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 3بهمن ماه والدت حضرت زینب (س) روز پرستار
 11بهمن ماه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به روایتی
 12بهمن ماه بازگشت امام خمینی (ره) به ایران 1357
و آغاز دهه مبارک فجر
 22بهمن ماه روز پیروزی انقالب اسالمی ایران
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رد گل بمانده پای دل جان میدهم هچ جای دل
وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما
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گل هایی از بوستان ادب پارسی
مناجات

الهی حاضری چه جویم ناظری چه گویم الهی پنداشتم که تو را شناختم اکنون آن پنداشت در آب
انداختم .الهی بیزارم از طاعتی که مرا به عجب 1آورد مبارک معصیتی که مرا به عذر آورد .الهی اگر بر
دار کنی رواست از خود دور مکن اگر به دوزخ فرستی رضاست مهجور مکن .الهی اگر بهشت ،چشم و
چراغ است بی دیدار تو ،داغ است .الهی عبداهلل را از سه آفت نگاهدار :از وسواس شیطانی ،از خواهش
نفسانی ،از غرور نادانی.
منبع:

هب انم خالق زیبائی اه

انصاری ،خواجه عبداهلل ،)1369( ،گزیده ای از مناجات خواجه عبداهلل انصاری ،به خط کیخسرو خروش ،تهران :فرهنگسرا.

 .1غرور

ماه بهمن هر سال مصادف است با دهه فجر انقالب اسالمی که در آن مجاهدت و

رشادت های مردم انقالبی به ثمر رسید و پس از ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12
بهمن ماه تا نهایی شدن پیروزی مردم در  22بهمن فقط ده روز به طول انجامید .این امر به

ما می آموزد که اگر مردم خواهان تغییرات ساختاری باشند و گوش شنوایی برای شنیدن
صدای آنها وجود نداشته باشد می توان در کوتاه ترین زمان ممکن معادله قدرت را به

نحو دیگری بازنویسی کنند و این زنگ خطری است که همواره مسئولین باید متوجه آن

باشند.

همچنین بهمن ماه امسال مصادف بود با دهه فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا (س)

که تاثیر شگرف و مهمی در تاریخ اسالم و شیعه داشت ،این بانوی پرهیزکار توانست

سرمشق و الگویی تمام عیار از زن مسلمان در جهان باشد و در جامعه سنتی عربستان
که در آن برای دختران جایگاهی وجود نداشت آزادگی و شهامت زن طراز نوین رابه

نمایش بگزارد.

این شماره از نشریه نگاه نو دانش به گونه ای طراحی شده است که در آن بخش های

مختلف به صورت ثابت و دائمی مطالبی را برای خوانندگان محترم ارائه می نماید .این
نحوء تنظیم ماهنامه نشان از ثبات و دوام نشریه دارد واز الگوی گاهنامه ای فاصله خواهد
گرفت .این شماره از نشریه ما حصل تالش مدیران گروههای آموزشی  ،مدرسان محترم

و انجمن های علمی مرکز است ،که در اینجا از این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم .امید

است این ماهنامه بتواند نظر اهل فضل و دانش را تأمین نماید.

موفق و پیروز باشید.

درآمد
برآنیم تا در این صفحه از مجله
وزین « نگاه نو دانش » به مباحث
ادبی پرداخته ،ضمن معرفی اجمالی
مشاهیر ادب پارسی به خصوص
شعرا و نویسندگان معاصر به طور
مستمر نمونه هایی از متون نظم و نثر
فارسی کالسیک و معاصر را بیاوریم.
انتخاب ها از مضمون های مختلف
تغزّلی ،تعلیمی ،حماسی ،عرفانی،
فلسفی ،طنز ،مناجات و  ...خواهد
شد .آشنایی با ادبیات برون مرزی از
دیگر بخش هایی است که با آوردن
نمونه هایی ارایه می گردد .امید است
این گام نخستین ،زمینه ای برای
آشنایی و توجه بیشتر دانشجویان
عزیز به ادبیات پربار کشورمان باشد
و در آینده ای نزدیک شاهد چاپ
سروده ها و نوشته های آنها در
این بخش از مجله ی دانشگاه که به
«گل هایی از بوستان ادب پارسی»
اختصاص یافته است ،باشیم.

انواع ادبی
شمیسا انواع ادبی را در ردیف سبک شناسی و
نقد ادبی ،یکی از اقسام جدید علوم ادبی می داند
که موضوع اصلی آن طبقه بندی کردن آثار ادبی از
نظر ماده و صورت در گروه های محدود و مشخصی
است .در انواع ادبی هدف اصلی طبقه بندی کردن
بر حسب ساختمان آثار ادبی و مختصات درونی و
ساختاری آنهاست( .شمیسا)2 :1381،
سابقه ی انواع ادبی مثل غالب علوم به آثار
ارسطو و هوراس رومی می رسد .در فن شعر آنها،
حماسه و تراژدی دو نوع عمده اند .تقسیم بندی
غربیان از ادبیات جنبه ی معنایی دارد و جهانی
است و در همه جا کم و بیش صدق می کند؛ یعنی
همانطور که در ادب ما حماسه است در ادب یونان
نیز این نوع وجود دارد .می توان این انواع را در
ادبیات پارسی به حماسی ،غنایی ،تعلیمی ،نمایشی
و  ...تقسیم کرد؛ اگرچه مرزهای کامال مشخصی را
در این زمینه نمی توان متّصور بود .در این بخش
به اجمال برای آشنایی با این انواع ،مطالبی همراه
با ذکر نمونه هایی خواهد آمد .بی شک مطالعه از
منابع اصلی و تخصصی در این زمینه است که می
تواند شناخت هرچه بیشتر متون نظم و نثر را از این
دیدگاه فراهم آورد.
ادبیات حماسی
صفا در کتاب « حماسه سرایی در ایران »
حماسه را نوعی از اشعار وصفی می داند که مبتنی
بر توصیف اعمال پهلوانی ،مردانگی ها ،افتخارات
و بزرگی های قومی یا فردی باشد ،به نحوی که
شامل مظاهر مختلف زندگی آنان شود ( .صفا:1383،
)35-34

موضوع حماسه امر بزرگ و مهمی است که
افراد ملتی در دوران مختلف در زمینه هایی مانند
تشکیل ملّت ،دستیابی به استقالل ،دفاع از میهن
و یا مسایل فلسفی متعلق به تمام افراد بشر در
سرتاسر جهان چون مرگ و زندگی ،خیر و شر و
 ...به آن ارج می نهند .در شعر حماسی داستان
پهلوانی و دالوری فرد یا افرادی از یک ملت می
آید که این داستان نقطه ی شروع و پایانی دارد و
شاعر هیچگاه عواطف و احساسات خود را به طور
مستقیم در آن دخالت نمی دهد و در واقع در آن
شاعر حکم یک راوی را دارد؛ اما از البالی اشعار
حماسه می توان به غم و شادی سراینده در مرگ و
زندگی قهرمانان ملی راه یافت.
این نوع ادبی در شرایط خاص حیات فرهنگی
و اجتماعی ملت های کهن سالی مانند ایران ،هند
و یونان که تمدن دیرینه ای دارند به وجود آمده
است .از حماسه های معروف جهان می توان به
گیلگمش متعلّق به بین النهرین قدیم ،رامایانا و

مهابهاراتا متعلّق به هند ،ایلیاد و ادیسه متعلّق
به یونان باستان و شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم
فردوسی اشاره کرد( .رزمجو)27-25 :1388،
حماسه ها را از نظر موضوعی و درونمایه به
چهار دسته می توان تقسیم کرد:
.1حماسه های اساطیری ملی
.2حماسه های تاریخی
.3حماسه های دینی
.4حماسه های عرفانی
حماسه ها را از جهتی دیگر نیز می توان به دو
گونه تقسیم کرد:
.1حماسه های طبیعی :این گونه ،مؤلفان
مشحصی ندارند و یک ملت در تمام نسل ها تدوین
کننده ی آنها هستند .در این نوع ،شاعر با توجه به
داستان های مد ّون کتبی یا شفاهی که از وقایع
تاریخی گرفته شده و بر اثر نقل های پی در پی
تخیل همراه شده،
تغییراتی در آنها راه یافته و یا با ّ
منظومه ی حماسی را می سراید .این حماسه ها
ذکر جنگ ها ،پهلوانی ها و فداکاری های قهرمان
یا قهرمانان ملی و آثار تمدن و تفکرات و احساسات
مردم یک کشور است .شاهنامه ی فردوسی و
گرشاسب نامه اسدی طوسی بهترین نمونه های
این نوع از حماسه ها در ادب پارسی است.
.2حماسه های مصنوعی :این گونه ،تقلیدی
است از حماسه های طبیعی و راستین که شاعر در
آن می-تواند عالوه بر ابداع موضوع داستان منظومه
تخیل فردی را هم دخالت دهد .شاهنامه
ی خودّ ،
ی حضرت شاه اسماعیل صفوی سروده ی عبداله
هاتفی و شهنامه ی قاسمی گنابادی از این نوع از
حماسه ها هستند.
مختصات حماسه
در هر اثر حماسی برخی از مختصات زیر دیده
می شود:
.1جنگاوری و پهلوانی
.2نقش مؤثر حیوانات
.3کشتار جانور مهیب به دست قهرمان
.4نقش گیاهان عجیب با خواص جادویی
.5مافوق طبیعی بودن قهرمان
.6وجود نیروهای متافیزیکی
.7قهرمان حماسه؛ قهرمانی قومی ،نژادی و ملی
.8آفاق ،قلمرو قهرمان
.9اعمال خارق العاده و غیر طبیعی قهرمان
.10تقابل قهرمان با ضد قهرمان
سفر خطرناک قهرمان؛ نبرد تن به تن قهرمان
با دشمن
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ادامه دارد . . .

نقش رسانه ها در توسعه فرهنگی ( بخش اول )

چکیده
در عصر حاضر،رسانهها ،تار وپود
نمادین زندگی ما را تشکیل می دهند و
نقش تسریع کنندۀ نهادی را در جامعه
دارند .امروزه نقش رسانهها ،در دستکاری
واقعیت بر کسی پوشیده نیست ...اهمیت
رسانهها به اندازهای است که به صورت
«معیار نهایی» درآمده است .توجه به
نقش و اثر رسانه در توسعه فرهنگی از
اهمیت اساسی برخوردار است .چرا که
می بایست در فرآیند توسعه و اتخاذ
استراتژیهای مناسب ،نقش اساسی خویش
را ایفا نمایند .منطق و شکل هر رسانه در
فراگرد ارتباطات توسعهای موثراست .لذا
خود رسانه نیز بایستی در فرایند توسعه
شامل تغییرات اساسی شود تا بتواند
نقش مطلوب خویش را پاسخگو باشد.
رسانه ها می توانند با توجه به شرایط
کشور واقتضائات فرهنگی و اقتصادی
جامعه عامل تغییر به مطلوب باشند.
همه اجزای جامعه ،بایستی متناسب با
هم تغییر کنند تا توسعهای اتفاق بیفتد..
توسعه فرهنگي به عنوان وجه فرهنگي
توسعه ملي بايد بتواند راهبردهاي الزم
را براي کشف و شکوفايي عناصر مساعد
در فرهنگ جامعه به کار گيرد .از اين رو
توسعه فرهنگي بايد جامعه را در کسب و
رشد اصالت ها  ،خالقيت ها و فضيلت هاي
اجتماعي به مدد بازشناسي و بازآفريني
فرهنگ مستعد خودي ياري دهد .در عين
حال با مشارکت دادن تمامي افراد جامعه
در فرهنگ آفريني و تقويت و گسترش
رقابت هاي سازنده  ،راه همگاني کردن
فرهنگ را بگشايد.توسعه فرهنگی همان
ارج نهادن به افکار ،آداب و رسوم ملی و
بومی هر جامعه ای است  .توسعه فرهنگی
منجربه خود باوری جامعه شده و توانائی
های بالقوه و خالق انسان را در زمینه
فرهنگی شکوفا می کند؛ و این مسئله
خود در شکل گیری و هویت فرهنگی
جامعه نقش مهمی را ایفاء می نمایدوامر
مهم دراین حیطه نقشی است که رسانه ها
اعم از مطبوعات ،رادیو وتلویزیون وسایر
رسانه های جمعی ایفا می نمایند.
کلمات کلیدی :رسانه ،توسعه ،فرهنگ
و توسعه فرهنگی

ABSTRACT:
Inthepresent era, the media form the symbol of our lives and play an
accelerating role in society. Today, the role of the media is not at stake in
deciphering reality ... The importance of the media is so high that it has
become the «final criterion». It is essential to pay attention to the role of the
media in cultural development. Because they have to play a key role in the
process of developing and adopting appropriate strategies. The logic and
shape of each medium is effective in the development of communications.
Therefore, the media itself should also undergo major changes in the
development process in order to be able to respond to its desired role.
According to the conditions of the country, the media can change the
desirable cultural and economic conditions of society. All components
of society must be adapted to change so that development can take place.
Cultural development, as a cultural aspect of national development, must be
able to apply the strategies necessary to discover and promote the elements
that contribute to the culture of society. Therefore, cultural development
should help the community to grow and develop originality, creativity and
social virtues through the recognition and re-creation of a self-centered
culture. At the same time, through the participation of all people in the
community in the creation of culture and the development of constructive
competition, open up the way to publicizing culture. Cultural development is
the same as respecting the thoughts, customs and customs of each and every
nation. Cultural development promotes societal self-image and brings about
human potential and creative potential in the cultural field; and this plays an
important role in the formation and cultural identity of the community. The
important role in this area is played by the media, including the press , Radio
and television, and other mass media
KEY WORDS: Media, Development, Culture, Cultural Development

مقدمه

امروزه جامعه اي توسعه يافته تلقي مي شود
که بتواند در کنار شاخص هاي اقتصادي مانند
درآمد سرانه  ،توزيع ناخالص ملي و نرخ مرگ
و مير بر معيار آموزش و اطالعات و در حقيقت
عنصر دانايي اجتماعي تاکيد کند .در چنين
جامعه اي  ،رسانه ها با توليد و توزيع مطلوب
اطالعات  ،نقش زيادي در باال بردن آگاهي هاي
گوناگون و ضروري به عهده مي گيرند و جامعه
را در نيل به تعالي و ترقي همه جانبه ياري مي
کنند .رسانه ها در زمينه توسعه فرهنگي مي
توانند عامل آميختگي  ،توازن و پيوند دادن به
باورهاي اصيل اعتقادي و سنتهاي بارور جامعه
باشند و باعث پويايي افکار شوند .کارکرد رسانه
ها در عصر ارتباطات  ،بي شک در همه عرصه
ها انکارناپذير است .جرايد بخصوص روزنامه
ها سودمندترين  ،فراوان ترين و ارزان ترين
وسيله براي باال بردن سطح آگاهي افراد جامعه
و مبارزه با جهل و بي خبري به شمار مي آيند.

با پذيرش اين موضوع که توسعه  ،فرآيندي
چندبعدي است و توسعه اقتصادي در اين ميان
از برجستگي خاصي برخوردار است  ،تا جايي
که اين توسعه به عبارت دقيق تر صنعتي شدن
به عنوان محور اصلي و موتور حرکت هر گونه
توسعه قلمداد شده  ،پژوهش هاي انديشمندان
نشان مي دهد توسعه اقتصادي به پيش شرط
اهرمهاي کمکي عوامل فرهنگي نيازمند است.
واقعيت اين است که توسعه اقتصادي و
فرهنگي به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن
افکار عمومي براي بهره برداري از امکانات
مادي و معنوي نياز دارد .در اين ميان نقش
رسانه ها به عنوان يکي از پارامترهاي مهم
توسعه فرهنگي آشکار مي شود .مطبوعات به
عنوان رکن چهارم دموکراسي در يک جامعه
دموکراتيک با کارکردهاي خود (اطالع رساني ،
آموزشي  ،تفريحي و سرگرمي) به توسعه همه
جانبه کمک مي کند و توسعه کشور در يک
رابطه ديالکتيکي به رشد و توسعه مطبوعات

ياري مي رساند.
در ايران ،رسانه ها بويژه روزنامه ها به داليل
سابقه تاريخي ،ميراث فرهنگي و نظامهاي
سياسي متمرکز در طول تاريخ و ضعف نهادهاي
جامعه مدني داراي مشکالت ساختاري متعددي
بوده و دچار توسعه نيافتگي شده است .توسعه
نيافتگي مطبوعات ايران هم در محتوا  ،هم
در ساختار و هم نيروي انساني به چشم مي
خورد .البته بايد گفت تالش و تکاپوي گسترده
اي در فضاي عمومي رسانه اي کشور آغاز شده
است .گرايش به ايجاد و توسعه کمي و کيفي
مطبوعات به عنوان پديده اي در خور توجه
و اميدبخش در ميان سطوح مختلف فکري
و فرهنگي جامعه تجلي يافته که در حقيقت
نوعي نياز اجتماعي به گسترش و ارتقائ
فرهنگي مطبوعات کشور است .بروز اين تقابل
و توجه به قالبهاي رسانه اي براي ارائه فعاليت
هاي فرهنگي  ،سياسي و تبليغي ارزنده موجب
نشاط و حرکتي سازنده است ؛ اما به طور قطع
بي توجهي به علل پيدايش و دوام نارسايي ها
و ناپيوستگي هاي تاريخي رسانه ها موجب
خواهد شد اين توان بالقوه و زمينه فراهم آمده
نيز بهره و نتيجه مطلوب را به دنبال نداشته
باشد بي ترديد ميزان سنجش شکوفايي يا
رکود مطبوعات صرفا رشد کمي و افزايش تعداد
نشريات يک جامعه نخواهد بود  ،بلکه چگونگي
نفوذ و رسوخ رسانه ها در سطوح مختلف جامعه
 ،محتوا و مضمون پيام  ،تنوع و خالقيت فکري
و فني يا پاسخگويي به نيازهاي جدي و ضرورت
هاي فرهنگي و اجتماعي و بسياري از موازين
ديگر ارزيابي کيفي  ،ازجمله مقتضيات بررسي
و برنامه ريزي مطبوعاتي کشور است زماني که
نشريات به عنوان اولين رسانه ارتباط جمعي
متولد شد  ،خبري از اينترنت  ،ماهواره و ديگر
رسانه هاي ارتباط جمعي نبود ؛ اما امروز با
وجود تمامي ابزارهاي پيشرفته رسانه اي و
ارتباط جمعي  ،نشريات و روزنامه ها همچنان
جايگاه خود را به عنوان يک رسانه تعيين کننده
در جوامع امروزي حفظ کرده اند.
شايد کمتر کسي فکر مي کرد با وجود رسانه
هاي مدرن امروزي با سرعت باالي اطالع رساني
 ،ديگر جايي براي نشريات باقي بماند ،اما رسانه
هاي مکتوب هيچ گاه جايگاه خود را از دست
ندادند .امروزه با موضعگيري  ،نوع انعکاس خبر
و نيز گزارش هاي نشريات با سابقه  ،گاه به
خبر اول رسانه هاي گروهي تبديل شده و تاثير
به مراتب بيشتري را در مقايسه با ديگر رسانه
هاي گروهي مي گذارند .اين نقش مطبوعات در
برخي از برهه هاي زماني بيش از گذشته حياتي
و پررنگ مي شود .يکي از اين مواقع  ،زمان
جنگ است .در جنگهاي معروفي همانند جنگ
ويتنام  ،مطبوعات اين کشور نقشي کليدي ايفا
کردند.
در آن زمان بود که تيترها و شعارهاي
حماسي روزنامه هاي ويتنامي  ،همانند نطق
هاي روحيه بخش و حماسي سرداران جنگ ،
مردم عامه را به خط مقدم جنگ مي کشاندند.
اما از تمام اينها که بگذريم  ،در مواقعي هم
ديده شده که مطبوعات و روزنامه ها يکباره در

اعتراض به فرهنگ و مشي غلط در جامعه بپا
خاسته و از مردم عامه انتقاد کرده اند .بارزترين
مثال چنين رويکردي  ،حرکت خبري روزنامه
هاي امريکايي در اوايل قرن بيستم بود که
با انتقادي بجا ،فرهنگ قومي و بي اصالتي
امريکايي را بشدت زير سوال بردند .در آن زمان
علي رغم اين که انتظار مي رفت مردم عامه به
اين عمل اعتراض کنند ،انتقادها بسيار ناچيز
بود .در نتيجه چنين عملي همه امريکايي ها با
يک عزم ملي مثال زدني سعي در ارتقاء فرهنگ
خود کردند و موفق شدند در بسياري از زمينه
ها ،حتي از کشورهاي اروپايي هم پيشي بگيرند.
بنابراين اگر حضور هماهنگ و يکپارچه
مردم در صحنه هاي سياسي و اجتماعي ،
آشنايي با قانون و رعايت آن و داشتن تفکر
علمي در جامعه را نشانه باال بودن سطح
فرهنگ عمومي و آگاهي ملي بدانيم آنگاه مي
توان گفت اين دو با مطبوعات و کيفيت و تنوع
آن ارتباط دارد .توسعه فرهنگي به عنوان وجه
فرهنگي توسعه ملي بايد بتواند راهبردهاي الزم
را براي کشف و شکوفايي عناصر مساعد در
فرهنگ جامعه به کار گيرد .از اين رو توسعه
فرهنگي بايد جامعه را در کسب و رشد اصالت
ها  ،خالقيت ها و فضيلت هاي اجتماعي به مدد
بازشناسي و بازآفريني فرهنگ مستعد خودي
ياري دهد .در عين حال با مشارکت دادن
تمامي افراد جامعه در فرهنگ آفريني و تقويت
و گسترش رقابت هاي سازنده  ،راه همگاني
کردن فرهنگ را بگشايد .جهان ،با ورود به عصر
رسانهها و شکلگیرى جامعه اطالعاتى ،دوران
جدیدى را آغاز کرده است .درنظام نوین جهانى،
در عصر رسانه ها زندگي مي كنيم؛ عصری که
در آن رسانه هاي گروهي جزء جدايي ناپذير
زندگي ما هستند .آنچه كه رسانه ها به عنوان
اطالعات به ما انتقال مي دهند ،به اشکال
مختلف در نحوه زندگي ،انديشه و احساسات
ما و حتي فرزندان ماتعیین کننده است.در این
میان سیاست های رسانه ای نقش تعیین کننده
ای در توسعه فرهنگی کشورها دارند.رسانه ها
با اتخاذ سیاست های متفاوت ارتباطی ،توسعه
فرهنگی کشورها را تسهیل و تسریع می کنند.
کارکرد رسانه ها در عصر ارتباطات ،بي شک در
همه ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع
بشری انکارناپذير است.امروزه جامعه اي توسعه
يافته تلقي مي شود که بتواند در کنار توسعه
شاخص هاي همچون اجتماعی واقتصادي
مانند درآمد سرانه  ،توزيع ناخالص ملي و نرخ
مرگ و مير بر معيار آموزش و اطالعات و در
حقيقت عنصر دانايي اجتماعي تاکيد کند در
چنين جامعه اي  ،وسایل نوین ارتباط جمعی
با توليد و توزيع مطلوب اطالعات ،نقش زيادي
در باال بردن آگاهي هاي گوناگون و ضروري به
عهده مي گيرند و جامعه را در نيل به تعالي
و ترقي همه جانبه ياري مي کنند .حال این
رسانه ها هستند که با اتخاذ سیاست های
پویای اجتماعی و ترکیب آن با سیاست های
فرهنگ گرا مي توانند عامل آميختگي  ،توازن
و پيوند دادن به باورهاي اصيل اعتقادي و سنت
هاي بارور جامعه باشند و با گسترش تصریح

آفرینندگی و افزایش رشد فرهنگی به توسعه
همه جانبه کشورها کمک کرده و باعث پويايي
افکار شوند.
تعریف فرهنگ
کلمه فرهنگ مرکب از دو جزء «فر» و
« هنگ» ،به معنی «کشیدن» ونیز»تعلیم و
تربیت» است.در زبان انگلیسی و فرانسوی به
معنای کشت و کار یا پرورش بوده است و در
زبان های رومانیایی و انگلیسی ازآن معنای
پرورش ،به سازی ،تذهیب یا پیشرفت اجتماعی
را استنباط می کردند،اما امروزه فرهنگ از نظر
تنوع و وسعت های معنانی و سیر تاریخی و
برداشت ادبی چنان ابعاد گسترده ای یافته
است که دیگر نمی توان آن را محدود به
مفهوم»دانش و تربیت» دانست
عبارت فرهنگ در بُعد عمومی نشأت گرفته
از همان اندیشه تایلر است که « فرهنگ را
مجموعه ای از توانایی ها ،شناخت ،باورها ،اشیا،
فنون،و هنرها ،و قوانین می دانند که هر انسانی
از جامعه ای که در آن عضو است ،دریافت می
کند».
مهمترين ويژگي تمايز بخش حيات انساني
از حيات غيرانساني فرهنگ است ،كه داراي
عناصري همچون :هنجارها ،باورها و ارزشها
مي باشد .واژه فرهنگ در زبان فارسي از واژه
هاي بسيار كهن است كه نه تنها در نخستين
متن هاي نثر فارسي دري ؛ بلكه در نوشته هاي
بازمانده از زمان پهلوي نيز به چشم مي خورد.
از نظر لغوي ،اغلب فرهنگ را به معني عقل
و دانش به كار برده اند؛ اما به معاني مختلف
ديگري نيز آمده است كه از آن جمله مي توان
به نيكويي تربيت و پرورش ،بزرگي و عظمت،
فضيلت و كار ،شكوهمندي ،حكمت ،هنر،
معرفت و علم فقه اشاره كرد(.فارسی ،سیدرضا
)1379،

توسعه فرهنگی همان ارج نهادن به افکار
،آداب و رسوم ملی و بومی هر جامعه ای است .
توسعه فرهنگی منجربه خود باوری جامعه شده
است ،و توانائی های بالقوه و خالق انسان را در
زمینه فرهنگی شکوفا می کند؛ و این مسئله
خود در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه
نقش مهمی را ایفاء می نماید .در واقع ترکیب
توسعه و فرهنگ در جامعه و در بخشی از
اندیشه های علوم انسانی ،به دنبال این است که
با توجه به فرایند مدرنیته و مدرنیزاسیون با یک
رویکرد درونی و بومی و بهره مندی از پیامدهای
موثر بیرونی توسعه ،به شناخت عمیق باورها و
ارزش های ملی و محلی جامعه خود بپردازد.
توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش
های محلی و ملی ،باید بتواند از طریق برنامه
ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای
معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد،
تا از این طریق ایده ها  ،افکار ،و آداب و رسوم
ملی  -بومی جامعه خود را در قالب ارتباطات
نمادین فرهنگی و نشانه های ملی و بومی در
عصر حاضر همپای سایر فرهنگ جوامع موثر
در جهان اشاعه دهد.

6

7

نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  -شماره  - 18بهمن ماه 1396

نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  -شماره  - 18بهمن ماه 1396

ادامه دارد . . .

مقایسه آرشیو کتابخانه ملی کانادا و سازمان
اسناد کتابخانه ملی ایران

چكيده
كتابخانه ملي ايران خزانه دار و
حارس ميراث فرهنگي ملت ايران
است و به اين اعتبار ريشه در خاك
ميهن و پاي در گذشته اين سرزمين
دارد  .عالوه بر اين كتابخانه ملي
گردآورنده آثار نوشتاري  ,ديداري و
شنيداري و يا به عبارتي محصوالت,
مجموعه تالشهاي هنري و علمي و فني
و قلب نظام اطالع رساني كشور است .
با توجه به جايگاه محوري اطالعات و
اطالع رساني در تمدن كنوني  ,نهادي
است كه در عين حفظ ميراث ديروز,
نقش فعال در شكل دادن به امروز و
تغيير جامعه به سوي فرداي متعالي
دارد و به اين اعتبار كمتر نهادي را
مي توان يافت كه چنين پيوند اساسي
با وضع و حال و سرنوشت آينده نسبتا
دور ملت داشته باشد  .با توجه به نقش
محوری کتابخانه ملی در هر کشوری و
ارتقای سطح کیفی ان ،کتابخانه های
ملی در هر کشوری باید از امکانات،
شرایط و وضعیت کتابخانه های ملی
کشور های دیگر آگاه شوند ،لذا این
مقاله سعی دارد کتابخانه ملی ایران
که یکی از کتابخانه های ملی در سطح
جهان است که با سازمان اسناد ادغام
شده را با همتای خود در کشور کانادا
مقایسه کند.

تاریخچه کتابخانه ملی ایران
در سال 1290براي نخستين بار تشكيل
سازمان اسناد كتابخانه ملي قانونمند شد .
نظامنامه داخلي كتابخانه در سال 1302در 27ماده
و 1تبصره به تصويب رسيد  .دايره كتابخانه ملي و
شعبه اطالعات و كتابخانه ملي در تشكيالت اداره
انطباعات وزارت معارف و اوقاف در بهمن 1312
گنجانده شد  .اين كتابخانه تا سال 1316كه
رسما كتابخانه ملي ناميده شد بارها تغييرنام داد
 .كتابخانه دارالفنون ,كتابخانه معارف ,كتابخانه
ملي فرهنگ  ,كتابخانه فردوسي ,كتابخانه ملي
تهران و غيره  .در اين تاريخ اين موسسه اداره اي از
ادارات سازمان باستان شناسي محسوب مي گرديد.
كتابخانه كه تا سال 1343تابع وزارت فرهنگ بود
از اين سال تحت نظارت اداره كل كتابخانه ها در
آمد و از سال 1353واحدي مستقل در وزارت
فرهنگ و هنر شد  .پس از انقالب اسالمي طي
مصوبه سال 1358شوراي انقالب  ,كتابخانه پهلوي
سابق به كتابخانه ملي انتقال يافت و كتابخانه ملي
به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ملحق شد .در
سال 1362مركز خدمات كتابداري (ازواحدهاي
وزارت فرهنگ و آموزش عالي ) در اين كتابخانه
ادغام شد و سرانجام در سال 1369با تصويب
مجلس شوراي اسالمي  ,اين كتابخانه به عنوان يك
سازمان مستقل زير نظر مستقيم رياست جمهوري
قرار گرفت.
تاريخ گذشته كتابخانه ملي به يك معني با
دو رويداد مهم تاريخ معاصر ايران پيوند دارد :
يكي چاپ اولين كتاب فارسي در ايران و يكي هم
تاسيس اولين مدرسه به سبك جديد يعني مدرسه
دارالفنون كه به يك معني هسته اوليه كتابخانه
ملي را هم تشكيل مي داد .هر دوي اين رويدادها
شروع آشنايي ما با مظاهر تمدن غرب بودند.
شوراي عالي اداري در 95امين جلسه خود
مورخ 1381/6/2اعالم کرد ,سازمان اسناد که در
واقع آرشيو ملي ايران بود ,با کتابخانه ملي ايران
ادغام و عنوان « سازمان اسناد و کتابخانه ملي
جمهوري اسالمي ايران « بر آن نهاده شود .اين
ادغام به منظور سازمان دهي مديريت اسنادي و
ايجاد هماهنگي براي نگهداري آثار و اسناد مکتوب
و غير مکتوب و اوراق ,مراسالت ,دفاترو ساير اسناد
ملي در دستگاههاي اجرايي و نظاير آن و همچنين
تسهيل در نگهداري و دسترسي به اسناد و صرفه
جويي در هزينه هاي مربوط و جلوگيري از انجام
وظايف تکراري صورت گرفت.
وظايف كتابخانه ملي جمهوري اسالمي
ايران
وظايف كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران
عبارتند از گردآوري ،سازماندهي ،اشاعه اطالعات
پژوهش و آموزش .مجموعه مواد كتابخانه ملي
ایران عبارتند از كتابهاي چاپي ،نسخه هاي خطي
و نادر ،نشريات ادواري و منابع غير كتابي.
آرشيو وكتابخانه ملي كانادا
آرشيو ملي كانادا در سال 1872تاسيس
شده و به عنوان قديمي ترين موسسه فرهنگي
فدرال محسوب مي شود  .باقانوني كه در سال

1912تصويب شده آرشيو عمومي كانادا ميتواند
همه اسنادي را كه ارزش تاريخي دارند از بخش
دولتي و خصوصي جمع آوري كند .
آرشيو ملي كانادا در شوراي جهاني آرشيو
فعاليت دارد و يكي از اعضاي برجسته آن است و از
اين طريق در همه صحنه هاي بين المللي حضور
دارد .آرشيو ملي كانادا در پاريس و لندن دو دفتر
دارد .شوراي آرشيو كانادا ,مقام مشاوري است كه
از طريق آرشيو كانادا به عنوان «مدير» و رهبر
سيستم آرشيو كانادا عمل ميكند .اين شورا در هر
استان يك واحد و نماينده دارد.
وظیفه آرشیو و کتابخانه کانادا
آرشيو و كتابخانه كانادا وظيفه جمع آوري
و نگهداري اسناد وميراث را دارد و آنها را براي
كاناداييها قابل دسترس ميگرداند .اين ميراث شامل
 :انتشارات اسناد آرشيوي ,مواد سمعي و بصري,
عكسها و كارهاي هنري و اسناد الكترونيكي مثل
وب سايتها مي شود.
وظايف اصلي آرشيو و كتابخانه ملي كانادا
 -1حفاظت مواد و ميراث كانادا براي استفاده
نسل حال و نسل آينده.
 -2به عنوان يك منبع قابل دسترس براي
استفاده عموم ,مشاركت در فرهنگ و پيشرفتهاي
اقتصادي و اجتماعي كانادا نقش مهمی دارد.
-3تسهيل مشاركت كانادا با ديگر كشورها از
نظر مجموعه سازي و حفاظت ازمواد.
-4ذخيره حافظه جاري دولت كانادا و موسسات
مربوط به آن.
اشتراک منابع اطالعاتي در کتابخانه ملي کانادا
طبق آنچه در سايت مرکز اطالعات و مدارک
علمي ايران آمده است ,کتابخانه ملي کانادا با
همکاري کميته کتابخانه اين کشور سالها تالش
خود را جهت بسط و اجراي زير ساختي فني ,
سياسي و خدماتي براي اشتراک منابع در سطحي
ملي معطوف نموده است .اين تالشها در يکي از
بهترين سيستمهاي کتابخانه اي در جهان به نتيجه
رسيد .به طوري که شهروندان کانادايي مي توانند
به واسطه اين همکاري ها و فعاليتهاي مشترک
مبتني بر اصول اشتراک منابع به نيازهاي اطالعاتي
خود پاسخ گويند.
متعاقب شتاب تغييراتي که طي شش سال
اخير در حوزه فناوري ها رخ داده بود  ,در سال
 1998بنا شد بازبيني و روزآمدي در خصوص
استراتژي اشتراک منابع اطالعات کانادا -که در
سالهاي  1993-94طراحي شده بود – ايجاد شود.
مقاصد اين بررسي عبارت بودند از :
 -1شناخت تغييراتي که از سال  1994در
محيط فناورانه  ,سازماني  ,اقتصادي و خدمات رخ
داده بود و تنظيم مجدد استراتژي ياد شده به
طوري که بازتابي از اين تغييرات باشد.
 -2ايجاد تغيير و تناسب در نقش کتابخانه
ملي براي پشتيباني از استراتژي و چارچوب ملي
اشتراک منابع کانادا.
 -3توافق در خصوص تعريف يک فهرستگان
مجازي و فراهم کردن طرحي براي توسعه و اجراي
آن.

وب سايت کتابخانه ملي جمهوري اسالمي
ايران
در صفحه اصلي اين سايت ,سه بانک اطالعاتي
به چشم ميخورد که عبارتند از :کتابشناسي ملي
ايران ,نمايه ملي ايران ,فهرست کتابخانه هاي ايران
که به راحتي ميتوان به اين بانکها دسترسي داشت
و در آنها به جستجو پرداخت.
در قسمت پايين صفحه اخبار و رويدادهاي
سازمان آورده شده که آخرين اخبار را ميتوان در
باالترين قسمت اين بخش مشاهده کرد .کال در
صفحه اصلي سايت دو قسمت آرشيو ملي ايران
و کتابخانه ملي ايران وجود دارد که اطالعات هر
بخش به صورت جداگانه در همان قسمت آمده
است .در صفحه اصلي ،قسمتي با عنوان « ازما
بپرسيد « وجود دارد که نقش همان ميز مرجع
مجازي را بازي ميکند که کاربران ميتوانند سواالت
پژوهشي و تحقيقاتي خود را با مشاوران اطالع
رساني درميان بگذارند و جواب سواالت خود را
دريافت نمايند.
سيستم جامع كتابخانة م ّلي ايران (رسا)
طبق آنچه در وب سايت کتابخانه ملي ايران
آمده است,هدف ازتوليد سيستم جامع كتابخانة
ملّي ايران ،اتوماسيون فرآيندهاي كاري معاونت
كتابخانةملّي و ذخيره سازي ركوردهاي مرتبط
با كلية مواد كتابخانه اي بر اساس استانداردهاي
جهاني است .اين نرم افزار كه استاندارد مارك
ايران (بومي شدة استاندارد جهاني يونيمارك)
را مبناي كار خود قرار داده است ،اكثر قابليت
هاي سيستم هاي مشابه و پيشتازخارجي مانند
 ALEPHو  Innovativeرا داراست .توليد
اين محصول از شهريور سال 1382آغاز و با طي
مراحل مختلف توليد در شهريور  1385آماده بهره
برداري شده است .شركت پارس آذرخش با بهره
گيري از متخصصان كارآمد داخلي و با استفادة
مناسب از دانش فني وكتابداري موجود در سازمان
به انجام اين مهم نايل شد .اين پروژه از معدود
پروژه هاي موفق طرح تكفاست كه رمز موفقيت
آن در همكاري نزديك مجري و كارفرما ،و به
عبارتي،انجام يك كار گروهي نهفته است.
امكانات سيستم جامع كتابخانة م ّلي ايران
سيستم جامع كتابخانة ملّي مبتني بر يوني
مارك و مارك ايران بوده و فرايندهاي فهرست
نويسي ،نمايه سازي ،مستندسازي ،فيپا ،شاپا،
سفارشات ،واسپاري ،امانت ،ثبت آثار و مبادله و
اهداء را مكانيزه مي كند .اين برنامه داراي امكاناتي
از قبيل جستجو ،تبادل اطالعات بين كتابخانه اي
و پشتيباني را دارا است.
ويژگيهاي خاص پروژه
 به كارگيري يك سيستم يكپارچه در اكثربخش هاي معاونت كتابخانة ملّي و جمع آوري
كليه نرم افزارهاي متفرق ،ناقص و ناهمگون كه
بر اساس نيازهاي مقطعي ايجاد شده بودند .در
سيستم جديد كلية بخش هاي مختلف معاونت
كتابخانة ملّي مي توانند به راحتي با يكديگر ارتباط
برقرار كنند.
 استفاده از تجربيات متخصصان برجستةكتابداري كشور در نهايي كردن نيازمندي هاي
كتابخانة ملّي كشور
 به كارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته مبتنيبر جاوا و استفاده از معماري سه اليه درنرم افزار
 استفاده از متدولوژي  RUPدر توليد نرمافزار
 -امكان به كارگيري يك سيستم توانمند

داخلي در ك ّلية كتابخانه ها و مؤسسات اطالعاتي
كشور و امكان تبادل آسان اطالعات میان كتابخانه
ها در سطح ملي و بين المللي در آينده اي نزديك
با توجه به بستر تبادل يكسان
 امكان بازاريابي در كشورهاي اسالمي ومنطقه براي سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران
 ارتقاي توانمندي هاي يك شركت نرمافزاري داخلی
وب سايت کتابخانه ملي کانادا
اين سايت به دو زبان انگليسي و فرانسوي
طراحي شده است .در صفحه نخست  ,طراح سايت,
مطالب را براي افراد گوناگون دسته بندي کرده
است .بدين ترتيب که مطالب براي کتابخانه ها ,
آرشيوها و کاربران جديد موضوع بندی شده است.
قسمت  learning centerبراي معلمان و
دانش آموزان است .يک مجموعه قوي در تاريخ
و ادبيات و موسيقي است و دانش آموزان به
صورت  onlineبه مواد مورد نياز خود مي توانند
دسترسي داشته باشند که بدين صورت تجارب
آموزشي آنها باال مي رود .مواد جديد همواره به
مجموعه اضافه مي شوند .معلمان و دانش آموزان
در اين قسمت از سايت کتابخانه ,مي توانند به وب
سايتها ,ابزارهاي آموزشي ,مواد اوليه ديجيتالي,
نقشه ها ,مواد چاپي و نسخه هاي خطي و چاپي
و ...دسترسي داشته باشند .اين مواد ,باعث رشد
تفکر انتقادي در دانش آموزان خواهد شد .قسمت
CBECيک مرکز توزيع مجدد است .اين مرکز
کتابهاي اضافي يک کتابخانه را که کتابخانه هاي
ديگر نياز دارند به چرخش در مي آورد .و کتابها
را در گردش نگه مي دارد .آيتم ديگري در سايت
سازمان وجود دارد با عنوانgovernment of:
 Canadaکه سازمانهاي دولتي را به ترتيب الفبا
مرتب کرده و به همه اين سازمانها از طريق سايت
کتابخانه ,مستقيما لينک برقرار مي شود.
از ديگر مواردي که درباره سايت کتابخانه ملي
کانادا مي توان اشاره نمود ,تاريخ روزآمد شدن
سايت و تاريخ ساخت سايت است که در پايين
سايت نوشته شده است .در بيان تفاوت وب سايت
کتابخانه ملي ايران و وب سايت کتابخانه ملي
کانادا بايد گفت که سايت کتابخانه ملي ايران,
نقشه سايت ندارد اما در انتهاي صفحه آمده است
که «کليه حقوق اين سايت محفوظ است» که اين
بر اعتبار سايت مي افزايد.
سايت کتابخانه ملي کانادا خدمات و اطالعات
خود را جدا کرده است براي کودکان ،زنان,
کتابداران ,ناشران ,محققان ,اساتيد و  ...در هر
قسمت اطالعات مورد نياز به همان افراد قرار
گرفته است اما در سايت کتابخانه ملي ايران چنين
تقسيم بندي را نمي بينيم وخدمات سايت براي
همه کاربران در هر سن و در هر سطح تحصيلي و
با هر درخواست که وارد سايت شوند ,يکسان است
و بهتر است که اين تقسيم بندي جهت سهولت
دسترسي کاربران به اطالعات مورد نيازشان,
صورت بگيرد.
نتيجه گيري
از مقايسه ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي
ايران و آرشيو و كتابخانه ملي كانادا مشخص
مي شود كه هر دو سازمان مزبور اقدام به
ادغام كتابخانه و سازمان اسناد خود نموده اند.
عالوه بر اين دو سازمان ,كتابخانه هاي ديگري نيز
در جهان وجود دارند كه چنين كاري را انجام داده
اند از جمله :مصر ,عراق ,اتيوپي و . ...
كتابخانه ملي در هر كشوري به عنوان

گنجينه و ميراث غني مكتوب كشور تجليگاه
غرور فرهنگي هر ملتي است و بايد نشان دهنده
فرهنگ آن سرزمين باشد .همچنين آرشيو ملي به
عنوان متولي اصلي و قانوني گردآوري ,حفاظت,
پردازش و اطالع رساني اسناد ملي و تاريخي يكي
از پايگاههاي مهم و حساس پژوهشي آموزشي و
فرهنگي در هر كشوري است.
ادغام اين دو مركز به منظور سازمان دهي
مديريت اسنادي و ايجاد هماهنگي براي نگهداري
آثار و اسناد مکتوب و غير مکتوب و اوراق,
مراسالت ,دفاترو ساير اسناد ملي در دستگاههاي
اجرايي و نظاير آن و همچنين تسهيل در نگهداري
و دسترسي به اسناد و صرفه جويي در هزينه هاي
مربوط و جلوگيري از انجام وظايف تکراري صورت
گرفت.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران از بسياري
لحاظ نظير ساختمان ,تجهيزات و منابع و ...
پيشرفتهاي بسيار خوبي داشته است اما با توجه
به كتابخانه هاي ملي ساير كشورها ,هنوز هم
نياز است كه در همه زمينه ها تالش شود تا در
جهان بتوانيم به رقابت با ساير كتابخانه هاي ملي
بپردازيم.
در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سامانه
های ماشینی برای ثبت فرایند ارزشیابی وجود
ندارد .همه اطالعات و مدارک مربوط به مجوز
ها به صورت فایل های کاغذی است که مشکالت
فراوانی پدید می آورد :نامشخص بودن رابطه در
میان مجوز ها تعیین اینکه کدامیک از مجوز ها
هنوز کاربرد دارد و در کدام موسسه وجود فایل
های متعدد برای هر مجوز و اصالحات فراوان برای
هر مجوز با توجه به شمار مجوز های صادر شده و
انواع مختلف آن با در نظر گرفتن تعداد سازمان ها
و واحدهایشان مشکالت بسیاری به وجود می آید
.در کشور کانادا در پاسخ به مشکالت مطرح شده
درباره فایل های کاغذی در آوریل  1996طرح
گسترش فهرستی ماشینی جامع و دسترس پذیر
از مجوز های موجود به وجود آمد که به آرشیودار
امکان میداد تا نظرات خود را درباره مجوز امحای
اوراق مطرح کند :شامل پیشنهاد هائی برای تغییر
با هشدارهائی در زمینه کاربردشان .
بنابراین نتیجه تجربیات آرشیوداران در طول
و بعد از ارزشیابی وجود خارجی پیدا کرد و بدون
تاخیر و به آسانی در درون موسسه به اشتراک
گذاشته می شد .در پایان اطالعات مفیدی درباره
هر مجوز به دست می آمد :کی تصوب شده به دست
چه کسانی ،کدام دستگاه اکنون مسئول کاربرد آن
است ،اعتبار و کاربرد پذیری آن ،میزان ارتباط با
دیگر مجوزها ،نوع و رسانه اسنادی که پوشش می
دهد ،یاداشت ها و هشدار های آرشیودار ،رو گرفت
(کپی) از مدارک ضروری از قبیل شرایط و ضوابط،
و گزارش ارزشیابی آرشیوی.
منابع:
-1عاصمی ،عاصفه ،بهارلو ،غفار ( )1389دستیابی به
اطالعات در محیط دیجیتال از تئوری تا عمل تهران:نشر
چاپار
-2حری ،عباس ،شاهبداغی ،اعظم ( ،)1388شیوه
های استناد در نگارش های علمی رهنمود های بین المللی،
تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
-3صبا ،ایرج( )1380شیوه های بهره گیری از کتابخانه
و منابع اطالعاتی تهران :سمت
-4دهقانی ،موسی رضا( )1390مدیریت اسناد – مراکز
اسناد ،تهران :کتابخانه
www.Archives.ca
-5سایت آرشیو کانادا
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چالش های اساسی سیستم بانکی کشور

چکیده
تامین مالی به شکل عمده در
اقتصاد کشور از سه طریق بازار پول
یا همان نظام بانکی ،بازار سرمایه و
تامین مالی خارجی انجام میشود.
که این مهم در اقتصاد ایران با توجه
به شرایط موجود بواسطه محدودیت
های بین المللی و ضعف عملکرد در
سه بازار کاال و خدمات ،کار و سرمایه
به شدت بانک محور است .نرخ باالی
سود بانکی در راستای تورم باال نیز
سایر بازارها را از توجیه اقتصادی
و مالی انداخته و انگیزه سرمایه
گذاری را از بین برده است .بانک ها
به منظور کاهش هزینهها ،ارتقای
کارائی وبهره وری ،حفظ سطح قابل
قبول سودآوری برای سهامداران و
رقابت در بازار و جهانی شدن خود
اقدام به کوچک سازی ،انضباط مالی
و تغییر مدل کسب و کار می کنند.
خروج منابع انسانی موثر و کارامد در
ساختار سیستم دولتی بانک ها به
واسطه عدم رابطه معنا دار بین میزان
حقوق و دستمزد و بهره وری وقوانین
استخدامی و همچنین فقدان بانک
اطالعاتی منابع انسانی در شناسایی
مدیران و کارکنان شایسته و الیق
در انتصابات و بشدت توصیه پذیر
بودن مدیران عالی ،بمنظور صرفا
حفظ جایگاه خود و ناکارا بودن مدل
کسب و کار فعلی بانکها در مقایسه با
بانکداری در عصر مجازی در دنیا از
چالش های عمده شبکه بانکی کشور
می باشد .

بانک سهم در اقتصاد ایران
تامین مالی به شکل عمده در اقتصاد کشور
از سه طریق بازار پول یا همان نظام بانکی ،بازار
سرمایه و تامین مالی خارجی انجام میشود .بر
اساس آمارهای رسمی منتشرشده در سال  ،94از
 530هزار میلیارد تومان کل تامین مالی از طریق
این سه بازار ،حدود  420هزار میلیارد تومان آن از
طریق شبکه بانکی103 ،هزار میلیارد آن از طریق
بازار سرمایه و  7هزار میلیارد آن از طریق تامین
مالی خارجی انجام شده است .به این ترتیب ،سهم
بازار پول از تامین مالی کشور ،در سال  94حدود
79 /1درصد و سهم بازار سرمایه تقریبا 19 /5
درصد بوده است .این در حالی است که سهم
بازار سرمایه در سال  93حدود  9 /2درصد بوده
است .این افزایش حدود  10واحد درصدی بهدلیل
افزایش سهم صندوقهای سرمایهگذاری در کشور
بوده که در صورت حذف آن ،سهم بازار سرمایه در
کشور به حدود  9درصد در سال  94کاهش پیدا
میکند که تغییر چشمگیری با سالهای گذشته
نداشته است .سهم تامین مالی خارجی نیز در سال
 94حدود  1 /4درصد بوده که به نسبت سال قبل
از آن  0 /2واحد درصد کمتر شده است .بنابراین،
با توجه به سهم باالیی که بانکهای کشور در
تامین مالی دارند اقتصاددانان سیستم تامین مالی
کشور را بانک محور دانسته و برخی کارشناسان
همین امر را سبب افزایش فشار به شبکه بانکی
کشور میدانند .در این راستا ،یکی از راهکارهای
پیشنهادشده برای حل معضل نظام بانکی کشور
تغییر ساختار تامین مالی کشور از بانک محوری
به بازار محوری عنوان شده است .از سوی دیگر
این تغییر ساختار با انتقادهایی نیز روبهرو است.
صاحب نظران این حوزه معتقدند اینکه با افزایش
سهم بازار سرمایه از تامین مالی مشکالت بخش
بانکی کمتر میشود ،تصور اشتباهی است .این
اشتباه از اینجا نشات میگیرد که فعاالن بخش
بانکی گمان میکنند با فاصله گرفتن از تامین مالی
بانکمحور ،قرار است بدون اینکه منابع مالی از
بانکها به سمت بازار سرمایه برود ،بخشی از بار
تامین مالی بر عهده بازار سرمایه گذاشته شود .این
در حالی است که وقتی ساختار مالی یک کشور
به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند ،در واقع
تجهیز و تخصیص منابع با ابزار بهتری در این بازار
شکل مییابد .در نتیجه بدون حل مشکالت بانکی،
نمیتوان با عمیقتر کردن بازار سرمایه و کاهش
سهم بازار پول از تامین مالی ،مشکالت سیستم
بانکی را حل کرد و باید در کنار آن سیاستهای
مکملی در راستای بهبود کارآیی فرآیند بانکی نیز
در دستور کار قرار گیرد.
در اقتصاد ایران ،بعد از انقالب و تصویب قانون
بانکداری بدون ربا در سال  ،١٣٦٢عملکرد سیستم
بانکی کشور از مکانیسم بازار فاصله گرفت و همه
بانکها تا سال  ١٣٨٠دولتی بود و هیچ بانک
خصوصی مجوز فعالیت نداشت.

انضباط مالی یکی از الزامات سیستم بانکی
در سالهای اخیر نیز هر چند ورود بخش
خصوصی به صنعت بانکداری تحوالت شگرفی
را در خدماترسانی و عملکرد سیستم بانکی به
وجود آورده ،ولی اصرار بر پایین نگه داشتن اداری
نرخ سود سپردهها و تسهیالت بانکی با وجود تورم
دورقمی و باال و سلطه سیاست مالی بر سیاست
پولی و بیانضباطی مالی دولت ،چالشهای اساسی
را ایجاد کرده است .تعیین اداری و دستوری نرخ
سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعدهمند،
دولتی بودن و غیررقابتی بودن صنعت بانکداری،
وجود تسهیالت تکلیفی و تبصرهای ،عدم استقالل
نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در
سیاستگذاریهای پولی ،تسلط سیاستهای
مالی بر سیاستهای پولی و عدم انضباط مالی و
بودجهای همه و همه شرایطی را به وجود میآورد
که فضا و عملکرد صنعت بانکداری کشور کارایی
الزم را نداشته و نتواند گامهای باثبات و محکمی
را در جهت ایجاد ثبات قیمتها و رشد اقتصادی
کشور بردارد.
ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی ،بانک مرکزی میتواند
مستقیماً از قدرت تنظیمکنندگی خود و یا به
طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر شرایط بازار پول
به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و
مسکوک در جریان و سپردههای بانکها نزد بانک
مرکزی) استفاده کند .بر همین اساس دو نوع
ابزار سیاست پولی قابل تفکیک است که ابزارهای
مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم
(مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده
میشوند.
ابزارهای مستقیم
کنترل نرخهای سود بانکی :با اجرای قانون
عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی
ثابت و مشارکتی ،ضوابط تعیین سود ناشی از
تسهیالت اعطایی ،بر عهده شورای پول و اعتبار
گذاشته شده است .طبق این قانون ،بانک مرکزی
میتواند در تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای
انتخاب طرحهای سرمایهگذاری یا مشارکت و نیز
تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا
نرخ بازده احتمالی دخالت کند.
سقف اعتباری و تسهیالت تکلیفی :این
نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت و اولویت
در اعطای اعتبارات بانکی ،اقدام به جهتدهی
اعتبارات به سمت بخشهای مورد نظر میکند.
بر اساس ماده  ١٤قانون پولی و بانکی کشور ،بانک
مرکزی میتواند در امور پولی و بانکی دخالت
و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن
محدود کردن بانکها ،تعیین نحوه مصرف وجوه
سپردهها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات
در رشتههای مختلف است.
ابزارهای غیرمستقیم
نسبت سپرده قانونی :نسبت سپرده قانونی از

جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی
حجم تسهیالت اعطایی بانکها را منقبض و از طریق
کاهش آن ،اعتبارات بانکها را منبسط میکند .طبق
قانون پولی و بانکی ،نسبت سپرده قانونی از ١٠
درصد کمتر و از  ٣٠درصد بیشتر نخواهد بود و بانک
مرکزی ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت
بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین کند.
اوراق مشارکت بانک مرکزی (عملیات بازار باز) :
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله
ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار
باز است؛ به طوری که با عرضه این اوراق از حجم
نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک
مرکزی مسدود میشود .این کار سیاستگذار پولی
را قادر میکند تا در مواقع لزوم از طریق کنترل
نقدینگی ،دستیابی به نرخ تورم پایین را میسرسازد.
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی :یکی از
مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از
ابزارهای غیرمستقیم پولی صورت گرفت« ،اجازه
افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی»
بود .از آنجایی که نرخ سود تعیینشده از سوی بانک
مرکزی جذاب نبود ،این ابزار چندان مورد استقبال
بانکها قرار نگرفت.
سرکوب مالی
تعیین نرخ سود بانکی پایینتر از سطح تعادلی،
اعمال سقفهای اعتباری و سهمیهبندی اعتباری و
تنظیم نرخهای سپرده قانونی باال ،در فعالیت نظام
بانکی شرایط ناکارآمدی را ایجاد کرده و سبب
اختالل در جریان تخصیص منابع بانکی میشود .این
اقدامات به وضعیت سرکوب مالی منتهی میشود.
رشد پایین سرمایهگذاری ،رشد پایین اقتصادی،
تورم نسبتاً باال و رشد مطالبات معوق بانکی از
نتایج و دستاوردهای نامطلوب سیاستهای سرکوب
مالی است .در اقتصادهای پیشرفته ،بازارهای
مالی توسعهیافته نقش بسزایی را در تامین مالی
فعالیتهای اقتصادی و رشد اقتصادی ایفا میکند.
در شرایط سرکوب مالی ،فعالیتهای غیررسمی در
بازار پولی اشاعه مییابد.
الزامات آزادسازی نرخ سود بانکی
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
نرخهای سود بانکی باید با در نظر گرفتن مالحظات
بانکی آزاد میشد و هر بخشی که مورد حمایت
قرار میگرفت ،دولت باید مابهالتفاوت نرخ سود را
تامین میکرد .موضوع قابل مالحظه این است که
شرایط رقابتی ،ایجاب میکند ابزارهای سیاستی
کام ً
ال در اختیار بانک مرکزی باشد ،در حالی
که بسته سیاستی-نظارتی در سالهای اخیر بر
اساس مالحظاتی خارج از سیستم بانک مرکزی
تصمیمگیری میکند .در این میان ،برقراری یک
رفتار قاعدهمند و مشخص از سوی بانک مرکزی و
اعطای استقالل تصمیمگیری بیشتر به نهاد شورای
پول و اعتبار و بانک مرکزی میتواند انتظارات در
بازار پولی را تنظیم کند .تعیین نرخ سود بانکی (با
لحاظ شرایط اقتصاد کالن و تورم) میتواند به عنوان
ابزار سیاست پولی نقش مهمی را در برقراری ثبات و
ایجاد آرامش در فضای پولی و بانکی کشور ایفا کند.
سلطه مالی دولت
عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی از
موارد دیگری است که باعث تثبیت انتظارات جامعه
میشود .در حقیقت دولت نباید منبع حقالضرب
پول و مالیات تورمی را به عنوان منبع درآمد دائمی

خود بنگرد و باید به دنبال منابع درآمدی پایدارتر و
ارتقای انضباط مالی باشد .رشد فزاینده پایه پولی از
یک طرف و نرخهای سود سپرده و تسهیالت بانکی
غیرواقعی از سوی دیگر میتوانند به عنوان نمادی
از سلطه مالی دولت تلقی شوند .در حال حاضر در
شرایطی هستیم که مجددا ً بحث اصالح نرخها ،موثر
کردن سیاست پولی و کاستن از سلطه مالی دولت به
طور جدی در برنامه پنجم مطرح است.
در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی که تورم
روند کاهشی داشت شاهد برخی نرخهای حقیقی
مثبت ،هرچند ضعیف بودیم اما ادامه سیاستهای
تکلیفی و گسترش سلطه مالی نتایج را به همان
نتایج قبلی برگرداند ،به نحوی که با افزایش نرخ
تورم ،نرخهای حقیقی منفی مجددا ً نمایان شد.
بنابراین با وجود تحمل هزینههای اقتصادی بسیار
ناگزیر به برگشت به پیام برنامههای سوم و چهارم
توسعه اقتصادی هستیم.
راهکارهای اصالح جهتگیری سیاست پولی
برای اصالح سمت و سوی سیاستهای پولی،
یک موضوع ضروری این است که سیاست پولی
و مالی در راستای انضباط بخشیدن به سیاست
مالی دولت با هم هماهنگ باشد .همزمان با این
کار ،حمایت کافی از بخشهای اقتصادی هم باید
از طریق بودجههای ساالنه و اعطای یارانههای
مستقیم دولتی صورت گیرد .دیگر راهکار مهم در
اصالح جهتگیری سیاست پولی ،اولویت دادن به
هدف تورمی در تنظیم سیاستهای پولی و پاسخگو
شدن بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی است.
اصالح نرخهای سود سپردهها و تسهیالت اعطایی
بانکها و گذر به شرایط رقابت و مکانیسم بازار
از جمله راهکارهای دیگری است که در اصالح
جهتگیری سیاست پولی مورد توجه قرار میگیرد.
بهبود ابزارهای اعتباری بینبانکی و تقویت بازار
بینبانکی ،تقویت نظارت بانک مرکزی در مدیریت
منابع و مصارف بانکها به ویژه در تسهیالتدهی
بانکها به بخشهای مختلف بر اساس بازدهی و
توجیه اقتصادی فعالیتهای اقتصادی ،ساماندهی
بازار پول و موسسههای اعتباری و تقویت نظارت
بانک مرکزی بر عملکرد این موسسات از مهمترین
اقدامات ضروری در این مسیر است.
عالوه بر این ،در زمینه بازار بانکی و مالی نیز
به اقداماتی مثل فراهم کردن زمینههای گسترش
سهم بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی در
صنعت بانکی ،اصالح قوانین و مقررات بانکی در
جهت مقرراتزدایی سیستم بانکی و توسعه بازارهای
مالی باید توجه کرد .نهایتاً بانک مرکزی میتواند
با فراهم کردن زمینههای تامین مالی فعالیتهای
اقتصادی از طریق گسترش بازار سرمایه و کاستن از
فشار تقاضا بر منابع بانکی ،جهتگیری سیاستهای
پولی را اصالح کند.
خصوصی سازی
افزایش ضعفهای عملکردی بنگاههای دولتی در
دهههای پایانی قرن بیستم ،دولتها و اقتصاددانان
را به استفاده از خصوصیسازی مجبور کرد .نگرش
غالب در این مورد این است که خصوصیسازی
از طرق مختلف میتواند موجب بهبود کارایی
و عملکرد بنگاههای مختلف اقتصادی گردد .در
سالیان اخیر واگذاری بانکهای دولتی به بخش
خصوصی جزء برنامههای اصلی خصوصیسازی در
کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است .با توجه به
نقش مهم بانکها در سیستم اقتصادی کشورها و

نقش تعیینکننده آنها در تسریع توسعه ،دولتها
سعی میکنند تا با واگذاری مالکیت بانکها ،در وهله
اول موجبات افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای
عملکردی بانکهای واگذار شده و در نهایت تسریع
رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند.
مدل کسب و کار سیستم بانکی
همزمان با پیشرفت فناوری ،صنعت بانکداری
در ساختار اقتصادی و نظام بانکی کشورها دچار
تغییر و تحوالت اساسی شده است.در این حال
بررسی وضعیت بانکداری الکترونیکی در کشورمان
نشان میدهد بانکداری الکترونیکی بخش اندکی از
فعالیتهای بانکی را به خود اختصاص داده است .با
بررسی سرانه سود خالص بانکهای برخی کشورها،
تفاوت چشمگیری میان سرانه سود خالص شعب این
بانکها و بانکهای داخلی دیده میشود.
تحلیلها نشان میدهد فقط  ۱۲درصد از سود
نظام بانکی کشور حاصل درآمدهای غیرمشاع است
که سود ناشی کسب و کار بانکداری الکترونیکی
بخش اندکی از آن را به خود اختصاص میدهد..
امروزه همه بانکها در حال تغییر جهت به
سـمت مدل کسب و کار جدید ( بانکـداری جـامع )
بـه عنوان مدلی متمایز از بانکداری تجـاری هسـتند
و هدفشـان کسـب درآمـد و سـود مبتنـی بـر
فعالیتهای متنوع است.از طرف دیگر در دنیـای
امـروز اهمیـت بانکـداری الکترونیکی و اصوالً
خدمات الکترونیکی و کیفیت ارائه آن در جذب
سپردهها و مشـتریان به قدری تاثیرگذار است که در
صورت ضعف یا کاهش سطوح کیفی منجر به ریزش
مشتریان و سپردهها میشود .مشتریان انتظارات
گستردهای از بانکها برای ارائه خدمات متنوع دارند،
از این رو خواستار سطح جدیدی از آسایش همراه
با قدرت و سهولت استفاده از محصوالت و خدمات
مـالی هستند که بانکداری سنتی قادر به ارائه این
خدمات نیست.
پیش از این ،در بانکداری خرد ،بانکها موقعیت
حسادتانگیزی داشتند که به واسطه آن قادر بودند
مشتریان را به این دلیل که پرخطر بودند یا به اندازه
کافی سودآور نبودند ،رد کنند .هدف اولیه ایجاد
بانکها ،برآورده کردن تمام نیازهای مالی افراد و
کسب و کارها بوده است .به آنها این مجوز داده
شده بود که در فضای انحصاری خود بمانند و دنیای
عملیات و فرایندهایشان کام ً
ال مجزا باشد .هر کاری
از اخذ وجوه نقد گرفته تا وامدهی ،فقط و فقط توسط
بانکها انجام میشد و خارج از وظایف تعریفشده
هیچ کاری انجام نمیدادند .در نتیجه اکثر بانکها
عملیات خود را بر مبنای محصوالت طراحی کردند:
جابهجایی پول ،وامهای مسکن ،کارتهای اعتباری،
بقیه وامها ،بیمهها و… همه این خدمات از طریق
یک کانال ارائه میشد :شعب .اما در حال حاضر ۹۵
درصد از تراکنشهای روزانه به صورت الکترونیکی
انجام میشوند و در بیشتر موارد ،بیشترین حجم
تراکنشها نیز مربوط به کانالهای مستقیمی مانند
دستگاههای خودپرداز ،مراکز تلفن ،تلفن همراه و
اینترنت است و برای طیف وسیعی از مشتریان،
شعبه از نظر خیلی ها به کماهمیتترین کانال برای
بانکداری بدل شده است.بطوری که مدل کسب و
کار امروزی در عصر حاضردر دنیا صرفا مبتنی بر
بانکداری مجازی بوده و سیستم بانکی ایران نیز نمی
تواند از این اتفاق مستثنی باشد.
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مروری کوتاه بر مفهوم « هنر طراحی گرافیک»
تعریف گرافیک از نظر استاد مرتضی ممیز ( پدر گرافیک ایران ):

« خالصه کردن یک عنصر تصویری تاجایی که پیام خود را از دست ندهد و قابل تکثیر باشد».

* هنر ()Art

در معنای عام و انتزاعی؛ به هرگونه
فعاليتي اشاره دارد که هم خودانگيخته
و هم مهارشده باشد .بنابراين « هنر» از
فرآيندهاي طبيعت متمايز است .در اين
معناي کمتر مصطلح تمامي ابداعات و
ساخته هاي مبتني بر قوه خالقه بشري
1
در زمره «هنر» به شمار مي آيند.

* هنرمند ()Artist

هنرمند کسی است که قابلیت های
ادراکی و حسی را پرورش می دهد؛ و
یا کسی است که امکان بازی با قاعده و
بی ضرر برای وجه عاطفی سرشت بشر
فراهم می کند ،و بدین سان ،وسیله ای
ارزشمند برای مقابله با تمایل عقلی و
عملی  -که گویا موجب کژروی نظام های
آموزشی در جامعه صنعتی شده است -
2
عرضه می دارد.

* گرافیک ()Graphic

فرهنگ فارسی معین:

ِ
(گ) [فر( ].ا ِ -1 ).هنر ترسیم خط و
نوشته و پدید آوردن نقش های تصویری
بر یک سطح برای القای پیامی معین ،هنر
ترسیمی ارتباط تصویری -2 .نمودار.

لغتنامه دهخدا:

گرافیکِ .
[گ] (فرانسوی ،ا ِ) نمودار
خطوطی که نماینده صور و اعمال است.

فرهنگ فارسی عمید:

(اسم)[فرانسوی ]graphique:هنر
ترسیم و نمایش چیزی بهوسیلۀ نوشته
یا نقش که در تهیۀ پوسترهای تبلیغاتی،
جلد کتابها و مانند آن کاربرد دارد.

* دیزاین ()Design

فرهنگ فارسی معین:

[ انگ ( ] .ا ِ - 1 ).طرح  - 2 .طراحی
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هنر:
هنر ،شامل فعالیت هایی نظیر موسیقی،
نقاشی ،پیکرتراشی ،طراحی گرافیک،
معماری ،شعر ،تئاتر و سینما است که در
حقیقت هدف از تولید آنها تأثیرگذاری بر
روح و احساس انسان با انتقال معنا و مفهوم
است .به بیانی دیگر می توان هنر را توان
و مهارت خلق زیبایی دانست .هنر فعالیتی
خودانگیخته و مهارشده است .بسیاری از
پژوهشگران در این حوزه ،هنر را استفاده از
تخیل در خلق آثار زیبا جهت تأثیر گذاری و
برقراری ارتباط با محیط و یا اشتراک تجربه
با دیگران می دانند .از این دیدگاه ،تخیل به
عنوان مهم ترین عامل خلق و شکل گیری
آثار هنری محسوب می شود .آثاری که از
طریق تحریک احساس و عواطف مخاطب،
با او ارتباط برقرار می کنند و می توانند چند
معنای متفاوت را در خود جای دهند .در
حقیقت هنرمندان و مخاطبان آثار هنری،
به دنبال آرامش هستند و اصل زیبایی هنر
که به شکل های مختلف قابل درک است را
ابزاری برای سخن گفتن می دانند .در این
میان ،رشته های مختلف هنری تأثیرپذیر از
هم بوده ،به گونه ای که موضوع یک نقاشی
می تواند ایده یک عکس را در ذهن هنرمند
عکاس تداعی کند و یا بلعکس ،سوژه عکاسی
یک هنرمند می تواند موضوعی باشد برای
طراحی یک شخصیت کارتونی و انیمیشن
توسط یک طراح گرافیست؛ نقاش می تواند
با الهام از یک قطعه موسیقی ،تابلویی زیبا
خلق نماید و ...
لئون تولستوی نویسنده کتاب «هنر
چیست؟» معتقد است که هنر باید از غیر
هنر تمیز داده شود و توانایی ایجاد ارتباط
احساسی میان هنرمند و مخاطبش را داشته
باشد .در حقیقت تولستوی احساس را در
هنر مورد توجه قرار می دهد .از دید او ،اثر
هنری می تواند از طریق ایجاد یک حس
ِ
مثبت مشترک ،میان طیفی از مخاطبان و
یک هنرمند ،رابطه ای قوی برقرار کند و
این دقیقا همان ارتباطی است که هنرمند
و طراح گرافیست در پی آن است ،برقراری
ارتباط و ارسال پیام مورد نظر به مخاطبان
خاص و دریافت پاسخی که مدنظر او بوده
است.

طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین:
انسان از دیرباز برای برقراری ارتباط
با محیط پیرامون خود از عناصر بصری
استفاده می کرده ،از نقاشی های غار السکو
در جنوب غربی فرانسه که قدیمی ترین
تصاویر حک شده بر دیواره آن را مقدمه
ای بر طراحی گرافیک می دانند تا به امروز
که این هنر جایگاه ویژه ای برای خود
پیدا کرده و در تمامی بخش های زندگی
اجتماعی افراد نفوذ کرده است.
به مرور زمان نوع استفاده از عناصر
بصری که خود مستلزم داشتن سواد بصری
است ،به شکل گیری هنرهای مختلف
همچون گرافیک دامن زده است .طراحی
گرافیک فرآیندی خالقانه است که از تلفیق
هنر کنار تکنولوژی ،برای دستیابی به
اهداف ارتباطی و استراتژی های بازار هدف،
بهره می برد.
هنرمند گرافیست از ترکیب خط ،رنگ،
اصوات ،کلمات و  ...زیبایی می آفریند
همانطور که به گفته اسپنسر (1820م)
منشأ هنر ،بازی است و این ترکیب های
خالقانه و هنرمندانه در قالب طراحی
گرافیک در دنیای امروز جایگاه ویژه ای
دارد.
واژه گرافیک از مصدری یونانی به نام
«نوشتن» می آید که ریشه اصلی آن به
خراشیدن ( حک کردن ) باز می گردد.
طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین
 Graphic Designبه عنوان بخشی از
هنرهای تجسمی ،فرآیند ارتباطات بصری و
حل مسئله با استفاده از فونت ،فضا ،رنگ و
تصویر است که از طریق بکارگیری تکنیک
های مختلف به این مهم دست می یابد.
زبانی تصویری که با ایجاد ارتباطی دیداری
از طریق نشانه های بصری ،با مخاطب خود
ارتباط برقرار کرده و به عنوان کاتالیزوری
فرهنگی مفاهیم گنگ را بسیار ساده و آسان
به مردم معرفی می کند و در این میان
خالقیت جزء الینفک گرافیک محسوب می
شود.
در عصر حاضر که برقراری ارتباط بسیار
گسترده و فراگیر است ،استفاده از هنر
طراحی گرافیک در انتقال مفاهیم و تحت
تأثیر قرار دادن مخاطبان ،نقش بسزایی
دارد و هنرمندان گرافیست در رشد و تعالی

انسان و رساندن او به آینده ای روشن تر،
بسیار موفق عمل نموده اند.
اساس گرافیک ،فرم و رنگ است و
وظیفه آن انتقال پیام .میل باطنی هنر
گرافیک به برقراری ارتباط بصری میان
افراد است .هنری که فاقد حواشی و اضافات
با لحنی صریح ،شفاف و گاه کوبنده پیام
خود را انتقال می دهد .بنا به گفته فوکودا،
گرافیست ژاپنی (خالقیت گرافیست و نقاش
یکی است ولی یک طراح گرافیک ،باید
پیامی را منتقل کند که یک نقاش ،چنین
عملکردی ندارد .البته می تواند انتقال دهد،
1
اما چنین رسالتی را بر دوش نمی کشد).
و یا طبق سخن فرشید مثقالی « :گرافیک
دیزاینر ،یک مسأله حل کن خالق
است».
همچنین سالهاست با تلفیق هنر گرافیک
و رایانه ،یکی از وسیع ترین و پرجاذبه ترین
فعالیت های هنری شکل گرفت و این رشته
تحت عنوان گرافیک کامپیوتری ،تحولی
عظیم در خلق آثار گرافیکی پدید آورده
است.
تفاوت دیزاین و طراحی:
کلمه ( Designدیزاین) در فارسی به
عنوان طراحی معنا شده است .درحالی که
این واژه ،مفهوم متفاوت و گسترده تری
را دربرمی گیرد( Drawing .طراحی) به
معنای آخرین مرحله شکل گرفتن دیزاین
است .حال آنکه دیزاین به هر آنچه که
پیش از شروع فعالیت ثبت یک طرح رخ
می دهد که محتوای پیام را به چه شکل
بصری چیدمان کنیم تا بیشترین تاثیر را بر
مخاطب بگذارد ،می گویند .دیزاین عملی
خالقانه است که به ابزار و عناصر موجود در
دست هنرمند نظم می دهد و مسیر رسیدن
به مقصد را مشخص کرده و در مفهوم کلی
پیدا کردن راه حل برای یک مسئله است.
اصلی ترین سواالتی که در دیزاین مطرح
می شود (چه چیزی) و (برای چه کسی)
است .مخاطب و سفارش دهنده با هدفی
خاص وارد بازار می شود و طراح گرافیک
باید با برنامه و هدفی مشخص برای محصول
مورد نظر اقدام به طراحی موفق نماید .هر
پروژه تبلیغاتی شامل  3مرحله است :پیش
تولید (پیش تولید مرحله سنجش نیاز و
مخاطب شناسی است) ،فرآیند تولید،
بازخورد.
سواالتی نظیر اینکه بازار هدف چه کسانی
هستند و اینکه چه محصول یا خدمتی و با
چه روشی باید تبلیغ شود همگی در مرحله
پیش تولید (دیزاین) پاسخ داده می شوند.
سپس طراح گرافیک به عنوان مسئول ایده
 .1سبک های گرافیک1387 ،

یابی و اجرا ،طرحی که مدنظر سفارش
دهنده و مخاطبان است ،را تولید می کند
و برای ارزیابی میزان تاثیر طرح ،بازخورد
آن روی مخاطبان بررسی شده و نقاط قوت
و ضعف اثر مشخص می گردد .این سه
مرحله را به صورت Design-Drawing-
 Feedebackنیز نامگذاری می کنند.
بخش های مختلف گرافیک:
گرافیک کاربردهای مختلف و گسترده
دارد و به مرور زمان و با ترکیب هنرهای
دیگر ،عالوه بر کتاب آرایی و کارکردهای
قدیمی ،به عرصه تبلیغات تجاری ،مطبوعات،
فیلم ،انیمیشن ،تیتراژ و  ...راه یافته است.
حیطهها و تخصص های مختلف این هنر
عبارتند از:
ارتباط بصری (Visual
*
 )communicationمانند :طراحی
پوستر ،طراحی جلد ،طراحی عالمت
( ،)Signطراحی نشان ( ،)Logoطراحی
حروف ،طراحی آگهی تبلیغاتی ،صفحه
آرایی برای کتاب و نشریه ،طراحی صفحات
وب ،طراحی چاپ برای بستهبندی  ،طراحی
تبلیغاتی (کاتالوگ ،بروشور ،فلدر ،اوراق
اداری و …)
* تصویرسازی ()Illustration
مانند :تصویرسازی برای کتاب های کودک،
کتاب های علمی و آموزشی ،تصویرسازی
برای نشریات ،طراحی نقشه و …
تبلیغات و گرافیک:
تبلیغات بحث مهمی در گرافیک است و
از سال  1800میالدی با انقالب صنعتی و
رشد صنعت چاپ در زمینه پوستر ،اعالنات
و تایپوگرافی به دلیل ضرورت نیاز به تبادل
کاال ورای مرزهای جغرافیایی «تبلیغات
تجاری» شکل گرفت و گرافیک در این
زمینه نیز شروع به فعالیت نمود .دامنه
وسیع گرافیک امروزه به حیطه عکاسی،
رایانه ،تئاتر ،معماری ،خیاطی ،مجسمه
سازی ،طراحی صنعتی و  ...نفوذ کرده است.
با توجه به اینکه بخشی از رسالت این
هنر ،اطالع رسانی و ارسال پیام است ،در
کلیه ابعاد زندگی اجتماعی افراد ورود کرده
و تأثیر خود را می گذارد .گرافیک گاهی به
عنوان وسیله ای برای انتقال پیام و در حکم
حامل پیام است و در جایی دیگر به عنوان
خود پیام ،در فرآیند ارتباطی جامعه نقش
اساسی ایفا می کند.
طراحی تبلیغاتی گرافیک از طراحی
بسته بندی مواد خوراکی و پوشاک و
تبلیغات محیطی در ایستگاه های اتوبوس
گرفته تا طراحی اینفوگرافی فرآیند تولید
یک شی خاص ،شامل یک بازه وسیع از

خلق بهترین و تأثیرگذارترین پیام ها برای
جلب نظر مخاطب بازار هدف و ترغیب او به
خرید می باشد.
کمپین تبلیغاتی یاAdvertising
Campaign
واژه کمپین در سال های اخیر بسیار
پرکاربرد بوده و به معنای مجموعه فعالیت
های طراحی شده و سازمان دهی شده است
که با هدف ارسال پیامی مشخص ،متوالی
و تکرار پذیر به سوی مخاطبان جامعه
هدف ارسال می شود و از ابزارهای ارتباط
جمعی و رسانههای تأثیرگذار برای این
منظور استفاده می کند تا بتواند در ایده،
قضاوت و نگرش مخاطبان نسبت به یک
کاالی خاص ،خدمت ،عقیده ،ایده سیاسی
و اجتماعی و  ...تغییراتی را که مورد نظرش
بوده اعمال نماید و به دنبال آن بازخورد
مورد انتظارش را دریافت نماید .در خصوص
کمپین تبلیغاتی نیز می توان چنین عنوان
کرد که « :کمپین تبلیغاتی ،مجموعه برنامه
های مستقل و هماهنگ تبلیغاتی است که با
استفاده از رسانه های خاص چاپی ،صوتی و
تصویری ،و روابط عمومی یکپارچه ،به تبلیغ
یک کاال یا خدمت ،و یا بنگاه اقتصادی
خاصی بپردازد که محتوا و مضمونی
مشترک داشته باشند و در یک بازه زمانی
مشخص و بودجه ای از پیش تعیین شده
به اهداف کمی و کیفی معینی دست یابند.

منابع:
 .1پاکبــاز ،روئیــن ( ،)1378دایــره املعــارف هــر - ،تهـران  ،فرهنــگ
معارص.
 .2گشــایش  ،فرهــاد ( ،)1392تاریــخ هــر ایـران و جهــان  ،تهـران
 ،مارلیــک1392 ،
 .4الودن ،کنــت ،)1380( ،فــن آوری اطالعــات  ،کنــت ســی .الودن،
جیــن پــی .الودن ،ترجمــه حمیــد محســنی  ،ته ـران  ،نــر کتابــدار،
1380
 .5احمدی ،بابک ( ،)1374حقیقت و زیبایی ( درسهای فلسفه
هرن) ،چاپ  ، 1387 ،15تهران  ،نرش مرکز.
 .6آقاخانی ،حمید؛ منتظری رودبارکی ،احمد ( ،)1386مبانی
هرنهای تجسمی ،تهران؛ دانشگاه پیام نور.
 .7تولستوی ،لئون ( ،)1350هرن چیست ،کاوه دهگان ،تهران ،سپهر.
 .8چاوست ،سیمور و هلر ،استیون ( ،)1387سبک های گرافیک،
مهگان فرهنگ و لیال کسائی ،تهران ،مارلیک.
 .9مثقالی ،فرشید ( ،)1386دیزاین ،حرفه :هرنمند5-2 ،19 ،
 .10بخشی ،حسین و دوستی ،نوشین( ،)1395بررسی نقش گرافیک
در فرهنگ عمومی ،چیدمان129-124 ،13 ،
 .11وبسایت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
www.graphiciran.com
 .12صادقیان ،پارسا ،مفهوم دیزاین در طراحی گرافیک
www.arti.ir
 .13گــروه طراحــی و چــاپ صدبــرگ ( ،)1395طراحــی گرافیــک
چیســت؟ تعریــف عمومــی طراحــی گرافیــک و شــاخه هایــش
http://www.100barg.com
 .14تاریخچه گرافیک در جهان ،باشگاه خربنگاران جوان،
http://www.yjc.ir/fa/news/4818468
 .15کمپین تبلیغاتی چیست؟ https://hormond.com
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عدسی ها و ساختار فیزیکی و ارتباط آن با نور و عکاسی

عدسی ها همانند آیینه ها داری تصاویر
حقیقی و مجازی می باشند این تصاویر
از پرتو های هم گرا شونده و واگرا شونده
بازتابی ایجاد می شود.
بر خالف آیینه ها در عدسی ها عبور نور
نیز مطرح می باشد وتصاویر ممکن است در
پشت و جلوی عدسی شکل گیرد.
عدسی هایی که ضخامت قسمت های
کناریش بزرگتر باشد ،پرتو های موازی را
هم گرا می کند و عدسی محدب نام دارد،
که دارای فاصله کانونی مثبت می باشد.
برخالف ایینه دارای دو کانون در
فضاهای جلو و پشت عدسی می باشد،
عدسی هایی که ضخامت های قسمت
محوری انها کمتر از ضخامت کناری انها
باشد،پرتوهای موازی را از هم باز میکند و
دارای فاصله ی کانونی منفی است و عدسی
مقعر نام دارد،که اینها نیز دارای دو نقطه
کانونی در فضای جسم و تصویر هستند.
انواع عدسی
عدسی محدب (کوژ) عدسی هایی که
نور را هم گرا می کند و جهت تصویرسازی
حقیقی و نیز همگرا نمودن پرتوهای تابشی
از نقاط دور مانند پرتو های ستارگان مورد
استفاده قرار می.گیرد.

عدسی مقعر (کاو)
این عدسی ها نور را واگرا می کنند و جهت واگرا
نمودن نور ها مورد استفاده قرار می گیرد.
قواعد نحوه رسم پرتوها در عدسی ها اکثر قواعد
همانند آیینه هاست و در حالت کلی که عمده ترین
انها که پرتو های خاصی را شامل می شوند عبارتند
از:
-1یک پرتو موازی با محور نوری و بعد از برخورد
به عدسی و عبور از نقطه کانون می گذرد که فاصله
ان از راس عدسی  Fاست.
-2پرتو های عبوری از کانون عدسی و بعد از
شکست در ان به موازات محور نوری خواهد بود
-3پرتو ی نوری عبوری از عدسی بدون شکست
از ان رد می شود.
-4همواره شی نوری در سمت چپ عدسی قرار
داده می شود و نور از چپ به راست در عدسی می
تابد و در عدسی ها برعکس ایینه ها ردیابی پرتویی
برای نور عبوری صورت می گیرد
-5فضای سمت چپ عدسی فضای جسم و
می
فضای سمت راست عدسی فضای تصویر
باشد که جسم موجود سمت چپ جسم حقیقی و
جسم موجود در سمت راست فضای تصویر جسم
مجازی گویند که وجور خارجی نداردو نیز تصویر
در فضای تصویر حقیقی و تصویر در فضای جسم
مجازی می باشد.
عدسی های مرکب
- ۱عدسی های کوژ ( تخت) :آنچنان عدسی
است که یک طرف ان کوژ و یک طرف آن تخت
می باشد.
- ۲عدسی ( دو کوژ ) :آنچنان عدسی است که
هر دو طرف آن کوژ می باشد.
 -۳عدسی( هاللی ) :آنچنان عدسی است که یک
طرف ان کوژ و طرف دیگرش کاو می باشد.
 -۴عدسی (تخت) کاو :آنچنان عدسی است که
یک طرف ان کاو وطرف دیگر ان تخت باشد.
- ۵عدسی دو کاو :آنچنان عدسی است که هر دو
طرف ان کاو باشد.
 -۶عدسی هاللی :آنچنان عدسی است که یک
طرف ان کوژ و طرف دیگر ان کاو باشد عدسی های
هاللی دو نوع هستند ؛یکی آن عدسی که کناره
هایش نازک و مرکزش ضخیم است و دیگری دارای
کناره های ضخیم و مرکز نازکی می باشد یعنی اولی
خاصیت هم گرایی و دومی خاصیت واگرایی نور را
دارد.
دستگاهای نوری شامل عدسی ها
اکثر دستگاه های نوری شامل دو عدسی می

باشند که یکی را نور اول به ان می تابد و در ورودی
دستگاه کار گذاشته می شود عدسی شیء ورودی را
که در خروجی دستگاه قرار دارد و نور از ان خارج می
شود عدسی چشمی می گویند .از جمله این دستگاه
ها میکروسکوپ نوری ،زیردریایی ،میکروسکوپ
پوالریزان ،دوربین های دو چشمی ،دوربین ها ،انواع
عینک ها و ...را می توان نام برد.
عیوب عدسی ها
عدسی ها به لحاظ داشتن ضخامت زیاد به
نا خالصی ها دارای سیستم خاصی می باشند که
عوجاج ایجاد میکند و وضوح تصویر حاصل از دستگاه
نوری را بهم می زند و از جمله این ابیراه ها عبارتند
از :
 .1ابیراهی رنگی :عالوه بر بهم زدن وضوح تصویر
رنگ ان را بهم میزند و تا حدی ان را از حالت طبیعی
خارج می کند که این هم به دو دسته ابیراهه طولی و
عرضی تقسیم می شود.
 .۲ابیراهی اعوجاج :به تصویر هندسی واقعی خود
را پیدا نمی کند وقسمت های مختلف عدسی که
دارای ضخامت های متفاوت است در میزان انحراف
پرتو های تابشی به یک مقدار عمل نمی کند و
انحراف یک نواخت نبوده و تصویر از وضوح می افتد
که این ابیراهی نیز به دو دسته اعوجاج بشکه ای و
اعوجاج بالشی تقسیم می شود.
برخی ابیراهی های دیگری مانند ابیراهی کروی
که انحراف پرتو از کانون عدسی را سبب می شود
وجود دارند که به وسیله ساخت عدسی های مرکب
با هندسه ویژه این ابیراهی ها اصالح می شود.
عدسی های غیر کروی برخی از دستگاه های
اوپتیکی که به لحاظ محدودیت در طراحی وسایر
محدویت ها و نهایت دستگاه عدسی ها عدسی های
غیر کروی را الزم دارند که در جهت ایفای نقش در
آن سیستم ها ساخته شده اند.
عدسی محدب هر گاه یک دسته پرتو را به
صورت موازی بر سطح یک عدسی بتابانیم و پرتو ها
بعد از شکست و عبور از عدسی در طرف دیگر آن
به هم دیگر نزدیک شده و به اصطالح هم گرا شوند
عدسی محدب یا هم گرا می گویند.
قبل از اینکه از ویژگی های عدسی های محدب
و مقعر صحبت کنیم بار ها دیده ایم بشر با استفاده
از یک ذره بین می تواند آتش روشن کند یا پیر مرد
ها برای خواندن قرآن های با خطوط ریز از ذره بین
استفاده می کنند همچنین مادر بزرگ ها همه اینها
نوعی عدسی محدب است مثال در مورد اول باید سه
مدل عدسی پرتو های خورشید در یک نقطه در یک
کاغذ یا چیز قابل اشتعال متمرکز می گردد و به این

طریق دمای این نقطه باال رفته و لحظه ای فرا می
رسد که ان ماده یا کاغذ آتش می گیرد .بنابراین می
توان گفت که خصوصیت بارز این نوع عدسی ها هم
گرا کردن یا جمع کردن پرتو ها در یک نقطه است
در عدسی های هم گرا لبه های آن نازک تر از وسط
ان هستند و به طور معمول برای کاربرد های مختلف
شکل های گوناگون کاو و کوژ تخت و هاللی هم گرا
ساخته می شوند.
ویژگی های عدسی های محدب محور اصلی
در حالت کلی عدسی از دو سطح کروی تشکیل
شده است که هر کدام از این سطوح قسمتی از سطح
یک کره ی کامل است خطی که مراکزاین کره را به
هم وصل می کند محور اصلی نام دارد .نقطه میانی
عدسی را که روی محور عدسی قرار دارد مرکز نوری
می گویند.
اگر به وسیله ی چراغ یا هر وسیله ی دیگری یک
پرتوی نورا را بر مرکز نوری عدسی بتابانیم مالحضه
می کنیم که پرتو بدون انحراف از مسیر اولیه از طرف
دیگر عدسی خارج می شود
کانون عدسی محدب
هرگاه یک دسته پرتو موازی بر محور اصلی بر
سطح عدسی بتابانیم پرتوها بعد از شکست در عدسی
و عبور از ان در طرف دیگر در یک نقطه روی محور
اصلی هم دیگر را قطع می کنند این نقطه را فاصله
کانونی عدسی محدب می گویند .بدیهی است که
عدسی باید دارای دو کانون باشد .چون از هر دوطرف
می توان پرتو هارا بر سطح ان تابانید .فاصله این نقطه
تا عدسی را فاصله کانونی گویند .در عدسی های
محدب فاصله کانونی را مثبت فرض می کنند
تشکیل تصویر در عدسی های محدب
فرض کنیم به عنوان مثال یه عدد شمع روشن
عمود بر محور اصلی و به فاصله معینی خارج از ان
قرار داردحال اگر از انتهای شمع خطی به صورت
موازی بامحور عدسی بر سطح آن رسم کنیم؛ این
خط با فرض اینکه بیانگر یک پرتو نوری است؛ باید
بعد از عدسی در طرف دیگرآن از کانون بگذرد .حال
خط دوم را بر مرکز نوری عدسی می تابانیم.بدیهی
است که پرتو؛ پرتوی اولیه را در یک نقطه قطع می
کند.حال اگر از این نقطه عمودی بر سطح محور اصلی
رسم کنیم؛ آن خط حاصل بیانگر تصویر در عدسی
محدب خواهد بود.
خصوصیات تصویر در عدسی های محدب
 .1از آنجا در این نوع از عدسی ها تصویر؛ پرتوهی
شکسته شده؛ در طرف دیگر ان تشکیل می شود؛ لذا
تصویر آن مجازی خواهد بود .بدیهی است اگر جسم
در فاصله بین کانون عدسی قرار گیرد؛ در این صورت
تصویر مجازی خواهد بود .بنابراین برای داشتن تصویر
حقیقی باید جسم در فاصله بزرگتر از فاصله کانون
قرار داشته باشد.
 .۲اگر جسم در روی کانون قرار گیرد؛ در
این صورت پرتوهای شکسته شده هم دیگر را در
هیچنقطه قطع نمی کنند .اصطالحا گفته می شود
که تصویر در بینهایت تشکیل می گردد.بدیهی است
که جسم در بینهایت تشکیل شود؛ تصویر آنروی
کانون خواهد بود.
 .۳اگر جسم در فاصله کوچکتر از کانونی قرار
داشته باشد؛ تصویر جسم عالوه بر مجازی بودن
مستقیم خواهد بود.اگرفاصله جسم از عدسی بزرگتر
از فاصله کانونی باشد؛در این صورت تصویر حقیقی
بوده ولی وارونه خواهد شد.
 .۴اگر جسم فاصله کوچکتر از فاصله کانون واقع
باشد؛ در این صورت اندازه تصویر کوچکتر از خود
جسم خواهد بود ولذا عدسی خاصیت ذره بینی
نخواهد داشت.اما اگر فاصله جسم از عدسی بزرگتر از

فاصله کانونی باشد؛در این صورت اندازه تصویر بزرگتر
خواهد بود و نقش ذره بین را خواهد داشت.
عدسی ضخیم
از ترکیب دو دیوپتر کروی-تخت یک عدسی
تشکیل می شود.اگر فاصله دودیوپتر تشکیل دهنده
عدسی قابل مقایسه با فواصل کانونی دیوپتر ها شود؛
عدسی را عدسی ضخیم می گوییم.
وقتی که نتوان ضخامت عدسی را در مقایسه
با فاصله کانونی را کوچک گرفت؛در این صورت با
روابطی در مورد عدسی های نازک می شود؛قابل
استفاده نیستند چنین عدسی هایی را عدسی ضخیم
می گویند .این اصطالح نه تنها درباره یک عدسی
همگن سطح کروی باجدایی نسبتا زیاد بکارمی رود؛
بلکه هرگونه سطوح هم محور در نقش یک دستگاه
واحد نیز عدسی ضخیم است.بنابرین ممکن است
یکعدسی ضخیم از چند عدسی نازک ممکن است
با هم در تماس بوده یا از هم جدا باشند؛درست شده
باشد.
مشخصات عدسی ضخیم
محور اصلی
محور اصلی خط مستقیمی است کهمراکز سطوح
کروی طرفین عدسی ضخیم را به هم وصل می کند.
کانون عدسی
اگر پرتویی به موازات محور اصلی بتابانیم؛بعد
از شکست و عبور از عدسی ها خود پرتو یا امتداد
آن هر جا که محور اصلی را قطع کند ان نقطه را
کانون عدسی می گویند .درحالی که خود پرتوها بعد
از خروج ازعدسی ها محور اصلی را قطع کنند ؛در
این صورت کانون حقیقی است .در حالت دوم امتداد
پرتوها خروجی محور اصلی را قطع کند؛ کانون
مجازی خواهد بود.
کانون شیء و تصویری
کانون شی ءنقطه ای است بر روی محور اصلی که
اگر نوری از آن نقطه بر مجموع و سطوح کروی بتابد
نور بعد از خروج از سیستم موازی محور اصلی خواهد
بود .برای مشخص کردن این نقطه باید نوری از
خروجی سیستم به موازات محور اصلی بر آن بتابانیم
.با در نظر گرفتن این که در این حالت پرتو نور ها
عوض شده شکست پرتو را در مجموع مختلف تعقیب
می کنیم تا نور از سیستم خارج شود.
این نور خود یا امتدادش هر جا محور اصلی را
قطع کند این نقطه کانون شیء حقیقی یا مجازی
سیستم خواهد بود.
اگه کانون در فضای شی ءعدسی قرار گیرد آن را
کانون شی می گویند کانون در دو طرف دیگر کانون
تصویری خواهد بود.
صفحات کانونی :اگر صفحه عمودی را در کانون
های شیء و تصویری بر محور اصلی عدسی رسم
کنیم صفحات کانونی آن عدسی تشکیل خواهد شد.
نقاط اصلی و صفحات اصلی
اگر پرتویی به موازات محور اصلی بر سطوح
عدسی بتابانیم در این صورت پرتو نور بعد از شکست
در داخل سیستم خارج می شود.حاال اگر امتداد پرتو
موازی با محور اصلی را در داخل سیستم ادامه دهیم

این خط امتداد پرتو خروجی را در نقطه ای قطع
می کند در این نقطه صفحه عمودی بر محور اصلی
عدسی رسم می کنیم آنرا صفحه اصلی تصویر می
گویند.نقطه تقاطع این صفحه و محور اصلی را نقطه
اصلی تصویر می گویند.
عدسی نازک
به یک عدسی که از ترکیب دو دیوپتر حاصل
می شود؛زمانی عدسی نازک گفته می شود که
فاصله دو دیوپتر را تشکیل دهنده ان بسیار کوچک(
تقریبا صفر باشد)عدسی نازک را به صورت عدسی
ای تعریف کرد که ضخامت آن در مقایسه با فواصلی
که به خواص نوری آن مربوط هستند؛کوچک باشد.
از جمله این خواص نوری میتوان به شعاع انحنای
سطوح کروی؛فواصل کانونی وفاصله های جسم و
تصویر اشاره کرد.
ویژگی های عدسی نازک
عدسی نازک می تواند به صورتی ساخته شود که
هر دو طرف آن محدب باشد ویا ممکن است از طرفی
مقعر باشد؛در هر دو حالت باید شرط گفته شده در
تعریف عدسی تحقق یافته باشد.در هر حالت عدسی
نازک دارای خصوصیات زیر است:
محور اصلی و مرکز عدسی
محور اصلی خط مستقیمی است که از مرکز
عدسی که مرکز نوری نامیده می شود عبور می کند
و بر سطوحکروی عمود است.
هر سطحیکه از عدسی می توان به صورت
قسمتی از صفحه کره در نظر گرفت.بنابر این هر
طرف عدسی دارای یک مرکز خواهد بود.این نقطه را
با حرف  Cنشان داده و مرکز عدسی می نامند.
کانون عدسی
هرگاه پرتو های موازی با محور اصلی بر روی
سطحی از سطح عدسی بتابد؛این پرتو ها درعدسی
های همگرا(محدب)بعد از شکست گذر ازوعدسی
در یک نقطه به هممی رسند و همگرا می شوند.
این نقطه را کانون عدسی می گویند.در عدسی
های واگرا(مقعر)نیزپرتوها بعد از شکست و عبور از
عدسی از هم دور شده و واگرا می شوند.اما اگر
امتداد های اولیه این پرتوها را رسم کنیم؛ دریک
نقطه به هم می رسند که به این نقطه کانون می
گویند.
تشکیل تصویر در عدسی نازک
وقتی جسمی را در یک طرف عدسی و دورتر
از کانون قرار دهیم؛تصویری از آن درطرف دیگر به
دست می آید.چنانچه جسم به طرف کانون اول
حرکت داده شود؛ تصویر از کانون دوم دور تر و
بزرگتر خواهد شد و چنانچه جسم را از کانون اول
دور کنیم؛تصویر به کانون دوم نزدیک شده و اندازه
ان کوچکتر می شود.
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فرهنــگ ایـرانـی

تح
عاطفه اف ی

فرهنگی شدن
فرهنگی شدن در حقیقت
هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط
و خصوصیات فرهنگی است و معموال
به دو صورت ممکن است واقع شود:
•به صورت طبیعی و تدریجی که
همان رشد افراد در داخل شرایط
فرهنگی خاص است.
•به صورت تالقی دو فرهنگ که
به طرق مختلف ممکن است صورت
گیرد.
فرهنگ در برگیرنده تمام مواردی
است که ما از مردم دیگر می آموزیم
و تقریبا اعمال انسان مستقیم و یا
غیرمستقیم از فرهنگ ناشی می شود
و تحت نفوذ آن است.

عوامل شکل گیری فرهنگ ایران
برخی از عوامل بنیادین شکل گرفتن
فرهنگ ایران به شرح زیر است:
•امپراتوری پارسیان (هخامنشیان):
به پادشاهی رسیدن پارسیها و دودمان
هخامنشی یکی از رخدادهای برجسته
تاریخ باستان است .ایشان دولتی ساختند
که دنیای باستان را به استثنای دو سوم
یونان ،تحت فرمان خود درآورد .شاهنشاهی
هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ
جهان میدانند .پذیرش و بردباری دینی از
ویژگیهای شاهنشاهی هخامنشی بهشمار
میرفت.
ایرانیان به اطفال خود از سن پنج سالگی
تا بیست سالگی فقط سه چیز می آموختند:
سواری و تیر اندازی و راستگویی .مغان و
آموزگاران به کودکان خود می آموختند
که دروغ نگویند ،وام نستانند ،بدکاری و
ستمگری روا ندارند ،میهن خود را دوست
بدارند ،وفادار و مردم دوست باشند و می
خواره و شکمباره ،گدامنش و هرزه داری
و ژولیده و چرکین ،بار نیایند .به آنان یاد
می دادند که احترام پدر و مادر خود را نگه
دارند و می گفتند که هرگز هیچ پارسی،
پدر و مادر خود را نکشته است ...
شاهنشاهی ساسانیان :در دوره
•دوران
ِ
ساسانيان ،ظاهرا دين زرتشت رسميت پيدا
نموده بود و آداب و رسوم آن در زندگى و
مرگ اجرا مى شد ولى در عين حال اعتقاد
به تثليث ،اهورامزدا ،مهر و آناهيتا همچون
گذشته ،در ميان باالترين طبقات تا پايين
ترين آن ها رواج داشته است.
•حمله اعراب به ایران :فتح ایران به
دست مسلمانان به مجموعه حمالتی به
امپراتوری ساسانی در قرن هفتم میالدی
اشاره دارد که از سال  ۶۳۳میالدی در زمان
خالفت ابوبکر شروع شد و در زمان عمر به
اوج خود رسید و در نهایت در زمان عثمان
منتهی به سقوط کامل دولت ساسانی و
کشته شدن یزدگرد سوم ،آخرین پادشاه
ساسانیان گردید .این حمالت باعث افزوده
شدن ایران به قلمرو خالفت اسالمی شد.
فتح ایران سرآغاز فرایند تدریجی
گرویدن ایرانیان به اسالم بود که چندین
قرن طول کشید .از میان حملههایی که

اقوام دور و نزدیک در طول تاریخ به خاک
ایران کردهاند ،حمله اعراب بیشترین تأثیر
را بر ایران گذاشته است .ادوارد براون
مینویسد «:به هیچ وجه صحیح نیست
که گفته شود دو یا سه قرن پس از فتح
ایران توسط مسلمانان ،صفحه خالی در
فعالیت علمی مردم آن بودهاست .بر عکس،
این دوره زمان به هم آمیختن کهنه و نو،
دگردیسی قالبها و فرا کوچ نظر گاهها بود؛
ولی مطلقا دوره رکود و مرگ نبود .از نظر
سیاسی ،درست است که ایران استقالل
ملی خود را برای مدتی از دست داد و به
امپراتوری بزرگ مسلمانان پیوست ولی در
میدان علم به برتریای رسید که شایسته
زیرکی و قابلیت مردم آن بود .اگر نقش
ایرانیان را از آنچه که به نام علوم عربی
نامیده میشود تفریق کنیم ،بهترین قسمت
آن رفتهاست».
•نقش خاندانها در فرهنگ قاجاریه:
خاندان قائم مقام فراهانی برای شعرا،
نثرنویسان ،نقاشان و معماران نقش پرورنده
داشت .خاندان معیرالممالک مخصوصاً
دوستعلیخان نظامالدوله در اواخر دوران
فتحعلی شاه و اوایل دوره ناصرالدینشاه
نقش عمدهای در پیدایش نوعی معماری
که پیوندی بین معماری بومی و فرنگی
بود ،داشت .رهی معیری ،شاعر و ترانهسرای
معاصر ،از بازماندگان این خاندان هنری
است .این خاندان همچنین در فرهنگ
غذایی ایران نیز تأثیرات بسزایی داشتند و
گوجهفرنگی را برای اولین بار در مزرعهای
که محوطه فرودگاه مهرآباد کنونی است
پرورش دادند .نقاشان معروفی مانند
کمالالملک و صنیعالملک در خانواده
غفاری کاشانی پرورش یافتند و فرخ غفاری
از این خاندان هم نقش عمدهای در پیدایش
جشن هنر و سینمای ایران پیش از انقالب
داشتهاست.
قومیت های گوناگون و تاثیر شگرف آنها
بر فرهنگ ایرانی
وجود قومیت های گوناگون در ایران
نظیر فارسی زبانان ،کرد ،بلوچ ،مازندرانی،
گیلک ،لر ،تالشی ،باصری ،تات ،گرجیهای
ایران ،ارمنیهای ایران ،آذربایجانی،
قشقایی ،شاهسون ،ترکمن ،افشار ،قاجار،
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بیات ،بنی تمیم و خاوری همواره یکی
از ارکان های اصلی تشکیل فرهنگ های
اصیل و ناب در ایران بوده است.
•فرهنگ آذری :با آمدن اقوام آریایی به
فالت ایران ،اقوام بومی آذربایجان با ایشان
آمیخته شدند و در یک اتحاد ،پادشاهی
ماد را به وجود آوردند .از آن تاریخ به بعد
آذربایجان قسمتی از ایران بود و پس از
حمله اعراب به ایران در قرن های ابتدایی
ورود اسالم به ایران آذربایجان از کانون
های عمده مقاومت وشورش ایرانیان در
برابر اعراب بود .از حدود قرن پنجم هجری
به بعد ،حوادث متناوب یکی بعد از دیگری
آذربایجان را آماج تهاجمات پیاپی قرار داد.
بعد از سلجوقیان ،دوره سلسله جنبانی
ترکان آتابای یا اتابکان ،آغاز و با نفوذ این
اقوام و گسترش زبان ترکی ،سیطره زبان
آذری که بازمانده و متحول شده زبان مادها
بود ،محدود و رفته رفته رو به کاهش نهاد.
با ادامه تسلط ترکان در دوران اتابکان باز
هم عده ترکها در سرزمین آذربایجان
فزونی یافت و در نتیجه زبان ترکی رونق
بیشتری گرفت .در دوران مغولها که
بیشتر سربازان آنان ترک بودند ،آذربایجان
را تختگاه خود قرار دادند و بنابراین به نفوذ
ترکان افزوده شد.
•زبان و فرهنگ کردی :بیشتر تاریخ
شناسان پر آوازه براین باورند که کردهای
امروز نوادگان مادهای دیروزند .این نکته
که که زبان کردی بازمانده زبان ماد
است و کردهای امروزی هم استمراری از
مادهای باستان هستند تا زمانی که زبان
مادی بدرستی شناخته نشده ،کماکان
یک فرضیه باقی میماند .آیینهای ایرانی،
مانند نوروز ،مهرگان و سده میان کردان
با شکوه بیمانندی برپا میگردد .موسیقی
کردی بخش بزرگی از موسیقی فعلی ایران
را تشکیل میدهد و بسیاری از مشهورترین
خواننده ها و گروههای موسیقی سنتی
داخل ایران ،از کردستان میباشند.
فرهنگ اسالمی
در دوره اسالمی در این عصر طالیی و
درخشان ،فرهنگ و تمدن اسالمی مطرح
شد و چنان با مسلمانی درآمیخت که جدا
کردن آنها از یکدیگر غیر ممکن بود؛ حتی
آداب و رسوم کهنی مانند عید نوروز با
توجه به باورهای مذهبی بهبود یافت .در
مقطع تاریخی ،دانشمندان و اندیشه
این
ِ
مندان به تدوین انواع علوم اسالمی و غیر
آن پرداختند و در ساخت تمدن اسالمی
نقش بارزی را ایفا کردند .مردم به برکت
چنین فرهنگی در برابر استبداد شاهان
و تهاجم اقوام وحشی مقاومت کردند و
ادبیات ایرانی وجهه ای دینی و اخالقی

به خود گرفت .استفاده از خطِ عربی در
همان قرون نخستین اسالم ،زبان و فرهنگ
مردم ایران را به دین اسالم نزدیکتر کرد.
این پیون ِد خجسته ،اندیشة ایران اسالمی را
استوار ساخت.
نقش فرهنگ در اقتدار ملی
نقش فرهنگ در ایجاد قدرت ،ناشی از
داشتن روحیه عملگرایی و توجه بیشتر به
بعد عملی نظریات و تئوری ها است .اگر
به این دانستنی ها عمل نشود ،نمی توان
آن را فرهنگی کامل و غنی دانست ،بلکه
فرهنگی بی ریشه و سست و شکننده است.
فرهنگ تنها حرف نیست ،بلکه عمل است.
باید دانست که یکی از مهم ترین و اصلی
ترین ابزارهای حفظ نظام ها و بالطبع،
پویایی اقتدار ملی آن ها فرهنگ است.
چرا که عناصر متفاوت هر اجتماع و نظام
سیاسی ،از طریق بستر فرهنگ به یکدیگر
پیوند خورده و منسجم می گردند.
فرهنگ غنی ایران در دست تغییر
در طول تاریخ ،ایران به روش های
گوناگون مورد تاخت و تاز قرار گرفت
ولی همچنان ایران باقی ماند و به فعالیت
های خود تحت عنوان یک کشور مستقل
ادامه داد .این امر موجب شد که کشور
های سلطه طلب به دنبال راهی دیگر
برای تسلط بر ایران بگردند و متاسفانه با
پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر بهترین
راه حل را در دست دارند و آن تغییر طرز
تفکر افراد جامعه و به خصوص جدیدترین
نسل ها می باشد .از جمله عوامل مخرب
فرهنگ ایرانی می توان به موارد زیر اشاره
کرد:
•ترویج خشونت :به خوبی روشن است
که هویت هر اجتماعی بر پایه شخصیت
افراد بویژه نوجوانان و جوانانش شکل می
گیرد و هر مقدار افراد جامعه مبتال به
صفات خشونت بار باشند ،آن جامعه دارای
نا آرامی ها و عدم امنیت بیشتری است.
به جرأت می توان گفت دیدن فیلم ها و
اکشن های خشونت بار به خصوص از نوع
هالیوودی ،بازی های رایانه ای و  ...تأثیرات
بسیاری در تحقق این وضعیت دارند.
•سست شدن بنیان خانواده :خانواده
و افراد آن ،سهمی بسزا در شکل گیری
فرهنگ جامعه دارند که توجه به این امر
مهم در جوامع اسالمی ،منجر به شکل
گیری و تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی می
گردد .اما دشمن که به خوبی به اهمیت این
کانون پر مهر پی برده است ،در جهت عفت
زدایی از جوامع دینی و اسالمی دست به
تدوین و انتشار فیلم ها و تصاویر مستهجن
نموده تا با تبلیغات گسترده ،دامان همه
افراد جامعه را بگیرد و دین گریزی ،هرزگی

و برهنگی را جایگزین نماید.
•تاثیرات منفی فرهنگ های بیگانه بر
فرهنگ ایرانی :از دیگر تالش های شبکه
های ماهواره ای ،ایجاد فرهنگ جایگزین به
جای فرهنگ ایرانی  -اسالمی و ارائه سبک
زندگی به مدل غربی و یا الگوهای شرقی
نزدیک به غرب می باشد .نشان دادن جلوه
خرافی از دین ،یکی از نمودهای این شیوه
جهت تغییر الگوی فرهنگی جامعه می باشد
که در این الگو افراد ضمن حفظ وابستگی
های دینی و اعتقادی ،با دین و فرهنگ
اصیل فاصله گرفته و بیگانه می شوند.
تاثیر فرهنگ ایران بر سایر کشورها
در تمام کشور های افغانستان،
تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان،
جمهوری آذربایجان و حتی ارمنستان
و گرجستان و همچنین کردهای عراق و
ترکیه و پاکستان کم و بیش فرهنگ ایران
به چشم می خورد .نمونه هایی از آنها
عبارتند از:
•سرود ملی پاکستان به زبان پارسی
است.
•نوروز از جشنهای باستانی ایرانیان
است که امروزه در محدوده جغرافیایی
فالت ایران یعنی کشور های نام برده در
روز اول فروردین ( ۲۱مارچ) هرسال برگزار
میشود .همچنین این جشن در زنگبار واقع
در آفریقای شرقی که در قدیم سکونتگاه
ایرانیان مهاجر بوده است ،رواج دارد.
•فارسی یا پارسی زبان رسمی کشور
ایران و تاجیکستان و یکی از زبانهای
رسمی کشور افغانستان است .در ایران
نزدیک به  ۷۰میلیون نفر ،در افغانستان ۲۰
میلیون نفر ،در تاجیکستان  ۵میلیون نفر و
در ازبکستان حدود  ۷میلیون نفر سخنور
دارد .زبان فارسی گویشورانی نیز در
هندوستان و پاکستان دارد .در مجموع می
توان شمار فارسیدانان جهان را پیرامون
 ۱۱۰میلیون نفر برآورد کرد.
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ضرورت کاربست کارآفرینی در حوزه تجاری سازی
فرهنگ و هنر

وقتی صحبت از کارآفرینی
و تجاری سازی مطرح می شود
بسیاری تصور می کنند که االن
وقت آن است که به سراغ صنعت و
کشاورزی رفته و در آن بخش تحول
و توسعه ایجاد کرد .اما می دانیم که
فرهنگ هر جامعه ای تاثیر به سزایی
در توسعه کار آفرینی دارد چرا که
کار آفرینی بخش از جامعه ای است
که مجموعه ارزش ها ،نگرش ها،
هنجارها و رفتارها در همان جامعه
وجود دارد .لذا کار آفرینی هم
بخشی از فرهنگ حاکم بر جامعه
است و بر پایه آن شکل می گیرد.

ژوزف مک گوامیر (1964م) ،نقش
کارآفرینی در جوامع مختلف را با توجه به
تنوع فرهنگی متفاوت می داند و به نظر
وی منابع طبیعی و سرمایه نقدی ممکن
است یکسان باشند اما آنچه در درک تفاوت
رفتار مورد توجه قرار دارد عواملی چون
عقاید اجتماعی ،هنجار ها ،پاداش رفتار ها،
آرمان های فردی و ملی و مکتب های دینی
است1.
بنابراین اگر چه کارآفرینان ،ارزش ها و
باورهایی متمایز از افراد جامعه دارند ولی
فرهنگ کارآفرینی متاثر از فرهنگ حاکم
بر جامعه خواهد بود .در جامعه ای که کار،
اشتغال ،تولید ،دارای بار ارزشی و فرهنگی
باشند ،کارآفرینی زمینه بیشتری برای
توسعه و کاربست در مقوله های دیگری
دارد که شاید تصورش برای بسیاری از
انسان ها دشوار است .در این میان نقش
مدیران و مسئولین و آموزش دهندگان
در شناسایی ظرفیت ها ،پتانسیل ها،
استعدادهای افراد کارآفرینی از میان منابع
انسانی جامعه بسیار حائز اهمیت است.
چراکه منابع انسانی در مقولی کارآفرینی
نقش عمده ای ایفاد می کنند .پروفسور
هاربیسون از اساتید برجسته و نظریه پرداز
دانشگاه پرینستون آمریکا بر این باور است
که « :منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت
ها را تشکیل می دهند .سرمایه و منابع
طبیعی عامل تغییر هستند در حالیکه
انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه
ها را متراکم ساخته ،از منابع طبیعی بهره
برداری می کنند .سازمان های اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه
ملی را به جلو می برند .واضح است،کشوری
که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را
توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو
موثری بهره برداری کند ،قادر نخواهد بود
هیچ چیز دیگری را توسعه ببخشد»2.
داشتن نگرش کار آفرینانه در میان
مسئولین ،مدیران ،آموزش دهندگان در
شناسایی نیرو های خالق و نوآور و سوق
آنها به سوی کارآفرینی بسیار موثر است.
پروفسور لسترتارد ،3کارشناسی برجسته
مسایل اقتصاد جهانی می گوید « :سازمانها
 .1اکربی،کرامت اله()1390توسعه کار آفرینی ص 277
 .2تودارو ،مایکل ،توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ص .473
 .3از اقتصاددانان پست مدرنیسم که مبنای توسعه را منابع انسانی
می داند ،ایشان مشاور اقتصادی کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا
بوده است.

ده عادت روتین کارآفرینان موفق

یا نهادهایی که زیر سلطه مدیران ترسو
باشند ثروتمند نمی شوند .آنانی ثروتمند
می شوند که راه را بر شکوفایی انسان های
کاشف و نواندیش خود بگشایند».
لذا در جامه ای که کار ،ایجاد اشتغال
تولید دارای فضای ارزشی باشند و از سوی
دیگر نیروی انسانی نیز به عنوان عناصر
و روح آن جامعه تلقی شوند .مشوقین
کارآفرینی نیز گام های استوارتری برای
شناسایی افراد مستعد برخواهند داشت.
با نگاهی به زندگی کارآفرینان در می
یابیم که بسیاری از معرفی شدگان در
این زمینه غالبا در حوزه های صنعتی،
خدماتی و کشاورزی اند .شاید بندرت
می توان به نوشته هایی برخورد که به
معرفی کارآفرینان عرصه های فرهنگی و
هنری پرداخته است .این مهم حاکی از
آن است که بایستی به این مقوله نیز وارد
شده و فرهنگ کارآفرینی را به زمینه های
فرهنگی و هنری اضافه کرد .این اقدام نیاز
به تغییر نگرش و ایجاد دیدگاه نوین تحت
عنوان « تجاری سازی صنایع و مقوله های
فرهنگی و هنری» دارد.
کم نیستند کسانی که ضمن عالقه به
حوزه های فرهنگی یا هنری در این مقوله
ها سرمایه گزاری کرده یا سرمایه های
موجود را با نوآوری و ایده پردازی بکارمی
گیرند اما ناشناخته اند .از این شماره تالش
می شود که مطالبی را به حوزه کارآفرینی و
تجاری سازی مقوله های فرهنگی اختصاص
و ارائه دهیم.

منابع:
-1اکبری،کرامت اله ( )1390توسعه کارآفرینی تهران.
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
-2تودارو ،مایکل ( )1387توسعه اقتصادی در جهان
سوم .موسسه روزنامه اطالعات
-3جهانیان مهدی ( )1387کارآفرینی ،بنیاد زندگی،
بابل ،انتشارات رایانه
-4شاه حسینی .علی()1390کارآفرینی.تهران انتشارات
آتی ِژ
5. joseph kannampuzha, merie.(2017),
understanding and measuring social
enterprenearship. jyvukyla studies in
business and economics.

منبعwww.mehralborz.ac.ir :

منبع :مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای وپای فاوا www.ictstartups.ir -
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بررسی استانداردهای کیفیت آموزش گردشگري

ایجاد و کاربرد استاندارد های
کیفیت آموزش در مؤسسات
آموزشي ،یکی از عوامل کلیدی
در دستیابی به اهداف مورد نظر
در سند چشم انداز کشور بوده و
گام مهمی در راستای اثر بخشی و
کارایی نظام آموزشی است.
مقوله مدیریت کیفیت جامع
طی دو دهه گذشته توجه زیادی
در صنعت و علوم آکادمیک به خود
جلب کرده است .اغلب سازمان
هایی که اصول مدیریت کیفیت
جامع را در فعالیت های خود به
کار برده اند ازمزایای اجرای آن در
زمینه های مختلف بهره برده اند.
از دیدگاه دمینگ «کیفیت» ،پیش
بینی نیازهای آینده مشتریان است.
در واقع ،هدف اولیۀ یک سازمان
باید رسیدن به باالترین سطح
رضایت مشتریان باشد که به خودی
خود ،روند افزایش سود را به همراه
خواهد داشت( .بسترفیلد)1392،

از آنجاکه مدیریت کیفیت جامع کاربرد
گسترده ای دربخش های مختلف دارد ،در
چند سال اخیر توجه نظام های آموزشی
نیز به مدیریت کیفیت جامع و استفاده از
این رویکرد ،با استقبال فراوانی رو به رو
شده است .در ارتباط با آموزش و کیفیت
دو جنبه اصلی مطرح است :اولین جنبه
نشان می دهد که چگونه آموزش می تواند
به معرفی ،توسعه و حمایت فرآیند در حال
جریان مدیریت کیفیت جامع کمک کند،
جنبه دوم ،چگونه می توان به نتیجه رسید
که آموزش از کیفیت الزم برخوردار است.
بر این اساس آموزش یک بعد ضروری
فرآیند مدیریت کیفیت جامع به شمار می
رود .از طرف دیگر ،کیفیت آموزش نقش
تعیین کننده ای در توسعه منابع انسانی
و توسعه سازمانی ایفا می کند .آموزش با
کیفیت به چگونگی آموزش داللت دارد که
در این رابطه به منظور ارتقای کیفیت نظام
آموزش کارکنان می توان اصول مدیریت
کیفیت جامع را مبنا قرار داد( .فتوحی)1395،
مؤسسات و برنامه های آموزشی برای
اینکه مورد تأیید قرار گیرند و معتبر
شناخته شوند ،باید به (معیارهای قضاوت
صحیح) استاندارها ،دست پیدا کنند.
البته در شرایط حاضر که با سیستم
های آموزشی متنوعی روبه رو هستیم،
برگردان کیفیت آموزشی به استانداردها،
امری پیچیده و دشوار است ،لذا درتعریف
و سنجش استانداردها باید رویکردی پویا
اتخاذ کرد تا بتوان کیفیت مؤسسه یا برنامه
مورد ارزشیابی را به بهترین شکل با آنها
سنجید(.محمدی و همکاران)1386،
سیستم کیفیت آموزش گردشگری
شامل مواردی است که می بایست در
راستای ارج نهادن به گردشگر و افزایش
کارایی مدیریت آموزشی رعایت شود .شش
مورد در این زمینه وجود دارند که به شرح
زیر است:

1

کارفرمایان ( جامعه و صنعت )
مقصود سیستم کیفیت آموزش
گردشگری در این مورد  ،اطمینان یافتن از

کیفیت برنامه های آموزشی گردشگری  ،از
طریق ارزیابی برنامه آموزشی است .در این
ارزیابی آنچه مورد توجه است  ،اطمینان از
آن است که برنامه ی آموزشی  ،احتیاجات
کارفرمایان را در محیط اجتماعی-اقتصادی
که در آن توسعه می یابد  ،برآورده سازد.
دانشجو
مقصود سیستم کیفیت آموزش
گردشگری در این مورد ،اطمینان یافتن
از کیفیت برنامه های آموزشی گردشگری،
از طریق ارزیابی برنامه آموزشی و موسسه
ی آموزش گردشگری است .در این ارزیابی
آنچه حائز اهمیت است ،آن است که این
موسسه های آموزشی می بایست نگرشی
استراتژیک در قبال دانشجویان اتخاذ کنند.
دانشجویانی که به عنوان مصرف کننده
ی فوری محصوالت آموزشی هستند و
متحمل برخی ازهزینه ها به طور مستقیم
و بسیاری از هزینه ها به طور غیرمستقیم
هستند و در روند آموزشی مشارکت فعاالنه
ای دارند .تمامی فعالیت ها و عملکرد آنها
می بایست به عنوان مرجع به حساب آید.
برنامه ریزی آموزشی
مقصود سیستم کیفیت آموزش
گردشگری در این مورد ،اطمینان یافتن
از کیفیت برنامه های آموزشی گردشگری،
از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم
برنامه ریزی آموزشی است .سیستم برنامه
آموزشی می بایست محتوای سطح باالی
آموزشی را با روش های آموزشی مناسب
در هم آمیزد.
دانشکده
مقصود سیستم کیفیت آموزش
گردشگری در این مورد ،اطمینان یافتن از
کیفیت برنامه های آموزشی گردشگری ،از
طریق ارزیابی دانشکده هاست .آنچه مورد
توجه است آن است که معیارهای مطلوب
و کارآمدی به منظور تضمین آمادگی
کافی دانشکده برای توسعه دادن محتوای
آموزشی و روش آموزشی به کارگرفته
شوند.

TedQual .1

زیرساخت
می بایست در بستر زیرساختی توسعه
پیدا کنند که ایده آل ترین شرایط آموزش
را فراهم می کنند.
مدیریت
مقصود سیستم کیفیت آموزش
گردشگری در این مورد  ،اطمینان یافتن از
کیفیت برنامه های آموزشی گردشگری،از
طریق تایید کردن آن است که این برنامه
آموزشی ،شیوه ی مدیریتی کارآمدی
را درراستای دست یابی موفقیت آمیز
به اهداف آموزشی اتخاذ کرده است( .
)2003,ondon,E &paul.D

اولین قدم در راستای برپایی یک
سیستم گردشگری آموزشی  ،معرفی و به
کارگیری مدیریت کیفیت کلی 2براساس
شناسایی احتیاجات افرادی است که در
این سیستم حضور دارند .افرادی از قبیل
کارفرمایان ،دانش آموختگان و اساتید
دنشگاه مورد توجه هستند .قدم بعدی
تجزیه و تحلیل چگونگی برآورده شدن
این نیاز ها توسط این برنامه آموزشی و
طبقه بندی موارد ضروری کیفیت آموزشی
بر اساس اهمیتشان و اطمینان از مقرون
به صرفه بودن سرمایه گذاری در راستای
توسعه ی این موارد هستند.
بر اساس معیاری که توسط سازمان
جهانی گردشگری 3در سال  1995مطرح
شد  ،یک سیستم آموزشی گردشگری
می بایست به منظور تضمین صالحیت و
توانایی خود  ،موارد زیر را مورد نظر قرار
دهد:
• مطابق دادن مهارت های ارائه شده
در روند سیستم آموزشی با احتیاجات حائز
اهمیت در واقعیت.
( مصرف کننده های درونی و بیرونی)
• ارائه خدمات آموزشی در زمان مناسب
و به موقع  .برای مثال آموزش های ارائه
شده در زمانی دیرتر و یا زودتر از زمان
مورد نظر می تواند پیامدهای منفی را
ایجاد کند.
مقصود سیستم کیفیت آموزش
گردشگری در این مورد  ،اطمینان یافتن از
کیفیت برنامه های آموزشی گردشگری ،از
طریق بررسی فعالیت های برنامه آموزشی
است .به طوری که این برنامه های تضمین
کارآمد بودن در سطح فردی و در سطح
جمعی از طریق هم سو کردن اهداف
آموزشی نهاد های مختلف آموزشی.
• آگاه ساختن متقاضیان سیستم های
آموزشی با نتایجی که در واقعیت قابل
Total Quality Management .2
WTO .3

انتظار هستند و عدم اتکا به وعده های
دروغین که متعاقباً برآورده کردن آنها
بسیار دشوار خواهد بود.
• تضمین حداکثر کارآیی در سیستم
آموزشی از طریق بهینه سازی استفاده از
منابع.
• اقدام به بازرسی های رسمی و مداوم
سیستم های آموزشی که موجب برطرف
شدن کاستی های موجود در سیستم
آموزشی و به روزرسانی مداوم محتوای
آموزشی می شود.
باوم (1993م) در مدل خود برای
رویکردي یکپارچه یازده مولفه اي را ذکر
مي كند که نیاز به در نظر گرفتن در توسعه
برنامه های آموزش گردشگری قرار گرفته
دارند .این عناصر عبارتند از:
• دولت و مدیریت بخش عمومی
آموزش گردشگری
• بودجه آموزش بخش عمومی
گردشگری
• استانداردهای کیفیت و شرایط معادل
در آموزش گردشگری
• ارزیابی ملی  ،امتحانات و جوایز
• آموزش گردشگری در سطح مدارس
متوسطه
• آموزش مهارت های فنی و حرفه ای
گردشگری در سطح هنرستان
• نظارت و مدیریت آموزش گردشگری
• مراکز برتر در آموزش گردشگری
• استخدام ملی و انتخاب افرادي كه
داوطلبان برنامه هاي مطالعه درجهانگردی
هستند.
• آموزش معلمان برای گردشگری
• مرکز توسعه برنامه درسی برای
گردشگری
تغییرات در بازار گردشگری ،باعث
تقویت نیاز این صنعت برای آموزش حرفه
ای که واقعا منطبق با الزامات و خواسته
های این بخش است .این پدیده پایه ها،
دانشگاه ها ،انجمن ها ،اتحادیه ها ،کسب و
کارها و سازمان های بین المللی ،و غیره در
سراسر جهان جهت ایجاد و ارائه دوره های
تخصص در مناطق مختلف گردشگری در
سطوح پایه ،متوسط و پیشرفته را تشویق
کرده است .موسسات آموزشی به طور
فزاینده نیاز به ایجاد مشارکت با صنعت
شناخته شده دارند.
بخش مهمی از استانداردهای نظام
آموزشی مربوط به منابع انسانی است؛ یکی
ازعوامل پیشرفت و توسعه هر جامعه ای
اساسا منابع انسانی بوده است و چگونگی
استفادۀ بهینه از آن نقش مضاعف در توسعه
نظام اجتماعی خواهد داشت(.عباسی و

کاشانی )1394،در نتیجه ،قسمت اعظم
سرمایه گذاری ها ،معطوف به نیروی
انسانی می شود و آموزش می تواند مهم
ترین ابزاری باشد که به این منظور مورد
استفاده قرار می گیرد .ارزیابی دوره های
آموزشی برای شناسایی نقاط قوت ،ضعف
 ،فرصت ها و تهدیدهای این دوره هاالزم
است انجام اقدامات الزم بر اساس آن ها به
ارتقاء کیفیت این دوره ها و افزایش کارایی
سازمان می انجامد.
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