بازيگران عرصة تبليغ فرهنگي در اين حوزه باشد .هد

کلـي ايـن تحقيـق؛ «مطالعـه

الگوي راهبردي نظام تبليغِ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،متناسب با فرهنگِ انقالب اسـالمي» اسـت کـه
دربرگيرنده ابعاد ،مؤلفهها و مفاهيمِ شاخص نظام مذکور و چگونگي ارتباط بين آنها است.
اين تحقيق «پژوهشي توسعهاي» است و از ميان رو هاي «پژوهش ترکيبي» ،نـوع «اکتشـافي» و طـرحِ
«تدوين ابزار گردآوري دادهها» انتخاب شد و مورد بهرهبرداري قرار گرفته است .در اين تحقيق نشـان داده
شده است که مفهوم کانوني در آثار و بيانات واليت فقيه در حوزه تبليغ فرهنگي؛ «تبليغ بـا هـد

اعـتالي

فرهنگي کشور و براساس خودباوري» است و توصيه عملياتي اين تحقيق بـراي سياسـتگـذاران فرهنگـي
کشور اين است که اهتمام و رويکردهايِ اصلي ناظر به «تبليغ فرهنگي» در اين عرصه ،الزم است متکي بـر
مباني و آموزههاي ديني و بهرهمند از الگوي راهبردي بومي ارائهشده ،باشد.
کليد واژهها :الگوي راهبردي ،نظام ،تبليغ فرهنگي ،جمهوري اسالمي ايران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استاد و عضو هيئتعلمي دانشگاه تهران.
 -2دانشجوي دکتري مديريت راهبردي فرهنگـي دانشـگاه عـالي دفـاع ملـي؛ عضـو هـمطـراز هيئـتعلمـي دانشـگاه
صداوسيما؛ نويسنده مسئولmorakabi@iribu.ac.ir:
 -3عضو هيئتعلمي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
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مقدمه
در عصر حاضر اهميت انتقال «پيام» از طريق رسانهها ،بر کسي پوشيده نيست .انتقـال «فرهنـگ»
هم در قالب اين پيامها بر مديريت ذهن و مهندسي شخصـيتِ افـراد و بـر فرهنـگِ جامعـه ،تـأثير
معناداري ميگذارد و از طرفي نيز «نظام فرهنگي»؛ شامل دستگاههايي است کـه در حـوزه فرهنـگ،
داراي کارکردهاي کالنِ پژوهش ،آموز
يکي با «تال

و تبليغِ فرهنگي اسـت 1،کارکردهـايي کـه در دو بخـش؛

فکري و علمي» و ديگري با «زبـان و ابـزار بيـان» انجـام شـده و يافتـههـاي ذهنـي
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انديشهورزان و پيامسازان را به ذهنِ عموم افراد جامعه منتقل ميسـازد و بـراي ايـن منظـور نيـز در
نظامنامة ساماندهي دستگاههاي فرهنگي کشور از دستگاههاي تبليغي فرهنگـيِ متعـددي نـام بـرده
شده که نقشآفريني در اين عرصه را بر عهده دارند .در اين تحقيق ،اجزاي «نظـام تبليـغِ فرهنگـي»
از منظر ابعاد کالن و مؤلفههاي «ساختاري»« ،محتوايي» و «زمينهاي» مـورد شناسـايي و مداقّـه قـرار
گرفته و نسبت به تعيين راهبردهاي «محوري» و مفاهيمِ «شاخص» ،بهمنظور انتقـال و رسـاندن پيـام
«صاحبِ پيام» از طريق بازيگران اصلي و فرعي در نظام تبليغ فرهنگي اقدام شده است؛ بـهگونـهاي
که تبليغي «فرهنگساز» و معطو به «کُنشِ پيـامدهنـده» صـورت پـذيرد و نتيجـه و نشـانة آن در
جامعه و بر آحاد مردم و مخاطب« ،فرهنگ» باشد .به عبارتي در اينجا «تبليغِ فرهنگساز» بـه غايـتِ
«فرهنگ» مورد نظر است ،نه اينکه «تبليغ» ،إستطراداً2در «فرهنگ» به کـار رفتـه و اکثـر اسـتعمالِ آن
در امور ديگري همچون؛ تجارت ،سياست و يا تفريحات باشد.
طرح مسئله
پس از انجام مطالعات و مراجعه به پيشينة تحقيقاتِ موجود در اين عرصه ،بـا تکيـه بـر
عوامل و مؤلفههاي موجود در قالب الگوي سهشاخگي3و با نگاهي به ماهيت و سير تحـول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اقتباس از نظامنامة تدوين نقشة مهندسي فرهنگي کشور ،شوراي عالي انقالب فرهنگي :1390 ،ماده .21
 . 2استِطراد؛ يعني خال

ظاهر و در واقع مقصودي را در بين مقصود ديگر بيان کردن.

 .3الگوي سهشاخگي؛ از مدلهاي منطقي است که مفاهيم ،رويدادها و پديدهها را ميتوان به کمک آن ،از نظـر سـاختار،
محتوا (رفتار) و زمينه (محيط) ،مورد بررسي و تحليل قرار داد .در اينجا منظـور از مؤلفـههـاي سـاختاري دربرگيرنـده
مجموعة روابط منظمِ حاکم بر اجزاي داخلي رويداد است و مؤلفههاي محتوايي کـه کليـة عوامـل مربـوط بـه ترکيـب
نيروي انساني و محتواي رويداد را تشکيل ميدهند .مؤلفههاي زمينهاي هم شامل محيط و شرايط بيروني که سـببسـاز
36

مؤلفههاي رفتاري و ساختاري هستند ،است (ميرزايي.)1390 ،
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مقولة «تبليغ» در دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي تاکنون ،درمييابيم که از نظر عوامـل
و مؤلفههاي «محتوايي»1و با توجه بـه نوسـانات گفتمـاني ،راهبردهـاي تبليغـي در کشـور،
دست خو

تغييراتي رويکردي و بعضاً ماهوي بوده است .آنچنان که در دهة اول انقـالب

و در طول سالهاي دفاع مقـدس ،فضـاي کلـي جامعـه ،در نتيجـة گـرايشهـاي طبيعـي و
اجتماعي مردم ،بهگونهاي مهندسي و راهبري شده بود که گفتمانِ غالبِ جريانهـاي تبليغـي
کشور« ،فرهنگي» بود .در دهة دوم انقالب و با توجه بيشـتر بـه توسـعة اقتصـادي کشـور،
محسوب ميشد و در مواردي نيز موجب شکلگيـري و خودنمـاييِ دوگـانگي ارزشـي ،در
قالب مصر زدگي و تجملگرايي گرديد.
از منظر عوامل «ساختاري»2نيز در حال حاضر عالوه بر مراکـز و دسـتگاههـاي فرهنگـي
دولتي ،واحدهاي متعدد خصوصي و مردمي هم در حوزه انتقال و ابالغ پيامهـاي فرهنگـي،
فعاليت ميکنند که همه داراي کارکرد «تبليغِ فرهنگي» از نوع «فرهنگِ هـد » هسـتند و در
اينجا است که «فرهنـگِ هـد » بايـد در منظومـة طراحـي سـاختار «نظـام تبليـغِ فرهنگـي
جمهوري اسالمي ايران» ،در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند بهصورت يک کلِ منسجم و بـا
نظم و جهتگيري مناسب ،کارکردهاي تبليغي مورد نظر را تأمين نمايند.
از منظر مؤلفههاي «زمينهاي»3هـم  ،امـروز در ميـان مجموعـة دسـتگاههـا و واحـدهاي
فرهنگي-تبليغي ،دستگاه اصلي و واحدهاي پيراموني و سازوکار سببسازي و ارتبـاط بـين
آنها به شکل منسجم و کامل ،مشخص نشده است و تا زماني که ايـن مهـم محقـق نشـود،
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بهتدريج «تبليغهاي تجاري» گستر

يافت کـه ايـن خـود مـوج دومِ جريـانهـاي تبليغـي

نميتوان انتظار داشت که در موقعيتِ «جنگ نرم»4مقابلة انسجاميافتهاي بـا تهـاجم فرهنگـيِ
دشمن صورت پذيرد و نواقص موجود در عرصة «تبليغِ فرهنگي» مرتفع گردد.
به داليل فوق و لزوم استخراج و تدوين تجربيـاتِ گـرانسـنگ و پرفرازونشـيب نظـام،
بهمنظور يکپارچهسازي ظرفيتها و قوتهاي ملي در عرصة «نظام تبليـغ فرهنگـي» ،مسـئله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. Content Factors.
2
..Structure Factors.
3
. Context Factors.
4
. Software Conflict.
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اصلي اين پژوهش ،فقدان الگوي راهبرديِ مدون براي «نظام تبليغِ فرهنگي کشـور» بـوده و
بر اين اساس ،هد

کلي ايـن پـژوهش« ،مطالعـه الگـوي راهبـردي نظـام تبليـغِ فرهنگـي

جمهوري اسالمي ايران ،متناسـب بـا فرهنـگِ انقـالب اسـالمي» در نظـر گرفتـه شـده کـه
دربرگيرنده ابعاد 1،مؤلفهها2و شاخصهاي3نظام مذکور و چگونگي ارتباط بين آنها است.
مباني نظري و ادبيات تحقيق
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در فرازهاي پيشِ رو ،ضمن مفهومشناسي «تبليغ فرهنگي» ،الزاماتِ نگاه نظاممنـد بـه آن
و زيرســاخت مفهــومي و ارکــان و زجــزاي «نظــام تبلي ـغ فرهنگ ـي» بــا رويکــردي نهــادي
بررسيشده و تمهيدات تشکيل الگوي راهبردي و نگاشت نهادي در «نظام تبليـغ فرهنگـي»
تبيين ميگردد.
الف .تبليغ فرهنگی؛ تبليغ فرهنگساز
«تبليغ» و «ابالغ» ،کمي تفاوت معنايي با يکديگر دارند؛ «تبليغ» از بـاب تفعيـل اسـت و
نوعي تثبيت و استمرار در رساندن پيام را بيـان مـيکنـد ،در حـالي کـه «ابـالغ» بـه صـر ِ
گزار ِ پيام گفته ميشود (اعرافي« .)40:1393 ،تبليغ» در واقع يک «ابـزار فرهنـگسـاز» اسـت.
زماني هم که فرهنگ جديدي ايجاد ميشود ،بهسادگي قابل تغييـر نيسـت و بـراي تغييـر و
رشد «نظام فرهنگي» ،نياز به يک برنامهريزي صحيح و تـأمين ابزارهـاي الزم اسـت« .تبليـغ
فرهنگي» در کوتاهترين و صريحترين عبارت؛ به معنـاي إلقـاي آمـوزههـاي يـک «فرهنـگ
خاص» به صاحبان و مخاطبانش و مخاطبانِ «فرهنگهاي ديگر» است و بنابر آنچه در ذيـل
عناوين ساير تبليغها گفته شد ،ميتوان بيان داشت که «تبليغ فرهنگي»؛ تبليغي «فرهنگساز»
و معطو

به «کُنشِ پيامدهنده» است که نتيجـها

«فرهنـگ» اسـت .بـه عبـارتي در اينجـا

تعريفِ «تبليغِ فرهنگساز» به غايتِ «فرهنگ» مورد نظر است ،نه اينکه «تبليغ» ،إستطراداً در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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«فرهنگ» به کار رفته باشد و بيشترين استعمالِ آن در امور ديگري؛ مانند تجـارت ،سياسـت
و يا تفريحات باشد.
«تبليغ فرهنگي» ميتواند بار عظيمي از اطالعات و آموزههـاي فرهنگـي را بـا خـود بـه
همراه داشته باشد و در واقع هر «تبليغ فرهنگي» عالوه بر اطالعرساني ،پيامهاي آموزشي را
نيز به همراه دارد که ممکن است اين پيامها فقط تصوير و يا نماد باشند و الزامي نيست کـه
حتماً اين آموز ها بهصورت شعار يا تيتر ارائه شود (پيروزمنـد« .)18:1384 ،تبليغ فرهنگـي» در
فرهنگي يک جامعة اسالمي ،ملهم از دين و آموزههاي آن است و اگر هم مواردي باشد کـه
بهطور صريح در آموزههاي ديني به آن اشارهاي نشده باشد تا آنجايي کـه بـا اصـول اسـالم
ناسازگاري نداشته باشد ،مورد تأييد است و اگر با روح آموزههاي اسالمي موافقـت نداشـته
و يا در تضاد باشد ،کسي مجاز به تبليغ آن فرهنگ نيست.
ب .نظام تبليغِ فرهنگی
نظام تبليغِ فرهنگي کشور مجموعهاي از دستگاههاي فرهنگي-تبليغي اسـت کـه هريـک
در خود داراي نقش و وظيفهاي مشخص بوده و در تعامل بـا يکـديگر ،هـد

مشـترکي را

دنبال کرده و يک کل منسجم را ميسازند و وظيفـة انتقـال يافتـههـاي فرهنگـي حاصـل از
پژوهش و يافتههاي فرهنگي را از طريق رسانههاي عمومي به مخاطبانِ عام بـر عهـده دارد.

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

يک جامعة اسالمي ،به معناي همـان «تبليـغ دينـي و مـذهبي» اسـت؛ چـرا کـه ارز هـاي

در تبلي ـغِ فرهنگــي «پيــامدهنــده»1و «پيــامگيرنــده»2و «موضــوع پيــام»3نســبتاً عــام اســت.
دستگاههايي  ،مانند صداوسيما ،رسانهها ،سايتهاي عمومي و نشريات مختلـف ،مسـاجد و
هيئت هاي مذهبي ،گرچه بعضاً کارکرد آموز ِ فرهنگي هم دارند ،ولي کارکرد اصلي آنهـا
«تبليغِ فرهنگي» است (شوراي عالي انقالب فرهنگي :1390 ،ماده .)12

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
). Transmitter, Sender (Encoder
2
). Receiver, Consumer (Decoder
3
. Content
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مجموعة «دستگاهها و واحدهاي فرهنگي» که کارکردِ اصلي آنها ،مبتني بر «إلقـاي پيـام
1

فرهنگي» است« ،نظام تبليغ فرهنگي» را تشکيل مي دهند .در يک تقسـيم بنـدي پارسـونزي،
«فرهنگ» تنها يک بخش است در کنار ساير بخش هاي اقتصادي ،اجتمـاعي و سياسـي ،امـا
وقتي ما مي گوييم« :نظام تبليغِ فرهنگي» ،يعني همه بخشهاي آن نظام بايد «فرهنگي» بـوده
و کارکرد تمام نظامات اصلي و خردهنظامها بايد تابع «فرهنگِ مطلوب» باشد و با «مهندسـي
فرهنگي» در قالب ايجاد تغييرات آگاهانه در داده و ستادههـاي زجـزاي ايـن نظـام بـا نظـامِ
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

فرهنگي ،به کارآمدترين اثربخشي در «نظام تبليغِ فرهنگي» دست يابيم و بديهي اسـت ايـن
نظام ،بسته به اهدا ِ خاص فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و يا سياسيا  ،آموزههاي خاص
خود را در جامعه نشر و نفوذ خواهد داد ،آنچنان که غايت مورد نظر در اين تحقيـق ،نيـل
به «فرهنگ انقالب اسالمي» است و در اين مسير الجرم و متناسب با شرايط زمـان و مکـان
و بنا به اقتضائات ميداني ،گاهي تحرکات و فنهاي «تبليغِ فرهنگي» ،جنبـة «آفنـدي»2داشـته
و گاهي تنها از راهبردهاي «پدافندي»3استفاده ميگردد.
در نظامِ تبليغِ فرهنگي ،عالوه بر ضرورت شناسايي «چشمانـداز»« 4،اهـدا »« 5،الزامـات»

6

و «ابــزار»7کــه بــه تناســب «موضــوع»8و «مخاطــب» 9،تعيــين مــيشــود ،شــناختِ هريــک از
مؤلفههاي «ساختاري»« ،محتوايي» و «زمينهاي» در يک چارچوب معيّن و فراگير نيـز الزامـي
است و آنچه البته در ابتداي اين مسير ،براي اين نظام ،مـورد تأکيـد و انتظـار اسـت ،مبتنـي
بودنِ چارچوب و قواعدِ مذکور بر ارز هاي اسالمي و بومي است .دستگاهها و واحـدهاي
تبليغِ فرهنگيِ مخاطبِ اين نظام ،ميتوانند در طراحيِ ساختار و تشکيالتِ خود ،با اسـتفاده
از اصول ،اهدا

و راهبردهاي ارائهشده در اين تحقيق و متناسب با اقتضائات هـر دسـتگاه،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اولويتها و جايگاه تشکيالتي خود را تعريـف و تعيـين نماينـد .بـديهي اسـت رو هـا و
سازوکارهاي بهرهمندي از «دستهبنديهـايِ موضـوعي» و چگـونگي انتخـاب و اسـتفاده از
ساختارها و «بستهبنديهايِ هنري» نيز در ادامه و امتداد طراحيِ اين سـاختار و تشـکيالت،
پيشبيني خواهد شد« .مؤلفههاي محتوايي» يا رفتاري نيز در اين نظام؛ شامل کلية مقولهها و
محورهايي است که محتواي رويداد را تشکيل ميدهند و «محتوا» يا «پيـام» در نظـام تبليـغِ
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،متعلق به «صاحبِ پيـام» اسـت کـه در رزس هـرم نظـام و
نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران« ،نهاد تمرکز» در اين نظام ،محسوب مـيگـردد.
بر اين اساس «مؤلفههاي زمينهاي» نيز در اينجا؛ شامل محـيط و شـرايط بيرونـي اسـت کـه
سببساز و هدايتگرِ مؤلفههاي محتوايي و ساختاري است و مقولهها و محورهـاي اصـليِ
پيادهسازي و نظارت و ارزيابي را شامل ميشود.
ج .زيرساخت مفهومیِ نظام تبليغ فرهنگی
با عنايت به مباحث فوق و لزوم شناسايي و تبيين ابعاد مفهومي و مصداقي و الزامات يـا
مغزافزار «نظام تبليغ فرهنگي» و هد هاي مورد نظر در مطالعه «الگوي راهبردي نظام تبليـغ
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» ،ابتـدا و بـهعنـوان نقطـه عزيمـت و اتکـاي بحـث ،بايـد
مشخص شود که مبنـاي «نظـام تبليـغ فرهنگـي» براسـاس چـه «مقيـاس» و چـه «محـدوده

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اصليترين جايگاه حاکميتي کشور قرار داشته و در مقابل لزوم مبادرت به «تکثّر نمادين» در

موضوعي» شکل گرفته است:
جدول  :1مبنا و زيرساخت مفهومی نظام تبليغ فرهنگی ج.ا.ا (منبع :محقق)

ملی
مقياس

مبنای دانش
مبناي منش

منطقهای

مبناي بينش

جهانی
خُرد

توسعهای
موضوع
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از آنجا که مطالعه «نظام تبليغ فرهنگـي» در مقيـاس ملّـي و بـراي جمهـوري اسـالمي ايـران
صورت ميپذيرد ،پس موضوع آن ،خُرد محسوب شـده و مبنـاي ايـن نظـام؛ «دانـش» اسـت و
بنابراين مجموعهاي از دادهها و اطالعات ،راجع بـه رويـههـا ،دسـتورالعملهـا ،چـارچوبهـا و
بايدها و نبايدها را در بر خواهد گرفت و نکته مهم در اينجا؛ تعريـف و تبيـين «مبنـاي» طراحـي
الگوي راهبردي نظاممندي براي «تبليغ فرهنگـي در جمهـوري اسـالمي ايـران» اسـت کـه بايـد
بهصـورت دقيـق و مطـابق جـدول فـوق در نظـر داشـت کـه «مبنـاي» آن در چـه «مقيـاس» و
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

«موضوعي» تعريف شده است.
د .ارکان «نظام تبليغ فرهنگی»
«نظام تبليغ فرهنگي» در ابعاد «سختافزاري» و «نرمافـزاري» و نيـز بـا اذعـان بـه لـزوم
برخورداري از بعد انفکاکناپذير «مغزافزار» که از الزامـاتِ مفـاهيم و مصـاديق آن اسـت و
مطابق (شکل  )1شامل ارکاني است که بخشهاي عمده و اصلي يک نظـام از آن بهـرهمنـد
است .عناصر داخلي و تشکيلدهندة هر رکن هم خود جزئي از آن رکن و بالطبع جزئـي از
«نظام تبليغ فرهنگي» محسوب ميشود و عبارت است از:
 .1هد

تبليغ فرهنگي

 .2رو

تبليغ فرهنگي

 .3ابزار تبليغ فرهنگي

 .4محتوا و موضوع آن

 .5مُبلّغ در اين نظام

 .6مخاطبِ اين نظام

شکل  :1ارکان و أجزای نظام تبليغ فرهنگی (منبع :محقق)
42
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در «نظام تبليغ فرهنگي» ارتباط مخاطب با ساير زجـزاي نظـام ،از انـواع روابـط مزبـور،
پيچيدهتر است ،بهطوري که ارزيابي اين ارتباط ،مسـتلزم بررسـي همـهجانبـهاي از زجـزاي
«نظام تبليغ فرهنگي» است .نظام فکـري و عقيـدتي مبلّـغ و مخاطـب بـر تمـام زجـزاي آن،
اثرگذارند و اثربخشي آن نظام و ميزان تحقق هد  ،در گرو همراهي و سازگاري تمام زجزا
در قالب يک نظام فکري و ايدئولوژيکي است (صالحنيا.)1393 ،

رويکرد نهادي؛ يکي از سه رويکرد1نظريههاي مربوط به جنـبشهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي
است و در حال حاضر «رويکرد نهادي»؛ شامل مجموعهاي از نظريههـايِ نظريـهپردازانـي ،ماننـد
السون 2،زالد 3،مککارتي 4،تيلي 5،تارو 6،فريمن 7،إسنو8اسـت .ايـن پـژوهش نيـز بـا مـرور نظريـات
مذکور و با تکيه بر تجربياتِ جمهوري اسالمي ايران در حوزههاي فرهنگي ،به دنبال آن است تـا
مهم ترين عوامل مؤثر بر الگوي راهبردي نظـام تبليـغ فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران را بـا
رويکرد نهادي و از منظر مؤلفههاي ساختاري ،محتوايي و زمينهاي9در قالب الگوي سـهشـاخگي
شناسايي کند و با عنايت به عرصههاي گوناگون «نظام تبليغ فرهنگي» در اين تحقيق تال
است تا محوريترين موضوعهاي مرتبط بـا ايـن نظـام کـه همانـا «پـژوهش ،آمـوز

شـده
و تبليـغِ

فرهنگي»10است ،مورد واکاوي و تحليل قـرار گيـرد .هـم «نهـاد» و هـم «نظـام» سـاختار و نظـم
معيني را براي روابط و کنش متقابل بين انسانها تنظيم ميکننـد و از سـامانههـاي بـاز اجتمـاعي

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ه .رويکرد نهادی «نظام تبليغ فرهنگی»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نظريههاي مربوط به جنـبشهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي در سـه رويکـرد «نهـادي»« ،رفتـارگرايي» و «جامعـة مـدني»
طبقهبندي ميشوند.
2
. Mancur Lloyd Olson, Jr.
3
. Mayer Nathan Zald
4
. John McCarthy
5
. Charles Tilly
6
. Sidney Tarrow
7
. Jo Freeman
8
. David A. Snow
 .9مفهوم «زمينهاي» در نظرية سيستمي ،معادل و متراد

مفهوم «محيطي» است.

 .10اقتباس از نظامنامة تدوين نقشة مهندسي فرهنگي کشور ،شوراي عالي انقالب فرهنگي :1390 ،مادة .21
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محسوب ميشوند که براي بقاء ،خود را با تحوالت محيطي تطبيق ميدهند .اصـوالً بحـث نهـاد
در مباحث نظاممند ،نگر

به نظام بهعنوان سيستم باز است .مطـابق ايـن نگـر « ،نهـاد» نظـامِ

ارز مداري است که متناسب با ارز هاي جامعه شکل ميگيرد .با وجـود تشـابه بـين نهـاد و
نظام ،اين دو با هم تفاوتهايي نيز دارند .نهادها انعطا پذير ،ارز مدار و نيازمـدار هسـتند ،در
حالي که نظامها ،ابزارگرا و فنمدارند و ميکوشند بهطور عقاليـي و محاسـبهشـده عمـل کننـد.
نهادها نسبت به نظامهـا از پايـداري و ثبـات بيشـتري برخوردارنـد و اصـوالً نظـامهـا در درون
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

زمينههاي نهادي شکل ميگيرند و انشعاب مييابند.
بنابراين و با عنايت به مقايسة مورد اشاره در خصوص نهاد و نظـام ،بـديهي اسـت کـه
«نظام تبليغ فرهنگي» نيز زماني ميتواند «نهاد» شود که در طي فرآيند تکاملي خـود ،بتوانـد
رفتارهاي فرهنگي و تبليغي را در خود نهادينه سازد.
و .نگاشت نهادی1در نظام تبليغ فرهنگی
با گذشت زمان و افزايش پيچيدگي فناوريها و محـيطهـاي تعـاملي ،نظـامهـا بـراي انجـام
صحيح مأموريت خود ،ناگزير از همکاري با يکديگر هستند .بهطور معمول هر نظامي با چنـدين
نظام ديگر مرتبط است ،آنچنان که گويي در داخل يک شبکه ارتباطي قـرار گرفتـه اسـت .ايـن
شبکهها در کنار هم ،نظامهاي مختلف را تشکيل ميدهند و اين ارتباطـات ،نظـام همکـاريهـاي
فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،علمي و يا فني ناميده ميشوند« .نگاشت نهـادي چـارچوبي اسـت
که با نمايي ساده و جامع ،وضعيت موجود يک نظام را نشان ميدهد که با بررسـي آن مـيتـوان
وضعيت زجزاي آن نظام و روابط ميان آنها را شناسايي و تحليل نمود»(محمّـدي .)96:1390 ،بـديهي
است اين نگاشت نهادي ،پيشنياز هرگونه سياستگـذاري ،شـناخت وضـعيت موجـود و درک
شکا هاي فعلي با وضعيت مطلوب است و در تدوين سياستهاي نظـام تبليـغ فرهنگـي بايـد
دقت شود که تمام زيرنظامها و اجزاي الزم ،موجـود باشـد و روابـط و تعـامالت مناسـبي ميـان
آنها برقرار گردد کـه بـراي ايـن منظـور چـارچوب خاصـي نيـاز اسـت کـه اوالً کارکردهـا و
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فعاليتهاي الزم را فهرست کند ،دوم اينکه دستگاهها و نهادهاي فعال در حـوزه تبليـغ فرهنگـي
مشخص شود و در مرحلة سوم؛ ارتباط بين آنها ترسيم و تبيين گردد.
بر اين اساس؛ «نگاشت نهادي در نظام تبليغ فرهنگي» عبارت است از :تقسيم کار ملّـي در
زمينة پژوهش ،آموز

و تبليغِ فرهنگي ،بهگونهاي که ضمن تعيين و تبيين نقش هـر دسـتگاهِ

فرهنگي در سطوح گوناگون فرهنگ و مـديريت فرهنگـي ،مسـئوليت آنهـا را در خصـوص
وضعيت و اليههاي فرهنگ و نحوة تعامل آنها با ديگر نهادهاي و مراکز فرهنگـي ،مشـخص
دستگاههاي فرهنگي يا مهندسي فرهنگـيِ نظـام فرهنگـي محسـوب شـده و نگـاره يـا نقشـة
جانماي دستگاههاي فرهنگي را به دست ميدهد .نگاشت نهادي در نظام تبليغ فرهنگي؛ نقشـة
راهنمايي خواهد بود که در ترسيم نقشة آمايش دستگاههاي فرهنگي کشور در گسترة جغرافيـا
و در بازة زماني معين به کار گرفته ميشود» (شوراي عالي انقالب فرهنگي :1390 ،ماده .)21
ز .شکلگيری الگوی راهبردی
فورســتر1980(1م) در راســتاي ترســيم «الگــوي راهبــردي» يــک گــام قبــلتــر از
تقسيمبنديهاي معمول را مورد توجه قرار داده و در ابتدا به تقسيمبندي «الگو» به دو دسـتة
کلي «عيني»2و «ذهني»3معتقد است ،انقسامي شـبيه آنچـه مـا آن را در فلسـفه اسـالمي هـم
داريم ،چه اينکه از مهمترين شرايط تقسيم ،آن است که تمام اقسام در مَقسَم گنجانده شود،

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ميسازد « .نگاشت نهـادي در نظـام تبليـغ فرهنگـي؛ آخـرين مرحلـة تهيـة طـرح سـاماندهي

بهطوري که تقسيمِ مورد نظر ،جامع افراد و مانع زغيار باشد ،ماننـد «تقسـيم ثُنـائي»4و دَوران
اشياء و ذوات بين دو بُعد «مفهوم و مصداق» ،يا «نفي و اثبات» و يا «عين و ذهن» تا جـايي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
). Jay Wright Forrester (Professor at the MIT
2
. Objective
3
. Subjective
 .4تقسيم ثُنائي يا حَصر دو وجهي :در اين رو  ،تقسيم بهصورت دَوَران ميان نقيضان اسـت و چـون اجتمـاع و ارتفـاع
دو نقيض عقالً محال است ،اقسام هميشه مباين با هم بوده و تقسيم همواره جامع افراد و مانع اغيـار خواهـد بـود و در
تقسيم ثُنائي هميشه تعداد اقسام دوتا است ،مگر تقسيم ادامه يابد و هريک از طرفينِ نفي و اثبات ،دوباره تقسيم شود و
به همين ترتيب و با انجام هر تقسيم ،يک قسم بر تعداد اقسام افزوده ميشود.
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که ديگر قابليت تقسيم وجود نداشته باشد .بديهي است که ابعاد بـهدسـتآمـده« ،تضـاد» را
نسبت به يکديگر در ذات خود به همراه دارند ،تضادي که مکمل و الزمه ديگري است ،بـه
وجهي که عليرغم تقسيم وجود به عيني و ذهني که دو وجود را قسيم هم قـرار مـىدهـد،
ولي منافاتي متصّور نيست که دو قسيم مزبور ،به دو اعتبار در يـکجـا جمـع شـوند ،بلکـه
ارتفاع هر دو محال است؛ بر همين اساس الگوي مختارِ پژوهشـگر نيـز بـراي بيـان و ارائـه
«الگوي راهبردي مفهومي» در اين تحقيق براي «نظام تبليغ فرهنگي» ،بهـرهمنـديِ تلفيقـي از
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

چارچوب نظري فورستر و الگوي سه شـاخگي اسـت کـه البتـه شـايان ذکـر اسـت کـه در
خصوص الگوي سهشاخگي نيز به نظـر مـيرسـد ميرزايـي ( 1390ه ) .آن را بـا نگـاهي
جامعنگر و راهبردي به «الگوي وايزبورد»1976(1م) تدوين و ارائه کرده است.
در مطالعه و ساخت «الگوي راهبردي» براي نظام تبليغ فرهنگي ،در درجه اول بايد زجزا
و عوامل و مؤلفههاي شکل دهنده و مؤثر «نظام تبليغ فرهنگي» را شناخت و سپس ارتباطات
آن ها را با توجه به اهدا

مورد نظر ،مشـخص کـرد و ايـن الگـو بايـد ابعـاد ،مؤلفـههـا و

شاخصهاي آن را چنان به هم ارتباط دهد تا اهدا

نگاشتهشده ،حاصل آيد.

ح .الگوی راهبردیِ نظام تبليغ فرهنگی
الگوي راهبردي؛ نمونهاي ذهني و انسجاميافته از زجزا و عناصر تشکيلدهندة يـک پديـده
راهبردي و چگونگي روابـط آن زجـزا بـا يکـديگر اسـت (سـلماني .)14:1388 ،از منظـر الگـوي
سهشاخگي؛ شالوده «نظام تبليغ فرهنگي»؛ شامل مؤلفههاي سهگانة «سـاختاري»« ،محتـوايي» و
«زمينهاي» است و الگوي راهبردي نظام تبليغِ فرهنگي بهمنزلة يک نقشة کـالن و راهبـردي در
عرصة فرهنگ کشور است که با شناسايي عوامل و مؤلفههايِ ساختاري ،محتـوايي و زمينـهايِ
مؤثر در «نظام تبليغِ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» ،ارتباط بين آنها را نيـز تبيـين مـيکنـد.
اين الگو ،چشمانداز نيست ،اما راهگشاي ترسيمِ چشماندازِ فعاليـتهـا و تـدابير عرصـة تبليـغِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1
. The Marvin Ross Weisbord Six-Box Model (Weisbord's Model). The Six-Box Model
;is comprised of the following components (boxes): Purposes; Structure; Relationships
Rewards; Leadership; Helpful mechanisms.
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فرهنگي است .برنامه و نقشة راه هم محسوب نميشود ،اما هدايتکننـدة تـدوينِ برنامـههـاي
کالن و راهگشايِ ترسيم نقشة راهِ «نظام تبليغِ فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران» اسـت و نيـز
پژوهشي در بابِ مباحث فلسفي و علميِ «تبليغِ فرهنگي» نيسـت ،بلکـه ضـمن طـرح مبـانيِ
نظريِ راهگشا ،ضرورتها و اولويتهايِ عرصة «تبليغِ فرهنگي» را بـراي مخاطـب خـود کـه
همه نهادها ،دستگاهها ،مجموعههاي دولتي و مردمي و گروههاي تأثيرگذار و مرجع ،بـه ويـژه
سياستگذاران ،مديران ،برنامهريزان ،کارگزاران ،فعاالن عرصـههـاي «تبليـغِ فرهنگـي کشـور»
«نظام تبليغِ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» کـه برانگيزاننـده و الهـامبخـش ،فرهنـگسـاز و
جهتدهندة تدابير و فعاليتهاي «تبليغِ فرهنگي» ،در نيل به همسويي و تعالي آحـاد جامعـه و
«جبهة فرهنگي انقالب اسالمي» ذيل «گفتمان انقالب اسالمي» است.
ط .چارچوب نظری تحقيق
در اين تحقيق چارچوبِ نظري طراحيشده براي الگوي راهبردي نظـام تبليـغ فرهنگـي
کشور ،از دو بخش کلي تشکيل شده است .بخش اول شامل مؤلفههاي سهگانه و محورهاي
راهبردي الگو است و بخش دوم حاوي عوامل زمينهساز و هدايتگر براي تمهيد و طراحي
الگو است .بخش مؤلفهها و محورهاي راهبردي الگو ،خود از دو الية متداخل ،حول محـور
«نظام تبليغ فرهنگي» تشکيل شده است .الية اول نشاندهنده ابعاد ثُنائي اين نظام اسـت کـه

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

هستند ،ترسيم ميکند و به عبارتي الگويي تبييني و تجويزي است ،ناظر به بنيـانهـا و عناصـر

شامل «بُعد نظري و نرمافزاري» و «بُعد عملي و سختافزاري» است .الية دوم شامل معرفـي
مؤلفههاي سهگانة اين نظام است که شامل مؤلفههاي «محتـوايي»« ،سـاختاري» و «زمينـهاي»
است و تمهيدي براي معرفي و تبيين محورهاي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي کشور است.
بديهي است مؤلفهها و محورهاي راهبرديِ الگوي نظام تبليغ فرهنگي کشـور بـر مبنـاي
يکسري عوامل زمينهساز و هدايتگر ،معين شدهاند .عوامل زمينهساز و هدايتگـر مـذکور
که الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي بر مبناي آنها شکل گرفتـه ،عبـارتانـد از :گفتمـان
واليت فقيه ،اسناد باالدستي به همراه نتايجِ حاصل از مطالعـه ادبيـات تحقيـق ،نظريـههـا و
تجارب نظام در عرصة تبليغ فرهنگي.
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مقولهها و مفاهيمِ شاخص اخالقي و قرآني نيز بـهعنـوان يـک چـارچوب نظـري دينـي
پيرامون ظرافت ها و فنون «نظام تبليـغ فرهنگـي» از نگـاه قـرآن کـريم در تـدوين «الگـوي
راهبردي نظام تبليغ فرهنگي» در ادامه مباحث مطرح شده است و براساس همين چارچوب
شيوههاي تبليغ فرهنگي در اسالم با استناد به آيات و روايات ،در قالب يافتـههـاي تحقيـق،
تحت عناوين و محورهاي پنجگانة زير بيان شده است:
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

شکل  :2محورهای پنجگانة چارچوب دينی تبليغ فرهنگی (منبع :محقق)

روششناسي تحقيق

1

از آنجا که اين پژوهش به دنبال « مطالعـه الگـوي راهبـردي نظـام تبليـغ فرهنگـي» و
شناخت مؤلفه ها و گويه هاي مناسب و سنجش اثر آن ها در الگويي بومي را دنبال ميکنـد
و نيز با عنايت به ماهيت و ويژگي اهدا

و سؤاالت تحقيق که بايد منطبق بر آموزههـاي

دين مبين اسالم و متناسب با مقتضـيات جمهـوري اسـالمي ايـران باشـد ،يـک پـژوهش
«توسعهاي»2است.
امروزه عـالوه بـر پـارادايمِ3مرسـومِ تحقيقـات کـه مبتنـي بـر اصـالت تحصّـلي يـا
اثبات گرايي4است ،بهره گيري از پارادايم هاي ديگري نيز مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.
در حال حاضر براي شناسايي مسائل و مشـکالت نظـام هـا و دسـتگاه هـاي فرهنگـي و
اجتماعي ،به طور اعـم و محـيط هـاي رسـانه اي و تبليغـي بـه طـور زخـص ،اسـتفاده از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رو هاي مبتني بر ترکيبي بودن پارادايم هاي تحقيق از اهميت برخوردار است ،زيرا بـا
توجه به ماهيت پيچيدة نظام ها و محـيط هـاي مـذکور ،نمـي تـوان تنهـا بـه اسـتفاده از
رو هاي کمّي1و يا کيفي 2اکتفا کرد و به شناخت کافي نسبت به موقعيـت هـاي معـين
دست يافت .در پژوهش حاضر نيز با عنايـت بـه لـزوم در اختيـار بـودن هـر دو نـوع
داده هاي کمّي و کيفي؛ «رو هاي پژوهش ترکيبـي»3از نـوعِ «اکتشـافي»4بـا اسـتفاده از
طرحِ «تدوين ابزار گردآوري داده ها»5مورد استفاده قرار گرفت .بر اين اساس در بخـش
مبناي پارادايم «فرا اثبات گرايي»6اجرا شد؛ برداشت شرکت کنندگان از بايسته هاي «نظـام
تبليغ فرهنگي» و درک و بيان حقيقت آن ،به مراتب بيشتر از آنچه در پژوهش هاي سنتي
با پارادايم اثبات گرايي مطرح مي شـود ،دخالـت داده شـد و در بخـش دوم؛ يافتـه هـاي
تحقيق با «تحقيق پيمايشي»7که رويکردي کمّي است ،مورد ارزيابي قرار گرفت.
قلمرو موضوعي اين تحقيق در حوزه «نظامِ تبليغِ فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران» و
زيرنظامهاي مربوطه است و تأکيد ايـن نوشـتار در مبـاني ،مبتنـي بـر «ارز هـاي انقـالب
اسالمي» است و در حوزه فرهنـگ نيـز از ميـان سـطوح و عرصـههـاي آن؛ «حـوزه تبليـغِ
فرهنگي» مطمح نظر اين جستار است .به عبارتي در مطالعـه و طراحـي «الگـوي راهبـردي
نظام تبليغ فرهنگي» ،بهنوعي «منطق تبليغ و رسانهاي کردن نظـام فرهنگـي» و «نظـام تبليـغِ
مهندسي فرهنگي کشور» مورد نظر است.

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اول مقاله که مرحلة شناسايي و تعريف بايسته ها است ،بـا رو

پـژوهش کيفـي و بـر

در اين پژوهش با توجه به بهرهبرداري از «رو هاي پژوهش ترکيبي» و در اختيار بودن
هر دو نوع دادههاي کمّي و کيفي ،جامعة آماري8اين تحقيق ،به شرح زير بود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. Quantitative Methods
2
. Qualitative Methods
3
. Mixed Methods Research
4
. Exploratory Mixed Methods
5
. Plan Data Gathering Instruments
6
. Post-Positivism & ultra-Positivism.
7
. Survey Research
8
. Population
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نمونهگيري1در مرحلة کيفي اين تحقيـق ،بـا رو

«هدفمنـد»2صـورت گرفـت و رو

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

نمونه گيري اين تحقيق در مرحلة کمّي« ،تصادفي»3بود .دليل استفاده از نمونهگيري تصـادفي
نيز آرايش متنوع گروهها و دستگاههاي اصلي و فرعي در نظام فرهنگي بود که بهناچار براي
انتخاب اعضاي نمونه در مرحلة اعتبارسنجي کمّي ،از اين رو

و نيـز شـيوة نمونـهگيـري

طبقهاي چندمرحلهاي استفاده شد .در اين تحقيق با عنايت به برآورد تعداد  310نمونه و بـا
توجه به حدود  97درصد نرخِ بازگشت ،تعـداد  300پرسـشنامـه4تکميـلشـده بـه محقـق
تحويل گرديد و در تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت.
براي گردآوري دادههاي تحقيق ،دو رو

«کتابخانهاي» و «ميـداني» وجـود دارد کـه در

اين تحقيق براي دستيابي به دادههاي مورد نظر ،از هر دو رو

استفاده شد .از سويي چـون

هم گردآوري دادههاي کمّي و هم گردآوري دادههاي کيفي مورد توجه قرار داشت ،بنابراين
از ابزارهاي کيفي ازجمله مصاحبه و رو

«توافـق جمعـي دلفـي»5و هـم ابزارهـاي کمّـي،

مانند پرسشنامه استفاده شد .براي گردآوري اين دادهها در بخش کيفيِ پژوهش با تعـدادي
از خبرگانِ علمـي و سياسـت گـذاران عرصـة فرهنـگ و رسـانه در حـوزه تبليـغ فرهنگـي
«مصاحبه عميق»6انجام شد و سپس نتايج حاصل با استفاده از «تکنيک دلفـي»7در دو مرحلـه
به تأييد مصاحبهشوندگان رسيد .همچنين در مرحله کمّي ،پرسشنامهها به رو

نرمافزاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1
. Sampling Method
2
. Purposive Sampling
3
. Random Sampling
4
. Questionnaire
5
. Delphi Consensus
6
. In-depth Interview
7
. Delphi Technique
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در ميان نمونه انتخابي از جامعة آماري توزيع شد و در نهايت ،پرسشنامههايِ تکميـلشـده
از طريق درگاهِ خروجي نرمافزارِ مورد استفاده به محقق تحويل گرديد.
تحليل دادهها1و يافتههاي تحقيق
الف) در بخش تحليل دادههاي کيفي2ايـن تحقيـق؛ بـراي تحليـل آمـوزههـاي قرآنـي و
طبقهبندي مقوله هاي آيات مرتبط با موضوع پژوهش و شناسـايي مفهـومسـازيهـاي قـرآنِ
و با بهره گيري مفهومي و مستقيم از آنها ،تعدادي مقولة فرعي ،بهعنـوان مفـاهيمِ شـاخص
قرآني در موضوع تبليغ ،شناسايي و استخراج گرديد« .نخستين مشکلي کـه مـا را از تحقيـق
موضوعي در قرآن کريم بازميدارد ،آن است که وقتي موضوعي برايمـان مطـرح مـيشـود،
نميدانيم به کدام آيات يا سورههاي قرآن مراجعه کنيم؟ و با چه معيـاري تشـخيص بـدهيم
که کدام آيات قرآن با موضوع ما در ارتبـاط اسـت؟ راه حـل ايـن اسـت کـه ابتـدا عنـوان
موضوعمان را با دو سه کلمه مشخص کنيم .بعد کلمات تشکيلدهندة عنوان موضـوعمان را
با استفاده از «معجم المفهرس» بر قرآن عرضـه کنـيم .اگـر يـک کلمـه يـا بيشـتر از عنـوان
موضوعمان ،عيناً يا بهصورت کلمات همخانواده در قرآن مجيد به کار رفته باشـد ،راه ورود
خودمان به قرآن را پيدا کردهايم» (لسانيفشارکي .)6:1389 ،الزم به ذکر است براي مقولهبنـدي و
تدوين موارد مذکور ،عالوه بر بهـرهگيـري از ترجمـه3و تفسـير قـرآن کـريم ،از مطالـب و

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

کريم در راستاي توفيق و کارآمدي «نظام تبليغ فرهنگي» ،مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت

راهبريهاي مفيد کتابِ قرآن و تبليغ (قرائتي )1391 ،نيز بهرهبرداري الزم صورت گرفت و طي
چند مرحله تمام آيات مرتبط با موضوع تحقيـق بـا رو

ذکرشـده ،فـيشبـرداري و مـورد

استفاده قرار گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. Data Analysis
2
. Qualitative Data Analysis
 .3با عنايت به اهميت اين بخش و إبتناء آن بر ترجمة آيات مورد بحث ،سعي شد عالوه بـر روال معهـود ايـن پـژوهش
در استفاده از ترجمة آيت اهلل مکارم شيرازي ،براي اتقان بيشتر از ترجمة آقايـان انصـاريان و فوالدونـد نيـز در مـواردي
بهرهبرداري شود.
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در ادامــه قســمت تحليــل دادههــاي کيفــي؛ اعــم از بيانــات و رهنمودهــاي واليــت فقيــه و
مصاحبههاي پژوهش ،از رو

«تحليل محتوا»1استفاده شد« .رو

تحليل محتوا موقعي بـه کـار

ميرود که خواسته باشيم يک نوشته يا گفتهاي را که ضبط شده ،از لحاظ رخداد و تعـداد تکـرار
مقولهها يا پيشامدهاي خاص ،نظرات يا رفتارهاي مصاحبهشونده ،تحليل کنـيم»(هـومن.)147:1394 ،
«توافق جمعـي دلفـي»2هـم اسـتفاده شـد.

در سطح کيفي عالوه بر رو

تحليل محتوا ،از رو

تکنيکي که بهعنوان يک رو

تجربي معتبر بـراي دسـتيابي بـه توافـق جمعـي ،هنگـامي مـورد

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

استفاده قرار ميگيرد و در بخش اجرا و بهرهگيري از تکنيک دلفي ،پس از تعيين فراوانـي دادههـا
از «آزمون دوجملهاي»3براي تعيين معناداريِ فراواني هريک از مؤلفههاي پژوهش استفاده شد.
ب) رو

تحليل دادهها براي دادههاي کمّي4اين پژوهش با استفاده از آزمـونهـاي زيـر

در دو سطح آمار توصيفي5و آمار اسـتنباطي6اسـتفاده شـد .در سـطح آمـار توصـيفي ،بـراي
توصيف دادهها ،از شاخصهـاي گـرايش «مرکـزي»7و «پراکنـدگي»8بهـره گرفتـه شـد و در
سطح آمار استنباطي براي تحليل گويههاي ذيل سؤاالت اول تـا چهـارم از «تحليـل عـاملي
اکتشافي»9و «تحليل عاملي تأييدي»10اسـتفاده شـد و بـراي تحليـل بقيـه و محاسـبة ضـريب
وزني11و اهميت هريک از گويهها و مؤلفهها ،از رو

«رگرسـيون چنـد متغيـره»12کـه بـه آن

ضريب يا وزنهاي بتا13گفته ميشود ،استفاده شد و همچنين براي تحليل يافتههـاي حاصـل
از دو مرحله اجراي تکنيک دلفي ،از آزمون دوجملهاي استفاده شد و با توجه به محافظهکار
بودن نتايج آزمون دوجملهاي ،بهجاي  α=0/05مقدار  α=0/10در نظر گرفته شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1
. Content Analysis
2
. Delphi Consensus
3
. Binomial Test
4
. Quantitative Data Analysis
5
. Descriptive Statistics
6
. Inferential Statistics
7
. Central Tendencies
8
. Distribution Tendencies
9
). Exploratory Factor Analysis (EFA
10
). Confirmatory Factor Analysis (CFA
11
. Weight Factor
12
. Multiple Regression
13
. Beta Coefficient
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الف .واکاوی و تحليل دادههای قرآنی
در هر مرحله از «رو هاي پژوهش ترکيبي» ،شيوة متناسب با جنسِ دادههاي تحقيـق و
موضوع و هد

آن بخش ،انتخاب ميشود .در بخش دادههـاي کيفـي دينـي و قرآنـي ايـن

تحقيق ،همان گونه که مطرح شد ،امکان استنباط و کشف مقولهها و مفاهيمِ مطلـوب «تبليـغ
فرهنگي» از منظر آموزه هـاي دينـي و قرآنـي فـراهم شـد .بـه ايـن منظـور و بـراي فهـم و
طبقهبندي مقولههاي آيات مرتبط با موضوع پژوهش و شناسـايي مفهـومسـازيهـاي قـرآنِ
بهره گيري از رو

تدبّرِ موضوعي در قرآن ،تعداد  218آيه مرتبط با موضوعِ تحقيـق ،مـورد

مطالعه و بررسي قرار گرفت و با بهرهگيري مفهومي و مستقيم از  94آيه ،تعداد  130مقولـة
فرعي ،به عنوان مفاهيمِ شاخص قرآني در موضـوع تبليـغ ،شناسـايي و در قالـب  56مقولـة
اصلي ،طبقهبندي و عنوانبندي گرديد.
پس از فهم و طبقه بنـدي مقولـه هـاي آيـات مـرتبط بـا موضـوع پـژوهش و شناسـايي
مفهــومســازيهــاي مــذکور ،بــراي کدگــذاريِ محــوري ،پيون ـد بــين کــدهاي حاصــل از
مقولهبنديهاي اصلي و فرعي از طريق توسعة محورهـاي راهبـردي و تعيـين و اختصـاص
مقولههاي فرعي به آنها مشخص شد .در اين مرحله هريـک از کـدها بـهدسـتآمـده از
مقولههاي فرعي ،صرفاً در قالب يک کدِ راهبردي ،طبقهبندي شد که بيشترين ارتباط منطقي
را با دادههايي که مقولههـاي موجـود ،نمايـانگر آن اسـت ،داشـت .در ايـن گـام  130کـد

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

کريم در راستاي توفيق و کارآمدي «نظام تبليغ فرهنگي» ،با عنايت به علم سورهشناسي و بـا

استخراج و ويرايششده فوق ،بدون احتساب مفاهيم تکراري ،به تعداد  111مفهومِ شاخصِ
مستخرج از آيات مرتبط با موضوع «تبليغ» ،شناسايي شـد و در قالـب الگـوي سـهشـاخگي
طبقهبندي و در سه جدول زير ،به تفکيک محورها سازماندهي شد:
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جدول  :2جمعبندی مقولههای فرعی و مفاهيمِ شاخص محتوايی قرآنی

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

54

احترام به افکار عمومي

پناه بردن به خدا از اهل شر و مکر

کمک خواستن از خدا

اشاره به مشترکات اديان

تأکيد بر توحيد

لزوم رسيدگي به مشکالت مردم

اعالم برائت از دشمن

تبليغ؛ دعوت به خدا است

لزوم مرزبندي با دشمن

افشاي توطئههاي دشمن

تقويت قدرت تعقل مخاطب

مبلّغ بايد بشير و نذير باشد

امانتداري در تبليغ

تکيهگاه مبلغ ،خدا است

مبلّغ بايد به گفتههايش عمل کند

ايجاد تزلزل در پيروان دشمنان

تواضع در برابر اهل ايمان

مبلّغ در عمل ،پيشتاز است

ايستادگي و مقاومت

توجيه جانشين

مبلّغ؛ سرمشق مخاطب است

برخورد صحيح و مناسب

جانشينپروري

معرفي بدترين الگو

بزرگداشت اهل ايمان

خيرخواهي در تبليغ

معرفي بهترين الگو

بيان و آگاهي نسبت به نعمتها

داستان راستان

معرفي جانشين

بيزاري جستن از بدها و بديها

دعوت به نعمتها و عمل صالح

موضعگيري در برابر دشمن

بينيازي از خلق

دنيا مزرعه آخرت

مهرباني با دوستان

پرهيز از ادعاي بيجا

دوست داشتن مخاطب

مهرباني با مخاطب

پرهيز از تندي و خشونت

رساندن پيامهاي خدا

هد

در تبليغ ،خدا است

پرهيز از دعوت به غير خدا

شُــکر

هد

انجام وظيفه است نه اثرگذاري

پرهيز از عمل خودسرانه

طرد اهل ايمان ،ستم است

پرهيز از نااميدي

قاطعيت با دشمن

جدول  :3جمعبندی مقولههای فرعی و مفاهيمِ شاخص ساختاری قرآنی
استدالل و پند نيکو

پرهيز از زيادهگويي

فصاحت در تبليغ

استفاده از پيام قابل فهم

پرهيز از سخنان دو پهلو

مثالهاي متناسب

بشارت و إنذار تاريخي

پرهيز از عجله

محکم و منطقي

به در گفتن تا ديوار بشنود

پرهيز از کلمات نامأنوس

مشورت با مخاطب

به قضاوت طلبيدن وجدان مخاطب

تحريک عاطفه براي دوري از بدي

مقايسة تاريخي

بهرهگيري از الگو در تبليغ

تداوم پيام

مقايسة حق و باطل

بهرهگيري از هنر نمايش

تشبيههاي قابل فهم

مقايسة درست و نادرست

بيان اميدبخش

تشويق و تهديد توزم

مقايسة نور و ظلمت

بيان تدريجي و گامبهگام

تکرار مفيد

نرمي و ماليمت در تبليغ

بيان در فرض مخالف

تلقين مخاطب

وضوح بيان

بيان در قالب داستان

سؤال از باورهاي طبيعي مخاطب

همراهي پيام با زمري بهيادماندني

بيان ساده و روان

شبيهسازي

يادآوري رويدادهاي تاريخي

بيان عبرتآموز

صراحت لهجه

يادآوري نعمتها

بيان غير مستقيم

طرح سؤال در تبليغ
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جدول  :4جمعبندی مقولههای فرعی و مفاهيمِ شاخص زمينهای قرآنی
ابراز همتايي با مخاطب

توجه متقابل

عدم اظهار فضل

استدالل پس از زمينهسازي

جديت در انجام دستورات الهي

عدم درخواست مزد از مخاطب

اولويت تبليغ در محيط پيراموني

حلم و بردباري

غافل نبودن از شر و مکر

بيان نقاط مثبت

دوريگزيني شايسته

فهماندن پيام

پشتکار و جديت در تبليغ

رعايت مراحل و اولويتها در تبليغ

مجال شنيدن

تبليغ بدون ترس از ديگران

زمينهسازي

همتايي مبلّغ و مخاطب

تسلط بر خويش

صبر در ناماليمات

همراهي با مخاطب

از موضوعات مهمي که همواره پيش از انقالب اسالمي و پس از آن ،بـهصـورت جـدي
در ميان انديشمندان و دلسوزان فرهنگ و تمدن ايران اسالمي مطرح بوده ،مسئله «تبليـغ» و
قواعد و چارچوبهاي آن ،بهخصوص در عرصة تبليغهاي «ديني» و «فرهنگي» بوده اسـت
و بررسي سير انديشة رهبران نظام جمهوري اسالمي ،يعني دو چهرة پرفروغ؛ حضرت امـام
خميني و مقام معظم رهبري ،نشان ميدهد که در کنار ايفاي نقش رهبري و تصدّي باالترين
جايگاه در هِرم سياستگذاري کشور ،در خصـوص بسـياري از موضـوعات و پديـدههـاي
مورد نيازِ جامعه و کشور ،ارائه نظر و تعيين طريق و تکليف نموده و در خصوص موضـوع
اين تحقيق نيز بسياري از زواياي تاريکِ پديده «تبليغ» را بهخوبي روشن و تبيين کردهاند.
جامعة آماري در اين تحليل محتوا؛ آثار ،بيانات و فرمانهاي حضرت امام خميني و مقام

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ب .تحليل محتوای آثار ،نظرات و رويکردهای واليت فقيه

معظم رهبري بود و با جستوجوي کلمات و عبارات مـرتبط بـا مفهـوم تبليـغ فرهنگـي و
کشف مقولهها و مفاهيمِ شاخص و ارتباط آنها با يکديگر به انجام رسـيد .بعـد از يـافتن و
شمار

واژههاي مذکور در آثار و بيانات واليت فقيه ،تعداد تکرار آنها در جامعـة آمـاري

را دليلي بر تأکيد بر اين مفاهيم دانسته و با توجه به زمان بيان يا صدور هر پيام و مخاطبـان
آن ،استنتاجهايي در جهت پاسخ به سؤاالت تحقيق ارائه شده است .در ايـن ارتبـاط؛ تعـداد
 566سخنراني 155 ،پيام و  132مصاحبه ،در  5520سطر از مجموعة ارزشمند صحيفة امـام
و دادههاي سايت رهبر معظم انقالب اسالمي ،مورد استفاده پژوهشگر بود.
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 .1تحليل محتواي آثار و رويکردهاي حضرت امام خميني(ره)

از منظر مؤلفههاي محتوايي با جستوجوي نرمافزاري در مجموعههاي صـحيفة امـام و
صحيفة نور مشاهده ميشود که معظم له در بيانات و پيامهاي خود ،بـا بسـامد فراوانـي بـه
موضوع «تبليغ» و اهميت آن اشـاره داشـتهانـد ،بـهگونـهاي کلمـه «تبليـغ»  358بـار ،کلمـه
«تبليغات»  1068بار و ترکيب «تبليغات اسالمي»« ،تبليغات ديني» و «تبليغـات فرهنگـي» 72
بار در مجموع بيانات و پيامهاي مندرج در اين نرمافزار ،تکرار شده است.
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

مروي ( 1380ه  ) .در پژوهشي تحت عنوان «شيوه هـاي تبليغـي امـام خمينـي بـا
تمرکز بر مصاحبه هاي ايشان با رسانه هاي جهان» در راستاي استخراج چـارچوب هـاي
محتوايي و ساختاريِ مورد نظر معظم لـه ،بـا تطبيـق سـخنان و پاسـخ هـاي ايشـان در
مصاحبه هاي اشاره شده ،با شيوه هاي اصلي و رايج «تبليغ» آورده است « :در واقع تعـداد
دفعاتي که هريک از شيوه هاي مزبور در سخنان حضرت امام به کار رفته بود شـمار
گرديد و در نتيجه مشـخص شـد کـه مقولـه و شـيوة اصـلي «آگـاهي دهنـده ،عقلـي و
استداللي» در شيوة بيانات حضرت امام خمينـي بيشـتر اسـتفاده شـده و کـاربرد سـاير
شيوه ها به نسبت بسيار کم است و هيچ يک از عوامـل و مؤلفـه هـاي «زمـان»« ،مکـان»،
«مصاحبه کنندگان»« ،نوع رسانه»« ،موضوع بحث»« ،سبک و نوع گفتو گو و پرسش» در
آن تأثير نداشته است .تا جايي که اين شيوة اصلي در حوزه مصاحبه هاي معظم له ،شبيه
امر ثابتي به نظر مي رسد».
حضرت امام در وصيتنامه سياسي  -الهي خود ،به وجوه مختلف مسئله «تبليـغ» توجـه
داده و به زواياي آن اشاره کردهاند؛ ازجملـه در بخشـي از آن مـيفرماينـد« :از توطئـههـاي
مهمي که در قرن اخير ،خصوصاً در دهههاي معاصـر و بـهويـژه پـس از پيـروزي انقـالب
آشکارا به چشم ميخورد ،تبليغات دامنهدار با ابعاد گاهي ناشـيانه و بـا صـراحت بـه اينکـه
احکام اسالم که  1400سال قبل وضع شده است نمـيتوانـد در عصـر حاضـر ،کشـورها را
اداره کند يا آنکه اسالم يک دين ارتجاعي است و با هر نـوآوري و مظـاهر تمـدن مخـالف
است و در عصر حاضر نميشود کشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن کناره گيرنـد و امثـال
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اين تبليغات زبلهانه و گاهي موذيانه و شـيطنتآميـز» (وصـيتنامـه سياسـي الهـي )1378 ،و سـپس
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ايشان به همگان به ويژه جوانان عالقهمند به دين ،توصيه ميکنند که تحت تأثير اين تبليغها
قرار نگيرند و خود منصفانه به آموزههاي دين مراجعه کرده و به قضاوت بنشينند.
از ديدگاه حضرت امام خميني« ،تبليـغ» بـه محـض اسـتطاعت ،الزم و از امـور واجـب
است؛ اما در عصر کنونى که ابزارها ارتباط و وسايل «تبليغ» بيش از صـدر اسـالم فـراهم
است و دنيا دست خو

تحوّلى بزرگ است و چونان عائله واحـد ،همـة اهـل خـود را در

محصورة کوچکى مجتمع کرده است و تبليغات در دنيا در رزس امـور قـرار گرفتـه و آتيـة
تبليغ مبانى اسالم و ارائه و معرفى حقيقت آن ،مضاعف شده است و بـا ايـن تفصـيل ،امـام
راحل خدمتِ دستاندرکاران امر «تبليغ» را در اين زمـان ،از خـدماتى کـه در طـول تـاريخ
برا اسالم انجام گرفته است ،ارزندهتر مىدانند و ضمن بيـان ميـزان اهميـت و ارز

کـار

آنها ،بر مسئوليت سنگين آنان به همان ميزان تأکيد مىورزند و نسبت بـه حُسـنِ انجـام آن
هشدار مىدهند.
 .2تحليل محتواي آثار و رويکردهاي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)

جستوجو در نرم افزار «حديث واليت» که کلية بيانات ،إبالغيهها ،نامههـا و پيـامهـاي
مقام معظم رهبري در آن به شکل بهروزشده ،گردآوري شده است ،نشان مـيدهـد تـاکنون
رهبر معظم انقالب  1246مرتبه بهطـور مسـتقيم بـه کلمـه «تبليـغ» و  878مرتبـه بـه کلمـه
«تبليغات» اشاره داشتهاند و در مجموع  2124مرتبه از اين دو کلمـه در بيانـات و پيـامهـاي

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اسالم ،به عملکرد «تبليغات اسالمى» وابسته است ،حجت به نصاب تمام رسـيده و اهميـت

خود استفاده کردهاند و در  1702مرتبه در موارد مذکور ،همراه بـا بـهکـارگيري کلمـههـاي
«تبليغ» و «تبليغات» ،به مفهوم و ضرورت «فرهنگ» و مقولة «فرهنگسازي» اشاره کـردهانـد
و اين به معني همراهي دو مقولة «تبليغ» و «فرهنگ» در بيش از  80درصد از موارد ،در آثار
و بيانات معظم له ميباشد.
در بيانات و مکتوبات مقام معظم رهبري دربـارة تعريـف و تبيـين موضـوع «تبليـغ» در
جمهوري اسالمي ،در قياس با تبليغاتي که در جهان امروز ،شناخته شده و رايـج اسـت ،بـه
مواردي برميخوريم که ميتواند از آن تعريف ،چارچوب و شاخصهاي الزم بـراي «نظـام
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تبليغ فرهنگي» استنباط شود .با مطالعه و تحليل موارد ذکرشده و بـا توجـه بـه ضـرورت و
اهميت موضـوعِ «تبليـغ» ،ايشـان در مـوارد مختلـف و از منـاظر متعـدد بـه ايـن موضـوع
پرداختهاند.
از منظر مؤلفه هاي محتوايي؛ در موضوع «تبليغ» مي فرمايند« :آن چـه مـا بـه آن اعتقـاد
داريم ،معناي واقعي «تبليغ» است؛ يعني رساندن حقـايق و واقعيـت هـا بـه گـو

مـردم

جهان» (مقام معظم رهبري )1360 ،که با بررسي گفتهها و نوشتههايي از اين دست به ايـن نتيجـه
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

ميرسيم که از نظر ايشان؛ «تبليغ» در اسالم به دو شـکل واجـب شـده اسـت .در نخسـتين
حالت؛ تبليغ دين بر همه ،واجب عيني است .در شکل دوم هم ويژه آنهايي است که بيشتر
از ديگران از سرچشمه زاللِ معار

اسالمي آموختهاند و الزم است به امر تبليـغ ديـن قيـام

کنند و ميفرمايند« :کار ،کار مردمي است ،البته علماي دين بايد مردم را هدايت و راهنمايي
کنند»(مقام معظم رهبري.)1371 ،
محورها و مؤلفههاي محتوايي ديگري که ايشان در نظام تبليغ براي «تبليغکننـده» تأکيـد
کردهاند ،مالکها و شاخصهايي را مانند« :توجه به خداونـد»« ،قصـد قربـت»« ،اخـالص»،
«پندپذيري»« ،تهذيب نفس»« ،سادهزيستي» و «پرهيز از منافع شخصي»« ،تواضع»« ،قناعـت»،
«دوري از تظاهر»« ،پرهيز از تجمالت و دنياطلبي»« ،استحکام رزي»« ،استقامت و پايـداري»،
«شجاعت»« ،مردم دوستي» و «محبـت»« ،حـق جـويي» و «واقـع نگـري»« ،اعتمادبـهنفـس» و
«خودباوري» و «پرهيز از قدرتطلبي»« ،پرهيز از عوامزدگي» و «مبارزه با خرافـات در عـين
حفظ اصول و سنتها» را به دست ميدهد که برگرفته از بيانات متعدد ايشان در اين عرصه
است.
از منظر مؤلفههاي ساختاري؛ عمدهترين عوامل و مؤلفههاي مورد اشاره معظم له ،تبيـين
رو

و ابزارهايي است که مبلّغ در «نظام تبليغ» بايد همواره به آن مسلط و مجهـز بـوده تـا

بتواند پشتوانه مناسبي براي انجام مسئوليت خطيري باشد کـه «تبليـغکننـده» بـر دو

دارد،

ويژگيهايي که مطابقت کامل و وسيعي با ويژگيهايي دارد که قبالً از سوي حضـرت امـام
نيز بهنحوي براي تبليغکنندگان و چگونگي رو
58

و ابزار تبليغ ،بيـان شـده اسـت و ايشـان

بارها آنها را يادآوري و تبيين کرده و به آنهـا تأکيـد و تصـريح کـردهانـد« :بايـد بنشـينند
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حساب کنند که «تبليغ» در کجا ،بهوسيله چه کسى ،بهوسيله کدام «ابزار تبليغ» ،محتـوا آن
تبليغ چه باشد ،هد

آن تبليغ چه باشد؟» (مقام معظم رهبري« .)1370 ،سـخن حکمـتآميـز ،بـه

مفهوم سخن محکم در مقابل متشابه و سخن غيـر موهـون اسـت و آنچـه در رو

تبليـغ،

اهميت بسيار دارد ،گفتوگو و مذاکره و مخاطب قرار دادن دلها و زذهان مردم با زبان نرم
و رو

برادرانه است» (مقام معظم رهبري.)1376 ،

از منظر مؤلفههاي زمينهاي؛ مقام معظم رهبري در مواردي بيشتر وارد جزئيات شدهاند و
دانسته که «آشنايي با وضعيت مخاطب» و «آشنايي بـا زبـان جامعـة هـد » از مـالکهـاي
اشارهشده در بيانات معظم له است ،آنچنان که ميفرمايند« :براي تبليغِ دين ،آگـاه شـدن از
حقايق دين و آگاه شدن از اوضاع عالم از وظايف ما است» (مقام معظم رهبري )297:1373 ،و نيـز
در ديدار مسئولين سازمان تبليغات اسالمي ميفرمايند« :جامعة ما از اقشاري شکل يافتهاند کـه
هر کدام به يک نوع زبان و بيان نيازمند هستند و به همين لحاظ است که بايد براي «تبليغ» در
همه سطوح ،مواد و مايههاي الزم را با محتواي مناسب داشته باشيد» (رزاقي.)62:1370 ،
معظم له ضمن توجه به زمينههاي متعدد ،الزامآور و سببساز براي «تبليغ» ،هميشـه بـه
برنامهريزي و نظامسازي در اين عرصـه تأکيـد داشـته و آمـادهسـازي بسـتر مناسـب بـراي
رسيدگي به امور تبليغ و تبليغکنندگان را مورد توجه قـرار داده و مـيفرماينـد« :مـا «تبليـغ»
مىکنيم که از مخاطب خود چه درست کنيم؟ گاهى شما مىخواهيد «تبليغ» کنيد کـه فرضـاً

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

امور سببساز و زمينهاي و الزاماتِ ديگري را نيز براي «تبليغکننده» در نظام تبليغ ،ضـروري

از مخاطبتان ،يک داوطلب حضور در جنگ تحميلى درست کنيد تا تحت تأثير حـر هـا
شما ،به جبهه برود .يک وقت هد

شما از «تبليغ» اين است که يک «مؤمن» درسـت کنيـد

که تا آخر عمر با ايمانش زندگى کند .يک وقت هم يک مسئلة فصلى پيشآمده ،مىخواهيد
تبليغ کنيد برا اينکه او را در مواجهة با آن مسئلة فصلى آماده نماييد؛ ايـن هـم يـک طـور
است .بايد دستگاهى مخصوصِ برنامهريز ِ «تبليغ» وجود داشته باشد؛ برنامهريز کند ،کار
کند و افراد را برا «تبليغ» آماده نمايد» (مقام معظم رهبري.)1370 ،
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ا جمعبندی مقولههای فرعی و مفاهيمِ شاخص از منظر واليت فقيه
پس از تحليل محتواي آثار ،بيانات و رويکردهاي واليت فقيه و استخراج و طبقـهبنـدي
مقولههاي مرتبط با موضوع پژوهش ،در راستاي توفيـق و کارآمـدي «نظـام تبليـغ فرهنگـي
کشور» ،تعداد  65مقولة فرعي بهعنوان مفاهيمِ شاخص ،استخراج شـد کـه بـدون احتسـاب
مفاهيم تکراري ،در قالب  63مفهومِ شاخص ،عنوانبندي و تحت عنوان مقولههاي فرعـي و
مفاهيمِ شاخص مورد نظر واليت فقيه و مرتبط با موضوع «تبليغ» و به تفکيـک مؤلفـههـاي
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

الگوي سهشاخگي در جدولهاي سهگانة زير جمعبندي و ارائه شد:
جدول  :5جمعبندی مقولههای فرعی محتوايی از منظر واليت فقيه
اهل علم و قلم تکليف بيشتر

تبليغ؛ تکليف است

لزوم «تبليغ فرهنگ اسالمي»

آگاهي از اوضاع عالَم

تبليغ؛ خنثيکننده دسيسهها

لزوم افزايش تبليغات

آگاهي از حقايق دين

تبليغ؛ وظيفة مسلمان است.

لزوم انجام تبليغ

تعيين و تدوين هد

تبليغات؛ قدرت اصلي ابرقدرتها

لزوم آگاهي از حقايق

اعتالي فرهنگي و خودباوري

تشويق و دعوت به طاعت

لزوم تبليغ آموزههاي قرآن

تبليغ تا وصول به حقيقت

رساندن آواي حياتبخش

لزوم تربيت مبلّغ

تبليغ در رزس امور

رساندن پيام و رسالت الهي

لزوم توجه بيشتر به تبليغ

تبليغ در رزس امور

رساندن حقايق و معار

لزوم جذب مبلّغ صالح و شايسته

تبليغ؛ ادامه راه زنبياء

رساندن حقايق و واقعيتها

لزوم در اولويت قرار دادن تبليغ

تبليغ؛ بااهميتتر از همهچيز

رساندن واقعيت جامعه و انقالب

نشان دادن راه گريز از بدي

تبليغ؛ برندهتر از زسلحه

شناساندن خوبيها

همه مکلف به تبليغ

تبليغ؛ پراهميت و حساس

گويندگي معار

دين و اسالم

پيشرفت غرب در تبليغ

جدول  :6جمعبندی مقولههای فرعی ساختاری از منظر واليت فقيه
برنامهريزي تبليغ براي همه

تبليغ؛ ويژگي و شيوه خاص دارد.

لزوم وجود «نظام تبليغ»

تبليغ با چه ابزاري؟

تشويق به انجام خوبيها

وجوب آموختن زبان براي مبلّغ

لزوم تجهيز به ابزار تبليغ

وعظ و منبر

لزوم تحصيل فنون تبليغ

-

لزوم رعايت زبان مخاطب

-

تبليغ با رو

برادرانه

تبليغ با زبان نرم
60
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جدول  :7جمعبندی مقولههای فرعی زمينهای از منظر واليت فقيه
تربيت نيرو براي تبليغ صحيح

لزوم «تبليغ فرهنگي» در رسانهها

لزوم بيشتر تبليغات در خارج

در چه موقعيتي؟

لزوم إتکاء تبليغات به مردم

لزوم تبليغ براي همه اقشار

لزوم اعزام مبلّغ به خارج

لزوم تبليغ در داخل

ضعف ما در تبليغ

لزوم انجام تبليغ

مخاطب؛ دل و ذهن مردم است.

عقبماندگي ما در تبليغ

لزوم آگاهي از اوضاع جهان

-

دنيا بر دو

تبليغات

در اين تحقيق براي تکميل و إيضاح الگوي راهبرديِ پيشنهادي تبليغ فرهنگي و پوشش
نقاطِ ضعف و قوتِ الگوي مفهومي و الگوي راهبردي ارائـهشـده ،بـا تعـدادي از خبرگـانِ
علمي حوزوي و دانشگاهي و سياستگذاران فرهنگي ،مصاحبه انجام پذيرفت و سعي شـد
تا حتياالمکان همه نگاهها و تجربيات در عرصة «تبليغ فرهنگي» براي تـدوين ايـن تحقيـق
پوشش داده شود و در ارزيابي الگوي مفهومي مستخرجه ،مـورد بهـرهبـرداري قـرار گيـرد.
جمعبندي يافتههاي حاصل از تحليل محتواي مصاحبههاي انجامشده بـه تفکيـک دو گـروه
مصاحبهشونده ،در جداول زير آمده است:
جدول  :8جمعبندی يافتههای حاصل از مصاحبه عميق با خبرگان علمی به تفکيک مؤلفههای محوری
لزوم وجود نظام تبليغ فرهنگي  -دستگاه اصـلي؛ نمـاد آرمـانخـواهي  -آگـاهي از اوضـاع جهـان -
صاحب پيام؛ تعيين هد
محتوايی

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ج .تحليل محتوای نظرات خبرگان علمی و سياستگذاران حوزه فرهنگ و رسانه

و محتوا  -تربيت نيرو براي تبليغ صحيح  -هد گذاري به نفع مخاطـب -

تسلط بر خويش  -لزوم آگاهي از حقايق  -تبليغ آموزههاي ديني  -لزوم تبليغ فرهنگي در رسانهها -
مخاطب؛ ضلع اصلي تبليغ فرهنگي  -احترام به افکار عمومي – دوريگزيني شايسته  -عدم سوگيري
جناحي در تبليغ  -ايستادگي و مقاومت  -ايجاد تزلزل در پيروان دشمنان  -واحدهاي فرهنگي؛ نمـاد
تکثر  -انجام رسالت ابالغ  -جدّيت در انجام دستورات الهي
استفاده از الگو در تبليغ فرهنگي  -پيشتازي در عمل  -استفاده از تواناييها و مهارتها  -اسـتفاده از

ساختاری

زبان قوم  -مجال شنيدن  -معرفي بهترين و بدترين الگو  -بيان واضح و منطقي  -تداوم و تکرار پيام
 -فهماندن پيام  -بيان صريح و شفا

زمينهای
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 -پرهيز از سخنان دو پهلو

پيگيري زيرساختهاي محيطي تبليغ  -معرفي جانشين  -توجه به جايگاه مردم و مخاطب  -ارزيـابي
ميزان مجابسازي  -کنترل و ارزيابي ذائقه مخاطب  -ارزيابي کيفيت تبليغ فرهنگي
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جدول  :9جمعبندی يافتههای حاصل از مصاحبه عميق با سياستگذاران به تفکيک مؤلفههای محوری
تبليغ براي وصول به حقيقت  -توجه به ويژگيهاي خاص نظام تبليغ  -شناساندن خوبيهـا  -توجـه
به مهارتها  -تبليغ بدون ترس از ديگران  -لزوم تبليـغ بـراي همـه اقشـار  -تقويـت قـدرت تعقـل
محتوايی

مخاطب  -توجه به محوريت صاحب پيام  -تنوع مخاطب؛ الزمه شيوههاي متنوع  -مخاطبمحـوري
و مردمساالري ديني  -عدم تفسير به رزي پيامهاي فرهنگي  -نظامسازي؛ هـمافزايـي زجـزاي نظـام -
آگاهي نسبت به نعمتها  -پيگيري موردي کارآمدي واحدها  -لزوم طرح و برنامه مـدون  -حلـم و
بردباري در تبليغ فرهنگي  -تحصيل فنون و ابزار تبليغ فرهنگي  -توجه متقابل

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

برنامهريزي ساختاري تبليغ فرهنگي  -برنامهريزي براي نظامسـازي  -جانشـينپـروري  -اسـتفاده از
فناوريهاي نوين  -توجـه بـه سـاختارهاي سـازماني تبليـغ  -سـازماندهـي زيرنظـامهـاي تبليـغ -
ساختاری

سازماندهي با توجه به موقعيتها – دستگاهمحوري؛ تعيين راهبرد واحـدها  -واگـذاري بـه قضـاوت
وجدان مخاطب  -استفاده از مشورت با مخاطب  -توجه به مراحل و اولويتها در تبليغ  -هماهنگي
زجزاي نظام تبليغ فرهنگي
بهرهگيري از ظرفيت سبکهاي تبليغ  -توجه به خاستگاه و خواست مخاطب  -عـدم اظهـار فضـل -

زمينهای

کنترل و ارزيابي مؤلفههاي محيطي  -نظارت بر زيرنظامهاي تبليغ فرهنگي  -عدم درخواست مـزد از
مخاطب

براساس فراواني مقولههاي فرعي و مفاهيمِ شاخص بـهدسـتآمـده کـه نشـاندهنـده ميـزان
اهميت مؤلفههاي اصلي و محورهاي راهبردي مربوطه در «الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگـي»
از ديدگاه مصاحبهشوندگان است و در مجموع بهرهگيري از دو مرحلـة اجـراي تکنيـک دلفـي؛
تعداد  48مقولة فرعي و مفهومِ شاخص ،ذيل مؤلفههـاي اصـلي و محورهـاي راهبـردي الگـوي
نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،مورد تأييد مصاحبهشوندگان قرار گرفت.
ا جمعبندی يافتهها و روابط الگو
با عنايت به تحليل دادههاي کمي و کيفي و جمعبنديِ روشمند يافتههاي تحقيق ،پيرامـون
«الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» در قالب دو بُعـد ،سـه عامـل و
مؤلفه محوري و راهبردي و  124مقولة فرعي و مفهومِ شاخص براساس روابـط موجـود بـين
ابعاد و مؤلفهها و شاخصهاي نظام تبليغ فرهنگـي کـه ملهـم از آمـوزههـاي قرآنـي ،گفتمـان
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واليت فقيه و نظر خبرگان حوزه تبليغ فرهنگي است ،الگوي تحقيق طراحي و مورد مطالعه و
واکاوي قرار گرفت .مفاهيم ارائهشده در الگوي پيشنهادي ،حاوي چهار عامل مـؤثر يـا شـرط

www.SID.ir


Archive of SID


علّي در اين الگو است که عبارتاند از« :هد

در تبليغ؛ رساندن پيامهاي خدا است»« ،تبليـغ؛

تکليف است»« ،تبليغ براي وصول به حقيقت است» و «لزوم وجود نظام تبليـغ فرهنگـي» کـه
باعث ميشود «انگيزههاي تبليغ فرهنگي در نظام اسالمي» از انگيزههاي مادي فراتر رفتـه و بـه
اجر اخروي ،رشد معنوي و کماالت انساني ارتقاء يابد و تال

براي نظامسازي در اين مسير،

عبادت محسوب شود .در اين الگو حدودي در نظر گرفته و تعيين شده است که در الگوهـا و
رويکردهاي خارجي در اين حوزه وجود ندارد و حتي در مواردي ،نقطه مقابل آن ،تأکيد شده
و «رساندن حقايق و معار » بهعنوان آرمان و اهدا

اعتقـادي و معنـوي و «تقويـت قـدرت

تعقل مخاطب» و «تکيه بر مشترکات آراء و اديان» بهمثابه ابزارهاي منحصـربهفـرد نظـام تبليـغ
فرهنگي در مسير نيل به اهدا

مورد نظر و متعالي.

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

است .ازجمله؛ «پرهيز از ادعاي بيجا» بهعنوان حدّ و مرز تبليغ فرهنگي« ،انجام رسالت ابالغ»
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شکل  :4روابط بين اجزاء و مؤلفههای نظام تبليغ فرهنگی و پيامدهای حاصله
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نتيجهگيري و پيشنهاد
الف) نتايج و يافتههاي تحقيق نشان داد «الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهـوري
اسالمي ايران» در قالب دو بُعد ،سه عامل و مؤلفه اصلي و محوري و  124مقولـة فرعـي و
مفهومِ شاخص ،قابل ارائه است.
ب) باال بودن بارهاي عاملي بهدستآمده ،براي مقولههاي اين الگـو و دسـتيابي بـه 124
شاخص و تأييد آنها در طي مراحل بررسي ادبيات و يافتههاي کمّي و کيفي تحقيق ،نشـان
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،9بهار 1398

از اعتبار و روايي محتوايي و سازهاي شاخصهـاي بـهدسـت آمـده در حـوزه «نظـام تبليـغ
فرهنگي» در اين الگوي راهبردي دارد.
ج) از آنجا که اين تحقيق از نوع مطالعات «توسعهاي» به شمار ميرود ،اجراي آن مـيتوانـد،
بهعنوان گامي هرچند کوچک در زمينة توسعة دانش نظـري در حـوزه نظـام تبليـغ فرهنگـي در
داخل کشور و متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي حاکم بر جامعه محسوب گردد.
د) اميد ميرود با مطالعه و ارائه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگـي کشـور ،عـالوه بـر
پاسخ گويي به الزامات ارتقاء و توسعة عدالت فرهنگي و اجتماعي ،مباني الزم براي نظاممند
نمودن فرآيند ارتقاي کيفيتِ مديريت و راهبري نظام تبليغ فرهنگي کشـور ،رشـد و تعـالي
يافته ،همچنين نظام تبليغ فرهنگي را در دستيابي به اهدا

راهبردي ،ياري کرده و موجبات

افزايش رضايت در بين آحاد مردم را فراهم سازد.
ه) کاربردي شدن اين الگو ،نيازمند فرهنگسازي عمـومي از آحـاد جامعـه تـا بـاالترين
سطوح مديريتي کشور است .ايجاد چنـين فرهنگـي ،عـالوه بـر پـذير
پــذير

عمـومي ،نيازمنـد

و همراهـي نخبگــان ،سياســتگــذاران و مــديران ارشــد نظــام و نيازمنــد تــدوين

دستورالعملها و ضوابط اجرايي آن است.
پيشنهاد اجرايی به تصميمسازان برای حوزه تبليغ فرهنگی
 .1الزام دستگاهها و نهادهاي مسئول و مرتبط ،به تدوين برنامه عملياتي بـراي اجـراي
64

الزامات فرهنگي و قانوني مرتبط با زمينهسازي زيرنظامهـا و اسـتقرار «نظـام تبليـغ
فرهنگي» و بازخواست از آنها.
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 .2تشــکيل کميتــة علمــي و اجرايــي در شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي بــهمنظــور
برنامهريزي و تمهيـد اسـتقرار نظـام تبليـغ فرهنگـي کشـور و طراحـي ،تـدوين و
بهکارگيري ريزالگوهاي «تبليغ فرهنگي» براي تمام شئون و نظامـات مـورد نظـر و
مطابق با نقشة مهندسي فرهنگي کشور.
 .3رشد و توسعة ابعاد نرمافزاري و سختافزاري موضوع و حوزه «تبليغ فرهنگـي» از
طريق :الف) تشکيل قطب علمي و اجرايي در کشور براي پيادهسـازي و عمليـاتي
تخصصي ملي و بينالمللي در داخل کشور با موضوع «نظـام تبليـغ فرهنگـي» .ج)
طراحي و برگزاري کارگاههاي آموزشي مستمر در مراکز و دسـتگاههـاي مختلـف
نظام فرهنگي کشـور بـهمنظـور فرهنـگسـازي و ايجـاد آمـادگيهـاي الزم بـراي
شناسايي و استقرار نظام تبليغ فرهنگي
 .4لزوم تعيين دستگاه اصلي در نظام تبليغ فرهنگي کشور تا مانند يک قرارگاه تبليغي
و بهعنوان نماد تمرکز در سپهر رسانهاي و تبليغ فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران
در سطح ملي و بينالمللي« ،اقدام»« ،عمل» و «راهبري» کند.
 .5عالوه بر پيگيري موضوع تبليغ فرهنگي ،توسط دسـتگاه اصـلي ،لـزوم واگـذاري
مسئوليت پيگيري اجرايي رشد و توسعة موضوع «تبليغ فرهنگي» در دسـتگاههـا و
نهادهاي دولتي و غير دولتي به عهده يکي از نهادهاي فرهنگي و رسانهاي کشـور،

مقاله پژوهشي :مطالعه الگوي راهبردي نظام تبليغ فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

کردن «نظـام تبليـغ فرهنگـي» .ب) طراحـي تحرکـات و برگـزاري همـايشهـاي

بهعنوان مثال؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و يا سازمان صداوسيما ،ضروري به
نظر ميرسد.
 .6بازنگري الگوي تدوينشده ،هر سه تا پنج سال بهمنظور بـهروزرسـاني و مطابقـت
آن با نيازهاي روز.
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قرآن کريم ،)1376( ،ترجمه ناصر مکارم شيرازي ،تهران :دارالقرآن الکريم دفتر مطالعات تاريخ و معار .
امام خميني ( .)1385صحيفة نور ،قم :مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي نور.
امام خميني ( ،)1389صحيفة امام ،تهران :مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
امام خميني ( ،)1378وصيتنامه الهي سياسي ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي.
مقام معظم رهبري مجموعة بيانات ،قابل دسترس در وبگاهwww.khamenei.ir :
مقام معظم رهبري ( ،)1373فرهنگ و تهاجم فرهنگي ،تهران ،نشر سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي.
اعرافي ،عليرضا ( ،)1393فقه تربيتي ،جلد دوم ،قم :انتشارات مؤسسه اشراق و عرفان.
پيروزمند ،محسن ( ،)1384مفاهيم و ابزارها در تبليغات ،تهران :انتشارات سينا تصوير.
رزاقي ،احمد ( ،)1370اهميت و ضرورت تبليغات با الهام از رهنمودهـاي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمي،
تهران :انتشارات سازمان تبليغات اسالمي.
سلماني ،داود ( ،)1388بهبود رفتارسازماني ،تهران :انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
شوراي عالي انقالب فرهنگي ( ،)1390نظامنامة تدوين نقشة مهندسـي فرهنگـي کشـور ،تهـران :دبيرخانـه
شورا.
صالحنيا ،منيره؛ صالحنيا ،نفيسه ( ،)1393ضرورت تغيير الگوهاي رايـج در تبليغـات ايـران ،مجلـه سـومين
کنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،شماره خرداد و ارديبهشت.
قرائتي ،محسن ( ،)1391قرآن و تبليغ ،تهران :انتشارات مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.
لسانيفشارکي ،محمدعلي ( ،)1389رو

تحقيق و پژوهش در قرآن کريم .فصلنامه رشـد آمـوز

قـرآن،

دوره  ،7شماره  ،4صفحات  3تا .9
محمّدي ( ،)1390نگاشت نهادي دستگاه فرهنگي حـوزه تبليـغ ،تهـران :دبيرخانـه شـوراي عـالي انقـالب
فرهنگي.
مروي ،ابوالفضل ( ،)1380شيوههاي تبليغي امام خميني با تمرکز بر مصاحبههاي ايشان با رسانههاي جهـان،
مجلة حضور ،شماره  ،35صفحه  294تا .304
ميرزايي ،حسن ( ،)1390سازمانها :سامانههاي عقاليي ،طبيعي و بـاز تئـوريهـاي سـازماني ،تهـران :نشـر
دانشگاه تهران.
هومن ،حيدرعلي ( ،)1394راهنماي عملي پژوهش کيفي ،تهران :انتشارات سمت.
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