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

ــی جامــع و  ــد الگوی ــه شــمار مــی  رود کــه نیازمن ــزی فرهنگــی ب ــت و برنامه  ری از ضرورت  هــای مدیری

منطقــی از شــاخص  های فرهنگــی4 اســت. نظــر بــه اهمیــت الگــو در تعییــن و طبقه  بنــدی شــاخص  ها 

و نیــز نارســایی  های قابــل توجــه در الگوهــای رایــج، مقالــه حاضــر برگرفتــه از تحقیقــی اســت کــه در 

ایــن زمینــه بــه انجــام رســیده اســت.5 بــه جهــت پیچیدگی  هــای فرهنــگ و نیــز بســتگی تــام موضــوع 

بــا مبانــی نظــری، در تحقیــق یــاد شــده، ابتــدا مبانــی فلســفی، انســان شــناختی و جامعــه شــناختی و 

ــا اســتفاده از آرای صاحب  نظــران ایــن  همچنیــن شــاخص  های رایــج فرهنگــی بررســی شــده ســپس ب

حــوزه و مبتنــی بــر روش نظام  گــرا، الگویــی جامــع در ســه بخــش کلــی »امــور فرهنگــی«، »فعالیــت 

هــای فرهنگــی« و »مقــدورات فرهنگــی« بــرای ســه ســطح توســعه، کان 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 اصلی  تریــن بخــش فرهنــگ ـ بســنده شــده و در ایــن خصــوص، مؤلفه  هــای 

مناســبی بــرای ســطوح توســعه و کان جامعــه و نیــز بــرای ســطح خــرد ـ جهــت ســنجش ویژگی  هــای 

فرهنگــی افــراد، خانواده  هــا و ســازمان  ها ـ طــرح شــده اســت. قابــل یــادآوری اســت کــه بــرای مؤلفــه 

هــای یــاد شــده مصادیقــی بــارز و قابــل ارزیابــی از شــاخص  ها بیــان شــده و در پایــان نیــز بــا توجــه بــه 

اقتضائــات خــاص رســانه ملــی، بهره  گیــری از الگــوی مذکــور در رســانه بحــث شــده اســت.

ــوب شــاخص  های  ــی، شــاخص  های فرهنگــی، الگــوی مطل ــگ، رســانه مل کلیدواژههــا: فرهن
فرهنگــی.

1  . تاریخ دریافت مقاله: 96/1/16  ؛  تاریخ پذیرش: 96/2/25
2 . دانش  آموخته دکترای مدیریت و برنامه  ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

3 . عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
4 . Cultural indices(indexes)

5 . مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهشــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه الگــوی مطلــوب از شــاخص  های فرهنگــی و 
بــا گرایــش بــه ســمت رســانه ملــی انجــام گرفتــه اســت. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، مبانــی نظــری و مربــوط بــه 
موضــوع و همچنیــن شــاخص  های رایــج فرهنگــی مــورد مالحظــه و بررســی قــرار گرفتــه و بــا اهــل نظــر در ایــن 

حــوزه گفتگــو شــده اســت.
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مقدمه
ــه  ــوه جامع ــره و جل ــمندترین جوه ــن و ارزش ــوان واالتری ــه عن ــگ ب ــت فرهن ــروزه در اهمی  ام

ــه  ــرای جامع ــدار را ب ــعادت پای ــا و س ــه آرمان  ه ــل ب ــه نی ــی ک ــت. عامل ــدی نیس ــانی تردی انس

فراهــم می  ســازد   و در بیانــی دقیق  تــر، 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 پدیده  هــای 

ــش  ــژه نق ــگ و به  وی ــی فرهن ــت و پیچیدگ ــدنی نیس ــواه ش ــال دلخ ــهولت و کم ــه س ــی ب فیزیک

ــد؛  ــان می  کش ــط بط ــا خ ــا و برنامه  ه ــیاری از پیش  بینی  ه ــر بس ــگاه ب ــار، گاه بی ــان مخت انس

امــا رهــا کــردن آن بــه معنــای واگــذاری میــدان بــه اغیــار و یــا آنارشیســم فرهنگــی اســت کــه 

ــی دارد. ــز در پ ــا را نی ــداف و برنامه  ه ــایر اه ــی در س ناکام

  بــه همیــن دلیــل، غفلــت از عامــل فرهنــگ در برنامه  ریزی  هــای کان توســعه و بــروز پیامدهــای 

ناخوشــایند آن، انگیــزه  ای شــد تــا تمایــل بــه درج فرهنــگ در خط  مشــی  ها و برنامه  هــای مربــوط بــه 

توســعه گســترش یابــد. )ر.ک: ســاکی کــو، 2000، 345(

از مهم  تریــن مقدمــات الزم در مدیریــت و برنامه  ریــزی فرهنگــی، شــناخت و ارزیابــی دقیــق 

ــام  ــی انج ــا ابزارهای ــا ی ــر ماک  ه ــی ب ــن کار مبتن ــه ای ــت ک ــاری اس ــگ ج ــی از فرهن و کم

می  شــود کــه بــه نــام شــاخص  های فرهنگــی2 شــهرت یافتــه اســت؛ امــا پیچیدگــی فرهنــگ، 

ــوع  ــه، موض ــن زمین ــف در ای ــی مختل ــا و مبان ــز دیدگاه  ه ــر آن و نی ــل و عناص ــرت عوام کث

ــنجش  ــه در س ــرا ک ــت، چ ــرده اس ــل ک ــدی تبدی ــئله  ای ج ــه مس ــی را ب ــاخص  های فرهنگ ش

ــا شــاخص  ــن پرســش  ها مواجــه می  شــویم کــه ماک  هــا و ی ــا ای ــدا ب ــگ از همــان ابت فرهن

ــد  ــه بای ــاخص  ها را – ک ــن ش ــت و ای ــتگاه آن کجاس ــت، خاس ــگ چیس ــنجش فرهن ــای س ه

ــوان  ــق می  ت ــدام منط ــا ک ــه و ب ــند – چگون ــدد باش ــگ، متع ــای فرهن ــاء پیچیدگی  ه ــه اقتض ب

تعییــن و تنظیــم کــرد. پاســخ اساســی بــه ایــن پرســش  ها نیازمنــد طراحــی الگویــی منطقــی، 

ــنجش  ــر س ــاوه ب ــی ع ــن الگوی ــی چنی ــی طراح ــور طبیع ــه ط ــت. ب ــع اس ــجم و جام منس

ــوع فرهنگــی را در نهادهــای  ــد فعالیت  هــای متن مناســب وضعیــت فرهنگــی موجــود، می  توان

1 . http://jahannews.com/vdcivzaprt1awr2.cbct.html
2 . Cultural indices
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ــازد.1 ــگ س ــی هماهن ــگ عموم ــای فرهن ــتای ارتق ــون، در راس گوناگ

ــانه  ــه رس ــن از جمل ــانه  های نوی ــای رس ــن کارکرده ــازی از مهم  تری ــه فرهنگ  س ــا ک از آنج

ملــی اســت، )ر.ک: ســورین، ورنــر و جیمــز، تانــکارد 1381، 393- 396( و مأموریــت اصلــی ایــن رســانه، 

ــده )ســند چشــم  انداز رســانه،  ــن ش ــه« تعیی ــی جامع ــکار عموم ــگ و اف ــت فرهن ــت و هدای »مدیری

"افــق رســانه"(، ایــن رســانه بیــش از ســایر نهادهــا نیازمنــد الگویــی جامــع و مناســبی از 

شــاخص  های فرهنگــی اســت.

الف- تبیین مفاهیم مقدماتی

فرهنگ و ویژگی  های آن
ــی  ــی گوناگون ــود در معان ــا خ ــیر دگرگونی  ه ــه در مس ــت ک ــه  دار اس ــگ« واژه  ای ریش   »فرهن

ــوان،  ــك: پهل ــت؛ )ن ــه اس ــه کار رفت ــت و... ب ــم و تربی ــت، تعلی ــم، معرف ــل، عل ــه ادب، عق از جمل

1382: 13( ولــی اشــتراك بــر ســر معنــای دقیــق و علمــی آن،2 بــه ســبب اختــاف در نگرش  هــا و 

مفروضــات اساســی، بســیار دشــوار بــوده اســت. در تعاریــف توصیفــی اولیــه، دانشــمندان غربی 

فرهنــگ را مجموعــه  ای پیچیــده کــه دربردارنــده باورهــا، هنرهــا، اخــاق، حقــوق، آداب و رســوم 

ــب  ــه کس ــوی از جامع ــون عض ــان همچ ــه انس ــتند ک ــی می  دانس ــا عادات ــا ی ــر قابلیت  ه و دیگ

ــای  ــه   ویژگی  ه ــگ هم ــود: »فرهن ــه می  ش ــز گفت ــون نی ــم   اکن ــوان، 1382: 48( و ه ــك: پهل ــد )ن می  کن

فکــری، معنــوی و عاطفــی جامعــه یــا هــر گــروه اجتماعــی را مشــخص کــرده و نــه تنهــا ادبیــات 

و هنــر؛ بلکــه راه و رســم زندگــی، حقــوق اساســی بشــر، نظام  هــای ارزشــی، ســنت  ها و باورهــا 

ــی، 1379، 280( ــر فرهنگــی مکزیــک 1982، ترجمــه محمــد فاضل ــود.« )اجــاس تدابی ــامل می  ش ــز ش را نی

ــر اســاس آن  ــه جهــان و عمــل ب ــگاه ب ــوع ن ــی ن ــر؛ یعن ــار نگاه  هــای کلی  ت ــن تعاریــف در کن ای

ــن  ــد: »واالتری ــامی مانن ــمندان اس ــدگاه دانش ــر در دی ــر عمیق  ت ــه.( و تعابی ــکو 2000«، مقدم )یونس

ــه  ــت ک ــک مل ــا »روح ی ــی دارد« و ی ــت اساس ــه دخال ــر جامع ــت ه ــه در موجودی ــری ک عنص

ضامــن بقــاء آن اســت« )مطهــری، 1363: 112(، نشــان می  دهــد در یــک بیــان کلــی فرهنــگ را مــی 

1 . مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهشــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه الگــوی مطلــوب از شــاخص  های فرهنگــی و 
بــا گرایــش بــه ســمت رســانه ملــی انجــام گرفتــه اســت. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود مبانــی نظــری مربــوط بــه 
موضــوع مالحظــه و همچنیــن شــاخص  های رایــج فرهنگــی مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه و بــا روش نظریــه 

مبنایــی )گرانــدد تئــوری( از آرای اهــل نظــر در ایــن حــوزه بهــره می  بــرد.
2 . culture
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تــوان شــامل مجموعــه  ای از »پذیرفتــه شــده  های نهادینــه شــده« یــا »ارتــکازات هنجــار یافتــه« 

ــد. ــی نمــود می  یاب ــه اشــکال گوناگون دانســت کــه در بســتر جامعــه ب

ویژگی  های فرهنگ

ــد »اجتماعــی  ــادآور شــده  اند کــه برخــی آن  هــا مانن ــرای فرهنــگ ویژگی  هــای متعــددی را ی   ب

ــاء و  ــت، بق ــل هوی ــن عام ــبی«، »واالتری ــداری نس ــات و پای ــودن«، »ثب ــابی ب ــودن«، »اکتس ب

ــا و  ــر هنجاره ــمولیت ب ــق، 1375: 119( »ش ــی و نیک  خل ــی، 15:16 و وثوق ــام خمین ــه« )ام ــرفت جامع پیش

ــاب  ــال، اکتس ــت انتق ــادی 1387، 21 و 22( »قابلی ــی دولت  آب ــری و عظیم ــی امی ــا« )ر.ک: صالح ناهنجاری  ه

ــتر  ــرف بیش ــمیت 1381، 229( و... از ط ــد و آر اس ــون هالن ــیالیت« )پترس ــی و س ــترش«، »پویای و گس

ــه  ــگ را ب ــای فرهن ــی ویژگی  ه ــت برخ ــا الزم اس ــده؛ ام ــع ش ــول واق ــورد قب ــران م صاحب  نظ

ــرار دهیــم. ــا موضــوع تحقیــق، مــورد دقــت بیشــتری ق ــاط ب جهــت ارتب

گستردگی و فراگیری
  برخــی فرهنــگ را در »چارچــوب عملــی زندگــی« و واقعیت  هــای عینــی و ملمــوس کــه توســط 

انســان ایجــاد می  شــود، محــدود می  کننــد و در مقابــل برخــی فرهنــگ را تنهــا پدیــده  ای ذهنــی 

ــه نگاه  هــا  ــد؛ )ن.ک روح  االمینــی، 1372، 18 وMatthew, 1963, P. 6(. در ایــن گون و ادراکــی معرفــی کرده  ان

فرهنــگ بــه ماننــد بخشــی از جامعــه، از دیگــر موضوعــات اجتماعــی تفکیــک و جداگانــه قابــل 

بررســی خواهنــد بــود. ایــن تعاریــف بــه گونــه  ای ناقــص و یــک بعــدی اســت.

در نگاهــی دیگــر، فرهنــگ ُبعــد یــا وصفــی از جامعــه اســت کــه می  تــوان تأثیــر یــا بازخــورد آن 

را در همــه  ی اجــزا و عناصــر جامعــه نگریســت؛ )حســینی الهاشــمی 1386،1( بنابرایــن، شــیوه   زندگــی، 

ــه نوعــی نمایان  گــر فرهنــگ جامعــه  ــع و همــه دســتاوردهای مــادی و معنــوی، ب ــد، توزی تولی

ــه ادراکات،  انــد و در مطالعــه فرهنگ  هــا می  تــوان آنهــا را بنگریــد؛ در نتیجــه قلمــرو فرهنــگ ب

بینش  هــا و گرایش  هــای انســانی محــدود نمی  شــود؛ بلکــه تــا مصنوعــات فیزیکــی و فضاهــای 

کالبــدی جامعــه ماننــد شهرســازی، معمــاری و... امتــداد می  یابــد.

ریشه  دار بودن

ــی  ــی و درون ــای اساس ــا و باوره ــه در بینش  ه ــت؛ بلک ــری نیس ــطحی و ظاه ــری س ــگ ام فرهن

ــه درختــی تشــبیه کــرده  انســان  ها ریشــه دارد؛ از ایــن   رو بســیاری صاحب  نظــران فرهنــگ را ب

ــا، آداب و  ــه، رفتاره ــا، تن ــه، ارزش  ه ــی ریش ــترك و اساس ــای مش ــات، باوره ــه مفروض ــد ک ان
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رســوم و شــاخ و برگ  هــای آن را تشــکیل می  دهنــد )فرهنگــی،1377(. پــس می  تــوان گفــت فرهنــگ 

هــر جامعــه از ریشــه  ها، تغذیــه می  کنــد و بــا نهادهــا و ســاختارهای خــود قــوام می  گیــرد و بــا 

ــه  ها  ــل، ریش ــن تمثی ــی در ای ــور طبیع ــه   ط ــد. ب ــه می  ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــا ب ــاخ و برگ  ه ش

ــز  ــا نی ــر آنه ــر و تغیی ــه، پایدارت ــته و در نتیج ــی  تر داش ــی اساس ــت نقش ــن درخ ــه ای ــپس تن و س

ــود. ــد ب ــوار  تر خواه دش

ابتنای فرهنگ بر اعتقادات )دین(

ریشــه  دار بــودن فرهنــگ، بــه خوبــی نشــان می  دهــد کــه چگونــه فرهنــگ از باورهــا و بینش  هــای 

ــای  ــل تفاوت  ه ــه عل ــمندانی ک ــی از اندیش ــر برخ ــاف نظ ــرد و برخ ــمه می  گی ــی سرچش اساس

فرهنگــی را در امــوری مــادی ماننــد اقتصــاد، نــوع ســرزمین، نــژاد و... جســتجو می  کردنــد، روز 

بــه روز ایــن اندیشــه قــوت بیشــتری می  گیــرد کــه آنچــه بیــش از هــر چیــز فرهنــگ یــك جامعــه 

ــا، در  ــز فرهنگ  ه ــت و تمای ــادی اس ــرام اعتق ــب و م ــك مکت ــاب ی ــد، انتخ ــتا می  بخش را راس

ــه  ــد )ن.ک، مصبــاح یــزدی؛ 1392: 19 ( و همــان   گون زیرســاخت  های فکــری و ارزشــی جوامــع نهفته  ان

کــه برخــی اندیشــمندان اعــام می  کننــد: »ادیــان نــه روبنــای جامعــه؛ بلکــه زیربنــای جامعــه و 

حتــی عامــل اصلــی رویدادهــای تاریخــی اســت« )نــک، وبــر 1372: 17 و 28، برونزوبکــر، 1371( از ایــن 

زاویــه »علم  گرایــی نویــن و الحــاد هــم خــود نوعــی آییــن و دیــن اســت« )بصــراوی،1370(

نظام  مند بودن
ــر  ــده، ب ــم تنی ــا و دره ــتم پوی ــك سیس ــان ی ــا، چون ــت  ها و تعریف  ه ــتر برداش ــگ در بیش فرهن

ــخ، انســان، جامعــه، طبیعــت، ارزش  هــا و ...  ــد خــدا، مــاوراء طبیعــت، تاری ــی مانن موضوعات

ــه  ــی، 1385( نظام  نام ــی قراملك ــك: خاك ــد. )ن ــر در تعامل  ان ــا یکدیگ ــر آن ب ــه عناص ــت ک ــر اس ناظ

فرهنــگ، نیــز فرهنــگ را ماننــد "نظــام  واره  ای از باورهــا، مفروضــات اساســی، ارزش  هــا، آداب، 

نمادهــا، مصنوعــات و الگوهــای رفتــاری ریشــه  دار و دیرپــا تعریــف می  کنــد کــه ادراکات، رفتــار 

ــاب  ــی انق ــورای عال ــازد" )ش ــت آن را می  س ــد و هوی ــکل می  ده ــت و ش ــه را جه ــبات جامع و مناس

ــی، 1386(. فرهنگ

قابلیت شناخت، اندازه  گیری و مدیریت
ــا اندازه  گیــری،  ــوان ب  ایــن مســئله کــه پدیده  هــای فرهنگــی اجتماعــی را ماننــد اشــیاء فیزیکــی می  ت

محاســبات آمــاری مطالعــه کــرده و تغییــر داد، دارای ســابقه  ای طوالنــی )بیــش از دو قــرن قبــل( اســت که در 
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آغــاز آن را فیزیــک اجتماعــی نامیدنــد )آرون 1370(. ایــن رویکــرد موافقــان و مخالفــان بســیاری داشــته و 

اشــکاالتی ماننــد کیفــی بــودن، غیــر مــادی بــودن و پیچیدگــی مســائل اجتماعــی را در رد ایــن نظریــه 

ــد. ــرح می  کردن مط

 امــروزه پیشــرفت روش  هــا و ابزارهــای علمــی بــه خوبــی نشــان داده کــه کیفــی بــودن، پیچیدگــی 

ــی  ــوار م ــری را دش ــه اندازه  گی ــی گرچ ــانی و اجتماع ــای انس ــودن پدیده  ه ــادی ب ــر م ــا غی و ی

ســازد؛ امــا مانــع از شــناخت دقیــق و اندازه  گیــری کمــی نیســت. اذعــان بــه ایــن قابلیــت، زمینــه 

ــی،  ــو. ال ت ــت. )ر.ک: ماتی ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــاخص  های فرهنگ ــری ش ــه   کارگی ــرح و ب ــرای ط را ب

)8:1364

شاخص )1( و ویژگی  های آن
شــاخص را از نظــر لغــوی بــه معنــای بلنــد، مرتفــع، ممتــاز، منتخــب، نمــودار، نماینــده و هــر 

چیــز یــا کســی کــه ویژگــی بــارزی داشــته و در بیــن هم  ردیفــان خــود ممتــاز و برگزیــده باشــد 

بــه کار مــی رود. )معیــن، 2:1993 و عمیــد، 2:1273(.

ــت،  ــوان کمی ــیله آن می  ت ــه وس ــه ب ــت ک ــری اس ــاخص ام ــی؛ "ش ــق علم ــاح دقی در اصط

کیفیــت، تغییــرات یــا ثبــوت یــك موضــوع را تشــخیص داده و اندازه  گیــری کــرد.« )شــورای فرهنــگ 

عمومــی 1386، 56( وســایلی ماننــد دماســنج، انــواع ترازوهــای فنــری، رقمــی )دیجیتالــی( و یــا برخــی 

رفتارهــای انســانی مصادیقــی روشــن از شــاخص هایی اســت کــه بــه ترتیــب بــرای اندازه گیــری 

 ritanica .حــرارت، وزن و قضــاوت در مــورد شــخصیت انســان ها بــه کار می رونــد. )نــک

) Encyclopedia, Index

ویژگی های شاخص های فرهنگی
ــا ویژگی  هــا  روی هــم رفتــه هــر شــاخص  بایســتی از قابلیت هــای عمومــی از جملــه تناســب ب

و تغییــرات موضــوع، حساســیت کافــی نســبت بــه موضــوع، قابلیــت مشــاهده، قابلیــت تمایــز 

آثــار موضــوع از ســایر آثــار و ســهولت کاربــرد، برخــوردار باشــد؛ امــا شــاخص های فرهنگــی 

بــه جــز ایــن ویژگی هــا، بایســتی از ویژگی هــای دیگــری برخــوردار باشــند کــه مهم  تریــن آنهــا 

ــت: ــر دانس ــوارد زی ــوان م را می  ت
ـ ارتباط و ابتنا بر ارزش ها و آرمان های فرهنگی جامعه 

1 . Index/ Indicator
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ـ فراگیــری؛ بــه معنــای پوشــش منطقــی و متعــادل نســبت بــه تمامــی ابعــاد و جنبه  هــای 
فرهنــگ

ـ نظام  مند بودن، به معنای رعایت سطوح و جایگاه موضوعات گوناگون فرهنگی

ـ مقبولیــت؛ بــا توجــه بــه تنــوع و گوناگونــی فرهنگ  هــا،1 شــاخص  های فرهنگــی بایســتی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــند. ب ــوردار باش ــی برخ ــت کاف ــنجش، از مقبولی ــورد س ــدوده م در مح
ــا تکیــه  گرایش هــای »قــوم مــداری« و یــا »نســبی  گرایی« فاقــد کارایــی اســت و تنهــا ب
ــه ارزیابــی مــورد قبــول دســت زد. )ر.ک:  بــر اصــول و شــاخص  های مشــترک می  تــوان ب

ســلیمی، 1385(

الگو و ویژگی  های الگوی مطلوب
ــای  ــوم و زمینه  ه ــت، در عل ــدل2 دانس ــوان م ــی آن را می  ت ــادل انگلیس ــن مع ــه بهتری ــو ک الگ

گوناگــون تعاریــف و کاربردهــای متنوعــی دارد کــه مفاهیمــی را ماننــد نقشــه   ســاختمان، نمونــه 

ــای  ــدل و مدل  ه ــه، ب ــد،3 کلیش ــرای تقلی ــه  ای ب ــر، نمون ــیء بزرگ  ت ــک از ش ــری کوچ ــا تصوی ی

)Britanica Encyclopedia, Model( .ــود ــامل می  ش ــی را ش ــی و ریاض ــده  ی علم پیچی

امــا بــه عنــوان ویژگــی مشــترک تعاریــف علمــی، »الگــو یــا مــدل بیــان ســاده شــده  ای از واقعیت 

)شــبیه طــرح یــا نقشــه( اســت کــه بیشــترین شــباهت  ها و حتــی خصوصیــات پدیــده  ی اصلــی را در 

خــود دارد. بــه همیــن خاطــر مــا را در شــناخت و تجزیــه و تحلیــل بهتــر آن واقعیــت یــاری مــی 

دهــد.« )فرهنگــی، 1374: 53(

ــزای  ــه اج ــد ک ــرورت می  یاب ــده ض ــک پدی ــناخت ی ــرای ش ــدل ب ــی م ــن، هنگام    بنابرای

ــار  ــده را دچ ــا تصمیم  گیرن ــگر ی ــوع، پژوهش ــده در موض ــده و پیچی ــط در هم  تنی ــدد و رواب متع

ســردرگمی   می  ســازد.

  الگو  هــا انــواع گوناگونــی دارنــد؛ امــا مدل  هــا را بــه فرآخــور عملکــرد می  تــوان بــه توصیفــی،4 

پیش  بینــی کننــده5 و هنجــاری6 تقســیم کــرد. )ر.ک: همــان 1374، 56( الگــوی شــاخص  های 

1 . Cutral diversity.
2 . Model

3  از معانــی دیگــر الگــو )در اســالم( کــه از آن بــه اســوه، امــام و شــاهد تعبیــر می  شــود، شــخص یــا جامعــه  ای کــه 
تبلــور عینــی یــا آیینــه   تمــام نمــای یــک مکتــب یا نظــام فکــری بــوده و شایســته پیــروی اســت. )ر.ک: شــایان  مهر 

1377، ذیــل واژه   الگــو(
4 . Descriptive
5 . Predicitive
6 . Normative
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ــت. ــی دانس ــای توصیف ــوع الگوه ــرد از ن ــاظ کارک ــه لح ــوان ب ــی را می  ت فرهنگ

الگوی مطلوب
بیشــتر صاحب  نظــران بــاور دارنــد کــه الگــو یا مــدل واحــدی که بــه عنــوان کامل تریــن و بهترین الگــو بیان 

گــر همــه   ویژگی هــای یــک پدیــده باشــد وجــود نــدارد؛ )نــک، همــان 1374، 58( امــا در نیــل بــه الگــوی مطلــوب 

چند نکتــه دارای اهمیت اســت.
ـ اول آنکه الگو هدفمند باشد

ـ دوم آنکــه بــه گونــه  ای اثربخــش مــا را در ســازمان  دهی منطقــی اطاعــات یــاری دهــد 
تــا بتــوان موضــوع را بــه خوبــی تجزیــه و تحلیــل کــرد.

ــز  ـ ســوم آنکــه از نظــر زمــان و هزینــه، بــه صرفــه بــوده و مشــکات عملــی آن را از حّی
انتفــاع ســاقط نکنــد.

رسانه ملی
ــد رســانه اســت«؛ امــا رســانه در اصطــاح  ــام را منتقــل می  کن رســانه:1 »هــر وســیله  ای کــه پی

ــر شــخصی اطــاق مــی  ــه مجموعــه وســایل غی ــای رســانه  های جمعــی2 ب ــه معن ارتباطــی ب

شــود کــه انتقــال پیام  هــای ســمعی، بصــری و یــا هــر دو را بــه انبوهــی از مخاطبــان تــا مناطــق 

.)2004:78.philiprayner( 1382 و )دوردســت می  رســانند. )ســاروخانی، 1380، ج 1، ص 470

از آنجــا کــه ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران نخســت؛ طبــق قانــون، تحــت 

ــا  ــوده، ســوم؛ ب ــاط ب ــان جامعــه در ارتب ــا تمامــی مخاطب حاکمیــت ملــی اداره می  شــود، دوم؛ ب

ــتگاه  های  ــز دس ــادی و نی ــی و اقتص ــور سیاس ــی ام ــگ و حت ــای فرهن ــاد و جنبه  ه ــی ابع تمام

ــم. ــی می  نامی ــانه مل ــه آن را رس ــن مقال ــت، در ای ــل اس ــاط و تعام ــی در ارتب حکومت

ب ـ مبانی نظری موضوع
از آنجــا کــه جهان  بینی  هــا و تلقی  هــای خــاص از جامعــه و انســان و نیــز آرمان هــا، 

را  فرهنــگ  مــورد  در  شــده  ارائــه  تحلیل  هــای  و  تعاریــف  او،  غایــت  و  ایده  آل  هــا 

ــوی  ــیم الگ ــت ترس ــی در کیفی ــن مبان ــه ای ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــرار می  ده ــر ق ــت تأثی تح

ــار  ــن گفت ــر بســزایی داشــته باشــد. در ای ــدی آنهــا تأثی یت  بن شــاخص  های فرهنگــی و اولو

ــم. ــاره می  کنی ــی اش ــه مبنای ــد نکت ــه چن ب

1 . Medium
2 . Mass media
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وجــود پایگاهــی ثابــت بــرای حقانیــت و بطــالن، خــوب و بــد و ارزش و ضد 
ارزش؛

ــدی،  ــی و ب ــد ارزش، خوب ــد ارزش و ض ــائلی مانن ــی، مس ــن پایگاه ــه چنی ــاور ب ــدون ب  ب
ً
ــا باساس

عقب  ماندگــی و پیشــرفت بی  معنــا و بــی اســاس خواهــد شــد، هــم چنــان کــه یکــی از دانشــمندان 

ــرام واقــع شــود،  ــه تســاوی مــورد احت ــز ب در بحــث مقایســه فرهنگ  هــا می  گویــد: »اگــر همــه چی

واژه   احتــرام معنــای خــود را از دســت می  دهــد.« )آریســپه و دیگــران 1381، 39( بــه همیــن دلیــل بــاور بــه 

چنیــن پایگاهــی، طراحی الگویی اســتوار از شــاخص  های فرهنگــی را ممکــن و آن را از افتــادن در دام 

نســبی  گرایی  ها و تردید  هــای واهــی نجــات می  دهــد.

1ـ برخورداری انسان از فطرت الهی و اختیار

در بینــش و معــارف اســامی بــاور بــه »فطــرت« بــه عنــوان اساســی  ترین ویژگــی خــدادادی بــه 

ــر  ــم ب ــق و تفاه ــخیص و درک از حقای ــان  ها در تش ــه انس ــترک هم ــای مش ــد مبن ــان می  توان انس

اســاس آن باشــد. در ایــن دیــدگاه فطــرت امــری خــدادادی اســت کــه بــه انســان ویژگــی الهــی 

ــترک  ــان  ها مش ــه انس ــن هم ــل بی ــن دلی ــه همی ــه 30( ب ــوره روم، آی ــم، س ــرآن کری ــد، )ر.ک: ق می  بخش

ــق و هماهنــگ اســت. ــز مطاب ــا دســتورات و آموزه  هــای الهــی نی اســت و در درجــه دوم ب

ــود،  ــوب می  ش ــوان محس ــه حی ــبت ب ــی وی نس ــاز اساس ــه از امتی ــان ک ــر انس ــی دیگ ویژگ

ــل  ــه در مقاب ــت را دارد ک ــن قابلی ــان ای ــت. انس ــار اس ــاب و اختی ــدرت انتخ ــورداری از ق برخ

میل  هــا و کشــش  های گوناگــون ایســتادگی کنــد و خــود را از زیــر نفــوذ جبــری آن  هــا آزاد کــرده 

و بــر همــه میل  هــا حکومــت کنــد. برخــورداری از همیــن توانایــی انســان را شایســته مســئولیت 

ــی اســامی، ص 162( ــر جهان  بین ــه  ای ب ــری مقدم ــت. )ر.ک: مطه ــرده اس ــف ک و تکلی

2ـ  ابعاد وجودی انسان

بــا اســتفاده از نظــرات اندیشــمندان و متفکــران اســامی در ایــن مــورد و نتیجه  گیــری از آن مــی 

تــوان گفــت کــه انســان دارای ســه بعــد قلــب )محــل بــروز عواطــف و احساســات(، ذهــن )مرکــز اندیشــه و 

تفکــرات( و جســم )محــل بــروز رفتارهــای عینــی( اســت. بــر ایــن اســاس چنــان   کــه شــهید مطهــری افــزون 

بــر بیــان مراتــب تســلیم انســان، بــه ایــن ســه بعــد اشــاره می  فرماینــد. )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 می  گذارنــد. )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 می  بخشــد. )ر.ک: شــورای فرهنــگ عمومــی، ص 16 و 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 افــراد هســتند کــه می  اندیشــند و عمــل می  کننــد و جامعه 

بــه خــودی خود هیــچ واقعیتــی نــدارد )ر.ک: مصبــاح یــزدی 1367، 54(

دوم: اصالــت جامعــه: در نقطــه مقابــل اصالــت فــرد، جامعه  گرایــان بــر ایــن باورنــد کــه تمــام 

افــکار و احساســات و تصمیم  هــای آدمــی تحــت تأثیــر و تابــع اوضــاع و احــوال اجتماعــی رخ 

ــوزنچی 1385، 42( ــد. )ر.ک: س می  ده

ــا  ــل ب ــدگاه قب ــه دو دی ــد ک ــان می  ده ــی نش ــی اجمال ــه: تأمل ــرد و جامع ــت ف ــوم: اصال س

بــرو می  شــوند؛ بــرای نمونــه اصالــت جمــع نمی  توانــد نقــش  اشــکاالتی اساســی رو

ــت  ــرده و اصال ــل ک ــه تحلی ــول جامع ــر و تح ــه و تغیی ــگان را در مقابل ــژه نخب ی ــراد به  و اف

یــن و جهــت  فــرد نیــز نمی  توانــد نقــش چشــمگیر جامعــه و فضــای اجتماعــی را در تکو

ــرد  ــان ک ــتی اذع ــن، بایس ــد؛ بنابرای ــیر کن ــراد تفس ــار اف ــه  ها و رفت ــد، اندیش ــری عقای گی

ــرار  ــم ق ــول ه ــت در ط ی ــن دو هو ــه ای ــت؛ بلک ــب اس ــی ترکی ــه نوع ــرد و جامع ــه ف رابط

دارنــد و در ایــن معنــا هــم فــرد و هــم جامعــه واقعیــت و اصالــت دارد. )رک: مطهــری 1372، 

ــی از  ــع مصداق ــه در واق ــت جامع ــرد و اصال ــت ف ــئله اصال ــل مس ــگاه ح ــن ن 26- 27( در ای

ــت. ــدت اس ــن وح ــرت در عی ــرت و کث ــن کث ــدت در عی ــگاه وح ن

یــد نظــر ســوم هســتند کــه عــاوه بــر افــراد بــرای امــت   متــون قــرآن کریــم و روایــات نیــز مؤ

هــا و اقــوام نیــز هویــت، مســئولیت و سرنوشــت قائــل اســت. )ر.ک: قــرآن کریــم، غافــر/ 5 و جاثیــه/ 

28 و اعــراف/ 34 و انعــام 108(

5- ابعاد و عوامل جامعه

ــر  ــود ه ــدون وج ــه ب ــده ک ــکیل ش ــزء( تش ــر )ج ــه عنص ــه از س ــر جامع ــه ه ــم رفت روی ه

ــط و  ــان  ها، رواب ــر انس ــه عنص ــن س ــت. ای ــد داش ــود نخواه ــه  ای وج ــا جامع ــک از آنه ی

ــت  ــوان گف ــز می  ت ــزی، نی ــت  گذاری و برنامه  ری ــدگاه سیاس ــا از دی ــت؛ ام ــات اس امکان

در ســطح کان، اصــاح و تکامــل هــر جامعــه در گــرو اصــاح »امــور جامعــه«؛ یعنــی 

ــام  ــز از راه انج ــه نی ــور جامع ــاح ام ــت و اص ــه اس ــاری جامع ــات ج ــت موضوع وضعی
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بــر  تکیــه  بــا  نیــز  فعالیت  هــا  ایــن  کــه  می  گیــرد  مناســب صــورت  »فعالیت  هــای« 

ــن  ــن، از ای ــرد؛ بنابرای ــام می  پذی ــه انج ــادی( جامع ــا م ــانی ی ــدورات« )انس ــات و مق »امکان

ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ــده ب ــش عم ــه بخ ــه دارای س ــدگاه، جامع دی
ــه امــور سیاســی، فرهنگــی و  ــا اوصــاف جامعــه کــه همــاره آن را ب ـ امــور اجتماعــی: ی

ــد. ــیم می  کنن ــادی تقس اقتص

ــه بــاال، دربرگیرنــده فعالیت  هــای،  ــه تبــع امــور ســه گان ـ فعالیت  هــای اجتماعــی: کــه ب
ــاد  ــه ترتیــب در راســتای تأثیرگــذاری امــور ی سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت و ب

ــوند. ــام می  ش ــده انج ش

ـ مقــدورات اجتماعــی؛ تــوان جامعــه در شــکل  های گوناگــون کــه در هــر وضعیــت از ســه 
ــد  ــوان فیزیکــی جامعــه پدی ــی جامعــه و ت ــوان ارتباطات ــوان انســانی، ت عامــل اساســی ت
آمــده اســت کــه در هــر برهــه ظرفیــت جامعــه را بــرای تغییــر و توســعه نشــان می  دهــد.

ماهیت رسانه
ــا  ــبت آن ب ــانه و نس ــت رس ــات، ماهی ــگ و ارتباط ــوزه فرهن ــی در ح ــم و اساس ــث مه از مباح

ــگ و  ــانه، فرهن ــر رس ــه ه ــا آنک ــده ی ــی ش ــرف تلق ــزاری ص ــانه اب ــه رس ــت. اینک ــگ اس فرهن

ســبک زندگــی خــاص خــود را ایجــاب می  کنــد و یــا... مســئله  ای بحــث انگیــز اســت. در ایــن 

ــود دارد. ــده وج ــدگاه عم ــه دی ــوص س خص

دیدگاه ابزارگرا )خنثی(

در ایــن برداشــت، فنــاوری رســانه، بــه منزلــه ابــزار و یــا ظرفــی اســت کــه جهــت گیــری خاصــی 

ــه  ــی نفس ــاوری ف ــد: فن ــطو دارد. او می  گوی ــه  های ارس ــه در اندیش ــدگاه، ریش ــن دی ــدارد. ای ن

واجــد هیــچ ویژگــی یــا معنایــی نیســت. )اســتوارت، 92( بــر اســاس ایــن تئــوری، رســانه  ها مــی 

تواننــد در خدمــت مفاهیــم و پیام  هــای مثبــت اخاقــی، دینــی و ماورایــی و یــا حامــل مضامیــن 

پیام  هــای فســاد انگیــز و غیــر اخاقــی قــرار گیرنــد.

دیدگاه ذات  گرایانه )جهت  دار(

  برخــی اندیشــمندان باورمندنــد فنــاوری، وســیله  ای خنثــی نیســت؛ بلکــه ســاختار هســتی 

ــه  ــرای نمون ــت. ب ــدود اس ــیار مح ــل آن بس ــانی در مقاب ــش انس ــه واکن ــانه  ای دارد ک شناس

ــی  ــانه یک ــفی رس ــی فلس ــنت و مبان ــای س ــن در دنی ــفی دی ــی فلس ــد: »مبان ی ــر می  گو هایدگ

ــن دو از  ــد ای ــت، پیون ــده اس ــاخته ش ــدرن س ــای م ــوب و در دنی ــاوری محس ــق فّن از مصادی
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 )1962 ،Heidegger ،106 ــان، ص ــد.« )هم ــر می  رس ــه نظ ــن ب ــناختی غیرممک ــتی ش ــر هس منظ

ــه بــاور کاســتلز نیــز تغییــر ارتباطــات موجــب دگرگونــی فرهنــگ می  شــود. )کاســتلز، امانوئــل  ب

ــس 1384: 383( ــن این و مارتی

دیدگاه تعامل گرا

  بــر مبنــای ایــن دیــدگاه، فّناوری  هــای ارتباطــی از جملــه رادیــو و تلویزیــون، دارای ذات و ماهیــِت 

معــارض بــا معانــی دینــی و ســنتی و یــا فرهنــگ خــاص دیگــری نیســت؛ بلکــه بــا آن هــا در تعامل 

اســت؛ امــا هــر یــک از رســانه  ها، ویژگی  هــا و اقتضائاتــی دارد کــه انســان مختــار تــوان آن را دارد 

تــا از ایــن رســانه  ها   در جهــت اهــداف فرهنگــی خــود اســتفاده کنــد. )هــور، 1388(

ــانه  ها،  ــردن رس ــرض ک ــی ف ــرد خنث ــا ک ــوان ادع ــده می  ت ــاد ش ــای ی ــی در دیدگاه  ه ــا تأمل ب

ــد  ــان   کــه ظهــور و گســترش رســانه  های جدی ــه اســت. چن ــر عالمان نگاهــی ســاده  انگارانه و غی

ماننــد رادیــو و تلویزیــون، کامپیوتــر و ... در بســیاری از جوامــع و غفلــت از لــوازم و اقتضائــات 

آن، عــوارض اجتماعــی نامطلوبــی را بــه دنبــال داشــته  اند. دیــدگاه دوم نیــز بــه معنــای حاکمیــت 

کامــل فّناوری  هــای رســانه  ای بــر فرهنــگ و ســلب اختیــار از انســان  ها و خــاف شــواهد عینــی 

بــوده؛ بنابرایــن بایــد اذعــان کــرد دیــدگاه ســوم منطقــی و کاربردی  تــر اســت.

ج- طراحی الگوی مطلوب شاخص  های فرهنگی
بــرای طراحــی الگویــی مناســب و کارآمــد از شــاخص  های فرهنگــی، بیــان ســه اصــل مقدماتــی 

الزم اســت:

اصل اول؛ قابلیت اندازه  گیری مؤلفه  ها و مقوالت در الگوی مطلوب
روی هــم رفتــه فرهنــگ دارای دو بخــش عمــده ملمــوس و غیــر ملمــوس اســت. بــه همیــن جهــت 

ــد. قســمت  ــا( تشــبیه کرده  ان ــخ )شــناور در دری ــه کوهــی از ی ــگ را ب برخــی صاحب  نظــران کل فرهن

ــد،  ــر مشــهود عقای ــه رفتارهــا و جلوه  هــای ظاهــری و قســمت پنهــان و غی ــه منزل ــرون از آب ب بی

ــه نقــل از طوســی 1372: 15( باورهــا، بینش  هــا و ارزش    هاســت. )ر.ک: مقیمــی و دیگــران 1390: 55، ب

ــز  ــگ و نی ــنجش فرهن ــرای س ــش، ب ــن دو بخ ــی ای ــل دائم ــاط و تعام ــه ارتب ــه ب ــا توج ب

الگوســازی بــرای آن، بایســتی بــه بخــش محســوس و مشــهود تکیــه کــرده و از ایــن رهگــذر 

ــرد. ــی ب ــز پ ــان نی ــی و پنه ــای باطن ــی جنبه  ه ــر و دگرگون ــه تغیی ب
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اصل دوم؛ ضرورت کاربرد روش نظام گرا در الگوسازی
از مســائل مهــم در طراحــی الگــو بــرای شــناخت پدیده  هــای پیچیــده، تعییــن جایــگاه و نحــوه 

ــن  ــاط کل و اجــزا اســت. مطالعــات و بررســی  های انجــام شــده نشــان می  دهــد کــه در ای ارتب

خصــوص ســه دیــدگاه متفــاوت وجــود دارد.

دیدگاه جزءگرا

دیــدگاه جزءنگــری در مکتــب فلســفی اتم  گرایــی یونــان قدیــم ریشــه دارد. در ایــن دیــدگاه همــه 

ــان  ــاوت هم ــه تف ــا ب ــت آنه ــاوت خصل ــه تف ــده  اند ک ــکیل ش ــی تش ــا ذرات ــزا ی ــا از اج پدیده  ه

ذرات آنهاســت. )ر.ک: راســل، 1340: 65- 71( در ایــن دیــدگاه کل بــا شــناخت اوصــاف اجــزا، کل مورد 

نظــر شــناخته شــده اســت. ایــن دیــدگاه اصالــت فــرد را در مباحــث اجتماعــی بــه دنبــال دارد.

ــان،  ــک انس ــای ی ــا ویژگی  ه ــاد ی ــن ابع ــناختی، مهم  تری ــی انسان  ش ــر مبان ــا ب ــر بن  اگ
ً

ــا مث

شــامل؛ "بینش  هــا" "گرایش  هــا" و "رفتارهــا" باشــند، بــرای شــناخت فرهنــگ کل جامعــه کافــی 

ــیم؛  ــه بشناس ــازمان و کل جامع ــواده، س ــود، خان ــا خ ــه ب ــراد را در رابط ــای اف ــت ویژگی  ه اس

ــل: ــد جــدول ذی مانن

جدول 1: طبقه  بندی امور فرهنگی از نوع جزءنگر )فرد محور(

نسبت به کل نسبت به سازماننسبت به خانوادهنسبت به خودابعاد انسان
جامعه

بینش  های فردی بینش  ها
افراد

بینش  های 
خانوادگی افراد

بینش  های 
سازمانی افراد

بینش    های 
اجتماعی افراد

گرایش  های گرایش  ها
فردی افراد

گرایش  های 
خانوادگی افراد

گرایش  های 
سازمانی افراد

گرایش  های 
اجتماعی افراد

رفتارهای فردی رفتارها
افراد

رفتارهای 
خانوادگی افراد

رفتارهای 
سازمانی افراد

رفتارهای 
اجتماعی افراد

دیدگاه کل  گرا

در ایــن دیــدگاه برخــاف دیــدگاه اول فقــط کل واقعیــت و هویــت دارد و خصلــت اجــزا، تابــع کل و 

هویــت آن در کل منحــل فــرض می  شــود. ایــن دیــدگاه اصالــت جامعــه را در پــی داشــته اســت؛ 
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از ایــن رو الگــوی ارزیابــی فرهنــگ جامعــه و نحــوه چینــش شــاخص  های فرهنگــی بر محــور ویژگی 

هــای کان فرهنــگ طراحــی می  شــود.

بــرای نمونــه اگــر امــور فرهنگــی را در کان  تریــن ســطح )ســطح توســعه( دربردارنــده ســه بخــش 

»فرهنــگ سیاســی«، »فرهنــگ فرهنگــی« )فرهنــگ اجتماعــی( و »فرهنــگ اقتصــادی« بدانیــم، بــر 

ــاد  ــع ابع ــه تب ــازمان  ها ب ــا و س ــراد، خانواده  ه ــی اف ــای فرهنگ ــدگاه ویژگی  ه ــن دی ــاس ای اس

ــود:  ــدی می  ش ــر طبقه  بن ــس زی ــورت ماتری ــه ص ــا در کل ب ــش آ  ه ــه و نق ــی کل جامع فرهنگ

ــگ عمومــی ص ...( )ر.ک: شــورای فرهن

جدول 2: طبقه  بندی امور فرهنگی از نوع کل  نگر )برای سطح خرد(

ابعاد فرهنگ 

جامعه

اجزاوعوامل جامعه

سازمان  هاخانواده  هاافراد

فرهنگ سیاسی سازمانفرهنگ سیاسی خانوادهفرهنگ سیاسی فردفرهنگ سیاسی

فرهنگ فرهنگی سازمانفرهنگ فرهنگی خانوادهفرهنگ فرهنگی فردفرهنگ فرهنگی

فرهنگ اقتصادی سازمانفرهنگ اقتصادی خانوادهفرهنگ اقتصادی فردفرهنگ اقتصادی

بینش نظام  گرا

قبــل از طــرح نگــرش نظام  گــرا می  بایســت اشــاره کنیــم، دو دیــدگاه یــاد شــده ناقــص و 

ــود  ــه وج ــب ب ــه در ترکی ــی ک ــیر خصلت  های ــرا از تفس ــدگاه جزءگ ــه دی ــرای نمون ــت. ب نارساس

می  آینــد، ناتــوان اســت. عــاوه بــر آن در ایــن دیــدگاه اجــزا هــم نمی  تواننــد بــه خوبــی شــناخته 

شــوند، چــرا کــه اجــزا نیــز مرکــب هســتند.

 در مــورد بینــش کل  نگــر نیــز نخســت اگــر هــر کل، خــود جزئــی از کل بزرگ  تر محســوب می  شــود؛ 

بنابرایــن بینــش، بــه دلیــل همیــن تبعیــت، بی  خاصیــت خواهــد شــد. دوم؛ در ایــن مبنــا، اجــزا فاقــد 

ماهیــت و اثــر بــوده؛ از ایــن رو بایســتی تغییــر اجــزا و یــا بود و نبــود آنهــا، در کل اثری نداشــته باشــد.

در مقابــل ایــن دو دیــدگاه، نگــرش سیســتمی )نظام  گــرا( مطــرح شــده اســت. در ایــن دیــدگاه هــر 

ــاط  ــاوت، ارتب ــی متف ــود اجزائ ــتم وج ــک سیس ــود و در ی ــوب می  ش ــتم محس ــک سیس ــیء ی ش
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ــکل  گیری  ــث ش ــزاء، باع ــن اج ــای ای ــا و کارکرده ــاوت نقش  ه ــر و تف ــا یکدیگ ــا ب ــته آنه پیوس

مجموعــه یــا یــک کل ترکیبــی خواهــد شــد کــه خصلــت یــا کارایــی جدیــد آن فراتــر از کارکــرد 

)Drapper Kouffman: p.2اجــزا  بــه صــورت مجــزا از هــم باشــد. )ر.ک: مرعشــی و دیگــران 1385، 63- 77 و

بینش نظام  گرا یا سیستمی را می  توان دارای اصول زیر دانست:
ـ هــر مجموعــه یــا کل )اعــم از انســانی یــا طبیعــی( ترکیــب جدیــدی غیــر از اجــزا )برآینــد آن  هــا( 

اســت.

ـ هر عنصر یا جزء نیز همچون یک زیر سیستم دارای خصلت خاص خود است.

ــه  ــود ک ــه می  ش ــتمی توصی ــر سیس ــتم، در تفک ــا در سیس ــروز خصلت  ه ــل ب ــه دلی ـ ب
ــل )شــناخت اجــزاء شــی(  ــه و تحلی ــل از تجزی ــگاه شــیء در کل( قب ــب )شــناخت نقــش و جای »ترکی
صــورت گیــرد.« )ر.ک: قبــادی، 1385، 27- 28(؛ زیــرا روش اول حــوزه مــورد توجــه محقــق را 

ــکل 1382( ــون مای ــد. )رک: دیت ــترش می  ده ــی آن را گس ــل و دوم تقلی

ــی از ترکیــب انســان  ها،  ــواده و ســازمان، ســطوح متفاوت ــر اســاس نگــرش سیســتمی جامعــه، خان ب

امکانــات و روابــط اســت؛ بنابرایــن بــرای شــناخت دقیــق آنهــا می  بایســت ویژگی  هــای 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 نظام  گــرا، طبقــه 

ــدم دارد. ــگ، اشــراف و تق ــدی فرهن ــر طبقه  بن ــه ب ــدی کل جامع بن

بنــا بــر آنچــه در خصــوص اجــزاء و ابعــاد جامعــه )در مبانــی نظــری( گفتــه شــد موضوعــات جامعــه 

از ســه بعــد یــا محــور قابــل طبقه    بنــدی اســت کــه در یــک فضــای ســه بعــدی آن را می  تــوان بــا 

ترســیم محــور مختصــات ایــن   گونــه نشــان داد:
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حــال بــا ضــرب ماتریســی ایــن ســه مؤلفــه در هــم می  تــوان بــه جــداول زیــر دســت یافــت کــه 

نمایان  گــر بخش  هــای کلــی جامعــه اســت و در آن جایــگاه فرهنــگ و تقســیمات کلــی آن نیــز 

ــود. ــکار می  ش آش

پــس بنــا بــر ایــن طبقه  بنــدی، می  تــوان 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، ارزش  ها، رفتارها و ...(

ـ فعالیت  هــای فرهنگــی )تاش  هایــی کــه بــرای تأثیرگــذاری بــر امــور انجــام می  شــود؛ ماننــد: فعالیت  هــای 
ســمعی، ســمعی بصــری و ...(

ـ مقدورات فرهنگی )شامل کلیه توانایی  ها، ظرفیت  ها و عناصر انسانی و غیر انسانی(

ــتر  ــت در بیش ــگ اس ــی فرهن ــره اصل ــانی و جوه ــور انس ــی، تبل ــور فرهنگ ــه ام ــا گرچ در اینج

ــت. )ر.ک:  ــده اس ــیاری ش ــه بس ــدورات توج ــا و مق ــه فعالیت  ه ــی ب ــج فرهنگ ــاخص  های رای ش

ــی، 87- 130( ــگ عموم ــورای فرهن ــگ، 356-357 و ش ــی فرهن ــزارش جهان گ
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اصل چهارم: هدفمندی و تکامل  گرایی در طبقه بندی مقوالت
ــن و  ــت، اصلی  تری ــود انسان  هاس ــود خ ــگ در وج ــای فرهن ــر جلوه  ه ــه بیان  گ ــی ک ــور فرهنگ ام

واالتریــن قســمت فرهنــگ و روح آن محســوب می  شــود و هــر تاشــی در ایــن حــوزه ســرانجام 

بــرای همیــن غایــت )تعالــی انســان  ها( انجــام می  گیــرد. ایــن قســمت از فرهنــگ همــان ویژگی  هــا 

یــا اوصــاف اصلــی فرهنــگ اســت.

پــس از امــور، فعالیت  هــای فرهنگــی )تدویــن کتــاب، تولیــد فیلــم و ...( کــه هــدف آن تغییــر در امــور 

فرهنگــی اســت در درجــه دوم اهمیــت و حساســیت قــرار می  گیرنــد و در مرتبــه ســوم امکانــات و 

مقــدورات فرهنگــی )نیــروی انســانی، تجهیــزات و ...( مطــرح بــوده کــه وســیله  ای بــرای انجــام فعالیــت 

هــای فرهنگــی بــه حســاب می  آیــد. تقــدم ایــن مراتــب را در هرمــی مطابــق شــکل زیــر مــی 

تــوان نشــان داد کــه در الگوســازی نیــز ایــن تقــدم و تأخــر بایســتی رعایــت شــود.

شکل 2: الگوی طبقه  بندی »امور فرهنگی« برای سطح توسعه و کالن 

ــطح کان و  ــی در س ــور فرهنگ ــنجش ام ــد، س ــاره ش ــرا اش ــه در روش نظام  گ ــه ک ــان   گون هم

ــر قابــل طــرح اســت: ــه ترتیــب ســه ســطح زی ــر ســطح خــرد تقــدم دارد؛ بنابرایــن ب توســعه ب
ـ سطح توسعه؛ شناخت ویژگی  های فرهنگی جامعه در صحنه جهانی

ـ سطح کان؛ شناخت ویژگی  های فرهنگی در سطح کان جامعه

ـ سطح خرد؛ شناخت ویژگی  های فرهنگی در سطح عوامل و اجزای داخلی

  در سطح کان امور فرهنگی را به گونه  های مختلفی تقسیم کرده  اند:
ـ بر اساس ابعاد فردی انسان )عقاید و بینش  ها - گرایش  ها - رفتارها و عادات(

ــی و مفروضــات اساســی )ریشــه(،  ــده: مبان ــر اســاس تمثیــل درختــی از فرهنــگ دربرگیرن ـ ب
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ــرگ( ــاخ و ب ــری )ش ــای ظاه ــاقه( و آداب و جلوه  ه ــی )س ــای اجتماع ــا و نهاده ارزش  ه

ــده: پذیره  هــای سیاســی، پذیره  هــای فرهنگــی  ــر اســاس ابعــاد کان جامعــه دربرگیرن ـ ب
ــادی ــای اقتص و پذیره  ه

ــل  ــول و قاب ــده معق ــام ش ــان انج ــودی انس ــاد وج ــه ابع ــه ب ــا توج ــه ب ــدی اول ک ــه طبقه  بن گرچ

ــت؛  ــر( اس ــور )جزءنگ ــرد مح ــدی ف ــن طبقه  بن ــا ای ــاین 1999 ص ...( ام ــت؛ )ر.ک: ادگار ش ــول اس قب

ــدی دوم؛  ــت. طبقه  بن ــب نیس ــه مناس ــی جامع ــت کان فرهنگ ــایی وضعی ــرای شناس ــن ب بنابرای

ــن  ــوده و در بی ــول ب ــل قب ــول و قاب ــی، معق ــز منطق ــی نی ــور فرهنگ ــی از ام ــل درخت ــی تمثی یعن

ــی(، در  ــل )اســتعاره درخت ــن تمثی ــابه ای ــت. )فرهنگــی 1380( و مش ــهور اس ــران مش ــی صاحب  نظ برخ

ــم، 24 و 25( ــم، ابراهی ــرآن کری ــت. )ق ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــامی نی ــارف اس مع

 الزم بــه توضیــح اســت بــه   کارگیــری ایــن الگــو بــرای »فرهنگ  شناســی« یعنــی شــناخت و تحلیــل 

فرهنــگ جامعــه، بســیار مناســب اســت؛ زیــرا بــر اســاس آن می  تــوان جایــگاه و نقــش هــر موضــوع را 

بازشناســی کــرد و علــل بــروز معضــات فرهنگــی را بــا مراجعــه بــه ریشــه  ها بررســی و تحلیــل کــرد؛ 

امــا ایــن طبقه  بنــدی بــرای "فرهنگ  ســنجی" مناســب نیســت، بــه ایــن دلیل کــه بخــش عمــده آن را امور 

درونــی و ناملمــوس ماننــد عقایــد، بینش  هــا و ارزش  هــا تشــکیل می  دهــد، بــرای طراحــی شــاخص  ها 

و فرهنگ  ســنجی مناســب نیســت. افــزون بــر آن، ایــن طبقه  بنــدی از فرهنــگ تنهــا بــه عنوان بخشــی از 

جامعــه می  نگــرد و فرهنــگ را در درون خــودش مــورد توجــه قــرار می  دهــد )نــگاه بخشــی(.

  در خصــوص طبقه  بنــدی ســوم بایــد گفــت همــان   گونــه کــه در بخــش مبانــی نظــری گفتــه شــد، امور 

اجتماعــی در ســه بعــد امــور سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی ماحظــه می  شــوند و فرهنــگ عمومــی 

همچــون بعــدی از جامعــه و بهتــر بگوییــم روح کلــی جامعــه کــه در همــه جــای جامعــه حضــور دارد 

ــی  ــای عموم ــی، پذیره  ه ــی سیاس ــای1 عموم ــورت پذیره  ه ــه ص ــده و ب ــب ش ــد ترکی ــه بع ــن س ــا ای ب

ــد. )ر.ک: شــورای فرهنــگ عمومــی ص ...( فرهنگــی و پذیره  هــای عمومــی اقتصــادی توســعه درمی  آی
ابعاد و مؤلفه  های این الگو را می  توان به صورت زیر پیشنهاد کرد.2

1 . پذیره به معنای امور پذیرفته شده و نهادینه شده بکار برده شده است.
2 . بــه دلیــل مشــابهت بســیاری از شــاخص  های فرهنگــی در ســطح کالن بــا شــاخص  های ســطح توســعه )جــدول 
ــل  ــود. جــدول کام ــن ســطح خــودداری می  ش ــه ای ــوط ب ــر شــاخص  های مرب ــت اختصــار از ذک ــه جه ــد(، ب بع
شــاخص  ها بــرای همــه ســطوح و نیــز بــرای ســنجش هــر ســه مقولــه امــور فعالیت  هــا و مقــدورات فرهنگــی در 

ــده اســت. ــی« آم ــرای رســانه مل ــه »طراحــی الگــوی مطلــوب شــاخص  های فرهنگــی ب پایان  نام
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جدول 3: الگوی شاخص  های کالن فرهنگی

مؤلفه  هاامور فرهنگی

میزان حضور اجتماعیفرهنگ سیاسی )پذیره  های سیاسی(

میزان اهتمام به اصالت  های فرهنگی خودیفرهنگ فرهنگی )پذیره  های فرهنگی(

فرهنگ اقتصادی )پذیره  های 

اقتصادی(
میزان اهمیت به خوداتکایی اقتصادی )استغنای اقتصادی(

 همــان   گونــه کــه اشــاره شــد، در ســنجش وضعیــت فرهنگــی در ســطح توســعه، بایســتی زاویــه 

نگــرش و ســنجش، وضعیــت کان جامعــه نســبت بــه مجموعــه بزرگ  تــر از آن یعنــی در ســطح 

ــه صورتــی  ــوان مؤلفه  هــا و شــاخص  های توســعه فرهنگــی را ب بین  المللــی باشــد. در اینجــا می  ت

کــه در جــدول زیــر آمــده، نگریســت.

جدول 4: الگوی شاخص  های توسعه فرهنگی

ور 
ام

گی
رهن

ف

مؤلفه  ها
شاخص  های توسعه فرهنگی اسامی ایرانی 

)مثبت(

شاخص  های توسعه فرهنگ مادی غرب 

)منفی(

سی
سیا

گ 
رهن

ف

نی
ها

 ج
وذ

 نف
ر و

ضو
 ح

زان
می

 میزان شرکت  کنندگان در مراسم 
برائت در حج

 میزان شرکت  کنندگان در راهپیمایی 
ها، تجمعات ضد استکباری در کشور

 میزان حضور داوطلبانه در جبهه 
هنگام حمله بیگانگان

 میزان شرکت  کنندگان در راهپیمایی  ها 
و تجمعات بین  المللی به نفع انقاب 

اسامی ایران و علیه آمریکا و غرب
 میزان مخاطبان رسانه  های اسامی 

کشور در غرب )شبکه  های تلویزیونی، 
رادیویی، ماهواره  ای، سایت  ها و ...(

 جریانات و حرکت  های سیاسی بین 
المللی به نفع ایرانی اسامی

 داوطلبان مهاجرت و اقامت در ایران 
از کشورهای دیگر

- میزان شرکت  کنندگان در راه 

پیمایی  ها و تجمعات بین  المللی علیه 

ایران و به نفع آمریکا و کشورهای 

غرب

 میزان مخاطبان و عاقه  مندان 

رسانه  های غربی در ایران )شبکه  های 

ماهواره  ای، سایت  ها و ...(

 جریانات و حرکت  های سیاسی به 

نفع استکبار

 داوطلبان مهاجرت و اقامت در 

خارج از کشور
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ور 
ام

گی
رهن

ف

مؤلفه  ها
شاخص  های توسعه فرهنگی اسامی ایرانی 

)مثبت(

شاخص  های توسعه فرهنگ مادی غرب 

)منفی(

ی(
اع

تم
اج

ی )
نگ

ره
گ ف

رهن
ف

گی
رهن

ل ف
ا

ستق
ن ا

یزا
م

میزان ترجمه کتب، مجات عمومی به 
زبان  های غربی

میزان به کارگیری کارشناسان ایرانی در 
پروژه  های خارجی

میزان رواج خط، واژه  ها و اسامی 
اسامی ایرانی در خارج کشور

میزان صادرات محصوالت فرهنگی 
سرگرم  کننده )فیلم، موسیقی، بازی  های رایانه -

ای و ...(

میزان رواج آداب و سنن اسامی ایران 
در پوشش، آرایش، ازدواج و ... در 

غرب و سایر کشورها

میزان ترجمه کتب، مجات و ... 
عمومی و غیر ضروری به زبان 

فارسی
میزان به  کارگیری کارشناسان خارجی 

در پروژ  ه  های داخلی
میزان رواج خط و واژه  ها و اسامی 

غربی در کشور
میزان خرید فّناوری )لیسانس( از غرب

میزان واردات و رواج محصوالت 
فرهنگی سرگرم  کننده در داخل

رواج آداب و سنن غربی در کشور 
)زدن کراوات، نگهداری سگ و ...(

ی
صاد

اقت
گ 

رهن
ف

به 
ل 

 می
 و 

غنا
ست

ن ا
یزا

م

ی(
صاد

اقت
ت 

شرف
میزان اعتماد و تعلق به کاالهای خودیپی

میزان صدور کاالهای هنری، تفننی 
و صنایع دستی )تابلوها، فرش، عروسک، 

کاردستی و ...(

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

میزان واردات کاالهای غیر ضروری 
)تجملی، لوازم آرایشی و ...(

فرهنگ  سنجی در سطح خرد
ــل  ــا عوام ــزا ی ــن اج ــتی مهم  تری ــز بایس ــر چی ــل از ه ــرد قب ــطح خ ــنجی در س ــرای فرهنگ  س ب

ــرد. ــن ک ــه را تعیی ــکیل  دهنده جامع تش

گاهــی،  مطالعــات و بررســی  ها نشــان می  دهــد، هــر انســان بــه دلیــل برخــورداری از آ

ــس  ــود. پ ــوب ش ــه محس ــی جامع ــد فرهنگ ــن واح ــد کوچک  تری ــار می  توان ــات و رفت احساس

از آن خانــواده بــه دلیــل اصالــت و ریشــه  دار بــودن در زندگــی بشــر دومیــن واحــد و ســازمان  ها 

ــوند،  ــکیل می  ش ــی تش ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــداف اقتص ــرای اه ــه ب ــون ک ــکل  های گوناگ و تش

ــوند. ــوب ش ــه محس ــی در جامع ــد فرهنگ ــومین واح ــد س می  توانن
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طبقه  بندی ابعاد فرهنگی فرد و نیز مؤلفه  ها و شاخص  های آن
ــواده و  ــه، خان ــال جامع ــود در قب ــی خ ــش کل ــر نق ــاوه ب ــرد ع ــر ف ــرا ه ــدگاه نظام  گ در دی

ســازمان، در ســطح مســائل فــردی خــود نیــز دارای هویــت و نقــش خاصــی اســت کــه مــی 

ــد. ــردی نامی ــگ ف ــوان آن را فرهن ت

ــگ  ــه دارای فرهن ــاد جامع ــع ابع ــه تب ــر، ب ــگاه کل  نگ ــا ن ــردی را ب ــگ ف ــی فرهن ــه برخ البت

ــی.......(  ــگ عموم ــورای فرهن ــته  اند )ر.ک: ش ــادی دانس ــگ اقتص ــی و فرهن ــگ فرهنگ ــی، فرهن سیاس

کــه ایــن نــگاه مناســب ســطح خــرد نیســت؛ زیــرا ویژگی  هــای فرهنگــی فــرد را از زاویــه کل 

ــد. ــاره می  کن ــه نظ جامع

بــر اســاس مبانــی نظــری ابعــاد فرهنــگ فــردی متناســب بــا ابعــاد وجــودی انســان، 

ــی  ــای عین ــی و رفتاره ــات قلب ــا، احساس ــی، گرایش  ه ــرات ذهن ــا، تفک ــده بینش  ه دربرگیرن

)عملــی( اســت. ایــن الگــو را می  تــوان از جملــه الگوهــای درســتی دانســت کــه بــرای تحلیــل 

ــه  ــز مشــابه طبق ــدی نی ــن طبقه  بن ــا ای ابعــاد شــخصیت انســان  ها بســیار مناســب اســت؛ ام

بنــدی درختــی از فرهنــگ، آشــکارا بــرای ارزیابــی فرهنــگ فــردی کارآمــد نیســت؛ زیــرا آنچــه 

ــگ،  ــوس فرهن ــری و محس ــای ظاه ــا و جلوه  ه ــط رفتاره ــد فق ــه کار می  آی ــنجی ب در فرهنگ  س

ــن مــاک  ــز بهتری ــی اســت در معــارف اســامی نی ــی همــان قســمت ســوم اســت. گفتن یعن

ــی  ــق رفتارهــا و مراقبت  هــای عملــی وی یعن ــرد، ســنجش دقی ــری ارزش هــر ف ــرای اندازه  گی ب

ــت )حجــرات/ 13( ــان تقواس هم

ــود(  ــام می  ش ــا آن انج ــاط ب ــار در ارتب ــه رفت ــی ک ــته آن )موضوع ــت وابس ــا از جه ــیم رفتاره ــن، تقس بنابرای

مناســب  تر اســت )نــک ....(

دسته اول رفتارهایی که انسان بی واسطه در ارتباط با خدای متعال انجام می  دهد.

دســته دوم رفتارهایــی کــه انســان در ارتبــاط بــا دیگــران )اعــم از ســایر انســان  ها یــا طبیعــت( انجــام 

می  دهــد.

دسته سوم رفتارهایی که انسان در ارتباط با خود انجام می  دهد.

 ابعــاد فرهنــگ فــردی و مؤلفه  هــا و مصادیــق مهــم آن را می  تــوان بــه صــورت زیــر طبقه  بنــدی 

کــرد کــه بــه جهــت رعایــت اختصــار از یــادآوری دالیــل و توضیحــات خــودداری می  شــود.
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جدول 5: الگوی سنجش فرهنگ فردی

مؤلفه  ها و مصادیق قابل ارزیابیابعاد

رفتارهای فرد در ارتباط با 

خداوند

ــاز  ــه نم ــزان اقام ــی )می ــک دین ــادت و مناس ــه عب ــدی ب ــزان پای  بن ــت: می مثب

جماعــت و فــرادی، روزه، شــرکت در مراســم اعیــاد و ســوگواری  های مذهبــی(

ــی و  ــی و عصب ــار خودکشــی  ها، بیمــاران روان ــی )آم ــای روح ــزان ناآرامی  ه ــی: می منف

جنــون(

رفتارهای فرد در ارتباط با 

دیگران و طبیعت

مثبت: میزان احسان و نیکوکاری )صدقات، انفاقات، امور عام  المنفعه(

ــه حقــوق دیگــران )آمــار قتــل، درگیــری، تجــاوز بــه عنــف،  ــزان تجــاوز ب منفــی: می

ــی( ــرداری، آدم  ربای ــرقت، کاه  ب س

ــرد در رابطــه  رفتارهــای ف

بــا خــود

ــزان  ــت ظاهــر )می ــت و متان ــت آراســتگی و نظاف ــزان رعای ــت: می ــه مثب مؤلف

مراعــات حــدود اســامی در پوشــش و آراســتگی در مــردان و زنــان، میــزان مصــرف شــوینده  ها و 

)... اســتعمال خوشــبو  کننده  ها 

مؤلفه مثبت دوم: ورزش و تحرک بدنی

مؤلفــه منفــی: میــزان شــیوع اعتیــاد و فحشــا. )آمــار اعتیــاد و انــواع روابــط نامشــروع 

) جنسی

طبقه  بندی ابعاد فرهنگی خانواده
ــیاری دارد از  ــای بس ــط و الیه  ه ــود رواب ــه دار، در درون خ ــادی ریش ــوان نه ــه عن ــواده ب   خان

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 

ــرد: ــد ک کی ــر تأ ــای زی ــر ویژگی  ه ــوان ب ــواده می  ت ــوص خان ــن، در خص ــت؛ بنابرای اس
ـ خانواده ترکیب و هویتی خاص و غیر از جمع کّمی افراد است

ــر  ــض و تغیی ــل تعوی ــا قاب ــتر آن  ه ــه بیش ــت ک ــی اس ــط خاص ــی رواب ــط خانوادگ ـ رواب
ــت. نیس

ـ خانــواده دارای کارکردهــای طبیعــی و پرورشــی خاصــی اســت کــه در نهادهــای دیگــر تأمیــن 
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نمی  شــود 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 ]1. دانش  ها 2. گرایش  ها )عواطف(، 3. رفتارهای خانوادگی[

ب( تمثیــل درختــی ]1. محبــت و تعلــق )ریشــه( 2. آداب و ســنن )تنــه( 3. معیشــت خانواده 
)شــاخه و برگ  هــا([

ج( الگــوی جامعــه نگــر ]1. سیاســت )روابــط قــدرت و اختیــارات در خانــواده( 2. فرهنــگ ) آداب 
و ســنن خانوادگــی( 3. اقتصــاد )معیشــت خانــواده([

ــب  ــده  ای مرک ــوان پدی ــه عن ــواده ب ــنجش خان ــرای س ــردی ب ــگاه ف ــل ن ــه دلی ــف ب ــوی ال   الگ

مناســب نیســت؛ امــا طبقه  بنــدی امــور فرهنگــی خانــواده بــر اســاس تمثیــل درختــی بــه دالیــل 

ــد: ــر می  رس ــه نظ ــب  تر ب ــوم مناس ــدی س ــر از طبقه  بن زی
ــع  ــداف و مناف ــع ـ اه ــی جوام ــازمان  ها و حت ــاف س ــواده  برخ ــکیل خان ــاس تش ـ اس
کوتاه  مــدت )اقتصــادی، فرهنگــی و ...( نیســت؛ بلکــه نهــادی اســت کــه مبتنــی بــر محبــت، 
ــات مــرد و زن و حتــی  ــا تمامــی حی ــه و ب ــی ایجــاد و اســتمرار یافت ــه قلب عشــق و عاق

ــوط می  شــود. )ر.ک: قــرآن کریــم ســوره روم: 21( )فرزنــدان( مرب

 قابل تعویض   نیست.
ً
ـ روابط خانوادگی برخاف سازمان و جامعه غالبا

 
ً
ـ در خانــواده روابــط، جایگاه  هــا و وظایــف بــه جــای قوانیــن و مقــررات رســمی، عمدتــا

تحــت تأثیــر آداب و ســنن غیــر رســمی خانوادگــی اســت.

ــواده نیــز در واقــع ظهــور عینــی مهــر و محبــت و  ــا تــوان مــادی خان کیفیــت معیشــت ی
ــوان آن را جــزو شــاخ و برگ  هــا و  ــز آداب و ســنن اســت کــه در تمثیــل درختــی می  ت نی

ثمــرات فرهنــگ خانــواده فــرض گرفــت.

شــاخص  هایی ماننــد میــزان »صلــه ارحــام« و نیــز محافظــت از ســالمندان بــه عنــوان شــاخص 

مثبــت و میــزان طــاق و کــودکان فــراری از خانــه را می  تــوان بــه عنــوان شــاخص منفــی بــرای 

ــه  ــرای ازدواج و نیــز وفــای ب مؤلفــه اول )مهــر و محبــت( معرفــی کــرد. کســب موافقــت والدیــن ب

ــودکان  ــار ک ــدان )آم ــاری فرزن ــایی  های رفت ــت( و نارس ــاخص مثب ــوان ش ــه عن ــن )ب ــوی والدی ــول از س ق

ــواده1  ــرای مؤلفــه دوم )آداب و ســنن( و تعــادل اقتصــادی خان ــوان شــاخص منفــی ب ــه عن بزهــکار( ب

1 . بــه معنــای تعــادل بیــن دخــل و خــرج خانــواده و مقــروض نبــودن خانــواده اســت. بــا توجــه بــه این  کــه مقــروض 
بــودن )بــرای کســانی کــه از توانایــی تأمیــن نیازهــای ضــروری خــود برخــوردار بــوده و بــه اصطــالح بــاالی خــط 

فقــر هســتند( از دیــدگاه معــارف اســالمی امــری مذمــوم تلقــی شــده اســت.
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ــزان مصــرف  ــوان شــاخص مثبــت و می ــه عن ــه پرداخــت نفقــه از ســوی مــردان ب ــدی ب و پای  بن

ــرای ارزیابــی مؤلفــه ســوم )معیشــت  ــوان شــاخص منفــی ب ــه عن کاالی تجملــی و غیــر ضــرور ب

خانواده( مناســب هســتند.

طبقه  بندی ابعاد فرهنگی سازمان و نیز مؤلفه  ها و شاخص  های آن
ــه می  شــود کــه  ــه مجموعــه  ای از فرضیــات ضمنــی گفت در تعاریــف رایــج فرهنــگ ســازمانی ب

بــه طــور مشــترک از ســوی گــروه )ســازمان( پذیرفتــه شــده و نحــوه ادراکات، تفکــرات و واکنــش 

هــای متعــدد محیطــی را مشــخص می  ســازد؛ )کریتنــر و کینیکــی 
  
هــا نســبت بــه شــرایط و موقعیت

1384، 49( بنابرایــن فرهنــگ ســازمانی:

ـ نخست موضوعی جمعی است

ـ دوم بر رفتار عینی افراد اثر می  گذارد.

))2001( Hill, C. W.L. and Jones, G, R .ـ سوم در سطوح مختلفی به کار گرفته می  شود

ــل  ــه دلی ــی اســت ب ــه  داری دارد و گفتن ــدی امــور فرهنگــی ســازمان موضــوع بســیار دامن ــا طبقه  بن ام

اهمیــت موضــوع بیــش از 70% از متــون علمــی مدیریــت در ارتبــاط بــا فرهنــگ ســازمانی و رویکــرد 

ــای  ــود مدل  ه ــا وج ــت )Bam, DEV, sharda and George A Miller, no 3, 2001(، ب ــت اس ــی در مدیری فرهنگ

بســیاری کــه در ارتبــاط بــا فرهنــگ ســازمانی ارائــه شــده، دو نکتــه قابــل ذکــر اســت؛ اول آن  کــه ایــن 

مدل  هــا بیشــتر بــا نــگاه مــادی و ســکوالر طراحــی شــده و بــر جنبه  هــای کاربــردی صــرف متمرکــز 

اســت. دوم آنکــه ایــن دســته  بندی  ها 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 بــرای فرهنــگ ســازمانی بیــان کرده  انــد. )ر.ک: زارعــی متیــن، 1388 و عســکری وزیــری و دیگــران، 1393: 3(

ــن  ــازمان را در ای ــای س ــن ویژگی  ه ــتی مهم  تری ــب بایس ــی مناس ــن الگوی ــرای یافت ــن، ب بنابرای

ــم: ــادآوری کنی ــاط ی ارتب
ــا  ــی ی ــق هدف ــرای تحق ــان  ها و ب ــم انس ــا اراده و تصمی ــه ب ــت ک ــده  ای اس ــازمان پدی ـ س

ــد. ــود می  آی ــه وج ــی ب اهداف

ـ رابطه اعضا با سازمان برخاف خانواده، قابل تغییر یا تعویض است.

ــازمان  ــدون آن س ــته و ب ــی را داش ــش اصل ــازمان  ها نق ــع، در س ــداف و مناف ــق اه ـ تحق
بی معناســت. *مدیریــت اثربخــش و کارآمــد نقــش کلیــدی در حفــظ و بقــای ســازمان 

ــد. ــا می  کن ــا ایف ه
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ـ در ســازمان  ها تصمیم  گیری  هــا و رفتارهــا همــاره بــر اســاس قوانیــن و مقــررات و 
ــت. ــی اس ــه  دار متک ــای ریش ــا و ارزش  ه ــر باوره ــر ب کمت

فرهنــگ و ارزش  هــای کاری در ســازمان  ها ـ بــه دلیــل تعامــل بــاالی ســازمان بــا جامعــه 
ـ بــه شــدت از جامعــه متأثــر می  شــوند. بــه همیــن دلیــل در متــون علمــی نیــز، فرهنــگ 
ــرد. )ر.ک:  ــرار می  گی ــث ق ــورد بح ــی م ــگ اجتماع ــا فرهن ــط ب ــاره مرتب ــازمانی هم س

).46 )2-1( 13 ,1983 ,Hofestid, Greet

ــل  ــران قاب ــر از صاحب  نظ ــرض زی ــه ف ــازمان، س ــاد س ــدی ابع ــرای طبقه  بن ــه ب ــم رفت روی ه

ــت: ــی اس بررس
ــازمانی؛ 3.  ــق س ــا تعل ــش ی ــازمانی؛ 2. گرای ــش س ــور ]1. بین ــرد مح ــوی ف ــف( الگ ال

ــازمانی[ ــار س رفت

ــا و  ــازمانی 3. رفتاره ــای س ــی 2. ارزش  ه ــات اساس ــی ]1. مفروض ــل درخت ب( تمثی
ــاهده[ ــل مش ــای قاب نماده

ــازمان 3.  ــی س ــای فرهنگ ــی 2. پذیره  ه ــای فرهنگ ــر ]1. پذیره  ه ــه نگ ــوی جامع ج( الگ
ــازمان[ ــادی س ــای اقتص پذیره  ه

بــا توجــه بــه توضیحــات یــاد شــده، نــگاه فــرد محــور بــه فرهنــگ ســازمانی )گزینــه اول( نمــی 

ــدگاه  ــه دی ــز گرچ ــی نی ــل درخت ــد. تمثی ــازمانی باش ــگ س ــرای فرهن ــی ب ــر خوب ــد نمایان  گ توان

صحیحــی اســت؛ )Jossey-Bass,1992,p17( امــا همان  طــور کــه گفتــه شــد ایــن گونــه الگو  هــا 

بــرای ســنجش و اندازه  گیــری فرهنــگ – کــه بایــد بــر طبقه  بنــدی جنبه  هــای 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.

ــه  ــد طبق ــان می  ده ــران نش ــای صاحب  نظ ــده و دیدگاه  ه ــاد ش ــای ی ــر ویژگی  ه ــروری ب م

بنــدی فرهنــگ ســازمان مشــابه ابعــاد ســه  گانه فرهنــگ جامعــه؛ یعنــی پذیره  هــای1 سیاســی، 

ــی  ــای سیاس ــادل پذیره  ه ــدی مع ــن طبقه  بن ــت. در ای ــب  تر اس ــادی مناس ــی و اقتص فرهنگ

جامعــه را در ســطح ســازمان، می  تــوان »نفــوذ و تــوان مدیریتــی ســازمان«؛ یعنــی توانایــی 

ــت و  ــزان رضای ــد می ــاخص  هایی مانن ــا ش ــه ب ــت ک ــازمان دانس ــوی س ــاد از س ــب اعتم جل

ــان –در  ــاد کارکن ــارکت و اعتم ــب مش ــزان جل ــرون و می ــازمان  در بی ــتریان س ــاد مش اعتم

1 . پذیــره بــه معنــای امــور فرهنگــی کــه مــورد پذیــرش و عمــل قــرار گرفته  انــد بــه کار مــی  رود. )امــور پذیرفتــه 
شــده و نهادینــه شــده(
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ــات  ــزان تخلف ــا می ــوان ب ــی آن را می  ت ــاخص  های منف ــت و ش ــری اس ــل اندازه  گی درون قاب

ســازمان  ها اندازه  گیــری کــرد.

قابــل یــادآوری اســت جلــب رضایــت مشــتری )مشــتری مــداری(، مشــارکت کارکنــان )فرهنــگ اعتمــاد 

بــه کارکنــان و تفویــض اختیــار بــه آن  هــا( و مســئولیت اجتماعــی ســازمان )رعایــت انتظــارات و قواعــد اجتماعــی( 

ــت.  ــده اس ــناخته ش ــازمانی ش ــی س ــرای تعال ــی ب ــای بین  الملل ــن ماک  ه ــه مهم  تری از جمل

)17 -15 ،1387 ،»EFQM« بنیــاد اروپایــی مدیریــت کیفیــت(

ــه  ــازمان  ها ب ــام س ــزان "اهتم ــوان می ــازمان را می  ت ــطح س ــی در س ــای فرهنگ ــن پذیره  ه هم  چنی

دانش  هــا و معنویــت ســازمانی" دانســت کــه بــه شــکل پژوهش  هــا و آموزش  هــای ســازمانی و 

تبلیغــات مثبــت جلــوه می  کنــد و از روش بــرآورد درصــد بودجه  هــای اختصــاص یافتــه بــه ایــن 

ــزان  ــد می ــاخص  هایی مانن ــا ش ــوان ب ــی آن را می  ت ــای منف ــت و جنبه  ه ــرآورد اس ــل ب ــور قاب ام

ــرار داد. اســتفاده ســازمان  ها از کارشناســان و لیســانس  های خارجــی مــورد ســنجش ق

و در آخــر، فرهنــگ اقتصــادی در ســازمان را می  تــوان در "نحــوه ســلوک و اســتفاده از مقــدورات 

ــه از  ــتفاده بهین ــد اس ــاخص  هایی مانن ــا ش ــه ب ــت ک ــت" دانس ــط زیس ــز محی ــازمانی و نی س

امکانــات )بهــره  وری ســازمانی( همچــون شــاخص مثبــت و میــزان 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
ــادآور  ــی را ی ــای گوناگون ــون کارکرده ــو و تلویزی ــانه  های رادی ــرای رس ــاره ب ــران هم صاحب  نظ

ــن  ــی ای ــئولیت اصل ــش و مس ــوص نق ــا در خص ــکارد، 1388: 454(؛ ام ــورین و تان ــک س ــوند )ن می  ش

ــت. ــرح اس ــی مط ــدگاه کل ــانه )صــدا و ســیما(، دو دی رس

ــت آن،  ــر ماهی ــا ب ــانه را بن ــن رس ــی ای ــئولیت اصل ــش و مس ــج، نق ــای   رای ــی از دیدگاه  ه یک

ــدگاه ماهیــت  ــن دی ــد. ای ــح دانســته و ســایر نقش  هــا را فرعــی می  دان ایجــاد ســرگرمی و تفری

انســان را موجــودی لذت  گــرا و رفاه  طلــب می  دانــد کــه در دوران مــدرن بیــش از پیــش 

ــانه  هایی  ــض رس ــی مح ــی لذت  گرای ــتراتژی یعن ــن اس ــت. ای ــذت اس ــرگرمی و ل ــد س نیازمن

اســت کــه در نظــام ســرمایه محــور منافــع مــادی و مبالــغ هنگفتــی پــول را دنبــال می  کننــد. 

)Philip Rayner. Peter wall, 2004.pp. 11 ن ک(

چنیــن رویکــردی بــه دلیــل بهره  گیــری از انــواع جذابیت  هــای مــادی ماننــد ســکس، خشــونت، 
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ــت. )ر.ک:  ــته اس ــال داش ــه دنب ــی را ب ــادهای اخاق ــای و فس ــترش ناهنجاری  ه ــان و... گس هیج

 »فرهنگ  ســنجی« بــرای 
ً
دفلــور 1383، 231- 232(. طبیعــی اســت کــه مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه، اساســا

شــناخت و تعالــی فرهنــگ، بایســتگی نــدارد.

امــا دیــدگاه دیگــر مســئولیت و رســالت رســانه را تنهــا بــه تفریــح و ســرگرمی محــدود نمی  کنــد؛ 

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

6، ص 399(، از رســانه انتظــار دارد. در ایــن دیــدگاه اســتراتژی اصلــی رســانه بــه جــای لذت  گرایــی، 

"تکامل  گرایــی" اســت. )ســلیمی، 1390( ایــن دیــدگاه کــه بــا مأموریــت صــدا و ســیمای جمهــوری 
ــه  ــروری؛ بلک ــا ض ــه تنه ــنجی ن ــازگاری دارد. )ر.ک: افــق رســانه( فرهنگ  س ــز س ــران نی ــامی ای اس

ــرای سیاســت  گذاری و برنامه  ســازی اســت چــرا کــه ســاختن برنامه  هــای  ــه  ای اساســی ب مقدم

مفیــد و جــذاب در ایــن راســتا، در گــرو شــناخت وضعیــت فرهنــگ عمومــی نیازهــای حقیقــی 

مخاطبــان و نیــز شــناخت جریانــات و چالش  هــای فرهنگــی اســت.

اما در نحوه به  کارگیری الگوی عام فرهنگ سنجی سه نکته حائز اهمیت است:

ــکار  ــگ و اف ــره فرهن ــی پیک ــا تمام ــده ب ــاد ش ــای ی ــل کارکرده ــه دلی ــی ب ــانه مل ــه رس اول آنک

ــون،  ــار گوناگ ــم از اقش ــان اع ــه مخاطب ــا هم ــانه ب ــن رس ــه ای ــر و کار دارد؛ دوم آنک ــی س عموم

خانواده  هــا ســازمان  ها در ارتبــاط اســت.

ســوم آنکــه اگــر در یــک نظــام اجتماعــی، الگوهــای مختلفــی توســط دســتگاه  های فرهنگــی بــه 

کار گرفتــه شــوند، نتیجــه  ای جــز تشــتت نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن، بایــد الگــو و شــاخص  های 

ــرای همــه نهادهــای فرهنگــی )از جملــه صــدا و ســیما( واحــد باشــد و در صــورت  عــام فرهنگــی ب

تفــاوت، بایســتی ایــن تفاوت  هــا در طــول یکدیگــر باشــند.

شایســته اســت رســانه ملــی عــاوه بــر مــدل عــام فرهنــگ، بنــا بــر اقتضــای کار خویــش کــه 

ــری را  ــای خاص  ت ــل و پارامتره ــی دارد، عوام ــت خاص ــان در آن اهمی ــذب مخاطب ــئله ج مس

ــا شــناخت حساســیت  ها و ســایق اقشــار  ــه آنه ــد کــه از جمل ــل شناســایی کن ــه تفصی ــز ب نی

ــا و  ــق جمعیت  ه ــیت  ها و عای ــز حساس ــان و ...( و نی ــان، جوان ــان )کــودکان، نوجوان ــون مخاطب گوناگ

اقلیت  هــای 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، برنامه  ســازی بــرای کــودکان و نوجوانــان بــا برنامــه 

هــای بزرگســاالن و ســایر اقشــار جامعــه از نظــر قالــب و محتــوا بایســتی مناســب باشــد.
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عــاوه بــر آن بایســتی عملکــرد ســایر رســانه  ها به  ویــژه رســانه  های رقیــب ماننــد شــبکه  های ماهــواره 

ای و اینترنتــی را همــواره رصــد و تحلیــل کــرده و در برنامه  ریزی  هــای خویــش دخالــت دهــد.

ــام  ــوی ع ــه الگ ــر پای ــنجی، ب ــت فرهنگ  س ــا فرص ــکان و ی ــه ام ــی ک ــا مواقع ــوارد ی ــه در م البت

ــز وجــود دارد و آن اینکــه ســنجش فرهنــگ  ــری نی ــرای رســانه وجــود نداشــته باشــد راه میان  ب ب

ــادآوری اســت نظر  ســنجی  ــل ی ــرد محــور و از راه »نظرســنجی« انجــام شــود. قاب ــا الگــوی ف ب

بــا الگــوی فــرد محــور می  توانــد از راه نمونه  گیــری   بــا روش  هــای علمــی از اقشــار مختلــف – بــا 

ســهولت بیشــتر نســبت بــه قبــل انجــام شــود کــه نتایجــی بــا دقــت کمتــر بــه دســت می  دهــد. 

الگــوی فــرد محــور بــرای فرهنــگ ســنجی در ســطح کان و خــرد بــه ترتیــب زیــر اســت کــه 

توضیــح آن در روش جزءنگــر گذشــت:

جدول 6 : الگوی فرهنگ  سنجی فرد محور در سطح کالن برای رسانه

              ابعاد کان جامعهمؤلفه  های فرهنگ

اقتصادفرهنگسیاست

بینش  های اقتصادی افرادبینش  های فرهنگی افرادبینش  های سیاسی افرادبینش  ها )دانش  ها(

گرایش  های اقتصادی افرادگرایش  های فرهنگی افرادگرایش  های سیاسی افرادگرایش  ها )تعلقات(

منش  ها )رفتارها و 

عادات(
منش  های اقتصادی افرادمنش  های فرهنگی افرادمنش  های سیاسی افراد

ــن  ــده بدی ــاره ش ــر اش ــه پیش  ت ــور چنان  ک ــرد مح ــنجی ف ــدل فرهنگ  س ــز م ــرد نی ــطح خ در س

صــورت خواهــد بــود:
جدول 7: الگوی کلی فرهنگ  سنجی فرد محور در سطح خرد برای رسانه

سازمانیخانوادگیفردیمؤلفه  های فرهنگ

بینش  ها و دانش  ها
بینش  ها و دانش  های 

فردی

بینش  ها و دانش  های 

خانوادگی
بینش  ها و دانش  های سازمانی

گرایش  ها و تعلقات سازمانیگرایش  های خانوادگیگرایش  های فردیگرایش  ها )تعلقات(

منش  ها و رفتارهای سازمانیمنش  ها و رفتارهای خانوادگیمنش  های فردیمنش  ها )رفتارها(



55 اهنوسی مط وگ از  اوم  شج س یا ا وم فرهنگی ح مبای گلی

55

پیداســت کــه مخاطبــان ذکــر شــده در الگــوی بــاال، کلــی هســتند و در صــورت بــه   کارگیــری 

ــتی از  ــردی، بایس ــش ف ــش و دان ــنجش بین ــت س ــه جه ــرای نمون ــوند، ب ــل ش ــد مفص می  توانن

ــب  ــا تناس ــان و مــردان -( ب ــا بزرگســاالن و کهنســاالن – اعــم از زن ــان ی ــان، جوان ــد نوجوان ــف )مانن ــار مختل اقش

ــود. ــری ش نمونه  گی

ــاد شــده را مــی  گفتنــی اســت شــاخص  های قابــل اســتفاده بــرای هــر یــک از مؤلفه  هــای ی

ــت  ــه جه ــه ب ــرد ک ــن ک ــام تدوی ــوی ع ــده در الگ ــان ش ــاخص  های بی ــک ش ــه کم ــوان ب ت

ــود. ــودداری می  ش ــا خ ــادآوری آنه ــاب کام از ی ــری از اطن جلوگی

جمع  بندی و نتیجه  گیری
بطــور کلــی، شــناخت دقیــق از وضعیــت فرهنگــی جامعــه مســتلزم نظامــی جامــع از شــاخص 

ــر  ــا از فرهنــگ و مقــدم ب هــای فرهنگــی اســت کــه در طراحــی آن بایســتی تعریــف و تفســیر م

آن نحــوه نگــرش مــا بــه انســان، جامعــه و جهــان مدنظــر قــرار گیــرد. نکتــه دیگــر کاربــرد روش 

مناســب در الگوســازی اســت کــه بــا توجــه بــه پیچیدگی  هــای فرهنــگ، روش نظام  گــرا مناســب 

دیــده شــد. مبتنــی بــر ایــن روش، مســائل و موضوعــات فرهنگــی مســتعد تقســیم بــه ابعــاد، اجــزاء 

ــد  ــوده و نیازمن ــا دیگــری متفــاوت ب ــه طــوری   کــه ویژگی  هــای هــر ســطح ب و ســطوح اســت. ب

شــناخت علیحــده اســت.

از آنجــا کــه فرهنــگ همچــون وصفــی از اوصــاف جامعــه، بــه باورهــا، نگرش  هــا و رفتارهــای 

انســانی محــدود نشــده؛ بلکــه تــا روابــط، ســاختارها و مصنوعــات مــادی امتــداد می  یابــد، در 

ــر امــور،  کــه قســمت اصلــی فرهنــگ محســوب  شــناخت کامــل فرهنــگ بایســتی عــاوه ب

ــرار داد. ــنجش ق ــورد س ــی را م ــدورات فرهنگ ــز مق ــا و نی ــوند – فعالیت  ه می  ش

 در ایــن مقالــه الگویــی بــرای طبقه  بنــدی ایــن امــور در ســه ســطح توســعه، کان و خــرد )افــراد، 

خانواده  هــا و ســازمان  ها( پیشــنهاد شــد کــه هــر ســطح یــا قســمت عــاوه بــر تفــاوت، دارای مؤلفــه 

هــای هماهنــگ و شــاخص  های مناســب خــود اســت. البتــه بــرای دقــت بیشــتر، ایــن الگــو در 

هــر ســطح قابلیــت انقســام بــه اجــزاء خردتــر را داراســت. بــرای نمونــه فرهنــگ افــراد می  توانــد 

بــه فرهنــگ کــودکان، نوجوانــان، جوانــان و ... تقســیم شــود.

ــی  ــات فرهنگ ــار و جریان ــه اقش ــا هم ــاط ب ــل ارتب ــه دلی ــیما( ب ــدا و س ــازمان ص ــی )س ــانه مل رس

ــد از  ــکان، می  توان ــت و ام ــود فرص ــا در نب ــت؛ ام ــنجی اس ــام فرهنگ  س ــوی ع ــد الگ نیازمن
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ــد. ــتفاده کن ــنجی اس ــور و از روش نظرس ــرد مح ــوی ف الگ

عــاوه بــر آن رســانه صــدا و ســیما بایســتی پارامترهــای دیگــری را ماننــد ســایق و حساســیت 

ــی  ــب را بخوب ــمن و رقی ــانه  های دش ــیوه  های رس ــز ش ــان و نی ــون مخاطب ــواع گوناگ ــای ان ه

ــان  ــح آن ــا مصال ــب ب ــذاب و متناس ــد، ج ــای مفی ــد برنامه  ه ــا بتوان ــرده ت ــل ک ــناخته و تحلی ش

ارائــه کنــد.

ــز  ــی نی ــدورات فرهنگ ــا و مق ــدی فعالیت  ه ــنجی طبقه  بن ــوی فرهنگ  س ــدن الگ ــل ش ــرای کام ب
می  بایســت کــه ایــن دو بایســتی بــه تبــع الگــوی امــور طراحــی شــود.1

1 . الگــوی کامــل در پایان  نامــه  ای بــا عنــوان »طراحــی الگــوی مطلــوب شــاخص  های 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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آرون، ریمون )1370(. مراحل اساســی اندیشه در جامعه  شناســی، ترجمه باقر پرهام، )بی جا(: انتشارات  -

آموزش انقاب اسامی.

آریسپه، لوردس و دیگران. )1381(. تنــوع فرهنگی، تضاد و تکثرگرایــی. در کتاب گزارش جهانی فرهنگ  -

2000 تهران. کمیسیون ملی یونسکو در ایران، انتشار مرکز بین  المللی گفتگوی تمدن ها.

استوری، جان )1386(. مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. ترجمه حسین پاینده. تهران: نشر آگه. -

اسامی ندوشن، محمدعلی )1371(. فرهنگ و شبه فرهنگ. تهران: یزدان. -

ــگ. ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر  - ــه فرهن ــت در پهن اشنایدر، سوزان )بی تا(، مدیری

فرهنگی. پژوهش  های 

آشوری، داریوش )1384(. تعریف  ها و مفهوم فرهنگ. تهران: آگه. -

آشوری، داریوش. )1381(. »شرق و غرب«، در مجموعه مقاالت، مســائل و چشــم  اندازهای فرهنــگ.  -

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی.

اعزازی، شهدا )1389(، جامعه  شناسی خانواده. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. -

الیاده، میرچا، )1389(، دین پژوهی، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، پژوهشگاه علوم انسانی. -

الیوت، تی اس. )1369(، درباره فرهنگ. ترجمه حمید شاهرخ. تهران: مرکز. -

اینگلهارت، رونالد. )1383(، تحــول فرهنگــی در جامعــه پیشــرفته صنعتــی. ترجمه مریم وتر. تهران:  -

روزنه.

بشیریه، حسین )1379(. نظریه  های فرهنگی در قرن بیستم. تهران: موسسه فرهنگی آینده  پویان. -

برنزوبکر )1371(، تاریخ اندیشه اجتماعی، جواد یوسفیان، ج 2، تهران: امیر کبیر. -

بصراوی، زهرا )بی تا(، طــرح تدویــن شــاخص  های فرهنگــی و اســالم. جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید  -

بهشتی.

بنت، ویلیام جی )1381(، شــاخص  های فرهنگــی ایاالت متحده آمریــکا. ترجمه فاطمه فراهانی. تهران:  -

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت )EFQM(، تعالــی ســازمان  ها، الگــوی تعالــی بنیــاد اروپایــی مدیریــت  -

کیفیت EFQM« ترجمه محمدرضا گرامی، حمیدرضا نورعلیزاده، تهران، انتشارات سرآمد، 1387، صص 
.)17 -15

بهرام پور، شعبان  علی )1382(، فناوری  های نوین ارتباطی و چالش  های فرهنگی ایران. -

پترسون هالند، ماتیو و اسمیت، کاری آر )1381(، کاربــرد فــن  آوری اطالعاتــی در حفاظــت و پایــداری  -
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میــراث فرهنگــی: جامعه دیجیتالی. در کتاب گزارش جهانی فرهنگ 2000.
پستمن، نیل )بی تا(، زندگی در عیش مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی. -

ــاری  - ــه آم ــی، مجموع ــاخص  های فرهنگ پور غفاری، آزاده و پور حسن شریف، حسین )1389(، ش

فرهنــگ و هنــر، )وضعیت کتاب و کتاب  خوانی در سال  های 1381 تا 1387( وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی.

پهلوان، چنگیز )1378(، فرهنگ شناسی. تهران: قطره. -

پیروزمند، علیرضا )1389(، مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی، قم: فجر والیت. -

تراسبی، دیوید )1382(، اقتصاد و فرهنگ. ترجمه کاظم فرهادی، تهران: نی. -

جعفری تبریزی، محمدتقی )1379(. فرهنــگ پیــرو، فرهنــگ پیشــرو، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار  -

عامه جعفری.

جوینت، پت و وارلز، ملکم )1385( مدیریــت در عرصــه فرهنگ عمومــی، مباحث و دیدگاه  ها. ترجمه  -

محمد نقی نوروزی.

حسینی الهاشمی، منیرالدین )1386(، مدل سیاست  های کالن فرهنگی. قم: فرهنگستان علوم اسامی. -

خوشگویان  فر، علیرضا )1389(، پژوهش آمیختــه  روش. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری  -

اسامی ایران.

دولو، لویی )1384(، فرهنگ فردی و فرهنگ جمعی. ترجمه عباس باقری، تهران: فران  پور. -

مایکل، دیتون )1382(، مدل  ســازی دینامیکــی سیســتم  های زیســت محیطــی، ترجمه دکتر مهدی رضوی،  -

رسام مشرفی، انتشارات جهاد دانشگاهی شریف و انتشارات علمی سازمان حفاظت محیط زیست.

دیوید، فرد.آر )بی تا(، مدیریت استراتژیک. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسانیان. -

راسل، برتراند )1340(،تاریــخ فلســفه غــرب، ج 1، فلسفه قدیم فصل نهم: اتمیست  ها، ترجمه  -

جیبی،. کتاب  های  سهامی  شرکت  تهران،  دریابندری، 

رفیع  پور، فرامرز، )1372(، کندوکاوها و پنداشته  ها، شرکت سهامی انتشار. -

روح  االمینی، محمود )1372(، زمینه فرهنگ  شناسی، تهران: عطار. -

روشه، گی )1379(، کنش اجتماعی. ترجمه هما زنجانی  زاده. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. -

گاه. - زارعی متین، حسن )1388(، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران: انتشارات آ

زورق، محمدحسن )1384(، ارتباطات و آگاهی، تهران: دانشکده صدا و سیما. -

دفلور، ملوین. ای. دنیس، اورت )1383(، شــناخت ارتبــاط جمعــی، ترجمه سیروس مرادی، انتشارات  -

دانشکده صدا و سیما.

دوپوی، گزاویه )1374(، فرهنگ و توسعه، ترجمه فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین  قلم، مرکز انتشارات  -

کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
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ساروخانی، باقر )1380(، جامعه  شناسی ارتباطات، ج 1، تهران: اطاعات. -

ساکی کو، فوکود. پار )1381(، در جســتجو شــاخص  های فرهنگ و توســعه: روش  ها و پیشنهادها، تهران  -

کمیسیون ملی یونسکو در ایران: انتشار مرکز بین  المللی گفتگوی تمدن ها.

- . سبحانی، جعفر. حسن و قبح ذاتی )1382(، قم: موسسه امام صادق

سورین، ورنر و جیمز، تانکارد )1381(، نظریه  هــای ارتبــاط جمعــی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: نشر  -

دانشگاه تهران. 

ــی، کتاب اول، تهران: سازمان  - ــوم اجتماع ــی عل ــارف تطبیق شایان  مهر، علیرضا )1377(، دایره  المع

کیهان. انتشارات 

شیبانی، ثریا )1381(، مجموعــه مقــاالت مســائل و چشــم  اندازهای فرهنــگ، تهران: وزارت فرهنگ و  -

اسامی. ارشاد 

ــزی  - ــی سیاســت  گذاری و برنامه  ری صالحی امیری، سید رضا و عظیمی دولت  آبادی، امیر )1387(، مبان

فرهنگی، تهران: پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک.
صالحی امیری، سیدرضا )1385(، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک. -

صفائی، علی، مسئولیت سازندگی )صراط(. -

عمید، حسن )1373(، فرهنگ فارسی عمید. -

فتحی، بهروز و نبوی، سید صمد، تبیین شاخص  های فرهنگی،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی. -

فردرو، محسن )1385(، مجموعه مقاالت پیرامون مدیریت فرهنگی، آسا. -

فرهنگی، علی  اکبر )1372(، ارتباطات انسانی، تهران: رسا. -

قبادی، شها )1385( سیستم داینامیک، تهران: سازمان مدیریت صنعتی. -

کریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلو )1384(، مدیریــت رفتار ســازمانی، مفاهیم، نظریه  ها، کاربردها، ترجمه  -

علی  اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، تهران: پیام پویا.

تعریف فرهنگ در کنفرانس تدابیر فرهنگی مکزیک 1982، ترجمه محمد فاضلی، 1379، 280. -

کوهن، تامس. )1369(، ساختار انقالب  های علمی. ترجمه احمد آرام، تهران: سروش. -

گارونا، پائولو. )1381(، بــه ســوی نظامــی بین  المللــی از شــاخص  ها و آمارهــای فرهنگــی، در کتاب  -

گزارش جهانی فرهنگ 2000، مرکز انتشارات یونسکو در ایران.

گیدنز، آنتونی )1374(، جامعه  شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی. -

الیا، ژمی س )1381(، نگــرش فیلیپیــن به آمــار فرهنگــی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، انتشار مرکز  -

بین  المللی گفتگوی تمدن ها.

ــکا،   راهبردهــا و کارکردهــا، اداره کل پژوهش  های  - محمدخانی، محمدرضا )1384(، رســانه  های آمری

سیما.
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مرعشی، سیدجعفر و بلیغ، وحیده، غیاث    آبادی، علی )1385(، تفکــر سیســتمی و ارزیابی کارآمدی آن.  -

تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

مریجی، شمس الله )1382(، سکوالریسم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. -

مسعودیان، سعدالله. )بی تا(. ســیری در مؤلفه  های فرهنگــی جهــان. مرکز پژوهش  های کاربردی وزارت  -

فرهنگ و ارشاد اسامی.

مصباح یزدی، محمدتقی، )1372( تهاجم فرهنگی، موسسه امام خمینی )ره(. -

مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسامی، 1368 -

مصباح یزدی، محمدتقی )1392(، رابطه علم و دین، مؤسسه   آموزشی   و پژوهشی امام خمینی )ره(. -

مطهری، مرتضی )1372(، مقدمه  ای بر جهان  بینی اسالمی )5(ـ  جامعه و تاریخ، تهران: صدرا. -

مطهری، مرتضی)بی   تا(، عدل الهی. قم: صدرا.  -

مطهری، مرتضی، مقدمه  ای بر جهان  بینی اسالمی، انسان و ایمان. -

مطهری، مرتضی )1363(، نقدی بر مارکسیسم، تهران: انتشارات صدرا، ص 112. -

معین، محمد. فرهنگ فارسی. -

مقیمی، سید محمد و دیگران، )1390(، مدیریت تطبیقی، تهران: نگاه دانش. -

موسوی خمینی، روح  الله، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، ج 6. -

نجف  بیگی، رضا )1383(، سازمان مدیریت، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسامی. -

وثوقی، منصور و نیک  خلق، علی  اکبر )1375(، مبانی جامعه  شناسی، تهران: خردمند. -

وبر، ماکس )1372( روحیه سرمایه  داری و اخالق پروتستان، غام عباس توسلی تهران: سمت. -

ویلسون، براین )1374( فرهنگ و دین ترجمه بهاءالدین خرمشاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی. -

هافستد، گرت )1387(، فرهنگ  هــا و ســازمان  ها، برنامه  ریزی ذهن، مترجمان علی  اکبر فرهنگی و اسماعیل  -

کاوسی و علی رشید ور، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

هوور استوارت. ام و نات وند بای )1388(، بازاندیشــی دربــاره رســانه، دیــن و فرهنــگ. ترجمه مسعود  -

آریایی نیا. سروش.

-----. )1379(. راهبردهــای عملــی توســعه فرهنگــی، ترجمه محمد فاضلی. تهران: تبیان، سازمان  -

علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو(.

طــرح جامــع فرهنــگ عمومــی "مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید" )1372(، تهران: اداره کل فرهنگ و  -
ارشاد اسامی استان.

»گزارش جهانی فرهنگ 2000« )1381(، تنــوع، تضــاد و تکثرگرایــی، کمیســیون ملــی یونســکو در  -

ایــران، تهران. انتشار مرکز بین  المللی گفتگوی تمدن ها.
معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی )1378(، پژوهش در فرهنگ عمومی، تهران. -
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ــی )1386(، انتشارات دبیرخانه شورای فرهنگ  - شورای فرهنگ عمومی، شــاخص  های فرهنگــی عموم

عمومی، 56.

صدا و سیما، افق رسانه. -

شورای عالی انقاب فرهنگی، نظام  نامه فرهنگی کشور، )1386/6/25 ماده 16( -

مقاالت:

خاکی قراملکی، محمدرضا )بی تا(، ضــرورت بینــش نظام  منــد در طبقه  بنــدی موضوعــات. از مقاالت  -

اولین همایش مهندسی فرهنگ.

سلیمی، محمد، )1385(، الگویــی بــرای دســتیابی به مؤلفه  هــای فرهنگــی، در مجموعه مقاالت اولین  -

همایش ملی »مهندسی فرهنگ«، ج 5، ص 159-127.

سلیمی، محمد، )بی تا( فرهنــگ، رســانه و فراینــد سکوالریزاســیون. مجموعه مقاالت همایش رسانه  -

سکوالریسم. و  تلویزیون 

سلیمی، محمد، )1385(، مدیریت پیام جهت  گیری  های سکوالریســتی و رســانه، فرهنگ و سکوالریزاسیون، در  -

مجموعه مقاالت رسانه تلویزیون و سکوالریسم. همایش سراسری اول و دوم 1386 و 1387.

سلیمی، محمد، )13...(، دیــن و مدیریــت پیــام، نگاهی به استراتژی  های فرهنگی، در مجموعه مقاالت  -

»دین و رسانه«، قم: مرکز پژوهش  های اسامی.

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، علی  اکبر، )1377(، نظری به فرهنگ، فصل  نامه فرهنگ، شماره 30. -

ــرد  - ــا رویک ــازمانی ب ــگ س ــای فرهن ــوی مؤلفه  ه ــه الگ عسکری وزیری، علی و دیگران )1393(، ارائ

اســالمی، مجله مدیریت در دانشگاه اسامی، سال اول، شماره 3.
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