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اردیبهشت ماه امسال با ایام شعبانیه آغاز گردید که در آن والدت با سعادت امام حسین (ع) ،ابوالفضل

العباس (ع) و امام زین العابدین (ع) روی داده است که برای شیعیان ایامی مبارک و پرخیر است .همچنین در
دهه دوم این ماه با نیمه شعبان و والدت حضرت قائم (عج) و امام عصر رو به رو بودیم که برای شیعیان امید

به آینده و ظهور منجی جهت نجات بشریت از ظلم و بی عدالتی را تداعی می کند .براساس اعتقاد شیعه،
حضرت مهدی (عج) پس از یک دوره طوالنی غیبت سرانجام قیام می کند و از طریق او حق و عدالت بار دیگر

به پیروزی خواهد رسید .اعتقاد به ظهور امام غایب در طول تاریخ ،شیعیان را در تحمل شرایط دشوار یاری

نموده و به آنها امید به آینده ای سرشار از دادگری داده است.

همچنین این ماه با هفته بزرگداشت معلم مصادف بود .تجلیل از معلمان که بدون کمترین چشمداشت و با

حداقل درآمد می کوشند نسل جوان را به سوی قله های علم و دانش رهنمون شوند .در واقع تجلیل از صداقت

و راستی و علم توام با عمل است .دست اندرکاران نشریه نگاه نو این ایام خجسته را به همه اساتید گرامی

و دانشجویان ارجمند تبریک و تهنیت عرض نموده و برای همگان از درگاه خداوند سبحان آرزوی سالمتی
و بهروزی دارند .همچنین حلول ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن و ماه برکت و رحمت است را به همه
عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پرفیض را برای مخاطبان
معزز نشریه داریم.

امید است این شماره نشریه نیز بتواند مورد توجه و عنایت مخاطبان گرامی قرار گرفته و این عزیزان ما را

با ارائه انتقادات و پیشنهادهای سازنده یاری نمایند.

موفق و پیروز باشید.
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ادبیات تعلیمی و ادبیات داستانی

آثاری که مسایل اخالقی ،اعتقادی،
فلسفی یا دانشی (عملی و نظری) را
به منظور ترغیب و تهذیب و آموزش
در قالب های ادبی عرضه می کنند،
در نوع ادبی تعلیمی جای می گیرند
با اینکه بسیاری از آثار طنز جنبۀ
تعلیمی دارند و قصد آنها تغییر دیدگاه
خواننده نسبت به مسایل گوناگون
است ،جز آثار تعلیمی محسوب نمی
شوند .بسیاری از آثار ادب پارسی
از جمله «سیاست نامه ،قابوسنامه،
کیمیای سعادت ،اخالق ناصری ،سراج
السائرین ،بوستان و گلستان سعدی»
جز ادبیات تعلیمی محسوب می شوند.
ادبیات تعلیمی را می توان به دو دسته
تقسیم کرد:
 .1ادبیات تعلیمی نوع اول :در این
نوع شاعر به قصد آموزش دانش نظری
و عملی منظومه ای را می سراید .ابن
مالک «الفیه» خود را در آموزش صرف
و نحو زبان عربی و فراهانی «نصاب
الصبیان» خود را به جهت آموزش
ّ
یک دوره کامل از علوم به مبتدیان و
حاج مال هادی سبزواری منظومۀ خود
را در فلسفه سروده اند« .نوراالنوار از
بحراالسرار» مظفرعلی شاه کرمانی نیز
منظومه ای است که در فراگیری علم
کیمیا سروده شده و دانشی عملی را
آموزش می دهد.
 .2ادبیات تعلیمی نوع دوم؛ در این
نوع ،جنبه های ادبی اثر همپای جنبه
های تعلیمی قوی است .بوستان سعدی
از شاهکارهای ادب تعلیمی اخالقی
است.
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حکایت دانشمند  /بوستان سعدی
فقیهی کهن جامه ای تنگ دست
نگه کرد قاضی در او تیز تیز
ندانی که برتر مقام تو نیست
نه هر کس سزاوار باشد به صـدر
دگر ره چه حاجت به پند کست؟
به ع ّزت هر آن کو فروتر نشست
به جای بزرگان دلیری مکن
چو دید آن خردمند درویش رنگ
چو آتش برآورد بیچاره دود
در ایوان قاضی به صف برنشست
معرف گرفت آستینش که«:خیز
ّ
فروتر نشین ،یا برو ،یا بایست
کرامت به فضل است و رتبت به قدر
همین شرمساری عقوبت بست
به خواری نیفتد ز باال به پست
چو سر پنجه ات نیست شیری مکن»
که بنشست و برخاست بختش به جنگ
فروتر نشست از مقامی که بود...
ارزشمندی هنر /گلستان سعدی
حکیمی پسران را پند همی داد که
جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت
دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر
به محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد
یا خواجه به تفاریق بخورد؛ اما هنر چشمۀ
زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند
از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس
خود دولت است؛ هر جا که رود قدر بیند
و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و
سختی بیند.
معصیت عالم  /گلستان سعدی
معصیت از هر که در وجود آید
ناپسندیده است و از علما ناخوب تر که علم
سالح جنگ شیطان است و خداوند سالح را
چون به اسیری برند شرمساری بیشتر برد.
عام نادان پریشان روزگار
کان به نابینایی از راه افتاد
به ز دانشمند ناپرهیزگار
وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد
شناختن حقیقت دل  /غزالی
بدان که معرفت حقیقت دل حاصل
نیاید تا آنگاه که هستی وی بشناسی ،پس
حقیقت وی بشناسی که چه چیز است ،پس
لشکر وی را بشناسی پس عالقت وی با این
لشگر بشناسی ،پس صفت وی بشناسی

که معرفت حق تعالی وی را چون حاصل
شود و به سعادت خویش چون رسد و بدین
هر یک اشارتی کرده آید :اما هستی وی
ظاهر است که آدمی را در هستی خویش
هیچ شک نیست و هستی وی نه بدین
کالبد ظاهر است که مرده را همین باشد
و جان نباشد و ما بدین دل حقیقت روح
همی خواهیم و چون این روح نباشد تن
مرداری باشد و اگر کسی چشم فرا پیش
کند و کالبد خویش را فراموش کند ،آسمان
و زمین و هر چه آن را به چشم بتوان دید
فراموش کند ،هستی خویش به ضرورت
می شناسد و از خویشتن باخبر بود ،اگر
چه از کالبد و از زمین و آسمان و هر چه
در وی است بی خبر بود و چون کسی نیک
تأ ّمل کند ،چیزی از حقیقت آخرت بشناسد
و بداند که روا بود که کالبد از وی بازستانند
و وی برجای باشد و نیست نشده باشد.
ادبیات داستانی
از نظر میرصادقی ادبیات داستانی
تخیلی است و تفاوت
بخشی از ادبیات
ّ
عمدۀ آنها در این است که ادبیات داستانی
همۀ انواع آثار داستانی روایتی منثور را در
برمی گیرد .ادبیات داستانی شامل قصه،
رمانس ،رمان ،داستان کوتاه و آثار وابسته
به آنهاست(.میر صادقی)22-21 :1380،
داستان ،توالی حوادث واقعی و تاریخی
تخیل نیز به
یا ساختگی است که در آن ّ
کار می رود .برای آشنایی با این نوع ادبی
به اجمال به معرفی شکل های گوناگون آن
می پردازیم.
قصه
ّ
آن نوع ادبی خلالقه است که جنبۀ غیر
واقعی داشته و از گذشته در ایران رایج بوده
است .قصه در مصر ،یونان ،هند و  ...وجود
داشته است .از مختصات قصه ها می توان
به پیرنگ ضعیف ،اعمال شگفت آور ،خرق
عادت ،کلی گویی ،ایستایی ،مطلق گرایی
و دگرگونی اندک شخصیت ها و قهرمانان
آنها اشاره کرد.
قصه ها را به انواع زیر تقسیم کرده اند:
تمثیلی :کلیله و دمنه ،مرزبان نامه
اخالقی :گلستان ،جوامع االحکایات،
قابوسنامه
افسانۀ پریان :هزار و یک شب
عیار،
افسانۀ پهلوانان :اسکندرنامه،سمک ّ
ابومسلم نامه
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مرد سوار و جامه فروش
وقتی مردی جامه فروش رزمۀ 1جامه
دربست و بر دوش نهاد تا به دیهی برد
فروختن را اتفاقا سواری با او همراه افتاد.
مرد از کشیدن پشتواره به ستوه آمد و
خستگی در او اثر کرد .به سوار گفت« :ای
جوانمرد اگر پشتوارۀ من ساعتی در پیش
قضیت
گیری چندان که من بیاسایم ،از
ّ
کرم و فت ّوت دور نباشد ».سوار گفت« :شک
متحمالن بار
نیست که تخفیف کردن از
ّ
کلفت در میزان حسنات وزنی تمام دارد
و از آن به بهشت باقی توان رسید .اما این
بارگیر من دوش راتب هر روزه جو نیافته
است و تیمار به قاعده ندیده ».در این میان
خرگوشی برخاست ،سوار اسب را در پی او
برانگیخت و بدوانید .چون میدانی دو سه
برفت ،اندیشه کرد که« :اسبی چنین دارم
چرا جامه های آن مرد نستدم و از گوشه
ای بیرون نرفتم؟» و الحق جامه فروش نیز
از همین اندیشه خالی نبود که« :اگر این
سوار جامه های من برده بودی و دوانیده
به گردش کجا رسیدمی؟» سوار به نزدیک
او بازآمد و گفت« :هال 2به من ده تا لحظه
ای بیاسایی» مرد جامه فروش گفت« :برو
که آنچه تو اندیشیده ای من هم از آن غافل
نبوده ام».
داستان کوتاه (نوول)
در اروپا تا آخر قرون وسطی نوول به
قصه ها و حکایت های کوتاهی گفته می
شد که بیشتر جنبۀ شوخی و مطایبه
داشت .داستان کوتاه به شکل امروزی در
قرن نوزدهم ظهور کرد .ادگار آلن پو در
سال  1842داستان کوتاه را تعریف کرد.
داستان کوتاه یک واقعۀ مرکزی یا ضمنی
دارد که حوادث و وقایع دیگر برای تکمیل
آن آورده می شود .داستان کوتاه را معموال
در یک نشست کوتاه می توان خواند.
از حیث تاریخی ،داستان کوتاه از قرن
نوزدهم در میان ملل اروپایی و امریکایی
پدید آمد .از ادگار آلن پو نویسندۀ امریکایی
و گوگل نویسندۀ روسی ،به عنوان پدران
داستان کوتاه به مفهوم امروزی نام برده می
شود« .پو» برای نخستین بار معیارهای فنی
خاصی برای داستان کوتاه وضع کرد و در
نقدی که یه سال  1842بر مجموعۀ داستان
های ناتانیل هاوتون به عنوان «قصه های
بازگوکننده» نوشت ،داستان کوتاه را چنین
تعریف کرد« :داستانی است که نویسنده در
آن باید بکوشد خواننده را تحت تأثیر یگانه
ای که تأثیرات دیگر را تحت الشعاع قرار
می دهد ،نگاه دارد و خواندن آن حداکثر
دو ساعت زمان ببرد».
 .1بقچه لباس
 .2زود باش

«پو» داستان کوتاه نویسی را با نوشتن
مرگ سرخ و آوازخانۀ آشر آغاز کرد .گوگل
داستان های کوتاه واقع گرایی نوشت که از
همه مشهورتر شنل است .پس از آنها جیمز
جویس ،ارنست همینگوی ،دوماپاسان،
چخوف ،اوهنری و جی .دی .سالینجر از
پیشکسوتان این نوع داستان نویسی به
شمار می آیند.
این قالب داستانی در ایران ،با مجموعۀ
«یکی بود یکی نبود» در سال  1301با قلم
محمد علی جمالزاده تولد یافت .این کتاب
از شش داستان کوتاه فارسی شکر است،
رجل سیاسی ،دوستی خاله خرسه ،درد
دل مال قربانعلی ،بیله دیگ و بیله چغندر و
ویالن الدوله تشکیل شده است که همگی
بر محور چهره های مختلف اجتماع ایران
دور می زند .جمالزاده برای نخستین بار در
این داستان ها زبان مردم کوچه و بازار را
در ادبیات داستانی به کار گرفت .پس از
او صادق هدایت ،بزرگ علوی ،جالل آل
احمد ،صادق چوبک ،غالمحسین ساعدی،
سیمین دانشور ،احمد محمود ،ابراهیم
گلستان ،جمال میرصادقی ،نادر ابراهیمی
فریدون تنکابنی و بسیاری دیگر هریک به
تجربیات تازه ای در داستان کوتاه دست
یافته اند(.داد 128 :1371،به نقل از رستگار فسایی)
داش آگل هدایت ،گیله مرد بزرگ
علوی ،گل دسته ها و فلک از جالل آل
احمد از نمونه های خوب داستان کوتاه
ایرانی هستند .در مقابل داستان کوتاه،
داستان بلند وجود دارد که از رمان کوتاه
تر است.
داستان های مینی مالیستی
(داستان کوتاه کوتاه)
در نیم قرن اخیر شکل های نوینی
از داستان کوتاه به وجود آمده است که
داستان مینی مالیستی جدیدترین نمونۀ
آن است که هر روز کوتاه و کوتاه تر می
شود .این شیوۀ داستان پردازی بر پایۀ
فشردگی تا سرحد امکان بنا شده است تا
آنجا که فقط عناصر ضروری اثر آن هم در
کمترین و کوتاه ترین شکل باقی می ماند؛
به همین دلیل برهنگی واژگانی و کم حرفی
از بارزترین ویژگی های این گونه آثار به
شمار می رود( .فیضی و بیرانوند)108 :1391،
یک سنت
پسر کوچکی ،روزی هنگام راهرفتن
در خیابان ،سکهای یک سنتی پیدا کرد.
او از پیداکردن این پول ،آن هم بدون
هیچ زحمتی ،خیلی ذوقزده شد .این
تجربه باعث شد که او بقیه روزها هم با
چشمان باز سرش را بهسمت پایین بگیرد
و در جستجوی سکههای بیشتر باشد .او
در مدت زندگیاش 296 ،سکۀ  1سنتی،
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 48سکۀ  5سنتی 19 ،سکۀ  10سنتی16 ،
سکۀ  25سنتی 2 ،سکۀ نیم دالری و یک
اسکناس مچالهشدۀ یک دالری پیدا كرد؛
یعنی در مجموع  13دالر و  26سنت .در
برابر به دست آوردن این  13دالر و 26
سنت ،او زیبایی دلانگیز  31369طلوع
خورشید ،درخشش  157رنگینکمان و
منظره درختان افرا در سرمای پاییز را از
دست داد .او هیچگاه ابرهای سفید را بر فراز
آسمانها در حالی که از شکلی به شکل
دیگر درمیآمدند ،ندید .پرندگان در حال
پرواز ،درخشش خورشید و لبخند هزاران
رهگذر ،هرگز جزئی از خاطرات او نشد.
رمانس
میرصادقی رمانس را چنین تعریف
می کند « :رمانس ،قصه خیالی منثور یا
منظومی است که به وقایع غیر عادی یا
شگفت انگیز توجه کند و ماجراهای عجیب
و غریب و عشقبازی های اغراق آمیز یا
اعمال سلحشورانه را به نمایش گذارد».
(میرصادقی)23-22: 1380،

این شکل ادبیات داستانی در قرن
دوازده در فرانسه رونق گرفت و از آنجا به
کشورهای غربی دیگر راه یافت .در رمانس
عالوه بر صحنه های جنگی ماجراهای
عاشقانه و شگفت انگیز نیز وجود دارد .در
رمانس جادوگران و شخصیت های پلیدی
هم وجود دارند که در صدد از بین بردن
قهرمان یا ایجاد مانع بر سر راه او هستند.
رمان
روایت منثور داستانی است که نشان
دهندۀ تصویر زندگی واقعی ،بخصوص
تصویر بحران های عاطفی در پهنۀ زندگی
مردان و زنان است .رمان با «دن کیشوت»
سروانتس اسپانیایی ( )1616-1547تولد
یافت .رمان ها به انواعی چون پیکارسگ
(شرح زندگی مردم تهیدست) ،گوتیک
(رمان آمیخته به سحر و جادو) ،تاریخی،
سیال ذهن ،خیالی
روان شناختی ،جریان ّ
و وهمی و  ...تقسیم می شوند.
تعصب،
جنگ و صلح ،بینوایان ،غرور و ّ
سرخ و سیاه از رمان های معروف خارجی و
شوهر آهو خانم ،چشم هایش ،کلیدر ،سو و
شون از رمان های ارزشمند ایرانی هستند.

منابع
 .1رستگار فسایی ،منصور ،)1390( ،انواع نثر فارسی،
چاپ سوم ،تهران :سمت.
 .2فیضی ،سوسن و بیرانوند ،سعید ،)1391(،فارسی
عمومی ،تهران :هم¬پا.
 .3میرصادقی ،جمال ،)1380( ،عناصر داستان ،چاپ
چهارم  ،تهران :سخن.
 .4غزالی ،ابوحامد محمد ،)1381( ،برگزیدۀ کیمیای
سعادت ،دیباچه و توضیحات احمد رنجبر ،تهران :امیر کبیر.
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اقناع از منظر روانشناسی و ارتباطات
Persuasion from the perspective of psychology and communication

Abstract

چکیده
اقناع فرايندي است كه با توسل به
تعقل و احساس در قالب مهارت هاي
كالمي و غيركالمي و رسانه اي ،ذهن ّيت
افراد را غالب ًا جهت تغيير رفتار و وادار
كردن آنها به عمل معيني ،تحت تأثير
قرار ميدهد .اين فرايند هرچند در
بردارنده ی ويژگي روانشناختي آزادي
است و ترغيب شونده احساس مي كند،
موافق ميل خود ،اهداف و رهنمودهاي
تعيين شده را انجام مي دهد ،اما در واقع
متضمن نوعي از فشار رواني است؛ که در
مسير ترغيب ،ميان منطق و استدالل
منطقي به هيجانها متوسل ميشود اقناع
نقطه اوج مبحث ارتباطات است .مصدر
آن قناعت است و قناعت یعنی بسندگی،
سیری ،اشباع ،بی نیازی و به ثمر نشستن
و کامل شدن .و اینها همه نشانه هایی از
پیروزی و رضایت مندی است .بطور کلی
اقناع هدف اساسی و غایی همه نوع
رفتارهای ارتباطی است .ارتباط موفق
و مؤثر آن گونه ارتباطی است که نتیجه
دلخواه یعنی اقناع را بدنبال داشته باشد
برای تحقق اقناع رسانه ها باید به عمق
ذهن انسان ها از سوئی و ژرفای دل
انسان ها از سوی دیگر دست یابند.
یعنی پیامشان عق ً
ال فهمیده و پذیرفته
شود و سپس بعد عاطفی یابد و به دل
نشیند؛ یا باید در جهت تأمین اهداف
غایی اقناع ،پیام یا پیامهای انتقال یافته
در دل و ذهن آدمیان بماند.
کلمات کلیدی :اقناع ،تبلیغ،
روانشناسی ،ارتباطات ,رسانه

6

Persuasion is a process that, by appealing to reason and feeling
in the form of verbal and non-verbal and media skills, affects
people›s minds often to change their behavior and force them into
certain action. This process, however, contains the psychological
characteristics of freedom and persuasiveness He feels that he
does the goals and directions he has set, but actually involves a
kind of psychological pressure that appeals to emotions in the
path of persuasion, between logic and rational reasoning. The
image is the culmination of communication. It is content with that
contentment and contentment is meaningfulness, satiety, saturation,
unnecessary and fruitfulness. And these are all signs of victory and
satisfaction. Generally, persuasion is the ultimate and ultimate goal
of all kinds of communication behaviors. The successful and effective
communication is the kind of communication that leads to the
desired result of persuasion. To realize the persuasion of the media,
one must reach the depths of the human minds on the other hand
and the depths of human hearts on the other. That is, their message is
understood and accepted, and then the emotion becomes emotional
and in order to be heard; or it must remain in the heart of the human
mind in order to achieve the ultimate goals of persuasion, message or
messages transmitted.
Key words; Persuasion. Propaganda. psychology .communication
and media

مقدمه

اقناع نقطه اوج مبحث ارتباطات است.
مصدر آن قناعت است و قناعت یعنی
بسندگی ،سیری ،اشباع ،بی نیازی و به ثمر
نشستن و کامل شدن .و اینها همه نشانه
هایی از پیروزی و رضایت مندی است .بطور
کلی اقناع هدف اساسی و غایی همه نوع
رفتارهای ارتباطی است .ارتباط موفق و مؤثر
آن گونه ارتباطی است که نتیجه دلخواه
یعنی اقناع را بدنبال داشته باشد .در این
صورت می توانیم به آن ارتباط متعالی نیز
بگوییم .من پیامی می فرستم و مخاطبین
با دریافت این پیام سه نوع واکنش می
توانند داشته باشند :رد و نفی ،بی تفاوتی و
خنثی ،پذیرش و رضایت مندی .زمانی که
حالت پذیرش رخ می دهد ،می توان گفت
که گیرنده و مخاطب اقناع شده است اقناع
به عنوان فرایند ارتباطاتی تعریف می شود
که در آن یک منبع شواهد و نتایجی را بیان
می کند و هدف وی غالب آمدن بر دریافت
کننده و ایجاد تغییری در وی است.
اقناع فرايندي است كه با توسل به تعقل
و احساس در قالب مهارت هاي كالمي و
ذهنيت افراد را غالباً
غيركالمي و رسانه اي،
ّ

جهت تغيير رفتار و وادار كردن آنها به عمل
معيني ،تحت تأثير قرار مي دهد.اين فرايند
هرچند در بردارنده ی ويژگي روانشناختي
آزادي است و ترغيب شونده احساس مي
كند ،موافق ميل خود ،اهداف و رهنمودهاي
تعيين شده را انجام مي دهد ،اما در واقع
متضمن نوعي از فشار رواني است؛ که
در مسير ترغيب ،ميان منطق و استدالل
منطقي به هيجان ها متوسل مي شود.
در واقع ،اقناع حد واسط ميان منطق و
استدالل و تهديد و تنبيه به شمار مي رود.
اقناع از مهم ترین مباحث ارتباطات رسانه
ای و هم انسانی است .چنانچه دستگاه
عظیم رسانه ای بکار آیند ،هزینه های
گزاف مصرف نمایند ،اما به حد اقناع نرسند
به یقین تمام منابع به هدر رفته اند .برای
تحقق اقناع رسانه ها باید به عمق ذهن
انسان ها از سوئی و ژرفای دل انسان ها از
سوی دیگر دست یابند .یعنی پیامشان عق ً
ال
فهمیده و پذیرفته شود و سپس بعد عاطفی
یابد و به دل نشیند؛ یا باید در جهت تأمین
اهداف غایی اقناع ،پیام یا پیام های انتقال
یافته در دل و ذهن آدمیان بماند.
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تاریخچه اقناع
يكي از روش هاي معمول و قابل اعتنا
در صنعت تبليغ ،روش اقناع است .در مورد
قدمت و ديرينگي آن در جهان غرب گفتني
است كه ريشه آن را مي تواند در تاريخ
زندگي اجتماعي مردم يونان و روم باستان
مشاهده كرد .در دولت شهرهاي يونان ،همه
شهروندان برابر محسوب مي شدند و از همه
انتظار داشتند كه بتوانند در مسائل مختلف
اجتماع خود اظهار نظر كنند .به عنوان نمونه
در نظام قضايي يونان ،اقامه دعوي از طريق
وكيل يا نماينده اي كه در استخدام فرد
باشد مجاز نبود ،بلكه شهروندان ملزم بودند
كه دعوي خود را شخصا در دادگاه ها يا
بطور دقيق در حضور نزديك به همسايه
خود مطرح كنند .عالوه بر اين از شهروندان
يوناني انتظار داشتند كه در نشست هاي
سياسي درباره مسائل روز اظهار نظر نمايند.
اين وظيفه هم به نمايندگان برگزيده واگذار
شده بود به همين لحاظ ،هر شهروند حتي
شهروند عادي يوناني به يادگيري نحوه
مباحثه و استدالل عالقه مند بود ،زيرا در
غير اينصورت ممكن بود كه سبب عدم
تسلط به اين فن ،در اثر اقامه دعوايي
جزئي از دارايي خود را از دست مي داد يا با
خطر تبعيد و نفي بلد از جامعه خويش رو
به رو مي شد .براي يادگيري فن اقناع ،هر
شهروند يوناني مي توانست با استخدام يك
سوفسطائي راهنمايي هاي الزم را پيرامون
نحوه مباحثه را فالسفه طرفدار نظام هاي
آريستوكراسي و اليگارشي بوجود آورده
اند ،بايد از نقش تاريخي آنان در پرورش
انسان هاي حق جو و ايجاد بستر مناسب
براي تحقق جامعه دموكراتيك دفاع كرد.
سوفسطائيان گروهي از معلمان سيار بودند
كه اولين سخنراني ها را درباره اقناع كردن
ايراد كردند و اولين كتب را در اين مورد
به رشته تحرير در آوردند مانند كتاب هايي
كه امروزه تحت عنوان :چگونه مطالعه كنيم؟
از  ...چه مي دانيم؟ وجود دارند .سيسرون
كه بخاطر دفاع موفق از برخي از اشرار و
جانيان روم در دادگاه ها شهرت يافته بود
سه دستورالعمل را براي اقناع ضروري مي
دانست:
 .1مجذوب كردن (جا انداختن اعتبار مبلغ)
 .2آموختن (عرضه پيام با استدالل درست)
 .3منقلب كردن (مخاطبان را از احساس
انباشتن)
چارلز ليندبالم يكي از چهره هاي
برجسته علوم سياسي آمريكا ،حل رابطه
ميان فرمانروايان و مردم را از سه راه ممكن
مي داند :اجبار ،مبادله و اقناع .به ديدگاه وي
در آستانه قرن بيست و يكم دو روش  ،اولي
يعني حاكميت بالمنازع حكومتها درعرصه

سياست و اقتصاد به تدريج رنگ باخته و مي
بازد و در همين راستا ،گسترش روز افزون
انواع رسانه هاي همگاني و حضور فراگير
آنها در عرصه هاي گوناگون زندگي ،روش
اقناع را به بهترين و موثرترين ابزار براي حل
مناسبات ميان حاكمان ،مردم و نيز ميان
آحاد مردم تبديل كرده است.
تعریف اقناع
حال باید دید این فرایند چیست؟ سورین
و تانکارد ،در اثر معروفشان « نظریه های
ارتباطات» ،اقناع را چنین تعریف می کنند.
«اقناع گونه ای از ارتباطات جمعی است،
و افراد زیادی به آن عالقمند هستند .بکار
گرفتن متخصصان روابط عمومی در صنایع
نیروی اتمی برای بی خطر جلوه دادن قدرت
اتمی و در پی آن متقاعد کردن مردم برای
این امر ،نوعی اقناع است .این افراد سعی
دارند تا از طریق پیام های ارتباط جمعی
تغییراتی در اشخاص دیگر به وجود آورند».
بنابراین جا دارد بين اقناع از يك سو و
پذيرش صوري از سوي ديگر تميز گذاشته
شود).
اقناع فرايندي طبيعي ،مستدل ،و عقالني
از يك سو ،عاطفي و قلبي از سوي ديگر است.
در اين فرآيند ،برخالف «مسخ» از سادگي يا
ناتواني ذهني انسان ها سوءاستفاده به عمل
نمي آيد .درصدد تحميل انديشه يا پيام نيز
بر نمي آييم .اقناع با خلسه از آن رو متفاوت
است كه در خلسه جذب بي تفكر و آني
مخاطب تحقق مي پذيرد در حالي كه اقناع
مستلزم بروز تغيير در ذهن آدمي ،پذيرش
به خواست ،انديشمندانه و دروني سازي پيام.
تفاوت بين سه واژه اقناع ،ترغيب و
تبليغ
ً
 .1اقناع عمدتا بعنوان روشي براي
تاثيرگذاري و جهت دهي ذهني افرادي
خاص و بطور خاص گروه نخبگان انجام مي
شود .اقناع به مفهوم قانع و راضي كردن
افراد جهت گرايش به موضوعي خاص يا
انجام فعاليتي خاص انجام مي شود و در
تعريفي مي توان گفت :اقناع بهترين نوع
تبليغ است كه براي هر فرد و به روش هر
فرد عمدتاً با روش ارتباطات چهره به چهره
يا رو در رو انجام مي شود.
ترغيب به اين معنا است كه براي اشاعه
يك تفكر و اقدام عملي براي يك فعاليت
پس از مرحله اقناع ،افرادي كه اقناع شده اند
(گروه اليت) از طريق مطبوعات و جلسات
سخنراني به ترغيب گروه پيشگام و عالقمند
به تغيير مي پردازند.
تبليغ عموماً به كمك رسانه هاي
تصويري (تلويزيون) و صوتي (راديو) براي
جلب حمايت و ايجاد تحركت در توده مردم
انجام مي شود.
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پنج اصطالح (باور ،ارزش ،انگیزه،
نگرش و رفتار) در اقناع
اولين اصطالح « باور» است .در اقناع،
نظريه ي باور در مورد بايدها و نبایدهاي
مردم بحث مي كند .وقتي كسي مي گويد
كه «من خدا را باور دارم» اين نشان مي
دهد كه او فكر مي كند وجود خدا يك
حقيقت است.
باورپذیری مفهومی چند بعدی و
گسترده است که بر روی ابعاد اساسی آن
توافقی وجود ندارد .باورپذیری بیشتر نوعی
ارزیابی از سوی دریافت کننده است که هم
باید قضاوت های عینی مانند کیفیت و دقت
اطالعات را در خود داشته باشد و هم قضاوت
های ذهنی مانند تخصص و اعتمادپذیری
منبع .پژوهش ها دربارۀ باورپذیری که
بیشتر به دو شیوۀ کاربرد سیاهه وارسی و
پیمایش انجام شده اند با چالش های فراوانی
به ویژه در محیط وب روبه رو هستند.
اصالت  /ارزش :باورپذیری اطالعات از
جمله مهم ترین نگرانی ها در محیط های
جدید اطالعاتی و رسانه ای بوده و نیازمند
توجه جدی است.
دومين اصطالح «ارزش» است .ارزش
يعني آنچه كه ما فكر مي كنيم خوب يا بد،
درست يا غلط است .وقتي كسي مي گويد
«من براي تحصيالت ارزش قائلم» منظورش
اين است كه تحصيل خوب است و متقاعد
كردن او براي تحصيل ،كار صحيحي است.
سومين اصطالح «انگيزه» است .انگيزه
به عاليق شخصي افراد باز مي گردد.
انگيزه يعني آنچه كه ما به آن نياز داريم
تا بازخوردهاي مثبتي در برابر خودمان،
دوستانمان و افراد خانوادهمان ارائه دهيم.
وقتي كسي ميگويد «مي خواهم پول
بيشتري در بياورم» يا «مي خواهم خانواده
ام در آرامش و امنيت زندگي كنند» در
واقع دارد انگيزه هايش را بيان مي كند.
طرح انگیزشی عملکرد انگیزه ها و پاداش
ها را مورد بررسی قرار می دهد .فرض مطرح
در طرح انگیزش چنین است که :در غیاب
نیازها و امیال برآورده نشده ای که نقش
انگیزه را دارند فراگیری یا صورت نمی گیرد
و یا مقدار آن ناچیز است .در چنین طرحی
استفاده از محرک های ایجاد انگیزه بسیار
مهم است.
چهارمين اصطالح اقناع «نگرش» است.
گرايش يعني آنچه كه مردم دوست دارند
یا ندارند ،مطابق میلشان هست یا نیست.
اگرکسی از شما بپرسد :گرایش شما نسبت
به دولت حاکم چیست؟ در واقع او می
خواهد بداند که آیا شما عملکرد دولت را
دوست دارید یا ندارید ،با دولت و سیاست
هایش هم عقیده یا در تضاد هستید.
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کمیته حافظه جهانی ( بخش اول )

تاريخچه شكل گيري كميته

در اواخر سال  1384شمسي (مارس
 2006ميالدي) موضوع تشكيل كميتة
ملي حافظة جهاني در ايران مطرح شد.
به دنبال رايزني كميسيون ملي يونسكو
با برخي نهادهاي فرهنگي قرارشد،
دبيرخانه اين كميته در سازمان اسناد
و كتابخانة ملي باشد .در نخستين گام
مديران و كارشناسان برخي كتابخانه ها
و دستگاه هاي فرهنگي به رايزني دربارة
تركيب افراد و سازوكار فعاليت كميته
پرداختند .درنتيجه با مشورت كميسيون
ملي يونسكو دستورالعملي با عنوان
دستورالعمل اجرايي كميتة ملي حافظة
جهاني در شش ماده و دو تبصره در
تاريخ  1385/6/15تدوين گرديد .برمبناي
اين دستورالعمل مقررشد ،اعضاي كميتة
ملي حافظة جهاني متشكل از رؤسا يا
نمايندگان نهادهاي زير و شش نفر از
صاحبنظران حوزة ميراث مستند باشند:
 .1سازمان اسناد و کتابخانة ملی؛
 .2سازمان صدا و سیما؛
 .3سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی؛
 .4سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری؛
 .5کتابخانة حضرت آیت اهلل مرعشی
نجفی؛
 .6کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی؛
 .7کتابخانه مركزي و مرکز اسناد دانشگاه
تهران؛
 .8کمیسیون ملی یونسکو.
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بر اين مبنا پس از صدور حكم اعضا
از سوي وزير علوم ،تحقيقات و فن آوري،
جلسات كميته رسما آغازگرديد .در
نخستين جلسه جناب آقاي علي اكبر
اشعري ،رئيس سازمان اسناد وكتابخانة ملي
به عنوان رئيس ،جناب آقاي محمدعلي
احمدي ابهري به عنوان نايب رئيس و
سركار خانم معصومه سادات ميرپوريان به
عنوان دبير و مسئول دبيرخانة كميتة ملي
حافظة جهاني انتخاب شدند.
آثار ثبت شده حافظه جهانی یونسکو
هر دو سال یک بار هر کشور می تواند
اثر برای ثبت در حافظه جهانی به یونسکو
پیشنهاد دهد ،آثاری که از هر کشور یا
سازمان بین المللی از ابتدا تا کنون در
فهرست حافظه جهانی به ثبت رسیده 193
اثر است.
برنامه ی حافظه جهانی
يونسكو برنامه حافظه جهاني را در سال
 1992ميالدي ( ۱۳۷۱شمسی) با انگيزه
آگاهي نسبت به وضعيت وخيم حفاظت از
ميراث مستند و ایجاد شرایط مناسب برای
دسترسي به آن در قسمتهاي مختلف دنيا
تاسیس کرد .جنگ و آشوبهاي اجتماعي
و كمبود منابع ،مشكالتي را كه قرنها
وجود داشت ،بدتر كرده و مجموعه هاي
مهمي در جهان بر اثر تاراج و پراكندگي،
داد و ستد غيرقانوني ،خرابي ،عدم تعيين
بودجه مناسب و حافظت نادرست دچار
سرنوشتهاي متفاوتي شده است بنابراين
يونسكو وظيفه خود دانست تا برنامه حافظه
جهاني را ايجادكند.
بدین منظور در سال  ۱۹۹۳میالدی
كميته مشاوره بين المللي آي اي سي در
پالتاسك لهستان تشكيل جلسه داد .این
كميته طرحي ارائه داد كه به موجب آن
نقش يونسكو را به عنوان آگاه كننده دولتها،
نهادها و سازمانهاي بين المللي و ترويج
شراكت در اجراي پروژه ها تاييد و تاكيد
مي نمود .تا کنون حدود  45كميته ملي
حافظه جهاني در دنيا تاسيس شده است.
دفتر ثبت حافظه جهاني كه قابل مشاهده
ترين جنبه عمومي برنامه مي باشد ،در سال
 1995ميالدي بنيانگذاري شد و از طريق
توافق هايي كه در گردهماييهاي متوالي آي

اي سي صورت مي گرفت ،رشدكرد.
نگرش برنامه حافظه جهاني آن است كه
ميراث مستند جهان متعلق به همه است،
بايد برای همیشه و به صورت كامل حفاظت
و نگهداري شود و در دسترس هميشگي
همگان باشد .در برنامه حافظه جهاني،
ميراث مستند ویژگیهای زیر را باید دارا
باشد:
 .1قابل حركت باشد.
 .2متشكل از عاليم ،كدها ،صداها يا
تصاوير باشد.
 .3قابل نگهداري باشد.
 .4قابل تكثير باشد.
 .5قابل ارائه باشد.
سند دو جزء دارد؛ محتواي اطالعاتي
و حاملي كه بر آن قرار دارد كه هر یک
ممكن است ازتنوع بااليي برخوردار باشد و
به عنوان قسمتهايي از حافظه به يك ميزان
مهم باشد .برخي از این حاملها به شرح زير
مي باشد:
 حامل هاي متني :حامل هاي متنيمثل دست نوشته ها ،كتاب ها ،روزنامه ها،
پوسترها و غيره؛ محتواي متني ممكن است
با جوهر ،مداد ،ابزار نقاشي يا ديگر وسايل
ثبت شده باشد .حامل ممكن است از جنس
كاغذ ،پالستيك ،پاپيروس ،پوست حيوان،
برگ نخل ،پوست درخت ،بافت پارچه و
منسوجات يا مواد ديگر باشد.
 حامل هاي غير متني :حامل هاييمثل ترسيم ها ،تصاوير چاپي ،نقشه ها و
موسيقي در اين گروه قرار مي گيرد.
 حامل هاي سمعي و بصري :اينحامل ها شامل فيلم ها ،ديسك ها ،نوارها
و عكس ها است.
 اسناد مجازي :اسنادي مانند آنچه درشبکه های اینترنتی قراردارد ،در این گروه
قرار می گیرد.
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل
متحد( یونسکو)
در اول نوامبر سال  1945ميالدي
( ۱۳۲۴شمسی) درست هنگام پايان جنگ
جهاني دوم ،كنفرانس بزرگي در لندن
تشكيل شد كه در آن نمايندگان چهل و
سه كشور از جمله ایران شركت كردند.
فرانسه و انگلستان ،دو كشوري كه بيشترين
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صدمات را از جنگ ديده بودند ،پيشنهاد
كردند سازماني با هدف نهادينه ساختن
فرهنگ صلح تأسيس شود .از نظر آنها
چنين سازماني مي بايست در راه همبستگي
فكري و اخالقي بشريت خدمت مي كرد
و مانع از وقوع جنگ جهاني ديگری مي
شد .در  19نوامبر  1945ميالدي (۱۳۲۴
شمسی) 37 ،تن از نمايندگان كشورها
اساسنامه يونسكو را امضا كردند و بدين
ترتيب سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي
ملل متحد(يونسكو) با هدف پيشبرد صلح و
رفاه همگاني در جهان از طريق همكاري بين
ملتها تأسيس شد .از آنجا كه صلح بايد بر
اساس همبستگي معنوي و فكري پي ريزي
شود و جنگها نخست در ذهن بشر آغاز مي
شود ،دفاع از صلح نيز بايد در ذهن انسانها
شكل گيرد بنابراين يونسكو مأموريت يافت
كه در مقام سازماني براي همكاري فكري
در سطح بين المللي خدمت كند .يونسكو با
ازدياد و تقويت مناسبات آموزشي ،علمي و
فرهنگي ،دو هدف كام ً
ال پيوسته دارد:
.1توسعه كه وراي تقاضاي ساده پيشرفت
مادي ،بايد به طيف گسترده اي از خواستهاي
انسان پاسخ گويد ،بدون آنكه ميراث نسلهاي
آينده را به خطر افكند.
 .2برقراري فرهنگ صلح ،بر اساس
آموزش مسئوليت شهروندي و مشاركت
كامل در فرايندهاي دموكراتيك .براي آنكه
صلح پايدار ،صادقانه و مورد قبول همه
برقرار شود ،در ديباچه اساسنامه يونسكو
آمده است« :كشورهاي امضا كننده اين
اساسنامه مصمم هستند ،دستيابي كامل
و برابر به آموزش ،پي جويي آزاد حقيقت
عيني ،تبادل آزاد انديشهها و دانستهها را
براي همگان تضمين كنند ،روابط بين مردم
خود را توسعه بخشند و افزايش دهند تا با
درك متقابل و بهتر به شناختي دقيقتر و
حقيقي تر از آداب و رسوم يكديگر برسند».
طي اين كنفرانس وظايف سازمان
درچندين بند تعيين شد كه خالصة آن
عبارت است از:
 .1تسهيل تبادل آزاد میان رهبران
آموزشي ،فرهنگي و علمي كشورها.
 .2مبادلة آزاد عقايد و اطالعات ،بين مردم
و متخصصان از طريق مدارس ،دانشگاهها و
ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي.
 .3تدوين و توزيع برنامههاي آموزشي و
فرهنگي ،متناسب با نيازهاي كشورها.
در این کنفرانس بر ضرورت حفظ جنبة
غير دولتي سازمان نيزتاكيدشد.
اساسنامه یونسکو بعدا ً در سال 1946
ميالدي توسط بيست كشور ديگر امضاشد
و بدين ترتيب اين تعداد از اعضا نخستين
بنيانگذاران سازمان آموزشي ،علمي و

فرهنگي ملل متحد شدند .تا سال 1950
ميالدي تعداد اعضاي يونسكو به  59عضو
رسيد و در سال  1954ميالدي اتحاد
جماهير شوروي هفتادمين عضو اين سازمان
شد .بين سالهاي  1960و  1962ميالدي
در پي فرايند استعمارزدايي  24كشور
جديدالتأسيس آفريقايي نيز به اين سازمان
پيوستند اما در سال  1984ميالدي اياالت
متحده كه مديريت و سياستهاي سازمان را
برنمی تابید ،از عضویت یونسکو خارج شد.
اندكي بعد انگلستان و سنگاپور نيز از سازمان
كناره گيري كردند.
در اوايل سال  1990ميالدي ،فروپاشي
بلوك شرق سبب ايجاد تحوالت بيشتر شد
و كرسي آلمان شرقي بر اثر اتحاد دو آلمان
حذف گرديد .اندكي بعد فروپاشي اتحاد
جماهير شوروي نيز سبب شد 12 ،عضو
جديد به سازمان يونسكو بپيوندند .اندكي
بعد كشورهاي يوگسالوي سابق و كشورهايي
نظير بوسني هرزگوين ،اسلووني و كروزني
نیز به اين سازمان ملحق شدند .از زمان
تأسيس سازمان يونسكو  10عضو در فواصل
زماني مشخص از سازمان كناره گرفتند؛ به
عنوان مثال آفريقاي جنوبي در سال 1956
ميالدي اين سازمان را ترك كرد و در سال
 1994ميالدي بعد از حذف نژاد پرستي
دوباره بدان ملحق شد .تمام اين ده كشور
به جز سنگاپور دوباره به يونسكو پيوستند.
انگلستان يك بار ديگر در سال 1997
ميالدي عضو يونسكو شد .در اكتبر 2003
ميالدي با برگشت اياالت متحده به يونسكو
تركيب اعضاي آن به  190كشور عضو رسيد.
مقر اين سازمان در پاریس پایتخت فرانسه
است و دفترهایی در کشورهای مختلف دارد.
اهداف برنامه
اين برنامه اهداف زير را دنبال مي كند:
الف) تسهيل محافظت از ميراث مستند
دنيا با استفاده از مناسب ترين تكنيكها:
قسمت اصلی میراث فرهنگی جهان را
میراث مستند تشکیل می دهد .از آنجا
که این اسناد از مواد طبیعی ساخته شده
 ،در معرض نابودی و فرسودگی قرار دارد و
بعضی از این میراث که به صورت الکترونیک
موجود می باشد نیز ممکن است از بین
برود بنابراین برای جلوگیری از این پدیده
تسهیالت مناسبی جهت حفظ و نگهداری
میراث فراهم شده است.
ب) امکان دسترسي جهاني به ميراث
مكتوب :برنامه حافظه جهانی فرصتهایی را
فراهم می سازد که امکان استفاده عمومی
برای همه ایجاد گردد .توسعه محصوالتی
چون  CD-ROMها ،نوارهای دیجیتالی
و دیسکتهای فشرده شنیداری و تصویری
( )DVDاز جمله راهکارهای ارائه شده می
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باشد .مشارکت همگانی تمام کشورها سبب
دسترسی عمومی و انتقال مطالب به نسلهای
آینده می شود.
ج) افزايش آگاهي جهاني نسبت به وجود
و اهميت جهاني ميراث مستند :برای افزایش
اطالعات و آگاهی از برنامه حافظه جهانی
سمینارهایی تدارک دیده می شود تا دولتها،
مردم و بخشهای تجاری و بازرگانی از اهمیت
میراث مستند مطلع شوند.
د) گسترش برنامه های میراث جهانی:
با تشکیل کمیته های مشاوره بین المللی،
کمیته های ملی و منطقه ای حافظه جهانی
به برنامه ای بین المللی تبدیل می شود و
با مشارکت متخصصان ،استفاده کنندگان،
دولتها و سازمانها ،امکان گسترش این برنامه
بین المللی ایجاد می شود.
دفاتر ثبت حافظه جهاني
در اين برنامه سه نوع دفتر ثبت درنظر
گرفته شده است؛ بين المللي ،منطقه اي و
ملي .همه دفاتر ثبت شامل فهرست مطالبي
است كه از اهميت جهاني برخوردار مي باشد
و يك اثر ممكن است در بيش از يك دفتر
ثبت وجود داشته باشد.
دفتر ثبت بين المللي شامل فهرست كل
ميراث مستندي مي شود كه كليه معيارهاي
انتخاب را دارد و توسط  IACانتخاب می
شود و مدير كل يونسكو آن را تاييد کرده
است .اين فهرست نويسي به روز است و
توسط دبيرخانه تحت عنوان دفتر ثبت
حافظه جهاني منتشر مي شود.
دفتر ثبت منطقه اي ،ميراث مستندي
را فهرست مي كند كه توسط همه كميته
هاي کشورهای آن منطقه حافظه جهاني
تاييد شده است .اين فهرست نويسي به روز
مي باشد و توسط كميته منطقه اي تحت
عنوان دفتر ثبت منطقه اي حافظه جهاني
منتشر مي شود .دفاتر ثبت منطقه اي ممكن
است ماهيتا متفاوت باشند؛ مثال ممكن است
صورتي از همكاري بين دفاتر ثبت ملي باشد
يا ممكن است شامل ميراث مستندي باشد
كه تاثير منطقه اي دارد اما اين ميراث در
دفاتر ثبت ملي وجود نداشته باشد.
دفتر ثبت ملي ،ميراث مستند ملت
را فهرست مي كند كه توسط كميته ملي
حافظه جهاني (و در كشورهايي كه كميته
ملي وجود ندارد ،توسط كميسيون ملي
يونسكو) تاييد مي شود .اين دفاتر به دولتها
و سازمانها كمك مي كند تا از كل ميراث
مستند نگهداري شده توسط انواع مختلف
سازمانها و افراد خصوصي آگاه شوند و آنها
را از اقدامات انجام گرفته برای حفاظت از
ميراث به خطر افتاده ملت مطمئن مي كند.
ادامه دارد . . .
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نقش و جایگاه آموزش در توسعه حرفه
گردشگری و توریسم

در شماره  12همین ماهنامه اشاره شد افرادی که توانایی خوبی در
برقراری ارتباط با مردم را دارند و به تاریخ و هنر نیز عالقه مند هستند
حرفه راهنمای تور و گردشگری و کار در این حوزه با رعایت شروطی
از جمله طی دوره های آموزشی اعم از بلند مدت و کوتاه
مدت مناسب آنها است .آنگاه به وظایف راهنمایان
گردشگری و توریسم پرداختیم این بدان سبب بود که
ورود به حوزه آموزش های مهارتی اعم از کوتاه مدت و
بلند مدت نیاز به تجزیه و تحلیل و آنالیز وظایفی دارد
که این افراد در حرفه خود آنها را انجام می دهند.
برای توانمند سازی و مهارت بخشی به این افراد
حرف و مشاغل گردشگری دشوار خواهد بود .نیاز
سنجی و نیاز آفرینی دو مقوله اولیه ،اساسی و پایه

مقدمه:
بدون کاربست تکنیک ها و
فنون برنامه ریزی آموزشی و
درسی در حوزه صنعت توریسم
وگردشگری امکان توسعه ورشد
مطلوب مهارتها و دانش این
صنعت اجتماعی و فرهنگی امکان
پذیرنخواهد بود.
پایه ای ترین مولفه برنامه
ریزی آموزشی و درسی مقوله
نیازسنجی و نیازآفرینی آموزشی
است .این مقوله در نهایت منجر
به تدوین نیازهای آموزشی
موردنیاز آشکار وپنهان حرف و
مشاغل گردشگری خواهدشد

در فرایند برنامه ریزی آموزشی و درسی حوزه توریسم و گردشگری
محسوب می شود این دو مقوله از آن جهت اهمیت دارند که نیاز
سنجی به تحلیل و تعیین فاصله و گپ موجود میان وضعیت فعلی
توانمندی و مهارتی شاغلین این بخش با آنچه که باید باشد ،اشاره
دارد و نیاز آفرینی به ان دسته از نیازهایی می پردازد که متولیان و
شاغلین حوزه توریسم و گردشگری یا از آنها اطالع چندانی ندارند یا
فرصت پرداخت به انها فراهم نشده است .در نیاز سنجی آموزشهای
مهارتی ،تحلیل کارها و پاره کارهای مشاغل صنعت توریسم و
گردشگری منجر به این می شود که برنامه ریزان آموزشی و درسی
به تدوین دانش و مهارت های مورد نیاز هر یک از آنها برای انجام
مطلوب و بهینه وظایف نیاز دارند بپردازند و پس از آن مجموعه
تدوین شده را به سرفصل ها و دوره های آموزشی مهارتی اعم ازبلند
مدت وکوتاه مدت تبدیل نماید.
صنعت توریسم و گردشگری روز به روز در حال توسعه است و
این توسعه بخش کمی و نیز کیفی را شامل می شود .بهره گیری
از این روشها و فنون نوین در این صنعت منجر به توسعه یا تغییر
برخی از وظایف شغلی آنها شده است از طرفی ممکن است نقاط

پنهانی نیز در این حوزه وجود داشته باشد یا مواردی از دید متولیان
و شاغلین این بخش دور بماند .برنامه ریزان آموزشی و درسی
با کمک متصدیان این بخش وظیفه دارند با بهره گیری از فنون
نیازآفرینی آموزشی آن دسته از دانش و مهارت هایی را که بکر
هستند و از نظرها و یا شاغلین آگاهی الزم در این زمینه را ندارند
مشخص ساخته و از این طریق دوره ها و رویکردهای جدیدی
را به آنها ارائه نماید .برای مثال گردشگری روستایی و کشاورزی
مقوله ای است که در کشور ما به عنوان یک پتانسیل پنهان از نظر
ها دور بوده است.
لذا ایجاد مشاغل در این حوزه و نیز تدوین مهارتها ودانش مورد
نیاز از جمله راهکارهای اساسی بسط و توسعه صنعت توریسم و
گردشگری در مقوله روستایی و کشاورزی است .در شماره های
اینده در این زمینه گفتگوی بیشتری خواهیم داشت.
ادامه دارد . . .
روستای ابیانه

روستای کندوان

روستای کندلوس

واژگان کلیدی :آموزش های
مهارتی ،برنامه ریزی آموزشی و
درسی ،نیازسنجی و نیازآفرینی
آموزشی.
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نگاهی کوتاه بر تاریخ طراحی گرافیک جهان

نگاهی گذرا بر تاریخ طراحی
گرافیک جهان:
با نگاهی کلی بر سیر تکاملی هنر
گرافیک ،می توان به  5بخش بندی
اساسی رسید:
بخش اول /پیام بصری از
پیشاتاریخ تا قرون وسطی
بخش دوم /رنسانس گرافیک،
سرمنشا حروف چینی و طراحی
اروپایی در چاپ
بخش سوم /انقالب صنعتی ،تاثیر
فناوری بر پیام رسانی بصری
بخش چهارم /عصر مدرن ،طراحی
گرافیک در نیمه نخست قرن بیستم
بخش پنجم /عصر اطالعات،
1
طراحی گرافیک در دهکده جهانی
طبق این بخش بندی به طور کلی
می توان به سیر تحول و تکامل این
هنر پی برد .از ابتدای ابداع خط تا
اختراع چاپ و افزودن فناوری و
تکنولوژی به هنر گرافیک سبک
های متفاوت و مختلفی به این حیطه
وارد شده است.
نخستین آثار طراحی گرافیک
در نگاره های غار شووه Chauvet
در جنوب فرانسه (سی هزار سال
پیش از میالد مسیح) ،نگارههای
غار السکو ( ،Lascauxچهارده
هزار سال پیش از میالد مسیح)،
نگارههای شکارچیان در غار بیمبتکا
 Bhimbetkaهندوستان( ،هفت
هزار سال پیش از میالد مسیح) ،و
نگاره بومیان آفریقا در غار سیاربرگ
آفریقای جنوبی (هزار سال پیش از
میالد مسیح) توسط غارنشینان اولیه
برای برقراری ارتباط با همنوعان خود
خلق شده است.

 .1بی.مگز ،فیلیپ ،تاریخ طراحی گرافیک
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با پیدایش خط و الفبا ،کتاب های دینی،
از هنر گرافیک در طراحی و زیباسازی
استفاده می کردند که کتابهای انجیل
قرنهای ششم تا نهم میالدی در صومعههای
ایرلند ،اسکاتلند و انگلیس از آن جمله اند.
مسلمانان برای ایجاد طرح های تزئینی در
کتب اسالمی و دینی ،شکلهای هندسی و
خط نگاری را جایگزین مناسبی برای تصویر
انسان قرار دادند .اروپائیان این کارهای
گرافیک را اسلیمی آرابسک( 1عربوار)
میخوانند.
در کشورهای اسالمی ،کهنترین
طرحهای گرافیک و خطاطی در قرآنهای
خوشنویسی شده یافت می شود که با
مرکب سیاه ،روی کاغذهایی از پوست آهو
یا پاپیروس با خطوط زاویهدار ،مانند خط
کوفی ،نوشته شدهاند .خطوط قرآنی در قرن
هشتم میالدی شکل گرفته و در قرن دهم
به کمال نسبی رسیدند .بعدها صفحهآرایی،
حاشیهکاری ،تذهیب و تکنیکهای
پیچیده ای برای تزیین به وجود آمدند.
پس از استفاده از هنر گرافیک در طراحی
کتاب های اسالمی ،می توان به کاربرد آن
در طراحی ظروف سفالی مربوط به -۶۵۰۰
 ۵۵۰۰سال پیش از میالد در جامعه
کشاورزی در شمال بینالنهرین و سوریه
اشاره کرد .طراحی گرافیکی ساده و محکم
با تعادل هندسی.
با پیدایش رنسانس 2گرافیک ،اولین
چاپی که از عناصر تصویری و گرافیکی مانند
حروف بصورت قالب ریزی ،مورد استفاده
قرار گرفت ،کتاب «هنر ُمردن» قرن پانزدهم
است که توسط دو چاپگر ایتالیایی به نام
های «جیوانی» و «آلبرتو آلوویس» به چاپ
رسید و پرفروش ترین کتاب آن قرن شد.
انقالب صنعتی تاثیر شگرفی بر نوع
انتقال پیام های بصری به مخاطبان آن
دوران گذاشت .شیوه غالب گرافیک در قرن
نوزدهم الهامی بود از فرم های انگلیسی و
آلمانی که در نشریات آن زمان تصویرسازی
می شد و تایپوگرافی هم در این کارها به
صورت محافظه کارانه به کارگرفته می شد.
آگهی های ساده کارخانه ها به تبلیغات
گسترده تبدیل شد .پوسترها به منظور
آگاهی دادن و جلب مشتری کاربرد داشت
و توجه کمتری به طراحی هنری آنها می
شد .در دوران ویکتوریایی ،حکاکی روی
چوب و کلیشه سازی حروف گوتیک اروپا،
منشا ظهور اشکال منحنی دار ،ارگانیک و
Arabesques .1
 .2نوزایی ،تجدید حیات

منحنی  -خطی شد.
قابل ذکر است که در این دوران ،عکاسی
هم پل ارتباطی میان افراد شد و به نوعی به
هنر گرافیک راه پیدا کرد.
عصر مدرن ،طراحی گرافیک را دچار
تحولی دیگر نمود .هنر مدرن ،مدرنیسم
تصویری ،زبان جدید فرم ،باهاوس و
حروفنگاری جدیدش و در آخر جنبش
مدرن همگی تاثیرات مثبتی بر این هنر
گذاشتند .باهاوس یکی از تاثیرگذارترین
نهادهای دنیا در زمینه مختلف بالخص
حروف نگاری و تبلیغات بود .از همان ابتدا
به دانشجویان این مدرسه آموخته می شد
که خود را منفک از جامعه ندانسته و عمیقا
مکمل آن بدانند .باهاوس با حروف نگاری
جدید ،اصول و قواعد صفحه آرایی را در هم
شکست و با کنارگذاشتن عناصر تزیینی و
ترکیب بندی متقارن به جای یک صفحه
کالسیک ،از نوع حروف «دست ساخته»
بدون پایه و خطوط زمینه کلفت سیاه و قرمز
جهت درهم شکستن صفحه و تقسیم آن به
اجزای پراکنده استفاده کرد تا بدین وسیله
نگاه بیننده را کنترل کند.
امروزه تحول ابزاري و ظهور رايانه و
اينترنت در عرصه گرافيک دگرگونی های
بسیاری را پیدا آورده و پیام ها با استفاده از
تصاویر به زبانی گویا و بدون توضیح تبدیل
شده است ،تا منظور و مفهوم ذهنی را به
جامعه القا کند .از پیکتوگرام ،لوگو ،طرح
های تبلیغاتی و تجاری گرفته تا عالئم
اختصاری در صنعت و پزشکی که همگی
جایگاه هنرگرافیک را در تمامی بخش های
زندگی انسان نشان می دهند.
منابع:
 .1بی.مگز ،فیلیپ ،مترجم:فراست ،ناهید اعظم ،فتح اله
نوری ،غالمحسین ،تاریخ طراحی گرافیک ،سمت.1384 ،
رنسانس گرافیک در ایتالیا ،بخش
 .2فروغی ،سمیه،
ِ
هنری تبیانarticle.tebyan.net .
 .3مترجم شهامی پور ،شروین ،طراحی گرافیک از
ویکتورین تا پست مدرن( .)1گلستانه26 ،79-80،و-27
65تا71
 .4رمضان ماهی ،سمیه ،باهاوس و حروفنگاری جدید،
article.tebyan.net
 .5موالیی نیا ،رامک ،شناسایی مولفه های گرافیک مدرن
و معاصر ایران ،فصلنامه تحلیلی پژوهشی نگره.
4. Drogin, Marc Medieval Calligraphy:
Its History and Technique. New York:
Dover Publications, 1980
5. Miner, Dorothy E. compiler, 2000
Years of Calligraphy, an Exhibition
Organized [1965] by the Baltimore
Museum of Art, et al. New Jersey:
Rowman & Littlefield, 1972.
6. Campbell, Stuart. «The Halaf Period
in Iraq: Old Sites and New.» Biblical
Archaeologist (1992( 55, pp. 87–182.
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پرویز کالنتری ()1395-1310

پرویز کالنتری اول فروردین ماه  1310در
شهر زنجان چشم به جهان گشود .او از کودکی
به رنگ ها عالقمند بود و به گفته خودش با
خط خطی کردن دیوار همسایه ها به تمرین
نقاشی انتزاعی می پرداخت .در سال  1330وارد
دانشکده هنرهای زیبای تهران شد و در همان
سال نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری
استیک برگزار نمود و در سال  1338در رشته
هنرهای تجسمی دانش آموخته گردید .وی بیش
از  22نمایشگاه انفرادی و  40نمایشگاه گروهی
در ایران و خارج از کشور برگزار کرده است .در
دنیای هنر او را به عنوان نقاش ،طراح ،نویسنده
و روزنامه نگار معاصر می شناسند .از نمونه آثار
نقاشی او در کتاب های نظام قدیم آموزش و
پرورش (روباه و خروس /چوپان دروغگو /حسنک
کجایی؟ /مرغابی و الک پشت /روباه و زاغ)
هستند.
آشنایی با همایون صنعتی زاده 1سبب شد تا
به موسسه انتشاراتی فرانکلین جهت تصویرگری
کتاب های درسی راه پیدا کند .در سال 1347
به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمد
و مدتی هم مدیریت این کانون رو برعهده داشت.
همچنین در دانشکده هنرهای زیبای تهران و
 .1رئیس وقت دانشکده ،کارآفرین ،نویسنده ،مترجم و ناشر

کالج هنری کودکان در کالیفرنیا نیز کار کرده
است .یکی از آثار برجسته او در فهرست تمبرهای
ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده است .همچنین
تابلو مشهور او به نام «شهر ایرانی از نگاه نقاش
ایرانی» در مقر سازمان ملل (نایروبی) قرار دارد.
پرویز کالنتری در بیش از چهل دهه فعالیت
هنری خود تصویرگری نزدیك به  ۲۶كتاب
كودك همچون «كدو قلقله زن»« ،جمجمك
برگ خزون»« ،گل اومد بهاراومد» و «رنگین
كمان» را در کارنامه خود دارد.
عالوه بر تصویرگری به نویسندگی و روزنامه
نگاری هم می پرداخت و چند مجموعه داستان
نیز منتشر کرد« :ولی افتاد مشکل ها ،چهار
روایت ،نیچه نه ،فقط بگو مشد اسماعیل».
همچنین مقاالت هنری متعددی در خصوص
ارتباط هنر و هنرمند ایرانی در نشریات ایرانی به
چاپ رسانده است.
به گفته علی فرامرزی ،2پرویز کالنتری
توانست با شیرینی قلمش ،کویر سرزمینمان
را به جهانیان معرفی کند و از این نظر ،حق
بزرگی بر گردن فرهنگ و محیط زیست کشور
دارد .فعالیتهای کالنتری در زمینهی مطبوعات،
روزنامهنگاری ،نقد هنر و نویسندگی ابعاد تازهای
را به فرهنگ ما اضافه کرد .او شخصیت فرهنگی
بزرگی بود و تواضعاش برای انجام فعالیتهای
فرهنگی ،یکی از ویژگیهای بارز شخصیتیاش
بود .همچنین به عقیده او ،در دورهای که پرویز
کالنتری ریاست کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان را برعهده داشت ،توانست با کمک
همکارانش کارهای خوب و باکیفیتی را در
زمینهی تصویرگری کتاب کودکان انجام دهد.
استاد پرویز کالنتری در روز جمعه 31
اردیبهشت ماه  1395درگذشت.

کیلومترها اطراف کویر را طی می کنم ،عکس می گیرم،
اسالید می گیرم ،طراحی می کنم و بعد در آتلیه به مدد
کاهگل آنها را روی تابلو پیاده می کنم.
منابع:
.1وبسایت شهر کتاب مرکزی ،سه اثر از پرویز کالنتری
www.bookcitycentral.com
 .2فرامرزی ،علی ،کویر ایران با شیرینی قلم کالنتری معرفی
شد.
 .2خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی ،آناwww.isna.ir ،
www.ana.ir/news/106779
 .3آشنایی با پرویز کالنتری،
www.wikiwall.ir/post
 .4کیهان فرهنگی« ،من نقاش مناظر خاک آلود مملکتم
هستم» ،آبان  ،۱۳۶۸شماره ( 68صفحه )64
 .5مساحت ،پرویز کالنتری درگذشت masahat.ir
6 . w w w. i r a n i c a o n l i n e . o r g / a r t i c l e s /
kalantari-parviz
7. https://ketabak.org

بخش هایی از مصاحبه کیهان فرهنگی با استاد
پرویز کالنتری « :من نقاش مناظر خاک آلود مملکتم
هستم .».گاهی اوقات تا لحظه ای که قلم مو به دست
می گیرم و روی بوم کار می کنم ،نمی دانم راجع به
چه می خواهم نقاشی کنم ،فقط یک احساس درونی
مثل نفس کشیدن وادارم می کند کار کنم ،اما به
هر حال بخش عظیمی از سوژه هایم به معماری
حاشیه کویر ارتباط پیدا می کند ،به این صورت که

 .2هنرمند نقاش
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آشنایی با عکاسی و کاربردهای آن (بخش سوم)

مسدودکننده یا شاتر:

یکی دیگر از مهم ترین قسمت های یک
دوربین عکاسی مسدودکننده یا شاتراست.
اگر دیافراگم مقدار نور ورودی را کنترل
می کرد ،مسدودکننده یک دوربین عکاسی
زمان تابش نور بر سطح فیلم یا حسگر را
کنترل می کند.
مسدودکننده ها معموال به دو صورت
ساخته می شوند .نوع اول که به آن
مسدودکننده مرکزی و یا مسدودکننده پره
ای می گویند ،به صورت چند تیغه فلزی
است که روی یکدیگر قرار گرفته اند و در
فاصله کمی از دیافراگم و درداخل لنز قرار
دارند.
نوع دیگر مسدودکننده کانونی است که
به صورت پرده ای و به فاصله تقریبا  2میلی
متر از سطح فیلم قرار دارد .مسدود کننده
از هر نوع که باشد درست در لحظه عکس
گرفتن به مدت مورد نیاز باز و بسته می
شود .این زمان ممکن است از کسری از
ثانیه تا چند دقیقه متغیر باشد.
دوربین های عکاسی از هر نوع که باشند
از اعداد مشابهی برای سرعت مسدودکننده
استفاده می کنند.
معموال اعداد زیر را در همه دوربین ها
می بینیم:
250 125 60 30 15 8 4 2 1
1000 500
البته در بعضی از دوربین ها ممکن است
بعد از عدد  1000عدد  2000،4000و ...
هم مشاهده شود.
چیزی که در مورد مسدودکننده ها باید
بدانیم باز هم رابطه بین اعداد سرعت های
مختلف است .بین اعداد سرعت هم رابطه
نصف و دو برابر حاکم است.
در بعضی از دوربین ها سرعتهای بیشتر
از یک ثانیه هم دیده می شود مثال ازیک
ثانیه تا  30ثانیه که معمواال با یک رنگ
متفاوت روی حلقه سرعت مسدودکننده
حک شده است.
عالوه بر آن حرف  Bکه معموال قبل
از سرعت های باالی ثانیه نوشته می شود
حالتی است که تا زمانی که دست ما دکمه
دکالنشور دوربین را می فشارد مسدود
کننده باز می ماند و به محض رها کردن
آن مسدود کننده بسته می شود .ازحالت B
در مواقعی استفاده می کنیم که زمان های
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طوالنی تر از زمان های قید شده روی حلقه
مسدود کننده مورد نیاز باشد.
در بعضی از دوربین های حرفـه ای
عالوه بر این ها درجه دیگری برای سرعت
قید شده که با حرف  Tمشخص شده
است .هنگامی که از درجه  Tاستفاده
می کنیم با یک بار فشردن دکمه دکالنشور،
مسدودکننده باز شده و همچنان باز می
ماند تا بار دیگر دکمه را بفشاریم که در این
زمان مسدودکننده بسته می شود.
اما همان طور کـه گفتیم مسدودکننده
ها در دو نوع مرکزی و کـانونی ساخته
می شوند.
مسدودکننده هـای مرکزی در داخل
لنز قـرار دارند بنابراین حلقه کنترل
سرعت روی لنز قرار می گیرد .این نوع
مسدودکننده ها در هنگام عکسبرداری
صدای خفیفی ایجاد می کنند که به خودی
خود یک مزیت به حساب می آید .این
مسدودکننده ها معموال عمر طوالنی تری
نسبت به مسدودکننده های کانونی دارند
اما محدودیت بزرگ آن ها حداکثر سرعتی
است که در اختیار عکاس قرار می دهند.
اما مسدودکننده های کانونی به صورت
یک پرده با فاصله کمی از سطح فیلم که
همان سطح کانونی لنز است نصب شده اند.
معموال این پرده یا به صورت افقی حرکت
می کند و یا به صورت عمودی .البته در
سال های اخیر اغلب شاترهای کانونی از
نوع عمودی که از چند تیغه فلزی تشکیل
شده است ساخته می شوند .این نوع شاترها
کمی پر سر و صداتر هستند.

نورسنج:

ما در زندگی روزمره به ابزارهای مختلف
برای زندگی احتیاج داریم .همان گونه که
وزن اشیاء را با ترازو و طول آن ها را با متر
اندازه می گیریم ،مقدار نور موجود را هم در
هر مکان و زمانی می توانیم اندازه بگیریم.
به اطراف خود نگاه کنید ،حیاط
هنرستان را نور خورشید روشن کرده
است،در حالی که راهروها و کالس ها را
با نور مصنوعی روشن می کنیم  ،روزهایی
که هوا ابری است مقدار نور بیرون کمتر
است و به همان نسبت اتاق خانه ها هم نور
کمتری دارد.
نورسنج ابزاری است که می تواند این
تغییرات را اندازه گرفته و مقدار آن را به
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ما اطالع دهد .در علوم و صنایع مختلف
از نورسنج استفاده می کنند .در عکاسی
مستقیما به نور وابسته است اطالع از مقدار
نور بسیار بااهمیت است.
امروزه در بیشتر دوربین ها نورسنج
کوچکی نصب شده است که کمک می
کند تا ما عکس های درست و بدون
خطایی از نظر فنی تهیه کنیم ،در بعضی
از دوربینهای حرفه ای که به همین منظور
عکاسی تبلیغاتی ،صنعتی ،معماری و
عکاسی از مناظر طبیعی به کار می روند
نورسنج در داخل دوربین وجود ندارد و
کسانی که با این دوربین ها کار می کنند
از نورسنج های دقیق تری استفاده میکنند
که به نورسنج دستی معروف هستند .این
گونه نورسنج ها امکانات ویژه و گستردهای
در اختیار عکاسان با تجربه قرار می دهند.
این نورسنج ها قبال به صورت عقربه ای
ساخته می شدند اما چند سالی است که
نوع دیجیتالی آن روانه بازار شده است.
نورسنج ها از نظر ساختمان ممکن است
تفاوت هایی داشته باشند .در انواع قدیمی
یک سلول فتوالکتریک در کنار یک مدار
الکترونیکی قرار میگرفت ،دراثر تابش نور
به سلول حساس ،جریان خفیفی ایجاد
می شد که عقربه نورسنج را به حرکت
در می آورد ،هر چه مقدار نور بیشتر بود،
میزان انحراف عقربه هم بیشتر می شد .از
مشخصه های بارز در این نورسنج ها این
بود که نیازی به باتری نداشتند ،اما ضعف
بزرگ آنها در محاسبه نورهای کم بود.
نوع دیگر نورسنج ها که امروزه متداول
است به جای سلول فتوالکتریک از یک
عنصر دیگر الکترونیکی استفاده می کنند
در مدار این نورسنج ها از یک باتری کوچک
استفاده می شود .این نوع از نورسنج ها
بسیار دقیق عمل می کنند و نورهای زیاد و
کم را به دقت محاسبه می کنند.
باید توجه کرد که در صورت ضعیف
شدن باتری این نورسنج ها از دقت آنها
کاسته شده و در محاسبه نور دچار خطا
می شوند .نورسنج ها وقتی به طرف موضوع
نشانه گرفته شوند ،میزان نور محیط را
اندازه گرفته و آنها را برحسب درجات
دیافراگم ( )fو اعداد سرعت مسدود کننده
( ) tبه ما اعالم می کنند.
16 f 11 f 8 f 5.6 f 4 f 2.8 f
30 t 60 t 125 t 250 t 500 t 22 f
8 t 15 t

تنظیم فاصله یا واضح سازی:

وقتی یک شیء در بی نهایت قرار گرفته
باشد تصویر آن در فاصله ای از لنز تشکیل

می شود که این فاصله را فاصله کانونی
لنز می گویند .حال اگر شیء به طرف لنز
نزدیک شود تصویر آن در فاصله دورتری از
لنز تشکیل می گردد.
اگر شیء آنقدر به لنز نزدیک شود که
در فاصله دو برابر فاصله کانونی از آن قرار
گیرد تصویر آن هم در طرف دیگر لنز و
با همان فاصله تشکیل خواهد شد .همین
مسئله ما را وادار می کند که در هنگام
عکاسی با کم و زیاد کردن فاصله لنز و
سطح فیلم همواره کوشش کنیم که تصویر
واضحی از موضوع روی فیلم ثبت شود
به این عمل تنظیم فاصله یا واضح سازی
(فوکوس کردن) می گویند.
روی اغلب لنزها حلقه ای وجود دارد که
ما به کمک آن می توانیم این کار را انجام
بدهیم .با چرخاندن این حلقه بعضی از
عدسیهای داخل لنز به جلو و عقب حرکت
کرده و باعث می شوند که تصویری واضح
روی فیلم نقش ببندد .در دوربین های
قدیمی تر برای اینکه این کار با سهولت
بیشتری انجام شود ابزارهایی در منظره یاب
دوربین نصب می شد که این کار را ساده تر
می کرد .از جمله این وسایل یکی استفاده از
دو منشور کوچک در وسط منظره یاب بود،
در صورتی که تنظیم فاصله درست انجام
نشده بود تصویر به صورت شکسته به نظر
می رسید و هنگامی که عمل واضح سازی
انجام می شد تصویر از حالت شکسته خارج
شده و کاماال درست به نظر می رسید.
ابزار دیگری که باز هم به عمل واضح
سازی کمک می کرد وجودمنشورهای
ریزی در مرکز منظره یاب بود که باز هم
در صورت انجام نشدن عمل واضح سازی
باعث می شد تصویر دانه دانه به نظر برسد
و هنگامی که عمل تنظیم فاصله یا واضح
سازی درست انجام می گرفت تصویر هم
صاف و یکدست دیده می شد.
امروزه اغلب دوربین ها به سیستم واضح
ساز خودکارمجهز هستند .با توجه به این
که دوربین چقدر پیشرفته باشد از یک
نقطه تا بیش از چند ده نقطه را درتصویر
شناسایی کرده و به طور خودکار توجه
داشته باشید که در اغلب دوربین های
مجهز به سیستم واضح ساز خودکارامکان
تنظیم دستی فاصله هم وجود دارد.
معموال این دوربین ها هنگامی این
دوربینها هم در مواردی ممکن است اشتباه
کنند .که از سطوح یک دست بخواهیم
عکس بگیریم دچار خطا می شوند و نمی
توانند عمل واضح سازی را به درستی انجام
دهند .به همین دلیل همواره باید دقت
کنیم که این عمل درست انجام شده باشد
و بتوانیم خطاهای احتمالی آن را اصالح
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کنیم .عمل واضح سازی در بعضی از
عکس ها می تواند به بیان هنری ما کمک
کند .گاهی با انتخاب درست نقطه وضوح
میتوانیم توجه بیننده عکس را به نقطه ای
که می خواهیم معطوف کنیم و بسیاری از
موارد دیگر ،و همین مسئله باعث می شود
که سعی کنیم مهارت واضح سازی را خوب
فرا بگیریم.

شروع عکسبرداری:

تا این جا مطالب زیادی راجع به
عکاسی آموخته اید ،حاال وقت آن است که
به صورت عملی از این دانسته ها استفاده
کنید.
بعد از انتخاب موضوع برای گرفتن
عکس از آن ابتدا باید نورسنجی راانجام
بدهیم.
پس از نورسنجی و انتخاب سرعت و
دیافراگم مناسب برای داشتن یک عکس
خوب باید عمل دیگری را انجام بدهیم که
به تنظیم فاصله یا واضح سازی معروف
است.اگرعمل تنظیم فاصله یا به اصطالح
واضح سازی درست انجام نشود به احتمال
زیاد تصویر ،واضح نخواهد بود.
مسئله مهم دیگر در هنگام عکاسی
طرز صحیح در دست گرفتن دوربین است.
معموال دست راست ،سمت راست دوربین
قرار گرفته و انگشت اشاره روی دکمه
دکالنشور قرار می گیرد و دست چپ در
زیر دوربین و انگشتان شست و اشاره دست
چپ حلقه های کنترل لنز مثل دیافراگم و
یا حلقه وضوح را حرکت می دهد.
هنگام عکس گرفتن سعی می کنیم تا
آنجا که ممکن است طوری بایستیم که
دست ما کمترین حرکت را داشته باشد ،در
مواردی می توان از درخت ،ستون و دیوار
استفاده کرده و به آن تکیه کرد ،این عمل
باعث وضوح بیشتر عکس نهایی خواهد شد.
بعضی وقت ها هم الزم است از ابزارهایی
مثل سه پایه و تک پایه استفاده کنیم.
فراموش نکنید که هر چقدر فاصله
کانونی لنز بیشتر باشد امکان لرزش دست
و دوربین و در نتیجه امکان لرزیدگی عکس
بیشتر است پس باید بیشتر مراقب بود.

ادامه دارد ...
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فناوری و فرهنگ ( قسمت سوم )

طبقه بندی فناوری:
 -1براساس رویکرد دوره عمر
(چرخه عمر)
 -2براساس قدمت
 -3براساس بحث پیچیدگی
 -4براساس مبدأ فناوری
 -5براساس رویکرد سطح
-1توضیح طبقه بندی با رویکرد
دوره عمر:
فناوری های مختلف در طول عمر
خود مراحل مختلف تحقیق و توسعه،
عرضه و نوآوری ،تولید ،اشاعه و جایگزینی
تا منسوخ شدن را طی می نماید .به این
ترتیب می توان فناوری ها را بر حسب
موقعیتشان در چرخه عمر به دوره های
عرضه ،انتشار ،اشباع و تنزل مرحله بندی
نمود.
دوره عرضه یا معرفی فناوری:
مشخصه این دوره رشد اندک است.
در این دوره آزمایش های تجربی صورت
گرفته و اشکاالت اولیه ی سیستم رفع می
شود.
دوره انتشار فناوری:
رشد سریع و پایدار همراه با بهبود
فناوری ویژگی این دوره است.
دوره اشباع شدن فناوری:
زمانی فرا می رسد که فناوری به
باالترین حد عملکرد خود رسیده و کم کم
روند پیشرفت کند می شود.
دوره تنزل و منسوخ شدن فناوری:
با رسیدن به محدودیات فنی و ظهور
فناوری جدید جایگزین ،فناوری از دور
خارج می شود.
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 -2توضیح طبقه بندی براساس قدمت:
اگر فناوری را با توجه به زمان ظهور و حاضر بودن
در عرصه جامعه ،مورد بررسی قرار دهیم به تقسیم
بندی فناوری از بُعد قدمت پرداخته ایم.
 فناوری های قدیمی:به آن دسته از تکنولوژی هایی که انسان به محض
یادگیری الفبای زندگی خود و بعد از شناخت جایگاه
و موقعیت خود در جهان هستی ،شروع به یکسری
اکتشافات علمی و عملی کردن آنها در جامعه ،جهت
رسیدن به نیازهای الزمه ی خود و کسب آرامش
نمود ،فناوری های قدیمی و یا فناوری با قدمت باال
گفته می شود .مثل فناوری آسیاب بادی ،آبی ،ارابه،
استخراج نفت و ...
 فناوری های جدید :هر نوع تکنولوژیِ جدیداتولید یا اجرا شده ای که وارد عرصه بازار گردیده
و اثری بارز و مشخص بر روش تولید کاالها و ارائه
خدمات گذاشته و به بیانی مستحکمتر ،در جامعه
ایفای نقش نموده است ،فناوری جدید گویند .به
عنوان مثال یک نرم افزار کامپیوتری جدید که
توانسته جایگزین ترسیم دستی نقشه های مهندسی
گردد .یا یک وب سایت اینترنتی که برای بازاریابی
محصوالت شرکتی طراحی شده است .لزومی ندارد که
این تکنولوژی برای دنیا جدید باشد ،بلکه همین طور
که برای شرکت جدید باشد کافی است .ممکن است
این تکنولوژی ،سال ها پیش توسط دیگران طراحی و
استفاده شده باشد ،اما هر وقت که برای اولین بار در
موقعیتی جدید استفاده و معرفی می شود ،به عنوان
تکنولوژی جدید ،اثری عمیق بر بهبود بهره وری و
حفظ جایگاه رقابتی یک شرکت دارد.
 فناوری های نوظهور :یک تکنولوژی نوظهور،هر نوع تکنولوژی است که هنوز به طور کامل تجاری
و به بازار عرضه نشده است ،اما ظرف حدود پنج سال
آینده این چنین خواهد شد .ممکن است در حال
حاضر کاربرد آن محدود باشد ،اما انتظار می رود در
آینده به شکلی قابل مالحظه تکامل یابد .نمونه هایی
از این تکنولوژی عبارتند از:
مهندسی ژنتیک ،نانوتکنولوژی و ...
این نوع تکنولوژی ها می توانند موجب بروز
تغییراتی بزرگ در نهادهای اجتماعی و در خود
اجتماع شوند.
 -3توضیح طبقه بندی بر اساس پیچیدگی:
اگر فناوری را با توجه به درجه ی پذیرش آن
از سوی کشورها ،مورد بررسی قرار دهیم به تقسیم
بندی فناوری از بُعد پیچیدگی پرداخته ایم .البته باید
گفت پیچیدگی فناوری امری نسبی است .پیشرفت
های فناوری همراه با پیچیده تر شدن آن بوده است
به گونه ای که فناوری های نوین بشدت تخصص گرا
بوده و مجموعه ای از رشته های تخصصی را در بر می
گیرد .اما باید دید ،عکس العمل جوامع توسعه یافته
و در حال توسعه در قبال این پیچیدگی چگونه بوده
است .مطمئنا بحث پیچیدگی در جوامع ابر قدرت
چندان معنایی ندارد و فناوری با هر سط خود که
باشد در جامعه بر روی غلتک خود جریان یافته و به
پیش می رود .اما این بحث در جوامع در حال توسعه
بستگی به قابلیت جذب و یا عدم جذب فناوری دارد.
 فناوری قابل جذب :فناوری با درجه ای ازپیچیدگی است که در فضای ملی یک کشور مورد
پذیرش واقع گردیده ،نقشی را در نظام فناوری کشور

به عهده گرفته و به نحو احسن ،به رهبرداری از آن
صورت می گیرد.
 فناوری غیر قابل جذب :فناوری با درجهای از پیچیدگی است که در فضای ملی یک کشور
مورد پذیرش واقع نگردیده ؛ چرا که نقشی را در نظام
فناوریکی کشور به عهده نگرفته و بهره برداری از آن
یا صورت نمی گیرد و یا دارای نواقصی هست که باید
مرتفع گردد .اما اینکه چرا یک فناوری در داخل کشو ِر
درحال توسعه نمی تواند قابل جذب باشد و حتی باعث
هدر رفتن منافع و فرصت های آن کشور می گردد،
می توان به مواردی همچون :تصمیم گیری های
نادرست مسئولین در اجرای فناوری مورد نظر ،در نظر
گرفتن منافع شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی و یا
نداشتن انگیزه های فناورانه و  ....اشاره کرد.
 -4توضیح طبقه بندی بر اساس مبدأ
فناوری:
اگر فناوری را با توجه به مکان ظهور آن ،مورد
بررسی قرار دهیم به تقسیم بندی فناوری از بُعد مبدأ
آن پرداخته ایم .فناوری ها یا در داخل کشور و برای
رفع نیازها تولید و توسعه داده شده اند که به آنها
فناوری تولید داخل گویند .مثل فناوری در زمینه
تولید عرقیجات ،داروهای گیاهی ،تولید دستگاه های
تولید نان و  ...همچنین فناوری ها می توانند در خارج
تولید شده و به منظورهای متفاوت سیاسی و اقتصادی
و غیره به جاهای دیگر ،که هم دانش و توانایی تولید
آن فناوری را ندارند و هم برایشان بسیار هزینه بر
است ،انتقال داده شود ،به این نوع از فناوری ها نیز
فناوری تولید خارج گفته می شود .مثل فناوری های
هسته ای که مبدأ اولیه آن ایاالت متحده آمریکا است
و دیگر کشورهایی که خواهان این نوع فناوری هستند
اقدام به وارد کردن آن می نمایند .همچنین فناوری
ها می توانند ترکیبی از این دو حالت ،یعنی در کنار
این که فناوری مورد نظر در خارج تولید می شود
و واردات آن صورت می پذیرد ،در داخل کشور نیز
توان پیاده سازی فناوری مورد نظر وجود دارد .مثل
تولید هواپیما که در کشورهای ابرقدرت دنیا همچون
انگلیس و روسیه و آمریکا صورت می پذیرد و درکشور
در حال توسعه ای مثل کشور ما که در این عرصه
مبادرت به واردات هواپیما می نماید؛ اما در کنار این،
قادر به تولید هواپیما هر چند در ابعاد کوچکتر ،به
نام هواپیمای «پرنده  6نفره» جهت تصویر برداری از
مرزها ،گشت دریایی ،عملیات مرزبانی و  ...می باشد.
نساجی که کشور ما با اینکه توانایی هایی
و یا فناوری ّ
در این زمینه دارد و در داخل کشور به این نوع از
فناوری دست یافته است ،اما مبادرت به وارد کردن
تولیدات این نوع از فناوری از سایر کشورهای آسیایی
و اروپایی نیز میکند.
 -5توضیح طبقه بندی بر اساس سطح:
اگر فناوری را با توجه به سطح سادگی و تخصصی
بودن آن ،مورد بررسی قرار دهیم به تقسیم بندی
فناوری از بُعد سطح پرداخته ایم .بنابراین با در نظر
گرفتن این مورد ،ما فناوری هایی با سه سطح باال و
پیشرفته؛ سطح ساده و پایین و سطح متوسط خواهیم
داشت.
از مشخصات فناوری با «سطح باال و
پیشرفته» می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف) نیاز به افراد بسیار ماهر
ب) ابزار آالت دقیق و دانش فنی پیچیده ،
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ِ
دست من
پ) ارزش افزوده باال (یعنی تا به
مشتری برسد ،هزینه گزافی باید پرداخت شود چون در
کاالیی زیادی را
پروسه تولید تا به مصرف ،ارزش های
ِ
متحمل گردیده است)؛
ت) انتقال این نوع از فناوری ها بسیار دشوار و
پرهزینه است؛ بنابراین نیاز به برنامه ریزی چندین
ساله دارد،
ث) از محصوالت این نوع فناوری ها می توان به
محصوالت سرمایه ای (تأمین مایحتاج نسل حاضر
و آینده) اشاره کرد .مثال بارز این نوع از فناوری ها
فناوری هسته ای ،پزشکی ،نظامی و ...
از مشخصات فناوری با «سطح پایین و ساده»
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) نیاز به نیروی انسانی با سطوح و مهارت
پایینی از تحصیالت
ب) بهره گیری از ابزارهای دستی و یا نیمه
اتوماتیک
پ) قابل انتقال با خرید کارخانه یا تجهیزات
ت) پایین بودن سطح تحقیقات
ث) از محصوالت این نوع فناوری ها می توان به
محصوالت مصرفی کم دوام اشاره داشت (چون هدف
این نوع از فناوری ها توجه به بحث کمیت است نه
کیفیت) مثال بارز این نوع از فناوری ها ،فناوری
تولیدات غذایی یا لوازم التحریر ،نساجی با سطح
کیفیت پایین و ...
از مشخصات فناوری با « سطح متوسط» می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) نیازمند سطح نسبتا باالی تحقیق و توسعه
و مهارت
ب) قابل انتقال بین شرکت ها با روش هایی مثل
سرمایه گذاری مشترک
پ) دارای دوره ی یادگیری طوالنی
ت) از محصوالت این نوع فناوری ها می توان به
محصوالت مصرفی بادوام اشاره داشت (چون هدف این
نوع از فناوری ها غالبا ،توجه به بحث کیفیت است نه
کمیت) مثال بارز این نوع از فناوری ها؛ فناوری صنایع
خودروسازی لوازم خانگی و ( ...سایت موسسه مطالعات و

پژوهش های بازرگانی)

ِ
مهاجرت فناوری
انتقال یا
با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت
آنها از لحاظ ْتأمین امنیت ملی ،رفاه عمومی و رشد
اقتصادی ،غفلت از آنها ممکن است کشورها را از قافلة
تکنولوژی دور کند .بنابراین انتقال تکنولوژی مقوله ای
مهم و اساسی در ارتقای سطح تکنولوژی یک کشور و
در نهایت ،حرکت به سمت توسعه پایدار است .و باید
گفت اهمیت انتقال تکنولوژی و نقش آن در توسعه
صنعتی کشورها و پر کردن شکاف تکنولوژیکی میان
کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
انکار نشدنی می باشد.
تعریف انتقال تکنولوژی :جابجایی دارایی های
فکری تکنولوژیکی ،از قبیل مهارت ها ،دانش ها،
تجهیزات و روش های ساخت از محل تولید شده و یا
توسعه یافته به محل دیگر از طریق روش های قانونی
را انتقال تکنولوژی گویند.
انواع انتقال تکنولوژی :انتقال افقی و انتقال
عمودی.
انتقال افقی :حرکت تکنولوژی به صورت تقلید و
انتشار ،یعنی از یک سطح توانمندی در یک کشور به
همان سطح توانمندی در محل دیگری انتقال داده شود،
انتقال افقی تکنولوژی گویند(.اکثرا انتقال تکنولوژی در
کشورهای در حال توسعه از این نوع است).
انتقال عمودی :حرکت تکنولوژی به صورت
پژوهش ،توسعه و تولید ،یعنی تکنولوژی از یک سطح

توانمندی در یک کشور به سطح توسعه یافته تری ارتقا
می یابد و به صورت هدفدار ،جابجا می شود.
سؤال اساسی در اینجا مطرح می شود و آن اینکه
چرا با وجود انتقال فناوری به صورت پیاپی و مستمر در
کشورهای در حال توسعه ،هنوز این کشورها نتوانسته
اند به حد و اندازه و رشد و توسعه اقتصادی دست یابند؟
در جوابِ این سوال باید گفت ،چون انتقال تکنولوژی
به صورت اثربخش در این کشورها صورت نمی گیرد.
یعنی صرفا این گونه جوامع ،انتقال تکنولوژی را امری
سطحی و ساده می انگارند ،یا به بیانی دیگر ،تکنولوژی
را دریافت می کنند با این هدف ،که کاری صورت
پذیرفته و از قافله یِ دیگر جوامع ،در صورتِ امر ،عقب
نمانند .انتقال تکنولوژی ،فعالیتی نیست که به یکباره
انجام شود و نباید هم این طور باشد .انتقال تکنولوژی
فرایندی است مستمر با فعالیت های پیگیری .برای
اینکه تکنولوژی منتقل شده در مجموعه ی دریافت
کننده ی آن ریشه بدواند ،می باید به خوبی تغذیه شود.
این امر مستلزم وجود اجرای یک برنامه آموزش ،تقویت
و پرورش و تحقیق و توسعه است تا تکنولوژی را زنده
نگه دارد و در محیط جدید رشد کند .تکنولوژی اگر
حمایت نشود ممکن است به سرعت کهنه و به مانن ِد
یک گیاه پژمرده شود .همچنین عالوه بر هدر رفتن
سرمایه و زمان ،به تضعیف ملی هم بیانجامد .بنابراین
در ذیل اشارهای به این فرایند می شود:
فرایند انتقال فناوری:
 -1انتخاب و کسب تکنولوژی:
مرحله انتخاب و کسب تکنولوژی یک مرحله ای
است که ما قدم های اولی را در جهت به دست آوردن
آن برمی داریم .درست به مانند اینکه در زمینه ی
خری ِد وسیله ی مورد نیاز خود ،ابتدا مواردی همچون
(من چه چیزی نیاز دارم ،کدام نیا ِز من در اولویت است
تا برای به دست آوردن آن اقدام کنم ،مشخص کردن
اصلی ترین نیاز ،رفتن به بازار و برانداز کردن کاالهای
مشاهده شده ،باالخره انتخاب یکی از آنها در مغازه ای
از مابین ده ها و یا صدها مکان و مغازه ی مراجعه شده،
ِ
جهت به تفاهم رسیدن و  )...رعایت می شود.
مذاکره
بنابراین در این مرحله از انتقال تکنولوژی مسیرهای
زیر طی می شود:
الف) ارزیابی و تعیین تکنولوژی های مورد نیاز
کشور(یعنی با توجه به اهداف و استراتژی های کالن
کشور ،تکنولوژیهای کلیدی تعیین می شوند).
ب) بررسی و انتخاب تکنولوژی های مناسب برای
انتقال از جوامع دیگر (یعنی با توجه به فهرست مورد
نیاز برای انتقال تکنولوژی ،تکنولوژیهای موجود در دنیا
بررسی شده و با توجه به شرایط کشور و فضای محیطی
آن (کشور گیرنده و هم کشور دهنده ی تکنولوژی،
تکنولوژی مناسب انتخاب می شود).
پ) بررسی و شناخت صاحبان تکنولوژی (یعنی
با توجه به روش هایی قصد شناخت عرضه کننده
تکنولوژی را داریم که با توجه به دو روش گفتمانی و
متعارف صورت می گیرد) .در روش گفتمانی ،مناقصه
هایی برگزار می گردد ،با نمایندگان خارجی شرکت
های مورد نظر ،وارد بحث و مذاکره می شود ،یا در
نمایشگاه های دایر شده در زمینه تکنولوژی مورد نظر،
شرکت به عمل می آید .این روش چون از طریق یک
مجموعه ای حقوقی انجام می شود خیلی هزینه بر
است .اما در روش متعارف ،کار انتقال از طریق ارتباط
با متخصصانی با تجربه در حوزه مورد نظر و اعمال
مدیریت مناسب انجام می شود.
ت) اولویت بندی روش های ممکن انتقال
تکنولوژی (انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی
تأثیر بسیار زیادی در موفقیت انتقال تکنولوژی و ایجاد
بهترین شرایط خواهد داشت ).در مذاکرات انتقال
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تکنولوژی ،تنها نمی توان بر روی یک روش پافشاری
ممکن انتقال تکنولوژی مورد
کرد؛ بلکه باید روشهای
ِ
نظر مشخص و مناسب ترین روش ها به ترتیب اولویت
انتخاب شود.
ث) مذاکره برای کسب بهترین شرایط (این مرحله
از حساسیت برخوردار است و مذاکرات بایستی با کمک
کارشناسان با تجربه انجام شود و تمامی مسائل از جمله
نو بودن تکنولوژی ،قیمت ،طراحی و نصب و راه اندازی
تکنولوژی ،مدت قرارداد و ...مطرح گردد .در اینجا باید
منافع هر دو طرف در نظر گرفته شود).
ج) عقد قرارداد (در این مرحله متن پیش نویس
قرارداد باید مورد تأیید کارشناس حقوقی بین المللی
قرار گیرد و پس از طی مراخل فوق ،قرارداد تنظیم و
توسط نمایندگان انتقال دهنده و گیرنده ی تکنولوژی
امضا نمایند) ( ..هداوند .مهدی( ،)1385قراردادهای انتقال
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 -2انطباق ،کاربرد و جذب تکنولوژی:
انطباق تکنولوژی یعنی فرایند تطابق و پیوند
تکنولوژی وارداتی با شرایط اقتصادی ،اجتماعی
از جمله توان سرمایه گذاری سطح مهارت نیروی
انسانی ،امکانات زیربنایی ،شرایط آب و هوایی ،اهداف
و سیاست های اقتصادی را انطباق تکنولوژی گویند.
مفهوم کاربرد تکنولوژی نیز به فرایند انجام فعالیت
ها و بهره برداری از تکنولوژی به منظور تولید کاال
و خدمات را گویند .در این مرحله ،طراحی ،احداث
ساختمان و تأسیسات ،نصب و راه اندازی ماشین آالت
و استقرار نظام ها و سازمان های مدیریتی انجام می
شود .مفهوم جذب تکنولوژی نیز به آن مرحله ای اشاره
دارد که بعد از مبانی طراحی و نصب و یا راه اندازی
تکنولوژی ،باید اقداماتی انجام شود که تکنولوژی در
سطح جامعه فراگیر گردد .مثال برای جذب تکنولوژی،
اقداماتی از قبیل استخدام نیروی انسانی متخصص،
داشتن واحد پژوهشی یا تیمی از کارشناسان جهت
بررسی تکنولوژی از انعقاد قرارداد تا بهره برداری از آن،
مطالعه تکنولوژی های مشابه و بازدید از کارخانه جات
در خارج از کشور و  ...انجام گردد تا اینکه دانش فنی
تکنولوژی وارداتی جزئی از مجموعه دانش و مهارت
عمومی کشور وارد کننده تلقی گردد.
 -3توسعه و انتشار تکنولوژی
اگر مراحل پیش بینی ،انطباق ،کاربرد و جذب
به درستی انجام گرفته ،می توان گفت که امر انتقال
تحقق یافته؛ ولی هنوز فرایند انتقال تمام نشده ،این
فرایند وقتی تداوم خواهد داشت که با استفاده از دانش
انتقال دهنده ،مهارت و تجربه کسب شده ،تکنولوژی
جدیدی خلق شود .در این صورت ما به مرحله ی
توسعه تکنولوژی قدم گذاشته ایم .یعنی توانسته ایم با
تلفیق تکنولوژی کسب شده ،با دست آورده ای حاصل
از دانش ،مهارت و تجربه ی خود ،تکنولوژی نوینی
متناسب با نیازهای جامعه خلق کنیم .نکته ی جالب
توجه اینکه در این مرحله تا تعهد و عالقه ی دولت به
پیشرفت نباشد توسعه صورت نمی گیرد .توسعه ی یک
تکنولوژی دارای مراحل زیر است:
 .1طراحی فرآورده های جدید .2ساخت نمونه
آموزشی  .3تولید آزمایشی فرآورده و رفع نواقص
آن  .4تولید انبوه .بحث انتشار تکنولوژی نیز به این
مفهوم اشاره دارد که تکنولوژی عالوه بر افزایش تولید
در سطح جامعه و ضمن ارتقای سطح دانش و مهارت
عمومی ،باید این توانایی را در خود داشته باشد که
وارد همکاریهای منطقه ای گردد و از این طریق بتواند
از سطح یک کشور فراتر رود( .امیرخانی ،امیرحسین و
اسفندیاری ،محمدجواد ( ،)1391آموزش انتقال فناوري و مجوز
بهره برداري از فناوري)

ادامه دارد . . .
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مختصری در خصوص جشن های نوروز (بخش پایانی)

مقدمه :
دگرگونی طبیعت در گردش سال و
نقش آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی
مردم واکنشهای نمادینی رادر فرهنگ
رفتاری مردم پدید آورده که در مجموعه
ای از ائین هاو آداب و رسوم از جمله
نوروز یا در جشن مهرگان منعکس شده
اند  .بسیاری از رفتارهای آئینی و نمادین
مربوط به سال نو با اسطوره های موجود
در میان مردم سرزمین ایران ارتباط
دارند ،به عبارت دیگرخاستگاه و بن مایه
بسیاری از رفتارهای آئینی – آرمانی
در گذر زمان دگرگون شده و در هر
دوره و مکان صورت و معنای خود را یا
ساختار اجتماعی _ فرهنگی جوامع آن
دوره و مکان تطبیق داده و در رهگذر
این سازگاری چیزهایی از دست داده و
چیزهایی تازه گرفته و به شکل کنونی در
آمده است  .برخی آئین های برخاسته از
سنت های رایج در دنیا نیز معنا و مفهوم
و کارکردشان را در زندگی مردم امروز
از دست داده و چیزهائی تازه گرفته و
به شکل کنونی در آمده است  .برخی
آئین های برخاسته از سنت های رایج در
دوران نیز معنا و مفهوم و کارکردشان را
در زندگی مردم امروز از دست دادهاند
و دیگر کار آمد و سودمند نیستند و به
صورت « بقایای فرهنگی « غیر فعال باز
مانده اند  .برخی دیگر از آئین ها نیز
هنوز در زندگی اجتماعی  ،فرهنگی و
اقتصادی و در حیات دینی و مذهبی و
رفتارهای معنوی مردم جامعه  ،فعال باقی
مانده و نقش و معنای خود را حفظ کرده
و در انسجام و تحکیم روابط میان افراد
و گروه های اجتماعی کارساز و موثرند.
آئین های نوروزی از آن دسته رفتارهای
فرهنگی هستند که برخی هنوز در
جامعه کنونی ایران بازمانده و کم و بیش
کارکرد و نقش کار آمد و سودمند خود را
میان گروه های مختلف مردم حفظ کرده
اند از این رو به تاریخچه برخی آئین های
نوروز گذری خواهیم داشت.

ب :دوره اسالمی
ایرانیان مسلمان ،نوروز با همچون
نیاکان غیرمسلمان خود جشن می گرفتند
و در برگزاری آیین های نوروزی در آغاز
بهار سخت می کوشیدند .در سرزمین های
اسالمی سه گونه عید در آغاز سال وجود
داشت:
1ـ آغاز سال ایرانی یا شامی که مصادف
با اوایل بهار بود.
2ـ آغاز سال قطبی (در مصر) که به آخر
اوت (نهم شهریور ) می افتاد.
3ـ آغاز سال هجری قمری که هر سال
متفاوت بود.
بر این عیدها باید آغاز سال ایرانی قدیم
که آغاز تابستان بود را نیز افزود (متز،
)163-162:162
مردم نومسلمان آن روزگاران ایران و
حکومتهای ایرانی محلی در دوره عباسیان
و حکومتهای توانمند ایرانی پس از عباسیان
به ویژه سامانیان ( 261تا  389ق) در
خراسان بزرگ و بوئیان ( 320تا 448
ق) در ایران جنوبی و عراق در زنده و پویا
نگهداشتن نوروز و آیین های نوروزی در
میان جامعه مسلمانان نقش بسیار مهمی
داشتند.
غزالی در بازداشتن مسلمانان از خرید
اسباب و بازیچه های ایرانی پیش از اسالم
در عیدهای نوروز و سده رواج بسیار زیاد
این جشن ها و جاذبه آیین های نوروزی
در میان ایرانیان مسلمان آن زمان را بیان

می کند .نوروز و سده در میان مردمان آن
روزگار اعتبار و ارزشی واال داشت تاجایی
که غزالی فتوا داد «نوروز و سده باید که
مندرس شود و کسی نام آن را نبرد».
از کار های اساسی و برجسته در دوره
اسالمی و زمان سلجوقیان ،پایان دادن به
گردش ماه ها در سال و قراردادن نوروز به
طور ثابت در روز اول بهار به نجومی ،یعنی
نخستین روز از ماه فروردین بود که در
آن خورشید به برج بره (اول بهار و نوروز)
اندر می شود و روز و شب برابر می گردد.
نابسامانی گاه شماری و متغیربودن ماههای
سال در روزگار پادشاهی جالل الدین
ملکشاه سلجوقی به سامان رسید.
بنابر روایت های علمای شیعه ،نوروز روز
مقدس و الهی به شمار آمده است .عالمه
محمد باقر مجلسی به نقل از امام جعفر
صادق (ع) نوروز با روزی فرخنده و خجسته
و روزی که در آن آدم آفریده شده ،معرفی
می کند .او به نقل از حضرت موسی بن
جعفر (ع) ،نیز می گوید :خداوند در نوروز
آفتاب را برتاباند و بادها را فرمان داد تا
بوزند و ابرها را گفت که ببارند تا گل و
گیاه روی زمین برویند .در این روز ابراهیم
بت ها را شکست و فروریخت .بنابر روایتی
دیگر نیز ،در این روز به سال دهم هجرت،
حضرت محمد (ص) امیر مومنان علی (ع)
را در غدیر خم به جانشینی خود و به عنوان
خلیفه مسلمانان برگزید و به امتش معرفی
کرد (بلوکباشی.)33:1380 ،

پیشینه آیین یادآوری مردگان
بزرگداشت روان درگذشتگان و
یادآوری مردگان در آخرین روزهای پایان
سال ،به ویژه در آخرین شب جمعه سال
کهنه ،بازمانده ای از آئین های نیاپرستی
در جامعه های دوران ایران باستان است.
پارتیان که در سرزمین خاور ایران می
زیستند و بنیانگذار دولت اشکانی بودند ،از
پیش از آمدن به ایران ،ارواح نیاکان خود
را می پرستیدند .آنها پس از پذیرش دین
مزدیسنا همچنان مطابق مذهب قدیمشان
به آئین نیاپرستی و نیایش روان نیاکان
ادامه می دادند.

انگاشتند و صبح نوروز را که»فجر و سپید
به منتهای نزدیکی خود به زمین می
رسید» فرخنده ترین ساعات می پنداشتند
و با نگریستم به آفتاب ،تبرک و تیمن می
جستند .از چگونگی رسم و آداب تحویل
سال در میان توده های مردم گزارش
هایی از دوران گذشته در دست نیست،
آنچه به صورت مکتوب در دست است،
چگونگی برگزاری تحویل سال در دربار
شاهان ساسانی است .بنابراین روایات ،در
بامداد نوروز ،شاه با جامه ای از برد یمانی و
مجموعه زیورها و گوهرها در دربار بر تخت
می نشست.

آیین های نوشدگی سال
«گستردن خوان نوروزی (یا سفره
نوروزی) در هنگام گشتن سال کهنه به نو و
گزیدن هفت نوع خوراکی گوناگون و چیدن
آن روی سفره ،از رسم های ویژه و عمومی
در نوروز بوده است .دمشقی درباره آداب
نوروزی در دربار ساسانی می نویسد« :در
پگاه نوروز مردی با خوانی نقره به مجلس
نوروزی پادشاه وارد می شد که بر آن از
گندم و جو و باقال و ماش و کنجد و برنج هر
یک هفت خوشه و هفت دانه ونیز پاره ای
شکر و دینار و درهم درست گذاشته بودند
و آن را پیشاپیش پادشاه می گذاشت».

نخستین کسی که پس از تحویل سال
به حضور او می رسید و از او دیدار می کرد،
موبد موبدان بود .مردم قدم او را نیک و
زبانش را خوش می پنداشتند و ورود او را
به دربار و برای شاه و مردم شگون آور می
دانستند.
رسم آب پاشی

(دمشقی)472:1357 ،

در بیشتر مناطق ایران در تحویل سال»
سفره هفت سین» می گسترند و هفت
نوع خوراکی که نخستین حرف نام هریک
«سین است» مانند سیب ،سنجد ،سمنو،
سرکه ،سماق ،سیر یا سیاه دانه روی آن
می چینند .در برخی از روستاهای فارس و
خراسان»سفره هفت میم « و «سفره هفت
شین» ،از هفت گیاه و میوه می گسترند.

از رسم های کهن ایرانیان در نوروز رسم
آب پاشی به یکدیگر و یا آب تنی و شست و
شوی خود با آب بوده است .ابوریحان بیرونی
در پیدایی رسم آب پاشی در میان ایرانیان
انگیزه های گوناگونی را یاد کرده است .مث ً
ال می
نویسد« :چون تن انسان در زمستان به کثافات
آتش ،یعنی دود و خاکستر آلوده می شود ،مردم
با آب پاشی به خود ،یا آب تنی ،این کثافات را
از خود دور و خویشتن را تطهیر و پاکیزه می
کنند».

رسم نوروزانه
رسم نوروزانه یا عیدانه از دیرباز در
میان اقشار مردم ایران معمول بوده است.
ابوریحان بیرونی از رسم هدیه فرستادن
مردمان برای یکدیگر در نوروز سخن
گفته و آن را همچون نوروز ،رسم کهن و
بنیانگذار آن را جمشید می داند.
جشن سیزده فروردین
سیزده ،روز پایان دوره جشنهای نوروزی
است .در این روز مردم بنابر یک سنت
فرهنگی از خانه ها بیرون و به دشت صحرا
و باغ می روند .تا آخرین روز عید را در
طبیعت و در کنار سبزه و گیاه و آب روان
چشمه ها و جویبارها به شادی و خوشی
بگذرانند .اعتقاد به ناخجستگی و نحسی
شماره سیزده اعتقادی است بسیار کهن
که در فرهنگ ها و در میان بیشتر اقوام
و ملل جهان وجود داشته است .درنوشته
های کهن تاریخی و ادبی ایران به نحس
بودن سیزده فروردین اشاره ای نشده است.
مراسم سیزده بدر
آگاهی ما از چگونگی برگزاری مراسم
سیزده به در از دوره قاجار پیشتر نمی
رود .گرچه مهرداد بهار بنابر خوانده ها یا
شنیده هایش به بیرون رفتن مردم از خانه
در روز سیزده فروردین و جشن و پایکوبی
در اماکن عمومی در دوران صفوی اشاره
ای بس کوتاه می کند و آن را نشانی از
آئین ارجی و آشوب همگانی در روز سیزده
به در می داند ،اما از دوره قاجار به این
سو ،بنا به نوشته های سفرنامه ها ،مراسم
سیزده به در مفصل و باشکوه خاص برگزار
می شد .پوالک (سیاح اروپایی) در شرح
مفصلی که درباره نوروز نوشته ،از مراسم
سیزده نورز یاد می کند و می نویسد« :
سرانجام روز سیزدهم ،یعنی آخرین روز
عید فرا می رسد .مطابق با یک رسم کهن
گویا تمام خانه ها در چنین روزی معروض
خطر ویرانی هستند! به همین دلیل همه از
دروازه شهر خارج می شوند و به باغها روی
می آورند» (پوالک.)255:1361 ،
منبع  :بر گرفته از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
علوم فرهنگی _ www.ihcs.ac.ir

آداب تحویل سال در ایران کهن:
مردم گردش سال را در ایران دوره
ساسانی رویدادی بزرگ و خجسته می
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بررسی رابطه نگرانی و فرانگرانی با
نارضایتی زناشویی در زنان متاهل ( بخش سوم )

 .2ارتباط
يكى ديگر از كاركردهاى خانواده،
كاركرد ارتباط است.
بروكس و هيث( )1988ارتباط را
فرايندى مىدانند كه طى آن ،اطالعات،
معانى و احساسات را از طريق پيامهاى
كالمى و غيركالمى با ديگران در ميان
مىگذاريم.
هر ارتباط سالم و سازندهاى از سه
ويژگى مهم و كليدى برخوردار است:
 .1سادگى و صداقت :در يك
ارتباط سالم ،اشخاص بدون پردهپوشى
نقطهنظرهايشان را بيان مىكنند و
احساسات خود را صادقانه در ميان
مىگذارند ،خواه اين احساسات مثبت و
يا منفى باشد.
 .2همدلى و توجه :در يك ارتباط
سالم ،هريك از طرفين به احساسات و
حال طرف مقابل بها مىدهد و مىكوشد
تا او را درك كند.
 .3احساس امنيت و اعتماد :در
يك ارتباط سالم ،طرفين به يكديگر
اعتماد دارند و به اندازه كافى احساس
امنيتخاطر مىكنند تا مسائل و مشكالت
خود را به طرزى سازنده با هم در ميان
بگذارند.
 .3نقشها
يكى دیگر از كاركردهاى خانواده،
تعيين نقشهاست .نقشها در قالب
رفتارهاى توصيه شده و تكرارى موجود در
مجموعهاى از فعاليتهاى دوجانبه با ساير
اعضاى خانواده تعريف شده است.انجام
وظيفه نيازمند اين است كه تخصيص
نقش متناسبى وجود داشته باشد و
اعضاى خانواده فعاليتهاى خواسته شده
را بر اساس تخصيص نقش ،انجام دهند.
نقشها بايد تخصيص يابند ،توافق صورت
گيرد و به عمل درآيند .همچنين بايد
اعضاى خانواده با يكديگر يكپارچه گردند.
براى اينكه يك وظيفه به نحو شايستهاى
انجام گيرد ،بايد نقشها همه آنچه را كه
بايد انجام شود دربر گيرند.
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تعيين نقشها در خانواده براى اعضاى
خانواده از اهميت خاصى برخوردار است و
در ايجاد آرامش روانى بسيار مؤثر است .در
خانوادههاى سنتى بسيارى از نقشها وجود
دارد كه بايد يكى از اعضاى خانواده آن را
به عهده بگيرد ،ولى به شيوههاى رسمى و
تقسيم كار تخصيص نمىيابد ،بلكه بيشتر
به صورت الگوهاى عادتى نقش اختصاص
مىيابد .مث ً
ال زنان ،كارهاى داخل خانه را
انجام مىدهند و مردان و كودكان كارهاى
خارج از خانه را بر عهده مىگيرند .در
ميان زنان هم نوعى تخصيص نقش صورت
مىگيرد .كارهاى سنگين و مهم خانواده
بر عهده مادر خانواده و كارهاى سبك و
ساده بر عهده دختران گذاشته مىشود و
همچنين در ميان مردان.
مکستر نقشهاى خانواده به دو بخش
متمايز تقسيم مىگردند :نقشهاى
«ضرورى» و «ساير نقشها».
كاركردهاى ضرورى ،شامل تأمين
امور مادى ،تغذيه ،حمايت اعضاى
خانواده ،ارضاى جنسى زن و شوهر ،ايجاد
مهارتهاى زندگى و حفظ و كنترل نظام
خانواده مىشود.
«ايجاد مهارتهاى زندگى» شامل
حمايت ازفرزندان در مدرسه ،مساعدت
اعضاى بالغ در كسب و حفظ شغل و يارى
آنها در رشد شخصىشان مىشود.
ساير نقشهاى خانواده عبارتند از:
كاركردهايى كه ويژگى خانوادههاى خاصى
است كه معموالً دچار مشكالت مىشوند؛
مانند «سپر بال»« ،فرشته خانواده» و
«ستمكش خانواده»( .مکستر)1993،
 .4دخالت عاطفى	
يكى از نيازهاى اساسى اعضاى خانواده،
نيازهاى عاطفى و هيجانى آنهاست كه
عبارتند از :دوست داشتن ،مورد محبت
قرار گرفتن ،عشق ورزيدن به ديگران،
مورد حمايت قرار گرفتن از سوى اعضاى
خانواده ،شاد شدن به وسيله اعضاى خانواده
و شاد كردن آنها و مانند اينها .بعضى از
نيازهاى عاطفى مىتواند توسط افراد خارج
از خانواده برآورده شود؛ مانند دوران طبيعى
رشد و مقطع نوجوانى كه گرايش نوجوان
به همساالن زياد است و از طريق دوستان
و همساالن بعضى از نيازهاى عاطفى خود

را ارضا مىكند .اما محيطى كه به شكل
آرمانى مىتواند نيازهاى هيجانى و عاطفى
اعضاى خود را ارضا نمايد خانواده است.
 .5كنترل
اين بُعد از كاركرد خانواده ،از تأثيرات
اعضاى خانواده بر يكديگر شكل مىيابد.
كنترل با سبك صحيح و ابزارهاى مناسب
مىتواند موجب سازندگى و بالندگى اعضاى
خانواده شود و در مقابل سبكهاى كنترل
غلط،
بىتفاوتى ،بىنظمى و تنبلى را بر
خانواده حاكم مىنمايد.
رضایت زناشوئی
اساساً رضايتمندي زناشويي را به
نگرشها يا احساسات كلي فرد دربارة
همسر و رابطهاش که پيامد توافق زناشويي
است و به صورت دروني احساس ميشود
تعريف ميكنند .اصطالح توافق زناشويي به
رابطة مناسب زن و شوهر توصيف ميشود و
در رابطه با توافق باال ،هر دو زوج به گونهاي
رفتار ،تصور و ادارك ميكنند كه گويا نيازها
و انتظارهايشان برآورده شده و چيزي وجود
ندارد كه در روابطشان خلل ايجاد كند.
سینها وماکرجی(  )1991رضایت
طی آن زن
زناشویی راحالتی می دانند که ّ
و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن
احساس شادمانی ورضایت دارند( .به نقل ازمیر
احمدی زاده و همکاران.)1382 ،

ینچ و همکاران ( )1974معتقدند
وضعیت
که رضایت زناشویی انطباق بین
ّ
موجود و وضعیت مورد انتظار است .طبق
این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق
میگردد که وضعیت موجود در روابط
زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق
باشد.
آلیس(  )1989بیان می کند رضایت
زناشویی احساسات عینی از خشنودی،
توسط زن
رضایت و لذت تجربه شده
ّ
یاشوهراست هنگامی که همه جنبه های
ازدواجشان را در نظرمی گیرند( .به نقل
ازسلیمانیان)1373 ،

هادسن ()1992می گوید ادراک زن
یا شوهر از میزان ،شدت و دامنه مشکالت
موجود در رابطه ،منعکس کننده سطح
رضایت زناشویی آنهاست( .به نقل ازثنایی)1379 ،
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بنابراین با توجه به تعاریف مذکور،
رضايتمندي زناشويي مفهومی كلي است
كه در وضعيت مطلوب روابط زناشويي
احساس ميشود .از طرفي رضايتمندي
زماني اتفاق ميافتد كه روابط زن و شوهر
در تمامي حيطهها بهنجار گزارش شود.
عوامل رضایت مندی زناشويي
رضايت از ازدواج از عوامل متعددی
تاثیر می پذیرد از جمله:
1ـ عامل جنسي :انسان بعنوان
موجودي غريزي ميبايست غرايز خود را
در قالب قواعد و اصول تحت كنترل خود
درآورد تا هم بتواند به ارضاء خود بپردازد
و هم جامعه را دچار هرج و مرج جنسي
ننمايد .در قالب ازدواج است كه اين
پديده عملي ميگردد ،به نحوي كه بدون
موجوديت جنسي ،زناشويي فاقد مفهوم
واقعي و زيستي خود به حساب ميآيد.
2ـ عامل زيستي :يكي از عوامل مهم
زناشويي ،بعد زيستي آن است كه بقاي
نسل وتوليد مثل را تضمين مينمايد داشتن
فرزند يا فرزندان به عنوان يكي از مهمترين
علل زناشويي شمرده ميشود كه به تشكيل
خانواده منجر ميگردد اما اگر عمل زيستي
بدون وجود تمايل روحي زن و مرد و عدم
وجود جاذبههاي جنسي ميان آنها باشد،
قطعاً وجود فرزندان نميتواند شرط قاطع
و كاملي در جهت پايداري خانواده محسوب
گردد زيرا وجود ازدواجهائي كه فرزند
به همراه ندارد اما همچنان پايدار باقي
ميماند ،نمايانگر روابط زيستي مناسب
ميان زوجين است.
 -3عامل اجتماعي :ازدواج به عنوان
يك پديده اجتماعي تلقي ميگردد به
گونهاي كه اگر جامعه نتواند امر زناشويي
را در ادوار مختلف در بعد زيستي و
جسمي آن تحت كنترل و نظارت خود
درآورد ،قاعدتا جامعه نيز دچار دگرگوني
و نابساماني خواهد گشت در اين چارچوب
است كه ارضاء تمايالت غريزه جنسي و
سپس توليد مثل و بقاء نسل تحت نظارت
و كنترل جامعه كه بعنوان عامل اجتماعي
قلمداد ميگردد ،در قالب مصالح اجتماعي
پايدار ميماند.
4ـ عامل اقتصادي :اين عامل به
عنوان يكي از عوامل مهم زناشويي از
اهميت زيادي برخوردار است كه به صورت
قبول يا تامين احتياجات زن از طريق مرد
و مرد بوسيله زن و يا با همكاري زوجين
و يا به كمك يكي از خانوادههاي طرفين
صورت ميگیرد.
5ـ عامل رواني  :جلب رضايت زوجين
چه در زمان ازدواج و چه بعد از آن با

تشكيل و ادامه خانواده ،بعنوان يكي از
عوامل زناشويي در بعد روحي ـ رواني آن
از اهميت بسزايي برخوردار است چنانچه
زوجين و يا يكي از خانوادههايي طرفين
راضی به وصلت (دو فرد به يكديگر)
نباشند ،اين عدم وجود تمايل اوليه
زناشويي در طول زندگي مشترك ،همواره
عاملي در جهت تخريب بنيان خانواده
محسوب خواهد گشت بدينگونه است كه
عامل رواني در كنار ساير عوامل ذكر شده
ميتواند از كاربردي مثبت و يا از سوي
ديگر از عملكردي منفي برخوردار باشد.
عوامل موثر در بهبود کیفیت
رضایتمندی زناشوئی
در تعامالت زناشویی گاهاً پیش می آید
بیماریهای جسمانی و روانی موجب می
شوند تا فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن
به همسر خویش در انجام مسائل خود
احساس کند .از آنجا که رابطه ی جسم
و روان رابطه ای متقابل و دوسویه است،
قطعا» در اغلب موارد ،اختالل در عملکرد
زیستی -فیزیولوژیکی بر تعادل روانی و
تعامل اجتماعی تاثیر مخرب خواهد داشت.
در چنین شرایطی تصمیم گیری و قضاوت
تحت تاثیر احساس خواهد بود نه خرد و
در نتیجه بروز مشاجرات و اختالفاتی در
روابط زوجین دور از انتظار نیست .بنابراین
در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و شرایط
فیزیولوژیکی همسران در چارچوب تعامالت
زناشویی  ،اهمیت داشته و توجه بیشتری را
ایجاب می کند (دنفورث.)2004،
چنانکه در قبل گفته شد رضایت
زناشویی حالتی است که طی آن زن و
شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن
احساس شادمانی و رضایت دارنداما برای
حصول خشنودی و رضایت از ازدواج
زوجین می بایست به برخی از مهارت ها
و عوامل شناخته شده به شرح زیر که در
بهبود کیفیت زندگی زناشویی و افزایش
رضایت تاثیر گذارند آگاهی کامل داشته
باشند.

کامل این تعارض ها نیست بلکه تالش
براین است تا به آنها جهت دهند و آنها را
در مسیرهایی سازنده به کار اندازند.
 -2ارتباط در دو سطح کالمی و غیر
کالمی روی می دهد و یکی از دالیل اصلی
بروز اختالف های زناشویی ،ناهماهنگی
پیام هایی است که به طور همزمان توسط
این دو سطح منتقل می شوند
 -3همسران در شیوه های برقراری
ارتباط با یکدیگر تفاوت دارند( .سهرابی.)1382 ،
در کل  ،یک فرض عمومی این است که
علّت بسیاری از مشکالت ارتباطی زناشویی،
مهارت های ارتباطی ناکارآمد از طرف
همسران می باشد بنابراین آموزش ارتباط
به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه
مسئله دار ،مولّفه ای مهم در بسیاری از
رویکردهای درمان زناشویی است.به عنوان
نمونه پاداش هایی که طرفین به یکدیگر
می دهنددر تحقق رضایتمندی در ازدواج
یک منبع بسیار با اهمیت است .ساپینگتون
می گوید زن و شوهرهای شادکام در عوض
پاداش هایی که از یکدیگر دریافت می کنند
به همدیگر پاداش می دهند ،اما رفتارهای
تنبیه کننده طرف مقابل را نادیده می
گیرند .آنها در مورد رفتار خوب تقابل دارند
اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل را تالفی
نمی کنند ،بر عکس ،زوج های ناراضی رفتار
پاداش دهنده یکدیگر را نادیده می گیرند
اما دائماً با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف
مقابل ،دست به مقابله به مثل می زنند .به
عبارت دیگر تعامل در زوج های گرفتاراغلب
با رفتار منفی متقابل مشخص می شود .اگر
یکی از طرفین رفتاری منفی از خود نشان
دهد ،طرف دیگر نیز پاسخی شبیه آن می
دهد بدین ترتیب زنجیره تعامل منفی پیش
رونده آغاز می شود( .ساپینگتون)1382 ،
ادامه دارد...

مهارت های ارتباطی
بک وجونز ( )1972اشاره می کنند
رایج ترین مشکل در ازدواج های نا آرام
و پر دردسر همانا ارتباط ضعیف است.
موضوعات ارتباطی ممکن است نگرانی
ها و دل مشغولی های ا ّو ّلیه ی برخی از
زوج ها باشد بنابراین با سه فرض اساسی
رویکردهای ارتباطی در روابط زناشویی و
ازدواج قابل بررسی هستند:
 -1تعارض های زناشویی غیر قابل
اجتنابند ،هدف درمان های ارتباطی حذف
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برگزاری دومین جشنواره غذا
به مناسبت هفته معلم و نیمه شعبان
عکاسان :توحید کنگرانی ،آزاده مهرآبادی

مراسم جشن نیمه شعبان و تقدیر از
اساتید به مناسبت هفته معلم ،در قالب
جشنواره غذا و به همت دانشجویان
رشته امور فرهنگی و روابط عمومی
(کاردانی و کارشناسی) و اساتید
محترم خانم ها مریم همتی آهویی،
مهسا بخارائی ،فاطمه مصدری عصر روز
دوشنبه  10اردیبهشت  1397در سالن
اجتماعات مرکز برگزار گردید.
در این مراسم دانشجویان به پخت
غذاهای مختلف از شهرهای ایران
اقدام نمودند و از مسئولین ،اساتید و
دانشجویان مرکز دعوت به عمل آمد تا
در برگزاری این جشنواره حضور یابند.
پس از برگزاری جشنواره غذا و
پذیرایی از میهمانان ،از اساتید توسط
ریاست مرکز جناب آقای دکتر محسن
علینی تقدیر و تشکر به عمل آمده و
لوح های یادبود به ایشان تقدیم گردید.
همچنین مسئولیت پوشش خبری
و عکاسی این مراسم بر عهده سرکار
خانم رعنا یغموری ،مدیرگروه هنرهای
تجسمی مرکز بود.
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