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در ماههای اخیر شیوع بیماری کووید  19در جهان بهطور
بیسابقهای تمامی ارکان و ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و برای اولین بار
در عصر حاضر ،یک اپیدمی توانست پیامدهای فرهنگی و
اجتماعی را به نسبت پیامدهای اقتصادی یا سیاسی بیشتر
متاثر سازد.
به نظر میرسد ،پیامدهای این بیماری دارای جنبه های
مثبت و منفی است  .برخی پیامدهای منفی آن از جمله ایجاد
گسست اجتماعی  ،افزایش فردگرایی و انزوای اجتماعی بیش
از پیش افراد جامعه را از هم دور کرده و روابط را بیشتر از
گذشته حسابگرانه و غیر عاطفی میکند و در نهایت مهرورزی
و نوعدوستی را تحت تاثیر قرار می دهد.
در حال حاضر ،توصیههای پزشکی بر کاهش شدت
فراگیری بیماری کرونا از طریق اجرای طرح قرنطینه خانگی
و به حداقل رساندن ارتباطات اجتماعی تاکید میکند .حتی
اشکال ارتباطات انسانی مانند روبوسی و دست دادن در این
روزها تغییر یافتهاند .موارد فوق بیانگر شکلگیری اشکال نو
ارتباطات انسانی و اجتماعی افراد توسط هنجارهای جدید
است.
فضای مجازی نیز این روزها مورد استقبال و توجه کاربران
قرار دارد ،با این ویژگی که امکان دسترسی به انواع گوناگون
اطالعات را که میتواند هم درست و هم نادرست باشد ،برای
عموم فراهم میکند .کارشناسان رسانههای جمعی معتقدند
که بهم ریختگی رسانهای ،پیامدهای روانی و اجتماعی فراوانی

همچون ترس ،اضطراب  ،وسواس فکری ،هراس اجتماعی،
کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی و به طور کلی
کاهش سالمت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر پیامدهای مثبت وضعیت موجود را نیز
نباید از نظر دور داشت ،فرهنگ نظافت شخصی و محیطی ،
افزایش زمان با هم بودن والدین و کودکان و بویژه همسران،
توجه بیشتر به امور خانواده  ،ترویج فرهنگ کتابخوانی و
سرگرمیهای سالم از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مثبتی
است که می توان در این زمینه به آنها اشاره کرد.
همچنین تاثیر اقتصادی این اپیدمی و آثار زیانبار آن بر
کسب و کارها و مشاغل ،بویژه کسب و کارهای کوچک و
متوسط را نمیتوان نادیده گرفت .در بسیار از کشورهای
جهان ،دولتها کوشیدهاند برای حفظ مشاغل و جلوگیری
از آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری نیروی کار ،بستههای
حمایتی ویژهای طراحی کنند .در ایران نیز هر چند دیر هنگام
قرار است دولت ساز و کارهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر
و نیز کسب و کارهای در معرض خطر را طراحی و اجرا کند.
امید است با بهرهگیری از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی آثار و پیامدهای منفی موجود به حداقل
برسد و سایه سنگین این اپیدمی هر چه سریعتر از سر ایران
و جهان کوتاه شود.
موفق و پیروز باشید.

قرآن كتابي قابل فهم براي همگان
(بخش پایانی)

مقدمه
علم تفسیر یکی از دانشهای کهن
اسالمی است  .با نزول وحی در زمان
پیامبر افرادی همچون صحابی ایشان
قرآن را تفسیر می کردند .امروزه به
دانش تفسیر متون مقدس ،در مغرب
زمین هرمنوتیک گفته میشود.
هرچند استفاده از این واژه را نمیتوان
به تفسیر و تاویل قرآن کریم تعمیم
داد ،با این حال از وجوه مشترک
میان این دو رویکرد (هرمنوتیک و
تفسیر قرآن) ،می توان به ارتقای فهم
و اندیشه بشری یاری رساند .در این
پژوهش یکی از شروط شناخت تاویل
صحیح کالم الهی در هر دو رویکرد
هرمنوتیکی و تفسیر قرآنی ،شأن و
مفسر است ( یعنی کسی که به
جایگاه ّ
غیر از برخورداری از فنون تفسیری،
شایستگی و قابلیت تفسیر را داشته
باشد) .مطابق آیات قرآن کریم ،هر
کسی به اندازه فهم و درک خود
میتواند از دریای بیکران قرآن آب
بنوشد .هر چند که فهم باطن بسیاری
از آیات بر ما پوشیده است و تا زمانی
که در حجابهای ظاهری و دنیوی
محصوریم به رمزگونههای الهی ،پی
نخواهیم برد؛ با وجود این رجوع به
قرآن و تّدبر در آیات آن بر همگان
الزم و ضروری است.

نتيجه گيري
پيش از نظريه جديد هرمنوتيك ،تفسير
قرآن كريم با آغاز نزول وحي توسط افراد
مختلف انجام میشد .همچنين دعوت آيات
الهي و روايات به تعقل ،تدبّر و تفكر ،بيانگر
آن است كه هر انساني به ميزان فهمي كه
از قرآن دارد مي تواند از اين سرچشمه الهي
بهره مند شود.
با وجود اختالفاتي كه در روش فهم
متون مقدس در روش هرمنوتيك و تفسير
وجود دارد ،مي توان به يك نقطه اشتراك
ميان اين دو رسید و آن شاخصه ،شأن و
مفسر است .بنابر اين هرمنوتيك يا
قابليت ّ
تأويل به معناي بازگرداندن متن به مقوالت
و مفاهيم محسوس و دنيوي نيست ،بلكه
تأويل در معناي حقيقي كلمه ،در حقيقت
تأويل نفس است .آدمي در مقام تأويل بايد
خويش را مهياي تعالي از اين مرتبه مادي
1
سازد .
در زبانهاي اروپايي نيز براي ترجمه
« تأويل» از واژه هرمنوتيك استفاده نمي
شود ،بلكه معادل آن ،واژه «هرمنوتيك
معنوي يا روحاني» 2بکار میرود.
از منظر قرآن ،انساني كه « زيغ در قلب»
دارد ،انساني است كه اين قابليت براي او
مهيا نشده و شايستگي تفسير رمزگونه الهي
ّ
را ندارد .او از تأويل هاي نا حق متشابهات
قرآن براي ايجاد فتنه و گمراهي ديگران
تمسك مي جويد ( تفسير به رأي مي كند).
اينجاست كه تأويل رمزگونه الهي را تنها
خدا و راسخان در علم كه انسانهاي پاك و
مطهري هستند مي دانند.
قرآن كريم ،هدايت ،موعظه و تذكره
براي انسانهاي با تقواست 3.كساني كه نفس
 .1کربن ،1390 ،ص .19
 ، Spiritual hermeneutics . .21اين واژه را در آثار
كربن و سيد حسين نصر مي توانيد مشاهده نمائيد( كربن،
 ،١٣٩٠ص)١٩
 . .3البقره٢،و /٦٦الحاقه٤٨
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خويش را خالي از هواهاي نفساني كرده و از
عالم ظاهر(تنزيل) به عوالم باطني(تأويل)،
عروج پيدا كرده اند و سر سلسه اين انسانها
حضرت ختمي مرتبت (ص) و امامان
معصوم (ع) هستند .براي اتصال به ساحت
معنوي حضرت ربوبيت و سلوك در طريقت
او  ،انسان نيازمند عارفي است كه خود
توانسته اين مراحل سير و سلوك معنوي
را طي کند و پيشواي ديگران در این طريق
قرار باشد تا بتواند آنان را از عوالم ظاهر
به باطن راهنمايي كند .تا زماني كه نفس
آمادگي چنين سفري را پيدا نكرده و در
ظلمت نفس ا ّماره بسر مي برد ،نه تنها خود
از اين مظلمه نجات پيدا نمي كند ،بلكه
مصداق انسان ظالم شده و قرآن ،چيزي
جز خسران بر او نمي افزايد« .و ن ُ َنز ُِّل م َِن
قرآن ما ُه َو شِ فا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِلْمؤمِنين َ َو ال
ال ْ ِ
زيد ّ
الظالمين ّال خسارا» . 4چنين انساني
يَ ُ
در تأويالت قرآني دچار سرگرداني شده و
مطابق نظر خود ،قرآن را تفسير مي كند؛
چرا كه در زندان تن محصور است و آيات
متشابه را با قياس مورد تفسیر قرار میدهد
و حتي براي خداوند العياذ باهلل قائل به
جسمانيت شده و دست و پا و اعضا و جوارح
براي او فرض مي كند.
پس قدم اول سلوك نياز به عارف با تقوا
(امام معصوم) و گام بعدي بيرون آمدن از
عالم ماده و محسوسات براي نيل به عالم
حقيقت است .به فرمايش نبي اكرم(ص):
«موتوا قبل أن تموتوا» بميريد قبل از اينكه
بميريد.

منابع:

 ..1قرآن کریم
 .2ابن بابويه قمي (شيخ صدوق) ،علي بن الحسين ،بي
تا ،علل الشرايع ،چاپ اول ،ناشر داوري،قم
 .3ابن بابويه قمي (شيخ صدوق) ،علي بن
الحسين١٣٧٨،ق ،عيون أخبار الرضا(ع) ،چاپ اول ،نشر
جهان ،تهران
 .4ابن بابويه قمي (شيخ صدوق) ،علي بن
الحسين١٣٩٨،ق ،التوحيد ،چاپ اول ،جامعه مدرسين ،قم
 .5حر عاملي ،محمد بن علي١٤٠٩ ،ق ،وسائل الشيعه،
چاپ دوم ،موسسه آل البيت
 .6حر عاملي ،محمدبن حسن ،١٣٦٧،وسائل الشيعه،
مكتبة االسالمية ،تهران
 .7دورانت ،ويل ،تاريخ تمدن،١٣٧٠ ،گروه مترجمان،
انتشارات و آموزش انقالب اسالمي ،تهران
 .8دورانت ،ويل ،تاريخ تمدن ،١٣٨١ ،ج ،٦ترجمه
بدره اي ،فريدون ،پرويز مرزبان ،انتشارات علمي و فرهنگي،
تهران
 .9راغب اصفهاني ،حسين بن محمد١٤٠٤،ق،
المفردات في غريب القرآن ،دفتر نشر
 .10ريخته گران ،محمد رضا،١٣٧٨،هرمنوتيك ،چاپ
اول ،نشر كنگره
 .11سيد كريمي حسيني ،سيد عباس ،١٣٨٢،تفسير

عليين ،چاپ اول ،انتشارات اسوه ،قم
 .12شهرستاني،ابوالفتح محمد ،١٣٩٥،الملل و النحل،
دارالمعرفة،بيروت
 .13صابري يزدي ،عليرضا ،١٣٧٥ ،الحكم الزاهره ،چاپ
دوم ،سازمان تبليغات اسالمي ،قم
 .14طباطبايي ،سيد محمد حسين ،ترجمه تفسير
الميزان ،١٣٧٤ ،ترجمه موسوي همداني ،سيد محمد باقر،
چاپ پنجم ،انتشارات جامعه ي مدرسين حوزه علميه قم
 .15فيض كاشاني ،مال محسن١٤١٥،ق،تفسير
الصافي،انتشارات صدر.
 .16قدردان قراملكي ،محمد حسن ،١٣٨٠،سكوالريزم
در مسيحيت و اسالم ،دفتر تبليغات اسالمي ،قم.
 .17قرشي ،سيد علي اكبر ،١٣٧٧،تفسير احسن
الحديث ،چاپ سوم ،بنياد بعثت ،تهران
 .18قرشي ،سيد علي اكبر،١٣٧٧،تفسير احسن
الحديث،بنياد بعثت،تهران.
 .19كاشاني ،مال فتح اهلل ،١٣٣٦،تفسير منهج الصادقين
في الزام المخالفين ،كتابفروشي محمد حسن علمي ،تهران
 .20كتاب مقدس عهد عقديم و عهد
جديد،1904،انجمن پخش كتب مقدسه در ميان ملل.
 .21كربن ،هانري ،١٣٩٠،واقع انگاري رنگ ها و علم
ميزان ،ترجمه رحمتي ،انشاء اهلل ،چاپ دوم،نشر سوفيا،
تهران

 .22كربن ،هانري ،١٣٨٩،ابن سينا و تمثيل عرفاني،
ترجمه رحمتي ،ان شاء اهلل ،چاپ دوم ،سوفيا ،تهران
 .23كرن فيبل من ،جيمز،١٣٧٥،آشنايي با فلسفه
غرب،محمد بقايي،حكمت،تهران.
 .24كليني ،ابي جعفر محمد بن يعقوب،١٣٧٥،اصول
كافي ،ترجمه كمره اي ،محمد باقر،چاپ سوم ،انتشارات
اسوه ،قم
 .25كليني ،ابي جعفر محمد بن يعقوب،١٣٦٢،الكافي،
چاپ دوم،اسالميه ،تهران
 .26مجلسي ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،اسالمیه ،تهران
 .27مدرسي ،سيد محمد تقي ،١٣٧٧،تفسير هدايت،
مترجمان( احمد آرام) ،چاپ اول ،بنياد پژوهشهاي اسالمي
آستان قدس رضوي ،مشهد
 .28ميشل ،توماس ،كالم مسيحي ،١٣٨٧،ترجمه
توفيقي ،حسين ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه اديان و
مذاهب ،قم

و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
quran-celebration.blogfa.com

 . .4االسراء٨٢،
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روابط عمومی و برنامه ریزی
(بخش پایانی)

مقدمه

موفقیت روابط عمومی در یک
سازمان گسترده و برخوردار از تنوع
بویژه در حوزه خدمات رسانی ،با گستره
جامعه هدف و شتاب بی وقفه و همه
جانبه عرصه های مختلف آن مرتبط
است و بنظر میرسد تحقق این امر با
روش های سنتی امکان پذیر نیست
و به تعیین و تبیین برنامه های جدید
نیاز دارد .در این راستا الزم است دو
خصیصه مهم مورد توجه قرار بگیرد:
اول ،هدفدار بودن تصمیات اتخاذ شده و
دوم ،آینده نگری ،بدین معنی که به جای
تصمیم گیری های لحظهای و سلیقهای
که معموالدر اغلب روابط عمومیها اتفاق
میافتد ،توجه به آینده و برنامههای
مناسب با آن تنظیم شود ،تا از این طریق
اهداف مورد نظر سازمان تحقق یابد .با
این نگرش می توان گفت که برنامه ریزی
عبارت است از طراحی وضعیتی در روابط
عمومی و ارائه روشی برای رسیدن به آن.
فقدان برنامه ریزی و یا برنامههای ایستا
با فلسفه وجودی  ،کارکرد و نقش روابط
عمومی به شدت منافات دارد و در نقطه
تقابل با آن قرار میگیرد.

6

معیارهای تدوین برنامه روابط
عمومی
پروژه فعاليت روابط عمومي بايستي
داراي معيارها و محورهاي زیر باشد:
 .1مقدمه (يا استدالل)
اين بخش شامل بررسي پيشينه نوع كار
و مخاطبان مطلوب آن مي شود .در اين
مقدمه مي توان به مسائل روابط عمومي
و اموري كه پيرامون موضوع تحت مطالعه
قرار دارد پرداخت .مقدمه بايد حداكثر
حدود دو پاراگراف باشد.
 .2اهداف پروژه
در اين قسمت هدف هايي كه برنامه يا
پروژه براي دستيابي به آنها تنظيم و اجرا
مي شود ،مورد توجه قرار میگیرد .معموال
اهداف فهرست وار با شماره و يا حروف الفبا
مشخص و از يكديگر جدا مي شوند.
 .3روشهاي اجرايي
در اين بخش مشخصات كلي ابزارهايي
بيان مي شود كه براي رساندن پيام دلخواه
به همه مخاطبان به منظور رسيدن به
هدفهاي پروژه يا برنامه ارائه شده ،الزم
است.
برخي از ابزارها عبارتند از:
الف) فعاليت رسانه اي
ر) طرحهاي مشاركتي
ب) انتشاراتي
ز) پژوهش
ج) تبليغاتي
د) آموزش
ح) برگزاري مراسم
ذ) ساير ابزارها
هنگامي كه يك يا چند ابزار براي
اجراي پروژهها در نظر گرفته شد ،الزم
است زير مجموعههاي آن و جزئياتي كه
در اجراي برنامه دخيل است ،ذكر شود تا
دليل استفاده از آن به درستي توجيه شود.
ابزارهاي انتخاب بايد با چارچوب زماني
موجود سازگار باشند .تنظیم اهداف و
پیامها و داشتن استراتژی خوب ،فقط یک
نقطه شروع برای موفقیت است اما اگر یک
استراتژی بسیار خوب و درخشان به نحو
مطلوب اجرا نشود ،نتیجه مطلوبی نخواهد

داشت .اجراکردن برنامه عبارت است
از فرایند تبدیل برنامهها و استراتژیها
به عملیات اجرایی مناسب ،برای تحقق
اهداف استراتژیک سازمان ،در جریان این
فرایند بودجه مخصوص به اجرای هر برنامه
باید تعیین شود ،عوامل اجرایی برنامه و
شیوههای اجرای آن نیز از اهمیت زیادی
برخوردارند .مدت زمان اجرای برنامه نیز
در این مرحله تعیین و تا در زمان اجرا بر
اساس جدول زمان بندی دنبال میشود.
ناگفته نماند اجرای برنامه کار آسانی
نیست و اغلب افراد در این مرحله دچار
مشکالتی می شوند که میتواند علل
مختلفی داشته باشد .در بسیاری از کشورها
روابط عمومی ها اجرای برنامه های
کالن خود را به بنگاههای روابط عمومی
میسپارند .در کشور ما نیز مؤسسههای
نوپایی برای اجرای برخی برنامههای روابط
عمومی شکل گرفته اند اما اکتفا کردن به
آنها و کار را بطور کامل به آنها سپردن ،خطا
به نظر می رسد .آنها ممکن است در زمینه
مخاطب شناسی(البته به طور عام) توفیق
نسبی حاصل کرده باشند ،اما شناسایی
مخاطبان خاص سازمان ،تعیین اهداف و
خط مشی برنامه برعهده روابط عمومی هر
سازمان است .در عین حال اجرای برنامه
توسط این مؤسسات باید با نظارت کامل
روابط عمومی صورت گیرد.
 .4ارزيابي
بهتر است نوع شيوه اي را كه در اندازه
گيري تاثيرگذاري پروژه بكار میبرید ،از
قبل تعيين كنيد .برخی از شیوه که در
مخاطب شناسی نيز به كار مي آيد در
ارزیابی برنامه روابط عمومي نیز کار برد
دارند .در مراحل آغازین برنامه ،اگر به
سراغ مخاطب و نیازهای او مي رويم ،در
مرحله ارزیابی نیز باید وضعیت قبلی و
فعلی مخاطبان را بررسی کنیم و میزان
پاسخ به نیاز آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.
همچنین ممکن است بخشی از نیازهای
قبلی وی را پاسخ داده باشیم اما در زمان
اجرا ،نیازهای جدیدی ظهور پیدا کند که
مسلماً با ارزیابی پیدرپی میتوان برای رفع
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نیازهای جدید نیز برنامهریزی کرد.
سنجش بازخوردها و بویژه دستیابی به
نوع مثبت آن از نکات فرح بخش در اجرای
یک برنامه روابط عمومی است که ویژگی
عمده آن ،در نظر داشتن منافع و مصالح
سازمان و مخاطب است .در اینجاست که
به کار گرفتن ترفندهای تقلب آمیز به
منظور زیبا جلوه دادن زشتیها یا غلط
جلوه دادن آنچه وجود دارد ،رنگ میبازد و
روابط عمومی به عنوان واسطه مورد اعتماد
مخاطب و سازمان نقش ایفا می کند.
 .5نتيجه
خالصه برنامه و پروژه ،چكيده
استداللها و امتيازات پروژه در اين بخش
آورده مي شود.
 .6مجريان طرح و پروژه
در اين قسمت باید اطالعات كلي در
مورد گروه كارگزار كه مامور اجراي برنامه و
پروژه هستند ،قید شود.
 .7جدول زمان بندي
وجود جدول زمان بندي معموال در
اقدامات و برنامه هاي گسترده و يا هنگامي
كه زمان برنامه يا پروژه اهميت زيادي در
تاثير گذاري آن دارد ،مفيد است .تفكيك و
تقسيمبندي فعاليتها برحسب اولويتهاي
زماني حسب امكانات موجود و ضوابط فني
از اصول اوليه مديريت اجرايي است .انجام
فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي وقتي
اثربخش خواهند بود كه عالوه بر هدفمندی
به پارامتر مهم زمان توجه ويژه داشته
باشيم.
چنانچه در اصول اوليه طراحي و
برنامهريزي به انجام هر كدام از فعاليتها
در زمان خاص خود توجه نشود اثرگذاري
الزم را نداشته و يا بدليل عدم سازگاري
با ديگر فعاليتهاي انجام شده ،تاثیر آن
كمتر خواهد بود .لذا توجه به مديريت زمان
و كنترل و نظارت در اجراي دقيق هر كدام
از فعاليتها براي رسيدن به اهداف موردنظر
به ما اين امكان را میدهدکه با توان الزم
نسبت به انجام هر پروژه در زمان مقرر دقت
بيشتري داشته باشيم.
 .8بودجه
بودجه برنامه و يا پروژه روابط عمومي
مي تواند شامل جزئيات و ريز ارقام و يا
ارزيابي كلي هزينه ها باشد كه بستگي به
ماهيت برنامه دارد.
 .9پيوست
اين بخش شامل اسناد تاييد كنندهاي
از قبيل يافتههاي تحقيقاتي ،مقاالت و يا
سوابق کارهای گذشته میشود كه نكات

مندرج در برنامه را روشن ميكند .در
نهايت ،براي ارائه مطلوب پروژه فعاليت
در قالب يك برنامه مشخص بهتر است كه
صفحه عنوان و فهرست مندرجات نيز در
ابتداي كار آورده شود.
شرایط توفیق برنامه
به طور کلی برای توفیق کامل یک
برنامه ارتباطی و برنامه عمل روابط عمومی
 ،وجود چهار شرط الزم است
 .1بهره مندی از مبانی نظری و منطق
قوی :تامین این شرط باعث می شود برنامه
دچار شکست و ناکامی نشود ودر تمامی
مراحل آن روشها و راه حلهای درست
انتخاب شوند
 .2توجه به اصول مهندسی برنامه:
منظور از اصول مهندسی برنامه انتخاب
وسایل ارتباطی مناسب برای نیل به اهداف
برنامه و بازرسی مستمر بر پیشرفت آن و
ایجاد تغییرات احتمالی در برنامه است
 .3آموزش :آموزش از جمله ابزارهایی
است که ضریب توفیق برنامه را افزایش
میدهد .آشنایی نیروی انسانی روابط
عمومی با اصول برنامههای آن ،شیوه های
نیل به اهداف ،ابزارهای الزم برای توفیق
برنامه ها و نیز شیوه های عمل برای ایجاد
تغییرات الزم در برنامه در حین اجرا بخشی
از این آگاهی هاست که باید به آمورش آنها
همت گماشت.
 .4ضمانت اجرا :منظور از ضمانت اجرا
فراهم آوردن تمهیدات قانونی است که
انجام همکاریهای الزم با روابط عمومی
را برای توفیق برنامه عملی آن به رسمیت
می شناسد .تخصیص اعتبارات الزم و
اعمال همکاریهای ضروری ،بخشی از این
تمهیدات است.
نتیجه گیری
* یکی از ارکان روابط عمومی برنامه
ریزی است و روابط عمومی حتما باید با
یک برنامه مدون راه خود را به سمت اهداف
معین پیش گیرد و حتی برای امور پیش
بینی نشده ،و برای بحران های اجتماعی
بالقوه فکر و برنامه قبلی داشته باشد.
* برنامههاي روابط عمومي صرفنظر
از اشكال و اندازههاي مختلف همواره
در تالشند كه به سه سؤال اصلي پاسخ
دهند :در حال حاضر در چه جايگاهي قرار
داريم؟ (تحليل موقعيت) ،در چه جايگاهي
ميخواهيم قرار بگيريم؟ (تعيين اهداف)
چگونه ميتوانيم به جايگاه موردنظر برسيم؟
(راهبردها و تاكتيكها).
* هفت گام اساسی در برنامههای روابط
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عمومی شامل :تثبيت نقش ويژه روابط
عمومي در سازمان ،تعيين اهداف روابط
عمومي ،مشخص كردن نيازها و عاليق
مخاطبان ،تعيين پيامهاي روابط عمومي،
تدوين استراتژي اطالع رساني ،مطابقت
برنامهها با جدول زمانبندي شده و تدوين
برنامه مكتوب است
* معیارهای تدوین برنامه روابط عمومی
شامل :مقدمه (يا استدالل) ،اهداف پروژه،
روشهاي اجرايي ،ارزيابي،نتيجه ،مجريان
طرح و پروژه ،جدول زمان بندي ،بودجه و
پيوست میشود.
* شرایط توفیق برنامه شامل :بهره
مندی از مبانی نظری و منطق قوی،توجه
به اصول مهندسی برنامه ،آموزش و ضمانت
اجرا.
*منطق برنامه ریزی در روابط عمومی
شامل :نگرش عمومی و کلی به موسسه،
مخاطبان و هدف برنامه ریزی است و در
آن می توان مسائل عمومی روابط عمومی
را بیان کرد.
* يك برنامه روابط عمومي ميتواند
در جهت بهبود هويت يك شركت و ارتقاء
محصول و خدمات و جايگزين ساختن آنها
در بازار به جاي محصوالت و توليدات قبلي
طرحريزي شود .اين كه چگونه به طرح يك
برنامه روابط عمومي ميانديشيد ،بستگي
به شرایط و اهداف شما دارد .اين برنامه
ميتواند به اهداف شما در راهي كه در
پيش گرفتهايد ،هويت بخشيده و شما را در
رسيدن به آن ثابت قدم نگاه دارد.
منابع :

 .1شکری خانقاه ،حمید( ،)1391برنامه ریزی راهبردی

در روابط عمومی ،تهران ،سیمای شرق چاپ دوم
 .2غریب آبادی ،ذبیح اله( ،)1394روابط عمومی
وبرنامه ریزی  ،اندیشه
 .3فردآرا ،دیوید( ،)1379مدیریت استراتژیک ،ترجمه
اعرابی وپارساییان،دفتر پژوهش های فرهنگی
 .4نصیری قیداری ،حسن( ،)1384مدیریت روابط
عمومی  ،تهران نشر رسا
 .5ویلدا وسکی ،نائومیرایدن()1371ف برنامه ریزی
وبودجه بندی در کشورهای فقیر ،ترجمه علی پارسائیان ،
دانشگاه عالمه طباطبایی
 .6هیوود ،راجر(،)1381

همه چیز درباره روابط

عمومی ،ترجمه مهرداد موسوی غروی و اکبر نعمت اللهی،
تهران ،نشرهفت هنر گیتی
7. Dennis L. wilcox Glen T.Cameron
Brayan h. reber (2019) U.S.A. “public
”relations strategies & tactics
8. Ronald D. Smith (2017) u.s.a
”“strategic planning for public relations
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talk about what›s true for other people, not just
ourselves:
البته می توانیم از این اصطالحات برای آنچه که برای
دیگران صحیح است (و نه فقط برای ما) استفاده کنیم
• John: I hate mushrooms.
 از قارچ متنفرم:جان
• Me: So does Laura / Laura does too / Laura
too
 الرا هم همینطور:من
• Lucy: I don›t live in London
 من تو لندن زندگی نمی کنم:لوسی
• Me: Neither does David / David doesn›t either
/ David neither
 منم همینطور:من

Some more examples:

برخی مثال های دیگر
• We live in London and so do they.
ما در لندن زندگی می کنیم و اونا هم همینطور

گرامر زبان انگلیسی
)(بخش پایانی

• Emma loves tennis. Jill and Laura do too.
 جیل و الرا هم همینطور.اما عاشق تنیسه
• My parents don›t come here often. Neither
does Alex.
 آلکس هم همینطور.والدینم اغلب اوقات اینجا نمیان
• She isn›t French and neither is he.
اون خانمه فرانسوی نیست اون آقاهه هم همینطور
• You don›t like cold weather. Neither do we.
 ما هم همینطور.تو هوای سرد دوست نداری

What about ‹too› and ‹either›?
We can also use ‹I do too› and ‹I don›t either›,
which mean the same as ‹so do I› and ‹neither do
I›:
 نیز استفادهI don’t either  وI do too ما می توانیم از
. را می دهدneither do I  وso do I کنیم که همان معنای
• John: I hate mushrooms.

 از قارچ متنفرم:جان

• Me: I do too (=I also hate mushrooms).
) منم همینطور ( من هم از قارچ متنفرم:من
• Lucy: I don›t live in London
. من تو لندن زندگی نمی کنم:لوسی
• Me: I don›t either (=I also don›t live in London).
) منم همینطور (من نیز در لندن زندگی نمی کنم:من
The verb changes in the same way as with ‹so
do I› and ‹neither do I› (remember you need a
negative verb with ‹either›):
 داریمneither do I  وso do I فعل مشابه روشی که با
تغییر پیدا می کند (به خاطر داشته باشید که شما یک فعل
). الزم داریدeither منفی با
• Present simple: John›s at the office. I am too.
 منم همینطور. جان تو دفتره:حال ساده
• Present continuous: Luke isn›t going out
tonight. I›m not either.
 منم همینطور. لوسی امشب نمیره بیرون:حال استمراری

www.wmspokenenglishclasses.com

• Present perfect: They›ve been to Colombia. I
have too.
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 منم همینطور. اونا کلمبیا بوده اند:حال کامل
• Modal verbs: Emma can›t speak Russian. I
can›t either.
 منم. اما نمی تونه روسی صحبت کنه:افعال مودال
همینطور
‹Me too› and ‹me neither›:
We can also use ‹me too› and ‹me neither›.
‹Me too› has the same meaning as ‹so + auxiliary
verb + I› and ‹me neither› has the same meaning
as ‹neither + auxiliary verb + I›. ‹Me too› and ‹me
neither› are very informal:
me neither  وme too ما در عین حال می توانیم از
so+ auxiliary verb+  معنای مشابهMe too .استفاده کنیم
neither+ auxiliary  معنای مشابهme neither  دارد وI
 خیلی محاوره ای وme neither  وMe too . داردverb + I
.غیر رسمی هستند
• John: I hate mushrooms.
.  از قارچ متنفرم:جان
• Me: Me too (=I also hate mushrooms)
) منم همینطور (منم از قارچ متنفرم:من.
• Lucy: I don›t live in London
 تو لندن زندگی نمی کنم:لوسی.
• Me: Me neither (=I also don›t live in London).
) منم همینطور (منم تو لندن زندگی نمی کنم:من
Subjects other than ‹I›:
I استفاده از فاعل هایی غیر
Of course, we can also use these expressions to
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نظریه انکوباتور
(بخش دوم)

مقدمه
یکی از مکانیسمهایی که برای بیش
از دو دهه با هدف پرورش سازمانهای
کوچک و کمک به رشد کارآفرینی
در کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه بکار گرفته شده ،پیادهسازی
انکوباتورهاست .کسب وکارهای جدید
از شرکت های نوپایی آغاز میشوند
که خدمات و کاالهای جدیدی را به
بازار رقابتی عرضه میکنند و با نام
بنگاههای کوچک و متوسط مطرح و
در نتایج مطالعات ،تحقیقات و گزارش
رسانههای گوناگون مورد تاکید قرار
میگیرند .از طرف دیگر ،کارآفرینی و
حمایت از کارآفرینان ،مبحثی است که
در ارتباط تنگاتنگ با بنگاههای کوچک
و متوسط قرار دارد .این ارتباط مسائل
دیگری مانند توسعه و اشتغال زایی را
تحت الشعاع قرار می دهد ،بنگاههای
فوق در سالمت اقتصادی هر کشوری
نقش حیاتی دارند و در نتیجه حمایت از
آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طبقه بندی انکوباتورها
انکوباتورها را می توان به انواع زیر تقسیم
کرد:
 .1انکوباتورهای صنعتی :این گروه توسط
نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی
حمایت میشوند و هدف آنها ایجاد کار
از طریق حمایت از کارفرمایان است .آنها
اغلب در ساختمانهای بازسازی شده،
کارخانههای متروک ،انبارها ،مدارس ،اداره
ها و سایر فضاهایی که مورد استفاده قرار
نمی گیرند ،راه اندازی میشوند.
 .2انکوباتورهای دانشگاهی :این نوع
انکوباتورها به منظور تجاری کردن دانش
فنی ،فناوری و مالکیت معنوی ایجاد شده
و از طریق فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها
بوجود میآیند .انکوباتورهای دانشگاهی
تسهیالتی همچون آزمایشگاهها ،کتابخانهها
و همچنین تخصص و مشاوره دانشجویان و
اعضای هیئت علمی را به شرکتهای نوپای
عضو خود ارائه میکنند .بعضی از آنها به
طور مستقیم توسط دانشگاهها حمایت
میشوند ،اما اغلب دارای شرکایی از دیگر
سرمایه گذاران و نقش آفرینان این حوزه
هستند.
 .3انکوباتورهای مجازی :انکوباتورهای
مجازی جا یا مکان خاصی ندارند و خدمات
و تسهیالت دیگری غیر از فضای کاری را
به شرکتهای عضو خود عرضه میکنند.
بیشترین قسمت این گروه را انکوباتورهای
اینترنتی تشکیل میدهند .این گروه موسوم
به «شتاب دهنده های تجاری» هستند و
ویژگیهای خاص خود را دارند .از جمله
اینکه دوره فراوری تجاری آنها کوتاهتر است
و سنجش و اندازه گیری نتایج کار آنها به
سادگی امکانپذیر نیست.
 .4انکوباتورهای بین المللی :به طور
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معمول این طبقه از انکوباتورها دارای
مجموعه کاملی از سرویس های پشتیبانی
برای پیشرفت فعالیتهای تجاری
برخوردارند و تمرکز آنها بیشتر روی
صادرات است .آنها با دانشگاهها ،مراکز
تحقیقاتی ،سرمایه گذاران داخلی و بین
المللی در ارتباطند .یکی از ویژگیهای
منحصر به فرد این گروه ،ایجاد شبکهای
از انکوباتورها در محدوده مربوطه است که
توان و ظرفیت انکوباتورهای بین المللی را از
طریق به اشتراک گذاردن منابع و اطالعات،
به مقدار قابل توجهی افزایش میدهند.
انکوباتور کسب و کار شبکهای
 .1انکوباتور کسب و کار
انکوباتورهای کسب و کار ،سازمانهایی
هستند که برای تحکیم رشد اقتصادی
یک منطقه ایجاد میشوند .انکوباتورهای
تجاری ،آنگونه که تعریف میشوند،
سازمانهایی هستند که به عنوان
مکانیزمهای مداخلهگر شناخته شدهاند
و هدف آنها کمک کردن به فرایند ایجاد
شرکتهای کارآفرین و همچنین رشد و
توسعهی سرمایه گذاریهای مشترک برای
توسعهی اقتصادی منطقه است .پیش بینی
میشود که با فراهم کردن منابع و ارتباطات
اجتماعی به کمک ساختارهای سازمانی
رسمی ،شرکت های کارآفرین به خوبی
در فضای بازار با رشد و توسعه رو به رو
میشوند .محققانی که مفهوم انکوباتورهای
شبکه ای را مطرح کردهاند ،نقطه ی قوت
آنها را ،ناشی از ظرفیت پیشروی نسبت به
ساختارهای سازمانی کنونی ،با هدف ایجاد
و رشد کسب و کار میدانند.
انکوباتورهای شبکهای ،فواید سازمانهای
بزرگ را در اختیار استارت آپها قرار
می دهند و دسترسی آنها را به شرکای
کلیدی ،ارتقاء میبخشند .آنها به نحوی
طراحی میشوند که به شکلگیری سرمایه
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گذاریهای مشترک سرعت بیشتری
ببخشند .انکوباتورهای شبکهای ،در مقایسه
با انکوباتورهای معمولی کسب و کار ،قابلیت
بیشتری برای متصل کردن کسب و کارها
به سایر سازمان ها دارند)2000( Lyons .
به این نکته اشاره میکند که شرکتهای
عضو این مراکز می توانند از دو نوع شبکه
استفاده کنند :شبکه های داخلی و خارجی.
هر دو نوع در دسترسی به شبکههای
تجاری به یک اندازه دارای اهمیت هستند.
شبکههای داخلی ،شرکتهای مذکور را قادر
میکنند که منابع را به اشتراک بگذارند و
برای ایجاد سرمایه های اجتماعی مفید
هستند .مهمترین خدماتی که انکوباتورهای
کسب و کار در اختیار شرکتهای مربوطه
قرار می دهند ،شامل کمک به آنها برای
توسعه شبکه های کسب و کار است.
برخی محققان به این نکته اشاره میکنند
که هرچند بخش زیادی از ادبیات پژوهشی
مرتبط با تسهیالت انکوباتورها است،
اما باید به نقش کلیدی کل شبکهی
انکوباتور در ایجاد کسب و کارهای جدید
نیز توجه داشته باشیم .این شبکهها
نوعاً شامل مدیر و کارمندان انکوباتور،
هیئت مشاور ،شرکتها و کارمندان عضو
انکوباتور ،دانشگاههای محلی و اعضای
انجمنهای علمی ،ارتباطات صنعتی و
فراهم کنندگان خدمات حرفه ای همانند
وکال  ،مشاوران ،حسابداران ،متخصصان
بازاریابی ،متخصصان سرمایهگذاری،
داوطلبان و سرمایهگذاران فرشته (angel
 )investorsمیشوند.
 .2شبکهی دانش
عبارت شبکهی دانش در اواسط دههی
 90میالدی مطرح و آن را در قالب
سازمانها و فعالیتهای مربوط به تولید و
انتشار دانش ،تعریف کرده است .برخی از
محققان شبکهی دانش را در قالب مشارکت
افرادی تعریف می کنند که تولید کننده،
به اشتراک گذارنده یا کاربران یک مخزن
دانش هستند  .این شبکهها در سطوح
فردی و گروهی و سازمانی وجود دارند.
بنیاد ملی علوم ( )NSFپیشنهاد میکند
که ایجاد شبکههای دانش ،مفهومی است که
شامل مجموعهای گسترده از انواع مهارت ،
تخصص  ،اطالعات و دانشی میشود که در
قالب یک مجموعهی منسجم در هم ادغام
شده و برای تحلیل یک مشکل یا مسئله
مشخص بکار برده می شوند .ایجاد شبکه
های دانش ،با تمرکز بر ادغام و یکپارچه

سازی دانش در مکان و زمان صورت
میگیرد Seufert .و  )1999( Kroghاز
عبارت ایجاد شبکههای دانش برای اشاره به
افراد ،منابع و روابط بین آنها برای انباشته
کردن و همچنین فرایند ایجاد و انتقال آن
استفاده کردهاند .هدف اصلی در این جا،
ارزش آفرینی است.
آنها همچنین معتقدند که چارچوب
شبکههای فوق شامل اجزا و مؤلفه های زیر
میشود :فعاالن (افراد ،گروهها و سازمانها)؛
روابط بین فعاالن؛ منابعی که ممکن است
توسط فعاالن و با کمک روابط موجود،
بکار برده شود و داراییهای سازمانی که
شامل ابعاد ساختاری و فرهنگی همانند
مکانیزمهای کنترلی ،رویههای عملیاتی
استاندارد ،هنجارها و قوانین ،الگوهای
ارتباطی و غیره است.
برخی از محققان بین چهار سطح از
شبکههای دانش ،تمایز قائل می شوند:
سطح فردی؛ سطح گروهی؛ سطح سازمانی
و سطح بین سازمانی .سطح فردی اشاره
به قابلیتها ،تجربیات  ،صالحیتها و
چالشهای توسعه فردی دارد که در قالب
فردی ،برای دانش ورز (knowledge
 )workerمطرح میشوند .سطوح
گروهی و سازمانی ،شامل شبکههای درونی
شرکتها (یعنی شبکه های غیر رسمی،
خود سازمان ده یا شبکه های رسمی
افرادی که فعالیت های مربوطه را انجام
میدهند) است .سطح شبکههای درون
سازمانی اشاره به روابط بین سازمانی دارد و
شامل شبکههای ارزشی است که هر کدام
از آنها بر صالحیتهای کلیدی و قابلیت
دسترسی به ظرفیتهای توسعه یافته ی
خارجی متمرکزاند .بنابراین شبکههایی که
با مشتریان ،رقبا ،پیمانکاران ،شرکا و غیره
تشکیل می شوند ،در این سطح قرار می
گیرند..
 .3تعریف شبکهی دانش انکوباتور
کسب و کار
انکوباتورهای کسب و کار ،سازمان های
خدماتی هستند .خروجی آنها شرکتهای
برتر و کارآفرینان بشمار میروند .به منظور
فراهم کردن خدمات دانش-بنیان برای
شرکتهای عضو این شبکه  ،انکوباتور
کسب و کارها معموالً روابط نزدیکی را با
سازمان های دولتی ،دانشگاه ها ،سازمان
های خدمات تخصصی و غیره ،برقرار
میکنند.
بر اساس نظریه ی  ، Seufertشبکهی
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دانش انکوباتور کسب و کار در قالب
چارچوبی تعریف میشود که فعاالن و روابط
میان آنها را دربرمیگیرد .فعاالن در کنار
یکدیگر جمع می شوند تا فرایند ایجاد،
انباشتگی ،انتقال و بکارگیریی دانش را در
این انکوباتور ،ارتقاء بخشند.
 .4مدل شبکهی دانش انکوباتور کسب
و کار
الف :گره های دانش
تحقیقات قبلی نشان می دهد که
انکوباتورهای کسب و کار ،یک پلتفرم
را برای تبادل دانش و مشارکت در بین
شرکتهای عضو  ،دانشگاهها و سازمانهای
تخصصی و حرفهای ایجاد میکنند تا
بدینوسیله ،منابع انسانی ،فناوری و
سرمایه ها ،یکپارچه شوند .انکوباتورهای
کسب و کار ،شرکت های عضو را در کنار
یکدیگر در سطح منطقه ای قرار میدهند
تا از این طریق اثرات هم افزا ایجاد شود.
انکوباتورهای کسب و کار باعث ایجاد ارتباط
در بین سازمانهای دولتی و شرکتهای
عضو میشوند و بدینوسیله امکان یکپارچه
سازی سرمایه ،فناوری ،استعدادها و سایر
منابع را جهت بهینه سازی فرایند تخصیص
منابع ،فراهم میکنند .بر اساس آمارها،
بیش از  55درصد از انکوباتورهای کسب
و کار در چین ،با آژانسهای خدمات
حرفهای همکاری میکنند .آژانسهای
مذکور شامل بانکها ،شرکتهای حقوقی
 ،شرکتهای حسابداری و غیره هستند66.
درصد از انکوباتورهای کسب و کارها با سایر
شرکتهای خدمات پشتیبانی از SME
ها ارتباط دارند و شرکتهای حقوقی،
حسابداری ،شرکتهای مشاورهای ،مراکز
ارتقای بهره وری ،مراکز خدمات سرمایه
گذاری ،دفاتر ثبت اختراعات ،شرکتهای
سرمایه گذاری در فناوری ،مراکز تجارت
حقوق مالکیت فناوری ،سازمانهای منابع
انسانی و  .....را در بر میگیرند .نزدیک به
 67درصد از انکوباتورهای کسب و کار ،با دو
یا سه دانشگاه مشارکت میکنند تا از این
طریق خدمات مربوطه را در اختیار اعضا
قرار دهند.

ادامه دارد ...
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نگاهی کوتاه بر مفهوم تصویرسازی
(بخش اول)

انسان از هزاران سال پیش به کمک
خلق تصاویر سعی در انتقال مفاهیم و
برقراری ارتباط با دیگران داشته است.
تصاویر روی دیوار غارها (مانند السكو،
التامیرا و میرمالس در لرستان)،
نخستین نمونههای تصویرسازی
انسان اولیه بشمار میآیند که تا به
امروز با تصویر سازی برای بسیاری از
داستانها و کتابها ادامه داشته است.
ابزار تصویر ،به عنوان قدرتمندترین
بخش هنر به کمک هنرمندان میآید
تا بتوانند برای انتقال هر چه بهتر
احساسات و عواطف ،ارسال پیام ،بیان
مقاصد و اهداف و نظرات خود از آن
بهره ببرند.

شروع داستان سرایی مکتوب با آغاز
تمدنهای اسطورهای و پیدایش خطوط
نوشتاری (هیروگلیف مصری ،خطوط میخی
سومر و عیالم) همراه بود که به صورت
کتیبهها و سنگ نبشتهها از آن دوران به
یادگار مانده است .در آن هنگام  ،از خطوط
و اشکال برای انتقال قدرت جادویی جهان
طبیعت به زندگی جمعی انسانها بهره برده
می شد .به تدریج و با شروع دوره نوسنگی
و پدید آمدن کشاورزی و دامپروری و نیز
تشکیل هستههای اولیه زندگی اجتماعی
مردم در شهرها ،تصویرسازی کتابهای
مقدس (انجیل عهد عتیق و عهد جدید)
روایتهای مذهبی ،داستان پیامبران و
مردمان آن دوران را بازگو کرد .به عنوان
مثال در سرزمین چین ،تصویرسازی

بازگویی نمادین گونه نقوش ،تحت تعالیم
فرزانگانی همچون کنفسیوس و الئوتسه ،به
تصویرسازی حکایتی اندرزگونه و شاعرانه از
پدیدهای طبیعی تبدیل شد .منظومههای
خمسه نظامی ،مقامات حریری ،ورقه و
گلشاه ،کلیله و دمنه ،شاهنامه و ...نمونههایی
از همین نوع تصویرسازیها در ایران بشمار
میرود( .مجله ویستا)
مفهوم تصویرسازی
تصویرسازی هنری کاربردی است که
تصویرگر برای بیان ایدهها و دریافت خود
یا فرد دیگر از جهان از آن استفاده میکند
و عناصر تجسمی را به کار میبرد و تالش
میکند با رعایت اصول زیباییشناسی
پیامی را که درصدد انتقال آن است ،به
لحاظ موضوع و محتوای فکری ،شکل و
قالب اثر ،به تصویر بکشد .کار تصویرگری
تجسم تصویری یک موضوع برای نمایش
بهتر فضای مطلب و در نهایت درک بهتر
آن است تا عناصر بصری را در قالبی زیبا
ترکیب و عرضه کند.

منبع :کتاب مبانی تصویرسازی ،گاو نر سیاه ،جزیی از نقاشی
درون غار السکو _ فرانسه ،حدود  10تا  15هزار سال قبل
از میالد

منبع :کتاب مبانی تصویرسازی ،نقاشی های درون غار السکو ،فرانسه 10 ،تا  15هزار سال قبل از میالد

12

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال ششم  /شماره  / 43فروردین ماه 1399

انواع تصویرسازی
 .1تصویرسازان نشریات( :در روزنامه ها و
مجالت غالبا به عنوان کاریکاتوریستهای
اجتماعی ،سیاسی یا تصویرسازان خبری
فعالیت دارند).
 .2تصویرسازان کتابها( :در زمینه طراحی
جلد و یا به تصویرکشیدن موضوعات مختلف
در متن داستان فعالیت میکنند)
 .3تصویرسازان تبلیغاتی( :تصویرسازی
پوسترهای تبلیغاتی ،آگهیهای تجاری و
تصویرسازی مربوط به بسته بندی کاالهای
مصرفی نظیر مواد غذایی و دارویی)
 .4تصویرسازان بنیادها ،موسسات و نهادها:
(تصویرسازانی که پیام موسسات و نهادهای
هنری و اجتماعی ،خیریه ،ورزشی ،خدماتی،
سیاسی و علمی را به مخاطبین خود منتقل
میسازند)
 .5تصویرسازان بین المللی( :در آثارآنها
هویت فرهنگی ،بومی ،نژادی ،تاریخی
و جغرافیایی ملتها و کشورها انعکاس
مییابند).
اهداف تصویرسازی
 .1انتقال پیام
 .2تقویت قوه تجسم و خالقیت
 .3ایجاد ارتباطات عاطفی  -عقالنی
 .4کمک به درک بهتر مفاهیم متن
 .5ترویج هنر و آشنایی با انواع آن

منبع :کتاب مبانی تصویرسازی ،اثر بهزاد غریب پور ،هنرمند در این تصویر به خوبی از رنگ های سرد و گرم جهت تلطیف و زیباتر
جلوه نمودن آفتاب پرست سود جسته است.

تکنیکهای تصویرسازی
منظور از تکنیک ،مهارت تصویرگر در اجرای
مختلف و خلق آثار با موضوعات داستانی،
تبلیغاتی ،اطالع رسانی و  ...و همچنین بیان
صحیح محتوای متنی است .در این راستا
با توجه به موضوعات متنوع تصویرسازی
و مخاطبان اثر ،تکنیکهای متفاوتی بکار
برده میشود ،بگونهای که تکنیک مورد
استفاده دقیقا با فکر طراح در ارتباط باشد
 .در واقع انتخاب نوع تکنیک متناسب با
متن ،به میزان تسلط تصویرگر بستگی دارد
تا همانند یک مترجم با توانایی بر چگونگی
اجرا و کیفیت مواد و متناسب با سبک کاری
خود ،به انتقال مفاهیم برای مخاطبان اثر
بپردازد.

ادامه دارد . . .

منبع :کتاب مبانی تصویرسازی ،اثر علی اکبر صادقی ،قصه آب -آفتاب و کاشی ،نمونه ای تاثیرپذیری هنرمند با توجه به
فرهنگ بومی اسالمی  -ایرانی
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نوروز؛ فرهنگی اصیل و جذاب در مشرق زمین

توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی
(بخش پایانی)

ارتباط فرهنگ با توسعه
به هر حال پيشرفت و ترقي حاصل يك
نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد آن،
امکانپذیر نيست  .اين نگرش خاص لزوما
بيانگر وجود يك فرهنگ مناسب براي توسعه

14

منبع:

تودارو ،مايكل ،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ترجمه:
فرجادي ،غالمعلي ،جلد اول ،تهران :انتشارات برنامه و
بودجه1370،

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال ششم  /شماره  / 43فروردین ماه 1399

عکس :پیام قبادی

تا چند دهه قبل ،عقیده اکثر
صاحب نظران براین بود که «توسعه»
مفهومی اقتصادی دارد و کشورها
برای دستیابی به آن ،به تقویت
اقتصاد خویش میپرداختند .اما
این وضعیت با شکست پروژهها و
برنامههای صرفا اقتصادی تغییر کرد،
و موجب از دست رفتن مفهوم یک
بعدی توسعه شد .اکنون مشخص
شده که زیربنای اصلی هرنوع توسعه
 ،بعد فرهنگی آن است و از آنجا که
دغدغه اصلی دولتها رسیدن به
توسعه همه جانبه بر مبنای «انسان»
(موجودی فرهنگی) است ،بنظر
میرسد ارتقاء سطح فرهنگ جامعه
برای دستیابی به چنین توسعهای،
نیازمند تالش مضاعف در این زمینه
باشد.

فرايند توسعه ،فرايندي چند بعدي است
كه ابعاد ارزشي آنرا نميتوان کتمان کرد
و اگر در تمام تعريف هاي فوق الذكر دقت
شود به اين نتيجه ميرسيم كه در همه آنها
" وضعيت مطلوب" و بهتر مورد توجه قرار
گرفته و اينكه گفته میشود توسعه یعنی
فرآيند تغيير جامعه از حالت سنتي به مدرن
به این دليل است كه مفهوم توسعه و تعريف
آن نيز نسبي است و لذا اين تعريف نميتواند
تمام ماهيت توسعه را بيان كند چرا كه
مفاهيمي چون "سنتي " و " مدرن" تعريف
نشده اند .يك جامعه كشاورزي براساس
اقتصاد معيشتي نسبت به جامعه اي كه
براساس اقتصاد شباني اداره میشود ،مدرن
است .بهعالوه در اين تعريف جهت و هدف
كامال مشخص نشده است.
معيارهاي توسعه اقتصادي
همانگونه که گفته شد ،زادگاه مفهوم
توسعه اقتصادي در بطن همان فرآيندي
است كه امروزه به عنوان انقالب صنعتي
شناخته شده ميشود و تمام كشورهايي
كه اين تحول بسيار وسيع و عميق بشري را
بگذرانند ،از لحاظ اقتصادي توسعه يافتهاند
و اصوال اين جنبه توسعه را ميتوان اندازه
گيري کرد.
بعضی از شاخص هاي اندازه گيري توسعه
عبارتند از:
 .1درآمد سرانه
 .2ساختار توزيع درآمد
 .3اميد به زندگي
 .4درصد جمعيت شهري
 .5درصد بيكاري
 .6مصرف سرانه انرژي
.7ثبتنام در دبستانها ،دبيرستانها
و دانشگاهها.
.8تعداد پزشك و بخشهاي
بيمارستاني براي هر هزار نفر جمعيت
 .9نرخ رشد توليد ناخالص ملي
 .10هزينه تحقيق و توسعه به عنوان
درصدي از توليد ملي
 .11حجم بازرگاني بين الملل

است .محور توسعه ،انسان است و انسان،
اساسيترين نقش را در توسعه ايفا ميكند
 .همانطور كه ميدانيم انسان همواره درگير
انتخاب است و فعاليتهاي اقتصادي نيز در
قالب اين انتخاب شكل ميگيرند .مجموعه
فعاليتهاي اقتصادي انسانها ،سيماي كلی
اقتصاد جامعه نشان میدهد .در واقع اگر
جامعهاي به توسعه دست يابد ،اين توفيق
را مرهون فعاليت و تالش گسترده اعضاي
خويش است كه با انجام انتخابهاي خاص
و به دنبال آن فعاليتهاي اقتصادي مناسب،
آنرا غنی کرده است  .این امر سخت تحت
تاثير عوامل فرهنگي صورت میگیرد زیرا
هر انتخابی معيار ميخواهد  ،هر معيار از
ارزشی نشات میگیرد و ارزشها جزئي از
فرهنگ هستند .لذا ارتباط تنگاتنگي بين
توسعه و فرهنگ وجود دارد .به عبارت ديگر
 ،توسعه ملي بويژه توسعه اقتصادي ،مستلزم
رفتارهاي خاص در زمينههاي مختلف زندگي
انساني است و شديدا به فرهنگ و باورهاي
فرهنگي وابسته است .در واقع فرهنگ،
تغييرات اساسي در طرز تفكر و شيوه رفتار
افراد بوجود ميآورد كه بنيان توسعه و رشد
اقتصادي و اجتماعي بر آن استوار است.
عوامل فرهنگي موثر بر توسعه
اقتصادي
به دلیل پيچيدگي و نيز برداشتهاي
متفاوت از فرهنگ ،درباره عوامل فرهنگي
موثر بر توسعه يا به عبارت ديگر پيشنيازهاي
فرهنگي توسعه اختالف نظر وجود دارد.
"حسين عظيمي" معتقد است عناصر
فرهنگي زير از جمله عوامل موثر بر توسعه
اقتصادي بشمار میروند:
 .1حاكميت نگرش علمي بر باورهاي
فرهنگي جامعه
 .2باور فرهنگي به برابري انسانها
 .3باور فرهنگي به لزوم احترام به حقوق
ديگران
 .4باور فرهنگي به لزوم نظم پذيري
جمعي
 .5باور فرهنگي به لزوم توجه معقول به
دنيا و وسايل مادي

عید نوروز چیست؟
این روز در ایران و افغانستان نویددهنده
سال جدید است .نوروز در کشورهایی
مثل تاجیکستان ،روسیه ،ترکمنستان،
هند ،پاکستان ،قرقیزستان ،سوریه ،عراق،
گرجستان ،جمهوری آذربایجان ،آلبانی،
چین و ازبکستان تعطیل رسمی است و
مردم به جشن و پایکوبی میپردازند.
جشنی که با رنگ و بویی ویژه ،هویتی
ایرانی گرفته و نماد پیوند اقوام و مردمان
ایران است .نوروز را شروع رستاخیر
طبیعت ،موعد رویش و تولد نباتات میدانیم
و باورمان بر این است که همگام با طبیعت،
ما نیز باید روزگار نو را با روح و روان تازه و
پوشیدن لباس نو آغاز کنیم.
شروع جشن نوروز با اعتدال بهاری
همزمان است .موعدی که خورشید در
حرکت ظاهریاش در ابتدای برج حمل،
استوای زمین را قطع میکند و ساعات
روز و شب با هم برابر میشود .در تقویم

خورشیدی ،لحظه تحویل سال ،اولین روز
(هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین
شمرده میشود.
نوروز یکی از کهنترین جشنهای به جا
مانده از دوران باستان است و در مناطق
مختلف ایران و کشورهای فارسی زبان آغاز
فصل بهار جشن گرفته میشود  .این جشن
برخالف همه جشنهای مختلف ساالنه با
شور و شوقی وصف ناپذیر همراه با جنب
و جوش فراوان در میان ملتها در اولین روز
بهار آغاز میشود.
افسانههای بسیاری برچگونگی پیدایش
این جشن وجود دارد که از آن جمله
میتوان به برتری آن به لحاظ عدم برابری
نام ماه و روز اشاره کرد.
طبق روایات مختلف تاریخی ،جشن
نوروز پیش از زمان حکومت پادشاهی
هخامنشی بوجود آمده و در ایران همراه با
آیینهای خاص برگزار میشده و همچنان
نیز با کمی تغییرات اجرایی برگزار میشود.
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برخی از مومنان مسلمان همچون هاتف
اصفهانی نوروز را مقارن با روز آغاز خالفت
علی علیه السالم میدانستند.
آئین و مراسم نوروزی
خانه تکانی
یکی از مظاهر جشن نوروز ،هیجان،
آشفتگی و درهم ریختگی است  .باستانیان
راه حل نا آرامی را در آرامش و سامان
یافتگی میدانستند .خانه تکانی ازجمله
آئینهای نوروزی است که نشان از درهم
ریختگی و هیجان وسپس نظم و نظافت
دارد
براساس این آئین ،ایرانیان باستان ،با
آمدن بهار ،تمام خانه خود را برای نظافت
 ،زیرورو کرده وحتی گاهی خانهها را رنگ
آمیزی میکردند و یا دست کم همان اتاقی
که هفت سین را درآن میچیدند  ،سفید
میکردند.
مردمان آن روزگار ،اثاثیه کهنه را به
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دورمی ریختند و اسبابی نو جایگزین
میکردند .شکستن کوزه را که سمبل
آلودگیها و اندوههای یکساله بود واجب
می دانستند.
ظرفهای مسین را به رویگران
میسپردند ،نقرهها را جال میدادند ،گوشه
و کنار خانه را از گرد و غبار پاک میکردند،
فرش و گلیمها را از تیرگی های یکساله
میزدودند .این آئین همچنان درمیان
ایرانیان مرسوم است و همه ساله از سوی
مردم اجرا می شود.

چهارشنبه سوری
مراسم نوروز از مجموعهای از جشنها و

چراغانی نوروزی
چراغانی نوروزی از دیگر سنتهای
قدیمی ایرانیان باستان است .درآن روزگار،
اقوام آریایی به هنگام فرا رسیدن نوروز بر
در و بام خانه ها و بلندی دژها مشعل روشن
کرده ،آتش افروخته و یا آنکه چراغی روشن
بر در خانهها آویزان میکردند.
حاجی فیروز
آمدن حاجی فیروز یا آتش افروز
درروزهای پایانی سال وهمزمان با آغازسال
نوشمسی از بازماندههای آئین ایرانیان
باستان است که نشان از درهم ریختگی
نوروز دارد.
دراین ایام افرادی با صورتهای سیاه
برای تمثیل درکوچه و بازار به آمد و رفت
میپرداختند و بدینگونه فاصله میان مرگ و
زندگی و هست و نیست را درهم میریختند
و قانون و نظم یکساله را محو میکردند.
نوروز خوانان و یا حاجی فیروزها،
جوانانی هستند که به زبان فارسی ترانه
نوروز میخوانند و از آمدن نوروز خبر
میدهند و مژدگانی دریافت میکنند .آنان
چنین میخواندند :باد بهاران آمده  ،نوروز

شیرینیهای نوروزی
در بسیاری از نقاط ایران با فرارسیدن
نوروز نان و شیرینی پیش از نوروز می پختند
و در شب عید در سفرهها میگذاردند ،آنان
این کار را برای خوشامدگویی به ارواح
نیاکان انجام میدادند.
امروزه با گسترش زندگی شهر نشینی،
پختن شیرینی خانگی برای مراسم عید
نوروز در شهرها زیاد مرسوم نیست و
مردم برای پذیرایی از مهمانان نوروزی
خود شیرینی و آجیل تهیه میکنند ،البته
پختن شیرینی عید نوروز و نیز آماده کردن
تخم مرغهای رنگی در روستاهای کشور
همچنان مرسوم است .
سفره هفت سین
از اصیلترین و جذابترین پیک
نوروزی میتوان به سفره هفت سین اشاره
کرد .ایرانیان با فراهم کردن هفت سین به
شماره هفت امشاسپند یا دوازده شماره
مقدس برجها  ،اقالمی را در سفرهای در
خانههای خود برای حلول و شکوفایی روز

روز عید یا نوروز
باالخره روز موعود یا نوروز همزمان
با آغاز بهار از راه میرسد .در این روز در
وقت تحویل سال تمام خانواده اقوام ایرانی
در کنار یکدیگر جمع شده و گرد هم
مینشستند و منتظر شلیک توپ و آغاز
سال جدید میشدند.
سال نویی دگر با قرائت سورهای از قرآن
با دعای یا مقلب القلوب و االبصار ،یا مدبر
اللیل و النهار ،یا محول الحول و االحوال
،حول حالنا الی احسن الحال ،حلول میکند
و با شلیک توپ و آتش بازی در آسمان
همگان از حلول سال نو با خبر میشدند.
پس از آن بزرگ خانواده از درون قرآن

منابع:

 .1مصطفوی ،آناهیتا (« .)۱۳۷۱چهارشنبه سوری».
ایرانشناسی ( .)۳-۴مصطفوی ،علیاصغر (« .)۱۳۷۱نوروز
ایران» .ایرانشناسی ()۳-۴
 .2اذکایی ،پرویز ( .)۱۳۵۳نوروز تاریخچه و
مرجعشناسی .تهران :وزارت فرهنگ و هنر ،مرکز
مردمشناسی ایران.

عکس :مهدی عینی

سبزکردن سبزه
ایرانیان باستان ،از چند روز به عید
مانده سبزه  ،سبز میکردند .آنان دانههای
گندم ،جو ،برنج ،لوبیا ،عدس ،ارزن ،نخود،
کنجد ،باقال ،کاجیله ،ذرت ،و ماش را در
ستونهایی از خشت خام سبز کرده و
بالیدن هریک از این دانهها را به فال نیک
میگرفتند و بر آن بودند که آن دانه در
سال نو موجب برکت و باروری خواهد بود.
خانواده ها بطور معمول سه قاب از
گندم و جو و ارزن به نماد هومت (اندیشه
نیک) ،هوخت (گفتار نیک) و هوورشت
(کردار نیک) سبز میکردند و فروهر نیاکان
را موجب بالندگی و رشد آنها میدانستند.

مناسبها تشکیل شده است .جشن نوروز
ابتدا با چهارشبنه سوری شروع میشود.
سپس نوبت به آخرین پنجشنبه سال و
رفتن به مزار درگذشتگان میرسد.

سلطان آمده ،مژده دهید ای دوستان ،این
سال نو باز آمده.
در روستاها و شهرهای مازندران و
اردبیل نیز ازنیمه ماه اسفند ،گروههای
نوروزی خوان راه میافتند و در کوچه و
خیابانها نوروزیه میخوانند.

نخست بهار فراهم میآورند.
در این سفره چیزهای از قبیل آب و
سبزه نماد (روشنایی و افزونی) آتشدان
نماد (پایداری نوروگرما) که بعدها به شمع
و چراغ مبدل شد  .شیر نماد (نوزایی و
رستاخیز و تولد دوباره (تخم مرغ نماد
نژاد و نطفه)  ،آیینه نماد (شفافیت و صفا)
گذاشته میشد.
همچنین سنجد نماد (دلدادگی و زایش
وباروری) ،سیب نماد (رازوارگی عشق) انار
نماد (تقدس) سکه تازه ضرب شده نماد
(برکت و دارندگی) ماهی نماد (ماه سپری
شده اسفند) نارنج نماد (گوی زمین)گل بید
مشک گل ویژه ی اسفند نماد ( امشاسپند
سپندارمز) از دیگر این اقالم است.
گالب که بازمانده رسم آبریزان یا
آبپاشان است و نان پخته شده ازهفت حبوب
 ،خرما  ،پنیر ،شکر ،شاخههایی ازدرخت
مقدس انار ،بید ،زیتون ،انجیردردسته های
سه،هفت یا دوازده تایی) و کتاب مقدس از
دیگر مواردی بود که درسفره هفت سین
گذارده میشد.
اکنون ایرانیان از رسوم برجای مانده

آن دوران ،به هفت سین برگرفته از سیر ،
سرکه ،سماق ،سنجد ،سمنو و سبزه و سیب
و گلهای خوشبو از قبیل سنبل و سوسن
بسنده میکنند.
هفت سینی ،بعدها با حذف (یای) به
صورت هفت سین درآمده است .هنوز هم
در بعضی از روستاهای ایران این سفره را ،
سفره هفت سینی میگویند.

پولی برداشته و به اعضای خانواده هدیه
میداد و عید را تبریک میگفت.آغاز سال
جدید و رسوم برگزاری آن در هر کشوری
متفاوت است و به دین ،فرهنگ و نژاد آن
باز میگردد.
این آئین در میان زرتشتیان به گونهای
دیگر برگزار میشد یعنی پس از تحویل
سال ،بزرگ خانواده بلند میشود و به هر
یک از افراد خانواده یک قاشق عسل یا
شربت و سه دانه شیرینی یا سه دانه میوه
خشک و یا سه سکه که بر روی برگ سبزی
است هدیه میدهد و چنین است که هر
دینی رسمهای خودش را دارد.

عکس :شهرام حبیبی

عکس :پیام قبادی
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تهران در گذر تاریخ
(بخش هشتم)

مقدمه
تهران شهری به قدمت تاریخ
ایران است  .سرشار از فرازو فرودهای
عبرت انگیز ،مانا و استواردر طول
تاریخ  .در این مجال تالش شده با
بهره گیری از ( جغرافیای تاریخی )
به صورت اجمالی این شهر در دوره
های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
و اینک ادامه مطلب . . .

18

جشنهای حکومتی یا مراسمی از اعیاد
ملی که دستگاه حکومت میخواست سهمی
در آن داشته باشد ،در این میدان برگذار
میشد .مث ً
ال در ۱۲۹۸ق۱۸۸۱/م مراسم
افتتاح کارخانه چراغگاز در میان تشریفات
بسیار و در حالی که میدان توپخانه آرایش
داده شده ،و با نصب بیرقها و افراشتن
چادرها و ترنم موسیقی و توزیع شربت و
شیرینی و میوه جلوه خاصی یافته بود ،در
این مکان جشن گرفته شد .آتشبازیهایی
که در این جشنها در میدان توپخانه برپا
میشد ،در تاریخ تهران معروف است.
یکی از اولین نهادهای مدنی جدید،
یعنی نخستین بانک در شهر تهران (بانک
شاهنشاهی یا بانک انگلیس)  ۱۳سال پس
از اتمام ساختمان میدان توپخانه در آن
جای گرفت .این ساختمان خود یکی از
بناهای مهم در تاریخ شهر تهران به شمار
میآید؛ زیرا یکی از اولین بناهایی بود که
نمای اصلی آن روی به یک فضای عمومی
شهری داشت و طرح آن توسط اولین
آرشیتکتایرانی تحصیلکرده فرنگستان،
یعنی میرزامهدیخان ممتحنالدوله شقاقی
تهیه شده بود.
از میدان توپخانه  ۶خیابان راست و
مستقیم منشعب میشد .ناصریه و باب
همایون به سمت جنوب ،چراغ گاز به سمت
شرق ،خیابان مریضخانه به سمت غرب ،و
خیابانهای اللهزار و عالءالدوله به سمت
شمال امتداد مییافتند .این خیابانها به
تدریج تا پایان سلطنت قاجاریه و در دوران
پهلوی اول هر یک به نوعی نمودار وجهی از
زندگی جدید شهری در تهران شدند .احداث
میدان توپخانه جدید و درختکاری خیابان
مریضخانه نیز در ۱۲۹۴ق۱۸۷۷/م ،یک
سال پیش از سفر دوم شاه پایان یافت .در
دوره ناصری گل سرسبد  ۶خیابان منشعب
از میدان توپخانه ،خیابان عالءالدوله بود که
به نامهای دیگری چون کوچه باغ ایلخانی
و خیابان سفرا نیز شهرت داشت .آبادی این
خیابان با قرار گرفتن باغ سفارت انگلیس
در گوشه شمالی آن آغاز شد و به مرور
سفارتخانههای دیگر (عثمانی ،آلمان و

هلند) و مهمانخانههای معتبر تهران نیز
در آن استقرار یافت.
در ۱۲۸۱ق طبق حکمی از جانب
سپهساالر اعظم ،چراغعلیخان سراجالملک،
رئیس احتسابیه وقت مأمور شد تا اهالی
شهر را به حفظ بهداشت و پاکیزگی جوار
خانه خود و خارج کردن زباله از شهر توسط
خاکروبهکشها و عملهها مجبور کند و نیز
مقرر شد که کوچهها و محالت را جمیعاً
سنگفرش تازه نموده ،به قسمی خوش
مجاری میاه را بسازند که برای مترددین
مورث عسرت نشود.
مهمترین رهآورد ناصرالدین شاه از سفر
دوم فرنگستان ،استخدام یک افسر اتریشی،
به نام ُکنت دومونت فورت برای ایجاد
تشکیالت پلیس در شهر تهران بود .وی در
گزارشی به شاه پیشنهاد کرد که میتواند با
 ۴۰۰نفر پیاده و  ۶۰نفر پلیس سوار ،امنیت
تهران را تأمین کند .پس از تدارک مقدمات
در  ۱۶ذیقعده ۱۲۹۵ق ۱۵/نوامبر۱۸۷۸
تابلوی نخستین شهربانی تهران اداره جلیله
پلیس دارالخالفه و احتسابیه بر سردر
عمارتی واقع در ابتدای خیابان باب همایون
نصب شد.
در آن زمان حفظ نظم و امنیت و کار
جمعآوری زباله و تنظیف شهر ،هر دو بر
عهده این تشکیالت قرارگرفت .کنت در
۱۲۹۶ق۱۸۷۹/م کتابچهای درباره قوانین و
مقررات شهری تدوین کرد و به تصویب شاه
رسانید .این مجموعه که به کتابچه قانون
کنت معروف شد ،حاوی دستورعملها و
مقررات گوناگونی است که در آن از جرایم
و کیفرهای مربوط به بدمستی تا ترتیب
ساختمانسازی در شهر میتوان یافت و
از مفاد آن چنین برمیآید که مجموعه
سادهشدهای از مقررات شهرداریها و پلیس
شهرهای اروپا بوده است.
از مهمترین پدیدههای اروپایی که پس
از سفر دوم ناصرالدین شاه به فرنگستان
در تهران دایرشد ،چراغ گاز بود که توسط
کارشناسی به نام فابیوس بواتال راهاندازی
شد .در ۱۲۹۶ق۱۸۷۹/م امینالملک
که شوق داشت پدیدههای نوین اروپا در

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال ششم  /شماره  / 43فروردین ماه 1399

پایتخت ایران رایج شود ،یک موتور تولید
گاز از فرنگستان وارد کرد .این کارخانه
تنها روشنایی میدان توپخانه و شماری از
خیابانهای اطراف ارگ ،مانند ناصریه و
عالءالدوله را تأمین میکرد و طرز کارش
چنین بود که گاز حاصل از حرارت دادن
زغال سنگ در دیگهای مخصوص به
وسیله لولههای زیرزمینی به فانوسهای
چدنی
مخصوصی که برپایه چراغهای
ِ
ساخت کارخانه چدنریزی دارالخالفه در
مجمع الصنایع ارگ ،نصب شده بود ،هدایت
میگردید .با تاریک شدن هوا شماری
چراغچی با میلههای مشعل فانوسها را
یک به یک روشن میکردند که تا پاسی از
شب روشنایی میداد
این کارخانه چندان دوام نیافت ،زیرا
تهیه زغال سنگ و گاز الزم در ایران آسان
نبود .ایجاد راهآهن از تهران به شهر ری
(۱۳۰۶ق۱۸۸۹/م) و احداث شبکه خطوط
واگن اسبی (۱۳۰۷ق۱۸۹۰/م) از آخرین
اقدامهایی است که در دوره ناصری چهره
تهران را دگرگون کرد.
از حوادث مهم در این دوره واقعه تنباکو
یا رژی است .این قیام را به عنوان یکی از دو
نهضت پر اهمیت سده گذشته شهر تهران
نامیدهاند .در پی سومین سفر ناصرالدینشاه
به فرنگستان ،شاه و صدراعظم ،میرزا علی
اصغرخان امینالسلطان ،انحصار دخانیات و
خرید و فروش تنباکو و توتون در ایران را
به یک انگلیسی به نام تالبوت واگذار کردند.
ماژور تالبوت برای بهرهبرداری از این امتیاز
پر سود ،شرکتی به نام کمپانی رژی در
محل باغ ایلخانی (خیابان عالءالدوله)
تهران ایجاد کرد و مأموران انگلیسی را
برای برقراری معامالت تجارتی به شهرهای
مختلف ایران فرستاد .
دوره مظفرالدینشاه
مظفرالدین میرزای ولیعهد ،روز ۲۳
ذیحجه ۱۳۱۳ق ۵/ژوئن ۱۸۹۶م از تبریز به
تهران رسید و در تاالر تخت مرمر بر مسند
سلطنت نشست و  ۱۱سال پادشاهی کرد.
سراسر این دوران از یک سو متأثر از ضعف
و انفعال دستگاه دولت در اعمال حاکمیت
ساختار کهن استبداد سلطنتی ،و از سوی
دیگر شاهد فعالیت شدید قشر کوچکی از
طبقه متوسط شهرنشین بود که در اندیشه
اصالحات اجتماعی و پیریزی نظم نوین
سیاسی بودند .مظفرالدین شاه برای تجار
تعرفه بیشتری وضع کرد ،مناطق مالیاتی
را از مسئوالن سابق پس گرفت و افزایش
مالیات اراضی ،کاهش مستمریهای دربار

به خصوص برای روحانیان ،و اعمال نظارت
بر امالک موقوفه را مطرح کرد .مهمتر از
همه دروازههای کشور را به روی سوداگران
بیگانه گشود و دوباره درصدد استقراض
خارجی برآمد :واگذاری انحصار استخراج
نفت به دارسی؛ اخذ وام برای خرید اسلحه؛
بازپرداخت قروض سابق و سفر به اروپا؛
و استخدام نوز بلژیکی برای ریاست بر
گمرکات کشور .این امر همزمان با کاهش
شدت عمل مأموران نظمیه ،افزایش آزادی
عمومی مطبوعات ،لغو ممنوعیت سفر و
تشویق ایجاد مجامع فرهنگی و آموزشی،
اعطای آزادی عمل بیشتر به اصناف
برای ایجاد تشکلهای صنفی و حرفهای
نظیر کمپانی فارس در شیراز (۱۳۱۵ق)،
شرکت اسالمی (نخستین شرکت سهامی
سراسری) ،کمپانی محمودیه ،شرکت
مسعودیه در اصفهان (۱۳۱۶ق) و شرکت
عمومی شامل  ۱۷تن از تجار در تهران
(۱۳۲۴-۱۳۱۸ق) بود.
با گمارده شدن امینالدوله به
صدراعظمی در پایان سال ۱۳۱۴ق/
۱۸۹۶م ،دامنه آزادی نشر افکار نو به نظام
تعلیم و تربیت نیز رسید و تحوالت بنیادینی
در ساختار آموزشی و محتوای مواد درسی
پدید آمد .مهمترین گامی که در آغاز
زمامداری امینالدوله در پیشبرد نهضت
روشنگری برداشته شد ،تأسیس انجمن
معارف بود .این انجمن به همت شماری از
رجال دوستدار آموزش جدید تشکیل شد
و نظامنامهای در  ۲۰ماده در شرح وظایف
انجمن ،درباره تأسیس مدارس ملی و ایجاد
وسایل تعمیم معارف نوین تدوین کرد و
زمینهای مساعد برای تأسیس کتابخانه
ملی و تشکلهای سیاسی روشنفکر فراهم
ساخت.
نظام نوین آموزش را میرزا حسن
رشدیه ابداع کرد .او به همراه امینالدوله
به تهران آمد و نخستین مدرسه را که
در آن روش تدریس الفبای مقطع به کار
میرفت و آموزش حروف از روی شکل آنها
صورت میگرفت ،در تهران تأسیس کرد.
همچنین چند مدرسه عالی مانند مدرسه
علوم سیاسی (۱۳۱۷ق۱۸۹۹/م) توسط
میرزا حسنخان مشیرالملک و مدرسه
فالحت مظفری به ریاست یک بلژیکی
(۱۳۱۸ق۱۹۰۱-۱۹۰۰/م) در همین دوره
تأسیس شد.
در دوره مظفری دو بیمارستان دیگر در
تهران گشایش یافت .نخست بیمارستان
وزیری (۱۳۱۸ق۱۸۹۹/م) در خیابان باغ
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انگوری (ولیعصر کنونی) در کوچهای که
هنوز هم به نام کوچه بیمارستان وزیری
معروف است .دومین بیمارستان (۱۳۲۲ق/
۱۹۰۴م) توسط وجیهاهلل میرزا سپهساالر
در خارج شهر در جایی دایر شد که امروزه
در محل تقاطع خیابان شهید بهشتی با
خیابان ولیعصر ،مکان بیمارستان ارتش
است .جز این دو ،بیمارستان آمریکاییها
(۱۳۰۶ق۱۸۸۹/م) نیز فعال بود .در
۱۳۲۲ق و در جریان شیوع وبای شدید
در تهران ،یحیی دولتآبادی از مؤسسهای
با عنوان نخستین بلدیه تهران نام میبرد
که با گسترش تشکیالتی ابتدایی به نام
احتسابیه که پیش از این به جمعآوری و
حمل زباله شهر میپرداخت ،به وجود آمده
بود .این نهاد به شیوه شهرداریهای اروپا
درباره وضع گورستانها و دیگر امور مربوط
به بهداشت عمومی مداخله و اقدام میکرد
و نخستین رختشویخانه عمومی تهران را
در خیابان جلیلآباد (خیام کنونی) ایجاد
کرد .این بلدیه در ۱۳۱۷ق۱۸۹۹/م حسن
اخضر علیشاه را مأمور تعیین و ثبت ابنیه
محاط خندق شهر دارالخالفه باهره کرد.
در این آمارگیری شمار خانههای شهر
 ۱۶‘۲۷۵باب ،و شمار دکانها ۹‘۴۲۰
باب بازگو شده است .اگرچه در این زمان
میانگین شمار افراد ساکن در خانههای
تهران به دقت معلوم نیست ،ولی اگر برای
آن همان میانگین آمار سال ۱۲۸۶ق،
یعنی حدود  ۱۵/۳نفر در هر خانه را در
نظر بگیریم ،جمعیت شهر چیزی در حدود
 ۲۴۹هزار نفر به دست میآید .ناگفته
نماند که برخی محققان رقم  ۱۵/۳نفر را
برای جمعیت متوسط ساکن در هر خانه
غیرواقعی ،و بیش از حد دانسته ،و جمعیت
شهر را در این دورهها کمتر از  ۲۰۰هزار نفر
برآورد کردهاند.
مظفرالدین شاه  ۳بار در سالهای
 ۱۳۱۶و  ۱۳۱۹و ۱۳۲۳ق به اروپا سفر
کرد .رهآورد سفر اول استخدام چند بلژیکی
برای مستشاری ادارات بود .نوز را برای
گمرک ،انگلس را برای مالیه ،پریم را برای
ضرابخانه ،و هنبیک را برای وزارت خارجه
استخدام کردند.

ادامه دارد . . .
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مدیریت و مقابله با بحران کرونا

در دنیای امروز ،عوامل گوناگونی در
بروز انواع بحران در زندگی افراد دخالت
دارند .در حال حاضر بروز حوادث ناگواری
مانند سیل ،زلزله ،طوفان ،جنگ ،بیماری
های همه گیر و  ...امری رایج است و این
امر تنش بسیاری برای افراد به دنبال دارد.
روانشناسی سالمت« ،بحران»
از منظر
ِ
به معنای شرایطی است که در آن ،فرد
در برابر یک موقعیت تهدیدکننده قرار
میگیرد و تعادل جسمی و روانی خود را
از دست میدهد و با اختالالت عاطفی و
رفتاری مواجه میشود .طول مدت بحران
می تواند از چند ساعت تا چند هفته یا
بیشتر باشد.
این حالت را روانشناسان ،با مفاهیمی
همچون :اضطراب ،دل نگرانی ،وحشت،
بیم و ناراحتی ،و فشارهای روانی (ا ِست ِرس)
توصیف میکنند.
بیماری کوید  19 -از طریق انتقال
ویروس کرونا از چین آغاز و سپس
در اکثر کشورهای شایع شد .سازمان
بهداشت جهانی وضعیت فوق را به عنوان
یک اپیدمی جهانی( پاندمی) اعالم کرد،
و به دلیل افزایش تعداد مبتالیان و
جانباختگان ،ترس و استرس زیادی
ایجاد شد.
اگرچه میزانی از استرس ،نگرانی ،ترس
و اضطراب در زندگی افراد ضروری است تا
او را برای مقابله با تهدیدات پیشرو آماده
کند ،ولی وقتی این استرس ،نگرانی ،ترس
و اضطراب تشدید میشود و تداوم مییابد،
از حالت طبیعی خارج شده و ترسی
بیمارگونه شکل میگیرد که واکنشهای
حادتر و متعدد جسمانی ،شناختی،
عاطفی و رفتاری را خلق میکند.
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واکنشهای جسمانی شامل افزایش ضربان
قلب ،عرقکردن ،خشکی دهان ،لرزش ،سرگیجه،
تند و کوتاه شدن تنفس ،سر درد و درد عضالنی،
تحریکپذیری ،خستگی ،ناراحتیهای معده و روده
(سوء هاضمه ،تهوع ،یبوست ،اسهال) ،تکرر ادرار،
کاهش انرژی ،احساس خستگی ،مشکال ت خواب،
تغییر اشتها و  ...است.
مولفه شناختی شامل افکار و باورهایی در این
مورد که فرد آسیب میبیند و یا کنترل خود را
بر موقعیت از دست میدهد .لذا استرس منجر
به کاهش توانایی تفکر ،توجه و تمرکز و مشکالت
مربوط به حافظه و یادآوری مطالب و بزرگنمایی
مشکالت میشود.
واکنشهای عاطفی شامل ترس ،نگرانی ،غم ،از
بین رفتن عالقه نسبت به فعالیتهای لذتبخش
معمول ،احساس سرخوردگی ،تحریکپذیری،
عصبانیت ،احساس ناتوانی و  ...میشود.
واکنشهای رفتاری شامل اجتناب از
موقعیتهای خاص ،پرسشهای مکرر در مورد رو
به راه بودن اوضاع ،دائم به دنبال خاطرجمع بودن،
سرزنش دیگران ،گسترش شایعات ،وابستگی به
الکل ،مواد و  ...میشود.
در هر صورت نگرانی در شرایط حاضر طبیعی
است بویژه در زمانی که به دلیل نداشتن آمادگی
و راهکار ،توانایی مقابله با آن وجود نداشته باشد.
به عالوه دالیلی مانند سرعت انتشار بیماری از
حالت اپیدمی به پاندمی؛ ناآگاهی و عدم شناخت
کامل این ویروس از نظر عالئم و نشانههای آن؛
راههای انتقال؛روشهای پیشگیری و مراقبتهای
اولیه؛ طول دوره بیماری؛ روشهای درمان و
پیامدهای آن؛ وجود اطالعات ضد و نقیض،
اینفودمیها یا آمار و اطالعات گسترده غیرموثق
و نامعتبر و بزرگنمایی آن از طریق شبکههای
اجتماعی و  ...موجب شده میزان استرس ،ترس و
نگرانی از این بیماری ،خیلی بیشتر از خود بیماری
باشد.
همچنین میدانیم که استرس شدید و طوالنی
مدت ،سیستم ایمنی را تضعیف میکند ،مقاومت
را در برابر بیماریها کاهش و شانس ابتال به
بیماری را افزایش میدهد.
وجود فشار عصبی در همه افراد طبیعی است،
داشتن حدی از اضطراب و دغدغهمندی الزم و
ضروری است و اگر هیچ نگرانی نداشته باشیم،
قطعا رفتارهای مسئوالنهای نخواهیم داشت و آن
وقت سالمتی خود و دیگران را به خطر میاندازیم.
اگر سطح اضطراب و فشار عصبی در حدی
باشد که قابل کنترل نباشد ،آن وقت میتواند از
طریق تضعیف سیستم ایمنی بدن نه تنها در برابر
این ویروس ،بلکه در برابر بسیاری از مشکالت و

عوامل بیماریزای دیگر ما را آسیب پذیر کند.
فرایند استرس به این صورت است که مغز در
صورت تشخیص تهدید  ،به برخی از غدد دستور
میدهد که هورمونهای مشخصی را ترشح کنند.
عمدهترین این هورمونها کورتیکوئیدها
هستند که باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشوند
که بدن را به حالت آماده باش در میآورد ،اگر
این حالت ادامه پیدا کند بدن دچار فرسودگی
میشود.
ممکن است استرس به عنوان موتور محرکه
اضطراب عمل کند و شرایط فیزیولوژیکی و حتی
تصمیمگیریهای ما را تغییر دهد .همچنین
میتواند برای ما مفید باشد ،در این شرایط نیازی
به شنیدن اخبار لحظهای بیماری کرونا نیست،
بهتر است از یک کانال موثق و قابل اعتماد مانند
اخبار دانشگاههای علوم پزشکی شهرهایی که در
آنها زندگی میکنید ،وزارت بهداشت و یا سازمان
جهانی بهداشت اطالعات صحیح را بدست بیاورید.
خود مراقبتی گام اصلی بعدی است که
میتوانیم انجام دهیم ،بنابراین پس از کسب
اطالعات ضروری  ،الزم است تمامی دستورالعملها
رعایت شوند.
یکی از مهارتهای مفید بازسازی شناختی
است ،یعنی افکار ناسالم را بشناسیم ،وبا تبدیل
آنها به فکر سالم فشار عصبی را کاهش دهیم.
فکر سالم درباره کوید ۱۹-این است که
خطر را جدی بگیریم و با انجام دستورالعملها
و توصیههای بهداشتی از خطر ابتال به بیماری
بکاهیم.
واکنش متفاوت در مقابل مشکل یکسان
مثل همهی مواقع که انسانها واکنش و برخورد
متفاوت و منحصربهفرد خود را در مقابل اتفاقات
یکسان و مشترک نشان میدهند .در مقابل این
بحران ناشناخته نیز واکنش افراد متفاوت است.
عدهای با انکار و کوچک شمردن خطر کرونا
به نحوی سعی در مقابله با ترس و اضطراب
خود دارند .به عنوان مثال افرادی که با وجود
هشدارهای فراوان دست فرزند خود را میگیرند و
به خرید عید یا مسافرت و مهمانی میروند.
ممکن است در خانواده از بیمالحظگی
نوجوانتان در مقابل عدم رعایت اصول پیشگیری و
بهداشتی کرونا به ستوه آمده باشید یا نتوانید مانع
از بیرون رفتن و تفریح او شوید.
نوجوان ممکن است در پاسخ به نگرانیهای
شما بگوید :مطمئن باش اگه همه کرونا بگیرن
بازم من نمیگیرم!
استرس کرونا و راههای مقابله با آن
معموالً افرادی که نسبت به ویروس کرونا از
سطح باالی برانگیختگی و اضطراب رنج میبرند،
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خود از شرایط فعلی ناراضی بوده و به دنبال راهکار
مقابلهای هستند .افراد مضطرب سعی میکنند با
فکر نکردن درباره کرونا از میزان استرس خود
بکاهند.
اما نتیجهی این تالش آگاهانه برای سرکوب
افکار مربوط به کرونا معموالً نتیجهی عکس
میدهد! بر اساس اثر ریباند( ،)Reboundتالش
برای سرکوب آگاهانهی افکار باعث شدت گرفتن
همان افکار در ذهن میشود .بهتر است باپذیرش
استرس به بهتر شدن اوضاع کمک کنید.
درصدد کسب اطالعات زیاد ،به هر قیمتی واز هر کانالی نباشیم .اطالعات و حرفهای ضد و
نقیض ،بدون امکان تمیز و تشخیص آنها ،میزان
نگرانی ما را افزایش میدهد.
منابع کسب اطالعات خود را مدیریت و ازمنابع مطمئن و موثق استفاده کنیم و از خبرها
فاصله بگیریم.
در جستجوی دریافت آمار لحظه به لحظهنباشیم .این اطالعات نه تنها کمککننده نیستند،
بلکه نگرانی را افزایش میدهند.
از اخباری که تاثیر منفی میگذارند وهیجانات منفی را بسط میدهند ،فاصله بگیریم.
زمان کمتری صرف خواندن ،شنیدن یاتماشاکردن چیزهایی باشیم که اضطراب ما را
افزایش میدهند.
در مورد واقعیتهای گذشته و رویدادهایپیش رو بزرگنمایی و فاجعه انگاری نکنیم .در
عین حال ناچیزانگاری هم نکنیم.
قبول کنیم موضوع جدی است ولی میتوانبا مراقبت و پیشگیری ،آن را مدیریت کرد و میزان
ابتال به آن را کاهش داد.
بپذیریم که موضوع جدی است ولی مشابهسایر بیماریها ،قابل مدیریت است و راه حل
مطمئنی برای درمان آن پیدا میشود.
بپذیریم بسیاری از اتفاقات در ارتباط باویروس کرونا در اختیار ما نیست تا بتوانیم
اقدامات موثری انجام دهیم .بنابراین به سمت
رفتاری برویم که در اختیار ماست .از جمله
خودمراقبتی ،رعایت بهداشت فردی ،مدیریت
هیجانات ،نحوه تماس و ارتباط با دیگران و ...
از واقعیتها فرار و آنها را انکار یا سرکوبنکنیم .برعکس سعی کنیم آنها را بشناسیم و زیر
سوال ببریم تا افکار و احساسات بهتری داشته
باشیم.
چسبیدن بیش از حد به هر چیزی ،اضطرابآور است .تا زمانی که بیش از حد به چیزی فکر
کنیم ،آرامش نخواهیم داشت.
سعی کنیم نگرانی را به مساله تبدیل کنیم.بجای اینکه ذهنمان را درگیر سوالهای تکراری
کنیم ،از خود بپرسیم بهترین کاری که میتوانیم
انجام دهیم ،چیست؟ و بعد برای تحقق آن،
گامهای عملی ،اجرایی و دقیق برداریم.
«مشاهده» ،یکی از راهکارهای مقابله با
استرس است ،میتوان با مشاهده خود در موقعیت
استرس زا از میزان استرس بکاهیم« ،مشاهده»

باعث قطع فکر و احساس ناکارآمد میشود.
نکته دیگر اینکه تالش کنید در لحظهی حال
زندگی کنید».ذهن آگاهی» یعنی حضور در لحظه
حال و اکنون ،توجه به تمام محرک های اطراف،
هشیاری نسبت به لحظه کنونی و زندگی در زمان
حال .نگرانی ،حاصل تفکر و زندگی در آینده است
در حالی که با انجام فعالیتهای مفید در»اینجا
و اکنون»میتوانید این شرایط را مدیریت کنید.
سبک زندگی سالمی اتخاذ کنیم .تغذیه
مناسب ،خواب مناسب ،ورزش مناسب ،سرگرمی
و پرکردن اوقات فراغت با کارهایی که ما را شاد
میکند و...
سعی کنیم رفتار و عملکرد عادی داشتهباشیم .فعالیتهای روزمره و عادی خود را حفظ
کنیم.
مثبت نگر باشیم .به جنبههای مثبت زندگیتوجه کنیم .از چیزهایی که داریم لذت ببریم و
شکرگزاری کنیم .کارهای مثبت انجام دهیم.
کسانی را که موجب رنجش ما شدهاند ،ببخشیم.
برای سالمتی خود و دیگران دعا کنیم و از دیگران
هم بخواهیم دعا کنند .دعا نقطه اتصال ما به
نیرویی قدرتمند است که می تواند امید را در ما
تقویت کند.
از کلمات ،جمالت یا رفتارهای آرامشبخش،به ویژه مواردی که در گذشته به ما کمک کردهاند،
استفاده کنیم.
از روشهای آرامشبخش یا مقابلهای مثلتنفس آرام یا عمیق ،تصویرپردازی ذهنی و ...
استفاده کنیم.
سرمایه روانشناختی خود را که شاملامیدواری ،خوشبینی ،تاب آوری و خودکارآمدی
است ،ارتقاء ببخشیم.
فضای زندگیمان را با هیجانات مثبت (نشاط،شادی ،محبت ،طنز و شوخی ،خنده و  )...پر کنیم.
با افراد شاد ،خوشبین ،امیدوار ،شوخ طبع وبا روحیه قوی ارتباط برقرار کنیم.
همواره به خودمان یادآوری کنیم که سالم،قوی ،شاد و با نشاط هستیم و آمادگی مقابله با هر
سختی و دشواری را داریم.
احساسات و نگرانیهای خود را با افراد قابلاعتماد در میان بگذاریم.
از افراد غمگین ،ناامید ،افسرده ،دلسرد،بیانگیزه ،بیحوصله ،ترسو ،مضطرب ،بدبین،
پرخاشگر ،سرزنشگر ،متخاصم ... ،که استرس ما
را افزایش میدهند ،دوری کنیم.
با مدیریت هیجانات منفی (ترس ،اضطراب،غم ،خشم ،افسردگی و  )...و با تقویت سیستم
ایمنی به جنگ ویروس کرونا برویم
در مواردی که میزان ترس و اضطراب زیاداست یا در گذشته زمینه اضطراب ،ترس ،وسواس،
افسردگی ،بیماریهای روان -تنی ،مشکالت شبه
جسمی و  ...داشتهایم ،از یک روانشناس خبره
کمک بگیریم.
انجام فعالیت هایی مانند مدیتیشن ،یوگا،
ذهن آگاهی ،نرمش های سبک می تواند در
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کنترل استرس بسیار موثر باشد.
مدیریت استرس در خانواده
اقدامات متعددی برای مدیریت و کنترل
استرس و اضطراب ناشی از ویروس کرونا در
خانواده ،میتوان انجام داد که در ادامه به برخی از
آنها اشاره میشود.
در جهت ایجاد ج ّ ِو سالم ،محبت آمیز و
صمیمانه بین اعضای خانواده تالش کنیم.
فضای خانواده را با هیجانات مثبت (شادی،
نشاط ،شوخی ،طنز )... ،پر کنیم.
با همدیگر بخندیم .خنده سیستم ایمنی ما را
تقویت میکند.
اوقات فراغت خانواده را با مطالعه ،سرگرمی،
بازی ،تفریح ،تماشای فیلم و سریال و  ...پر کنیم.
تا جایی که برایمان امکان پذیر است ،به
اعضای خانواده و نزدیکان کمک کنیم.
به اتفاق خانواده به کارهای عقب افتاده
بپردازیم.
میزان مشارکت و همکاری را در خانواده
افزایش دهیم.
به اعضای خانواده گوشزد کنیم ،آدمی از دل
سختیها و دشواریها به پختگی و رشد یافتگی
میرسد.
مدیریت استرس در ارتباط با کودکان
کودکان به هنگام ناراحتی و استرس ،به والدین
میچسبند ،مضطرب و گوشهگیر  ،آشفته ،عصبانی
و پرخاشگر میشوند ،نافرمانی میکنند ،دچار شب
ادراری میشوند و  . ...در چنین شرایطی رعایت
نکات زیر کمک کننده است:
برای کودکانتان وقت بگذارید ،تا میتوانید
عشق و محبت و توجه نثارشان کنید و ارتباط
نزدیکی با آنان برقرار کنید.
به حرفها و نگرانیهایشان گوش دهید ،با
مهربانی و آرامش با آنها صحبت کنید و به آنها
اطمینان خاطر دهید.
کودکان خیلی زود خسته و بیحوصله
میشوند .لذا برای اوقات فراغت آنان در شرایط
جدید برنامهریزی کنید.
برای بازی کردن با کودکان ،برنامهریزی کنید
و وقت بگذارید.
مطالعه را به برنامه روزانه کودکان ،اضافه
کنید .ضمن پیشنهاد کتاب مورد نظر خود ،اجازه
دهید هر کتابی را که دوست دارند ،بخوانند.
مرور درسهای گذشته را همراه با فعالیتهای
جذاب و دوست داشتنی مثل برگزاری مسابقه،
مدنظر قرار دهید.
واقعیتها را با زبان ساده و قابل درک و فهم
بدون ایجاد اضطراب ،برای کودکان توضیح دهید.
قدامات بهداشتی و پیشگیرانه را به کودکان بطور
جدی آموزش دهید.
در نهایت تا حد ممکن در خانه بمانیم و فقط
برای کارهای بسیار ضروری از منزل خارج شویم
آن هم با تمهیدات الزم و رعایت فاصله اجتماعی و
در صورت امکان از طریق دورکاری ،وظائف شغلی
خود را انجام دهیم.
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معرفی منابع بازاریابی

راهنمای تنظیم مقاالت (فصلنامه کارآفرینی فرهنگی)
لطفا در ارسال مقاالت تحقیقی خود به نکات زیر توجه فرمایید تا مراحل بررسی آنها سریعتر انجام شود:

 .1مسئله مورد بررسی مقاله را در ابتدای مقاله روشن و واضح مطرح کنید.
 .2پس از طرح مسئله ،چارچوب نظری و فرضیات تحقیق خود را تشریح کنید.
 .3پس از چارچوب نظری ،روش تحقیق خود را توضیح دهید.
 .4منابع مورد استفاده را در داخل متن و درون پرانتز در پایان نقل قول یا مطلب استفاده شده به صورت زیر بیان کنید:
 4-1برای منابع فارسی( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار منبع :شماره صفحه) مثال ( :احمدی ) 17 : 1389،تعداد منابع
فارسی نباید از  10منبع کمتر باشد.
 4-2برای منابع التین( :صفحه :سال نشر ،نام خانوادگی) مثال )Alen ،2003 : 18( :تعداد منابع خارجی نباید از  10منبع
کمتر باشد
 .5معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم و به ویژه ناآشنا در داخل پرانتز بالفاصله پس از ذکر واژه مذکور قید شود.
 .6در پایان مقاله الزم است نتایج تحقیق و در صورت امکان پیشنهادهای مرتبط با موضوع به طور خالصه مطرح شود.
 .7چکیده مقاله در حدود  100تا  150کلمه که در آن موضوع مقاله ،روش تحقیق و مهمترین نتایج آورده شده به همراه ترجمه
انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده  ،واژگان کلیدی و نشانی الکترونیکی نویسنده ارائه شود.
 .8در انتهای مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و خارجی به صورت جداگانه به شیوه زیر ارائه شود:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده.عنوان کتاب یا مقاله.نام و نام خانوادگی مترجم.محل نشر :نام ناشر ،سال انتشار
 .9متن مقاله با قلم نازنین  12نوشته شود و فاصله سطرهاحداقل  1/5سانتیمتر و پهنای  15باشد.
 .10حجم مقاله تایپ شده از  20صفحه  A4و یک روی یک صفحه بیشتر نباشد و در فرمت  2003 wordتحویل داده شود.
 .11مقاالت ارسال شده ،بازگردانده نمیشوند.

college.tapsell.ir

کتاب “برنامهریزی بازاریابی :مفاهیم ،الگوها،
ساختارها ،استراتژیها”
اگر به حوزه برنامهریزی بازاریابی عالقه مندید ،این کتاب
را که توسط علیاکبر اسالم نوشته شده ،بخوانید و در آن با
جنبهها و ابعاد مختلف برنامهریزی بازاریابی همراه با مالحظات
استراتژیک و تاکتیکی (بلندمدت و کوتاهمدت) آشنا شوید.
هدف کلی این کتاب ،بیان تئوریها و آموزش نحوه بکارگیری
برنامهریزی استراتژیک و عملیاتی بازاریابی است .به عبارتی
دیگر محتوای کتاب نحوه طراحی و اجرای برنامههای بازاریابی
را در پنج فصل بیان میکند.کتاب فوق هم به زبان فارسی
ترجمه شده است.

کتاب “بازاریابی استرات ِژیک :نگرش کاربردی”
کتاب بسیار خوب دیگری در زمینه بازاریابی استراتژیک که
البته حاوی نکات دشوارتری است و مطالعه آن بعد از کتابهای
ابتدایی توصیه میشود .در این کتاب که نوشته کارل جان
آلیسیم است ،فرآیند برنامهریزی بازاریابی استراتژیک ،مأموریت،
استراتژیهای ارزش و تعریف بازار و بسیاری از مباحث مهم
دیگر بیان شدهاست .همچنین نحوه تحلیل داخلی ،تحلیل
مشتری ،صنعت و رقیب و  ...نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ترجمه فارسی این کتاب هم در بازار موجود است.
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