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نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور مهم تریــن و جامع تریــن ســند باالدســتی در حــوزۀ 
ــی در  ــد. ضــرورت رصــد فرهنگ ــه شــمار می آی ــور ب ــی کش سیاســت گذاری فرهنگ
چندیــن فــراز از ایــن نقشــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــر اهمیــت آن تأکیــد شــده 
ــای  ــورد اعتن ــر م ــی رصــد کمت ــا و مبان ــا، روش ه ــم آن، راهبرده ــا به رغ اســت، ام
جــدی بــوده اســت. بــر ایــن اســاس، در ایــن نوشــتار مبانــی، اصــول، روش  هــا و نحوۀ 
رصــد فرهنگــی کشــور بررســی شــده و چارچــوب، ضوابــط و روش انجــام ایــن کار 
پیشــنهاد شــده اســت تــا در شــورای راهبــردی نقشــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 
مبنــای عمــل و اقدام هــا در ایــن خصــوص باشــد. بنابرایــن، پرســش های اصلــی در 
متــن حاضــر آن اســت کــه اوًال اهــداف و کاربردهــای رصــد کدام انــد؟ ثانیــاً مفهــوم 
و معنــی رصــد چیســت؟ دیگــر آنکــه، در رصــد فرهنگــی چــه چیزهایــی بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیرنــد؟ روش هــا و ابزارهــای رصــد کدام انــد؟ و در نهایــت یــک نظــام 
ــد گفــت، رصــد  ــه بای ــوان مقدم جامــع رصــد شــامل چــه اجزایــی می شــود؟ به عن

فرهنگــی در حوزه هــا یــا اهــداف اساســی زیــر کاربــرد:
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١. «توصیــف١» جامــع وضعیــت موجــود و نشــان دادن وضعیــت پیشــرفت 
اجــزا، ابعــاد، مضامیــن و اهــداف مختلــف نقشــۀ مهندســی فرهنگــی در بازه هــای 

ــرآورد٢» از وضعیــت فرهنگــی کشــور). ــۀ «ب ــی مختلــف (ارائ زمان
ــر نظــام فرهنگــی خــودی و نظام هــای فرهنگــی  ٢. توصیــف اقدامــات و تدابی
بیگانــه (رقیــب) و شــرایط جهانــی کــه بــه نوعــی «ارزیابی عملکــرد٣» منجر می شــود.
٣. «پیگیــری۴» مســتمر شــرایط فرهنگــی کشــور از طریــق رویکــرد تطبیقــی۵، بــا 

هــدف پایــش دائمــی یــا دوره ای تحــوالت.
افق هــای  در  رو  پیــِش  فرهنگــی  تحــوالت  شناســایی  و  ۴. «آینده پژوهــی۶» 

درازمــدت. و  میان مــدت 
۵. «هشــداردهی٧» نســبت بــه خطــرات نزدیــک پیــِش رو در اجــرای نقشــۀ 

مهندســی فرهنگــی کشــور.

شکل ١.کاربردهای رصد فرهنگی

1. Description
2. Assessment
3. Performance Evaluation
4. Tracking
5. Comparative
6. Future Study
7. Warning
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ــا و  ــد، کاربرده ــی رص ــوم و مبان ــِش رو، مفه ــزارش پی ــاس، در گ ــن اس ــر ای ب
روش شناســی آن توضیــح داده می شــود. نکتــۀ بســیار مهــم آنکــه جایــگاه رصــد 
فرهنگــی در حــوزۀ سیاســت پژوهی و سیاســت گذاری قــرار دارد و هــر چنــد ماهیــت 
و روش آن در علــوم اجتماعــی و مطالعــات فرهنگــی قــرار دارد امــا نقطــه عزیمــت، 
منشــأ و کاربــرد آن اساســاً بــرای سیاســت گذاری اســت. در اینجــا الزم می دانــم از 
ــاب  ــر و ارتباطــات، جن ــرم پژوهشــگاه فرهنــگ، هن اهتمــام و جدیــت رئیــس محت
آقــای دکتــر ســلگی، و مدیریــت کمیتــۀ رصــد، دکتــر اســماعیل غالمی پــور، بــرای 

ــم. ــه ایــن موضــوع قدردانــی  کن پیگیری هــا و توجهشــان ب

ابراهیم حاجیانی
تابستان ١۴٠٠
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بخش اول: ادبیات رصد راهبردی

١. مفهوم رصد١ 
برخــالف حوزه هــای ســخت (مهندســی، علــوم طبیعــی و...)، تحلیــل و برنامه ریــزی 
در حــوزۀ موضوعــات و مســائل فرهنگــی و اجتماعــی (و در مجموعــۀ علــوم انســانی) 
اقتضائــات خاصــی دارد کــه ازجملــه مهم تریــِن آن هــا ضــرورت داشــتن تصویــر روشــن 
ــان و  ــه متولی ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــاری٢» اس ــرایط ج ــا «ش ــت ی و واضــح از وضعی
دســت اندرکاران همــواره نیازمنــد تصویــری جامــع و شــفاف از آخرین شــرایط هســتند. 
ایــن تصویــر ممکــن اســت مربــوط بــه یــک جامعــه، حــوزۀ خــاص، موضــوع یــا مســئلۀ 
فرهنگــی یــا یــک برنامــۀ در حــال اجــرا باشــد. بنابرایــن رســیدن بــه ایــن تصویــر جامــع 

١. در این پژوهش واژگان «رصد»، «پایش» و «پویش» برابر و معادل هم در نظر گرفته شده اند؛ هرچند تفاوت های 
جزئی در میان آن ها وجود دارد که در ادامۀ متن (در بخش «چارچوب روش شناختی رصد و برآورد فرهنگی») به 

آن ها پرداخته خواهد شد.
2. Current Situation
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یــک ضــرورت راهبــردی اســت کــه ایــن مهــم در خــالل «ارائــۀ بــرآورد» یــا «توصیــف» 
انجــام می شــود. توصیــف و بــرآورد وضعیــت موجــود، خــود، محصــول نهایــی رصــد 
یــا پایــش اســت. بــه عبارتــی، از خــالل «پایــش١» مســتمر شــرایط می تــوان بــه توصیــف 
رســید. در گام باالتــر از توصیــف، به وســیلۀ پایــش محیطــی می تــوان بــه هشــداردهی و 
آینده پژوهــی مبــادرت ورزیــد. ایــن اقدامــات مهــم در ادبیــات برنامه ریــزی اســتراتژیک 

به عنــوان پویــش محیطــی یــا رصــد مطــرح می شــوند. 
ــود،  ــاد می ش ــی»٢ ی ــش محیط ــی «پوی ــل محیط ــام تحلی ــا ن ــه از آن ب ــد، ک رص
عبــارت اســت از ارزیابــی انتقــادی و مشــاهدۀ تغییــرات محیــط و درک پدیده هــا، 
رخدادهــا، تصمیمــات، گزینه هــا، پیامدهــا و انــواع آینده هــای بدیــل. ادبیــات و 
روش شناســی رصــد و پویــش محیطــی بــه مفهــوم و معنــای جدیــد خــود از حــوزۀ 
ــردی  ــزی راهب ــه برنامه ری ــرا ک ــده اند، چ ــه ش ــردی برگرفت ــزی راهب ــات برنامه ری ادبی
ســعی در شناســایی بهتریــن انطبــاق و تناســب میــان یــک ســازمان و محیــط خارجــی 
آن دارد و بــه دنبــال رشــد و تعالــی مــداوم برنامه هاســت (اســالتر، ١٣٨٩: ١). 
تحلیــل محیطــی را نیــز می تــوان رونــد نظــارت بــر محیــط ســازمان بــرای شناســایی 
فرصــت و تهدیــدات کنونــی و آینــده دانســت کــه می توانــد بــرای رســیدن نظــام یــا 

ســازمان بــه اهدافــش یــاری رســاند.
گیــوالر٣، در ســال ١٩۶٧، عبــارت «پویــش محیطــی» یــا همــان  نخســتین بار آ
«رصــد محیطــی» را بــرای نامیــدن روشــی جهــت مطالعــه و بررســی محیــط بــه کار 
بــرد و آن را چنیــن تعریــف کــرد: «رصــد و پویــش محیطــی گــردآوری و اســتفاده از 
اطالعــات پیرامــون رویدادهــا، روندهــا و روابــط در محیــط بیرونــی ســازمان اســت، 
ــدۀ ســازمان  ــزی مســیر عملکــرد آین ــرای برنامه ری ــن اطالعــات ب ــرا آگاهــی از ای زی
ــود. رصــد به منظــور کاهــش تصادفــی بــودن اطالعــات جــاریِ  ضــروری خواهــد ب
ورودی بــه داخــل ســازمان و فراهــم ســاختن ســامانۀ هشــدارهای اولیــه در محیــط 
ــه،  سرشــار از تغییــر و ناپایــداری بــرای مدیــران طراحــی می شــود». در همیــن زمین

1. Monitoring
2. Environmental Scanning
3. Aguilar
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بــراون و واینــر١ رصــد را به مثابــۀ راداری توصیــف می کننــد کــه رویدادهــای جدیــد 
ــا را به گونــه ای نظام یافتــه نشــان  (و روندهــای) غیرمنتظــره و بــزرگ و کوچــک دنی
می دهــد. فاهــی و نارایانــان٢ معتقدنــد کــه برنامــۀ رصــد می بایــد تصمیم گیرنــدگان 
را بــه درک دگرگونی هــای جــاری و بالقــوه کــه در محیط هــای خارجــی رخ می دهنــد 

توانــا ســازد (مبینــی دهکــردی و حیــدری، ١٣٩٣: ١١۵).
از منظــری دیگــر، «ردیابــی٣» مســتمر رخدادهــای محتمــِل آینــده یکــی از 
مهم تریــن فرایندهــای مطالعــات آینده پژوهــی اســت. ایــن مرحلــۀ بســیار مهــم 
ــده انگاشــته می شــود،  ــۀ سیســتم نادی ــب در مجموع ــده اغل ــد پژوهــِش آین از فراین
حال آنکــه رصــد به عنــوان یکــی از مهم تریــن ابزارهــای کشــف آینــده به منظــور 
شناســایی آینده هــای بدیــل ســازمان ها نقشــی انکارناپذیــر دارد. شــکل زیــر نقــش 
ــی  ــردی را به خوب ــز راهب ــازمان ها و مراک ــرای س ــردی ب ــزی راهب رصــد در برنامه ری

نشــان می دهــد.

شکل ٢. نقشه دیده بانی فرهنگی در برنامه ریزی راهبردی

رصد خارجی شامل موارد زیر است (خزائی، ١٣٨۴: ۶):

1. Brown and Weiner
2. Fahey and Narayanan
3. Tracing
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• پویش محیطی به منظور شناسایی الگوها و روندهای در حال تغییر؛
• پایش الگوها و روندهای ویژه؛

• پیش بینی مسیرهای آیندۀ تغییرات و ردگیری تحوالت؛
• ارزیابی و تحلیل تأثیر عوامل محیطی بر سازمان ها و دولت ها.

رصد داخلی و درونی نیز شامل موارد زیر است (همان):
• توسعه و پاالیش چشم اندازهای آینده؛

• توسعه و پاالیش مأموریت های سازمان در حرکت به سمت مقصد؛
• تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت سازمان. 

رصــد ابــزاری اســت کــه تصمیم گیرنــدگان، مدیــران ارشــد، سیاســت گذاران و 
ــا محیــط  ــاط آن ب ــه نقــش محیــط خارجــی و ارتب ــادر می ســازد ب آینده پژوهــان را ق
درونــی پــی ببرنــد و بــا ایجــاد رابطــه بیــن بخش هــای مختلــف محیــط و انتقــال ایــن 

درک بــه فرایندهــای برنامه ریــزی، بــه برنامه ریــزی راهبــردی نائــل آینــد. 

٢. نشانه های آینده
یــک هــدف اصلــِی رصــد پیش آگاهــی از فرایندهــای تغییــر در آینــده اســت کــه 
به وســیلۀ پیگیــری مجموعــه ای از نشــانه ها و عالئــم انجــام می پذیــرد. اینــا هیلتونــن١

اولیــن فــردی اســت کــه بــرای تعریــف «عالئــم کم ســوی تغییــر» از علومــی غیــر از 
علــوم آینده پژوهــی و علــوم ســازمانی مســاعدت گرفتــه اســت. وی از نشانه شناســی 
ــه  ــر اســتفاده کــرده اســت. نشانه شناســی ب ــم کم ســوی تغیی به منظــور تعریــف عالئ
ــه  ــه می شــود. ب ــا نمادهــا، معانــی و کاربردهــای آن هــا گفت ــم مطالعــۀ نشــانه ها ی عل
ــد  ــانه ها دارد، می توان ــم نش ــر فه ــز ب ــه نشانه شناســی تمرک ــل آنک ــه دلی ــم وی، ب زع
ــه شــود.  ــه کار گرفت ــر ب ــم کم ســوی تغیی ــا فهــم عالئ ــده ی ــرای فهــم نشــانه های آین ب
ازآنجایی کــه عالئــِم کم ســویِ تغییــر (یعنــی عالئمــی از آنچــه آینــده بــا خــود 
ــد  ــم هشــدار می دهن ــن عالئ ــده» پنداشــته می شــوند و ای مــی آورد)، «نشــانه های آین
ــر و قابل اســتفاده  ــد داد، پــس نشانه شناســی توجیه پذی ــی رخ خواهن ــه چــه وقایع ک

1. Hiltunen
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خواهــد بــود، چــرا کــه بــر فهــم عالئــم تمرکــز می کنــد. بــا اســتفاده از نشانه شناســی 
بــرای خلــق و یافتــن یــک مــدل کلی تــر، هیلتونــن از مــدل ســه ضلعی پیــرس١ در فهــم 
ــن  ــرد. ای ــره می گی ــا به ــای آن ه ــش ویژگی ه ــر و نمای ــم کم ســوی تغیی ــوم عالئ مفه
مــدل از ســه ُبعــد اصلــی تشــکیل شــده اســت (مبینــی دهکــردی و حیــدری، بــه نقــل 

ــی، ١٣٨٧: ٣١‑٣٣»): ــاوری دفاع ــوم و فن ــز آینده پژوهــی عل از مرک
‑ موضوع٢ در حال ظهور، نشانه یا سیگنال؛

‑ نمود٣ یا شکل پذیری آن موضوع یا رویداد؛ 
‑ تعبیر و تفسیر۴ موضوع.

نشانه شناســی در ایــن رهیافــت به منزلــۀ تحلیــل تصاویــر آینــده عمــل می کنــد. 
در چارچــوب نشانه شناســی آینــده، «رویــداد» در مــدل بــه یــک اتفــاق نوظهــور اشــاره 
ــه دارای  ــی ک ــال، کاالهای ــرای مث ــت، ب ــال رخ دادن اس ــه در ح ــزی ک ــد؛ چی می کن
اســتاندارد «تجــارت عادالنــه۵» هســتند و در فروشــگاه های خواروبارفروشــی وجــود 
دارنــد «نشــانه»، ســیگنال یــا شــکل واقعــی و مثــال حقیقــی ظهــور یــک عالمت انــد. 
ایــن عالئــم میــان مــردم می توانــد بــه شــکِل وقایــع بازگوشــده در کانال هــای خبــری، 
مقــاالت در روزنامــۀ صبــح، یــک عکــس و یــا حتــی یــک شــایعه باشــد. ُبعــد ســوم 
«تفســیر» یــا مفهومــی اســت کــه قابلیــت و اســتعداد یــک عالمــت را خلــق می کنــد. 
بــه بیــان دیگــر، بــه مفســرِ ســیگنال ها ایــن امــکان را می دهــد تــا بــر اســاس عالمــت، 

پیرامــون وقایــع بالقــوۀ آینــده فرضیه ســازی کنــد (همــان).
ــا نشانه شناســی  ــرد، ام ــه کار ب ــوان نشانه شناســی را در آینده پژوهــی ب اگرچــه می ت
قــدری مبهــم اســت و بــه دلیــل عملیاتــی نبــودن آن، بــا انتقــاد شــدیدی مواجــه شــده 
اســت. یکــی از معایــب آن ماهیــت انتزاعــی عالئــم آینــده اســت. بااین حــال، اگــر هــدف 
ــم  ــه باشــد، بحــث عالئ ــدگاه آینده پژوهان ــم از دی ــم عالئ ــاد مه ــدل درک ابع ــی م اصل
آینــده مفیــد واقــع خواهــد شــد. بدیــن منظــور، توصیــف مــدل ســه ُبعدی مکعبــی بــرای 
1. Pierce’s Triadic Model of Signs
2. Object
3. Representation
4. Interpretation
5. Fair Trade
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تدقیــق و فهــم بهتــر موضــوع اهمیــت دارد. بــر ایــن اســاس، ســیگنال (نشــانه) بــه تعداد 
نشــانه های قابــل مشــاهده؛ رویــداد بــه تعــداد رویدادهــای حقیقــی؛ و تفســیر بــه درک 

دریافت کننــدۀ ســیگنال و فهــم وی از عالئــم آینــده اشــاره خواهنــد داشــت (همــان).
بــه زعــم هیلتونــن، موضــوع مدت زمــان ســیگنال را نیــز بایــد از دو منظــر مــورد توجــه 
ــان کوتاهــی دوام  ــرای مدت زم ــا ب ــر تنه ــم کم ســوی تغیی ــه، عالئ ــرار داد. نخســت آنک ق
می آورنــد، درحالی کــه ســایر عالئــم دوام و پایــداری بیشــتری دارنــد؛ ایــن بدیــن معناســت 
کــه برخــی عالئــم از ماهیــت پایــداری برخوردارنــد و برخــی دیگــر تنهــا عالئمــی از تغییــر 
می باشــند. بــر اســاس مــدل ســه ضلعی عالئــم آینــده، طــول مــدت دوام بــه هــر یــک از ابعاد 
بســتگی دارد. بنابرایــن، مــدت زمــان دوام را می تــوان از لحظــۀ پدیــدار شــدن عالمــت تــا 
تبدیــل شــدن آن بــه یــک عالمــت قــوی و یــا حتــی تــا زمــان ناپدیــد شــدن آن محاســبه کرد. 
از طریــق مــدل مکعبــی، محاســبۀ مــدت زمانــی کــه عالئــم کم  ســوی تغییــر بــه عالئمــی 
ــر  ــن ام ــد ممکــن خواهــد شــد. بااین حــال، ای ــن می رون ــا از بی ــل می شــوند ی ــوی تبدی ق
به راحتــی در عمــل ممکــن نخواهــد شــد. یــک مثــال خــوب از عالئمــی کــه مــدت زمــان 
زیادتــری دوام می آورنــد مقــاالت روزنامه هاســت؛ اگرچــه مقــاالت ویــژه ای در روزهــای 
ــه کتابخانه هــا و اینترنــت بــرای  بخصوصــی منتشــر می شــوند، امــا قابلیــت دسترســی ب
هــر کســی دسترســی بــه مقــاالت قدیمــی را ممکــن ســاخته و از ایــن طریــق چرخــۀ عمــر 
مقــاالت خبری را افزایش داده اســت (مبینی دهکــردی و حیــدری، ١٣٩٣: ٣١٧‑٣١۶).

٣. رصد موضوعات نوظهور 
ــل  ــوز قاب ــه هن ــتند ک ــی هس ــِل رصــد موضوعات ــاتِ قاب ــی از موضوع بخــش مهم
ــات  ــور از موضوع ــتند. منظ ــور هس ــی نوظه ــن، به نوع ــده اند و بنابرای ــاهده نش مش
نوظهــور آن دســته از موضوعاتــی اســت کــه ایــن ظرفیــت را دارنــد تــا بــه جریان هــا 
ــن موضوعــات نشــانه های  ــل شــوند. ای ــده تبدی و روندهــای کالن تأثیرگــذار در آین
ــدو شــکل گیریِ خــود  ــن موضوعــات در ب ــر در ای ــد و بذرهــای تغیی ــی دارن ضعیف
کم اثــر و قابــِل مهــار و مدیریــت می باشــند؛ امــا چــه کســی می دانــد تغییــر و تحــول 
یــک بــذر بــه درختــی تنومنــد چــه زمــان و چگونــه امکان پذیــر می شــود؟ رشــد یــک 
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موضــوع را می تــوان در رونــد نمــودار S دیــد. از ایــن زاویــه، پیشــرفت یــک موضــوع 
ــا ســرانجام آن  ــوان نشــان داد ت ــۀ فرعــی می ت ــی و ٢٢ مرحل ــۀ اصل را در ســه مرحل

ــرد. ــرار گی ــم سیاســت گذاری فرهنگــی ق موضــوع در تقوی
ــی  ــه– بصیرت ــه و خالقان ــدۀ نوآوران ١. شــکل گیری١ موضــوع: به صــورت یــک ای
ــانه های  ــه در رس ــیه ای ک ــوآوری و حاش ــا بدعــت و ن ــوأم ب ــرد، ت ــی و منحصربه ف جزئ
حاشــیه ای مطــرح می شــود. مراحــل فرعــی در شــکل گیری موضــوع عبارت انــد از: فهــم 

محیــط بیرونــی و موقعیتــی (زمینــه٢)، ایده هــا، نوآوری هــا، رخدادهــا، موضوعــات.
عوامــل  و  بازیگــران  وتغییــر  موضــوع  توســعه  بــا  موضــوع:  پیشــرفت٣   .٢
شــرکت کننده در طــرح موضــوع توســط اندیشــگاه ها، دانشــگاه ها، گــزارش در 
رســانه های جمعــی، مباحــث عمومــی، موضــوع در دســتور کار قــرار می گیــرد. 
٣. تصویــب۴ موضــوع: طیفــی از توافقــات رســمی و غیررســمی. مراحــل فرعــی 
تصویــب موضوعــات عبارت انــد از: قوانیــن و مقــررات غیررســمی، بیانیه هــای 
تطابــق  حاکمیتــی،  واکنش هــای  قضائــی،  و  حقوقــی  مداخــالت  غیررســمی، 
داوطلبانــۀ مــردم، توافقــات قــراردادی، واکنش هــای قانونــی، تقویــت اقدامــات 

ــن باالدســتی. ــری در قوانی ــن، بازنگ ــری و اصــالح قوانی ــی، بازنگ تنظیم
ــل  ــی بیشــتر طــول می کشــد (مث ــوًال ٣٠ ســال و حت ــد معم ــن رون ــی ای ــد کل فراین
گازهــای گلخانــه ای و گــرم شــدن زمیــن)، یعنــی از زمان رمان نویســی یا طرح در نشــریات 
تاریخــی تــا زمــان اوج گیــری مســئله مدت هــای مدیــدی طــول می کشــد. خالصــه آنکــه، 
موضوعــات نوظهــور رخدادهــای شگفتی ســاز و مخربی اند که احتمــال اندک، امــا اثرات 
زیــادی دارنــد. یعنــی هرچنــد در «دورۀ بــارداری»۵ قــرار دارنــد، امــا به شــدت بااهمیــت و 
نافذنــد و البتــه ماهیــت احتمالــی دارنــد. ایــن «مؤلفه هــای پیشرو»۶نشــان هایی دارنــد کــه 

برخــی افــراد، مکان هــا، ســازمان ها و نویســندگان حامــل ایــن نشــان ها هســتند.
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۴. هشداردهی راهبردی از طریق جست وجوی نشانه های استراتژیک
از زاویه ای دیگر، رصد و پویش مسـتمر محِل تجلِی نشـان ها ‑ که شـامل افراد، مکان ها، 
سـازمان ها، نویسـندگان و مدیران ارشـد هستند‑ بسیار مهم اسـت. مثًال باید ایدئولوژی 
مـواردی را رصـد کـرد کـه ساختارشـکن، نافـذ و مرتبـط با مراکز مهم حاکمیت کشـور یا 
گـروه  مـورد بررسـی هسـتند، تـا ببینیـم در آن هـا چـه می گـذرد. این هـا پیشـروان در حوزۀ 

گروه هـای ضدفرهنگـی یا کشـورهای حریف هسـتند که شـامل مـوارد ذیل اند:
١. «ایده هــای پیشــرو»١: منظــور تفکــرات بی ســاختار، بی ضابطه و تصادفی هســتند 
کــه پــرورش یافتــه و به آهســتگی بــه ایــده تبدیــل می شــوند (هــر ایــدۀ جدیــدی خطــر و 
هشــدار واقعــی نیســت)؛ بــه قــول جیمــز دیتــور، هــر ایــدۀ بی اهمیتی ممکن اســت تکامل 
یابــد و گفتمــان حاکــم شــود. شناســایی محلــی تجلــی ایــن حرف هــا مهــم اســت (مثــًال 

شــخصیت های خاصــی کــه مولــد گفتمان هــای جدیــد در جمهــوری اســالمی اند).
٢. «رویدادهــای پیشــرو»٢: رویدادهایــی کــه نامأنوس، منحصربه فــرد، غیرمعمول 
ــواری از  ــاره دی ــا یک ب ــن رویداده و منحــرف هســتند و به تازگــی نوشــته شــده اند. ای

داده هــا را تولیــد می کننــد کــه قابــل تشــخیص هســتند.
٣. مســئولین و هواداران پیشــرو٣: کســانی مانند نوآوران و خبرگان، اندیشــگاه ها 
ــات  ــج موضوع ــرح و تروی ــرای ط ــوآور ب ــل ١٢ ن ــد ؛ حداق ــواور دارن ــش ن و... نق

نوظهــور الزم اســت، هرچنــد کــه ایده هایشــان گنــگ و مبهــم بــه نظــر می رســد.
۴. «ادبیــات پیشــرو»۴: ادبیــات تخیلــی، هنــری، رســانه های حاشــیه ای، کــه 

ــات). ــدن ادبی ــرد (پایی ــایی ک ــد رصــد و شناس ــا بای ــات را از آنج موضوع
۵. ســازمان های پیشــرو: علی رغــم اینکــه ایــده ســازمان دهی نشــده اســت، امــا 

ــه می شــود. به وســیلۀ برخــی افــراد و گروه هــای غیررســمی نهادین
ــا  ــورها، محیط ه ــری موضــوع در کش ــرو۵»: پیگی ــای سیاســی پیش ۶. «حوزه ه
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و ســازمان های دیگــر. چــه کســانی و چگونــه درگیــر شــده اند؟ شــوارتز معتقــد 
ــود،  ــت رد می ش ــه از ســوی اکثری ــا ک ــی١» ایده ه ــای بیرون ــه «لبه ه ــه ب اســت، توج
گفتمان هــای حاشــیه ای کــه مشــروعیت ندارنــد امــا توســط مرکزیــت رد نشــده اند و 
ماهیــت بدعــت و نــوآوری دارنــد، ضــرورت دارد. جســت وجوی شــواهد و ادراکات 

نامربــوط کــه خــالف ِخــرد متعــارف اســت حائــز اهمیــت فــراوان اســت.

۵. شناسایی عالئم کم سوی تغییر در حوزۀ فرهنگ
ــی  ــدۀ فرهنگ ــی از تحــوالت آین ــام به خوب ــا نظ ــازمان ی ــگاه، س ــک بن ــه ی ــرای اینک ب
کشــور (یــا ســازمان یــا محیــط) خــودی یــا حریــف مطلع باشــد و نســبت بــه تغییرات 
پیش آگهــی داشــته باشــد، بایــد در پــی شناســایی و رصــد عالئــم کم ســوی تغییر باشــد 
و دگرگونی هــای عرصــۀ فرهنگــی را تشــخیص دهــد. در ایــن زمینــه بایــد تصریــح کــرد 
کــه شناســایی (و تعریــف و تعییــن) عالئــم به مراتــب دشــوارتر از ســنجش (رصــد) 
ــه شــد، عالئــم کم ســوی تغییــر  ــان کــه تاکنــون گفت و آینده پژوهــی آن هاســت. همچن
همــان «بذرهــای تغییــر٢» یــا «رویدادهــای نوظهــور٣» هســتند. بــه تعبیــر دیگــر، عالئــم 
کم ســوی تغییــر همــان عالئــم مربــوط بــه پدیــده ای هســتند کــه به طــور نســبی کمتــر 
معلــوم بــوده، به طــور ضعیــف احســاس شــده و یــا اینکــه به طــور ناچیــز توزیــع شــده و 
بــه تعبیــری در حاشــیۀ حــوزۀ دانــش فعلــی افــراد اســت (مبینــی دهکــردی و حیــدری، 
١٣٩٣: ٣١٣‑٣١۴). بــرای آشــنایی بیشــتر، اشــاره ای اجمالــی بــه برخــی ابعاد عالئم 

کم ســوی تغییــر در حــوزۀ فرهنــگ و مصادیــق آن مفیــد اســت: 
١. شگفتی سازها: رویدادهایی با احتمال رخداد کم و شدت تأثیر باال که به سرعت 

رخ می دهند، مانند واکنش های مردمی و عمومی به فوت مرحوم مرتضی پاشایی؛
٢. ناپیوســتگی: روندهــای غیرمحتمــل، به ظاهــر غیــر مهــم، ازهم گســیخته 
و غیرمنتظــره، ماننــد کاهــش ناگهانــی نــرخ بــاروری و کاهــش جمعیــت ایــران در 

ــوی؛ ــرق نوظهــور معن ــه ِف ــا گرایــش عمومــی ب اواخــر دهــۀ ١٣٨٠ شمســی و ی
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٣. شــگفتی های راهبــردی: رخدادهــای فاحــش کــه باعــث بــه چالــش کشــیدن 
شــعور متعــارف و فرض هــای اولیــۀ تصمیم گیرنــدگان می شــوند و تأثیــری مهــم بــر 
ســازمان دارنــد، ماننــد مــوج ســریع نفــوذ شــبکۀ اجتماعــی تلگــرام در جامعــۀ ایــران 

در یــک بــازۀ زمانــی یک ســاله؛
۴. عالئــم راهنمــا: یــک رویــداد نهایــی و قابــل شــناخت کــه حــاوی پیامــی از 
تغییــرات مهــم در حــوزۀ فرهنــگ اســت، به عنــوان مثــال نــرخ رشــد الگــوی روابــط 

ــی؛ ــۀ ٩٠ شمس ــۀ ده ــال های اولی هم باشــی در س
۵. عالئــم هشــدار اولیــه: درواقــع نشــانه های قریب الوقــوع بــودن یــک بحــران، قبل از 

وقــوع آن، اســت، ماننــد گرایــش شــدید جوانــان بــه لذت گرایــی و فراغت هــای پرخطر.
ُپــر واضــح اســت کــه شناســایی و ســنجش ایــن عالئــم کم ســو منــوط بــه طراحــی 
یــک مــدل یــا ســامانۀ جامــع بــرای کاوش محیطــی، محیط بانــی و یــا رصــد و طراحی 
ــد  ــز) نیســتند و می توانن ــاً منفــی (تهدیدآمی ــم ماهیت ــن عالئ ــم اســت. ای نظــام عالئ
ــع  ــه واجــد مناف ــم باشــند ک ــدی  ه ــای جدی ــا امکان ه ــا ی ــوع فرصت ه ــای وق گوی

بالقــوه بــرای کشــور یــا ســازمان  مــی توانــد باشــد .

۶. انواع کاوش محیطی
در ســازمان های داده محــور یــا اطالعات محــور سیســتم های کاوش محیطــی بــه 
اَشــکال مختلفــی وجــود دارنــد. در ادبیــات ایــن موضــوع چهــار نــوع کاوش و رصــد 

تعریــف شــده اســت (مبینــی دهکــردی و حیــدری، ١٣٩٣: ٣۴٠):
ــدف  ــچ ه ــدون هی ــریات ب ــواع نش ــدن ان ــامل خوان ــده: ش ــدن هدایت نش • دی

ــع باشــند. ــه از آن مطل خاصــی ک
• دیدن شرطی: شامل پاسخ به اطالعات به جای ارزیابی ارتباط با سازمان؛

ــور  • جســت وجوی غیررســمی: شــامل جســت وجوی اطالعــات خــاص به ط
فعــال ولــی انجــام آن در یــک روش نســبتاً بــدون ســاختار؛

• جســت وجوی رســمی: یک روش اســکن پیشــتازانه١ که شــامل روش شناسی های 
رســمی جهــت کســب اطالعات بــرای اهدافی خاص اســت.

1. Proactive
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امــا گســترده ترین شــیوه در طبقه بنــدیِ انــواِع رصــد طبقه بنــدی کینــگ نارایانــان١ 
ــتم های  ــوع سیس ــه ن ــه س ــان رصــد را ب ــگ اســت. ایش ــام کین ــی و ویلی ــان فال و لی
ــد  ــدام (مســتمر) تقســیم بندی می کنن غیرمنظــم (بی قاعــده)، منظــم (دوره ای) و م
کــه قبــًال در بحــث پایــش و پویــش ذکــر آن رفــت. امــا بــه دلیــل اهمیــت، ارائــۀ ایــن 

ــد اســت. ــز مفی تقســیم بندی نی
ــا بی قاعــده٢: ایــن سیســتم ها به طــور عمــده  ‑ سیســتم های کاوش غیرمنظــم ی
شــامل مطالعــات مــوردی محیطــی هســتند؛ بــه تعبیــری، بــرای اصــول تک کاربــردی 
اســتفاده می شــوند. چنیــن سیســتمی، معمــوًال هنگامــی کــه یــک بحــران محیطــی 
ماننــد کمبــود انــرژی پدیــد می آیــد، فعــال می شــود. ایــن سیســتم ها هنگامــی 
ــاز دارد و  ــه اطالعاتــی بــرای برنامه ریــزی نی اســتفاده می شــوند کــه یــک ســازمان ب
یــک اســکن را تنهــا بــرای چنیــن منظــوری اجــرا می کنــد. سیســتم کاوش غیرمنظــم، 
بــا تأکیــد بــر واکنــش میان مــدت یــا کوتاه مــدت نســبت بــه بحــران، بــه رویدادهــای 

محیطــی آینــده توجــه مختصــری دارد.
‑ سیســتم های کاوش منظــم (دوره ای)٣: ایــن سیســتم ها حــول بررســی محیــط 
یــا اجــزای محیطــی خاصــی می چرخنــد و اغلــب به طــور ســاالنه صــورت می گیرنــد. 
چــون انجــام چنیــن کاوشــی به منظــور تصمیم گیــری ســازمانی اســت، معمــوًال 
مدیریــت، نتایــج این گونــه کاوش را در طــول رونــد تصمیم گیــری بررســی می کنــد.

‑ سیســتم های کاوش مــداوم (مســتمر)۴: ایــن سیســتم ها عناصــر محیط ســازمانی 
را به طــور مــداوم زیــر نظــر دارنــد. چنیــن کاوشــی یــک فعالیــت مــداوم بــرای یکــی از 
بخش هــای ثابــت ســاختار ســازمانی اســت و توســط کمیتــه ای کــه به طــور موقــت بــرای 
تکمیــل یــک کاوش ایجــاد شــده صــورت می گیــرد. سیســتم های کاوش مــداوم نســبت 
بــه سیســتم های غیرمنظــم و منظــم بیشــتر آینده محــور هســتند (ســرتو و پیتــر، ١٣٨٠: 

٧٢). جــدول زیــر ایــن ســه سیســتم کاوش را بــا ابعــاد مختلــف مقایســه می کنــد.

1. King Narayanan
2. Irregular System
3. Periodic System
4. Continues System
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جدول ١. مقایسه ای میان مدل های کاوش (اسکن) محیط فرهنگی

معیارهای مقایسه
مدل های کاوش

مداوممنظمغیرمنظم

وسیله برای فعالیت 
مطالعات موردیکاوشی

مطالعاتی که َهر از 
گاهی به روز درآمده

سیستم های ساختارمند 
گردآوری و تحلیل 

داده ها

وقایع منتخبوقایع خاصگسترۀ کاوش
دامنۀ وسیع 

سیستم های محیطی

بحران موجودانگیزۀ فعالیت
با جهت گیری موردی 

و اتخاذ تصمیم
با جهت گیری روند 

برنامه ریزی
کنشیکنشیواکنشیماهیت موقت فعالیت
چارچوب زمانی برای 

ناشی از گذشتهداده ها
بیشتر جاری و ناشی از 

گذشته
آینده نگرانه

چارچوب زمانی تأثیر 
تصمیم

زمان حاضر و آیندۀ 
نزدیک

بلندمدتکوتاه مدت

ترکیب سازمانی
سازمان های مرکب از 
کارکنان مختلف

سازمان های مرکب از 
کارکنان مختلف

واحد کاوش محیطی

* منبع: مبینی دهکردی و حیدری (١٣٩٣: ٢١١)

در همیــن زمینــه، ریچــارد بتیــس و مایــکل هیــت١ مفهومــی مشــابه را بــا عنــوان 
ــد از  ــد کــه عناصــر آن عبارت ان ــه کردن ــردی» (SRC) ارائ «قابلیــت پاســبانی راهب

(لیندگــرن و باندهولــد، ١٣٨۶: ٧):
• درک تغییر در محیط؛

• مفهوم سازی پاسخ به آن تغییر؛
• شکل دهی مجدد منابع جهت پاسخ دادن به تغییر.

بــا مقایســۀ ایــن دو می تــوان دریافت کــه «درک تغییــر در محیط» معادل «مشــاهده» 
اســت، «مفهوم ســازی» مشــابه جهت یابــی و تصمیم گیــری اســت و «شــکل دهی 
مجــدد منابــع» معــادل اقــدام اســت (همــان، ٨). بــر ایــن اســاس بایــد گفــت، رصــد 
نوعــی مشــاهدۀ منظــم و ســازمان دهی بــرای شناســایی و درک تغییرات محیطی اســت.

1. Richard Bettis & Michael Hitt
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خالصــه آنکــه، رصــد نوعــی روش شناســی اســت کــه در نقطــۀ اتصــال آینده نگــری و 
تدویــن راهبــرد قــرار دارد و معیارهــای ســازمانی مرتبطــی را فراهــم می ســازد کــه بــه ذهــن 
افــراد اجــازۀ تشــخیص و تمیــز اطالعــات دانــش و بینــش را از حجــم انبوهــی از «عالئــم 
روزمــره» می دهنــد. اطالعــات به دســت آمده از طریــق رصــد و پویــش محیطــی بــه نحــوِ رو 
بــه تزایــدی توســط ســازمان تجــاری و دولتــی جهــت هدایــت فراینــد برنامه ریــزی راهبــردی 

در اکثــر کشــورهای پیشــرفته مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.  
ــا عملکــرد و کارایــی بــاالی  تحقیقــات صورت گرفتــه نشــان می دهــد کــه رصــد ب
ســازمانی ارتباط مســتقیم دارد. ســازمان ها به منظور شــناخت نیروهای خارجی تغییرپذیر 
یــا عامــل پیدایــش تغییــر اقــدام بــه رصــد می کننــد تــا بــه کنش هــا و واکنش هــای موثــری 
دســت یابنــد و موفقیــت آتــی خــود را تأمیــن یــا اصــالح کننــد. هــدف از رصد اجتنــاب از 
غفلت زدگــی اســت. ایــن اقــدام فرصت هــا و تهدیدهــا را مشــخص می ســازد و مزیتــی 
ــه  ــایۀ رصــد اســت ک ــد و در س ــاد می کن ــازمان ها ایج ــا س ــورها و ی ــرای کش ــی ب رقابت

ــد.  ــزی بلندمــدت و کوتاه مــدت خــود را اصــالح می کنن ســازمان ها برنامه ری

شکل ٣. مدل عمومی رصد
*منبع: اسالتر (١٣٨٩: ١۴)

ــم، هشــدارها و  ــه نشــانه ها، عالئ ــر این هــا، دو الگــوی رصــد و واکنــش ب ــزون ب اف
ــه نحــو ذیــل معرفــی کــرد. خطــرات را می تــوان ب

١. الگوی گشت پلیسی١: کنترل مداوم، خیابان گردی و رصد چارچشمی، مانند ماشین 
گشت پلیس که به صورت متراکم و مداوم در سطح محالت در حال حرکت است.

1. Police Patrolling
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٢. الگــوی آتش نشــانی١: واکنــش اضطــراری بــه هشــدار. در اینجــا مراقبــان در 
ــر خطــر در خودروهــای خــود  ایســتگاه نشســته اند و به محــض شــنیدن صــدای آژی
مســتقر می شــوند و بــه ســمت خامــوش کــردن آتــش (منشــأ خطــر) حرکــت می کنند.

٧. سطوح رصد
تعییــن حــدود و ثغــور و قلمــروِ محیــط موردنظــر جهــت رصــد امــری بســیار مهــم 
و ضــروری جهــت اثربخــش بــودن تصمیم گیری هــا و فعالیــت موردنظــر اســت. از 
دیــدگاه فاهــی و نارایانــان ســه ســطح جهــت رصــد وجــود دارنــد (مبینــی دهکــردی 

ــدری، ١٣٩٣: ٢٩۵): و حی
ــارت اســت از  ــه ای موضــوع تحــت بررســی کــه عب ــط وظیف  ســطح اول: محی
ــن  ــی ای ــوزش عال ــال، در آم ــوان مث ــازمان. به عن ــان س ــران و ذی نفع ــه کارب مجموع
ذی نفعــان شــامل دانشــجویان بالقــوه، والدیــن و دانشــجویان کنونــی هســتند. محیــط 

وظیفــه ای هــر ســازمان منحصــر بــه آن ســازمان اســت.
• ســطح دوم: محیــط نزدیــک موضــوع خــاص فرهنگــی در حــال بررســی کــه 
ــز و ســازمان های فرهنگــی  ــا، مراک ــا، رونده ــی موضوعــات، محیط ه شــامل تمام

مرتبــط بــا آن در جامعــه اســت.
• ســطح ســوم: محیــط کالن کــه گســترده ترین ســطح فعالیــت اســت و در آن 
بخش هــای اجتماعــی، فنــاوری، اقتصــادی، زیســت محیطی و سیاســی به طــور 

ــد.  ــر می گذارن ــازمان تأثی ــا س ــتقیم روی موضــوع ی ــتقیم و غیرمس مس
ــار حــوزه صــورت  ــر چه ــز ب ــا تمرک ــد ب ــدگاه اســالتر (١٩٩٩) رصــد بای از دی

بگیــرد کــه عبارت اند(بــه نقــل از مبینــی دهکــردی و حیــدری، ١٣٩٣: ٢٩٧):
• دنیای هویت فردی، معنا و هدف؛

• دنیای اجتماعی و فرهنگ؛
• دنیای بیرونی فرد؛

• دنیای جمعی بیرونی.

1. Fire Fighting
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در هــر یــک از چهــار دنیــای فــوق، پدیده هــای متفاوتــی مشــغول فعالیــت بــوده 
و شــناخت و مطالعــۀ آن هــا نیازمنــد «شــیوه های متفــاوت دانســتن» اســت. انجــام 
مطالعــه به صــورت جمعــی و بــدون تمایزگــذاری موجــب ایجــاد ســردرگمی و از قلــم 

افتــادن بعضــی از مــوارد مهــم می شــود.
 در گام نخســت، کیفیــت آگاهــی فــردی قــرار دارد و بایــد بــه تغییــرات 
ــه  ــده ب ــای پیچیده ش ــداف و معن ــا، اه ــا، ادراک ه ــوزۀ ارزش ه ــه در ح صورت گرفت
زندگــی فــرد توجــه کــرد. ازآنجاکــه نمی تــوان به طــور مســتقیم بــه ایــن مــوارد دســت 
یافــت، ایــن مهــم بایــد از طریــق یــک چارچــوب تعبیــری و تفســیری ازجملــه تحلیــل 
روانــی، پدیده شناســی، تأویل گرایانــه و مراجعــه بــه ســنت های مذهبــی یــا فرهنگــی 
ــوند:  ــرح می ش ــه پرســش هایی ازاین دســت مط ــن زمین ــرد. در ای ــام گی ــره انج و غی
ــزی چشم پوشــی می شــود  ــا هســتند؟ از چــه چی ــع کدام ه ــق و مناف ــا، عالی فرض ه
یــا خواهــد شــد؟ و منابــع آن عبارت انــد از: ادبیــات ادراکــی و روان شناســی فــردی، 
ــه  ــریاتی ک ــی، نش ــادی اجتماع ــکال و حســاس و انتق ــب رادی ــده، مطال ــات آین ادبی
برخــالف جریــان حرکــت می کننــد و مطالبــی ازاین دســت (اســالتر، ١٣٨٩: ۵‑٧).

در گام دوم بــه ســاختارهای مفهومــی (ماننــد زبــان، فرهنگ ها، نهادهــا، حوزه ها 
و مــوارد مشــابه) دقــت می شــود. مســائلی ازاین دســت را نمی تــوان به صــورت کامــل 
در دنیــای خــارج مشــاهده کــرد و نیــاز بــه مطالعــۀ عمیــق و نزدیــک در یــک دورۀ 
زمانــی خــاص دارنــد و بایــد بــه عوامــل پیشــران و فرض هــای فرهنگــی (اهــداف، 
داســتان ها و افســانه ها) توجــه کــرد. پرســش های ایــن حــوزه مســائلی ازاین دســت 
ــاهده می شــوند  ــه مش ــد؟ چگون ــام کدام ان ــدون ابه ــی ب ــته های تمدن می باشــند: داش
ــر پیشــران دارنــد؟ ایــن اثــرات پذیرفتنــی هســتند؟ و اگــر قابل قبــول  و چــه اثــری ب
نیســتند، چگونــه اصــالح می شــوند یــا تغییــر می کننــد؟ چگونــه در محیط هــای 
مختلــف کدگــذاری، مشروع ســازی شــده و بــه کار گرفتــه می شــوند؟ چارچوب هــای 
نظــری و عملــی آن هــا کدام انــد؟ چگونــه جامعه بــا روندهــای در جریــان محیط جهانی 
انطبــاق می یابــد؟ چگونــه ســازمان ها پاســخ می دهنــد و انطبــاق می یابنــد؟ کــدام 
فرصت هــا در تغییــر آشــوبناک بیــن دوره هــای فرهنگــی و تمدن هــا ظاهــر می شــوند؟ 
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در حوزه هــای فرهنگــی اجتماعــی بــر ایــن نهادهــا و مســائل تمرکــز صــورت می گیــرد: 
گروه هــای فشــار، نیازهــای دولــت یــا صنعــت، تغییــرات قانونــی، راهبردهــای جدیــد، 
ــد از:  ــع موردنظــر جهــت رصــد عبارت ان ــن مناب ــردی و... همچنی ائتالف هــای راهب
اعالن هــای رســمی؛ اســناد و مــدارک سیاســی؛ نســخه های پیش نویــس قوانیــن 
جدیــد؛ دیدگاه هــای مخالفــان و تأثیرگــذاران؛ کتاب هــای پرفــروش و مؤثــر؛ و 

محققــان حوزه هایــی همچــون انسان شناســی، مذهــب، تاریــخ کالن و ... .
در گام ســوم بــه تغییــرات در رفتــار خروجــی افــراد همچــون الگوهــای رأی گیــری، 
رفتــار مصرف کننــده و بازتولیــد و... پرداختــه می شــود و تمرکــز بر مطالعــۀ تجربی ابعاد 
فیزیکــی و رفتــاری انســان صــورت می گیــرد و بــه مســائلی همچــون زیست شناســی، 
بهداشــت و ســالمت، تولیدمثــل، بیمــاری و روان شناســی رفتارگــرا، رفتار انســان تحت 
شــرایط مختلــف ازجملــه ازدواج، تربیــت کــودک، کار، مصــرف و... پرداخته می شــود.

در گام چهــارم بــه تغییــرات قابــل اندازه گیــری عینــی در محیط هــای طبیعــی 
ــن بخــش بیشــترین پویــش و رصــد  ــه می شــود. در ای و ساخته شــدۀ خارجــی پرداخت
صــورت می گیــرد. درواقــع بــه دنیــای کســب وکار و صنعــت، علــم، فنــاوری، معمــاری، 
زیرســاخت های جهانــی و محیــط طبیعــی مراجعه می شــود و پرســش هایی ازاین دســت 
مطــرح می شــوند: در جهــان خــارج چــه رویدادهایــی رخ می دهنــد کــه مــورد عالقــۀ 
ــه  ــف ک ــای مخال ــدام اســت؟ نیروه ــدی ک ــش ران کلی ــد؟ پی ــی خودی ان ــام فرهنگ نظ
نشــانگر روی دادن و ظهــور فرصت هــا و جهــت مســائل و پدیده هــای جدیــد هســتند 
کدام انــد؟ تمرکــز اصلــی در ایــن گام بــر روی روندهــا و رویدادهــای قابــل کشــف، ثبــت 
و اندازه گیــری صــورت می گیــرد. منابــع موردنظــر بــرای رصــد عبارت انــد از: نشــریات 
نمایــه و چکیده ســاز، آمارهــای جهانــی، گزارش هــا، تولیــدات رســانه ای، مصاحبه هــا و 
غیــره. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه چهــار حــوزۀ فــوق به طــور آشــکاری بــا یکدیگــر 

ارتبــاط دارنــد و در بســیاری از مــوارد نیــز هم پوشــانی دارنــد (همــان).

٨. فرایند و روش انجام کار رصد
ــوع و  ــن ن ــان و تعیی ــن دیده ب ــی شناســایی و تعیی ــا دیده بان گام نخســت در رصــد ی
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روش رصــد اســت کــه بــا توجــه بــه راهبردهــا و نیازهــا، رقابت هــا، میــزان یــا امــکان 
دخالــتِ ناظــران و نیازمندی هــا تعییــن می شــوند. دیده بانــان بایــد درمــورد مســائل 

ذیــل بــه کنــکاش بپردازنــد (مبینــی دهکــردی و حیــدری، ١٣٩٣: ٢٩٩):
• عالئم کم سوی تغییر، هر نوع انحراف از معیار، موضوعات نوظهور و جدید

• بررسی و تحلیل روندها و رویدادها
• جســت وجو بــرای کشــف نشــانه های رویدادهــای بالقــوه در نقــاط پرآشــوب 

و کرانه هــای کاری
• مرور آینده نگاری های متخصصان و کارشناسان

• جست وجوی اثرات غیرمستقیم
متخصصــان و تحلیلگــران در حــوزۀ موضوعــی کــه رصــد بــر آن متمرکــز شــده 

ــد از: اســت عبارت ان
١. کارشناســانی کــه وظیفــۀ جمــع آوری، هدایــت و ســامان دهی اطالعــات را بــر 

عهــده دارنــد؛ 
٢. کارشناسان فناوری اطالعات که زیرساخت های فنی را فراهم می سازند.

گام دوم، تعییــن منابــع موردنظــر اســت. در وهلــۀ اول بایــد بــه اطالعــات 
موجــود مراجعــه کــرد و صادقانــه بــه نقــاط قــوت و محدودیت هــای آن توجــه کــرد 
و پرســش هایی ازاین دســت را مطــرح نمــود: آیــا ایــن اطالعــات روزآمــد هســتند؟ 
ــد؟  ــود دارن ــی در آن وج ــا و نگرش های ــه رویکرده ــده اند؟ چ ــردآوری ش ــه گ چگون
بــرای تأییــد یــا رد اطالعــات موجــود بایــد چــه اطالعاتــی جمــع آوری شــوند؟ چــه 

ــد لحــاظ شــوند؟ ــی بای اطالعــات و دیدگاه های
گام ســوم شــامل جمــع آوری، ارزیابــی و تحلیــل اطالعــات از منابــع موردنظــر 
ــه دادۀ  ــر گون ــادن ه ــم نیفت ــیاری و از قل ــت و هوش ــت دق ــد در نهای ــه بای اســت ک

ــرد. مرتبطــی صــورت بگی
گام چهــارم در ایــن مرحلــۀ تولیــد و انتشــار اطالعــات حاصــل از فراینــد رصــد 
صــورت می گیــرد و ذی نفعــان یــا مدیــران ارشــد نظــام از آن بهــره می جوینــد و بــه 

ــد. ــا و نگرش هــای خــود می پردازن ــا، رفتاره ــق عملکرده اصــالح و تطبی
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ــود  ــات موج ــازی اطالع ــل و غنی س ــت تکمی ــک جه ــم انتخــاب تکنی گام پنج
اســت. به عنــوان مثــال، مــرور دقیــق نــکات قــّوت و محدودیت هــای هــر منبــع 
اطالعاتــی، انتخــاب تکنیک هــای جمــع آوری اطالعــات جهــت تصحیــح رویکردهــا، 
پــر کــردن شــکاف های موجــود میــان دیده بــان و ذی نفعــان، کشــف مســائل نوظهــور، 
تأییــد اطالعــات موجــود، پایــش و کنتــرل روندهــای کلــی و تأثیرگــذار، تحلیــل 
موقعیتــی، ارزیابــی فرصــت و نیازهــای خــاص، نگاشــت دارایی هــا، نگاشــت مفهــوم 
تحلیــل علــت ‑ معلولــی، تحلیــل موضــوع، تعییــن ذی نفعــان سیاســی، و ارزیابــی 

ــه هســتند. تهدیدهــا و فرصت هــا و نقــاط ضعــف و قــوت از آن جمل

شکل ۴. مدیریت اطالعات در رصد
*منبع: چاوو، به نقل از مبینی دهکردی (١٣٩٣: ٣٠٠)
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بخش دوم: ادبیات رصد (پایش) فرهنگی

١. دشواری جمع آوری اطالعات فرهنگی: ویژگی های تغییرات فرهنگی
برخــالف پدیده هــا و موضوعــات ســخت، در حــوزۀ فرهنگــی (و نــرم)، مســائل دچار 
تغییــرات بســیار نامحســوس هســتند. بــه عبارتــی، تحــوالت در محیط هــا، پدیده هــا، 
روندهــا و موضوعــات فرهنگــی ‑ برخــالف مســائل مکانیکــی‑ از ویژگی هــای 

بخصوصــی برخــوردار هســتند کــه به طــور خالصــه عبارت انــد از:
١. تغییرات فرهنگی ماهیت غیرخطی دارند.

٢. درجــۀ اطمینــان و شــفافیت در تحــوالت فرهنگــی بســیار نــازل اســت. 
اطالعــات در حــوزه و دربــارۀ فرهنــگ معمــوًال کــدر بــوده و بــه همیــن دلیــل منابــع 

ــد اطالعــات نامنســجم اســت. تولی
ــه  ــازل اســت. ب ــی ن ــداری محیط ــوده و پای ــریع ب ــیار س ــرات بس ــرخ تغیی ٣. ن

عبارتــی، محیــط فرهنگــی بســیار پویاســت.
۴. ماهیــت پدیده هــای فرهنگــی آشــوبناک بــوده و عــدم اطمینــان محیطــی 
باالســت. ایــن عــدم اطمینــان بــه میــزان دسترســی بــه اطالعــات، چگونگــی تأثیــر 
عوامــل محیطــی، نتایــج گزینه هــا، پاســخ ها و راهکارهــا در قبــال مســائل محیطــی، 
حــدود منابــع مــوردِ نیــاز و در دســترس، و درجــۀ ایســتایی و آشــوبناکی موضوعــات 

ــا وابســته اســت. و محیط ه
۵. تطبیق پذیــری بــاال فرهنــگ یــک نظــام ارگانیــک اســت کــه بــا شــرایط تغییــر 
می کنــد و برخــالف پدیده هــای مکانیکــی، مشــحون از مســائل ناآشــنا و جدیــد اســت.

۶. به علت بی ثباتی و ناهمگونی، عدم رسمیت بر آن حاکم است.
ــا عناصــر کامــًال متغیــر اســت؛  ٧. محیــط فرهنگــی محیطــی بســیار متشــنج ب

ــز اســت. ــان) ناچی ــا اطمین ــی (ی ــت پیش بین ــاال و قابلی ریســک پذیری در آن ب
٨. تعــداد متغیرهــای محیطــی بســیار زیــاد، روابــط میــان آن هــا پیچیــده و 

تغییــرات زیــاد اســت.
٩. علی رغــم آنکــه ســرعت تغییــر و تازگــی تغییــر باالســت، امــا قابلیت مشــاهدۀ 

تغییــرات نازل اســت.
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١٠. محیط و موضوعات فرهنگی بی ساختار، ناپایا و بدون برنامه اند.
پــر واضــح اســت کــه ایــن شــاخص ها و ویژگی هــای آن هــا هــم بــرای حوزه هــای 
خــودی (جامعــه و فرهنــگ خــودی) و هــم بــرای حــوزۀ حریــف (دشــمنان و رقبــا در 

ســطح ملــی یــا بنگاهــی و...) قابــل طرح هســتند. 
انــواع اطالعــات فرهنگــی: هماننــد ســایر انــواع اطالعــات، داده هــای فرهنگــی 

نیــز قابــل تفکیــک بــه ٣ ســطح ذیل انــد: 
١. اطالعــات پایــۀ فرهنگــی؛ منظــور داده هــای پایــدار و نســبتاً ثابــت مربــوط بــه 

موضوعــات و محیط هــای فرهنگــی اســت.
٢. اطالعات عملیاتی؛ در سطح محیط ها و موضوعات مهم فرهنگی؛

ــردی (و  ــدت و راهب ــات درازم ــاذ تصمیم ــرای اتخ ــردی؛ ب ــات راهب ٣. اطالع
هشــداردهی).

ــًال  ــف کام ــک طی ــی در ی ــات فرهنگ ــواع اطالع ــوان ان ــب می ت ــن ترتی ــه همی ب
ــرد. ــردی را شناســایی ک ــًال راهب ــا کام ــی) ت ــی (عملیات تاکتیک

شکل ۵. طیف انواع اطالعات

٢. رسالت و اهداف رصد فرهنگی 
رســالت یــا فلســفۀ وجــودی رصــد فرهنگــی عبــارت اســت از: «شناســایی و تجزیــه 
و تحلیــل مســتمر، بــه روز و جامــع شــرایط و مســائل فرهنگــی کشــور در تعامــل بــا 
حوزه هــای اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی در ســطح ملــی و بین المللــی بــرای 
ــر، اطالع رســانی و پیشــنهاد  آینده نگــری و پیش بینــی وضعیــت آینــدۀ فرهنــگ و هن
ــای باالدســتی  ــات نهاده ــن پیامدســنجی تصمیم ــا، همچنی سیاســت ها و راهبرده
کشــور ماننــد شــورای  عالــی انقــالب فرهنگــی، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
ســازمان تبلیغــات اســالمی، ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران 
و...». هــدف رصــد فرهنگــی عبــارت اســت از: «آینده نگــری فرهنگــی و شناســایی 
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به موقــع جریان هــا و مســائل فرهنگــی جامعــه و ارائــۀ راهبردهــای مواجهــۀ صحیــح 
و هدفمنــد بــا آن هــا بــه کمــک ظرفیت هــا و بسترســازی هنــری و فرهنگــی. بــر ایــن 

اســاس، وظایــف رصــد مشــتمل بــر مــوارد ذیــل اســت. 
ــدأ و  ــر مب ــون نظی ــاد گوناگ ــود از ابع ــی موج ــای فرهنگ ــایی جریان ه ١. شناس
منشــأ جریان هــا، زمینه هــا و بســترهای رشــد، رونــد و میــزان گســترش، میــزان 

تأثیرگــذاری و گــروه هــدف و مخاطبــان جریان هــا؛
٢. ارزیابی و تحلیل مسائل فرهنگی جامعه در سطوح فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ های 

کودکان، نوجوانان، جوانان، دانشگاهیان، زنان و نظایر آن از زوایای مختلف؛
٣. تحلیــل رونــد و تغییــر و تحــوالت متغیرهــا و حوزه هــای مهــم و اســتراتژیک 

عرصــۀ فرهنــگ و پیش بینــی وضعیــت آینــده؛
۴. بررســی جامــع تأثیــر و تأثــر حــوزۀ فرهنــگ بــا ســایر حوزه های نظــام اجتماعی 

نظیــر اقتصــاد، سیاســت و اجتمــاع و ســالمت در ابعاد داخلــی و بین المللی؛
۵. پیشــنهاد سیاســت های مناســب در قبــال جریان هــا و مســائل فرهنگــی 

ــی؛ ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــل ش ــور مث ــی کش ــای عال ــه نهاده ــور ب نوظه
ایــن  ِاعمــال  بــرای  مناســب  فرهنگــی  راهکارهــای  و  ابزارهــا  پیشــنهاد   .۶
سیاســت ها بــه دســتگاه های فرهنگــی ذی ربــط پــس از تصویــب در مراجــع ذی ربــط؛
٧. پیامدسنجی سیاست ها و راهبردهای پیشنهادی مصوب نهادهای ذی صالح.

ــۀ حوزه هــای نظــام  ــتِ رصــدِ فرهنگــی کلی ــه گســترۀ فعالی ــد کــرد ک ــد تأکی بای
اجتماعــی نظیــر اقتصــاد، فرهنــگ، سیاســت، اجتمــاع و نظایــر آن را ‑ کــه تأثیــرات 
مهمــی در تغییــر و تحــوالت فرهنگــی دارنــد‑ شــامل می شــود»١. در ســایۀ چنیــن 

ــه نظــر می رســد: ــر ضــروری ب ارتباطــی جمــع آوری اطالعــات در حوزه هــای زی
• فرهنگی هنری

• فرهنگی اقتصادی
• فرهنگی سیاسی

• فرهنگی اجتماعی

١. مصوبۀ ۵٧۶اُمین جلسۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، مورخ ١٠/٢٠/١٣٨۴.
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ایــن بــدان دلیــل اســت کــه فرهنــگ در هر نظــام اجتماعــی در ارتبــاط متقابل با ســایر 
حوزه هــای نظــام اجتماعــی نظیــر اقتصــاد، اجتمــاع، سیاســت و نظایــر آن و همچنیــن 
فرهنــگ ســایر جوامــع اســت و بــر آن هــا تأثیــر گذاشــته و از آن هــا تأثیر می پذیــرد. بنابراین 
منظــور از رصــد مطالعــه، بررســی و ارزیابــی مســائل و جریان هــای مختلــف فرهنگــی 
کشــور اســت. در ادامــه تعاریــف و برداشــت های موجــود دربارۀ رصد تشــریح می  شــوند.

٣. تحلیل برداشت های موجود از رصد فرهنگی در ایران
دربــارۀ موضــوع رصــد فرهنگــی، مطالعــه و اثــر فاخری صــورت نگرفته اســت. حتی در 
گفتارهــا نیــز ایــن مفهــوم به خوبــی تشــریح نشــده اســت و ادبیــات شــکل گرفته حــولِ 
آن ضعیــف و کم حجــم اســت. در نهادهــای فرهنگــی کشــور، فعالیت هایــی درمــورد 
ــازمانی  ــای تشــکیالتی و س ــاً فعالیت ه ــه اساس ــد ک رصــد فرهنگــی صــورت گرفته ان
بوده انــد. بــرای مثــال، مرکــز مطالعــات راهبــردی شــورای  عالــی انقــالب فرهنگــی بــا 
هــدف فعالیــت در ایــن زمینــه تشــکیل شــده اســت١، امــا بــا وجــود ایــن اقــدام، هنــوز از 

نظــر ادبیــات نوشــتاری و گفتــاری در ایــن زمینــه بــا قلــت و کاســتی مواجهیــم.
در ســال ١٣٨١، گزارشــی مختصــر بــا عنــوان «تعریــف و ابعــاد رصــد فرهنگــی» 
در اداره کل روابــط عمومــی و افکارســنجی دبیرخانــۀ شــورای  عالــی انقالب فرهنگی 
تهیــه شــد کــه تقریبــاً اولیــن گــزارش علمــی مکتــوب درمــورد رصــد فرهنگــی اســت. 
در ایــن گــزارش، ضمــن تعریفــی از رصــد فرهنگــی و اهــداف آن، ابعــاد چهارگانــۀ 
(آینده شناســی)  پیامدســنجی  و  سیاســت پژوهی  مسئله شناســی،  جریان شناســی، 
بــرای موضــوع بیــان شــده اســت. در ســال ١٣٨٣ نیــز گزارشــی ثانــوی و مکمــل بــا 
آن بــا عنــوان «درآمــدی بــر طراحــی نظــام رصــد فرهنگــی کشــور» در دفتــر مطالعــات 
ــی از  ــای برخ ــا و دیدگاه ه ــاوی مصاحبه ه ــه ح ــد ک ــن ش ــه تدوی ــی دبیرخان فرهنگ
محققــان و مســئوالن در حوزه هــای فرهنگــی اســت٢. در ادامــه، بر حســب مطالعات 

١. ر.ک: مصوبۀ ۵٧۶اُمین جلسۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، مورخ ١٣٨۴/١٠/٣٠، مجموعه مصوبات کتابخانه 
و مرکز اسناد دبیرخانه (به نقل از عنبری، ١٣٨٩).

تهیه  فرهنگی،  مطالعات  دفتر  و کارشناس  مسئول  خضرائی،  محسن  و  نگهداری  بابک  آقایان  را  این گزارش   .٢
کرده اند. ر.ک: دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، کتابخانه و مرکز اسناد (عنبری، ١٣٨٩).
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انجام شــده، تعریــف و ابعــاد رصــد فرهنگــی بــا اســتناد بــه پژوهــش موســی عنبــری 
(١٣٨٩: ٢٩‑٣١) ارائــه شــده اســت:

• رصــد فرهنگــی عبــارت اســت از تعبیــه و پیش بینــی ســازوکار و ارکان معّیــن 
بــرای مطالعــه، بررســی و تحلیــل ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای موجود در ســطح 
فرهنــگ عمومــی و خرده فرهنگ هــا به منظــور مسئله شناســی فرهنگــی در ســطح 

تــودۀ مــردم و پایــش جریان هــای فرهنگــی تولیدشــده از ســوی نخبــگان١.
• رصــد فرهنگــی نوعــی مســئله یابی و مسئله ســنجی فرهنگــی اســت کــه بایــد 
در ســطوح مختلــف، بــه لحــاظ مقاطــع زمانــی گذشــته، حــال و آینــده، پیگیری شــود 

(کی  نــژاد، ١٣٨٧)٢.
• رصــد فرهنگــی شــناخت عوامــل و متغیرهــای گوناگــون و حوزه هــای مختلــف 
رفتــاری، اقتصــادی و سیاســی و ســنجش تأثیرگــذاری آن هــا تحــت شــرایط زمانــی و 
مکانــی و یکــی از فازهــای طــرح مهندســی فرهنگــی اســت (مخبــر دزفولــی، ١٣٧٨)٣.
ــر  ــک ام ــان ی ــه و آرم ــا برنام ــرل ب ــارت و کنت ــارت از نظ ــی عب • رصــد فرهنگ

فرهنگــی اســت (معیدفــر، ١٣٨٣: ٨٨‑٨٩).
• رصــد فرهنگــی مطالعــۀ مســائل و پدیده هــای فرهنگــی از دیــد تغییــرات 

ــی اســت. فرهنگ
• رصــد فرهنگــی یافتــن مســائل فرهنگــی، ســنجش آن هــا و آینده شناســی 

فرهنگــی اســت.
• رصــد فرهنگــی مطالعــۀ ارزش هــا، نگرش هــا و رفتارهــای موجــود، در حــال 

ظهــور یــا رو بــه رشــد و در حــال زوال و تغییــر اســت (آشــنا، ١٣٨٢: ١٢‑١٨).
ــردی، رصــد فرهنگــی مطالعــۀ مســائل و پدیده هــای فرهنگــی از  از منظــر راهب
دیــد تغییــر فرهنــگ اســت؛ رصــد فرهنگــی یافتــن مســائل فرهنــگ و هنــر، مطالعــۀ 

 ،(١٣٨۴/١٠/٢٠ فرهنگی (مورخ  انقالب  عالی  شورای   ۵٧۶ جلسۀ  مصوب   ،١ ماده  فرهنگی کشور،  رصد   .١
مجموعه مصوبات، کتابخانه و مرکز اسناد دبیرخانه (عنبری، ١٣٨٩).

٢. مصاحبه با ایشان دربارۀ رصد فرهنگی، قسمت اول.

٣. ر.ک.: خالصۀ مقاالت همایش مهندسی فرهنگی، در سایت:
 http:/www.mohandesifarhangi.com/maghalat.aspx 
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ــه رشــد و در  ــا رو ب ــور ی ــا و رفتارهــای موجــود، در حــال ظه ــا و نگرش ه ارزش ه
حــال زوال و تغییــر اســت (عنبــری، همــان). در یــک برداشــت جامــع بایــد گفــت، 
رصــد فرهنگــی پیگیــری مســتمر و منظــم عناصــر و متغیرهــای موجــود در محیــط 

ــا هــدف ِاشــراف بــر تغییــرات وکنتــرل و پیش بینــی آن هاســت. اطــراف ب

۴. چارچوب روش شناختی رصد و برآورد فرهنگی
١. هدف از رصد ِاشراف بر محیط است.

هــدف از رصــد فرهنگــی ایجاد شــرایط اشــراف بــر روندهــا، رویدادهــا و جریان های 
مهــم فرهنگــی اســت. مفهــوم اشــراف نیــز، در معنــای حرفــه ای آن، پیشــی گرفتن١

بــر ایــن روندهاســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اشــراف هنگامــی حاصــل می شــود کــه بتــوان 
قبــل از وقــوع رویدادهــا و روندهــای بحرانــی، آن هــا را حــدس  زد و پیش بینــی کــرد. 
بنابرایــن هــدف از رصــد صرفــاً پیگیــری مســتمر شــاخص ها و نشــانگان فرهنگــی 
(شــامل فرصت هــا و منابــع موجــود قــدرت نــرم کشــور و تهدیــدات و مخاطــرات و 
ــا و  ــگاریِ رویداده آســیب های فرهنگــی) نیســت، بلکــه غــرض از رصــد و واقعه ن

حــوادث فرهنگــی پیــش افتــادن بــر آن هاســت.
٢. دغدغۀ اصلِی رصد فرهنگی مسئلۀ تغییرات فرهنگی است.

رصــد بــا هــدف ســنجش مســتمر تغییــرات و تحــوالت فرهنگــی٢ انجــام می شــود؛ 
ــرآورد و اندازه گیــری  ــه ب ــه  عبارتــی، دغدغــۀ محــوری رصــد فرهنگــی معطــوف ب ب
تغییــرات اســت. در اینجــا جهــت تغییــر، ســرعت تغییــر، ماهیــت تغییــر، موضــوع 
تغییــر، ســرانجام تغییــر، کارگــزاران و عامــالن تغییــر، ســازوکار تغییــر، و در نهایــت 

تأثیــر آن در شــاکلۀ فرهنــگ ملــی و قــدرت نــرم کشــور مطمح نظــر اســت.
٣. شاخص ها و نشانگان فرهنگِی مورد بررسی بر اساس آینده پژوهی به دست می آیند.

در رصــد فرهنگــی آنچــه بایــد رصــد شــود بــر دو مبنــا تعییــن می شــود. نخســت 
شــاخص های نســبتاً ثابــت کــه مبّیــن (و نماینــدۀ) ارزش های اساســی و بنیــادی فرهنگی 
کشــور و نظام انــد و (به عنــوان دارایی هــای محــوری) تغییــرات آن بایــد رصــد شــوند 
1. Anticipation
2. Cultural Changes
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کــه بــه ایــن روِش رصــد «پایــش» می گوییــم. پایــش بــه معنــای تعییــن یــک مجموعــه 
شــاخص فرهنگــی ‑ از قبــل طراحی شــده و فکرشــده‑ اســت کــه به وســیلۀ مجموعــه 
منابــِع داده اْی پیوســته جمــع آوری می شــوند. ایــن شــاخص ها و نشــانگان فرهنگــی در 
حکــم «عالئــم١» و «نشــانه ها٢» هســتند کــه ‑ قبــًال در خــالل مطالعــات آینده پژوهــی‑ 
ــا و نقطــه عزیمــت در  ــن مبن ــن شــده اند. بنابرای ــا تعیی ســناریوهای مســتخرج از آن ه
پایــش انــواع ســناریوهای احتمالــی آینــده اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه در هــر ســناریوی 
ــرای هــر بخــش از مســائل فرهنگــی ســناریوهایی اســتخراج می شــوند و  ــی ب احتمال
ــم  ــا «عالئ ــوی ی ــم ق ــور آن ‑ اعــم از عالئ ــم ظه ــز نشــانه ها و عالئ در هــر ســناریو نی
ضعیــف٣»‑ مشــخص و تعریــف می شــوند. ســپس کارشناســان آن عالئــم را به عنــوان 
محــور جمــع آوری تعییــن و پیوســته آن هــا را رصــد می کننــد، یعنــی اطالعــات و 
شــواهد خــاص هــر عالئــم را از محیــط ملــی یــا محیــط خــاص فرهنگــی جســت وجو و 
گــردآوری و تحلیــل می کننــد. ایــن مــدل از رصــد فرهنگــی را «پایــش» می نامیــم کــه بــه 
رصــد، کاوش محیطــی، محیط بانــی، روندیابــی موضوعــات و محیط هــا، و در نهایــت 

پیگیــری مســتمر روندهــای مشــخص در عرصــۀ فرهنگــی منجــر می شــود.
۴. رصد فرهنگی با رویکر د پویش محیطی نیز انجام می شود.

ــل  ــانگانِ از قب ــا نش ــم ی ــه عالئ ــه ب ــدون توج ــی ب ــد فرهنگ ــری از رص بخــش دیگ
طراحی شــده انجــام می شــود؛ بــه ایــن معنــی کــه در هنــگام رصــدِ محیــِط ملــی 
ــا تغییــری کــه رخ می دهــد حساســیت نشــان داده می شــود کــه ایــن  ــه هــر رونــد ی ب
ــِم از  ــه عالئ ــاً ب ــی، صرف ــش فرهنگ ــع، در پوی ــم. درواق ــش۴» می نامی ــدل را «پوی م
قبــل فکرشــده (وتعریف شــده) واکنــش نشــان داده نمی شــود، بلکــه هــر نــوع تغییــر 

ــود. ــل می ش ــع آوری و تحلی ــایی و جم ــی شناس ــۀ فرهنگ ــدی در عرص جدی

1. Signals
2. Signs
3. Weak Signals
4. Scanning



٣٠

(٨)

۵. سازوکارهای رصد
بدیهــی اســت بــرای رصــد ابعــاد فرهنــگ جامعــه بایــد بــه ســازوکاری موجه اندیشــید. 
منظــور از ســازوکاْر تشــریح و تبییــن پدیده هــای فرهنگــی و حلقه هــای تعاملــی میــان 
آن هاســت. ســازوکار، نمایــش چگونگــی ربــط مجموعــه ای از متغیرهــا و موضوعــات 
اســت. بــا اســتناد بــه مجموعــه مباحــث قبلــی، بایــد لفــظ رصــد را به ســه معنــا ترجمه 
کــرد: نظــارت، پایــش و تحلیــل. اگــر ایــن ســه معنــا را کــه همگــی جهــت واحــد دارند 
بــه فرهنــگ بیفزاییــم، ترکیبــی بــا معنــای مشــخص بــه وجــود خواهــد آمــد. بــر ایــن 

اســاس بایــد ســه تعریــف مکمــل بــرای رصــد فرهنگــی بیــان کــرد:
• نوعــی کاوش و تحلیــل زوایــای پنهــان رفتارهــا، تحــرکات و جنبش هــای 
ــد ســمت گیری های ارزشــی، احساســی، گرایشــی و  ــه همــراه تبییــن رون فرهنگــی ب

ــاری در جامعــه اســت؛ رفت
• نوعی پایش و ارزیابی مستمر پدیده ها، ساختارها (سازمان ها و نهادها) و رفتارهای 

ـ به ویژه مواردی که به عنوان مسئلۀ فرهنگی محسوب می شوند ‑ است؛ فرهنگیـ 
• نوعــی نظــارت و رصــد معطــوف بــه جهت دهــی در حوزه هــای رفتــاری، 

ســازمانی و هنجــاری فرهنــگ اســت١.
در برخــی تعاریــف، گاهــی رصــد بــه معنــای جهت دهــی و دســت کاری فرهنگــی 
آمــده اســت. چنیــن درک و تعریفــی از رصــد فرهنگــی نشــانگر معنــای ثانویــۀ 
موضــوع اســت. رصــدْ بیشــتر معطــوف بــه پایــش و تحلیــل وضعیــت فرهنــگ اســت 
ــان،  ــد، بی گم ــی دور اســت. هرچن ــگ کم ــوزۀ فرهن ــه ح ــی ب ــوزۀ جهت ده و از ح
هــدف از هــر رصــدی اســتفاده از آن بــرای عمــل و کنتــرل اســت، امــا ایــن هــدف 
در کانــون موضــوع نیســت. چنانچــه رصــد را بــه معنــای جهت دهــی نزدیــک کنیــم، 
بــه حــوزۀ مفهومــی دیگــری وارد شــده ایم. مفهــوم مهندســی فرهنگــی بــا جهت دهــی 
ــل، و مهندســی ناظــر  ــه شناســایی و تحلی قرابــت بیشــتری دارد. رصــد معطــوف ب
ــی  ــه و مهندس ــۀ مداخل ــد مقدم ــی اســت. «رصــد می توان ــت و جهت ده ــه مدیری ب

١. ممکن است تعریف سوم به حوزۀ مهندسی فرهنگی نزدیک شده باشد. برحسب تعریفی که در ابتدای نوشتار، از 
لفظ رصد و تبار آن آمده است، دیده بانی و نظارت کنترل خواهانه در ذات مفهوم رصد نهفته است (عنبری، ١٣٨٩).
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فرهنگــی» تلقــی شــود و نــه خــود آن. اگــر پدیــدۀ فرهنگــی را کلیتــی یکپارچــه و قائــم 
ــِی تعیین گــر  ــه عناصــر بنیان ــه ذات تعریــف کنیــم، رصــد فرهنگــی چشــم اندازی ب ب
و ســازندۀ رفتــار ارزشــی، هنجــاری و اعتقــادی در جامعــه خواهــد بــود؛ یعنــی بایــد 
ــه  ــا چنانچ ــد. ام ــگ کاوی ــود فرهن ــی را در خ ــای فرهنگ ــر کنش ه ــل تعیین گ عوام
پدیــدۀ فرهنگــی را متصــل و وابســته بــه پدیده هــای دیگــر بخوانیــم، رصــد فرهنگــی 
تحلیــل حیــات و زوال پدیده هــای فرهنگــی و تعییــن جهــت حرکــت آن هــا در ارتبــاط 
نزدیــک بــا جنبش هــای سیاســی و دغدغه هــای اقتصــادی و اجتماعــی اســت. تلقــی 
دوم نزدیک تــر بــه واقعیــت و تواناتــر بــرای اقنــاع اســت. ازایــن رو می تــوان گفــت، 
ــل ســیال پدیده هــای فرهنگــی،  رصــد فرهنگــی نوعــی شناســایی، تشــریح و تحلی
ــی در  ــادی و سیاس ــای اقتص ــا و رخداده ــا از حرکت ه ــری آن ه ــو، اثرپذی از یک س

ســطوح ملــی و جهانــی، از ســوی دیگــر، اســت (عنبــری، ١٣٨٩: ٣۵‑٣۶).
ــاختار رصــد  ــازوکار و س ــریح س ــد تش ــن تر می کن ــاال را روش ــف ب ــه تعری آنچ
فرهنگــی اســت. اگــر در معنایــی عــام، رصــد فرهنگــی را پایــش و تحلیــل وضعیــت 
فرهنگــی جامعــه بخوانیــم، آن گاه مفهــوم «رصــد» بیشــتر ناظــر بــه چگونگــی پایــش 
و تحلیــل، و مفهــوم «فرهنگــی» ناظــر بــه موضوعــات و شــاخص های مــورد تحلیــل 

اســت. بنابرایــن می تــوان رصــد فرهنگــی را از دو منظــر ذیــل بررســی کــرد:
١. رصد به مثابۀ روش

اگــر رصــد را به عنــوان یــک روش تلقــی کنیــم، بایــد بــر چگونگــی و کیفیــت انجــام کار 
متمرکــز شــویم. وقتــی از روش شناســی رصــد صحبــت می کنیــم، بایــد بــه روش کار و 
تشــکیالت اجرایــی آن بیندیشــیم. بی گمــان بایــد بــرای ایــن امــر موازینــی وجــود داشــته 
باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر، بــرای هم اندیشــی راجع به ایــن موازین بایــد برخــی از ملزومات 
روش شــناختی رصــد را بیــان کــرد. از ایــن منظــر، رصــد فرهنگــی واجــد ســه فعالیــت و 
معیــار اساســی اســت کــه هــر یــک ناظر بــر فعالیتــی خــاص اســت (عنبــری، ١٣٨٩: ٢۴)

اولیــن فعالیــت روندپژوهــی اســت. منظــور از «روندپژوهــی فرهنگی» شناســایی 
ابعــاد و اضــالع پدیده هــا و جریان هــای فرهنگــی در یــک پیوســتار١ یــا فراینــد اســت. 

1. Continuum
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ــل، سیاســت گذاری و  ــدِ شناســایی، تحلی ــان روشــن تر، رصــد فرهنگــی رون ــه بی ب
ــن موضــوع  ــرد. ای ــان را دربرمی گی ــول زم ــی در ط ــای فرهنگ ــنجی پدیده ه پیامدس
بیشــتر ناظــر بــه اســتراتژی و راهبردهــای طرح و تقلیل مســائل و مشــکالت فرهنگی 
اســت. روندپژوهــی ناظــر بــه دو فعالیــت متقابــل در حــوزۀ فرهنــگ اســت. فعالیــت 
اول جریان شناســی فرهنگــی اســت، یعنــی بررســی تحــوالت و دگرگونی هــای 
ــا  ــه در حــوزۀ فرهنــگ ب شــاخص های فرهنگــی و شــناخت جریان هایــی کــه جامع

آن هــا مواجــه اســت. 
مجموعــه کاوش هــای  اســت، کــه  فرهنگــی  مسئله شناســی  دوم  فعالیــت 
ــگان و مــردم را  ــه کشــف مهم تریــن معضل هــای فرهنگــی از منظــر نخب معطــوف ب
ــای  ــات و پژوهش ه ــدی مطالع ــوع کاوِش رون ــن ن ــع ای ــا و مناب ــرد. مبن دربرمی گی
مســتمر مکتــوب در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی اســت. از ترکیــب ایــن دو 
فعالیــت، کــه در ارتبــاط متقابــل بــا یکدیگرنــد، مرحلــه ای مطالعاتــی تحــت عنــوان 
«جریان شناســی معطــوف بــه کشــف مســئله» مطــرح می شــود. درواقــع، هــدف کلــی 
ایــن مرحلــه از پژوهــِش رصــدِ فرهنگــی شناســایی و طــرح پدیده هــا و جریان هــای 
ــا  ــردم و نظــام فرهنگــی ب ــگان، م فرهنگــی در کشــور از دیدگاه هــای مختلــف نخب
ــا  ــر حســب ضرورت ه ــا ب ــر اولویت گــذاری و دســته بندی موضوعــی آن ه ــد ب تأکی
و اهــداف کالن جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه در بحــث حاضــر می بایــد بــر 

مبنــای نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور انجــام پذیــرد.
هــر جریــان فرهنگــی، فراتــر از یــک مســئله و فعالیــت فرهنگــی محــدود اســت 
و مجموعــه ای از پدیده هــای فرهنگــی را دربرمی گیــرد کــه بخشــی قابل توجــه از 
ــن  ــود. بنابرای ــال می ش ــه آن ِاعم ــبت ب ــی نس ــد و مدیریت ــغول می کن ــه را مش جامع
یــک جریــان فرهنگــی خودبه خــود شــکل نگرفتــه اســت و نقطــۀ شــروع آن می توانــد 
داخلــی باشــد یــا خارجــی. اگــر پدیــده تبــار و زمینــۀ داخلــی نداشــته باشــد، جریانــی 

کــه در خــارج تولیــد و هدایــت می شــود در داخــل موفــق نخواهــد بــود. 
جریان شناســی فرهنگــی: حــوزۀ فرهنــگ و اجتمــاع ذاتــاً آبســتن تکویــن و 
شــکل گیری انــواع جریان هــای فکــری معرفتــی، هنــری و فرهنگــی اســت. ایــن مهــم 
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بــه دلیــل تنــوع طبقــات، اقشــار و الیه هــای اجتماعــی، تنــوع ســلیقه ها و ذائقه هــا، 
تکثــر مطالبــات، اختــالف در دیدگاه هــا، جهان بینی هــا، اهــداف و گرایش هــای 
فکــری و وجــود فضــای آزاد (و مردم ســاالری) و محیــط مســاعد بــرای تعامــل 
افــکار و تضــارب آراســت. برخــی از ایــن جریان هــا منشــأ درونــی (درون کشــوری) 
و برخــی منشــأ بیرونــی (متأثــر از شــرایط فرهنگــی بیــرون از کشــور) دارنــد. منظــور 
از جریــان فرهنگــی هرگونــه گرایــش دســت جمعی و گروهــی میــان عــده ای از فعــاالن 
فکــری – فرهنگــی یــا هنــری اســت کــه درصــدد تحقــق مطالبــۀ خــاص یــا تثبیــت 
یــک گرایــش فکــری در جامعــۀ ایــران باشــند. ازآنجاکــه شناســایی و تشــخیص ایــن 
جریان هــا در محیط هــای فرهنگــی به ســهولت میســر نمی شــود، جریان شناســی 
ــی آن اســت کــه ایــن جریان هــا ماهیــت  کاری دشــوار اســت. مشــکل دیگــرِ تحلیل
پویــا داشــته و همــواره در حــال تجزیــه، انشــعاب، تفرقــه و تکثــر هســتند. بنابرایــن 
ــران  ــرای تحلیلگ ــی ب ــِی گفتمان ــی در پ ــن تحــوالتِ پ کشــف، شــناخت و درک ای
کار دشــواری اســت. به هرحــال جریان شناســی فرهنگــی بــه معنــی مراقبــت و رصــد 

ــای فرهنگــی اســت. ــف در محیط ه ــای مختل ــی جریان ه دائم
موضوع شناســی: در کنــار محیط شناســی و جریان شناســی فرهنگــی، وظیفــۀ دیگر 
تحلیلگــرانِ اطالعــاتِ فرهنگــی رصــد دائمــی شــرایط و تحــوالت در موضوعــات و 
حوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری کشــور اســت تــا نســبت (دوری یــا نزدیکــی) 
هــر موضــوع را بــا منابــع قــدرت نرم کشــور مشــخص و رصــد نماید. ایــن موضوعات 
ــۀ  ــث دامن ــا (از حی ــّم آن ه ــه اه ــی اســت ک ــائل فرهنگ ــیعی از مس ــف وس دارای طی
اثرگــذاری بــر منابــع قــدرت نــرم ملــی، فرهنــگ عمومــی، ارزش هــا و باورهــا، انســجام 
ملــی و ارزش هــای دینــی و...) عبارت انــد از: ســینما و ســایر هنرهــای نمایشــی، 
هنرهــای تجســمی، موســیقی، معمــاری، مطبوعــات و رســانه ها، فضــای مجــازی، 
صداوســیما، کتــاب، ورزش، موضوعــات فکــری و معرفتی (اندیشــه ای)، آســیب های 
اجتماعــی (به خصــوص حاشیه نشــینی و طــالق و اعتیــاد)، فرهنــگ عمومــی، آموزش 
و پــرورش، دانشــگاه ها، اقــوام، اهــل ســنت و... هــر جریــان یــا رونــد فرهنگــی در ســه 
قلمــرو قابــل بازشناســی اســت: «ارزش هــا»، «نگرش هــا» و «رفتارهــای فرهنگــی». در 
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بحــث ارزش ســنجی بــا ژرف تریــن الیه هــای فرهنگــی ســروکار داریــم و بــا مطالعــۀ 
ــوان ایــن ارزش هــا را ســنجید. در  ــه ارزش هــا می ت ــارۀ نگــرش نســبت ب ژرفایــی درب
خصــوص نگرش هــا، مهم تریــن مســئله تلقــی افــراد یــا میــزان موافقــت یــا مخالفــت 
آن هــا بــا پدیــده یــا جریــان فرهنگــی اســت. درواقــع، مســئله ایــن اســت کــه افــراد تــا 
ــا چــه حــد مخالــف. ُبعــد ســوم، ســنجش  ــا امــری خــاص موافق انــد و ت چــه حــد ب
رفتارهــای فرهنگــی اســت. ایــن امــور بــه خارجی تریــن الیه هــای فرهنگــی اختصــاص 
دارنــد؛ در اینجــا زبــان، ســبک زندگــی، اوقــات فراغــت، فرهنــگ مصرفــی، کاالهــای 

فرهنگــی و فضاهــای فرهنگــی قابــل مطالعــه و بررســی اند.
ــد  ــرار می گیرن ــان ق ــا زم ــه ب ــوق در رابط ــه ســه محــور ف ــد توجــه داشــت ک بای
و درواقــع بــا ســه جهــت زمانــی در خصــوص پدیده هــای فرهنگــی مواجهیــم؛ 
ــه  ــه رو ب ــی ک ــد و آن های ــه نوپدیدن ــی ک ــات نســبی اند، آن های ــه دارای ثب ــی ک آن های
ــا هــم چارچوبــی فراهــم می ســازد کــه  زوال می رونــد. کل ایــن فراینــد در ترکیــب ب
به واســطۀ آن می تــوان بــه رصــد پدیده هــا، مســائل و جریان هــای فرهنگــی پرداخــت.

پــس از شناســایی قلمــرو، ســطوح و شــاخص های جریان هــا و پدیده هــای 
ــر  ــار اولویت گــذاری ب ــا اولویت گــذاری شــوند. معی فرهنگــی، الزم اســت کــه آن ه
ــری  ــرق خواهــد کــرد. الوی ــه ف ــی، دانشــگاهی و عامیان ــوع تلقــی حکومت حســب ن
ــری، ١٣٨٩): ــه نقــل از عنب ــان می کند(ب ــار را  بی ــه ســه معی (١٣٨٢) در ایــن زمین

• عمومــی بــودن: یعنــی درصــد بیشــتری از مــردم را بــه خــودش مشــغول کــرده 
ــدۀ فرهنگــی  ــک پدی ــد ی ــون می توان ــًال تلویزی ــذار اســت. مث ــر زندگی شــان اثرگ و ب
باشــد، چــون اکثریــت مــردم بــا آن ســروکار دارنــد و تحــت تأثیــر برنامه هــای 
مختلــف آن قــرار می گیرنــد؛ برنامه هایــی کــه قادرنــد بــه ایجــاد باورهــا، نگرش هــا 

و تغییــر رفتــار در بیــن افــراد بینجامنــد.
ــا،  ــا، نگرش ه ــا، باوره ــۀ ارزش ه ــاال (در حیط ــذاری ب ــدرت تأثیرگ ــتن ق • داش
گرایش هــا و رفتارهــا): یعنــی هــر پدیــده و جریــان فرهنگــی کــه بتوانــد، به مثابــۀ عامــل 

اصلــی، افــراد را بــه جنبــش و حرکــت وادارد قابلیــت بررســی و ارزیابــی را دارد.
• متوجــه اصلی تریــن ارزش هــا و باورهــا بــودن: یعنــی هــر چیــزی کــه متوجــه 
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اصلی تریــن ارزش هــا و باورهــای خــاص جامعــه باشــد در اولویــت بررســی اســت. 
ایــن ارتبــاط لزومــاً ســلبی نیســت، بلکــه می توانــد ایجابــی هــم باشــد١.

پــر واضــح اســت کــه در انتخــاب موضوعــات و مســائِل قابــِل رصــد، توجــه بــه 
ــده  ــی، آین ــه در آینده پژوه ــم اســت و ازآنجاک ــیار مه ــا بس ــۀ آن ه ــاد آینده پژوهان ابع
ضرورتــاً تــداوم گذشــته و حــال تلقــی نمی شــود، از ایــن منظــر کمتــر تحــت تأثیــر 
آینده پژوهــی  نظــر  ایــن  از  اســت.  رونــدی  نتیجه گیری هــای  و  کمیت ســنجی 
ممکــن اســت بــه پیشــگویی نزدیــک شــود، امــا از ایــن حیــث کــه آینــده را وضعیتــی 
کنترل شــدنی و تغییرپذیــر می بینــد بــا پیشــگویی متفــاوت اســت. در آینده پژوهــی، 
ــا اهــداف و  ــده حاصــل تعامــل بازیگــران مختلــف ب ــن اســت کــه آین ــر ای فــرض ب
ــگویی،  ــِل پیش ــان غیرقاب ــک زم ــده ی ــر، آین ــان دیگ ــه بی ــاص اســت. ب مقاصــد خ
ر، نامعلــوم، تغییرپذیــر و کنترل شــدنی  اســت. در بحــث روش هــا و مدل هــای  نامقــدّ
و  تکنیک هــا  مدل هــا،  بــر  (مبتنــی  عینــی  تفکــر  روش  ســه  بــه  آینده پژوهــی، 
روش هــای آمــاری و تحلیلــی آینــده)، تفکــر ذهنــی (مبتنــی بــر آرمان هــا و آرزوهــا و 
الگوهــای تخیلــی) و تفکــر سیســتمی (مبتنــی بــر الگوهــای ســاختاری و درون داد و 
ــه ســه  برون دادهــای یــک سیســتم) اشــاره شــده اســت. ایــن روش هــا را می تــوان ب

ــی، ١٣٨٨: ٢١٣).  ــز تقســیم کــرد (حاجیان ــی نی ــی، کیفــی و ترکیب روش کّم
بــا عنایــت بــه ایــن رویکردهــای متنــوع، در حــال حاضــر، در ادبیــات اجتماعــی 
موضــوع، گروهــی بــا رویکردهــای انتقــادی، تشــدید مخاطــرات و بحران هــای 
ــده خاطرنشــان می ســازند.  فیزیکــی و اکولوژیــک ناشــی از صنعتــی شــدن را در آین
برخــی نیــز خــود را نگــران آســیب های محتمــل فرهنگــی ‑ هویتــی در جامعــۀ آینــده 
نشــان می دهنــد (عنبــری، ١٣٨٩: ١٧). آینده پژوهــی در حــوزۀ فرهنــگ دو هــدف 

ــال می کنــد (عنبــری، ١٣٨٩: ۴١): نســبتاً مجــزای زیــر را دنب
١. اثربخشــی کردارهــا و تصمیم هــای فرهنگــی: در اینجــا مطالعــۀ اثــرات 
و نتایــِج راهکارهــای پیشــنهادی و اجرا شــده در جامعــه و در میــان بخش هــای 
١. قاعدتاً سه معیار فوق بر اساس منطق علمی و دانشگاهی طرح شده اند. بر اساس مصالح سیاسی و حکومتی نیز 
می توان معیارهایی را بیان کرد. برای مثال، قدرت تخریب و ضربه زدن شاخص به ارزش های اساسی نظام، که در 

سند مهندسی فرهنگی ذکر شده اند، باید بیشتر مورد تأکید باشد.
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فرهنگــی موردنظــر اســت و از ایــن حیــث، وجهــۀ ارزیابانــه یــا ارزشــیابی را بــه خــود 
خواهــد گرفــت. یکــی از مشــکالت تحقیــق به ویــژه تحقیقــات کاربــردی در ایــران 
ایــن اســت کــه بــه ارزیابــی راهکارهــای حاصــل از پژوهش هــا توجــه نشــده اســت. 
ــج  ــی نتای ــا ارزیاب ــده اند ام ــام ش ــی انج ــات فراوان ــای تحقیق ــا پروژه ه ــور م در کش
آن هــا به خوبــی صــورت نمی گیــرد. از قضــا، نتایــج و راهکارهــای جدیــد بــرای حــل 

ــد. ــه دســت می آین ــه ب مســائل از دل تحقیقــات ارز یابان
٢. شناســایی سمت وســوی آتــی پدیده هــای فرهنگــی: هــدف و جهــت دوم 
مطالعــاتِ آینده پژوهــی شــناختِ آینــدۀ یــک پدیــده و جریــان فرهنگــی اســت. ایــن 
هــدف نوعــی چشــم انداز بــه فرهنــگ در آینــده اســت. در اینجــا هــدف ایــن اســت کــه 
بــا توجــه بــه تغییــرات موجــود و بــا تأکیــد بــر تحلیــل وضعیــت حاضــر و پیش بینــی 
عوامــل تأثیرگــذار، زمــان و تحــوالت فرهنگــی آینــدۀ یــک پدیــدۀ فرهنگــی به گونــه ای 
و  فعالیت هــا  جهــتِ  عمــل  ایــن  شــود.  مشــخص  کاربردی تــر  و  محســوس تر 
نگرش هــای مجریــان حــوزۀ فرهنگــی را مشــخص و روشــن می کنــد. در ضــرورت 
ایــن امــر، محققــان متفق القــول معتقدنــد رصــد فرهنگــِی تحوالتــی کــه در آینــده بــه 
ــرا می تــوان در آن مســیر،  وجــود خواهنــد آمــد بــرای کشــور بســیار مهــم اســت، زی

تــوان فرهنگــی خــود را فعــال کــرد.
به طورکلــی، اگــر آینده نــگاری را نوعــی آینده ســازی در نظــر بگیریــم، یعنــی 
ســاختن آینــده ای کــه بــه لحــاظ فرهنگــی مطلــوب اســت، در آن صورت افــق مطلوب 
ــم اندازهای  ــی و چش ــعۀ مل ــای توس ــی و برنامه ه ــون اساس ــان قان ــد هم ــا می توان م
اهــداف  مشــخص تر،  همــه  از  و  ســاله،   ٢٠ چشــم انداز  ازجملــه  بلندمــدت، 
مطرح شــده در نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور باشــد. دو وجــه دیگــر رصــد 

هســتند. «آینده پژوهــی»  و  «تصمیم پژوهــی»  شــامل  روش  به عنــوان 
٢. رصد به مثابۀ هدف

اگــر بخواهیــم رصــد فرهنگــی را به منزلــۀ مجموعــه ای از اهــداف تلقــی کنیــم، 
بایــد نخســت اهــداف و مقاصــد و نیــات مرتبــط بــا به کارگیــری آن را مدنظــر قــرار 
دهیــم؛ یعنــی بایــد دانســت کــه هــدف از کاربســت روندپژوهــی، تصمیم شناســی و 
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آینده پژوهــی فرهنگــی در کشــور چیســت، چــه مقاصــدی بــرای ایــن اعمــال متصــور 
اســت. بــرای درک اهــداف رصــد فرهنگــی بایــد بــه منویــات و خواســته های فرهنگــی 
نظــام جمهــوری اســالمی اندیشــید. بــه همیــن دلیــل، نقطــۀ عزیمــت الگــوی رصــد 
فرهنگــی بایــد رســالت فرهنگــی کشــور باشــد کــه در قانــون اساســی، رســالت های 
فرهنگی کشــور و بیانات مقام معظم رهبری و ســایر مســئوالن کشــور متجلی است١. 
بنابرایــن بــرای رصــد فرهنگــی، پیــش از هــر چیــز، بایــد محورهــا و موضوعــات ذیل 
ــارت دیگــر،  ــه عب ــدار کشــور در نظــر داشــت. ب ــوان اهــداف و منویــات پای را به عن
رصــد در جمهــوری اســالمی مترصــد اهــداف فرهنگــی اســت؛ اهدافــی ماننــد تــالش 
بــرای اســتقالل فرهنگــی و نفــی ســلطه و اســتعمار فرهنگــی، برقــراری عدل و قســط 
اســالمی، ایجــاد محیــط رشــد اخالقــی و معنــوی انســان در حرکــت به ســوی نظــام 
الهــی، گســترش تقــوا و ایمــان و تهذیــب در جامعــه و دانشــگاه، بــاال بــردن ســطح 
گاهی هــای عمومــی، مشــارکت عامــۀ مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود، تقویــت  آ
ــح فرهنــگ عمومــی  ــا تصحی ــۀ فرهنگــی و ی ــکار در زمین ــع و ابت روح بررســی، تتب
به عنــوان تضمین کننــدۀ آینــدۀ کشــور بــا تأکیــد بــر گســترش فرهنــگ کار، انضبــاط 

اجتماعــی و فرهنــگ مصــرف و دوری از تجمل گرایــی.
محورهــای بــاال مهم تریــن اصــول و سیاســت های کالن فرهنگــی کشــورند کــه 
به طــور مکــرر و مســتمر مــورد تأکیــد بوده انــد. رصــد فرهنگــی، بــا تلقــی مــوارد بــاال 
به عنــوان مقصــد و رهنمــود فرهنگــی، کار خــود را آغــاز می کنــد و همــواره متعهــد 
ــه اخــذ نتایــج و رســالت های باالســت. امــا در بحــث حاضــر، مــالک اصلــی در  ب

انتخــاب شــاخص ها ســند جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور خواهــد بــود.

۶. شاخص های رصد
ــِی  ــای فرهنگ ــا و فعالیت ه ــانگرها، اولویت ه ــن و تشــخیص شــاخص ها، نش تعیی
قابــِل رصــد دشــوارترین بخــش بــرای رصــد فرهنگــی اســت. اساســاً کّمــی کــردن 
ــۀ وضــع و تحــول فرهنــگ و  ــه مقادیــر کّمــی بــرای تحلیــل واقع بینان و دســتیابی ب

١. مشروح این مسائل، غایات و اهداف در سند نقشۀ جامع مهندسی کشور و نیز اصول سیاست فرهنگی مندرج  است.
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ــا، تدویــن فعالیت هــای فرهنگــی در ســطح  ــا آن و بــر ایــن مبن متغیرهــای مرتبــط ب
ملــی و محاســبۀ عــددی و رقمــی میــزان عرضــۀ فعالیت هــای فرهنگــی و ارزشــیابی 
نتایــج حاصــل از آن یکــی از مشــکالت اصلــی در برنامه ریــزی فرهنگــی محســوب 
ــاخص های  ــن ش ــن و تعیی ــرای تبیی ــیاری ب ــای بس ــال، تالش ه ــود. درعین ح می ش
فرهنگــی و اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت. شــاخص ها را از لحــاظ ســطح می تــوان 

ــرد دســته بندی کــرد: ــه دو ســطح کالن و خُ ب
١. شــاخص های کالن: شــاخص هایی هســتند کــه بــرای ارزیابــی وضعیــت 
ــگ  ــر فرهن ــده تصوی ــور عم ــوند و به ط ــرح می ش ــی مط ــطح مل ــی و کالن در س کل

ــد. ــه می دهن ــه را ارائ ــا جامع ــردم ی م
ــرد: شــاخص هایی هســتند کــه بــه ســنجش و اندازه گیــری  ٢. شــاخص های خُ
در  فرهنگــی  وضعیــت  همچنیــن  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  اثربخشــی  و  نتایــج 

می پردازنــد. مختلــف  زیربخش هــای  و  بخش هــا 
ــکات و  ــه از آمارهــا و شــاخص های فرهنگــی مســتلزم رعایــت ن اســتفادۀ بهین
ــر عرصــۀ  ــم ب ــن مالحظــات ناشــی از شــرایط حاک مالحظــات خاصــی اســت. ای
ــوم  ــگ و عل ــۀ فرهن ــر عرص ــم ب ــرایط حاک ــتند. ش ــی هس ــور فرهنگ ــگ و ام فرهن
اجتماعــی تفــاوت عمــده ای بــا ســایر بخش هــا ماننــد سیاســت، اقتصــاد و... دارد. 
ــد؛  ــری می یابن ــز تس ــای به دســت آمده نی ــه شــاخص ها و کمیت ه ــا ب ــن تفاوت ه ای
در نتیجــه، نحــوۀ تحلیل هــا و بررســی ها را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. تغییــر 
ــور  ــرایِط مذک ــتِ ش ــط تح ــبات و رواب ــن مناس ــی و همچنی ــی و مکان ــرایط زمان ش
تحلیــل و برخــورد کارشناســانه را در هــر مقطــع ضــروری و اجتناب ناپذیــر می کننــد 
شــاخص های  بــه  می تــوان  را  شــاخص ها  همچنیــن   .(٣٧۶  :١٣٨٩ (نائینــی، 
ــط حریــف تقســیم کــرد. حریــف در  ــا محی ــی (خــودی) ی ــط مل فرهنگــی در محی
ــان فکــری و  ــک جری ــا ی ــروه اپوزیســیون ی ــک گ ــا ی ــک کشــور ی ــد ی اینجــا می توان

ــد. ــگ و...) باش ــگ، خرده فرهن ــب (ضدفرهن ــی رقی گفتمان
از یــک منظــر متفــاوت، موضوعــات رصــد را می تــوان شــامل مــوارد زیر دانســت: 
مســئله یــا مشــکالت و چالش هــای فرهنگــی کشــور، نگرانی هــا و دغدغه هــای 
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فرهنگــی، منابــع تهدیــدات فرهنگــی، خطرهــا و محل و منشــأ ظهــور و بــروز خطرها، 
محیــط  و اماکــن فرهنگــی ‑ هنــری، مأموریت هــای رســمی و تعریف شــده.

برای دسته بندی و طرح شاخص های رصد باید، ضمن اهتمام به محورهای کالن، 
ابعاد مختلف فرهنگ را مشخص کرد. با توجه به این امر، رصد فرهنگی باید دائم در 

کار پایش دوره ای ابعاد چندگانۀ فرهنگ به قرار زیر باشد: 
‑ ُبعد اخالقی و دینی فرهنگ

‑ بعد هنجاری و عرفی فرهنگ
‑ بعد مدنی و تعاملی فرهنگ

‑ بعد هویتی و تاریخی (ملی) فرهنگ
‑ بعد مادی و فناورانۀ فرهنگ
‑ بعد اداری و سیاسی فرهنگ

‑ بعد شناختی و معرفتی فرهنگ (عنبری، ١٣٨٩: ۴٨).
اگــر بخواهیــم ابعــاد هفت گانــه را بــا یکدیگــر ترکیــب کنیــم، می توانیــم چهــار 
ُبعــد دینــی، مدنــی، ملــی و عقالنــی در فرهنگ را مشــخص کنیم. در اینجا بر حســب 
ــا یکدیگــر دارنــد، مؤلفه هــای اخالقــی و  قرابتــی کــه شــاخص های مختلــف بــاال ب
دینــی در زیرمجموعــۀ ُبعــد دینــی؛ ابعــاد هنجــاری و تعاملــی و اداری در زیرمجموعۀ 
ُبعــد مدنــی؛ مشــخصه های هویتــی و تاریخــی و سیاســی در زیرمجموعــۀ ُبعــد ملــی؛ 
ــاوری) در زیرمجموعــۀ ُبعــد عقالنــی  و مؤلفه هــای مــادی و علمــی (اقتصــاد و فن
فرهنــگ قــرار می گیرنــد١. بــه ایــن اعتبــار بایــد گفــت، فرهنــگ هــر کشــور تلفیــق 
دیانــت، ملیــت، تمــدن و نگرش هــای عقالنــی و علمــی آن اســت (عنبــری، ١٣٨٩: 
۴٧‑۴٩). نظــر بــه اهمیــت ایــن چهــار ُبعــد، مــرور اجمالــی آن هــا ضــروری اســت.

بُعــد دینــی: منظــور شــاخص های اخالقــی و مذهبــی موجــود در هــر فرهنــگ 

١. این دسته بندی با هر نوع تعریفی که از فرهنگ ارائه شود تناسب دارد. البته هر دسته بندی دیگری، بسته به منظر 
محقق به موضوع فرهنگ، امکان پذیر است. اما به صراحت می توان گفت که در هر نوع دسته بندی دیگر فقط عنوان 
و تعبیر تفاوت خواهد کرد و مؤلفه ها و نزدیکی آن ها با یکدیگر تفاوت چندانی نخواهند داشت. همچنین باید 
خاطرنشان کرد که درهم تنیدگی ابعاد و مؤلفه های مختلف فرهنگ باعث می شود که جست وجوی استدالل و منطق 
روشن برای تفکیک مفاهیم و شاخص ها دشوار باشد. این مشکل با همۀ انواع مقوله بندی ها در حوزۀ علوم اجتماعی 

و فرهنگی همراه است. بنابراین هم پوشانی و تداخل شاخص ها در حوزه های مختلف اجتناب ناپذیر است.
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اســت کــه در ادامــه بــه اهــّم آن هــا اشــاره می شــود:
١. رصــد فرهنــگ معرفــت و اعتقادات دینــی در جامعه حول اصــول و ارزش های 
دینــی بــا تأکیــد بــر: توحیــد و یکتاپرســتی (خدامحــوری)، نبــوت و سرپرســتی، معــاد 
(قیامــت، روز حســاب و...)، مراجعــه بــه کتــب و رســائل دینــی، اخــالق دینــی، تدبر و 

تأمــل در مضامیــن قرآنــی و مذهبــی، ســطح و نــوع تلقــی از فرایــض دینی
٢. رصد فرهنگ عبادت و ستایش در جامعه با تأکید بر: نماز خواندن، روزه گرفتن

٣. رصد فرهنگ معرفت عموم و خواص نسبت به علمای دین
۴. رصد فرهنگ مطالعۀ آثار بزرگان دین و کتب آسمانی

۵. رصد فرهنگ آگاهی از حیات رسول الله(ص) و ائمه معصومین(ع)
۶. رصد فرهنگ قرآنی

٧. رصد مشارکت مذهبی
گریاری (نذر، قرض الحسنه، وقف و...) ٨. رصد فرهنگ خیررسانی و دِ

٩. رصد اخالق اجتماعی و مذهبی، شهادت، ایثارگری و...
بُعــد مدنــی: منظــور ابعــاد هنجــاری، تعاملــی و اداری فرهنــگ اســت کــه در ذیل 

بــه اهــّم آن هــا اشــاره می شــود:
١. رصد فرهنگ مشارکت شهری

٢. رصد فرهنگ مشارکت و مقابله با آسیب های اجتماعی
٣. رصد فرهنگ مشارکت در امور امدادی و غیرمترقبه

۴. رصد فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی (و پدافند غیرعامل)
۵. رصد فرهنگ قانون پذیری

۶. رصد فرهنگ وفاق و هم بستگی اجتماعی (و سرمایۀ اجتماعی)
ــوازی،  ــی در جامعــه (مهمان ن ٧. رصــد فرهنــگ تعامــل و آداب انســانی و مدن

معاشــرت و پوشــش و...)
٨. رصد فرهنگ نظم پذیری و برنامه ریزی شخصی‑مدنی (مثل وقت شناسی)

٩. رصــد فرهنــگ مشــارکت در احــداث بناهــا و مراکــز فرهنگــی و اجتماعــی 
(مثــل مــدارس)
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١٠. رصد فرهنگ مشارکت در امور فرهنگی
١١. رصد فرهنگ بهداشت و سالمت جامعه
١٢. رصد فرهنگ فراغت و ورزش در جامعه

١٣. رصد فرهنگ مدیریت و رهبری فرهنگی و سیاسی (شایسته ساالری و...)
١۴. رصد فرهنگ آگاهی های سیاسی مردم

١۵. رصد فرهنگ نظارت و پاسخگویی سیاسی در جامعه
١۶. رصد فرهنگ هم بستگی سیاسی و وفاق

١٧. رصد فرهنگ مشارکت سیاسی
ــار و  ١٨. رصــد فرهنــگ گونه هــای اجتماعی شــدن سیاســی جامعــه (مثــل رفت

الگــوی رأی دهــی)
١٩. رصد فرهنگ آزادی های سیاسی

بُعد ملی:
١. رصد فرهنگ نمادهای ملی و ایرانی

٢. رصد فرهنگ آشنایی با اماکن تاریخی و تمدنی
٣. رصد فرهنگ شناخت شخصیت های فاخر ملی

۴. رصد فرهنگ ارزش های دفاع مقدس و نمادهای آن
بُعد عقالنی:

١. رصد فرهنگ شناخت علمی
٢. رصد فرهنگ نوآوری و خالقیت

٣. رصد فرهنگ آموزش، پژوهش و نگارش
۴. رصد فرهنگ هنر و ذوق هنری

۵. رصد فرهنگ فناورانه
۶. رصــد فرهنــگ مصــرف، اخــالق کار، محیط زیســت، تولیــد، بهــره وری، 

ــح و... ــع صحی ــد، توزی ــالم و مول اشــتغال س
از منظــری دیگــر شــاخص های رصــد را می تــوان و بایــد بــر اســاس نقشــۀ 
ــا، شــاخص های  ــن مبن ــر ای مهندســی فرهنگــی کشــور شناســایی و بررســی کــرد. ب
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ــن می شــوند: ــر تعیی ــه  نحــو زی رصــد ب
ــۀ  ــارم نقش ــور در فصــل چه ــد مذک ــامل ١۴ بن ــی (ش ــداف کالن فرهنگ ١. اه

مهندســی فرهنگــی، صــص ٢۴‑٢۵)؛
٢. اولویت هــای فرهنگــی (شــامل ده بنــد مذکــور در فصــل پنجــم نقشــۀ 

٢٨‑٢٩)؛ صــص  مهندســی کشــور، 
٣. راهبردهــای کالن و اقدامــات ملــی (شــامل ١٣ راهبــرد کالن و اقدامــات 

ــدام، (نقشــۀ مهندســی کشــور، فصــل ششــم:٩۵‑٣١). ــر ک ــه ه ــوط ب مرب
ــرای  ــار دیگــر بایــد تأکیــد کــرد کــه در رصــد فرهنگــی ایــن شــاخص ها هــم ب ب
محیــط ملــی (فرهنــگ و جامعــۀ ایرانــی) و هــم بــرای محیــط کشــورها، ســازمان ها، 
ــد.  ــا هســتیم موضوعیــت دارن ــا و گروه هــای رقیــب کــه مشــغول رصــد آن ه بنگاه ه
بنابرایــن صرف نظــر از اینکــه مجــری رصــد فرهنگــی چــه کســی یــا چــه مرجعی باشــد، 
ایــن شــاخص ها می تواننــد تغییــر کننــد و اولویــت آن هــا جابه جــا شــود. بــرای مثــال، 
بــرای رصــد فرهنگــی داخلــی، رصــد جریان هــای فکــری و گفتمانــی در ســطح ملــی 
مهم تــر از رصــد پایــگاه اجتماعــی نظــام سیاســی رقیــب (در کشــور حریــف) اســت.

٧. منابــع الزم بــرای رصــد شــاخص ها، محیط هــا، موضوعــات و 
روندهــای فرهنگــی

ــع خــاص خــود را  ــا و مناب ــات و روش ه ــش شــرایط فرهنگــی اقتضائ رصــد و پای
می طلبــد و بــه ســبب پیچیدگــی حــوزۀ فرهنــگ، از ابزارهــا و تکنیک هــای متنوعــی 

ــد باشــند: ــه شــرح ذیــل می توانن ــع داده ای ب ــرد. برخــی از ایــن مناب بهــره می ب
• شبکه های موجود‑ آژانس ها و سازمان ها، تماس های فردی

• جمع آوری گزارش ها، طرح ها، برنامه ها
• پیمایش میدانی

• مستندات تصویری (فیلم، عکس و...)
• پایش رسانه ها (اخبار آشکار)

• مالقات های عمومی
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• گروه های تمرکز
• فرایند دلفی

• نظرسنجی عمومی
• مطالعات موردی
• تاریخ های شفاهی

• تمرین های آینده پژوهی
• فرایندهای بصری سازی، نمودارها، فلوچارت، خطوط زمانی

• تجربۀ زیستۀ محققان، جهانگردان، سفرا و...
• پیمایش های مسئله محور

• پیمایش های منبع خبری کلیدی، داده های بزرگ و داده کاوی
• روش های مشارکتی

بــر اســاس طرح هــای آینده نــگاری گــروه آینــده و طــرح توســعۀ ســازمان ملــل، چهار 
روش را بــرای رصــد می تــوان در نظــر گرفــت (بنیــاد توســعۀ فــردا، ١٣٨۴: ١٢۴):

• تشکیل گروهی از کارشناسان
• استفاده از مالقات آنالین

• مرور نوشتارهای منتشرشده
ــارۀ موضوع هــا و  ــرای انتشــار نوشــتارهایی درب • درخواســت از کارشناســان ب

مســائل مهــم موردنظــر.

٨. دسته بندی انواع منابع تولید داده های فرهنگی
داده هــای فرهنگــی ماهیتــی آشــکار و عمدتــاً قابــل دسترســی بــرای همــگان دارنــد. 
ــد  ــد و مانن ــی و غیرانحصاری ان ــی، اطالعــات فرهنگــی معمــوًال غیررقابت ــه عبارت ب
اطالعــات اقتصــادی بایــد به مثابــۀ کاالی عمومــی یــا غیرانحصــاری در نظــر گرفتــه 
شــوند. منظــور از غیرانحصــاری بــودن آن اســت کــه نمی تــوان مــردم را از دسترســی 
بــه آن محــروم کــرد . از ســوی دیگــر بایــد گفــت، اطالعــات فرهنگــی عمدتــاً توســط 
دولت هــا تولیــد می شــوند، چــون آشــکارا ســود خاصــی بــرای کســی ندارنــد، مگــر 
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ــه ایــن اطالعــات  ــه  ســهولت ب ــز معمــوًال ب ــد کــه آن هــا نی ــرای محققــان عالقه من ب
دسترســی خواهنــد داشــت. بــر ایــن اســاس، شــبکۀ وســیع بازیگــران مولــد داده هــای 

رصــد فرهنگــی شــامل مــوارد ذیــل اســت:

جدول ٢. بازیگران مولد داده های رصد فرهنگی
نهادهای غیررسمیدستگاه های رسمیتحقیقات علمی

مؤسسات نظرسنجی
رساله های تحصیالت 

تکمیلی
مجالت علمی – پژوهشی

پژوهشکده
کنفرانس های علمی
انجمن های علمی

مراکز آماری و جمعیت شناسی
پایگاه   داده های بزرگ رسمی (ثبت 

احوال، ثبت اسناد، نظام بانکی، 
بیمه ها، ناجا و...)

حراست ها
رسانه های مکتوب و رسانه های رسمی

مرکز اسنادی و تاریخی
مؤسسات آشکار وابسته به سرویس 

امنیتی

استادان دانشگاه
شخصیت های حقوقی

نخبگان ادبی، هنری و علمی
کتاب ها و مجالت

شرکت های مشاوره ای و 
تحقیقاتی غیردولتی
شبکه های اجتماعی

ماهواره ها
فضای سایبری

منبع: مبینی دهکردی و حیدری (١٣٩٣: ٣٠٨)

٩. شاخص های فرهنگی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی
بــر اســاس مــادۀ ١۶٢ قانــون برنامــۀ ســوم اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی، وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، بــا انجــام تحقیقــات و دریافــت دیدگاه های کارشناســان، 
ــرار  ــورد بررســی ق ــل م ــه شــرح ذی شــاخص های فرهنگــی جمهــوری اســالمی را ب
ــخ ٩/۶/١٣٨٢ ــی در تاری ــالب فرهنگ ــی انق ــورای  عال ــۀ ۵٣٠ ش ــه در جلس داده ک

بــه تصویــب رســیده اســت. طبــق ایــن مصوبــه، فهرســت ارزش هــای اساســی نظــام 
جمهــوری اســالمی و شــاخص های فرهنگــی متناســب بــا آن بــه شــرح ذیــل اســت: 

‑ ارزش های اساسی نظام جمهوری اسالمی

١. مشروعیت الهی نظام اسالمی
٢. اولویت حفظ نظام اسالمی

٣. کارآمدی نظام اسالمی
۴. عمل به تکلیف
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۵. استقالل طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی
۶. آزادی مشروع

٧. مشارکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
٨. بسط و گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان

٩. وحدت کلمۀ آحاد ملت و دولت 
١٠. خودکفایی علمی و نهضت نرم افزاری

١١. الزام عملی به دین اسالم
١٢. ایثارگران و شهادت طلبی

١٣. وجدان کاری و مسئولیت پذیری
١۴. پیوند دین و سیاست

١۵. حفظ و احیای هویت دینی و ملی و مبارزه با تهاجم فرهنگی
١۶. احترام به قانون و انضباط اجتماعی

١٧. حفظ و احیای معنویات و اخالق اسالمی و نفی مادی گری و تجمل گرایی
١٨. خــردورزی و منطق گرایــی، پایبنــدی بــه عقــل و تجربــه و مبــارزه بــا خرافــات 

و عوام فریبــی
١٩. خدمت رسانی به مردم

٢٠. اسالمی شدن مراکز آموزشی و فرهنگی
٢١. حفظ کیان خانواده و تأکید بر جایگاه زن، جوانان و نخبگان جامعه

‑ شاخص های تحوالت فکری، بینشی و رفتاری

١. میزان اعتقاد به خدا و روز جزا
٢. میزان پایبندی به شعائر فردی و اجتماعی دین اسالم

٣. میزان اعتقاد و التزام به ویژگی های انسان کامل از نظر دین
۴. میزان اعتقاد و التزام به ویژگی های اقتصادی اسالمی

۵. میزان پایبندی به هویت ملی و دینی
۶. میزان پایبندی به روابط شرعی میان زن و مرد

٧. میزان پایبندی به قانون
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٨. میزان پایبندی به شیوه های ارتقای اجتماعی بهنجار
٩. میزان اعتقاد مردم به یکدیگر، به گروه ها، اقشار، اقوام، نخبگان و دولت

١٠. میزان اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط
س عمل و نه صرفاً عامل عمل ١١. میزان اعتقاد به نفْ

١٢. میزان پرهیز از توجیه اعمال ناهنجار و فرار از مسئولیت
١٣. میزان اعتقاد گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی به دخالت دین در امور سیاسی

١۴. میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی
١۵. میزان اعتقاد به تعهد در واگذاری مسئولیت ها (التزام به ارزش های ملی و دینی)

١۶. میزان خوش بینی و امید نسبت به اوضاع آیندۀ کشور
١٧. میزان اعتماد متقابل میان نخبگان سیاسی و اجتماعی

١٨. میزان وجدان کاری
١٩. میــزان مطابقــت کاالهــا و خدمــات فرهنگــی تولیدشــده بــا ارزش هــای نظام 

جمهوری اســالمی
٢٠. میــزان اعتقــاد و اعتمــاد بــه تــوان خــودی در توســعۀ علمــی و صنعتی کشــور 

و بی اعتمــادی بــه بیگانــگان
٢١. میزان خدمات رسانی به مردم

٢٢. میزان پایبندی به سنت های مقبول شرعی و عرفی
٢٣. میزان پایبندی به موازین عقلی و دوری از خرافات

٢۴. میزان اعتقاد به دفاع از کیان اسالم و دفع تهاجم بیگانگان از جمهوری اسالمی
٢۵. میــزان اعتقــاد بــه ســهم کشــور در تولیــد علــم و اطالعــات و پژوهش هــای 

علمــی در عرصــۀ جهانــی
‑ شاخص های مصرف کاالها و خدمات فرهنگی

١. سرانۀ مطالعۀ کتب غیردرسی
٢. سرانۀ مطالعۀ روزنامه

٣. سرانۀ استفاده از رسانه های سمعی و بصری
۴. سرانۀ استفاده از هنرهای نمایشی (سینما، تئاتر و موسیقی زنده)
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۵. سرانۀ شرکت در مراسم و مجالس مذهبی
۶. سرانۀ بازدید از نمایشگاه های فرهنگی و هنری

٧. سرانۀ بازدید از موزه ها، اماکن و آثار تاریخی (میراث فرهنگی)
٨. سرانۀ مسافرت های سیاحتی و زیارتی

٩. سرانۀ فعالیت های ورزشی بر حسب ساعت (فردی و همگانی)
١٠. میزان برخورداری خانوار از رایانه

١١. میزان بهره مندی افراد از رسانه های مکتوب و صوتی و تصویری خارجی
١٢. میزان استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون (به تفکیک)

‑ شاخص های توسعۀ فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی

١. شمارگان کتاب
٢. نسبت عناوین کتاب های چاپ اول به کل عناوین

٣. نسبت عناوین کتاب های تألیف شده به کل عناوین منتشرشده
۴. نسبت عناوین کتاب های ترجمه شده به کل عناوین

۵. مصرف کل کاغذ فرهنگی (چاپ و نشر)
۶. نسبت شمارگان کتاب های دینی به کل شمارگان کتاب ها

٧. نسبت عناوین کتاب های دینی به کل عناوین کتاب ها
٨. نسبت شمارگان قرآن کریم به کل کتاب های منتشرشده و کتاب های دینی

٩. تعداد مؤلفان و مترجمان
١٠. تعداد تشکل های صنفی، حرفه ای در بخش کتاب

١١. تعداد کتاب فروشی ها
ــای کتابخانه هــای عمومــی (کتابخانه هــای عمومــی شــهری،  ١٢. ســرانۀ زیربن

مســاجد و روســتایی)
١٣. نسبت کتاب های امانت داده شده به کل موجودی کتاب در کتابخانه های عمومی

١۴. تعداد مراجعان به کتابخانه های عمومی
١۵. تعداد مراجعان به کتابخانه های مراکز آموزشی (مدارس و مراکز آموزش عالی)

١۶. تعداد کتابخانه های مجهز به فناوری اطالعات و ارتباطات
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١٧. تعداد ناشران کشور به تفکیک فعال و غیرفعال
١٨. ظرفیت چاپخانه به تفکیک ورق

‑ مطبوعات

١. سرانۀ شمارگان مطبوعات (به جز روزنامه) به ِازای هر ده هزار نفر
٢. عناوین مطبوعات به جز روزنامه ها

٣. سرانۀ شمارگان روزنامه ها
۴. عناوین روزنامه ها

۵. عناوین مطبوعات غیرفارسی داخلی به کل عناوین مطبوعات
۶. تعداد نشریات الکترونیکی

٧. تعداد مطبوعات حوزۀ دین به کل مطبوعات
٨. تعداد دکه ها و مراکز تک فروشی مطبوعات

٩. تعداد اعضای شاغل در هیئت تحریریۀ مطبوعات
١٠. تعداد تشکالت صنفی حرفه ای در بخش مطبوعات

‑ سینما

١. سرانۀ ظرفیت سالن های سینما (صندلی/ سالن)
٢. تعداد فیلم های سینمایی تولیدشده
٣. تعداد فیلم های وارداتی اکران شده
۴. تعداد تماشاگران فیلم های داخلی
۵. تعداد تماشاگران فیلم های خارجی

۶. تعداد تشکل های صنفی و حرفه ای در حوزۀ سینما
٧. نسبت فیلم های مذهبی تولیدشده به کل فیلم ها

٨. نسبت فیلم های تاریخی و ملی تولیدشده به کل فیلم ها
‑ موسیقی، تئاتر و سایر فعالیت های هنری

١. سرانۀ صندلی مراکز اجرایی برنامۀ موسیقی و تئاتر
٢. عناوین موسیقی تولیدشده به تفکیک موضوع

٣. شمارگان موسیقی تولیدشده
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۴. تعداد نمایش های اجراشده
۵. نسبت نمایشنامه های مذهبی تولیدشده به کل نمایشنامه ها

۶. نسبت نمایشنامه های تاریخی و ملی تولیدشده به کل نمایشنامه ها
٧. تعداد تماشاگران برنامه های هنری

٨. شمارگان نوارهای صوتی تولیدشده به تفکیک موضوع
٩. تعداد فروشگاه های عرضۀ محصوالت هنری

١٠. تعداد ناشران آثار صوتی و تصویری
١١. تعداد نگارخانه ها

١٢. تعداد تشکل های صنفی و حرفه ای در بخش هنر
‑ ورزش

١. ظرفیت سالن ها و زمین های ورزشی (تماشاگران)
٢. تعداد تماشاگران مسابقات ورزشی

٣. سرانۀ مساحت اردوگاه های فرهنگی – تفریحی به کل دانش آموزان
۴. سرانۀ فضاهای ورزشی ثبت شده به تفکیک عمومی و دانشجویی

۵. سرانۀ فضاهای ورزشی مدارس
۶. تعداد ورزشکاران فعال در ورزش های قهرمانی

٧. تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین المللی
٨. تعداد باشگاه های ورزشی

٩. تعداد تشکل های صنفی و حرفه ای در بخش ورزش
١٠. تعداد مسابقات ورزشی بین المللی برگزارشده در داخل کشور

‑ رادیو، تلویزیون

١. میزان تولید و پخش برنامه های رادیویی
٢. میزان تولید و پخش برنامه های تلویزیونی

٣. گیرنده های رادیویی و تلویزیونی به ِازای هر خانوار
‑ خبرگزاری ها

١. تعداد خبرهای تولیدشده بر حسب کلمه و به تفکیک موضوع و زبان
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٢. تعداد مشترکان اخبار خروجی
٣. تعداد خبرگزاری های داخلی

۴. تعداد دفاتر خبرگزاری های خارجی در ایران
۵. تعداد دفاتر خبرگزاری های ایران در خارج از کشور

۶. تعداد خبرنگاران خبرگزاری های داخلی
٧. تعداد خبرنگاران خارجی شاغل در کشور

‑ سایر رسانه های صوتی و تصویری

١. تعداد سایت های اینترنتی فارسی زبان داخلی
٢. تعداد وبالگ ها و آی.ِاس.پی.  های فارسی زبان

٣. تعداد نرم افزارهای چندرسانه ای تولیدشدۀ داخلی به تفکیک موضوع
‑ امور مذهبی

١. نسبت مساجد دارای امام جماعت به کل مساجد
٢. نسبت مساجد دارای کتابخانه و محل اجتماعات فرهنگی به کل مساجد

٣. نسبت مساجد مجهز به فناوری اطالعات و ارتباطات به کل مساجد
۴. تعداد زائران اماکن مذهبی خارج از کشور
۵. تعداد کانون های قرآنی موجود در کشور

۶. تعداد موقوفات جدید ثبت شده (در طی سال)
٧. تعداد رقبات به تفکیک نوع

٨. تعداد مدارس دینی به تفکیک جنسیت
٩. تعداد مؤسسات آموزشی و پژوهشی دینی

١٠. تعداد طالب کشور
١١. نسبت روحانیون کشور به ِازای هر هزار نفر جمعیت

١٢. نسبت تشکالت و هیئت های دینی به تشکالت غیردینی
١٣. نسبت تشکل ها و هیئت های دینی بانوان به کل تشکل های دینی
١۴. نسبت مجتمع های در اختیارِ تشکل های دینی به کل مجتمع ها

١۵. تعداد حسینیه های موجود در کشور



 مبانی، مفهوم و ارکان رصد فرهنگی

 ۵١

١۶. تعداد سایت ها و نرم افزارهای دینی
١٧. تعداد سخنرانی های مذهبی

١٨. تعداد مؤسسات خیریۀ ثبت شده
١٩. تعداد اماکن مذهبی اقلیت های دینی

٢٠. تعداد نمازخانه ها
٢١. نسبت آگهی های فرهنگی و مذهبی در رسانه ها و تبلیغات شهری به کل آگهی ها

‑ میراث فرهنگی و امور سیاحتی

١. تعداد آثار تاریخی ثبت شده (منقول و غیرمنقول)
٢. تعداد اماکن تاریخی مکشوفه

٣. نسبت آثار تاریخی مرمت شده به کل آثار تاریخی
۴. تعداد موزه ها

۵. تعداد تخت های اماکن اقامتی عمومی
۶. تعداد بازدیدکنندگان موزه ها و آثار تاریخی

٧. ضریب اشغال اماکن اقامتی عمومی (نفر/ تخت)
٨. تعداد سفرها به خارج از کشور (به استثنای زائران اماکن مذهبی)

٩. تعداد گردشگران داخلی اماکن زیارتی و سیاحتی
١٠. تعداد گردشگران ورودی به کشور

ــه کل  ــوزی ب ــجویی و دانش آم ــای دانش ــرکت کنندگان در اردوه ــبت ش ١١. نس
گردشــگران داخلــی

‑ اقتصاد فرهنگ، پژوهش و مشارکت فرهنگی

١. ضریب جینی
٢. درآمد سرانه

٣. نسبت بودجۀ فرهنگی دولت به کل بودجۀ عمومی
۴. نسبت اعتبارات پژوهشی فرهنگی به کل اعتبارات پژوهشی

۵. تعــداد واگــذاری مدیریــت مراکــز فرهنگی، هنــری و ورزشــی دولتی به بخش های 
غیردولتی
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(. ۶. تعداد مؤسسات فرهنگی و هنری غیردولتی (ِان.جی.اُ
٧. تعداد انجمن های فرهنگی و هنری غیردولتی

٨. میزان تقدیر از پدیدآورندگان کاالها و خدمات فرهنگی
٩. میزان یارانۀ اختصاص یافته به کاالها و خدمات فرهنگی

١٠. تعداد مراسم برگزارشده برای تجلیل از مشاهیر دینی، علمی و فرهنگی
‑ مبادالت فرهنگی

١. تعداد دفاتر فرهنگی ایران در خارج از کشور
٢. تعداد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

غان مذهبی اعزام شده به خارج از کشور ٣. تعداد مبلّ
۴. تعداد دانشجویان و طالب خارجِی مشغول به تحصیل در داخل

۵. تعداد فیلم های ایرانی اکران شده در خارج از کشور
۶. تعداد نمایشنامه های ایرانی اجراشده در خارج از کشور
٧. دفعات اجرای برنامۀ موسیقی زنده در خارج از کشور

٨. تعداد بازدیدکننده های خارجی از کشور
٩. تعداد همایش های برگزارشده در خارج از کشور از سوی ایرانی ها

١٠. تعداد مراکز اسالمی خارج از کشور که به دست ایرانی ها اداره می شود.
١١. تعداد مراکز ایران شناسی خارج از کشور که به دست ایرانی ها اداره می شود.

١٢. تعداد کتاب های فارسی ترجمه شده به زبان های دیگر
١٣. تعداد کتاب های غیرفارسی که از سوی ایرانی ها نوشته و منتشر شده اند.

‑ وسایل ارتباطی

١. سرانۀ خط تلفن به ِازای هر ١٠٠٠ نفر
٢. دفاتر پستی به ِازای هر ١,٠٠٠,٠٠٠ نفر

٣. تعداد مشترکان تلفن همراه به ِازای هر ١٠,٠٠٠ نفر
۴. تعداد مشترکان اینترنت

از موضعــی دیگــر و بــا تأکیــد بــر شــاخص های اجتماعــی محورهــای دیگــری را 
نیــز می تــوان مطــرح کــرد.
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١٠. ابعاد، محورها و شاخص های شناخت اجتماعی
بــا توجــه بــه درهم آمیختگــی شــاخص های فرهنگــی و اجتماعــی، شــناخت اجتماعــی 
به طــور خالصــه شــامل بررســی و تحقیــق دربــارۀ گروه هــای انســانی بــه لحــاظ تعــداد، 
نــوع، فعالیــت و روابــط بیــن آن هــا می شــود. در ادامــه، برخــی از مهم تریــن محورهایــی که 
پایــۀ شــناخت اجتماعــی را در جمــع آوری اطالعــات شــکل می دهنــد فهرســت شــده اند :
جمعیــت و نیــروی کار (چــه تعــداد، چــه نــوع، در کجــا)، مســائل کارگــری، افــکار 
ــی، مذهــب، گرایش هــای ناسیونالیســتی،  ــر غــرور مل عمومــی (مطالعــۀ عواملــی نظی
مشــی و منــش فــردی و اجتماعــی، اســتراتژی های دولــت در هدایــت افــکار عمومــی، 
وضــع مطبوعــات و رســانه های عمومــی و...)، داده هــای بزرگ ملــی (اطالعات مربوط 
ــگ، خدمــات اجتماعــی، بیمه هــای اجتماعــی،  ــه بهداشــت، شــرایط زندگــی، فرهن ب
فعالیــت نیــروی انتظامــی و...)، زبــان، عــادات و رســوم، روحیــه و طــرز تفکر، ســازمان 
اجتماعــی (زنــان، دانشــجویان، جوانــان)، عالقه مندی هــا یــا توجهــات عمومــی، ســن، 
جنســیت، مهــارت، همگونــی و ناهمگونــی جمعیــت، قومیت هــا و ارتباطــات آن هــا بــا 
یکدیگــر، چگونگــی تشــکیالت و نفــوذ طایفه هــا و قبیله هــا، تقابــل یــا تبادل بــا فرهنگ 
بیگانــه، آســتانۀ تحمل فشــار و ســختی جامعه، میزان مشــارکت جامعــه در فعالیت های 
اجتماعــی و سیاســی، پیشــینۀ تاریخــی و تمــدن جامعــه، نبــوغ علمــی و هنــری، 
ادیــان و مکاتــب، ارتبــاط بــا ســایر ملــل دنیــا، میــزان پایبنــدی بــه ارزش هــای بومــی، 
ــی،  ــی و تجمل گرای ــتیزی، مصرف گرای ــگاوری و دشمن س ــوری، جن ــۀ سلحش روحی

عالقه منــدی بــه مصــرف محصــوالت داخلــی، میــزان تبعیــت از رهبــران جامعــه.
شــاخص های مهــم مذکــور در گــزارش دفتــر طرح هــای ملــی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی ماننــد ســه مــوج طــرح ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (ســال های 
١٣٧٩، ١٣٨٢ و ١٣٩۵)، دو مــوج ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی کشــور (١٣٨۴ و 
ــران  ــی فرهنــگ سیاســی مــردم ای ١٣٩۴)، گــزارش ایســپا در دو مــوج پیمایــش مل
(١٣٨۴ و ١٣٩٧)، جهــاد دانشــگاهی در پیمایــش ملــی خانواده (١٣٩٨)و ســنجش 

هویت هــای جمعــی در ایــران (١٣٩٠) نیــز می تواننــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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١١. نسبت رصد و کنترل فرهنگ
اقــدام بــه رصــد الزامــاً به معنــای پذیرش نظریۀ کنتــرل فرهنگ و قبــول امکان ِاعمــال ارادۀ 
سیاســی در حــوزۀ فرهنــگ نیســت. فرهنگ حــوزه ای مســتقل و دارای هویتی ویژه  اســت 
کــه به  راحتــی قابــل مهندســی و شــکل دهی نیســت. بااین همه، فرهنــگ قابــل برنامه ریزی 
هــم اســت و رصــد (بــه معنــای پایــش و شــناخت تحــوالت فرهنگــی) فی نفســه مهــم 

اســت و می توانــد مقدمــۀ مدیریــت و برنامه ریــزی حــوزۀ فرهنــگ تلقــی  شــود.



    :  

ــۀ فرهنگــی  ــر صحن ــه موقعیــت ِاشــراف کامــل ب ــرای رســیدن ب ــف، ب ــق تعری مطاب
کشــور و درک عمیــق روندهــا، تغییــرات و تحــوالت فرهنگــی، یــک نظــام جامــع 
رصــد بایــد بــر ارکان و عناصــر زیــر اســتوار شــود تــا بتوانــد نقشــی مؤثــر در تحقــق 
اهــداف مهــم نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور، اصــالح و به روزرســانی آن داشــته 

ــر اســت: ــای زی ــا خرده نظام ه ــام دارای ارکان ی ــن نظ باشــد. ای
ــاد  ــه مف ــه ب ــا توج ــژه ب ــام شــاخص های رصــد ‑بوی ــن نظ ١. طراحــی و تدوی

ــور (١٣٩٣) ــی کش ــی فرهنگ ــۀ مهندس نقش
ــت  ــات، ذخیره ســازی، ســامان دهی و مدیری ــردآوری اطالع ــع آوری و گ ٢. جم

ــامانه ها ــات در س اطالع
٣. ارزیابی، تحلیل، برآورد و تولید هشدار

۴. انتقال به مشتریان و به باور رسانیدن مشتریان
ــر اینکــه ایــن بخــش جــزء ذاتــی نظــام  ــا تأکیــد ب ــۀ نظــام پیشــنهادها (ب ۵. ارائ

ــود). ــی نمی ش ــد تلق رص
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در ادامه توضیحات مختصری دربارۀ هر کدام از این ارکان ارائه می شود.

١. خرده نظام طراحی و تدوین نظام شاخص های فرهنگی
ــی  ــانه ها» و «نماگر»های ــم»، «نش ــۀ «عالئ ــا، مجموع ــاخص ها، در اینج ــور از ش منظ
اســت کــه مبّیــن وضعیــت فرهنگــی کشــور و دربرگیرنــدۀ مضامیــن اصلــی نقشــۀ 
مهندســی کشــور هســتند. همچنیــن ایــن نشــانه ها گویــای بــروز خطرهــای بالقــوه یــا 
بحران هــای فرهنگــی هســتند کــه ممکــن اســت در آینــده رخ دهنــد و شــرایط فرهنگــی 
کشــور را بــا مخاطــره، بحــران و مشــکل مواجــه ســازند. نماگرهــا، عــالوه بــر توصیــف 
وضعیــت کنونــی (و آخریــن وضعیــت یــا شــرایط)، شــاخص های پیشــتاز١ یــک 
ــا  ــا وضعیــت محتمل الوقــوع هســتند کــه می تواننــد به صــورت پیــش رس ی واقعــه و ی
زودرس احتمــال بــروز شــرایط نامطلــوب را خبــر دهنــد. به صــورت طبیعــی هنگامــی 
ــیم،  ــرده باش ــی ک ــط طراح ــا به غل ــیم ی ــته باش ــاخص ها را نداش ــا و ش ــه عالمت ه ک
احســاس می کنیــم پیوســته بــا رویدادهــای خلق الســاعه٢ مواجــه می شــویم و بدتــر آنکــه، 
هیــچ بــرآوردی از وضعیــت موجــود خــود نداریــم. بــرای فهــم دقیق تــر بایــد دانســت 
کــه پیشــرفت یــک وضعیــت و تکویــن آن حداقــل در چنــد مرحلــۀ زیــر انجــام می شــود:

١. شکل گیری 
٢. پیشرفت

٣. تحقق هدف یا نتیجه٣ یا پیامد (اعم از آنکه آسیب یا فرصت باشند).
بنابرایــن، شــاخص های شناسایی شــده بــه ایــن امــر بســتگی دارنــد کــه وضعیــت 
ــرار دارد.  ــات ق ــا حی ــر ی ــۀ عم ــه ای از چرخ ــه مرحل ــل در چ ــورد تحلی ــدۀ م ــا پدی ی
در نهایــت، بایــد گفــت از ترکیــب و تجمیــع مجمــوع شــاخص ها یــک ســامانۀ 
ــوع  ــن وق ــد مبّی ــد کــه می توان ــه وجــود می آی ــا هشــداردهنده ب ــده» ی «پیش آگاهی دهن
یــک وضعیــت احتمالــی در آینــدۀ نزدیــک یــا دور باشــد و ایــن از منظــری آینده پژوهانه 
ــرایط  ــای ش ــام شــاخص ها گوی ــن خرده نظ ــر، ای ــۀ محدودت ــک زاوی ــا از ی اســت. ام

1. Leading Indicators
2. Ad hoc
3. Outcome
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کنونــی یــا وضعیــت موجــود نیــز هســت کــه ایــن یــک انتظــار حداقلــی از نظــام رصــد 
خواهــد بــود. پــر واضــح اســت کــه اهمیــت بیشــتر را بایــد بــه آن دســته از شــاخص ها 
یــا «نشــانه های اولیــه» داد کــه احتمال تحقق شــرایط (نامطلــوب) را در آینــدۀ پیِش  رو 
ارائــه می کننــد. دشــواری ایــن امــر از آنجــا ناشــی می شــود کــه بایــد روی نشــانک ها یــا 
«عالئــم ضعیــف» متمرکــز شــویم. این هــا همــان عالئــم نوظهــوری هســتند کــه امکان 
ــر  ــۀ جدی ت ــی مواجه ــد و توانای ــم می کنن ــدت را فراه ــدت و درازم ــی میان م پیش بین
بــا آینــده را بــرای نظــام فرهنگــی خــودی مهیــا می نماینــد. بنابرایــن شــاخص ها بــرای 

توصیــف، پیش بینــی و هشــداردهی کاربــرد دارنــد.
ــه به وســیلۀ  ــزاری ک ــارت اســت از اب ــاال، شــاخص عب ــر از مباحــث ب صرف نظ
آن می تــوان کمیــت یــا کیفیــت تغییــرات یــا ثبــات یــک موضــوع را تشــخیص داد و 
ــه کــه در فصــل گذشــته اشــاره  ــری کــرد (آشــنا، ١٣٩٧: ١۶٣). همان گون اندازه گی
شــد، شناســایی شــاخص های حــوزۀ فرهنگــی ذاتــاً بســیار پیچیــده اســت، چــرا کــه 
ــاً به صــورت تدریجــی، خزنــده، نامحســوس، خامــوش و  تغییــرات فرهنگــی ماهیت
درازمــدت رخ می دهنــد و بــر همیــن اســاس، شناســایی و رصــد نشــانه های آن هــا نیز 
دشــوار اســت. شــاخص ها نشــانگرهایی هســتند کــه فراینــد جمــع آوری، طبقه بندی، 
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و نتیجه گیــری منطقــی، و به طورکلــی جهــت فعالیــت را 
مشــخص می کننــد و از حیــث مفهومــی، چارچوبــی مناســب را بــرای هدف گــذاری، 
ــن شــاخص ها  ــد. ای ــه دســت می دهن ــا ب ــی فعالیت ه ــزی و ارزیاب ــن، برنامه ری تدوی
ــی و  ــز کّم ــرد، و نی ــردی، کالن و خُ ــاخص های راهب ــتۀ ش ــه دس ــه س ــوان ب را می ت
کیفــی تقســیم کــرد (همــان: ١۶۵). شــاخص های راهبــردی آن دســته از نشــانه هایی 
هســتند کــه حرکــت و جهــت تغییــرات کالن فرهنگــی را روایــت می کننــد و متضمــن 

اتخــاذ رویکــردی کالن و جامــع از تحــوالت فرهنگــی هســتند.
همان طــور کــه گفتــه شــد، شــاخص ها بــرای توصیــف وضعیــت، پیگیــری 
شــرایط، ارزیابــی برنامه هــا، پیش بینــی، آینده پژوهــی و هشــداردهی بــه  کار می آینــد. 
ادبیــات شاخص ســازی در مباحــث فرهنگــی و هنــری ســابقه ای نســبتاً طوالنــی دارد 
کــه آشــنا و همــکاران(١٣٩٧) در کتــاب از سیاســت گذاری تــا ســنجش فرهنگــی: 



۵٨

(٨)

ــه  ــد؛ ازجمل ــرور کرده ان ــن موضــوع را م ــات ای ــی، ادبی ــا و تجــارب جهان رویکرده
ــر  ــدی شــاخص ها ب ــوب، طبقه بن ــواع شــاخص ها، ویژگــی شــاخص های مطل ــه ان ب

ــد. ــد و روش شناســی  آن را توضیــح داده ان ــای مدل هــای ایرانــی اشــاره کرده ان مبن
در «خرده نظــام طراحــی و تدویــن شــاخص ها»، روش شناســی مســئلۀ کلیــدی و 
مهــم اســت، چــرا کــه ایــن شــاخص ها ســنگ بنــای نظــام رصــد محســوب می شــوند 
و رصــد نیــز نقشــی مهــم در پیشــبرد نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور بــه عهــده 
دارد. پــس بــه لحــاظ روش شناســی، شــاخص ها بایــد شــفاف، قابــل ســنجش، مبتنــی 
بــر مبانــی نظــری معّیــن، قابــل تفســیر و قابــل ترکیــب بــا ســایر شــاخص های موردنظر 
باشــند تــا امــکان تدویــن شــاخص های ترکیبــی فراهــم آیــد و جمــع آوری آن هــا 
ــودن، قابلیــت مقایســه،  ــز میســر باشــد. دقــت در انتخــاب شــاخص ها، مرتبــط ب نی
ــه  ــد ک ــاخص های رصدن ــام ش ــای خرده نظ ــر ویژگی ه ــی از دیگ ــی و پایای یکپارچگ
بایــد در هنــگام تدویــن شــاخص ها مدنظــر قــرار گیرنــد. از زوایــۀ حرفــه ای «آنچــه باید 

ــر دســته بندی کــرد: ــر اســاس مقوله هــای زی ــوان ب رصــد شــود» را می ت
١. شناســایی شــاخص ها بــر اســاس حوزه هــای فرهنگــی (مثــًال رســانه ، هنــر، 

فضــای مجــازی، آمــوزش و پــرورش و...)؛
٢. شناسایی شاخص ها بر اساس موضوعات و مسائل (نگرانی ها و خطرها)؛

٣. شناســایی شــاخص ها بــر اســاس اهــداف فرهنگــی (بــه ایــن معنــی کــه 
دارایی هــای فرهنگــی حیاتــی کشــور مبنــای شناســایی شــاخص ها قــرار می گیرنــد)؛

ــر (اعــم از  ــا تغیی ــد، فشــار ی ــع تهدی ــر اســاس مناب ۴. شناســایی شــاخص ها ب
ــا بیــرون کشــور قــرار داشــته باشــند)؛ اینکــه ایــن منابــع در داخــل ی

۵. شناسایی شاخص ها بر اساس محیط ها، سازمان ها و ساختار مدیریت فرهنگی کشور.
پــر واضــح اســت کــه یــک نظــام جامــع شــاخص ها بایــد تمامــی ابعــاد و 
مؤلفه هــای بــاال را شــامل شــود. افــزون بــر این هــا، مالحظــات مهــم دیگــری دربــارۀ 
تشــخیص شــاخص ها و اولویت بنــدی آن هــا وجــود دارنــد. ازجملــه آنکــه، انتخــاب 

ــر انجــام می شــود: ــی زی ــادی و مبان ــر اســاس مب شــاخص ها ب
١. اهداف و سیاست(های) کالن فرهنگی کشور
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٢. دارایی ها، سرمایه ها و منابع فرهنگی کشور (منابع قدرت نرم کشور)
٣. نیروها و محرک های تغییر علیه منابع قدرت فرهنگی کشور (با رویکرد دفاعی)

۴. واقعه نــگاری و ثبــت نظام منــد و مســتمر عالئــم (تحلیــل «زمــان محــور یــا 
گاه شــماری ١» شــرایط فرهنگــی کشــور)

۵. تمرکز بر مسائل بدخیم فرهنگی کشور
ــی و  ــا و عناصــر اصل ــامل دارایی ه ــاخص های رصــد ش ــت، ش ــد گف ــدداً بای مج
ــۀ ایــن  جوهــری فرهنــگ ایرانــی ‑ اســالمی و مســائل اصلــی حــوزۀ فرهنگ انــد. دامن
شــاخص ها از یک ســو ناظــر بــه توصیــف وضعیــت موجــود اســت و از ســویی، معطوف 
بــه عالئــم و نشــانه های تغییــرات فرهنگــی پیــِش  روســت. شــاخص های بخــش اول بــه 
توصیــف وضعیــت جــاری و بیــان آخریــن وضعیــت فرهنگــی کشــور (بــرآورد) منجــر 
ــه هشــداردهی و آینده پژوهــی منجــر می شــوند  می شــوند و شــاخص های بخــش دوم ب

و از طریــق رصــد عالئــم نوظهــور، تغییــرات پیــش ِ رو را پیش بینــی می کننــد.
افــزون بــر ایــن دو بخــش و مطابــق بــا مفــاد فصــل هفتــم نقشــۀ مهندســی 
(چارچــوب نهــادی نظــام فرهنگــی کشــور)، عملکــرد دســتگاه های فرهنگــی (اعــم از 
سیاســت گذاری یــا مجــری)، عملکــرد دســتگاه ها و جریان هــای فرهنگــی رقیــب یــا 
حریــف و جریان هــای فرهنگــی، فکــری، هنــری در محیــط خــودی نیــز قابــل رصــد 
هســتند. بــه عبارتــی، موضوعــات رصــد، عــالوه بــر شــاخص های نهایــی و خروجــی 
فرهنــگ (نگرش هــا، ارزش هــا، رفتارهــا، محصــوالت، صنایــع و کاالهــای فرهنگی)، 
عملکــرد حریفــان و عملکــرد دســتگاه های فرهنگــی کشــور را نیــز شــامل می شــوند. 
همین طــور رصــد موضوعــات خــاص نیــز در ایــن زمــره قــرار می گیــرد. بــه 
عبارتــی، رصــد از نظــر زمانــی شــامل رصــد وضــع موجــود و آینــده می شــود و از نظــر 
حــوزه ای شــامل عملکــرد نهادهــای خــودی (ملــی) و نهادهــای رقیــب هــم می شــود. 
در ضمــن، هــم بــر فرصت هــا متمرکــز اســت و هــم بــر تهدیدهــا ‑ یعنــی بــر منابــع 
قــدرت نــرم کشــور و هــم بــر منابــع قــدرت نــرم حریفــان‑ تمرکــز می کنــد. همچنیــن 
رصــد در قلمــرو ملــی و اســتانی و در فضــای مجــازی نیــز انجــام می شــود. همین طــور 
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شــاخص ها، عــالوه بــر خروجی هــای نهایــی، بایــد فرایندهــا، بســترها و ســاختارها را 
نیــز پوشــش دهنــد و صرفــاً بــر پی آیند هــای نهایــی روندهــا تمرکــز نکننــد.

اهــداف کالن  بــر  تمرکــز  ضمــن  ایــن خرده نظــام،  در  مفهومــی،  لحــاظ  از 
ــای  ــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور) و اولویت ه ــارم ســند نقش فرهنگــی (فصــل چه
ــی  ــدام کالن مل ــرد و اق ــه ١٣ راهب ــند، ب ــن س ــم ای ــور در فصــل پنج ــی مذک فرهنگ
ــوان در  ــن مباحــث را می ت ــه لحــاظ نظــری، مجمــوع ای ــز توجــه خواهــد شــد. ب نی
ســه حــوزۀ هویــت فرهنگــی، حیــات فرهنگــی و امنیــت فرهنگــی نیــز خالصــه کــرد 
(آشــنا، ١٣٩٧). خالصــه آنکــه، یکــی از ارکان نظــام جامــع رصــد تعییــن تکلیــف 
شاخص هاســت کــه بــر اســاس مباحــث بــاال انجــام خواهــد شــد و ذکاوت، تیزبینــی 
ــو دقــت در انتخــاب شــاخص ها میســر می شــود. و هوشــیاری نظــام رصــد در پرت

٢. خرده نظام جمع آوری و مدیریت اطالعات
رکــن دوم نظــام جامــِع رصــد جمــع آوری اطالعــات و داده هــا حــول شــاخص ها، عالئم 
شناسایی شــده و تعریف شــده اســت، چــرا کــه نظــام رصــد فراینــدی «شــواهد محور١» 
و مســتند اســت. نظــام جمــع آوری اطالعــات در رصــد فرهنگــی تــا حــد زیــادی 
هدایت شــده یــا برنامه ریزی شــده اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه قبــًال در خــالل خرده نظــام 
طراحــی شــاخص ها، تکلیــف جزئیــات آن روشــن شــده اســت. بــه عبارتــی، مشــخص 
اســت کــه تمرکــز و نقطــۀ ثقــل اطالعــات مــورد نیاز چیســت و از کجــا باید جمــع آوری 
صــورت گیــرد. ســؤاالت و مســائل اساســی بــرای ســاخت ایــن خرده نظــام آن اســت کــه:

١. چــه کســانی بایــد وظیفــۀ جمــع آوری اطالعــات را بــر عهــده بگیرند؟ بــه عبارتی، 
ایــن اطالعــات توســط چــه کســانی و از چــه مراجعــی باید تولیــد و گردآوری شــوند؟

٢. شــیوه های ثبت، جای گذاری، تجمیع، استانداردســازی، تمیز (اعتباربخشــی)، 
ذخیره ســازی و بازیابــی داده هــا چگونه انــد؟

پیچیدگــی ایــن سیســتم بــه دلیــل تنــوع شــاخص های موردنظــر اســت کــه شــامل 
اطالعــات کّمــی و کیفــی اســت. در خصــوص ســؤال نخســت، علی القاعــده نهادهــا 

1. Evidence Based



 مبانی، مفهوم و ارکان رصد فرهنگی

 ۶١

و بازیگــران متعــددی نقش آفرینــی می کننــد، چــرا کــه اطالعــات فرهنگــی در میــان 
بخش هــای مختلــف نظــام اجرایــی کشــور و نیــز نهادهــای مدنــی توزیــع شــده و هــر 
کــدام دارای متولیــان مشــخص اســت. به عنــوان مثــال، شــاخص های حــوزۀ میــراث 
فرهنگــی، حــوزۀ هنــر، ورزش، مصــرف رســانه ای و یــا شــرکت در مراســم مذهبــی 
هــر کــدام در بخش هــای مختلفــی تولیــد و جمــع آوری می شــوند و وظیفــۀ متولیــان 
رصــد مشــخص کــردن محــل (مرجــع١) هــر کــدام از اقــالم داده ای اســت. پــر واضح 
ــم ضعیــف» در نظــر  ــوان «عالئ اســت کــه بخشــی از داده هــای دســت دوم کــه به عن
گرفتــه می شــوند توســط نهادهــای به ظاهــر غیرفرهنگــی ‑ مثــًال وزارت راه و 
شهرســازی یــا وزارت صمــت‑ تولیــد می شــوند کــه بایــد تکلیــف آن هــا مشــخص 
ــات  ــته از اطالع ــن دس ــا ای ــود و چه بس ــات درخواســت ش ــا اطالع ــود و از آن ه ش

(شــاخص ها یــا عالئــم) نقشــی بســیار مهــم و مؤثــر در تحلیــل داشــته باشــند. 
ــان بازمی گــردد.  ــا داده هــای پنه ــه داده هــای خامــوش ی مالحظــۀ مهــم دیگــر ب
بخــش قابل مالحظــه ای از داده هــای مــوردِ نیــاز رصــد، بــه خصــوص آنچــه بــه 
ــی،  ــگ و ضداجتماع ــای ضدفرهن ــف، گروه ه ــا حری ــب ی ــورهای رقی ــت کش فعالی
ــًال  ــه ای (مث ــان و چندالی ــائل فرهنگــی پنه ــی مس ــا حت ــای اپوزیســیون و ی جریان ه
مصــرف موســیقی زیرزمینــی) مربــوط می شــود، توســط نهادهــای انتظامــی، امنیتــی، 
اطالعاتــی و سیاســی تولیــد می شــود کــه بایــد در ایــن نظــام جامــع گــردآوری شــود. 
بنابرایــن، نظــام جامــع رصــد بایــد دارای چنــان اقتــدار و جایگاهــی باشــد کــه همــۀ 
دســتگاه های فرهنگــی و غیرفرهنگــی (اگــر چنیــن اصطالحــی درســت باشــد!) از 
آن تمکیــن کننــد و بــه مرجــع یــا مرکــز رصدکننــده اطالعــات ارائــه دهنــد و خــود را 

موظــف بــه همــکاری بــا آن بداننــد. 
ــه  ــی، همکاری جویان ــر ایــن اســاس، طراحــی یــک خرده نظــام ماتریســی، تعامل ب
و مشــارکتی بســیار ضــروری اســت، به نحوی کــه فرهنــگ ســازمانی ایــن خرده نظــام 
ــام  ــن صــورت، کل نظ ــر ای ــه در غی ــرا ک ــد، چ ــی و غیرتعارضــی باش ــد غیررقابت بای
رصــد محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود. از دیگــر مســائل مهــم نحــوۀ ثبــت و تجمیــع 
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اطالعــات اســت کــه بــه ســبب گســتردگی و تنــوع داده هــا امــری مهــم و نیازمنــد یــک 
طراحــی مشــخص اســت. ازآنجاکــه سیاســت کلــی حاکــم بــر نظــام رصــد عــدم تولیــد 
داده هــا به صــورت  مســتقل و مجــزا اســت، بایــد بیشــترین تمرکــز بــر نحــوۀ تجمیــع و 
ثبــت داده هــا در یــک نظــام یــا ســامانه باشــد و چه بســا همیــن بخــش را نیــز بایــد بــه 

شــرکت های خصوصــی و یــا نهادهــای مدنــِی مــورد اعتمــاد واســپاری کــرد.
درواقــع، مســئلۀ اصلــی در ایــن بخــش طراحــی یــک یــا انــواع بانک هــای اطالعاتــی 
ــه  ــم از اینک ــا، اع ــن داده ه ــات اســت. ای ــا و اطالع ــازی داده ه ــت و ذخیره س ــرای ثب ب
داده هــای کّمــی و بــزرگ (کالن داده هــا١) در فضــای مجــازی باشــند یــا داده هــای کیفی، 
هــر دو نیازمنــد یــک مجموعــه انباره هــا یــا فضاهــای بــزرگ هســتند کــه بایــد تعریــف 
شــوند و بــه مجموعه هــای حرفــه ای واگــذار شــوند و البتــه نیــاز بــه ظرفیت ســازی دارند. 
کار مهــم دیگــر استانداردســازی و اعتبــار (یــا اعتباربخشــی) بــه داده هاســت تــا از ورود 

داده هــای مغشــوش، اشــتباه و نامعتبــر بــه ادامــۀ فراینــد تحلیــل جلوگیــری شــود.
اهمیــت اســتقرار و ســاختن یــک ســامانه ایجــاد یــک فضــای کافــی بــرای 
تعامــل تولیدکننــدگان شبکه ســازی میــان آن هــا و داده هایشــان، تجمیــع و طبقه بنــدی 
اطالعــات، امــکان نقــد و ارزیابی و اعتبارســنجی اطالعات،  دسترســی ســهل و آســان 
ــه پایگاه هــای داده ای، و در  همــگان و به خصــوص تحلیلگــران و تصمیم گیرنــدگان ب

نهایــت فراهــم کــردن یــک آرشــیو ملــی از داده هــا و اطالعــات فرهنگــی اســت.

٣. خرده نظام ارزیابی، تحلیل، برآورد و تولید هشدار
بخــش ســوِم فراینــدِ رصــد بخــش تحلیلــی اســت کــه ســروکارش بــا تیمار، پــرورش، 
ــی  ــرآورد توصیف ــۀ ب ــده؛ ارائ ــات جمع آوری ش ــرداری از اطالع ــازی و بهره ب آماده س
ــری  ــری از غافلگی ــرای جلوگی ــدار ب ــۀ هش ــت، ارائ ــود؛ و در نهای ــت موج از وضعی
اســت. پــس از جمــع آوری اطالعــات و اعتبارســنجی اولیــۀ داده هــا، اکنــون بخش هــا 
ــد  ــق پروتکل هــای مشــخص، بای ــی، طب و گروه هــای مختلــف و تخصصــی تحلیل
ــن  ــه و «تدوی ــا تهی ــد و ب ــۀ «توصیــف» از وضــع موجــود بپردازن ــی و ارائ ــه ارزیاب ب
ــگام از وضعیــت  شــاخص های ترکیبــی» تصویــری شــفاف، روشــن، واضــح و بهن
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مفــاد، اهــداف و مضامیــن ســند نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور ارائــه کننــد. 
ــات جــاری  ــری را در معــرض واقعی ــد نظــام تصمیم گی ــد بتوانن ــا بای ــن گزارش ه ای
کشــور و جامعــه قــرار دهنــد و بــا تجمیــع داده هــای مختلــف کّمی و کیفی، مســئوالن 
ارشــد نظــام را بــا شــرایط عینــی جامعــه و نظــام فرهنگــی کشــور و نیــز اقدامــات و 
رفتارهــای حریفــان و رقیبــان آشــنا کننــد. ایــن نــوع گزارش هــای توصیفــی در طــی 
فراینــد زمانــی بایــد بــه رصــد و پیگیــری مســتمر موضوعــات منجــر بشــوند تــا در 
ــا تجمیــع  نهایــت مراحــل و ســیر تحــوالت را بــه نمایــش بگذارنــد. بــه عبارتــی، ب
ــا١» و تحــوالت فرهنگــی در عرصــۀ  ــان، «رونده ــا در طــول زم ــا و تحلیل ه داده ه
مصــرف فرهنگــی، هویــت فرهنگــی، رفتارهــا، گرایش هــا و باورهــا و... را بــه 
تصویــر بکشــند. افــزون بــر این هــا، حتی االمــکان بــه «تبییــن٢» و بیــان ســازوکارهای 

ــی و دالیــل و انگیزه هــای موجبــۀ شــرایط موجــود نیــز بپردازنــد. علّ
ــی، زمینه هــا و متغیرهای  وظیفــۀ تیم هــای تحلیلــی در ایــن بخش ارائــۀ مدل های علّ
محیطــی مؤثــر بر پدیده هــا و رخدادهای (ضد)فرهنگی اســت. مــراد از تحلیل در اینجا 
فراینــدی ذهنــی اســت کــه در خــالل آن معنــای واقعــی یــا تلویحــی داده هــای پراکنــده و 
متنــوع روشــن می شــود. بــه ســخن دیگــر، جوهــرة تحلیــل «اســتنباِط٣» یــک رونــد از 
مجموعــه رخدادهــا و ارائــۀ توضیحــی شــفاف دربــارۀ معنــای اطالعــات گردآوری شــده 
اســت. آنچــه در تحلیل هــای رصــد انجــام می شــود چیــزی نیســت جــز «ایجــاد ربــط و 
اتصــال میــان نقــاط۴»، و منظــور از نقــاط نیــز شــواهد گردآوری شــدۀ متفــرق و متنــوع 
اســت کــه تحلیلگــر بایــد بتوانــد میــان آن هــا «ربــط۵» برقــرار کنــد. به این ترتیــب، رصــد 
بــه ارائــۀ یــک بــرآورد منجــر می شــود و بدین وســیله اســتنباطی از کلیــت و تمامیــت یــک 
دســته وقایــع و رویدادهــا بــه دســت می آیــد. پــس جنــِس تحلیــِل رصــدی ربــط دادن 

اطالعــات تولیدشــده در بازه هــای زمانــی مختلــف اســت.
 داده هــای رصــدی بــر اســاس زمــان تولیــد و مرتــب می شــوند. تــالش تحلیلگــر 
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بایــد آن باشــد تــا بــا ترکیــب، تجمیــع، چســباندن و تقریــب داده هــا، بــه یــک الگــوی 
ــل  ــِل رصــدی کشــف و تحلی ــرِ تحلی ــی دیگ ــد. یــک هــدف ضمن ــل آی ارتباطــی نائ
الگــوی ارتباطــات میــان رویدادهــای به ظاهــر پراکنــده اســت. تحلیــل رصــدی قــرار 
دادن داده هــا در یــک «زنجیــرۀ زمانــی١» اســت تــا بدین وســیله تغییــرات رخ داده را 
ــز بایــد  ــا جنــس داده هــای مــورد بحــث نی ــه ی ــر حســب قاعــده، پای ــد. ب کشــف کن
ــت  ــد قابلی ــی بای ــز رصــد فرهنگ ــی مرک ــای تحلیل ــد. گروه ه ــی باش ــان متک ــر زم ب
ــرای  ــده ب ــای طی ش ــاس رونده ــر اس ــد، ب ــند و بتوانن ــته باش ــز داش ــی نی آینده پژوه
ــای  ــا، پیش ران ه ــۀ عدم قطعیت ه ــن مجموع ــر گرفت ــا در نظ ــز ب ــر شــاخص و نی ه
نوظهــور و شگفتی ســاز، ســناریوهای آینــده را نیــز ارائــه کننــد و بــه پیش بینــی انــواع 
حــاالت و ســناریوهای پیــش رو همــت گمارنــد. درواقــع، به این ترتیــب، مرکــز 
رصــد فقــط در قیــد و بنــد گذشــته و حــال باقــی نمی مانــد و خــود را موظــف و ملــزم 
بــه اســتفادۀ حداکثــری از اطالعــات و داده هــای به دســت آمده و گردآوری شــده 
می دانــد. بــه عبارتــی، رصدکننــدگان از «ســندروم» تولیــد داده هــا بــرای «تولیــد داده» 
خــارج می شــوند و بــا هــدفِ «پیشــی گرفتن» بــر شــرایط، از انباره هــا و ذخایــر 
داده ای حداکثــر اســتفاده را می کننــد و مانــع َهــرزَروی داده هــا می شــوند. منظــور آن 
اســت کــه نظــام رصــد نبایــد در حــد توصیــف (شــرایط حــال) و تبییــن (شناســایی 
ســازوکار و علــل وقــوع شــرایط حــال) باقــی بمانــد و آینــدۀ نقشــۀ جامــع مهندســی 
فرهنگــی کشــور و مضامیــن و شــاخص های آن را شناســایی و پیش بینــی کنــد و ایــن 

مهــم را از طریــق ارائــۀ ســناریوها و وضعیت هــای محتمــل بــه تصویــر بکشــد.
ــش رس  ــا پی ــه ی ــۀ هشــدار اولی ــی ارائ ــام تحلیل ــای خرده نظ ــن بخش ه از مهم تری
ــادی هــر ســامانۀ  ــۀ نظــام جامــع رصــد و جــزء بنی اســت. هشــدار رکــن و مــادۀ اولی
«پیش آگاهی دهنــده» یــا هشــداردهنده بــه شــمار می آیــد. یــک هــدف نهایــی از فراینــد 
ــم،  ــه عالئ ــارت اســت از مجموع ــدار عب ــدار اســت. هش ــد هش ــداردهی» تولی «هش
نشــانه ها یــا شــاخص هایی کــه نشــان دهنده یــا مبّیــن وقــوع یــک رویــداد احتمالــی در 
آینــدۀ دور یــا نزدیــک اســت. نحــوه یا ســازوکار رســیدن به هشــدار، خود، ســازوکاری 
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پیچیــده، خالقانــه و دشــوار اســت و بایــد بــر یــک فراینــد روش شــناختی مشــخص 
ــدگان)  ــدگان (تصمیم گیرن ــۀ مصرف کنن ــز جامع ــاع علمــی و نی ــولِ اجتم ــورد قب و م
مبتنــی باشــد تــا نتایــج آن (یعنــی هشــدارها) مــورد قبــولِ آن هــا قــرار گیــرد و منشــأ 
اثــر شــود. بــرای هشــداردهِی وقایــع و تهدیدهــای فرهنگــی و اجتماعــی (و همچنیــن 
فرصت هــا) قبــل از بــروز و ظهــور و تکوین مســائل و مشــکالت و ایجــاد آمادگی کامل 
در قبــال آن هــا، هشــداردهی را بایــد به صــورت ســاختاری نهــادی و فعالیتــی منســجم 
و ســازمان یافته در نظــر گرفــت. همچنیــن بایــد بــه ابعــاد و فرایندهــا و روش هــای آن 

توجــه داشــت و آن هــا را در یــک خرده نظــام منســجم قــرار داد.
رکن اساســی هشــداردهی شناسایی «نشــانه های اولیه» اســت و منظور از آن، عالئم و 
شــاخص هایی اســت کــه احتمــال تحقــق ســناریوها را در طــول زمان مشــخص می کنند. 
مجموعــه عالئــم هــر وضعیــت مطلوب یا نامطلوب باید شناســایی شــوند و خــودِ این ها 
در نظــام رصــد و طراحــی شــاخص های نظــام رصــد (در خرده نظــام مربوطــه) مدنظــر 
قــرار گیرنــد. آنچــه مهــم اســت طراحــی یــک روش شناســی قابل قبــول برای اعتباربخشــی 
ــر شــاخص های  ــب، نظــام «پویــش» و «پایــش»، عــالوه ب ــم اســت. به این ترتی ــه عالئ ب
از پیــش طراحی شــده، بــه رصــد عالئــم نیــز می پــردازد، یعنــی بــه جســت وجوی منظــم 
عالئــم و نشــانه های از قبــل طراحی شــده می پــردازد. همچنیــن «نشــانه های پیــِش  رو» را 
رصــد نمــوده و آن هــا را تحلیــل می کنــد. هــدف اصلــی از تحلیل هــای بــاال جلوگیــری از 
«غافلگیر شــدن» نظام فرهنگی کشــور اســت. سیســتم هشــداردهی به اعالم خطر منجر 
می شــود و آمادگی هــای الزم را در بخش هــای مختلــف نظــام فرهنگــی ایجــاد می کنــد. 
بایــد افــزود، بــر اســاس جنــس شــاخص ها، تحلیل هــای رصــدی نیــز می تواننــد معطوف 
بــه رصــد حوزه هــای فرهنگــی کشــور، رصد مســائل و موضوعــات فرهنگــی، رصد منابع 
تهدیــد و خطــر، رصــد محیط هــا و... باشــند. بدیهــی اســت هرچــه اطالعــات بیشــتر و 
بهتــر، داده هــا دقیق تــر و اطالعــات بهنگام و در دســترس باشــند، کیفیت تحلیل نیز ارتقا 
می یابــد. بــر اســاس تجربــه، یکــی از مهم ترین مشــکالت وجود «خــأل داده ها١»ســت و بر 
همیــن اســاس، هرچــه حجــم داده هــای مفقــود بیشــتر باشــد کیفیــت انــواع فرآورده هــای 
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رصــدی نیــز نــازل می شــود.

۴. انتقال به مشتریان
ــۀ گــزارش اســت، چــرا کــه محصــوالت  محصــول نهایــی فرایندهــای تحلیلــی تهی
رصــدی بایــد به موقــع و در زمــان مناســب بــه مشــتریان منتقل شــوند. انتقــال به موقع 
ــه  ــه موضــوع شــکاف و فاصل ــت دارد ک ــن جهــت اهمی محصــوالت رصــدی از ای
میــان تحلیلگــران و رصدکننــدگان بــا تصمیم گیرنــدگان همــواره مــورد مناقشــه بــوده 
اســت و فاصلــۀ زمانــی بیــن تحلیــل و تصمیــم باعــث خســارات زیــادی شــده اســت. 
معمــوًال مراجــع تصمیم ســاز مدعــی هســتند کــه تحلیل هــا، گزارش هــا، رصدهــا و 
هشــدارها به موقــع دریافــت نشــده یــا به دقــت بیــان نشــده اند. بنابرایــن نتایــج رصــد و 
انــواع و اقســام گزارش هــای تحلیلــی بایــد بــا صــدای بلنــد، واضــح، صریــح و ســریع 
بــه مســئوالن نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور انتقــال یابنــد و رصدکننــدگان از 
دریافــت گزارش هــا مطمئــن باشــند. بــه عبارتــی، چــون مصرف کننــدۀ نهایــِی رصــد 
مشــتریانِ تصمیم گیرنــده هســتند، تــا وقتــی محصــول رصــد (گــزارش) بــه دســت 
ــاً در  ــه اســت. رصــد و تحلیلــی کــه صرف آن هــا نرســد، گویــی کاری صــورت نگرفت

ذهــن تحلیلگــران باقــی بمانــد بی فایــده اســت.
 بــرای انتقــال نتایــج رصــد، عــالوه بــر گزارش هــای مکتــوب، اســتفاده از انــواع 
و اقســام ابزارهــای چندرســانه ای و ابزارهــای فنــی بســیار ضــروری اســت، چــون ایــن 
 « ــِی رصــد «تأثیرگــذاریِ ــا باعــث تأثیرگــذاری بیشــتر می شــوند. هــدف نهای ابزاره
ــال محصــوالت  ــی) اســت. انتق ــتریان (سیاســت گذاران فرهنگ ــر مش ــا ب تحلیل ه
ــگام و  ــح و بهن ــال ســریع، صحی ــت انتق ــد َبرخــط و ســریع باشــد. اهمی رصــد بای
تحویــل١ نتایــج رصــد بــه کاربــران تــا آنجاســت کــه در ادبیــات رصــد از آن به عنــوان 
ــای  ــال یافته ه ــد. اصــول انتق ــاد می کنن ــال رصــد» ی ــوژی انتق ــا تکنول «مهندســی ی
ــودن  ــح ب ــودن و صحی ــق ب ــودن، دقی ــل درک ب ــودن، قاب ــکار ب ــامل آش ــی ش تحلیل
اســت. در خصــوص روش هــای انتقــال نیــز ادبیــات متنوعــی مطــرح اســت و ده هــا 
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ــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ــرای انتقــال مؤث روش ب
یکــی دیگــر از ابعــاد ایــن خرده نظــام بــه باور رســاندن مشــتریان اســت. تجربیات 
ممتــدِ قبلــی در ایــران و ســایر کشــورها نشــان می دهــد معمــوًال تصمیم گیرنــدگان و 
مراجــع رســمی و اداری فرهنگــی کمتــر بــه یافته هــای تحلیلــی بــاور قلبــی و اعتقــاد 
ــن  ــر همی ــد و ب ــاور ندارن ــا را ب ــور جــدی یافته ه ــا به ط ــد. آن ه ــدا می کنن ــی پی درون
اســاس، بــا تأخیــر تصمیــم می گیرنــد و در نهایــت، تمــام رصدهــا و یافته هــا و 
ــی در  ــرات ادراک ــه تغیی ــد ب ــدارها بای ــا و هش ــوند. رصده ــر می ش ــا بی ثم تحلیل ه
تصمیم ســازان منجــر شــوند و آن هــا را حســاس و باورمنــد کننــد و ســپس ایشــان را 
بــرای اتخــاذ تصمیــم تحریــک نماینــد. بنابراین، تعامــل نزدیک میــان رصدکنندگان و 
مســئوالن و برانگیختــن احســاس و عالقــۀ آن هــا بــرای بــاور کــردن نتایــج تحلیل هــا 
بســیار مهــم اســت. در ایــن صــورت، مرکــز رصــد خواهــد توانســت برداشــتِ 
مشــتریان یــا ذهنیــات و تصــورات آن هــا را مدیریــت کنــد کــه به اصطــالح بــه ایــن 

اقــدام مهــم «مدیریــت برداشــتِ مشــتریان» گفتــه می شــود. 
ــرای  ــی ب ــدد مشــارکتی و تعامل ــد از روش هــای متع ــدگان بای در اینجــا رصدکنن
ــد. به این ترتیــب نظــام  ــره ببرن ــان خــود (سیاســت گذاران) به ــراه کــردن مخاطب هم
رصــد صرفــاً در پــی انتشــار یافته هــا نیســت، بلکــه بــه نحــو مؤثــری درصــدد 
ــا  ــام روش ه ــم، از تم ــن مه ــرای ای ــود و ب ــد ب ــم خواه ــی ه ــذاری و اثربخش تأثیرگ
و تکنیک هــا و ابزارهــا بهــره می جویــد. بنابرایــن، تبدیــل گزارش هــا و داده هــا و 
تحلیل هــا بــه فیلــم، محصــوالت چندرســانه ای و کلیــپ و... امــری ضــروری اســت.
پیگیــری راهبردهایــی ماننــد شخصی ســازی محصــوالت رصــدی، دیجیتالــی کردن 
و ســایر روش هــای اطالع رســانی و «ارائــۀ١» مناســب موجــب توزیــع مؤثــر خروجی هــا 
خواهــد شــد. بــه عبارتــی، نظــام رصــد در ایــن بخــش بایــد در فرایندهــای اطالع یابــی 
مســئوالن ارشــد مداخلــۀ مؤثــری نمایــد و ضمــن تحلیــل نیازهــای اطالعاتــی آن هــا، بــه 
ایشــان بــرای اتخــاذ تصمیم هــای مؤثــر و به موقــع یــاری رســاند، چــرا کــه رصــد نوعــی 
ــاندن  ــاور رس ــه ب ــا ب ــن تالش ه ــۀ ای ــدف هم ــم اســت. ه ــتیبانی از تصمی ــتم پش سیس
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تصمیم گیرنــدگان، جلوگیــری از بــروز بحران هــای فرهنگــی و تعمیــق آن هــا، جلوگیــری 
از انحــراف نهادهــای مجــری نقشــۀ ســند یــا توقــف اقدامــات آن هــا، شناســایی تحرکات 
(ضــد) فرهنگــی حریفــان و رقبــای کشــور و مــردم، تقویــت و بهبــود تصمیمــات 
سیاســت گذاران برای ارتقای شــرایط، و رســیدن به اهداف نقشــۀ جامع فرهنگی اســت.

۵. نظام پیشنهادها
ــرای اجــرای  ــۀ پیشــنهادها و راهبردهــای الزم ب ــع رصــد ارائ ــی نظــام جام نقطــۀ پایان
ــور اســت.  ــی کش ــی فرهنگ ــع مهندس ــۀ جام ــن نقش ــداف و مضامی ــاد، اه ــل مف کام
بنابرایــن، رصدکننــدگان و تحلیلگــران بایــد در پــی ارائــۀ مجموعــۀ تدابیر، خط مشــی ها، 
سیاســت ها، راهبردهــا، برنامه هــا، و در مجمــوع توصیه هــا بــرای حــل و فصــل 
مشــکالت و موانــع باشــند، چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت این ســامانه ابتر خواهــد ماند. 
توصیه هــا و پیشــنهادها بــه ســتاد اجــرای نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی بایــد بــر 
گفت وگــو، مذاکــره، مصالحه و هم اندیشــی مبتنی باشــند و اقدامــات (یا عــدم اقدامات) 
ــری واضــح از مســئله،  ــد تصوی ــدگان بای ــد. در ایــن چارچــوب، رصدکنن ــه کنن را توصی
وضعیــت کنونی، شــرایط آینده و هشــدارها ارائه کننــد و در نهایت، راه حل هــا و روش های 
حــل یــا تعدیــل مســئله را بــا توجــه بــه منابــع و امکانات بیــان نماینــد. به بیــان دیگر، نقطۀ 
پایانــی نظــام رصــد بایــد بــه مشــتریان ختم شــود و گزینه هــای الزم بــرای تصمیم گیــری را 
در اختیــار آن هــا قــرار دهــد. رصدکننــدگان بایــد گزینه های متعــددی را به سیاســت گذاران 
ارائــه کننــد، گزینه هــای مرجــح را نیــز مشــخص نماینــد و شــرایط را بــرای تصمیم گیــری 
صحیــح و مداخلــۀ مؤثــر اعضــای ســتاد نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی فراهم ســازند. 
نکتــۀ مهــم در ایــن مرحلــه «اجماع ســازی» اســت، یعنــی رصدکنندگان کشــور بایــد بتوانند 
اجمــاع و توافــق الزم را بــرای ارائــۀ پیشــنهادها در میــان جامعــه خبرگــی و نیــز مســئوالن 
ارشــد و اعضــای ســتاد بــه وجــود آورنــد و پیشــنهادهایی پختــه و قانع کننــده ارائــه کننــد. 
تنهــا بــا ورود بــه ایــن مرحلــه اســت کــه نظــام رصــد می توانــد مأموریــت یــا رســالت خــود 

را بــه  نحــو کامــل و شایســته انجــام دهــد.
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ــا  ــی ب ــژه  و متفاوت ــگارش یــک گــزارش رصــدی اهــداف و مقاصــد وی ازآنجاکــه ن
ســایر گزارش هــای تحلیلــی دارد و عمدتــاً معطــوف بــه تغذیــه و آگاهی بخشــی 
و تأثیرگــذاری بــر فرایندهــای سیاســت گذاری عمومــی (در اینجــا سیاســت گذاری 
فرهنگــی) اســت، نحــوة انجــام و مراحــل اجــرای آن نیز متفــاوت اســت و اقتضائات 
خــاص خــود را دارد کــه در ادامــه بــه آن اشــارۀ مختصــری می شــود؛ بــا ایــن توضیــح 
کــه تحلیلگــران بــه تناســب موضــوع و مســئله خــود می تواننــد یــا حتــی بایــد ایــن 
فراینــد را طراحــی و اجــرا کننــد و جزئیــات آن را تغییــر و تکمیــل نماینــد. به هرحــال 

گام هــای ایــن گــزارش رصــد را می تــوان بــه شــرح زیــر در نظــر گرفــت.

١. طرح مسئله
معمــوًال موضــوع، پدیــده، محیــط، حادثــه (رویــداد خــاص فرهنگــی، هنــری) کــه از 
ــه  ــل رصــد در نظــر گرفت ــوان مســئله های قاب ــا آگاهــی شناســایی شــده اند به عن و ب
می شــوند. ایــن مســئله ها در ادبیــات دســتگاه های فرهنگــی کنونــی کشــور به عنــوان 
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شــاخص های فرهنگــی شناســایی شــده اند و انــواع فهرســت های شــاخص های 
فرهنگــی در دســتگاه ها طراحــی شــده اند. منظــور از شــاخص ها صرفــاً موضوعاتــی کــه 
در حــوزۀ فرهنــگ قــرار دارنــد (مثــًال رصــد وضعیــت اقتصــادی صنعــت پویانمایــی) 
نیســتند، بلکــه ایــن شــاخص ها حــاوی ابعــاد مســئله ای هــم می باشــند. معمــوال مســاله 
چیــزی اســت کــه گویــای دغدغــۀ  یــا شــکاف وضــع مطلــوب بــا وضعیــت موجــود بوده  
و یــا کثیــری از افــراد جامعــه  را درگیــر خــود کــرده اســت . این مســئله ها عمدتــاً از درون 
اســناد باالدســتی حــوزۀ فرهنــگ و در بحــث حاضر، برخاســته از ســند جامع مهندســی 
ــۀ سیاســت گذار  ــه دغدغ ــه نشــان دهندۀ شــاخص هایی اند ک کشــور هســتند، چــرا ک
هســتند. بنابرایــن مســئله ها می تواننــد همــان شــاخص های مذکــور در اســناد باالدســتی 
تلقــی شــوند کــه طبعــاً بــه دلیــل تعــدد، بایــد از حیــث اطالع رســانی و آگاهی بخشــی بــه 
مراجــع تصمیم گیــری، جامعــۀ مدنــی و آحــاد شــهروندان (مــردم) اولویت بنــدی داشــته 
باشــند و بــا عنایــت بــه ظرفیت هــای انســانی و مالــی دســتگاه مجــری انتخــاب شــوند.

٢. مدل سازی یا طراحی یک «چارچوب مفهومی١»
در گام بعــدی، تحلیلگــر بایــد یــک مــدل از مســئله و نحــوۀ توصیــف کامــل آن تهیه کند. 
مــدل یــک اَلُمثنــای واقعیــت بیرونــی و کوچک شــدۀ کلیــت مســئله اســت. طراحــی مدل 
ــا موضــوع اســت، به نحوی کــه در  به منظــور جامع نگــری از حادثــه، محیــط، مســئله ی
گــزارش رصــد تمــام جزئیــات کنونــی پدیده، در مقیاس کوچک، قابل شناســایی باشــند 
و البتــه بــا مدل هــای نظــری ای کــه بــا هــدف تبییــن یــا تحلیــل تهیــه می شــوند متفــاوت 
ــاً  ــه صرف ــدارد، بلک ــود ن ــا وج ــه یابی در آن ه ــی و ریش ــتند، چــون قصــد علت یاب هس
در پــی ارائــۀ چگونگــی و نحــوۀ وقــوع مســئله، پیشــرفت، توقــف، انحنــای (حــرکات 
ــا  ــی داده ه ــرای جایاب ــابلون ب ــک ش ــۀ ی ــدل به مثاب ــتند. م ــئله هس ــی و...) مس سینوس
ــدون در دســت داشــتن آن مســیر رصــد گــم می شــود و مشــخص  ــد و ب عمــل می کن
نیســت تحلیلگــر دقیقــاً چــه جزئیاتــی از مســئله را بایــد جســت وجو و چــه داده هایــی را 
تولیــد کنــد. اهمیــت مــدل در آن اســت کــه دربردارنــدة تمــام اجــزا، پدیــده یــا مســئله یــا 
موضــوع اســت و فراینــد، تقســیم کار، ســطوح، شــبکۀ روابــط و پیوندهــا و... مســئله را 
1. Conceptual Framework
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پوشــش می دهــد و نحــوة تدویــن مــدل بــر اســاس ادبیــات و تجــارب قبلــی خواهــد بود. 
مدل ســازی اصــل و اســاس تولیــد یــک گــزارش رصــد بــه شــمار می آیــد و در فقــدان آن، 
تحلیل هــا ســلیقه ای، شــخصی و فاقــد اثــر بــرای تولیــد، انباشــت و مدیریــت دانــش در 
ســازمان های فرهنگــی خواهنــد بــود و موجــب تــداوم شــرایط روزمرگــی خواهنــد شــد.

٣. جمع آوری داده ها
راهبــرد اصلــی روش شــناختِی تولیــدِ داده هــای رصــد راهبــردِ اســتفاده از «تمامــی منابــع١» 
اســت، یعنــی تحلیلگــر از تمامــی منابــع و روش هــای جمــع آوری و نتایــج آن بــرای رصــد 
اســتفاده می کنــد و مقیــد و متعهــد بــه روش بخصوصــی تــا انتهــای تهیــۀ گــزارش رصدی 
نیســت. ایــن شــیوه از جمــع آوری، کــه در ادبیــات علــوم اجتماعــی از آن به عنــوان روش 
جمــع آوری اطالعــات بــا رویکــرد آمیختــه٢، روش شناســی ترکیبــی، سه ُبعدی ســازی یــا 
«زاویه بنــدی٣» یــاد می شــود، متضمــن اســتفاده از هرگونــه روش و هرگونــه داده ای اســت 
کــه بتوانــد در ارائــۀ توصیــف جامــع از رخداد، محیط یا مســئله (شــاخص) فرهنگی یاری 
رســاند. اصــوًال داده هــای رصــدی معطــوف بــه بیــان وضعیت پدیــده ‑ مثًال نرخ تشــکیل 
خانــواده (تعــداد و نســبت ازدواج هــا)‑ در یــک بــازۀ زمانــی مشــخص اند و بــه متغیرهــا و 
ــی نمی پردازنــد و ایضــاً بــه آینــده ‑ و تحــوالت پیــش ِ رو‑ نیــز اعتنــا ندارنــد.  روابــط علّ

بنابرایــن، می تــوان داده هــا را (بــرای تقریــب ذهــن) بــه ســه بخــش کلــی تقســیم کــرد.

شکل ۶. انواع داده ها

1. All Sources
2. Mixed Method
3. Triangulation
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منظــور از داده هــای جــاری اطالعاتــی هســتند کــه تحــوالت پدیــده از یــک مبــدأ 
زمانــی مشــخص ‑ مثــًال شــش ســال یــا شــش مــاه گذشــته‑ تــا امــروز (جــاری) را 
پوشــش دهنــد. داده هــای پایــه اطالعاتــی نســبتاً ثابــت از محیــط یــا مســئلۀ فرهنگــی 
خــاص هســتند کــه کمتر تغییــر می کننــد، مثًال ســاختار نهــادی فعالیت های ســینمایی 
ــه  ــه ای ب در گــزارش رصــد «وضعیــت ســینمای ایــران در ســال ١٣٩٩» یــک دادۀ پای
شــمار می آیــد کــه نبایــد بــرای آن دقــت زیــادی صــرف کــرد، چــون مســئلۀ مــا توصیف 
و پایــش تحــوالت ســینما ‑ بــرای مثــال در بــازة زمانــی یــک ســال گذشــته‑ اســت. 
بنابرایــن تحلیلگــر حداقــل بــا ســه نــوع داده ‑ بــه لحــاظ زمانــی‑ مواجــه اســت: 
داده هــای پایــه، داده هــای جــاری (رصــدی) و داده هــای مربــوط بــه آینــده، کــه بــرای 
هشــداردهی و تحلیــل خطرهــا یــا تهدیدهــای آینــده بــه کار می آینــد. ناگفتــه پیداســت 
کــه ایــن تفکیک هــا صرفــاً بــرای هدایــت فراینــد تحلیــل هســتند و در عمل به تناســب 
شــرایط و موضــوع، انجــام و عملــی می شــوند. مالحظــۀ مهــم دیگــر اینکــه، تعییــن 
ماهیــت، جهــت و نــوع داده هــای مــوردِ نیــاز بــر اســاس مــدل طراحی شــده خواهــد 
بــود. ایــن مــدل الزامــاً ماهیــت نظــری و مفهومــی نبایــد داشــته باشــد، چــرا کــه دغدغۀ 
تحلیلگــر جامــع دیــدنِ ســیر حــوادث و تحــوالت رخ داده در شــاخِص مــوردِ بررســی 
ــون مســئله در گزارش هــای رصــدی  اســت و ســایر حساســیت های پژوهشــی پیرام

هرگــز نبایــد پیگیــری شــوند، چــون موجــب خلــط اهــداف تحلیــل خواهنــد شــد.

۴. جایابی داده ها در مدل
پــس از مدل ســازی، داده هــای گردآوری شــده از منابــع مختلــف بایــد در مــدل 
قــرار داده شــوند و بــا آن منطبــق شــوند. هــر نــوع داده ای بایــد در مــدل ‑ از پیــش 
طراحی شــده‑ «قــرار»، «جایابــی» و متناسب ســازی شــود تــا اوًال از حجــم وســیع 
داده هــای تولیدشــده بــه  نحــو کاملــی بهــره بــرد و داده هــا هــدر نرونــد (چیــزی کــه 
در تحلیل هــای رایــج بســیار رخ می دهــد)، یعنــی حداکثــر اســتفاده از داده شــود؛ و 
ثانیــاً داده هــای زائــد، نویــز و بی ربــط کنــار گذاشــته شــوند. معیــار تناســب داده هــا 
بــا مســئلۀ مــوردِ تحلیــل، در اینجــا، صرفــاً مــدل اســت؛ خــواه مــدل دارای اغــالط و 
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ِاشــکاالتی باشــد، نواقصــی داشــته باشــد یــا حتــی دچــار ُپرگویــی باشــد، خــواه چنیــن 
ــای کارِ رصــد مــدل اســت و در صــورت نداشــتن مــدل، امــکان  ــی مبن نباشــد. یعن
رصــد منتفــی اســت. به این ترتیــب، داده هــای تولیدشــده (عمدتــاً از منابــع مختلــف) 
در اجــزا و بخش هــای مختلــف مــدل (عناصــر و روابــط آن) جایابــی و قــرار داده 
می شــوند و در نهایــت، پــازل (معمــاری) مــدل تکمیــل می شــود. به این ترتیــب، 
ــع، تألیــف، معمــاری و تدویــن داده هــای گردآوری شــده  ــرای تجمی ــزاری ب مــدل اب
تلقــی می شــود و اطالعــات تولیدشــده، به وســیلۀ آن، مرتــب و منظــم خواهنــد شــد.

۵. ارائۀ توصیف جامع از مسئله
بــا تجمیــع اطالعــات، امــکان ارائــۀ یــک توصیــف کامــل از مســئله فراهــم می شــود 
و تحلیلگــر بــا ِگــرد هــم آوردن اطالعــات پراکنــده و متنــوع از منابــع مختلــف نســبت 
بــه تجمیــع و توصیــف مســئله اقــدام و یــک تحلیــل جامــع و کامــل، بــا ذکــر تمــام 
جزئیــات از مســئله، ارائــه می کنــد. همــواره امــکان اصــالح و تکمیــل مدل هــا وجــود 
ــئله) و  ــی (مس ــت بیرون ــا واقعی ــا ب ــۀ آن ه ــا مقایس ــا ب ــا و تنه ــکان تنه ــن ام دارد و ای
داده هــای گردآوری شــده فراهــم می آیــد. صرفــاً بــا مدل ســازی اســت کــه امــکان تولیــد 

و مدیریــت دانــش دربــارۀ هــر مســئلۀ فرهنگــی و نحــوۀ رصــد آن فراهــم می آیــد. 

۶. تحلیل تطبیقی
ــی  ــا مقاطــع زمان ــد ب ــه ای بای ــرد مقایس ــا رویک ــای به دســت آمده ب ــا و یافته ه داده ه
قبلــی و دوره هــای معّیــن زمانــی (ماهانــه، فصلــی، شــش ماهه، ســالیانه یــا بیشــتر) 
ــا ســایر  ــز مقایســۀ عرضــی (در ســطح شهرســتان ها، اســتان ها، کشــورها) و ی و نی
ــل شــوند و  ــرات ایجادشــده تحلی ــل دیگــر مقایســه شــوند و تغیی واحدهــای تحلی
ــن بخــش و در کِل کار رصــد،  ــی، در ای ــه فراموشــی ســپرده نشــوند. مســئلۀ اصل ب

ســنجش تغییــرات اســت.





     :  
    

مــادۀ (١) مســتندات قانونــی رصد و پایش فرهنگی در نقشــۀ مهندســی 
فرهنگی کشــور

طراحــی نظــام جامــع رصــد بــر یــک مجموعه مســتندات و مبانــی حقوقی مبتنی اســت. 
بــا در نظــر گرفتــن آنکــه ایــن مــواد از لحاظ حقوقــی و اداری نهایی نیســتند، صرفــاً برای 

نشــان دادن رویکردهــای حاکــم بــر مرکــز، در ادامــه مــروری بــر آن ها خواهیم داشــت.
١. در بنــد ۶ اصــول نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور بــر رصــد و تبییــن و ترســیم 
تحــوالت فرهنگــی به منظــور برنامه ریــزی بــرای تحقــق آینــدۀ مطلــوب تأکیــد شــده 

اســت (نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور، ص ١٧).
٢. در بنــد ۴ وظایــف ســتاد هماهنگــی و راهبــری اجــرای نقشــۀ جامــع مهندســی 
فرهنگــی کشــور بــه روزآمدســازی نقشــه بــر اســاس نتایــج رصــد و پایــش اوضــاع 
ــنهاد اصــالح آن در  ــی و پیش ــرد آینده پژوه ــا رویک ــی ب ــوالت جهان ــی و تح محیط

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــرای تصویــب آن اشــاره شــده اســت.
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٣. عــالوه بــر مــوارد بــاال، ســند در برخــی حوزه هــای مهــم بــر ضــرورت رصــد 
تأکیــد داشــته اســت، ازجملــه: رصــد وضعیــت خانــواده (ص ۴٩)؛ رصــد جمعیــت 
کشــور (ص ۵٢)؛ رصــد امنیــت فرهنگــی و اجتماعــی (ص ۶١)؛ رصــد گروه هــای 
مرجــع، جایــگاه اســوه ها، الگوهــای اســالمی، اخــالق و رفتارهــای اجتماعــی آن هــا 
ــالمت،  ــد س ــی مانن ــی در حوزه های ــش عموم ــا و دان گاهی ه (ص ۶۶)؛ و رصــد آ

ایمنــی، محیط زیســت، تغذیــه (ص ٧٢).
۴. رصــد و پایــش مقابلــۀ هوشــمندانه بــا محصــوالت فرهنگــی، هنــریِ معارض 

بــا ارزش هــای اخالقــی، انســانی، اســالمی و انقالبــی (ص ٧٣)؛
۵. ســامان دهی نظــام رصــد، پایــش، آینده پژوهــی و آینده نــگاری در زمینــۀ 

فرهنگــی و در ســطح بین المللــی (ص ٨١)؛
۶. رصــد مؤثــر ســازمان ها، محصــوالت، رفتارهــا و رســانه های آســیب زا و 

ــا اصــول، مبانــی و منزلــت مکتــب اهــل بیــت (ص ٨٢)؛ ــر ب مغای
ــی  ــوالت فرهنگ ــر و تح ــش تغیی ــناخت، رصــد و پای ــرای ش ــزی ب ٧. برنامه ری

جامعــه در ســطوح ملــی و بین المللــی (ص ٨٧)؛
٨. طراحــی و اســتقرار نظــام ارزیابــی عملکــرد مســئولیت فرهنگــی اجتماعــی 

دســتگاه های اجرایــی (ص ٩٠)؛
٩. طراحــی و اجــرای پیمایش هــای جامــع ملــی و پنــج ســال یــک  بــار بــر اســاس 
شــاخص های نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور و ارائــۀ نتایــج آن بــه شــورای عالــی 

انقــالب فرهنگــی (ص ٩٠)؛
١٠. مطالعــات مــوردی و موضوعــی مــوردِ نیــاز در حــوزۀ رصــد و پایــش 
فرهنگــی، متناســب بــا اقتضائــات مربــوط، به صــورت دوره ای یــا متنــاوب طراحــی و 

اجــرا می شــوند (تبصــرۀ ١ مــادۀ ٢۵ از راهبــرد کالن ١٢، ص ٩٠)؛
١١. لــزوم همــکاری مراکــز علمــی و پژوهشــی، اجرایــی و نهادهــای عمومــی 
ــاز طرح هــای پژوهشــی و  ــار مــوردِ نی ــۀ شــورا و تخصیــص اعتب ــا دبیرخان کشــور ب

ــادۀ ٢۵، ص ٩١)؛ پیمایشــی (تبصــرۀ ٢ م
١٢. موظــف بــودن مرکــز آمــار ایــران بــه تنظیــم شــاخص ها، بررســی و عملیاتــی 
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کــردن برنامــۀ اجرایــی ســند و طراحــی پایگاه هــای آمــاری و ســامانۀ اطالعــات 
فرهنگــی (تبصــرۀ ٣ مــادۀ ٢۵، ص ٩١)؛

و  اهــداف  اســاس  بــر  فرهنگــی  مطالعــات  و  تحقیقــات  ســامان دهی   .١٣
٩١)؛ (ص  فرهنگــی کشــور  مهندســی  نقشــۀ  فرهنگــی  اولویت هــای 

١۴. رصــد، پایــش و آینده پژوهــی مؤلفه هــای قــدرت نــرم جبهــۀ خــودی و 
ــد و کاربســت  ــع بازتولی ــام جام ــن نظ ــی و تدوی ــی، فرامل دشــمن در طرح هــای مل

ــور (ص ٩٣). ــرم کش ــدرت ن ق

مادۀ (٢) مفهوم
تســامحاً، رصــد١ معــادلِ پویــش٢ محیطــی، پایــش، پیگیــری و واقعه نــگاری مســتمر 
ــرآورد از وضعیــت موجــود در نظــر  ــۀ ب ــا هــدف ارائ و نظام منــد تغییــرات محیطــی ب
گرفتــه می شــود. رصــد فرهنگــی طیفــی وســیع از فعالیت هــا ‑ از طراحــی و تعییــن 
محورهــا (شــاخص ها یــا نشــانگان فرهنگــی) تــا ذخیره ســازی، بازیابــی، پــردازش، 
تحلیــل داده هــا و انتقــال بــه تصمیم گیرنــدگان ‑ را شــامل می شــود. رصــد فرهنگــی 
دربــارۀ شــاخص ها، عالئــم و نشــانه های تغییــرات فرهنگــی انجــام می شــود. مطابــق 
تعریــف ســند نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور (١٣٩٣)، رصــد و پایــش بــه معنــی 
مطالعــه، توصیــف، تحلیــل، تبییــن، پیش بینــی نظام منــد و مســتمر الگــو و رونــد تغییر 
و تحــول در باورهــا، ارزش هــا، هنجارهــا، رفتارهــا، مصنوعــات و نمادهــای فرهنگــی 
در ســطوح ملــی و بین المللــی به منظــور مسئله شناســی فرهنگــی و اعمــال مدیریــت 

راهبــردی فرهنگــی در چارچــوب نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور اســت (ص ۴). 

مادۀ (٣) سیاست ها و راهبردهای اصلی
مالحظات حاکم بر نظام رصد فرهنگی کشور عبارت اند از:

الــف. ایجــاد شــرایط سراســربینی فرهنگــی و ِاشــراف جامــع بــر روندهــای فرهنگــی 
ر کشو

1. Monitoring
2. Scanning



٧٨

(٨)

ــا و اطالعــات به جــای  ــه داده ه ب. ایجــاد شــرایط دسترســی و ســازمان دهی ب
جمــع آوری مســتقیم اطالعــات

ج. جمع آوری از طریق «تمام منابع»
د. اجمــاع و اتفاق نظــر همــۀ نهادهــای رســمی و غیررســمی دربــارۀ شــاخص ها، 
عالئــم و تحلیل هــا و تفاســیر مربــوط بــه جهت گیــری و سمت وســوی آن هــا 

ضــروری اســت.
ھ. نقــش مرکــز رصــد در بخــش جمــع آوری داده هــا صرفــاً تنظیم گــری و ایجــاد 
شــرایط بــرای فعالیــت نهادهــا و ســازمان های رســمی و غیررســمی (مدنــی) بــرای 
تولیــد داده هــا، تجمیــع و ترکیــب آن هاســت. همچنیــن وظیفــۀ مرکــزِ رصــد تحلیل و 
جمع بنــدی، تولیــد بــرآورد، ارائــۀ توصیــف، و ارائــۀ هشــدار راهبــردی بــه نهادهــای 

سیاســت گذار در مراجــع تصمیم گیرنــدۀ فرهنگــی کشــور اســت.
و. تســهیل دسترســی آزاد ذی نفعــان و جامعــۀ خبــرگان بــه داده هــا و تحلیل هــای 

هنگی  فر

مادۀ (۴) اهداف کالن
مطابــق بــا رهنمودهــای منــدرج در نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور، اهــداف کالن 

نظــام رصــد و پایــش فرهنگــی شــامل مــوارد ذیل انــد:
١. ترســیم و تبییــن تحــوالت فرهنگــی جامعــۀ ایــران به منظــور برنامه ریــزی 

ــوب ــدۀ مطل ــرای تحقــق آین ب
٢. به روزرســانی نقشــۀ مهندســی جامــع فرهنگــی بــر اســاس نتایــج رصــد 

فرهنگــی
٣. آینده پژوهی و آینده نگاری تحوالت فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی 

ــرم دشــمنان در  ــدرت ن ــرم کشــور و ق ــدرت ن ــای ق ۴. رصــد و پایــش مؤلفه ه
ســطوح ملــی، فراملــی و تدویــن نظــام جامــع بازتولیــد و کاربســت قــدرت نرم کشــور

۵. مســاعدت بــه انجــام وظایــف ذاتــی ســتاد هماهنگــی و راهبــری اجرای نقشــۀ 
جامــع مهندســی فرهنگی کشــور
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۶. هماهنگــی میــان تمامــی نهادهــای رســمی و غیررســمی مرتبــط بــا تولیــد و 
تحلیــل داده هــای فرهنگــی

مادۀ (۵) اهداف عملیاتی
١. شناســایی شــاخص های مهــم رصــد در نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور 

در تمــام حوزه هــای مختلــف فرهنگــی کــه مــورد تأکیــد ســند بــوده اســت.
٢. شناســایی شــاخص های مهــم رصــد تحــرکات و اقدامــات (ضد)فرهنگــی 
گروه هــا و جریان هــای مختلــف فرهنگــی اپوزیســیون، معاندیــن و کشــورهای 

حریــف و رقیــب و به خصــوص قدرت هــای جهانــی و اســتکباری
٣. بهره بــرداری مســتمر و مؤثــر شــاخص ها از طریــق تولیــد و جمــع آوری 
اطالعــات پیمایشــی، ثبتــی، آمــاری کــه بــا بودجــۀ عمومی کشــور یــا توســط نهادهای 

ــه می شــوند. ــی و خصوصــی تهی مدن
۴. اعتباربخشــی، استانداردســازی، یکپارچه ســازی، ذخیره ســازی و ترکیــب 

داده هــای فرهنگــی
ــاز در  ــوردِ نی ــی م ــات فرهنگ ــع آوری اطالع ــد و جم ــر از تولی ــت مؤث ۵. حمای

غیردولتــی بخش هــای 
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــا و تیم هــای مختلــف ب ــا، نهاده ۶. ســامان دهی گروه ه
داده هــای گردآوری شــده به منظــور تهیــۀ گزارش هــای توصیفــی (بــرآوردی)، تبیینــی، 
روندشناســانه، هشــداردهنده و آینده پژوهانــه در حــوزۀ نقشــۀ جامــع مهندســی 

فرهنگــی کشــور
٧. طراحــی و اســتقرار نظــام ارزیابــی و پیشــرفت یــا عــدم پیشــرفت نقشــۀ جامع 

مهندســی فرهنگــی کشــور و میــزان اثربخشــی سیاســت های فرهنگــی نظام
٨. تهیــه و تدویــن انــواع گزارش هــای سیاســتی بــرای تســریع و تســهیل در 

ــور ــی کش ــی فرهنگ ــع مهندس ــۀ جام ــرای نقش اج
٩. تهیــه و تدویــن شــیوه نامه های مختلــف مرتبــط بــا رصــد فرهنگــی مــوردِ نیــاز 

و ارائــه جهــت تصویــب در ســتاد اجرایــی نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگی کشــور
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مادۀ (۶) وظایف مرکز رصد
١. شناسایی، طراحی و بازبینی مستمر شاخص های رصد فرهنگی 

٢. طراحــی نظــام جمــع آوری، تولیــد و ذخیره ســازی دربــارۀ شــاخص های 
فرهنگــی به وســیلۀ نهادهــای مختلــف کشــور

٣. تجزیــه و تحلیــل داده هــای گردآوری شــده از طریــق مشــارکت نهادهــای 
دولتــی، مدنــی، دانشــگاهی و خصوصــی

۴. برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت داده ها و تحلیل های فرهنگی
تحلیل هــای  و  تجزیــه  و  فرهنگــی  اطالعــات  تولیــد  از  مالــی  حمایــت   .۵
ــع  ــۀ جام ــرح در نقش ــای مط ــن و راهبرده ــداف، مضامی ــا اه ــط ب تخصصــی مرتب

مهندســی فرهنگــی کشــور
۶. هماهنگــی و تعامــل فعــال بــا تمامــی نهادهــای رســمی و غیررســمی در حوزۀ 

رصــد فرهنگــی کشــور و خــارج از کشــور
ــرای ذخیره ســازی؛  ــی ب ٧. طراحــی و اســتقرار زیرســاخت ها و ســامانه های فن
یکپارچه ســازی؛ تجمیــع و ترکیــب و تحلیــل داده هــای بــزرگ، پیمایشــی، ثبتــی و 

آمــاری 
٨. ارائۀ بسته های سفارشی به نهادهای تولید و تحلیل داده های فرهنگی

٩. تعامــل مســتمر و مؤثــر بــا ســتاد اجرایــی و راهبــری نقشــۀ جامــع مهندســی 
فرهنگــی کشــور به عنــوان مشــتری و ناظــر مرکــز رصــد فرهنگــی کشــور

مادۀ (٧) ساختار و تشکیالت
الــف. دبیرخانــۀ مرکــز رصــد فرهنگــی در پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات 

تشــکیل می شــود و دبیــر آن رئیــس پژوهشــگاه اســت.
ب. رئیس مرکز رصد فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

ج. فعالیت هــای مرکــز در راســتای اجــرای تدابیــر و سیاســت های ســتاد اجرایــی 
و راهبــری نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور، و زیــر نظــر ایــن ســتاد خواهــد بود.
د. اعضای شــورای رصد فرهنگی از میان مدیران ارشــد نهادهای رســمی، دانشگاهی 
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و پژوهشــی کشــور و نیــز شــخصیت های علمــی و خبــرگان کشــور و بــه انتخــاب رئیــس 
مرکــز تعییــن می شــوند. آیین نامــۀ ایــن شــورا بــه تصویــب رئیس مرکــز خواهد رســید.

ھ. منابــع مالــی ایــن مرکــز از محــل اعتبــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
و در ردیــف اعتبــارات پژوهشــگاه در نظــر گرفتــه می شــود.

و. نمودار سازمانی پیشنهاد مرکز رصد به شرح زیر خواهد بود:
نظــام رصــد (رصــد، پایــش و پویــش) شــاخص های فرهنگــی ســند جامــع 

ــی ــی فرهنگ مهندس
الف. اهداف نظام رصد بر اساس زمان اطالع از تحوالت

الف. آگاهی از تغییرات رخ داده تا کنون (سپس رویدادی) که منفعل است.
ب. آگاهی از تغییرات پیِش  رو (فعال)

ج. آگاهی بر اساس هدف گیری های مشخص (پایش) و بر اساس پویش
گاهی رقابتی) د. آگاهی از رقبا (آ

ب. فرایند

شکل ٧. فرایند اجرای رصد فرهنگی 
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ج. ساختار پیشنهادی 

شکل ٨. ساختار پیشنهادی رصد 

ــتگاه های عضــو  ــان) دس ــدگان (کارشناس ــکل از نماین ــی متش ــورای علم ‑ ش
«ســتاد هماهنگــی و راهبــری اجــرای نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور» اســت. 
شــورای علمــی وظیفــۀ نظــارت و هماهنگــی و کنتــرل کیفیــت محصــوالت رصــدی 

ــده دارد. ــر عه را ب
ــا یکــی  ــد ب ــر کــدام از بخش هــای گــروه رصــد می توان ‑ مســئولیتِ محــورِ ه
از دســتگاه های عضــو ســتاد هماهنگــی باشــد. دســتگاه مربوطــه رأســاً وظیفــۀ 

ــد داد. ــایر اعضــا را انجــام خواه ــان س ــی می هماهنگ
‑ وظیفــۀ دبیــر برگــزاری مســتمر جلســات شــورای علمی و مدیریــت بخش های 

مختلــف گــروه رصد اســت.
‑ تمامــی فعالیت  هــا در بخش هــای مختلــف بــر رویکــرد تعاملــی و مشــارکتی 
مبتنی  انــد و به وســیلۀ شبکه ســازی میــان همــۀ نهادهــا انجــام می شــوند؛ به ویــژه 
ــرای  ــر اســاس یــک پلتفــرم (برنامــۀ جامــع) ب بخــش جمــع آوری و ذخیره ســازی ب
ــی)  ــی و غیرثبت ــای ثبت ــم از داده ه ــی (اع ــتگاه های اجرای ــۀ دس ــا از هم ــت داده ه ثب
به صــورت مســتمر صــورت می گیــرد. تمامــی دســتگاه های اجرایــی بــا حکــم رئیــس 
ســتاد هماهنگــی و راهبــری نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور موظــف بــه همــکاری 
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و ثبــت مســتمر (دائمــی) اطالعــات مــوردِ نیــاز هســتند. سیاســت های کلــی در ایــن 
حــوزه جمــع آوری، شبکه ســازی، مدیریــت هزینه هــا و اجمــاع بازیگــران اســت.

‑ در فراینــد شاخص ســازی تــالش می شــود از حداقــل شــاخص (کــه اعتبــار، 
جامعیــت، گویایــی و قابلیــت مقایســه را داشــته باشــد) اســتفاده شــود.
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