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الگویی مطلوب از شاخصاهی سنجش امور فرهنگی رد رساهن ملی
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1

محمد سلیمی

2

دکتر سید رضا صالحی امیری

3

چکیده

شــناخت و ارزیابــی دقیــق و کمــی از وضعیــت موجــود فرهنــگ و بــرآورد میـزان تغییــر و تحــوالت آن،

از ضرورتهــای مدیریــت و برنامهریــزی فرهنگــی بــه شــمار مــیرود کــه نیازمنــد الگویــی جامــع و
منطقــی از شــاخصهای فرهنگــی 4اســت .نظــر بــه اهمیــت الگــو در تعییــن و طبقهبنــدی شــاخصها
و نیــز نارســاییهای قابــل توجــه در الگوهــای رایــج ،مقالــه حاضــر برگرفتــه از تحقیقــی اســت کــه در
ایــن زمینــه بــه انجــام رســیده اســت 5.بــه جهــت پیچیدگیهــای فرهنــگ و نیــز بســتگی تــام موضــوع
بــا مبانــی نظــری ،در تحقیــق یــاد شــده ،ابتــدا مبانــی فلســفی ،انســان شــناختی و جامعــه شــناختی و
همچنیــن شــاخصهای رایــج فرهنگــی بررســی شــده ســپس بــا اســتفاده از آرای صاحبنظ ـران ایــن
حــوزه و مبتنــی بــر روش نظامگـرا ،الگویــی جامــع در ســه بخــش کلــی «امــور فرهنگــی»« ،فعالیـت
هــای فرهنگــی» و «مقــدورات فرهنگــی» بـرای ســه ســطح توســعه ،کالن و خــرد طراحــی شــده اســت.
بــه دلیــل گســتردگی ایــن الگــو ،در نوشــته حاضــر ،پــس از بیــان مقدمــات و مبانــی الزم ،تنهــا بــه تبییــن
امــور فرهنگــی ـ بــه عنــوان اصلیتریــن بخــش فرهنــگ ـ بســنده شــده و در ایــن خصــوص ،مؤلفههــای
مناســبی بـرای ســطوح توســعه و کالن جامعــه و نیــز بـرای ســطح خــرد ـ جهــت ســنجش ویژگیهــای
فرهنگــی افـراد ،خانوادههــا و ســازمانها ـ طــرح شــده اســت .قابــل یــادآوری اســت کــه بـرای مؤلفـه
هــای یــاد شــده مصادیقــی بــارز و قابــل ارزیابــی از شــاخصها بیــان شــده و در پایــان نیــز بــا توجــه بــه
اقتضائــات خــاص رســانه ملــی ،بهرهگیــری از الگــوی مذکــور در رســانه بحــث شــده اســت.

کلیدواژههــا :فرهنــگ ،رســانه ملــی ،شــاخصهای فرهنگــی ،الگــوی مطلــوب شــاخصهای
فرهنگــی.

 . 1تاریخ دریافت مقاله 96/1/16 :؛ تاریخ پذیرش96/2/25 :

 .2دانشآموخته دکترای مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
 .3عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

)4 . Cultural indices(indexes

 .5مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهشــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه الگــوی مطلــوب از شــاخصهای فرهنگــی و
بــا گرایــش بــه ســمت رســانه ملــی انجــام گرفتــه اســت .بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود ،مبانــی نظــری و مربــوط بــه
موضــوع و همچنیــن شــاخصهای رایــج فرهنگــی مــورد مالحظــه و بررســی قــرار گرفتــه و بــا اهــل نظــر در ایــن
حــوزه گفتگــو شــده اســت.
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امــروزه در اهمیــت فرهنــگ بــه عنــوان واالتریــن و ارزشــمندترین جوهــره و جلــوه جامعــه
انســانی تردیــدی نیســت .عاملــی کــه نیــل بــه آرمانهــا و ســعادت پایــدار را بــرای جامعــه
فراهــم میســازدو در بیانــی دقیقتــر ،تعالــی مســتمر فرهنــگ ،خــود واالتریــن هــدف و آرمــان
یــک جامعــه پیشــرو اســت.

1

گرچــه مدیریــت فرهنــگ و هدایــت آن بــه ســمت مطلــوب بــه ماننــد دســتکاری در پدیدههــای
فیزیکــی بــه ســهولت و کمــال دلخــواه شــدنی نیســت و پیچیدگــی فرهنــگ و بهویــژه نقــش
انســان مختــار ،گاه بیــگاه بــر بســیاری از پیشبینیهــا و برنامههــا خــط بطــان میکشــد؛
امــا رهــا کــردن آن بــه معنــای واگــذاری میــدان بــه اغیــار و یــا آنارشیســم فرهنگــی اســت کــه
ناکامــی در ســایر اهــداف و برنامههــا را نیــز در پــی دارد.
بــه همیــن دلیــل ،غفلــت از عامــل فرهنــگ در برنامهریزیهــای کالن توســعه و بــروز پیامدهــای
ناخوشــایند آن ،انگیــزهای شــد تــا تمایــل بــه درج فرهنــگ در خطمشــیها و برنامههــای مربــوط بــه
توســعه گســترش یابــد( .ر.ک :ســاکی کــو)345 ،2000 ،

از مهمتریــن مقدمــات الزم در مدیریــت و برنامهریــزی فرهنگــی ،شــناخت و ارزیابــی دقیــق
و کمــی از فرهنــگ جــاری اســت کــه ایــن کار مبتنــی بــر مالکهــا یــا ابزارهایــی انجــام
میشــود کــه بــه نــام شــاخصهای فرهنگــی 2شــهرت یافتــه اســت؛ امــا پیچیدگــی فرهنــگ،
کثــرت عوامــل و عناصــر آن و نیــز دیدگاههــا و مبانــی مختلــف در ایــن زمینــه ،موضــوع
شــاخصهای فرهنگــی را بــه مســئلهای جــدی تبدیــل کــرده اســت ،چــرا کــه در ســنجش
فرهنــگ از همــان ابتــدا بــا ایــن پرس ـشها مواجــه میشــویم کــه مالکهــا و یــا شــاخص
هــای ســنجش فرهنــگ چیســت ،خاســتگاه آن کجاســت و ایــن شــاخصها را – کــه بایــد
بــه اقتضــاء پیچیدگیهــای فرهنــگ ،متعــدد باشــند – چگونــه و بــا کــدام منطــق میتــوان
تعییــن و تنظیــم کــرد .پاســخ اساســی بــه ایــن پرس ـشها نیازمنــد طراحــی الگویــی منطقــی،
منســجم و جامــع اســت .بــه طــور طبیعــی طراحــی چنیــن الگویــی عــاوه بــر ســنجش
مناســب وضعیــت فرهنگــی موجــود ،میتوانــد فعالیتهــای متنــوع فرهنگــی را در نهادهــای

1 . http://jahannews.com/vdcivzaprt1awr2.cbct.html
2 . Cultural indices
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گوناگــون ،در راســتای ارتقــای فرهنــگ عمومــی هماهنــگ ســازد.

1

از آنجــا کــه فرهنگســازی از مهمتریــن کارکردهــای رســانههای نویــن از جملــه رســانه
ملــی اســت( ،ر.ک :ســورین ،ورنــر و جیمــز ،تانــکارد  )396 -393 ،1381و مأموریــت اصلــی ایــن رســانه،
«مدیریــت و هدایــت فرهنــگ و افــكار عمومــی جامعــه» تعییــن شــده (ســند چش ـمانداز رســانه،

"افــق رســانه") ،ایــن رســانه بیــش از ســایر نهادهــا نیازمنــد الگویــی جامــع و مناســبی از
شــاخصهای فرهنگــی اســت.
الف -تبیین مفاهیم مقدماتی
فرهنگ و ویژگیهای آن

«فرهنــگ» واژهای ریشــهدار اســت كــه در مســیر دگرگونیهــا خــود در معانــی گوناگونــی
از جملــه ادب ،عقــل ،علــم ،معرفــت ،تعلیــم و تربیــت و ...بــه کار رفتــه اســت؛ (نــك :پهلــوان،

 )13 :1382ولــی اشــتراك بــر ســر معنــای دقیــق و علمــی آن 2،بــه ســبب اختــاف در نگرشهــا و
مفروضــات اساســی ،بســیار دشــوار بــوده اســت .در تعاریــف توصیفــی اولیــه ،دانشــمندان غربی
فرهنــگ را مجموعـهای پیچیــده کــه دربردارنــده باورهــا ،هنرهــا ،اخــاق ،حقــوق ،آداب و رســوم
و دیگــر قابلیتهــا یــا عاداتــی میدانســتند كــه انســان همچــون عضــوی از جامعــه كســب
میكنــد (نــك :پهلــوان )48 :1382 ،و هــماكنــون نیــز گفتــه میشــود« :فرهنــگ همــه ویژگیهــای
فكــری ،معنــوی و عاطفــی جامعــه یــا هــر گــروه اجتماعــی را مشــخص كــرده و نــه تنهــا ادبیــات
و هنــر؛ بلكــه راه و رســم زندگــی ،حقــوق اساســی بشــر ،نظامهــای ارزشــی ،ســنتها و باورهــا
را نیــز شــامل میشــود( ».اجــاس تدابیــر فرهنگــی مکزیــک  ،1982ترجمــه محمــد فاضلــی)280 ،1379 ،

ایــن تعاریــف در کنــار نگاههــای کلیتــر؛ یعنــی نــوع نــگاه بــه جهــان و عمــل بــر اســاس آن
(یونســکو  ،»2000مقدمــه ).و تعابیــر عمیقتــر در دیــدگاه دانشــمندان اســامی ماننــد« :واالتریــن
عنصــری کــه در موجودیــت هــر جامعــه دخالــت اساســی دارد» و یــا «روح یــک ملــت کــه
ضامــن بقــاء آن اســت» (مطهــری ،)112 :1363 ،نشــان میدهــد در یــک بیــان کلــی فرهنــگ را مـی
 .1مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهشــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه الگــوی مطلــوب از شــاخصهای فرهنگــی و
بــا گرایــش بــه ســمت رســانه ملــی انجــام گرفتــه اســت .بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود مبانــی نظــری مربــوط بــه
موضــوع مالحظــه و همچنیــن شــاخصهای رایــج فرهنگــی مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه و بــا روش نظریــه
مبنایــی (گرانــدد تئــوری) از آرای اهــل نظــر در ایــن حــوزه بهــره میبــرد.
2 . culture
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تــوان شــامل مجموع ـهای از «پذیرفتــه شــدههای نهادینــه شــده» یــا «ارتــکازات هنجــار یافتــه»
دانســت کــه در بســتر جامعــه بــه اشــکال گوناگونــی نمــود مییابــد.
ویژگیهای فرهنگ

ب ـرای فرهنــگ ویژگیهــای متعــددی را یــادآور شــدهاند کــه برخــی آنهــا ماننــد «اجتماعــی
بــودن»« ،اکتســابی بــودن»« ،ثبــات و پایــداری نســبی»« ،واالتریــن عامــل هویــت ،بقــاء و
پیشــرفت جامعــه» (امــام خمینــی 15:16 ،و وثوقــی و نیکخلــق« )119 :1375 ،شــمولیت بــر هنجارهــا و
ناهنجاریهــا» (ر.ک :صالحــی امیــری و عظیمــی دولتآبــادی  21 ،1387و « )22قابلیــت انتقــال ،اكتســاب
و گســترش»« ،پویایــی و ســیالیت» (پترســون هالنــد و آر اســمیت  )229 ،1381و ...از طــرف بیشــتر
صاحبنظــران مــورد قبــول واقــع شــده؛ امــا الزم اســت برخــی ویژگیهــای فرهنــگ را بــه
جهــت ارتبــاط بــا موضــوع تحقیــق ،مــورد دقــت بیشــتری ق ـرار دهیــم.

گستردگی و فراگیری

برخــی فرهنــگ را در «چارچــوب عملــی زندگــی» و واقعیتهــای عینــی و ملمــوس کــه توســط
انســان ایجــاد میشــود ،محــدود میکننــد و در مقابــل برخــی فرهنــگ را تنهــا پدیــدهای ذهنــی
و ادراكــی معرفــی كردهانــد؛ (ن.ک روحاالمینــی 18 ،1372 ،و .)Matthew, 1963, P. 6در ایــن گونــه نگاههــا
فرهنــگ بــه ماننــد بخشــی از جامعــه ،از دیگــر موضوعــات اجتماعــی تفکیــک و جداگانــه قابــل
بررســی خواهنــد بــود .ایــن تعاریــف بــه گونـهای ناقــص و یــک بعــدی اســت.
در نگاهــی دیگــر ،فرهنــگ ُبعــد یــا وصفــی از جامعــه اســت کــه میتــوان تأثیــر یــا بازخــورد آن
را در همـهی اجـزا و عناصــر جامعــه نگریســت؛ (حســینی الهاشــمی  )1386،1بنابرایــن ،شــیوه زندگــی،
تولیــد ،توزیــع و همــه دســتاوردهای مــادی و معنــوی ،بــه نوعــی نمایانگــر فرهنــگ جامع ـه
انــد و در مطالعــه فرهنگهــا میتــوان آنهــا را بنگریــد؛ در نتیجــه قلمــرو فرهنــگ بــه ادراکات،
بینشهــا و گرایشهــای انســانی محــدود نمیشــود؛ بلکــه تــا مصنوعــات فیزیکــی و فضاهــای
کالبــدی جامعــه ماننــد شهرســازی ،معمــاری و ...امتــداد مییابــد.
ریشهدار بودن

فرهنــگ امــری ســطحی و ظاهــری نیســت؛ بلکــه در بینشهــا و باورهــای اساســی و درونــی
انســانها ریشــه دارد؛ از ایــنرو بســیاری صاحبنظ ـران فرهنــگ را بــه درختــی تشــبیه كــرده
انــد کــه مفروضــات ،باورهــای مشــترك و اساســی ریشــه ،ارزشهــا ،تنــه ،رفتارهــا ،آداب و
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رســوم و شــاخ و برگهــای آن را تشــکیل میدهنــد (فرهنگــی .)1377،پــس میتــوان گفــت فرهنــگ
هــر جامعــه از ریش ـهها ،تغذیــه میكنــد و بــا نهادهــا و ســاختارهای خــود قــوام میگیــرد و بــا
شــاخ و برگهــا بــه حیــات خــود ادامــه میدهــد .ب ـه طــور طبیعــی در ایــن تمثیــل ،ریش ـهها
و ســپس تنــه ایــن درخــت نقشــی اساســیتر داشــته و در نتیجــه ،پایدارتــر و تغییــر آنهــا نیــز
دشــوارتر خواهــد بــود.
ابتنای فرهنگ بر اعتقادات (دین)

ریشـهدار بــودن فرهنــگ ،بــه خوبــی نشــان میدهــد كــه چگونــه فرهنــگ از باورهــا و بینشهــای
اساســی سرچشــمه میگیــرد و برخــاف نظــر برخــی از اندیشــمندانی كــه علــل تفاوتهــای
فرهنگــی را در امــوری مــادی ماننــد اقتصــاد ،نــوع ســرزمین ،نـژاد و ...جســتجو میکردنــد ،روز
بــه روز ایــن اندیشــه قــوت بیشــتری میگیــرد كــه آنچــه بیــش از هــر چیــز فرهنــگ یــك جامعــه
را راســتا میبخشــد ،انتخــاب یــك مكتــب و مــرام اعتقــادی اســت و تمایــز فرهنگهــا ،در
زیرســاختهای فکــری و ارزشــی جوامــع نهفتهانــد (ن.ک ،مصبــاح یــزدی؛  ) ۱۹ :1392و همــان گونــه
كــه برخــی اندیشــمندان اعــام میكننــد« :ادیــان نــه روبنــای جامعــه؛ بلكــه زیربنــای جامعــه و
حتــی عامــل اصلــی رویدادهــای تاریخــی اســت» (نــک ،وبــر  17 :1372و  ،28برونزوبکــر )1371 ،از ایــن
زاویــه «علمگرایــی نویــن و الحــاد هــم خــود نوعــی آییــن و دیــن اســت» (بصـراوی)1370،

نظاممند بودن

فرهنــگ در بیشــتر برداشــتها و تعریفهــا ،چونــان یــك سیســتم پویــا و درهــم تنیــده ،بــر
موضوعاتــی ماننــد خــدا ،مــاوراء طبیعــت ،تاریــخ ،انســان ،جامعــه ،طبیعــت ،ارزشهــا و ...
ناظــر اســت کــه عناصــر آن بــا یکدیگــر در تعاملانــد( .نــك :خاكــی قراملكــی )1385 ،نظامنامــه
فرهنــگ ،نیــز فرهنــگ را ماننــد "نظــاموارهای از باورهــا ،مفروضــات اساســی ،ارزشهــا ،آداب،
نمادهــا ،مصنوعــات و الگوهــای رفتــاری ریشـهدار و دیرپــا تعریــف میکنــد کــه ادراکات ،رفتــار
و مناســبات جامعــه را جهــت و شــکل میدهــد و هویــت آن را میســازد" (شــورای عالــی انقــاب

فرهنگــی.)1386 ،

قابلیت شناخت ،اندازهگیری و مدیریت

ایــن مســئله کــه پدیدههــای فرهنگــی اجتماعــی را ماننــد اشــیاء فیزیکــی میتــوان بــا اندازهگیــری،
محاســبات آمــاری مطالعــه کــرده و تغییــر داد ،دارای ســابقهای طوالنــی (بیــش از دو قــرن قبــل) اســت که در
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آغــاز آن را فیزیــک اجتماعــی نامیدنــد (آرون  .)1370ایــن رویکــرد موافقــان و مخالفــان بســیاری داشــته و
اشــکاالتی ماننــد کیفــی بــودن ،غیــر مــادی بــودن و پیچیدگــی مســائل اجتماعــی را در رد ایــن نظریــه
مطــرح میکردنــد.
امــروزه پیشــرفت روشهــا و ابزارهــای علمــی بــه خوبــی نشــان داده کــه کیفــی بــودن ،پیچیدگــی
و یــا غیــر مــادی بــودن پدیدههــای انســانی و اجتماعــی گرچــه اندازهگیــری را دشــوار مــی
ســازد؛ امــا مانــع از شــناخت دقیــق و اندازهگیــری کمــی نیســت .اذعــان بــه ایــن قابلیــت ،زمینــه
را بــرای طــرح و بــهکارگیــری شــاخصهای فرهنگــی ایجــاد کــرده اســت( .ر.ک :ماتیــو .ال تــی،
)8:1364

شاخص ( )1و ویژگیهای آن

شــاخص را از نظــر لغــوی بــه معنــای بلنــد ،مرتفــع ،ممتــاز ،منتخــب ،نمــودار ،نماینــده و هــر
چیــز یــا كســی كــه ویژگــی بــارزی داشــته و در بیــن همردیفــان خــود ممتــاز و برگزیــده باشــد
بــه كار م ـیرود( .معیــن 2:1993 ،و عمیــد.)2:1273 ،
در اصطــاح دقیــق علمــی؛ "شــاخص امــری اســت كــه بــه وســیله آن میتــوان كمیــت،
كیفیــت ،تغییـرات یــا ثبــوت یــك موضــوع را تشــخیص داده و اندازهگیــری كــرد( ».شــورای فرهنــگ

عمومــی  )56 ،1386وســایلی ماننــد دماســنج ،انــواع ترازوهــای فنــری ،رقمــی (دیجیتالــی) و یــا برخــی
رفتارهــای انســانی مصادیقــی روشــن از شــاخصهایی اســت كــه بــه ترتیــب بـرای اندازهگیــری
حـرارت ،وزن و قضــاوت در مــورد شــخصیت انســانها بــه كار میرونــد( .نــکritanica .
) Encyclopedia, Index

ویژگیهای شاخصهای فرهنگی

روی هــم رفتــه هــر شــاخص بایســتی از قابلیتهــای عمومــی از جملــه تناســب بــا ویژگیهــا
و تغیی ـرات موضــوع ،حساســیت كافــی نســبت بــه موضــوع ،قابلیــت مشــاهده ،قابلیــت تمایــز
آثــار موضــوع از ســایر آثــار و ســهولت كاربــرد ،برخــوردار باشــد؛ امــا شــاخصهای فرهنگــی
بــه جــز ایــن ویژگیهــا ،بایســتی از ویژگیهــای دیگــری برخــوردار باشــند کــه مهمتریــن آنهــا
را میتــوان مــوارد زیــر دانســت:
ـ ارتباط و ابتنا بر ارزشها و آرمانهای فرهنگی جامعه
1 . Index/ Indicator
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ـ فراگیــری؛ بــه معنــای پوشــش منطقــی و متعــادل نســبت بــه تمامــی ابعــاد و جنبههــای
فرهنــگ
ـ نظاممند بودن ،به معنای رعایت سطوح و جایگاه موضوعات گوناگون فرهنگی
ـ مقبولیــت؛ بــا توجــه بــه تنــوع و گوناگونــی فرهنگهــا 1،شــاخصهای فرهنگــی بایســتی
در محــدوده مــورد ســنجش ،از مقبولیــت کافــی برخــوردار باشــند .بــه همیــن دلیــل
گرایشهــای «قــوم مــداری» و یــا «نســبیگرایی» فاقــد کارایــی اســت و تنهــا بــا تكیــه
بــر اصــول و شــاخصهای مشــترک میتــوان بــه ارزیابــی مــورد قبــول دســت زد( .ر.ک:
ســلیمی)1385 ،

الگو و ویژگیهای الگوی مطلوب

الگــو کــه بهتریــن معــادل انگلیســی آن را میتــوان مــدل 2دانســت ،در علــوم و زمینههــای
گوناگــون تعاریــف و کاربردهــای متنوعــی دارد کــه مفاهیمــی را ماننــد نقشـه ســاختمان ،نمونــه
یــا تصویــری کوچــک از شــیء بزرگتــر ،نمون ـهای ب ـرای تقلیــد 3،کلیشــه ،بــدل و مدلهــای
پیچیــدهی علمــی و ریاضــی را شــامل میشــود)Britanica Encyclopedia, Model( .

امــا بــه عنــوان ویژگــی مشــترک تعاریــف علمــی« ،الگــو یــا مــدل بیــان ســاده شــدهای از واقعیت
(شــبیه طــرح یــا نقشــه) اســت کــه بیشــترین شــباهتها و حتــی خصوصیــات پدیــدهی اصلــی را در
خــود دارد .بــه همیــن خاطــر مــا را در شــناخت و تجزیــه و تحلیــل بهتــر آن واقعیــت یــاری مـی
دهــد( ».فرهنگــی)53 :1374 ،

بنابرایــن ،هنگامــی مــدل بــرای شــناخت یــک پدیــده ضــرورت مییابــد کــه اجــزای
متعــدد و روابــط در همتنیــده و پیچیــده در موضــوع ،پژوهشــگر یــا تصمیمگیرنــده را دچــار
ســردرگمی میســازد.
الگوهــا انــواع گوناگونــی دارنــد؛ امــا مدلهــا را بــه فرآخــور عملکــرد میتــوان بــه توصیفــی،

4

پیشبینــی کننــده 5و هنجــاری 6تقســیم کــرد( .ر.ک :همــان  )56 ،1374الگــوی شــاخصهای
1 . Cutral diversity.
2 . Model

 3از معانــی دیگــر الگــو (در اســام) کــه از آن بــه اســوه ،امــام و شــاهد تعبیــر میشــود ،شــخص یــا جامعــهای کــه
ـه تمــام نمــای یــک مکتــب یا نظــام فکــری بــوده و شایســته پیــروی اســت( .ر.ک :شــایانمهر
تبلــور عینــی یــا آیینـ 
واژه الگــو)
 ،1377ذیــل 
4 . Descriptive
5 . Predicitive
6 . Normative
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فرهنگــی را میتــوان بــه لحــاظ کارکــرد از نــوع الگوهــای توصیفــی دانســت.
الگوی مطلوب

بیشــتر صاحبنظـران بــاور دارنــد کــه الگــو یا مــدل واحــدی که بــه عنـوان کاملتریــن و بهترین الگــو بیان
ـه ویژگیهــای یــک پدیــده باشــد وجــود نـدارد؛ (نــک ،همــان )58،1374امــا در نیــل بــه الگــوی مطلــوب
گــر همـ 
چند نکتــه دارای اهمیت اســت.
ـ اول آنکه الگو هدفمند باشد
ـ دوم آنکــه بــه گون ـهای اثربخــش مــا را در ســازماندهی منطقــی اطالعــات یــاری دهــد
تــا بتــوان موضــوع را بــه خوبــی تجزیــه و تحلیــل کــرد.
ّ
ـ ســوم آنکــه از نظــر زمــان و هزینــه ،بــه صرفــه بــوده و مشــکالت عملــی آن را از حیــز
انتفــاع ســاقط نکنــد.

رسانه ملی

رســانه« 1:هــر وســیلهای كــه پیــام را منتقــل میكنــد رســانه اســت»؛ امــا رســانه در اصطــاح
ارتباطــی بــه معنــای رســانههای جمعــی 2بــه مجموعــه وســایل غیــر شــخصی اطــاق م ـی
شــود کــه انتقــال پیامهــای ســمعی ،بصــری و یــا هــر دو را بــه انبوهــی از مخاطبــان تــا مناطــق
دوردســت میرســانند( .ســاروخانی ،1380 ،ج  ،1ص  1382 )470و (.)2004:78.philip rayner
از آنجــا کــه ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایـران نخســت؛ طبــق قانــون ،تحــت
حاکمیــت ملــی اداره میشــود ،دوم؛ بــا تمامــی مخاطبــان جامعــه در ارتبــاط بــوده ،ســوم؛ بــا
تمامــی ابعــاد و جنبههــای فرهنــگ و حتــی امــور سیاســی و اقتصــادی و نیــز دســتگاههای
حکومتــی در ارتبــاط و تعامــل اســت ،در ایــن مقالــه آن را رســانه ملــی مینامیــم.
ب ـ مبانی نظری موضوع
از آنجــا کــه جهانبینیهــا و تلقیهــای خــاص از جامعــه و انســان و نیــز آرمانهــا،
ایدهآ لهــا و غایــت او ،تعاریــف و تحلیلهــای ارائــه شــده در مــورد فرهنــگ را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،طبیعــی اســت کــه ایــن مبانــی در کیفیــت ترســیم الگــوی
شــاخصهای فرهنگــی و اولو یتبنــدی آنهــا تأثیــر بســزایی داشــته باشــد .در ایــن گفتــار
بــه چنــد نکتــه مبنایــی اشــاره میکنیــم.
1 . Medium
2 . Mass media
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ـد و ارزش و ضد
ـوب و بـ
ـان ،خـ
ـت و بطـ
ـرای حقانیـ
ـت بـ
ـی ثابـ
ـود پایگاهـ
وجـ
ارزش؛

ً
باساســا بــدون بــاور بــه چنیــن پایگاهــی ،مســائلی ماننــد ارزش و ضــد ارزش ،خوبــی و بــدی،

عقبماندگــی و پیشــرفت بیمعنــا و بــی اســاس خواهــد شــد ،هــم چنــان کــه یکــی از دانشــمندان
در بحــث مقایســه فرهنگهــا میگویــد« :اگــر همــه چیــز بــه تســاوی مــورد احت ـرام واقــع شــود،
واژه احتـرام معنــای خــود را از دســت میدهــد( ».آریســپه و دیگـران  )39 ،1381بــه همیــن دلیــل بــاور بــه
چنیــن پایگاهــی ،طراحی الگویی اســتوار از شــاخصهای فرهنگــی را ممکــن و آن را از افتــادن در دام
نســبیگراییها و تردیدهــای واهــی نجــات میدهــد.
1ـ برخورداری انسان از فطرت الهی و اختیار

در بینــش و معــارف اســامی بــاور بــه «فطــرت» بــه عنــوان اساسـیترین ویژگــی خــدادادی بــه
انســان میتوانــد مبنــای مشــترک همــه انســانها در تشــخیص و درک از حقایــق و تفاهــم بــر
اســاس آن باشــد .در ایــن دیــدگاه فطــرت امــری خــدادادی اســت کــه بــه انســان ویژگــی الهــی
میبخشــد( ،ر.ک :قــرآن کریــم ،ســوره روم ،آیــه  )30بــه همیــن دلیــل بیــن همــه انســانها مشــترک
اســت و در درجــه دوم بــا دســتورات و آموزههــای الهــی نیــز مطابــق و هماهنــگ اســت.
ویژگــی دیگــر انســان کــه از امتیــاز اساســی وی نســبت بــه حیــوان محســوب میشــود،
برخــورداری از قــدرت انتخــاب و اختیــار اســت .انســان ایــن قابلیــت را دارد کــه در مقابــل
میلهــا و کشـشهای گوناگــون ایســتادگی کنــد و خــود را از زیــر نفــوذ جبــری آنهــا آزاد کــرده
و بــر همــه میلهــا حکومــت کنــد .برخــورداری از همیــن توانایــی انســان را شایســته مســئولیت
و تکلیــف کــرده اســت( .ر.ک :مطهــری مقدم ـهای بــر جهانبینــی اســامی ،ص )162

2ـ ابعاد وجودی انسان

بــا اســتفاده از نظ ـرات اندیشــمندان و متفک ـران اســامی در ایــن مــورد و نتیجهگیــری از آن م ـی
تــوان گفــت کــه انســان دارای ســه بعــد قلــب (محــل بــروز عواطــف و احساســات) ،ذهــن (مرکــز اندیشــه و

تفکـرات) و جســم (محــل بــروز رفتارهــای عینــی) اســت .بــر ایــن اســاس چنــانکــه شــهید مطهــری افــزون
بــر بیــان مراتــب تســلیم انســان ،بــه ایــن ســه بعــد اشــاره میفرماینــد( .ر.ک :مطهــری ،عــدل الهــی)315 ،

بایــد توجــه داشــت رابطــه ایــن ســه بعــد از وجــود انســان ،در تعامــل بــا یکدیگــر بــوده و بــر هــم
تأثیــر میگذارنــد( .ر.ک :قــرآن کریــم ،ســوره روم ،آیــه )10؛ امــا در نهایــت ایــن اراده و اختیــار اســت کــه
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بــه توانایــی انســان جهــت و ســاختار میبخشــد( .ر.ک :شــورای فرهنــگ عمومــی ،ص  16و )17

اصالت فرد و جامعه

به طور کلی در بحث اصالت فرد و جامعه سه دیدگاه عمده مطرح است.
اول :اصالــت فــرد :کــه قائــل اســت کــه فقــط ایــن افـراد هســتند کــه میاندیشــند و عمــل میکننــد و جامعه
بــه خــودی خود هیــچ واقعیتــی نـدارد (ر.ک :مصبــاح یــزدی)54،1367

دوم :اصالــت جامعــه :در نقطــه مقابــل اصالــت فــرد ،جامعهگرایــان بــر ایــن باورنــد کــه تمــام
افــکار و احساســات و تصمیمهــای آدمــی تحــت تأثیــر و تابــع اوضــاع و احــوال اجتماعــی رخ
میدهــد( .ر.ک :ســوزنچی )42 ،1385

ســوم :اصالــت فــرد و جامعــه :تأملــی اجمالــی نشــان میدهــد کــه دو دیــدگاه قبــل بــا
اشــکاالتی اساســی روبــرو میشــوند؛ بــرای نمونــه اصالــت جمــع نمیتوانــد نقــش
افــراد بهویــژه نخبــگان را در مقابلــه و تغییــر و تحــول جامعــه تحلیــل کــرده و اصالــت
فــرد نیــز نمیتوانــد نقــش چشــمگیر جامعــه و فضــای اجتماعــی را در تکو یــن و جه ـت
گیــری عقایــد ،اندیشــهها و رفتــار افــراد تفســیر کنــد؛ بنابرایــن ،بایســتی اذعــان کــرد
رابطــه فــرد و جامعــه نوعــی ترکیــب اســت؛ بلکــه ایــن دو هو یــت در طــول هــم قــرار
دارنــد و در ایــن معنــا هــم فــرد و هــم جامعــه واقعیــت و اصالــت دارد( .رک :مطهــری ،1372

 )27 -26در ایــن نــگاه حــل مســئله اصالــت فــرد و اصالــت جامعــه در واقــع مصداقــی از
نــگاه وحــدت در عیــن کثــرت و کثــرت در عیــن وحــدت اســت.
متــون قــرآن کریــم و روایــات نیــز مؤیــد نظــر ســوم هســتند کــه عــاوه بــر افـراد بـرای امـت
هــا و اقــوام نیــز هویــت ،مســئولیت و سرنوشــت قائــل اســت( .ر.ک :قــرآن کریــم ،غافــر 5 /و جاثیــه/
 28و اعـراف 34 /و انعــام )108

 -5ابعاد و عوامل جامعه

روی هــم رفتــه هــر جامعــه از ســه عنصــر (جــزء) تشــکیل شــده کــه بــدون وجــود هــر
یــک از آنهــا جامعــهای وجــود نخواهــد داشــت .ایــن ســه عنصــر انســانها ،روابــط و
امکانــات اســت؛ امــا از دیــدگاه سیاســتگذاری و برنامهریــزی ،نیــز میتــوان گفــت
در ســطح کالن ،اصــاح و تکامــل هــر جامعــه در گــرو اصــاح «امــور جامعــه»؛ یعنــی
وضعیــت موضوعــات جــاری جامعــه اســت و اصــاح امــور جامعــه نیــز از راه انجــام
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«فعالیتهــای» مناســب صــورت میگیــرد کــه ایــن فعالیتهــا نیــز بــا تکیــه بــر
«امکانــات و مقــدورات» (انســانی یــا مــادی) جامعــه انجــام میپذیــرد؛ بنابرایــن ،از ایــن
دیــدگاه ،جامعــه دارای ســه بخــش عمــده بــه قــرار زیــر اســت:
ـ امــور اجتماعــی :یــا اوصــاف جامعــه کــه همــاره آن را بــه امــور سیاســی ،فرهنگــی و
اقتصــادی تقســیم میکننــد.
ـ فعالیتهــای اجتماعــی :کــه بــه تبــع امــور ســه گانــه بــاال ،دربرگیرنــده فعالیتهــای،
سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی اســت و بــه ترتیــب در راســتای تأثیرگــذاری امــور یــاد
شــده انجــام میشــوند.

ـ مقــدورات اجتماعــی؛ تــوان جامعــه در شــکلهای گوناگــون کــه در هــر وضعیــت از ســه
عامــل اساســی تــوان انســانی ،تــوان ارتباطاتــی جامعــه و تــوان فیزیکــی جامعــه پدیــد
آمــده اســت کــه در هــر برهــه ظرفیــت جامعــه را ب ـرای تغییــر و توســعه نشــان میدهــد.

ماهیت رسانه

از مباحــث مهــم و اساســی در حــوزه فرهنــگ و ارتباطــات ،ماهیــت رســانه و نســبت آن بــا
فرهنــگ اســت .اینکــه رســانه ابــزاری صــرف تلقــی شــده یــا آنکــه هــر رســانه ،فرهنــگ و
ســبک زندگــی خــاص خــود را ایجــاب میکنــد و یــا ...مســئلهای بحــث انگیــز اســت .در ایــن
خصــوص ســه دیــدگاه عمــده وجــود دارد.
دیدگاه ابزارگرا (خنثی)

در ایــن برداشــت ،فنــاوری رســانه ،بــه منزلــه ابـزار و یــا ظرفــی اســت کــه جهــت گیــری خاصــی
نــدارد .ایــن دیــدگاه ،ریشــه در اندیشــههای ارســطو دارد .او میگویــد :فنــاوری فــی نفســه
واجــد هیــچ ویژگــی یــا معنایــی نیســت( .اســتوارت )92 ،بــر اســاس ایــن تئــوری ،رســانهها م ـی
تواننــد در خدمــت مفاهیــم و پیامهــای مثبــت اخالقــی ،دینــی و ماورایــی و یــا حامــل مضامیــن
پیامهــای فســاد انگیــز و غیــر اخالقــی ق ـرار گیرنــد.
دیدگاه ذاتگرایانه (جهتدار)

برخــی اندیشــمندان باورمندنــد فنــاوری ،وســیلهای خنثــی نیســت؛ بلکــه ســاختار هســتی
شناســانهای دارد کــه واکنــش انســانی در مقابــل آن بســیار محــدود اســت .بــرای نمونــه
هایدگــر میگویــد« :مبانــی فلســفی دیــن در دنیــای ســنت و مبانــی فلســفی رســانه یکــی
از مصادیــق ّفنــاوری محســوب و در دنیــای مــدرن ســاخته شــده اســت ،پیونــد ایــن دو از
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منظــر هســتی شــناختی غیرممکــن بــه نظــر میرســد( ».همــان ،ص )1962 ،Heidegger ،106
بــه بــاور کاســتلز نیــز تغییــر ارتباطــات موجــب دگرگونــی فرهنــگ میشــود( .کاســتلز ،امانوئــل
و مارتیــن اینــس )383 :1384

دیدگاه تعامل گرا

ّ
ـت
بــر مبنــای ایــن دیــدگاه ،فناوریهــای ارتباطــی از جملــه رادیــو و تلویزیــون ،دارای ذات و ماهیـ ِ

معــارض بــا معانــی دینــی و ســنتی و یــا فرهنــگ خــاص دیگــری نیســت؛ بلکــه بــا آن هــا در تعامل
اســت؛ امــا هــر یــک از رســانهها ،ویژگیهــا و اقتضائاتــی دارد کــه انســان مختــار تــوان آن را دارد
تــا از ایــن رســانهه ا در جهــت اهــداف فرهنگــی خــود اســتفاده کنــد( .هــور)1388 ،

بــا تأملــی در دیدگاههــای یــاد شــده میتــوان ادعــا کــرد خنثــی فــرض کــردن رســانهها،
نگاهــی ســادهانگارانه و غیــر عالمانــه اســت .چنــان کــه ظهــور و گســترش رســانههای جدیــد
ماننــد رادیــو و تلویزیــون ،کامپیوتــر و  ...در بســیاری از جوامــع و غفلــت از لــوازم و اقتضائــات
آن ،عــوارض اجتماعــی نامطلوبــی را بــه دنبــال داشــتهاند .دیــدگاه دوم نیــز بــه معنــای حاکمیــت
کامــل ّفناوریهــای رســانهای بــر فرهنــگ و ســلب اختیــار از انســانها و خــاف شــواهد عینــی
بــوده؛ بنابرایــن بایــد اذعــان کــرد دیــدگاه ســوم منطقــی و کاربردیتــر اســت.
ج -طراحی الگوی مطلوب شاخصهای فرهنگی
بـرای طراحــی الگویــی مناســب و کارآمــد از شــاخصهای فرهنگــی ،بیــان ســه اصــل مقدماتــی
الزم اســت:
اصل اول؛ قابلیت اندازهگیری مؤلفهها و مقوالت در الگوی مطلوب

روی هــم رفتــه فرهنــگ دارای دو بخــش عمــده ملمــوس و غیــر ملمــوس اســت .بــه همیــن جهــت
برخــی صاحبنظ ـران کل فرهنــگ را بــه کوهــی از یــخ (شــناور در دریــا) تشــبیه کردهانــد .قســمت
بیــرون از آب بــه منزلــه رفتارهــا و جلوههــای ظاهــری و قســمت پنهــان و غیــر مشــهود عقایــد،
باورهــا ،بینشهــا و ارزشهاســت( .ر.ک :مقیمــی و دیگ ـران  ،55 :1390بــه نقــل از طوســی )15 :1372

بــا توجــه بــه ارتبــاط و تعامــل دائمــی ایــن دو بخــش ،بــرای ســنجش فرهنــگ و نیــز
الگوســازی بــرای آن ،بایســتی بــه بخــش محســوس و مشــهود تکیــه کــرده و از ایــن رهگــذر
بــه تغییــر و دگرگونــی جنبههــای باطنــی و پنهــان نیــز پــی بــرد.
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اصل دوم؛ ضرورت کاربرد روش نظام گرا در الگوسازی

از مســائل مهــم در طراحــی الگــو ب ـرای شــناخت پدیدههــای پیچیــده ،تعییــن جایــگاه و نحــوه
ارتبــاط کل و اج ـزا اســت .مطالعــات و بررس ـیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در ایــن
خصــوص ســه دیــدگاه متفــاوت وجــود دارد.
دیدگاه جزءگرا

دیــدگاه جزءنگــری در مکتــب فلســفی اتمگرایــی یونــان قدیــم ریشــه دارد .در ایــن دیــدگاه همــه
پدیدههــا از اجــزا یــا ذراتــی تشــکیل شــدهاند کــه تفــاوت خصلــت آنهــا بــه تفــاوت همــان
ذرات آنهاســت( .ر.ک :راســل )71 -65 :1340 ،در ایــن دیــدگاه کل بــا شــناخت اوصــاف اجـزا ،کل مورد
نظــر شــناخته شــده اســت .ایــن دیــدگاه اصالــت فــرد را در مباحــث اجتماعــی بــه دنبــال دارد.
ً
مثــا اگــر بنــا بــر مبانــی انسانشــناختی ،مهمتریــن ابعــاد یــا ویژگیهــای یــک انســان،
شــامل؛ "بینشهــا" "گرایشهــا" و "رفتارهــا" باشــند ،ب ـرای شــناخت فرهنــگ کل جامعــه کافــی
اســت ویژگیهــای افــراد را در رابطــه بــا خــود ،خانــواده ،ســازمان و کل جامعــه بشناســیم؛
ماننــد جــدول ذیــل:
جدول  :1طبقهبندی امور فرهنگی از نوع جزءنگر (فرد محور)

نسبت به کل
جامعه
بینشهای
اجتماعی افراد

ابعاد انسان

نسبت به خود

نسبت به خانواده

نسبت به سازمان

بینشها

بینشهای فردی
افراد

بینشهای
خانوادگی افراد

بینشهای
سازمانی افراد

گرایشها

گرایشهای
فردی افراد

گرایشهای
خانوادگی افراد

گرایشهای
سازمانی افراد

گرایشهای
اجتماعی افراد

رفتارها

رفتارهای فردی
افراد

رفتارهای
خانوادگی افراد

رفتارهای
سازمانی افراد

رفتارهای
اجتماعی افراد

دیدگاه کلگرا

در ایــن دیــدگاه برخــاف دیــدگاه اول فقــط کل واقعیــت و هویــت دارد و خصلــت اج ـزا ،تابــع کل و
هویــت آن در کل منحــل فــرض میشــود .ایــن دیــدگاه اصالــت جامعــه را در پــی داشــته اســت؛
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از ایــن رو الگــوی ارزیابــی فرهنــگ جامعــه و نحــوه چینــش شــاخصهای فرهنگــی بر محــور ویژگی
هــای کالن فرهنــگ طراحــی میشــود.
بـرای نمونــه اگــر امــور فرهنگــی را در کالنتریــن ســطح (ســطح توســعه) دربردارنــده ســه بخــش
«فرهنــگ سیاســی»« ،فرهنــگ فرهنگــی» (فرهنــگ اجتماعــی) و «فرهنــگ اقتصــادی» بدانیــم ،بــر
اســاس ایــن دیــدگاه ویژگیهــای فرهنگــی افــراد ،خانوادههــا و ســازمانها بــه تبــع ابعــاد
فرهنگــی کل جامعــه و نقــش آهــا در کل بــه صــورت ماتریــس زیــر طبقهبنــدی میشــود:
(ر.ک :شــورای فرهنــگ عمومــی ص )...
جدول  :2طبقهبندی امور فرهنگی از نوع کلنگر (برای سطح خرد)

ابعاد فرهنگ
جامعه

افراد

اجزاوعوامل جامعه
خانوادهها

سازمانها

فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی فرد

فرهنگ سیاسی خانواده

فرهنگ سیاسی سازمان

فرهنگ فرهنگی

فرهنگ فرهنگی فرد

فرهنگ فرهنگی خانواده

فرهنگ فرهنگی سازمان

فرهنگ اقتصادی

فرهنگ اقتصادی فرد

فرهنگ اقتصادی خانواده

فرهنگ اقتصادی سازمان

بینش نظامگرا

قبــل از طــرح نگــرش نظامگــرا میبایســت اشــاره کنیــم ،دو دیــدگاه یــاد شــده ناقــص و
نارساســت .ب ـرای نمونــه دیــدگاه جزءگ ـرا از تفســیر خصلتهایــی کــه در ترکیــب بــه وجــود
میآینــد ،ناتــوان اســت .عــاوه بــر آن در ایــن دیــدگاه اجـزا هــم نمیتواننــد بــه خوبــی شــناخته
شــوند ،چ ـرا کــه اج ـزا نیــز مرکــب هســتند.
در مــورد بینــش کلنگــر نیــز نخســت اگــر هــر کل ،خــود جزئــی از کل بزرگتر محســوب میشــود؛
بنابرایــن بینــش ،بــه دلیــل همیــن تبعیــت ،بیخاصیــت خواهــد شــد .دوم؛ در ایــن مبنــا ،اجـزا فاقــد
ماهیــت و اثــر بــوده؛ از ایــن رو بایســتی تغییــر اجـزا و یــا بود و نبــود آنهــا ،در کل اثری نداشــته باشــد.
در مقابــل ایــن دو دیــدگاه ،نگــرش سیســتمی (نظامگ ـرا) مطــرح شــده اســت .در ایــن دیــدگاه هــر
شــیء یــک سیســتم محســوب میشــود و در یــک سیســتم وجــود اجزائــی متفــاوت ،ارتبــاط
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پیوســته آنهــا بــا یکدیگــر و تفــاوت نقشهــا و کارکردهــای ایــن اجــزاء ،باعــث شــکلگیری
مجموعــه یــا یــک کل ترکیبــی خواهــد شــد کــه خصلــت یــا کارایــی جدیــد آن فراتــر از کارکــرد
اجـزا  -بــه صــورت مجـزا از هــم -باشــد( .ر.ک :مرعشــی و دیگـران  77 -63 ،1385و)Drapper Kouffman: p.2

بینش نظامگرا یا سیستمی را میتوان دارای اصول زیر دانست:
ـ هــر مجموعــه یــا کل (اعــم از انســانی یــا طبیعــی) ترکیــب جدیــدی غیــر از اج ـزا (برآینــد آنهــا)
اســت.
ـ هر عنصر یا جزء نیز همچون یک زیر سیستم دارای خصلت خاص خود است.
ـ بــه دلیــل بــروز خصلتهــا در سیســتم ،در تفکــر سیســتمی توصیــه میشــود کــه
«ترکیــب (شــناخت نقــش و جایــگاه شــیء در کل) قبــل از تجزیــه و تحلیــل (شــناخت اج ـزاء شــی)
صــورت گیــرد( ».ر.ک :قبــادی)28 -27 ،1385 ،؛ زیـرا روش اول حــوزه مــورد توجــه محقــق را
تقلیــل و دومــی آن را گســترش میدهــد( .رک :دیتــون مایــکل )1382
بــر اســاس نگــرش سیســتمی جامعــه ،خانــواده و ســازمان ،ســطوح متفاوتــی از ترکیــب انســانها،
امکانــات و روابــط اســت؛ بنابرایــن بـرای شــناخت دقیــق آنهــا میبایســت ویژگیهــای هــر یــک ،در
ســطح و جایــگاه مربــوط بــه خــود شــناخته شــود.
اصل سوم؛ طبقه بندی مقوالت کلی فرهنگ جامعه

از آنجــا کــه فرهنــگ صفــت یــا بعــدی از کل جامعــه اســت ،بنــا بــر بینــش نظامگ ـرا ،طبق ـه
بنــدی کل جامعــه بــر طبقهبنــدی فرهنــگ ،اش ـراف و تقــدم دارد.
بنــا بــر آنچــه در خصــوص اجـزاء و ابعــاد جامعــه (در مبانــی نظــری) گفتــه شــد موضوعــات جامعــه
از ســه بعــد یــا محــور قابــل طبقهبنــدی اســت کــه در یــک فضــای ســه بعــدی آن را میتــوان بــا
ترســیم محــور مختصــات ایــنگونــه نشــان داد:
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حــال بــا ضــرب ماتریســی ایــن ســه مؤلفــه در هــم میتــوان بــه جــداول زیــر دســت یافــت کــه
نمایانگــر بخشهــای کلــی جامعــه اســت و در آن جایــگاه فرهنــگ و تقســیمات کلــی آن نیــز
آشــکار میشــود.

پــس بنــا بــر ایــن طبقهبنــدی ،میتــوان فرهنــگ را از زاویــه مدیریتــی دارای ســه بعــد یــا بخــش
عمــده دانســت کــه بــا یکدیگــر در تأثیــر متقابــل اســت.
ـ امور فرهنگی (مسائل و موضوعات جاری و اصلی فرهنگ مانند باورها ،ارزشها ،رفتارها و )...
ـ فعالیتهــای فرهنگــی (تالشهایــی کــه ب ـرای تأثیرگــذاری بــر امــور انجــام میشــود؛ ماننــد :فعالیتهــای
ســمعی ،ســمعی بصــری و )...
ـ مقدورات فرهنگی (شامل کلیه تواناییها ،ظرفیتها و عناصر انسانی و غیر انسانی)

در اینجــا گرچــه امــور فرهنگــی ،تبلــور انســانی و جوهــره اصلــی فرهنــگ اســت در بیشــتر
شــاخصهای رایــج فرهنگــی بــه فعالیتهــا و مقــدورات توجــه بســیاری شــده اســت( .ر.ک:
گــزارش جهانــی فرهنــگ 357-356 ،و شــورای فرهنــگ عمومــی)130 -87 ،
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اصل چهارم :هدفمندی و تکاملگرایی در طبقه بندی مقوالت

امــور فرهنگــی کــه بیانگــر جلوههــای فرهنــگ در وجــود خــود انسانهاســت ،اصلیتریــن و
واالتریــن قســمت فرهنــگ و روح آن محســوب میشــود و هــر تالشــی در ایــن حــوزه سـرانجام
ب ـرای همیــن غایــت (تعالــی انســانها) انجــام میگیــرد .ایــن قســمت از فرهنــگ همــان ویژگیهــا
یــا اوصــاف اصلــی فرهنــگ اســت.
پــس از امــور ،فعالیتهــای فرهنگــی (تدویــن کتــاب ،تولیــد فیلــم و  )...کــه هــدف آن تغییــر در امــور
فرهنگــی اســت در درجــه دوم اهمیــت و حساســیت قـرار میگیرنــد و در مرتبــه ســوم امکانــات و
مقــدورات فرهنگــی (نیــروی انســانی ،تجهیـزات و  )...مطــرح بــوده کــه وســیلهای بـرای انجــام فعالیـت
هــای فرهنگــی بــه حســاب میآیــد .تقــدم ایــن مراتــب را در هرمــی مطابــق شــکل زیــر م ـی
تــوان نشــان داد کــه در الگوســازی نیــز ایــن تقــدم و تأخــر بایســتی رعایــت شــود.
شکل  :2الگوی طبقهبندی «امور فرهنگی» برای سطح توسعه و کالن

همــانگونــه کــه در روش نظامگــرا اشــاره شــد ،ســنجش امــور فرهنگــی در ســطح کالن و
توســعه بــر ســطح خــرد تقــدم دارد؛ بنابرایــن بــه ترتیــب ســه ســطح زیــر قابــل طــرح اســت:
ـ سطح توسعه؛ شناخت ویژگیهای فرهنگی جامعه در صحنه جهانی
ـ سطح کالن؛ شناخت ویژگیهای فرهنگی در سطح کالن جامعه
ـ سطح خرد؛ شناخت ویژگیهای فرهنگی در سطح عوامل و اجزای داخلی
در سطح کالن امور فرهنگی را به گونههای مختلفی تقسیم کردهاند:
ـ بر اساس ابعاد فردی انسان (عقاید و بینشها  -گرایشها  -رفتارها و عادات)
ـ بــر اســاس تمثیــل درختــی از فرهنــگ دربرگیرنــده :مبانــی و مفروضــات اساســی (ریشــه)،
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ارزشهــا و نهادهــای اجتماعــی (ســاقه) و آداب و جلوههــای ظاهــری (شــاخ و بــرگ)

ـ بــر اســاس ابعــاد کالن جامعــه دربرگیرنــده :پذیرههــای سیاســی ،پذیرههــای فرهنگــی
و پذیرههــای اقتصــادی
گرچــه طبقهبنــدی اول کــه بــا توجــه بــه ابعــاد وجــودی انســان انجــام شــده معقــول و قابــل
قبــول اســت؛ (ر.ک :ادگار شــاین  1999ص  )...امــا ایــن طبقهبنــدی فــرد محــور (جزءنگــر) اســت؛
بنابرایــن بــرای شناســایی وضعیــت کالن فرهنگــی جامعــه مناســب نیســت .طبقهبنــدی دوم؛
یعنــی تمثیــل درختــی از امــور فرهنگــی نیــز منطقــی ،معقــول و قابــل قبــول بــوده و در بیــن
برخــی صاحبنظ ـران مشــهور اســت( .فرهنگــی  )1380و مشــابه ایــن تمثیــل (اســتعاره درختــی) ،در
معــارف اســامی نیــز مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت( .قــرآن کریــم ،ابراهیــم 24 ،و )25

الزم بــه توضیــح اســت بــه کارگیــری ایــن الگــو ب ـرای «فرهنگشناســی» یعنــی شــناخت و تحلیــل
فرهنــگ جامعــه ،بســیار مناســب اســت؛ زیـرا بــر اســاس آن میتــوان جایــگاه و نقــش هــر موضــوع را
بازشناســی کــرد و علــل بــروز معضــات فرهنگــی را بــا مراجعــه بــه ریشــهها بررســی و تحلیــل کــرد؛
امــا ایــن طبقهبنــدی بـرای "فرهنگســنجی" مناســب نیســت ،بــه ایــن دلیل کــه بخــش عمــده آن را امور
درونــی و ناملمــوس ماننــد عقایــد ،بینشهــا و ارزشهــا تشــکیل میدهــد ،بـرای طراحــی شــاخصها
و فرهنگســنجی مناســب نیســت .افــزون بــر آن ،ایــن طبقهبنــدی از فرهنــگ تنهــا بــه عنوان بخشــی از
جامعــه مینگــرد و فرهنــگ را در درون خــودش مــورد توجــه قـرار میدهــد (نــگاه بخشــی).
در خصــوص طبقهبنــدی ســوم بایــد گفــت همــانگونــه کــه در بخــش مبانــی نظــری گفتــه شــد ،امور
اجتماعــی در ســه بعــد امــور سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی مالحظــه میشــوند و فرهنــگ عمومــی
همچــون بعــدی از جامعــه و بهتــر بگوییــم روح کلــی جامعــه کــه در همــه جــای جامعــه حضــور دارد
بــا ایــن ســه بعــد ترکیــب شــده و بــه صــورت پذیرههــای 1عمومــی سیاســی ،پذیرههــای عمومــی
فرهنگــی و پذیرههــای عمومــی اقتصــادی توســعه درمیآیــد( .ر.ک :شــورای فرهنــگ عمومــی ص )...

ابعاد و مؤلفههای این الگو را میتوان به صورت زیر پیشنهاد کرد.

2

 .1پذیره به معنای امور پذیرفته شده و نهادینه شده بکار برده شده است.

 .2بــه دلیــل مشــابهت بســیاری از شــاخصهای فرهنگــی در ســطح کالن بــا شــاخصهای ســطح توســعه (جــدول
بعــد) ،بــه جهــت اختصــار از ذکــر شــاخصهای مربــوط بــه ایــن ســطح خــودداری میشــود .جــدول کامــل
شــاخصها بــرای همــه ســطوح و نیــز بــرای ســنجش هــر ســه مقولــه امــور فعالیتهــا و مقــدورات فرهنگــی در
پایاننامــه «طراحــی الگــوی مطلــوب شــاخصهای فرهنگــی بــرای رســانه ملــی» آمــده اســت.
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جدول  :3الگوی شاخصهای کالن فرهنگی

امور فرهنگی

مؤلفهها

فرهنگ سیاسی (پذیرههای سیاسی)

میزان حضور اجتماعی

فرهنگ فرهنگی (پذیرههای فرهنگی)

میزان اهتمام به اصالتهای فرهنگی خودی

فرهنگ اقتصادی (پذیرههای

میزاناهمیتبهخوداتکاییاقتصادی(استغنایاقتصادی)

اقتصادی)

همــان گونــه کــه اشــاره شــد ،در ســنجش وضعیــت فرهنگــی در ســطح توســعه ،بایســتی زاویــه
نگــرش و ســنجش ،وضعیــت کالن جامعــه نســبت بــه مجموعــه بزرگتــر از آن یعنــی در ســطح
بینالمللــی باشــد .در اینجــا میتــوان مؤلفههــا و شــاخصهای توســعه فرهنگــی را بــه صورتــی
کــه در جــدول زیــر آمــده ،نگریســت.
جدول  :4الگوی شاخصهای توسعه فرهنگی

فرهنگی

امور

مؤلفهها

شاخصهای توسعه فرهنگی اسالمی ایرانی

شاخصهای توسعه فرهنگ مادی غرب

(مثبت)

(منفی)

فرهنگ سیاسی

میزان حضور و نفوذ جهانی

 میزان شرکتکنندگان در مراسمبرائت در حج
 میزان شرکتکنندگان در راهپیماییها ،تجمعات ضد استکباری در کشور
 میزان حضور داوطلبانه در جبهههنگام حمله بیگانگان
 میزان شرکتکنندگان در راهپیماییهاو تجمعات بینالمللی به نفع انقالب
اسالمی ایران و علیه آمریکا و غرب
 میزان مخاطبان رسانههای اسالمیکشور در غرب (شبکههای تلویزیونی،
رادیویی ،ماهوارهای ،سایتها و )...

 جریانات و حرکتهای سیاسی بینالمللی به نفع ایرانی اسالمی
 داوطلبان مهاجرت و اقامت در ایراناز کشورهای دیگر
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 میزان شرکتکنندگان در راهپیماییها و تجمعات بینالمللی علیه
ایران و به نفع آمریکا و کشورهای
غرب
 میزان مخاطبان و عالقهمندانرسانههای غربی در ایران (شبکههای
ماهوارهای ،سایتها و )...

 جریانات و حرکتهای سیاسی بهنفع استکبار
 داوطلبان مهاجرت و اقامت درخارج از کشور
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فرهنگ فرهنگی (اجتماعی)

میزان استقالل فرهنگی

فرهنگ اقتصادی

پیشرفت اقتصادی)

میزان استغنا و میل به

شاخصهای توسعه فرهنگی اسالمی ایرانی

شاخصهای توسعه فرهنگ مادی غرب

(مثبت)

(منفی)

میزان ترجمه کتب ،مجالت عمومی به
زبانهای غربی
میزان به کارگیری کارشناسان ایرانی در
پروژههای خارجی
میزان رواج خط ،واژهها و اسامی
اسالمی ایرانی در خارج کشور
میزان صادرات محصوالت فرهنگی
سرگرمکننده (فیلم ،موسیقی ،بازیهای رایانه
میزان رواج آداب و سنن اسالمی ایران
در پوشش ،آرایش ،ازدواج و  ...در
غرب و سایر کشورها

میزان ترجمه کتب ،مجالت و ...
عمومی و غیر ضروری به زبان
فارسی
میزان بهکارگیری کارشناسان خارجی
در پروژههای داخلی
میزان رواج خط و واژهها و اسامی
غربی در کشور
میزان خرید ّفناوری (لیسانس) از غرب
میزان واردات و رواج محصوالت
فرهنگی سرگرمکننده در داخل
رواج آداب و سنن غربی در کشور
(زدن کراوات ،نگهداری سگ و )...

میزان اعتماد و تعلق به کاالهای خودی
میزان صدور کاالهای هنری ،تفننی
و صنایع دستی (تابلوها ،فرش ،عروسک،

میزان استقبال غیر منطقی از کاالها
و امکانات خارجی و غیر ضروری
میزان واردات کاالهای غیر ضروری

ای و )...

کاردستی و )...

(تجملی ،لوازم آرایشی و )...

فرهنگسنجی در سطح خرد

بــرای فرهنگســنجی در ســطح خــرد قبــل از هــر چیــز بایســتی مهمتریــن اجــزا یــا عوامــل
تشــکیلدهنده جامعــه را تعییــن کــرد.
مطالعــات و بررســیها نشــان میدهــد ،هــر انســان بــه دلیــل برخــورداری از آگاهــی،
احساســات و رفتــار میتوانــد کوچکتریــن واحــد فرهنگــی جامعــه محســوب شــود .پــس
از آن خانــواده بــه دلیــل اصالــت و ریشـهدار بــودن در زندگــی بشــر دومیــن واحــد و ســازمانها
و تشــکلهای گوناگــون کــه ب ـرای اهــداف اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی تشــکیل میشــوند،
میتواننــد ســومین واحــد فرهنگــی در جامعــه محســوب شــوند.
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طبقهبندی ابعاد فرهنگی فرد و نیز مؤلفهها و شاخصهای آن

در دیــدگاه نظامگــرا هــر فــرد عــاوه بــر نقــش کلــی خــود در قبــال جامعــه ،خانــواده و
ســازمان ،در ســطح مســائل فــردی خــود نیــز دارای هویــت و نقــش خاصــی اســت کــه مـی
تــوان آن را فرهنــگ فــردی نامیــد.
البتــه برخــی فرهنــگ فــردی را بــا نــگاه کلنگــر ،بــه تبــع ابعــاد جامعــه دارای فرهنــگ
سیاســی ،فرهنــگ فرهنگــی و فرهنــگ اقتصــادی دانســتهاند (ر.ک :شــورای فرهنــگ عمومــی).......

کــه ایــن نــگاه مناســب ســطح خــرد نیســت؛ زی ـرا ویژگیهــای فرهنگــی فــرد را از زاویــه کل
جامعــه نظــاره میکنــد.
بــر اســاس مبانــی نظــری ابعــاد فرهنــگ فــردی متناســب بــا ابعــاد وجــودی انســان،
دربرگیرنــده بینشهــا ،تفکــرات ذهنــی ،گرایشهــا ،احساســات قلبــی و رفتارهــای عینــی
(عملــی) اســت .ایــن الگــو را میتــوان از جملــه الگوهــای درســتی دانســت کــه ب ـرای تحلیــل
ابعــاد شــخصیت انســانها بســیار مناســب اســت؛ امــا ایــن طبقهبنــدی نیــز مشــابه طبق ـه
بنــدی درختــی از فرهنــگ ،آشــکارا بـرای ارزیابــی فرهنــگ فــردی کارآمــد نیســت؛ زیـرا آنچــه
در فرهنگســنجی بــه کار میآیــد فقــط رفتارهــا و جلوههــای ظاهــری و محســوس فرهنــگ،
یعنــی همــان قســمت ســوم اســت .گفتنــی اســت در معــارف اســامی نیــز بهتریــن مــاک
ب ـرای اندازهگیــری ارزش هــر فــرد ،ســنجش دقیــق رفتارهــا و مراقبتهــای عملــی وی یعنــی
همــان تقواســت (حج ـرات)13 /
بنابرایــن ،تقســیم رفتارهــا از جهــت وابســته آن (موضوعــی کــه رفتــار در ارتبــاط بــا آن انجــام میشــود)
مناســبتر اســت (نــک )....

دسته اول -رفتارهایی که انسان بی واسطه در ارتباط با خدای متعال انجام میدهد.
دســته دوم -رفتارهایــی کــه انســان در ارتبــاط بــا دیگـران (اعــم از ســایر انســانها یــا طبیعــت) انجــام
میدهــد.
دسته سوم -رفتارهایی که انسان در ارتباط با خود انجام میدهد.
ابعــاد فرهنــگ فــردی و مؤلفههــا و مصادیــق مهــم آن را میتــوان بــه صــورت زیــر طبقهبنــدی
کــرد کــه بــه جهــت رعایــت اختصــار از یــادآوری دالیــل و توضیحــات خــودداری میشــود.
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جدول  :5الگوی سنجش فرهنگ فردی

مؤلفهها و مصادیق قابل ارزیابی

ابعاد

مثبــت :میــزان پایبنــدی بــه عبــادت و مناســک دینــی (میــزان اقامــه نمــاز

رفتارهای فرد در ارتباط با
خداوند

جماعــت و فــرادی ،روزه ،شــرکت در مراســم اعیــاد و ســوگواریهای مذهبــی)
منفــی :می ـزان ناآرامیهــای روحــی (آمــار خودکش ـیها ،بیمــاران روانــی و عصبــی و
جنــون)

رفتارهای فرد در ارتباط با
دیگران و طبیعت

مثبت :میزان احسان و نیکوکاری (صدقات ،انفاقات ،امور عامالمنفعه)
منفــی :می ـزان تجــاوز بــه حقــوق دیگ ـران (آمــار قتــل ،درگیــری ،تجــاوز بــه عنــف،
ســرقت ،کالهبــرداری ،آدمربایــی)
مؤلفــه مثبــت :می ـزان رعایــت آراســتگی و نظافــت و متانــت ظاهــر (می ـزان
مراعــات حــدود اســامی در پوشــش و آراســتگی در مــردان و زنــان ،میـزان مصــرف شــویندهها و

رفتارهــای فــرد در رابطــه

اســتعمال خوشــبوکنندهها )...

بــا خــود

مؤلفه مثبت دوم :ورزش و تحرک بدنی
مؤلفــه منفــی :میـزان شــیوع اعتیــاد و فحشــا( .آمــار اعتیــاد و انــواع روابــط نامشــروع
جنسی )

طبقهبندی ابعاد فرهنگی خانواده

خانــواده بــه عنــوان نهــادی ریشــه دار ،در درون خــود روابــط و الیههــای بســیاری دارد از
جملــه؛ روابــط زن و شــوهر ،روابــط والدیــن بــا فرزنــدان ،روابــط فرزنــدان بــا هــم و در بیــرون
نیــز رابطــه خانــواده بــا خویشــان ،نزدیــکان ،نهادهــای اجتماعــی ،محیــط زیســت و  ...مطــرح
اســت؛ بنابرایــن ،در خصــوص خانــواده میتــوان بــر ویژگیهــای زیــر تأکیــد کــرد:
ـ خانواده ترکیب و هویتی خاص و غیر از جمع ّ
کمی افراد است
ـ روابــط خانوادگــی روابــط خاصــی اســت کــه بیشــتر آنهــا قابــل تعویــض و تغییــر
نیســت.
ـ خانــواده دارای کارکردهــای طبیعــی و پرورشــی خاصــی اســت کــه در نهادهــای دیگــر تأمیــن
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نمیشــود و بــه ایــن جهــات در معــارف اســامی از ارزش و اهمیــت واالیــی برخــوردار اســت.
برای سنجش فرهنگ خانواده چند الگوی مهم مطرح است:
الف) الگوی فرد محور [ .1دانشها  .2گرایشها (عواطف) .3 ،رفتارهای خانوادگی]
ب) تمثیــل درختــی [ .1محبــت و تعلــق (ریشــه)  .2آداب و ســنن (تنــه)  .3معیشــت خانواده
(شــاخه و برگهــا)]
ج) الگــوی جامعــه نگــر [ .1سیاســت (روابــط قــدرت و اختیــارات در خانــواده)  .2فرهنــگ ( آداب

و ســنن خانوادگــی)  .3اقتصــاد (معیشــت خانــواده)]

الگــوی الــف بــه دلیــل نــگاه فــردی بــرای ســنجش خانــواده بــه عنــوان پدیــدهای مرکــب
مناســب نیســت؛ امــا طبقهبنــدی امــور فرهنگــی خانــواده بــر اســاس تمثیــل درختــی بــه دالیــل
زیــر از طبقهبنــدی ســوم مناســبتر بــه نظــر میرســد:
ـ اســاس تشــکیل خانــواده  -برخــاف ســازمانها و حتــی جوامــع ـ اهــداف و منافــع
کوتاهمــدت (اقتصــادی ،فرهنگــی و  )...نیســت؛ بلکــه نهــادی اســت کــه مبتنــی بــر محبــت،
عشــق و عالقــه قلبــی ایجــاد و اســتمرار یافتــه و بــا تمامــی حیــات مــرد و زن و حتــی
(فرزنــدان) مربــوط میشــود( .ر.ک :قــرآن کریــم ســوره روم)21 :
ً
ـ روابط خانوادگی برخالف سازمان و جامعه غالبا قابل تعویض نیست.
ً
ـ در خانــواده روابــط ،جایگاههــا و وظایــف بــه جــای قوانیــن و مقــررات رســمی ،عمدتــا
تحــت تأثیــر آداب و ســنن غیــر رســمی خانوادگــی اســت.
کیفیــت معیشــت یــا تــوان مــادی خانــواده نیــز در واقــع ظهــور عینــی مهــر و محبــت و
نیــز آداب و ســنن اســت کــه در تمثیــل درختــی میتــوان آن را جــزو شــاخ و برگهــا و
ثم ـرات فرهنــگ خانــواده فــرض گرفــت.
شــاخصهایی ماننــد میـزان «صلــه ارحــام» و نیــز محافظــت از ســالمندان بــه عنــوان شــاخص
مثبــت و می ـزان طــاق و کــودکان ف ـراری از خانــه را میتــوان بــه عنــوان شــاخص منفــی ب ـرای
مؤلفــه اول (مهــر و محبــت) معرفــی کــرد .کســب موافقــت والدیــن ب ـرای ازدواج و نیــز وفــای بــه
قــول از ســوی والدیــن (بــه عنــوان شــاخص مثبــت) و نارســاییهای رفتــاری فرزنــدان (آمــار کــودکان

بزهــکار) بــه عنــوان شــاخص منفــی ب ـرای مؤلفــه دوم (آداب و ســنن) و تعــادل اقتصــادی خانــواده

1

 .1بــه معنــای تعــادل بیــن دخــل و خــرج خانــواده و مقــروض نبــودن خانــواده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــروض
بــودن (بــرای کســانی کــه از توانایــی تأمیــن نیازهــای ضــروری خــود برخــوردار بــوده و بــه اصطــاح بــاالی خــط
فقــر هســتند) از دیــدگاه معــارف اســامی امــری مذمــوم تلقــی شــده اســت.
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و پایبنــدی بــه پرداخــت نفقــه از ســوی مــردان بــه عنــوان شــاخص مثبــت و می ـزان مصــرف
کاالی تجملــی و غیــر ضــرور بــه عنــوان شــاخص منفــی ب ـرای ارزیابــی مؤلفــه ســوم (معیشــت

خانواده) مناســب هســتند.
طبقهبندی ابعاد فرهنگی سازمان و نیز مؤلفهها و شاخصهای آن

در تعاریــف رایــج فرهنــگ ســازمانی بــه مجموع ـهای از فرضیــات ضمنــی گفتــه میشــود کــه
بــه طــور مشــترک از ســوی گــروه (ســازمان) پذیرفتــه شــده و نحــوه ادراکات ،تفکـرات و واکنـش
موقعیتهــای متعــدد محیطــی را مشــخص میســازد؛ (کریتنــر و کینیکــی
هــا نســبت بــه ش ـرایط و


 )49 ،1384بنابرایــن فرهنــگ ســازمانی:
ـ نخست موضوعی جمعی است

ـ دوم بر رفتار عینی افراد اثر میگذارد.
ـ سوم در سطوح مختلفی به کار گرفته میشود))2001( Hill, C. W.L. and Jones, G, R.
امــا طبقهبنــدی امــور فرهنگــی ســازمان موضــوع بســیار دامنــهداری دارد و گفتنــی اســت بــه دلیــل
اهمیــت موضــوع بیــش از  %70از متــون علمــی مدیریــت در ارتبــاط بــا فرهنــگ ســازمانی و رویکــرد
فرهنگــی در مدیریــت اســت ( ،)Bam, DEV, sharda and George A Miller, no 3, 2001بــا وجــود مدلهــای
بســیاری کــه در ارتبــاط بــا فرهنــگ ســازمانی ارائــه شــده ،دو نکتــه قابــل ذکــر اســت؛ اول آنکــه ایــن
مدلهــا بیشــتر بــا نــگاه مــادی و ســکوالر طراحــی شــده و بــر جنبههــای کاربــردی صــرف متمرکــز
اســت .دوم آنکــه ایــن دســتهبندیها از مطالعــات متفــاوت و ســایق گوناگــون تأثیــر پذیرفتــه تنــوع و
تشــتت بســیار زیــادی دارد و محققانــی ماننــد لیتویــن و اســترینگر ،یــا کــرت لویــن و  ...پارامترهــای
متفاوتــی را بـرای فرهنــگ ســازمانی بیــان کردهانــد( .ر.ک :زارعــی متیــن 1388 ،و عســکری وزیــری و دیگـران)3 :1393 ،

بنابرایــن ،بــرای یافتــن الگویــی مناســب بایســتی مهمتریــن ویژگیهــای ســازمان را در ایــن
ارتبــاط یــادآوری کنیــم:
ـ ســازمان پدیــدهای اســت کــه بــا اراده و تصمیــم انســانها و ب ـرای تحقــق هدفــی یــا
اهدافــی بــه وجــود میآیــد.
ـ رابطه اعضا با سازمان برخالف خانواده ،قابل تغییر یا تعویض است.
ـ تحقــق اهــداف و منافــع ،در ســازمانها نقــش اصلــی را داشــته و بــدون آن ســازمان
بیمعناســت* .مدیریــت اثربخــش و کارآمــد نقــش کلیــدی در حفــظ و بقــای ســازمان
هــا ایفــا میکنــد.
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ـ در ســازمانها تصمیمگیریهــا و رفتارهــا همــاره بــر اســاس قوانیــن و مقــررات و
کمتــر بــر باورهــا و ارزشهــای ریشــهدار متکــی اســت.

فرهنــگ و ارزشهــای کاری در ســازمانها ـ بــه دلیــل تعامــل بــاالی ســازمان بــا جامعــه
ـ بــه شــدت از جامعــه متأثــر میشــوند .بــه همیــن دلیــل در متــون علمــی نیــز ،فرهنــگ
ســازمانی همــاره مرتبــط بــا فرهنــگ اجتماعــی مــورد بحــث قــرار میگیــرد( .ر.ک:
).46 )2-1( 13 ,1983 ,Hofestid, Greet
روی هــم رفتــه بــرای طبقهبنــدی ابعــاد ســازمان ،ســه فــرض زیــر از صاحبنظــران قابــل
بررســی اســت:
الــف) الگــوی فــرد محــور [ .1بینــش ســازمانی؛  .2گرایــش یــا تعلــق ســازمانی؛ .3
رفتــار ســازمانی]
ب) تمثیــل درختــی [ .1مفروضــات اساســی  .2ارزشهــای ســازمانی  .3رفتارهــا و
نمادهــای قابــل مشــاهده]
ج) الگــوی جامعــه نگــر [ .1پذیرههــای فرهنگــی  .2پذیرههــای فرهنگــی ســازمان .3
پذیرههــای اقتصــادی ســازمان]
بــا توجــه بــه توضیحــات یــاد شــده ،نــگاه فــرد محــور بــه فرهنــگ ســازمانی (گزینــه اول) نم ـی
توانــد نمایانگــر خوبــی ب ـرای فرهنــگ ســازمانی باشــد .تمثیــل درختــی نیــز گرچــه دیــدگاه
صحیحــی اســت؛ ( )Jossey-Bass,1992,p17امــا همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن گونــه الگوهــا
ب ـرای ســنجش و اندازهگیــری فرهنــگ – کــه بایــد بــر طبقهبنــدی جنبههــای عینــی و محســوس
متمرکــز باشــد -مناســب نیســت .دوم آنکــه بــه دلیــل تعامــل بــاالی فرهنــگ ســازمان بــا جامعــه
و تغییــر و تحــول دائمــی آن تشــبیه آن بــه درختــی کمابیــش مســتقل مناســب نیســت.
مــروری بــر ویژگیهــای یــاد شــده و دیدگاههــای صاحبنظــران نشــان میدهــد طبقــه
بنــدی فرهنــگ ســازمان مشــابه ابعــاد س ـهگانه فرهنــگ جامعــه؛ یعنــی پذیرههــای 1سیاســی،
فرهنگــی و اقتصــادی مناســبتر اســت .در ایــن طبقهبنــدی معــادل پذیرههــای سیاســی
جامعــه را در ســطح ســازمان ،میتــوان «نفــوذ و تــوان مدیریتــی ســازمان»؛ یعنــی توانایــی
جلــب اعتمــاد از ســوی ســازمان دانســت کــه بــا شــاخصهایی ماننــد میــزان رضایــت و
اعتمــاد مشــتریان ســازمان  -در بیــرون -و میــزان جلــب مشــارکت و اعتمــاد کارکنــان –در
 .1پذیــره بــه معنــای امــور فرهنگــی کــه مــورد پذیــرش و عمــل قــرار گرفتهانــد بــه کار مــیرود( .امــور پذیرفتــه
شــده و نهادینــه شــده)
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درون -قابــل اندازهگیــری اســت و شــاخصهای منفــی آن را میتــوان بــا میــزان تخلفــات
ســازمانها اندازهگیــری کــرد.
قابــل یــادآوری اســت جلــب رضایــت مشــتری (مشــتری مــداری) ،مشــارکت کارکنــان (فرهنــگ اعتمــاد
بــه کارکنــان و تفویــض اختیــار بــه آنهــا) و مســئولیت اجتماعــی ســازمان (رعایــت انتظــارات و قواعــد اجتماعــی)

از جملــه مهمتریــن مالکهــای بینالمللــی بــرای تعالــی ســازمانی شــناخته شــده اســت.
(بنیــاد اروپایــی مدیریــت کیفیــت «)17 -15 ،1387 ،»EFQM

همچنیــن پذیرههــای فرهنگــی در ســطح ســازمان را میتــوان میــزان "اهتمــام ســازمانها بــه

دانشهــا و معنویــت ســازمانی" دانســت کــه بــه شــکل پژوهشهــا و آموزشهــای ســازمانی و
تبلیغــات مثبــت جلــوه میکنــد و از روش بــرآورد درصــد بودجههــای اختصــاص یافتــه بــه ایــن
امــور قابــل بــرآورد اســت و جنبههــای منفــی آن را میتــوان بــا شــاخصهایی ماننــد میــزان
اســتفاده ســازمانها از کارشناســان و لیســانسهای خارجــی مــورد ســنجش ق ـرار داد.
و در آخــر ،فرهنــگ اقتصــادی در ســازمان را میتــوان در "نحــوه ســلوک و اســتفاده از مقــدورات
ســازمانی و نیــز محیــط زیســت" دانســت کــه بــا شــاخصهایی ماننــد اســتفاده بهینــه از
امکانــات (بهــرهوری ســازمانی) همچــون شــاخص مثبــت و میـزان عــدم رعایــت بهداشــت و ایمنــی
در محیــط کار و محیــط زیســت بــه عنــوان شــاخص منفــی قابــل ســنجش اســت.
کاربرد الگوی سنجش امور فرهنگی برای رسانه صدا و سیما

صاحبنظــران همــاره بــرای رســانههای رادیــو و تلویزیــون کارکردهــای گوناگونــی را یــادآور
میشــوند (نــک ســورین و تانــکارد)454 :1388 ،؛ امــا در خصــوص نقــش و مســئولیت اصلــی ایــن
رســانه (صــدا و ســیما) ،دو دیــدگاه کلــی مطــرح اســت.
یکــی از دیدگاههــای رایــج ،نقــش و مســئولیت اصلــی ایــن رســانه را بنــا بــر ماهیــت آن،
ایجــاد ســرگرمی و تفریــح دانســته و ســایر نقشهــا را فرعــی میدانــد .ایــن دیــدگاه ماهیــت
انســان را موجــودی لذتگــرا و رفاهطلــب میدانــد کــه در دوران مــدرن بیــش از پیــش
نیازمنــد ســرگرمی و لــذت اســت .ایــن اســتراتژی یعنــی لذتگرایــی محــض رســانههایی
اســت کــه در نظــام ســرمایه محــور منافــع مــادی و مبالــغ هنگفتــی پــول را دنبــال میکننــد.
(ن ک )Philip Rayner. Peter wall, 2004.pp. 11

چنیــن رویکــردی بــه دلیــل بهرهگیــری از انــواع جذابیتهــای مــادی ماننــد ســکس ،خشــونت،
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هیجــان و ...گســترش ناهنجاریهــای و فســادهای اخالقــی را بــه دنبــال داشــته اســت( .ر.ک:

ً
دفلــور  .)232 -231 ،1383طبیعــی اســت کــه مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه ،اساســا «فرهنگســنجی» بـرای
شــناخت و تعالــی فرهنــگ ،بایســتگی نــدارد.
امــا دیــدگاه دیگــر مســئولیت و رســالت رســانه را تنهــا بــه تفریــح و ســرگرمی محــدود نمیکنــد؛

بلکــه رســالتی بــزرگ را کــه همــان ارتقــای فرهنــگ بــه ماننــد دانشــگاهی عمومــی (امــام خمینــی ،ج

 ،6ص  ،)399از رســانه انتظــار دارد .در ایــن دیــدگاه اســتراتژی اصلــی رســانه بــه جــای لذتگرایــی،
"تکاملگرایــی" اســت( .ســلیمی )1390 ،ایــن دیــدگاه کــه بــا مأموریــت صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ای ـران نیــز ســازگاری دارد( .ر.ک :افــق رســانه) فرهنگســنجی نــه تنهــا ضــروری؛ بلکــه
مقدم ـهای اساســی ب ـرای سیاس ـتگذاری و برنامهســازی اســت چ ـرا کــه ســاختن برنامههــای
مفیــد و جــذاب در ایــن راســتا ،در گــرو شــناخت وضعیــت فرهنــگ عمومــی نیازهــای حقیقــی
مخاطبــان و نیــز شــناخت جریانــات و چالشهــای فرهنگــی اســت.
اما در نحوه بهکارگیری الگوی عام فرهنگ سنجی سه نکته حائز اهمیت است:
اول آنکــه رســانه ملــی بــه دلیــل کارکردهــای یــاد شــده بــا تمامــی پیکــره فرهنــگ و افــکار
عمومــی ســر و کار دارد؛ دوم آنکــه ایــن رســانه بــا همــه مخاطبــان اعــم از اقشــار گوناگــون،
خانوادههــا ســازمانها در ارتبــاط اســت.
ســوم آنکــه اگــر در یــک نظــام اجتماعــی ،الگوهــای مختلفــی توســط دســتگاههای فرهنگــی بــه
کار گرفتــه شــوند ،نتیجـهای جــز تشــتت نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن ،بایــد الگــو و شــاخصهای
عــام فرهنگــی ب ـرای همــه نهادهــای فرهنگــی (از جملــه صــدا و ســیما) واحــد باشــد و در صــورت
تفــاوت ،بایســتی ایــن تفاوتهــا در طــول یکدیگــر باشــند.
شایســته اســت رســانه ملــی عــاوه بــر مــدل عــام فرهنــگ ،بنــا بــر اقتضــای کار خویــش کــه
مســئله جــذب مخاطبــان در آن اهمیــت خاصــی دارد ،عوامــل و پارامترهــای خاصتــری را
نیــز بــه تفصیــل شناســایی کنــد کــه از جملــه آنهــا شــناخت حساســیتها و ســایق اقشــار
گوناگــون مخاطبــان (کــودکان ،نوجوانــان ،جوانــان و  )...و نیــز حساســیتها و عالیــق جمعیتهــا و
اقلیتهــای مذهبــی و قومــی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،صــدا و ســیما بایســتی نوعــی مــردم
شناســی از مخاطبــان خــود داشــته باشــد تــا بتوانــد همــواره آنــان را حفــظ کــرده و در جهــت
مطلــوب نیــز تأثیرگــذار باشــد؛ بنابرایــن ،برنامهســازی بـرای کــودکان و نوجوانــان بــا برنامـه
هــای بزرگســاالن و ســایر اقشــار جامعــه از نظــر قالــب و محتــوا بایســتی مناســب باشــد.
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عــاوه بــر آن بایســتی عملکــرد ســایر رســانهها بهویــژه رســانههای رقیــب ماننــد شــبکههای ماهــواره
ای و اینترنتــی را همــواره رصــد و تحلیــل کــرده و در برنامهریزیهــای خویــش دخالــت دهــد.
البتــه در مــوارد یــا مواقعــی کــه امــکان و یــا فرصــت فرهنگســنجی ،بــر پایــه الگــوی عــام
ب ـرای رســانه وجــود نداشــته باشــد راه میانبــری نیــز وجــود دارد و آن اینکــه ســنجش فرهنــگ
بــا الگــوی فــرد محــور و از راه «نظرســنجی» انجــام شــود .قابــل یــادآوری اســت نظرســنجی
بــا الگــوی فــرد محــور میتوانــد از راه نمونهگیــری بــا روشهــای علمــی از اقشــار مختلــف – بــا
ســهولت بیشــتر نســبت بــه قبــل -انجــام شــود کــه نتایجــی بــا دقــت کمتــر بــه دســت میدهــد.
الگــوی فــرد محــور ب ـرای فرهنــگ ســنجی در ســطح کالن و خــرد بــه ترتیــب زیــر اســت کــه
توضیــح آن در روش جزءنگــر گذشــت:
جدول  : 6الگوی فرهنگسنجی فرد محور در سطح کالن برای رسانه

ابعاد کالن جامعه

مؤلفههای فرهنگ
سیاست

فرهنگ

اقتصاد

بینشها (دانشها)

بینشهای سیاسی افراد

بینشهای فرهنگی افراد

بینشهای اقتصادی افراد

گرایشها (تعلقات)

گرایشهای سیاسی افراد گرایشهای فرهنگی افراد

گرایشهای اقتصادی افراد

منشهای فرهنگی افراد

منشهای اقتصادی افراد

منشها (رفتارها و
عادات)

منشهای سیاسی افراد

در ســطح خــرد نیــز مــدل فرهنگســنجی فــرد محــور چنانکــه پیشتــر اشــاره شــده بدیــن
صــورت خواهــد بــود:

جدول  :7الگوی کلی فرهنگسنجی فرد محور در سطح خرد برای رسانه

مؤلفههای فرهنگ

فردی

خانوادگی

بینشها و دانشهای

بینشها و دانشهای

فردی

خانوادگی

گرایشها (تعلقات)

گرایشهای فردی

گرایشهای خانوادگی

گرایشها و تعلقات سازمانی

منشها (رفتارها)

منشهای فردی

منشها و رفتارهای خانوادگی

منشها و رفتارهای سازمانی

بینشها و دانشها
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پیداســت کــه مخاطبــان ذکــر شــده در الگــوی بــاال ،کلــی هســتند و در صــورت بــهکارگیــری
میتواننــد مفصــل شــوند ،ب ـرای نمونــه جهــت ســنجش بینــش و دانــش فــردی ،بایســتی از
اقشــار مختلــف (ماننــد نوجوانــان ،جوانــان یــا بزرگســاالن و کهنســاالن – اعــم از زنــان و مــردان  )-بــا تناســب
نمونهگیــری شــود.
گفتنــی اســت شــاخصهای قابــل اســتفاده ب ـرای هــر یــک از مؤلفههــای یــاد شــده را م ـی
تــوان بــه کمــک شــاخصهای بیــان شــده در الگــوی عــام تدویــن کــرد کــه بــه جهــت
جلوگیــری از اطنــاب کالم از یــادآوری آنهــا خــودداری میشــود.
جمعبندی و نتیجهگیری
بطــور کلــی ،شــناخت دقیــق از وضعیــت فرهنگــی جامعــه مســتلزم نظامــی جامــع از شــاخص
هــای فرهنگــی اســت کــه در طراحــی آن بایســتی تعریــف و تفســیر مــا از فرهنــگ و مقــدم بــر
آن نحــوه نگــرش مــا بــه انســان ،جامعــه و جهــان مدنظــر ق ـرار گیــرد .نکتــه دیگــر کاربــرد روش
مناســب در الگوســازی اســت کــه بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای فرهنــگ ،روش نظامگ ـرا مناســب
دیــده شــد .مبتنــی بــر ایــن روش ،مســائل و موضوعــات فرهنگــی مســتعد تقســیم بــه ابعــاد ،اجـزاء
و ســطوح اســت .بــه طــوریکــه ویژگیهــای هــر ســطح بــا دیگــری متفــاوت بــوده و نیازمنــد
شــناخت علیحــده اســت.
از آنجــا کــه فرهنــگ همچــون وصفــی از اوصــاف جامعــه ،بــه باورهــا ،نگرشهــا و رفتارهــای
انســانی محــدود نشــده؛ بلکــه تــا روابــط ،ســاختارها و مصنوعــات مــادی امتــداد مییابــد ،در
شــناخت کامــل فرهنــگ بایســتی عــاوه بــر امــور - ،کــه قســمت اصلــی فرهنــگ محســوب
میشــوند – فعالیتهــا و نیــز مقــدورات فرهنگــی را مــورد ســنجش قــرار داد.
در ایــن مقالــه الگویــی بـرای طبقهبنــدی ایــن امــور در ســه ســطح توســعه ،کالن و خــرد (افـراد،

خانوادههــا و ســازمانها) پیشــنهاد شــد کــه هــر ســطح یــا قســمت عــاوه بــر تفــاوت ،دارای مؤلفـه
هــای هماهنــگ و شــاخصهای مناســب خــود اســت .البتــه بـرای دقــت بیشــتر ،ایــن الگــو در
هــر ســطح قابلیــت انقســام بــه اجـزاء خردتــر را داراســت .بـرای نمونــه فرهنــگ افـراد میتوانــد
بــه فرهنــگ کــودکان ،نوجوانــان ،جوانــان و  ...تقســیم شــود.
رســانه ملــی (ســازمان صــدا و ســیما) بــه دلیــل ارتبــاط بــا همــه اقشــار و جریانــات فرهنگــی
نیازمنــد الگــوی عــام فرهنگســنجی اســت؛ امــا در نبــود فرصــت و امــکان ،میتوانــد از
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الگــوی فــرد محــور و از روش نظرســنجی اســتفاده کنــد.

عــاوه بــر آن رســانه صــدا و ســیما بایســتی پارامترهــای دیگــری را ماننــد ســایق و حساســیت
هــای انــواع گوناگــون مخاطبــان و نیــز شــیوههای رســانههای دشــمن و رقیــب را بخوبــی
شــناخته و تحلیــل کــرده تــا بتوانــد برنامههــای مفیــد ،جــذاب و متناســب بــا مصالــح آنــان
ارائــه کنــد.
بــرای کامــل شــدن الگــوی فرهنگســنجی طبقهبنــدی فعالیتهــا و مقــدورات فرهنگــی نیــز
میبایســت کــه ایــن دو بایســتی بــه تبــع الگــوی امــور طراحــی شــود.

1

 .1الگــوی کامــل در پایاننامــهای بــا عنــوان «طراحــی الگــوی مطلــوب شــاخصهای فرهنگــی بــرای رســانه ملــی»
توســط دانشــجوی دکتــری (محمــد ســلیمی) و بــا راهنمــای اســاتید محتــرم دکتــر صالحــی امیــری و رمضانعلــی
رویایــی آمــده اســت( .در دانشــگاه علــوم و تحقیقــات)
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 -روشه ،گی ( ،)1379کنش اجتماعی .ترجمه هما زنجان  -زارعی متین ،حسن ( ،)1388مدیریترفتارسازمانیپیشرفته ،تهران :انتشارات آگاه. -زورق ،محمدحسن ( ،)1384ارتباطات و آگاهی ،تهران :دانشکده صدا و سیما. -دفلور ،ملوین .ای .دنیس ،اورت ( ،)1383شــناخت ارتبــاط جمعــی ،ترجمه سیروس مرادی ،انتشاراتدانشکده صدا و سیما.
 -دوپوی ،گزاویه ( ،)1374فرهنگ و توسعه ،ترجمه فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرینقلم ،مرکز انتشاراتکمیسیون ملی یونسکو در ایران.
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 -ساروخانی ،باقر ( ،)1380جامعهشناسی ارتباطات ،ج  ،1تهران :اطالعات. -ساکی کو ،فوکود .پار ( ،)1381در جســتجو شــاخصهای فرهنگ و توســعه :روشها و پیشنهادها ،تهرانکمیسیون ملی یونسكو در ایران :انتشار مركز بینالمللی گفتگوی تمدنها.
 -سبحانی ،جعفر .حسن و قبح ذاتی ( ،)1382قم :موسسه امام صادق . -سورین ،ورنر و جیمز ،تانکارد ( ،)1381نظریههــای ارتبــاط جمعــی ،ترجمه علیرضا دهقان ،تهران :نشردانشگاه تهران.
 -شایانمهر ،علیرضا ( ،)1377دایرهالمعــارف تطبیقــی علــوم اجتماعــی ،کتاب اول ،تهران :سازمانانتشارات کیهان.
 -شیبانی ،ثریا ( ،)1381مجموعــه مقــاالت مســائل و چشــماندازهای فرهنــگ ،تهران :وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.
 -صالحی امیری ،سید رضا و عظیمی دولتآبادی ،امیر ( ،)1387مبانــی سیاســتگذاری و برنامهریــزیفرهنگی ،تهران :پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک.
 -صالحی امیری ،سیدرضا ( ،)1385مدیریت منازعات قومی در ایران ،تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک. -صفائی ،علی ،مسئولیت سازندگی (صراط). -عمید ،حسن ( ،)1373فرهنگفارسیعمید. -فتحی ،بهروز و نبوی ،سید صمد ،تبیین شاخصهای فرهنگی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. -فردرو ،محسن ( ،)1385مجموعهمقاالتپیرامونمدیریتفرهنگی ،آسا. -فرهنگی ،علیاکبر ( ،)1372ارتباطات انسانی ،تهران :رسا. -قبادی ،شهال ( )1385سیستمداینامیک ،تهران :سازمان مدیریت صنعتی. -کریتنر ،رابرت و کینیکی ،آنجلو ( ،)1384مدیریــت رفتار ســازمانی ،مفاهیم ،نظریهها ،کاربردها ،ترجمهعلیاکبر فرهنگی و حسین صفرزاده ،تهران :پیام پویا.
 -تعریف فرهنگ در کنفرانس تدابیر فرهنگی مکزیک  ،1982ترجمه محمد فاضلی.280 ،1379 ، -کوهن ،تامس ،)1369( .ساختار انقالبهای علمی .ترجمه احمد آرام ،تهران :سروش. -گارونا ،پائولو ،)1381( .بــه ســوی نظامــی بینالمللــی از شــاخصها و آمارهــای فرهنگــی ،در کتابگزارش جهانی فرهنگ  ،2000مرکز انتشارات یونسکو در ایران.
 -گیدنز ،آنتونی ( ،)1374جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نی. -الیا ،ژمی س ( ،)1381نگــرش فیلیپیــن به آمــار فرهنگــی ،کمیسیون ملی یونسكو در ایران ،انتشار مركزبینالمللی گفتگوی تمدنها.
ـکا ،راهبردهــا و کارکردهــا ،اداره کل پژوهشهای
 -محمدخانی ،محمدرضا ( ،)1384رســانههای آمریـ سیما.
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 -مرعشی ،سیدجعفر و بلیغ ،وحیده ،غیاثآبادی ،علی ( ،)1385تفکــر سیســتمی و ارزیابی کارآمدی آن.تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 -مریجی ،شمس الله ( ،)1382سکوالریسم ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). -مسعودیان ،سعدالله( .بی تا) .ســیری در مؤلفههای فرهنگــی جهــان .مرکز پژوهشهای کاربردی وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -مصباح یزدی ،محمدتقی )1372( ،تهاجم فرهنگی ،موسسه امام خمینی (ره). -مصباح یزدی ،محمدتقی ،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی1368 ، -مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)1392رابطه علم و دین ،مؤسسهآموزشىو پژوهشی امام خمینی (ره). -مطهری ،مرتضی ( ،)1372مقدمهای بر جهانبینی اسالمی ( )5ـ جامعه و تاریخ ،تهران :صدرا. -مطهری ،مرتضی(بیتا) ،عدل الهی .قم :صدرا. -مطهری ،مرتضی ،مقدمهایبرجهانبینیاسالمی ،انسان و ایمان. -مطهری ،مرتضی ( ،)1363نقدی بر ماركسیسم ،تهران :انتشارات صدرا ،ص .112 -معین ،محمد .فرهنگفارسی. -مقیمی ،سید محمد و دیگران ،)1390( ،مدیریت تطبیقی ،تهران :نگاه دانش. -موسوی خمینی ،روحالله ،صحیفه نور ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ج .6 -نجفبیگی ،رضا ( ،)1383سازمان مدیریت ،تهران :انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی. -وثوقی ،منصور و نیکخلق ،علیاکبر ( ،)1375مبانیجامعهشناسی ،تهران :خردمند. -وبر ،ماکس ( )1372روحیه سرمایهداری و اخالق پروتستان ،غالم عباس توسلی تهران :سمت. -ویلسون ،براین ( )1374فرهنگ و دین ترجمه بهاءالدین خرمشاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  -هافستد ،گرت ( ،)1387فرهنگهــا و ســازمانها ،برنامهریزی ذهن ،مترجمان علیاکبر فرهنگی و اسماعیلکاوسی و علی رشید ور ،تهران :مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 -هوور استوارت .ام و نات وند بای ( ،)1388بازاندیشــی دربــاره رســانه ،دیــن و فرهنــگ .ترجمه مسعودآریایی نیا .سروش.
  .)1379( .------راهبردهــای عملــی توســعه فرهنگــی ،ترجمه محمد فاضلی .تهران :تبیان ،سازمانعلمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو).
 -طــرح جامــع فرهنــگ عمومــی "مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید" ( ،)1372تهران :اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان.
 «-گزارش جهانی فرهنگ  ،)1381( »2000تنــوع ،تضــاد و تكثرگرایــی ،کمیســیون ملــی یونســكو درایــران ،تهران .انتشار مركز بینالمللی گفتگوی تمدنها.
 - -معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( ،)1378پژوهشدرفرهنگعمومی ،تهران.

60

هناسر رد یگنهرف روماشجنس یاه صخاش زا بولطم ییوگلا

 -شورای فرهنگ عمومی ،شــاخصهای فرهنگــی عمومــی ( ،)1386انتشارات دبیرخانه شورای فرهنگعمومی.56 ،
 -صدا و سیما ،افق رسانه. -شورای عالی انقالب فرهنگی ،نظامنامه فرهنگی کشور 1386/6/25( ،ماده )16مقاالت:
 -خاكی قراملكی ،محمدرضا (بی تا) ،ضــرورت بینــش نظاممنــد در طبقهبنــدی موضوعــات .از مقاالتاولین همایش مهندسی فرهنگ.
 -سلیمی ،محمد ،)1385( ،الگویــی بــرای دســتیابی به مؤلفههــای فرهنگــی ،در مجموعه مقاالت اولینهمایش ملی «مهندسی فرهنگ» ،ج  ،5ص .159-127
 -سلیمی ،محمد( ،بی تا) فرهنــگ ،رســانه و فراینــد سکوالریزاســیون .مجموعه مقاالت همایش رسانهتلویزیون و سکوالریسم.
  -سلیمی ،محمد ،)1385( ،مدیریتپیامجهتگیریهایسکوالریســتیورسـانه،فرهنگوسکوالریزاسیون ،درمجموعهمقاالترسانهتلویزیونوسکوالریسم.همایشسراسریاولودوم1386و.1387
 -سلیمی ،محمد ،)...13( ،دیــن و مدیریــت پیــام ،نگاهی به استراتژیهای فرهنگی ،در مجموعه مقاالت«دین و رسانه» ،قم :مرکز پژوهشهای اسالمی.
 -سوزنچی ،حسین ،)1385( ،اصالت فرد ،جامعه یا هر دو ، ....فصلنامه قبسات ،شماره .42 -شهرستانی ،حسین( ،بی تا) ،فرهنگ و امپریالیسم از دیدگاه ادوارد سعید .نشریه راهبرد .شماره .30 -فرهنگی ،علیاکبر ،)1377( ،نظری به فرهنگ ،فصلنامه فرهنگ ،شماره .30 -عسکری وزیری ،علی و دیگران ( ،)1393ارائــه الگــوی مؤلفههــای فرهنــگ ســازمانی بــا رویکــرداســامی ،مجله مدیریت در دانشگاه اسالمی ،سال اول ،شماره .3
یزاده ،سید محمد( ،بی تا) ،مطالعــات فرهنگــی :رهیافتــی انتقادی به فرهنگ و جامعه نــو ،فصلنامه
 -مهد رسانه ،شماره .41

منابع اینترنتی

- -سایت یونسکو« ،گزارش جهان فرهنگ ،»2000نمایندگی سازمان یونسکو در ایران ،مقدمه.

ســایت ســازمان ملــل در -- www.Un.org.ir/pub Gallery/publications/workshop2/shakhes.doc
)جمهــوری اســامی ایــران
-- www.lib.monash.edu.au/vl/glossind.htm
-- www.ppoir.com
-- www.un.org.ir/pub Gallery/publications/workshop2/shakhes.com
-- http://jahannews.com/vdcivzaprt1awr2.cbct.html
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-- Canadian consil on social development/ social indicator links.
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