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 چكيده
و برنامـه از مهم از ترين مقدمات الزم برای مـديريت و ارزيـابى دقيـق ريزی فرهنگـى، شـناخت
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ای جـدی تبـديل های فرهنگـى را بـه مسـئله های مختلف در اين زمينه، موضوع شاخص ديدگاه
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مى شاخص نقداز تجارب گذشته همراه با  در اين مقاله كه برگرفته از پژوهشى. باشد های پيشين
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 تبيين مفاهيم مقدماتى

P���1

به» شاخص« و هر چيز يا كسى است كه ويژگـى در لغت معنای بلند، ممتاز، منتخب، نماينده

و در بين هم و برگزيده باشد بارزی داشته .)1273:2و عميد،2: 1993معين،(رديفان خود ممتاز

مى امـری اسـت كـه بـه،اما دراصـطالح علمـى؛ شـاخص تـوان كميـت، كيفيـت، وسـيله آن

و تغييرات يا ثبوت يك موضوع ،شـورای فرهنـگ عمـومى(گيری كـرد اندازه را تشخيص داده

و يـا برخـى رفتارهـای) ديجيتالى(وسايلى مانند دماسنج، انواع ترازوهای فنری، رقمى.)56: 1386

و گيـری هايى است كه به ترتيب بـرای انـدازه انسانى مصاديقى روشن از شاخص حـرارت، وزن

 Britanica Encyclopedia, Index).نك(روندمىها به كار قضاوت در مورد شخصيت انسان

�2 وی�01  ��	3� ,ه ه

مىها ترين ويژگى مهم عنـوان ترتيـب ذيـل بـه توانی الزم برای يك شاخص مناسب را

.كرد

به بايستى،تناسب با موضوع؛ به اين معنا كه شاخص.1 نحوی تناسب با تغييرات موضوع

و معنادار نشان دهدبتواند تغييرتاو هماهنگى داشته  .ات موضوع را با نسبتى منظم

در،شاخص: حساسيت.2 و تغييرات موضوع از حساسيت كـافى خصلت برابربايستى ها

.نحوی كه بتواند تغييرات موضوع را با دقت مورد نياز نشان دهد برخوردار باشد به

ودپذير تاثيرزيابىارنبايد از موضوعاتى غير از موضوع مورد،شاخص: قابليت تمايز.3

بينچندريا .كردتفكيك ارزيابى از تاثير موضوع مورِدرا توان ساير تأثيراتشرايطى

از جهـات،گيـری معنـى كـه كـاربرد شـاخص بـرای انـدازه بـه ايـن: سهولت كـاربرد.4

و حتـى و زمـان زيـاد نباشـد گوناگون به آسانى ممكن بوده االمكـان مسـتلزم صـرف هزينـه

فر( .)57: 1386، هنگ عمومىشورای

و شــاخص،چنانچــه بــرای ابعــاد مختلــف موضــوع: بنــدی قابليــت جمــع.5 های متعــدد

و ضـريب داده شـوند كـه گونـهبهىها بايسـت اين شاخص،گوناگونى طرح شود ای تعريـف
 
1 .Index  
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،موضـوع بندی به وحدت رسانيد تا عالوه بر سـنجش ابعـاد گونـاگوِن ها را با جمع بتوان آن

عمال ضرائب متفاوت بـرای نمـراتاِ.نظر كرد رد كليت آن نيز به درستى اظهاربتوان در مو

. ها مثال خوبى برای اين ويژگى است ورودی دانشگاه آزمونِ دروس گوناگون در 

2�و اه��3    ه, !"ه��6 5"ورت

به شاخص و ارزيابى فرهنگى برایعنوان ابزارهاي های فرهنگى جامعـه، جـارِی سنجش

:استاهميت شايستهر از جهات زي

،گـذاری پيچيدگى امور فرهنگى اجتمـاعى، هرگونـه سياسـتو با توجه به گستردگى-

و تعالى امور فرهنگى، نيازمند شاخص برنامه ارزيـابىوى برای شناختيها ريزی برای بهبود

از دقيق و تخمـين گونـههبـ؛وضع موجود اسـت علمى هـای ای كـه ايـن شـناخت، از حـدس

. ناسان فراتر رودشخصى كارش

و ادبيات مشتركى،های فرهنگى شاخص- و تفاهم رسانى، تبادل برای اطالعرا زبان نظر

. سازد در زمينه مسائل فرهنگى فراهم مى

و نامحســوس- و تحــوالت فرهنگــى باعــث در بســياری مــوارد، تــدريجى بودن تغييــر

كارگيری امـا بـه.هـان بمانـدپن نظـرانو حتـى صـاحب والنئمسـاز ديـد تا جرياناتشود مى

مى شاخص .كند های دقيق از اين امر جلوگيری

��Q  � �-	 

كه همان و تلقـى بينى جهانگونه و نيـز آرمـان متفـاوتهـای هـا و انسـان و هـا از جامعـه

و توصيفاو،یهاآل ايده به های تحليل ها مىمربوط مبـانى اين،دنده فرهنگ را تحت تأثير قرار

ش و اولويت اخصدر تعيين در ايـن گفتـار چنـد. سـزايى دارد بـه تـأثير نيز بندی آنها های فرهنگى

مىو معارف بينى اصل بنيانى را از منظر جهان مى اسالمى يـادآور توانـد مبنـای خـوبى شـويم كـه

و برای  و مقدمه بررسى شاخصنقد به های موجود .مطلوب باشد های شاخص ای برای نيل

� ��و ارزشو �5 ارزشو�	د 7ی6ه� � ��و   "ا, �	ب

و و ضـد از مبانى مهم در ارزيابى امور فرهنگى اجتماعى، پايگاه تعيين خوب بد، ارزش
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و و اساســا حــق و اومانيســتى، كــه بــا تكيــه بــر. باطــل اســت ارزش بــرخالف مبــانى مــادی

و گرايش و ثابـت را مـورد گرايى، ارزش يا نسبى های پلوراليستى و حقايق فراگير ترديـد ها

گونـه اين،نگـرش اسـالمى، در)129: 1374ويلسـون؛27: 1382مريجـى،(دهنـد اساسى قـرار مى

و ارزش و باثبات بازگشت حقايق در،ايـن پايگـاه ثابـت. نمايـد مـىها به پايگاهى مستحكم

و جامع همه كماالتو صـفات نيكـو ناپذير نهايت همان وجود زوال خداوند است كه حق مطلق

و ارزش استو سرچشمه و گريـز از بـدیو دليل تمايل بشر نيز بـه خوبى هر خوبى ها، همـان هـا

و بـا خلقـت وی سرشـتهوی هايى است كه از روح الهى ويژگى و30:روم(اسـت نشـات گرفتـه

نشـأت از همـان حقـايق جاويـدان،نيـز قالـب ديـندر خداوندو تعاليمتا دستور.)29:حجر

و تكامل همين گرايششكوفاساز برایو گيرد مى .هاست های فطری يا درونى انسانی

و يا قبيح پس حق يا باطل و ارزش يـا ضـد ارزش بودن، زيبا امـری نـه،بـودن هـر چيـز بودن

و و ويژگى،قراردادی فرضى  هـای آن بسـتگى دارد بلكه امری حقيقى است كه بـه ماهيـت

و اسـتوار، بـدون پـذيرش پايگـاهى طور كلى،به.)1382:15،سـبحانى( مفـاهيمى چنـين ثابـت

های اعتقـاد بـه چنـين پايگـاهى، طراحـى الگـويى اسـتوار از شـاخص؛د شـدنـمعنـا خواه بى

و آن مى را از افتادن در دام نسبى فرهنگى را ممكن و ترديدهای واهى نجات . دهد گرايى

د و�	د, ا)�ن�� ا

مى با ن نتيجـه گرفـت كـه انسـان تـوا مطالعه نظرات انديشمندان اسـالمى در ايـن مـورد،

بُ و احساسات(عد اصلى شامل؛ قلب دارای سه و(، ذهـن)محل بروز عواطف مركـز انديشـه

كه شهيد مطهـری در ضـمن بيـان چنان. است) محل بروز رفتارهای عينى(و جسم) تفكرات

رابطـه بايد توجه داشت.)315:تابىمطهری،(ندكن مراتب تسليم انسان، به اين سه بعد اشاره مى

و بر هم تـأثير مـى :رومسـوره(گذارنـد اين سه بعد از وجود انسان، در تعامل با يكديگر بوده

و اختيار است كه به توانايى انسان،اما در نهايت)10 و سـاختار مـى،اين اراده بخشـد جهـت

.)17و16: شورای فرهنگ عمومى(

:��و � 
� !"د ا;

های فرهنگى، نحوه نگـرش بـه جايگـاه شاخصكه توضيح خواهيم داد در طراحى چنان
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و ارتباط آن دو و جامعه به طور كلى در بحث اصالت فـرد يـا جامعـه سـه.اهميت داردفرد

.ديدگاه عمده مطرح است

مى كه قائل است كه فقـط افـراد هسـتند كـه مـى: اصالت فرد: اول و عمـل و انديشـند كننـد

ن و نقش خاصى .)1367:54،صباح يزدیم(دارد جامعه به خودی خود هيچ واقعيت

و در نقطه مقابل اصالت فرد، جامعه: اصالت جامعه: دوم گرايان بر اين باورند كه تمام افكـار

و تصميم مى احساسات ،سـوزنچى(دهـد های افراد تحت تأثير بلكه تابع شرايط اجتمـاعى رخ

1385:42(.

و جامعه: سوم مىها بررسى: اصالت فرد دو نشان ديدگاه قبـل بـا اشـكاالتى اساسـى دهد كه

و توانـد نقـش افـراد خصوصـاً نمى،شوند؛ مثال اصالت جمـع روبرو مى نخبگـان را در تغييـر

و اصالت فرد نيز نمى و تاثيرتواند تحول جامعه تحليل نمايد چشـمگير جامعـه را در تكـوين

و رفتار افراد تفسير گيری عقايد، انديشه جهت تى اذعان كرد رابطه فـرد بايس،بنابراين. كندها

هم فرد،نگرشاينبا. در طول هم قرار دارند،اين دو هويتوو جامعه نوعى تركيب است

و اصالت دارند  حل مسـئله اصـالت،در اين نگاه) 27-1372:26،مطهری(و هم جامعه واقعيت

و اصالت جامعه در واقع مصداقى از  و كثـرت در عـي نگرشِ فرد ن وحـدت در عـين كثـرت

. وحدت است

و روايات اسالمى نيز مويد نظر سوم است كه عالوه بر افراد برای امـت هـا متون قرآن كريم

و سرنوشت قائل است و34:، اعـراف28:، جاثيـه5:غـافر های سـوره(و اقوام نيز هويت، مسئوليت

.)108:انعام

:��و �	ا�# � د�� ا

ــرده ــيم ك ــاگويى تقس ــای گون ــه را از زواي ــد جامع ــر سياســت. ان ــا از منظ و ام ــذاری گ

مى برنامه و تكامـل هـر جامعـه در گـرو اصـالح:توان گفت ريزی، در سطح كالن، اصـالح

از» امور جامعه« و اصـالح امـور جامعـه نيـز يعنى وضعيت موضوعات جـاری جامعـه اسـت

مىها های ارادی انسان يعنى تالش مناسب» های فعاليت«طريق انجام  گيـرد كـه ايـن صورت

بر فعاليت و مقدورات«ها نيز با تكيه مى) انسانى يا مادی(» امكانات ايـناز. شود جامعه انجام

مى نيز ديدگاه، فرهنگ جامعه .گردد شامل سه بخش عمده ذيل
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وها در انسانتجلى فرهنگ كه1»امور فرهنگى«-  جوهرc اصلى فرهنـگ محسـوب ست

و رفتارهاست ها، ارزش مشتمل بر بينشو شده .ها

مى معنای تالش به2»های فرهنگى فعاليت«- .شوند هايى كه باعث تغيير در امور فرهنگى

مى معنای همه توانايى به3»مقدورات فرهنكى«- و انسانى كه خدمتدر تواند های مادی

.)1394، سليمى( گيرد های فرهنگى قرار فعاليت

P��� �!د ��ر���	 �ه;��� ه�� 

شا دليل نوپا به و عميـق را نمى های فرهنگى، پيشينهخصبودن بحث در ای گسـترده تـوان

و نيـز كيفيـت های مطرح اين حوزه، شاهد بود، اما بررسى شاخص شده، از جهـت انـواع آن

و انسجام الگويى آنها، تجربياتى ارزش طبقه های فرهنگـى مند را برای طراحى شاخص بندی

.كند مطلوب فراهم مى

رج =>	ر� �7>��: در 
:اند شده در خارج از كشور در اين زمينه، بدين شرح های انجام ترين تالش مهم

R?ا (P��� �C( ی� �ه;��� ه�� 

2�  ���'- ه

هـا ارائـه كـرد كـه هايى را برای ارزيابى فرهنگ شاخص 1980سازمان يونسكو در سال

در سازی بين نامۀ استاندارد ضمن قطع  بلگـراد، المللى آمارهـای مربـوط بـه مخـارج عمـومى

و شامل فهرستى از ده مقولۀ ذيل بود  :)1374،دوپوی(تصويب شده

و انتشـارات«،»ميراث فرهنگى« هنرهـای«،»هنرهـای نمايشـى«،»موسـيقى«،»مطبوعـات

«تجسمى و عكاسـى» و فرهنگـى فعاليت«،»هـای راديـويى برنامـه«،»سـينما ،»هـای اجتمـاعى

و بازی« و محيط زيست«،»ها ورزش .» طبيعت

1. Cultural affair 

2. Cultural facilities 

3. Cultural activities 
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و كامـل 1999اين سـازمان در سـال را تـری از شـاخص مجموعـۀ جديـد های فرهنگـى

و تحــت .)1381،يونســكو:ك.ر(منتشــر كــرد ۲۰۰۰گــزارش جهــان0 فرهنــگ عنــوان تــدوين

مى شاخص و در مجموع، سى عنوان كلى را شامل ايـن. شود های مذكور شش بخش عمده

:اوين، به ترتيب ذيل استعن

��
�و رو) !  �ه, !"ه��6ه
و كتب؛ روزنامه.1 و نشريات فرهنگى خانه كتاب.2 ها و تلو.3؛ ها و.4؛ زيـونيراديـو سـينما

.شده موسيقى ضبط.5؛ فيلم

و ر$	م !"ه��6  ��"اث
هـای جشـنواره.9؛ هـای ملـى جشـنواره.8؛ عمـده/ مذاهب چيـره.7؛ های چيره زبان.6

و مذهبى ف مكان.10؛ مردمى هـای طبيعـى مكان.11؛ رهنگى با بيشترين بازديدكنندگانهای

. های ميراث جهانى مكان.12؛ با بيشترين بازديدكنندگان

�: -A	ی@( ه =�	ا)��	نوه
و فرهنـگ يونسـكو. 13 هـای حقـوق بشـر كنوانسـيون.14؛)1999(1قراردادهای كـار

حسـب توزيع تجارت فرهنگى بـر.16؛ روندهای تجارت فرهنگى.15؛)1999(سازمان ملل 

فنـاوری.20؛ ارتباطـات.19؛ المللى گردشگری بين.18؛ جريانات گردشگری.17؛ نوع آن

. نوين ارتباطى

:3�"- ه
و كتاب فهرست ترجمه. 21 .23هـای زبـان مبـدأ؛ ترجمـه.22؛ زبـان خـارجى هـا بـه ها

آن نويسندگانى كه بيشترين ترجمه .ام شده استها انج ها از آثار

!� !"ه��6� 
و بهداشـت جمعيـت.27آموزش ثانويه در خارج از كشـور؛.25؛ آموزش. 24 ؛ شناسـى

1. LIO 
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و تنوع زيستى.30؛ امنيت اجتماعى.29؛)فرهنگ اقتصادی(اقتصادی. 28 1. محيط زيست

و =ر="ده, �B'�ت���زاا

فع اين شاخص- و مصـاديقى از و مقـدورات فرهنگـى اليتها غالباً ناظر بـر مقـوالت هـا

و اكثـراً است كه غالبا شناخته و محسـوس بـوده و ارائـه قابـل انـدازه سـهولت بـه شده گيـری

.است آماری

و ها، كتاب روزنامه(شده طرح های شاخص- و تلويزيون، سينما جنبـه اكثراً ...) ها، راديو

و اندازه مى عمومى داشته و پويايى،از موضوعات خردتواند بيش گيری آنها در يك جامعه

. دهد فرهنگ را نشانتحوالت

��$و )ر$ی� = ه ه

ماننـد انتشـار(هـای فرهنگـى غالبـا فعاليتها شـاخصايـن غفلت از امور فرهنگى؛ در-

و، روزنامه كتب امـا بسـياری از امـور گرفتـه فرهنگى مورد توجه مقدوراِتو نيز ...) ها، فيلم

امـور مثبتـى.دارند، مطرح نشـده اسـت تری اهميت اساسى- ماهيت انسانى دليل كه به- فرهنگى 

و فداكاری كمك:مانند و گاه های اجتماعى، حضور در عبادت ها  امـور ها، ازدواج، صـله ارحـام،

و انواع جرائم،: مانندمنفى نها اين شاخصدر... اعتياد، فسادهای اخالقى .اند شدهلحاظ

های فرهنگـى يونسـكو طرح در مـورد شـاخص ين ويژگى قابلتر تكيه بر كميت؛ مهم-

ــرف،)2000و 1980( ــاه ص ــدماً نگ و ع ــوالت فرهنگــى ــه مق ــى ب و كم ــت، ــه كيفي ــه ب توج

.ها است گيری جهت

و فعاليت  گرچه حائز اهميت... هايى مانند توليد فيلم، كتاب، موسيقى، تجارت فرهنگى،

بهآنهاى ند، اما افزايش كمّ هست و تعالى فرهنگـى نيسـت، حتـى شـواهدم لزوماً عنای پيشرفت

كه نشان مى و ناهنجـاری هـا، آسـيب ناصـحيح ايـن فعاليت انجامدهد راای هـای گسـترده ها

و اورت(اند موجب گرديده .)240- 1383:225،دفلور

ا برای ارزيابى هر.1 مى مشخص های شاخصازهاينيك از ها بـا شود؛ مثًال وضعيت كتاب وروزنامه تری استفاده
و تعداد عنوان ازو تيـراژ آنهـاو شـده يا ترجمههای چاپ و سـينما وهشـد هـای توليـد طريـق تعـداد فـيلم فـيلم

مى ...های نمايشو سالن .شود محاسبه
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،های فرهنگى يونسكو كه بيشتر ناظر بـر اقتصـاِد فرهنـگ اسـت شاخص كارگيریبهلذا

ث راروكشورهای از فعاليت كه در انجام- مند و مصرف كاالهای فرهنگى، هايى مانند توليد

و كشورهای توسعه،بيشتر برخوردارندىياتوان از در مرتبه باالتری از پيشرفت فرهنگى نيافته

و غنـى ولو با فرهنگو ارزش-نظر اقتصادی را  تـری قـرار در مرتبـه پـايين-تـر های اصيل

.دهد مى

و،های يادشـده گونه كه پيداست شـاخص مندنبودن؛ همان نظام- فاقـد الگـويى منطقـى

مى ای را بـه اطالعـات پراكنـده آنهادر نتيجه، كاربرد. است منسجم دهـد كـه امكـان دسـت

و .كند فرهنگ فراهم نمىكلى قضاوت نسبت به وضعيت اشراف

 ه�� ��ه;�� ای�#ت 	���ۀ �	�یP��� �C-ب

2�  ���'- ه

و ارائـهاست كه در كتابى با همـين عنـوان، كالنحاصل پژوهشى،ها شاخص اين شـده

 بـر اسـاس- هايى از كشورهای گوناگون جهان وضعيت فرهنگى اين كشور با نمونه،در آن

بـ فهرست اين شاخص.)1381:10،بنت( مقايسه شده است-ها همين شاخص زيـر ترتيـبهها

:است

و نوجوانان،جرايم جنايى، جرايم عمده؛ جرايم: فصل اول تعـداد(حبس،جرايم جنايى

.مصرف موادمخدرو مجازات،)زندانيان

و زنـدگى،والـد های تـك خانواده، ولد نامشروعو ميزان زاد، خانواده: فصل دوم ازدواج

. سقط جنينو رفاه كودكان،طالق،مشترك

ــينیدســتاوردها؛ آمــوزش: فصــل ســوم ــۀ ب ــومالمللــى ســومين مطالع و عل ؛ رياضــيات

،آزمــون ســنجش آموزشــىی؛ دســتاوردها ارزيــابى ملــى پيشــرفت آموزشــىیدســتاوردها

. مدارس دولتىو های آموزش هزينه

و زاد؛ رفتار نوجوانان: فصل چهارم ،سقط جنين بـين نوجوانـان، ولد نامشروعو نوجوانان

م، خودكشى بين نوجوانان و مواد و اعتياد به الكل .خدرنوجوانان

و مذهب: فصل پنجم و سـينما، تلوزيون؛ فرهنگ مردم و اوقـات فراغـت،فـيلم ،تفـريح

. افسردگىو عضويت در كليسا
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بى؛ مشاركت مدنى: فصل ششم و نيروهـایو مهـاجرت،امـور خيريـه،اعتمـادی اعتماد

. نظامى

 ه, �B'�و =رای�تا���زا

بـه امـور ايـن مجموعـه های يونسـكو، خـالف شـاخصبر: به امور فرهنگى ويژه توجه-

و منفىیرفتارها ويژهبهفرهنگى،  رسـد علـت توجـه نظـر مـى بـه. اسـت كـردهتوجـه مثبت

فــارغ از- هــای فرهنــگ جامعــۀ خــود شــناخت واقعيــتبــه ايــن نكتــه، تمايــل بــه طراحــان

،هاصبا كاربرد اين شـاخ،به همين دليل.بوده است- های تبليغاتىو ظاهرسازیها دشواری

خـوبى مشـخص، بـهديگربار فرهنگى آمريكا در مقايسه با كشورهای وضع بسيار اسف

1.است شده

و كليــدی تكيــه بــر جنبــه- و ايــن مجموعــه از بيــان شــاخص: های اساســى های جزئــى

و بر اموِریغيرضرور هـای گونـاگون كـه در بخـش كنـد كيـه مـىتىمهم خودداری كرده

آنش فرهنگ، نقاط عطف محسوب مى و تغيير در مى وند تواند نمايانگر تغيير در بسـياری ها

و مرتبط با آن .ها نيز باشد از امور مشابه

��$و )ر$ی� = ه ه

و منسجم- و نظامى منطقى بنـدی ها، نـوعى طبقـه گرچه در ايـن شـاخص؛نداشتن الگو

و،رعايت شده، اما كل مجموعـه و ناهمـا منسـجمفاقـد سـاختار منطقـى م عـدهنگى، اسـت

بها و گاه تداخل فص نسجام و شاخصووضوح در مىل .شود ها مالحظه

و مـذهب«عنـوان كردن فصلى بـا مثًال مطرح از نمى» فرهنـگ مـردم توانـد خـود، يكـى

و،زيرا اين دو عامل؛ها يا مقوالت فرهنگى باشد بخش تفكيـك ديـن ذاتـا شـموليت داشـته

سك عنوان امری على به . والريستى سازگار استحده با نگاه

نـ تناسـب)رفتار نوجوان(با فصل چهارم) جرايم(همچنين فصل اول  زيـرا؛داردمنطقـى

و 467رشـد نسبت به نويسندc كتاب مذكور در مقدمۀ كتابش،.1 ولـدهایو درصـدی زاد 463درصـدی جـرايم
و رشد دويست ت درصدی خانواده نامشروع وكهای مى)تا سال دوهزار 1960از سال( ...والدی .دهدا هشدار
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و نيـز ديگـر جرم، خود نوعى رفتار محسوب مى  اقشـارشود كـه بخشـى از آن بـه نوجوانـان

و كودكان، بزرگ( .مربوط است...) ساالن

وهب: نبودن فراگير-  فرهنـگ جامع، برخى موضوعات ماننـد دليل نداشتن الگويى منطقى

و .اند يا فرهنگ اقتصادی، مسكوت مانده سازمانى


 در دا�� ��Uر;�U�� 

:شرح در كشورمان انجام شده است هايى بدين بحث، پژوهش حوزc مورد در

C
�2) ا  ��E$د او ار  F�ۀ وزارت !"ه�
 ه, او

هـای فرهنگـ0 سـیری در مؤلفـه«در ايران، وزارت فرهنـگو ارشـاد اسـالمى در كتـاب
و عـالوه 1980های فرهنگى يونسـكو در سـال، شاخص»جهان بـر مـوارد را مطـرح كـرده

به ياد به عنوان شاخص شده، از امور ذيل نيز تـر طور مشخص های فرهنگى ياد كرده است كه

به توانند برای اندازه مى رو گيری :دنكار

شـده هـای سـينمايى توليـد تعداد فـيلم؛)نفربرای هر هزار(های سينما تعداد صندلى

و ترجمـه طول يك سال در ميـزان هـا؛؛ تعـداد كتـب كتابخانـه شـده؛ تعداد كتب چاپ

و فرسـتنده های صداوسيما؛ تعداد گيرنـده پخش برنامه و هـا؛ شـمارگان روزنامـه هـا هـا

و صـادرات كـاالی فرهنگـى مجالت؛ ميزان مصرف آمـار؛ كاغـذ؛ ميـزان توليـد، واردات

.)1372،مسعوديان(توريسم 

و) 1980(های فرهنگى يونسـكو سنخ همان شاخصاز،ها كه روشن است اين شاخص چنان

) 1999سـال(تمامى اين مـوارد در اقـدام بعـدی يونسـكو لذا. هاست يا در جهت تكميل آن

و از همينتوجه قرار گرفته مورد و ضعف قوت رو، است از ها ش های آن نيز های اخصسنخ

.شده است ياد

)١٣٨٢( ه�� ��ه;�� 	>�ب ��را� �1?� ا V5ب ��ه;�� ���P)ب

ای مجموعـه 25/9/1382تـاريخ شورای عالى انقالب فرهنگى جمهوری اسالمى ايران به
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و. های فرهنگى را تصويب كرد جديد از شاخص اين مجموعه شامل يـك بخـش مقـدماتى

مىسه بخش اصلى است كه بخـش سـوم، ده فصـ درل فرعـى را تشـكيل و  167 كـلدهـد

:است زير ها به ترتيب ساختار بخش. شاخص معرفى شده است

های تحـوالت فكـری، شاخص: بخش اول؛ های اساسى جمهوری اسالمى ارزش: مقدمه

و رفتاری و خدمات فرهنگى شاخص: بخش دوم؛ بينشى :بخـش سـوم؛ های مصرف كاالها

و تجهيزات، شاملهای توسعۀ فرهنگى، نيرو شاخص :ی انسانى، فضاها

ب كتاب) الف ج مطبوعات)؛ د)؛ و ديگر فعاليت) سينما؛ ه هـای هنـری موسيقى، تئاتر )؛

و ورزش و تلوزيون)؛ ز راديو ح خبرگزاری)؛ و تصـويری ديگر رسـانه)؛ ط هـای صـوتى )؛

ی امور مذهبى و امور سياحتى)؛ ك ميراث فرهنگى پ)؛ و مشاركت اقتصاد فرهنگ، ژوهش

ل فرهنگى م مبادالت فرهنگى)؛ . وسايل ارتباطى)؛

و =رای�  ه, �B'� ا���زات

و ارزش جهت- های فصـل در بيشـتر شـاخص:ها مداری در بسياری از شـاخص محوری

و رفتاری(اول  و آرمان، ابتنا بر ارزش)تحوالت فكری، بينشى های نظام اسالمى مالحظـه ها

ش مى و اين و روز شاخص. ای الهى دارند ها صبغه اخصشود هايى مانند ميزان اعتقاد به خـدا

و اجتماعى دين اسالم ميزان پای،جزا 1...و بندی به شعاير فردی

و شاخص مقدم- در ايـن مجموعـه، امـور:ها های انسانى بـر ديگـر شـاخص داشتن امور

مى - فرهنگى  اهتمـام جديت مـوردبه - دهد كه جوهره اصلى فرهنگ جامعه را نشان

و بسياری از شاخص قرار و امور جـاری در زنـدگى ناظر بر ارزش،ها گرفته ها، رفتارها

.است مردم

و سعى شـده 167گونه كه گفته شد، در اين مجموعه، همان: جامعيت- شاخص معرفى

. فروگذار نشودىای خاص موضوع يا فعاليت فرهنگى

و رعايت اختصار، از ذكر شاخص دليل كثرت شاخص به.1 صورت نياز، به مصـوبۀدر. ها خودداری شده است ها
.در سايت اين شورا رجوع فرماييد٢٥/٩/٨٢گى مورخ شورای عالى انقالب فرهن ٥٣٠
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تـرين رسـد مهم نظر مـىبه): سطح كالن( های اصلى بندی شاخص هماهنگى در طبقهنا-

و الگويى است با. مسئله در اين مجموعه، مشكل ساختاری شـده، های اعمال وجود دقت لذا

و تشتت را در اين طبقه گاه مى .بندی مشاهده كرد توان تداخل

و سـپس سـه بخـش عمـده های اساسى نظام شرو ابتدا با بيان ارزش،اين مجموعه ع شده

و رفتـاری شـاخص«شامل؛ و شـاخص«،»های تحـوالت فكـری بيـنش های مصـرف كاالهـا

مطـرح گرديـده»های نيروی انسانى، فضای تجهيزات فرهنگى شاخص«و»خدمات فرهنگى

و منطِق مشخصى ندارد و،دليـله همينب. كه اين سه، مقسِم واحد در شـاهد تشـتت تـداخل

.نيز هستيم های فرعى شاخص

در های اعالم های شاخص نارسايى-  اند؛ سطح خرد بدين شرح شده

ند؛ هسـت تـر های جزئـى دليل كليت خود، نيازمنـد شـاخصبهها بسياری از شاخص) الف

و روز جزا، ميزان پای و اجتماعى ديـن اسـالم مانند ميزان اعتقاد به خدا بندی به شعاير فردی

و شـده ها منجـر تـر، بـه تكثـر بيشـتر شـاخص های جزئـىخصبـه شـاهـانآكه تقسيم ....و 

.ها را پرهزينه خواهد كرد كاربرد شاخص،نتيجه در

و)8-1(هـای ارتقـای اجتمـاعى بهنجـار بندی به شـيوه ميزان پای مانندبرخى موارد)ب

و احترام به ويژگى از ميزان اعتقاد م التزام به ارزش)3-1(نظر دين های انسان كامل لـى هـای

و در نتيجه...و) 15-1(و دينى  و يا بسيار كلى .غيركاربردی است،، مبهم، اجمالى

های های بخش شاخصكه در حالى.هستند كيفىو عمدتاً كلى،های بخش اول شاخص)ج

و سوم حاوی ضـعف از«ماننـد؛.ی هسـتندهای ديگـر دوم و غفلـت اكتفـا بـه كميـت امـور

هـا، تعـداد ازدواجاكتفـاكردن بـه:ماننـد؛»ا به امور مثبته انحصار شاخص«و1»كيفيت آنها

و و خيرات و جـرايم قتـلطـالق، ميـزان؛ماننـد های منفى از شاخص غفلتو ... ميزان انفاق

مىكه، ديگر . شود باعث كاهش دقت در ارزيابى

و ها، كتب منتشر های يونسكو گفته شد؛ مانند اكتفا به آمار فيلم كه در نقد شاخص همچنان.1 بدون توجـه ... شده
آن به ميزان سازندگى يا مخرب .ها بودن
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و \-���Z»P��� 4ح)ج »ه�� ��ه;�� در ا!Vم \�وی4

و تبیین شاخص«ان عنو با طرحى پژوهشى 1377در سال » در اسـالم فرهنگـ0 های تدوین

و:كوشش به معاونت پژوهشى جهـاد دانشـگاهى واحـد تهـران زيرنظرخانم بصراوی

1.شد انجام

قبهای فرهنگى معتقد است برای يافتن شاخصبصراوی كلـ، ،ها كردن شاخصّمىاز

پ. ها از منابع اسـالمى باشـيم پى يافتن اين شاخص بايد در 45ايـان طـرح خـود، وی در

و توكـل را ...و شاخص مانند كفرستيزی، خضوع، حب الهى، رضايت به قضای الهى،

از برای ارزيابى و برای هريك گيـری انـدازه قابـلو های كّمـى، نمونهآنهافرهنگ پيشنهاد

.كند ذكر مى

و =رای�  ه, �B'� ا���زات

بهنظر شده در پژوهش مورد های ياد بيشتر شاخص و، دليل تمركـز پژوهشـگر بـر منـابع

و در و روايى است مجموع، موضـوعاتى بسـيار متون اسالمى، برگرفته از اصطالحات قرآنى

مى جالب بيشـتر،همچنين.های بيشتر در اين زمينه باشد تواند مبنای دقت طرح شده است كه

و انــد، خــوب، مــرت گيــری كــه بــرای هــر شــاخص مطــرح شــده انــدازه هــای قابــل نمونــه بط

.پذيرند كميت

��$و )ر$ی� = ه ه

مى،ها مروری اجمالى بر شاخص عميقـى دقـت،آن سـاختار دهد كه برای طراحى نشان

نه اين شاخص زيرا؛صورت نگرفته است و نظامى ندارنـد؛ بلكـه هـيچ ها گونـه تنها هيچ الگو

در از شـاخصلـذا بسـياری.هـا رعايـت نشـده اسـت اولويت يـا ترتيبـى نيـز در طـرح آن ها

و گاه اعّم يا اخِص  در يكديگر تداخل دارند آن از يكديگرند؛ توانـد هـا نمى نتيجه، كـاربرد

و تصويری روشن از وضعيت موجود فرهنگ عرضه كند .ارزيابى دقيق

.1377، 11،322جهاد دانشگاهى، واحد تهران، طرح پژوهشى شماره.1
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و نمونه همچنين برخى از شاخص آن شده برای اندازه های مطرح ها از گيری  روشـنى، هـا

و از بهره: مانند.يكديگر برخوردار نيستندارتباط منطقى با دقت زدايـى، در خرافه قـرآنوری

از بهره و توسـعۀ فقـه در جامعـه در تاريخ قرآنوری تحقيـق،بـا ايـن حـال...و نگاری، ارتقا

و طراحـى نظـام توانـد در شناسـايى مذكور، در جايگاه خود اثـری ارزشـمند اسـت كـه مى

.های مطلوب، بسيار مفيد باشد شاخص

 ه�� ��ه;�� ��را� ��ه;^ ��1	� ���P)د

از در اصـل برگرفتـه از پژوهشـى،ها اين شاخص و اسـت كـه سـوی مؤسسـۀ تحقيقـاتى

و 1372در سال)قم(فرهنگى مفيد  سپس شورای فرهنگ عمـومى، بـا اصـالحاتى اجرا شد

به آنها را در به. منتشر كرد» های فرهنگ عموم0 شاخص«نام قالب كتابى و با توجه سـاختار

های مذكور، برخى نكات بـه اختصـار توضـيح شاخص بيانمفاهيم جديد، الزم است قبل از 

:شود داده

،»امـور فرهنگـى«:ى شـامل سـه بخـش عمـدهمقـوالت فرهنگـ،در ايـن مجموعـه) الف

بيان4-2است كه تعاريف هر يك در قسمت»ىگمقدورات فرهن«و» های فرهنگى فعاليت«

.گرديد

فر)ب جامعـه) نـه اجـزای(از آنجا كه امور فرهنگـى، ماهيتـاً يكـى از ابعـاد: هنگابعاد

آن،در ايـن طـرح.شود محسوب مى  سـه بخـشِ بـهاربـا ضـرب فرهنـگ در ابعـاد جامعـه،

و فرهنگ فرهنگى متكثر كرده است .فرهنگ سياسى، فرهنگ اقتصادی

و عناصر فرهنگ جامعه)ج آن: اجزا و سـپس اد، خانوادهجا كه اجزای جامعه را افر از ها

مى سازمان در، دهنـد ها تشـكيل بنـابراين، امـور.يابنـد ايـن اجـزا تجسـم مـى امـور فرهنگـى

و امور سازمانى باشد فرهنگى در سطح خرد، مى .تواند شامل امور فردی، امور خانوادگى

سـطح(در سه سطح توسـعه،موضوعات فرهنگى از جهت فراگيری: سطوح فرهنگ)د

و سطح خرد مالحظه، سطح)ملى .شده استكالن

دو، شـاخص»سـطح كـالن«و»سطح توسعه«نظر به اهميت امور فرهنگى برای های ايـن

و نحوه طبقه ،شـورای فرهنـگ عمـومى.ك.ر(بندی آنها در دو جدول آتى آمـده اسـت قسمت

1386:87-123(.
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و رای� ا���زات= �'B� , ه
:شرح دارند بحث، امتيازاتى بدين های فرهنگى مورد شاخص

مى: مندی نظام- از هـای مجموعهباها دهد اين شاخص مروری اجمالى نشان نظـر قبلـى،

ــت ــاوت چشــمگير دق و كارشناســى، تف و نگــاهى مجموعــهیهــای الگــويى ازنگــر، دارد

م ترين قسمت ترين ابعاد تا جزئى كلى در. شرف استها كنـار اقتصـاد تعيين جايگاه فرهنگ

و سپس طبقهو سياست در  و فرعـى بندی بخش كل جامعه و نيـز اجـزای اصـلى و هـا، ابعـاد

و خـرد، امتيـازی ديگـرىفرهنگ نظاممالحظه همچنين یجامعه در سه سطح توسعه، كـالن

را است كه كارايى اين شاخص مى برایها .ندك ارزيابى سطوح مختلف ممكن

و آرمان ابتنا بر ارزش- به: های اصيل ها جهـت ترسـيم جايگـاه مناسـب اين ويژگى هم

از جهـت محتـوای شـاخص برای فرهنگو هم بـه ـ كـه غالبـاً برگرفتـه و منفـى های مثبـت

و مشهود است آموزه ـ كامًال ملموس .های اصيل اسالمى است

��$و )ر$ی� = ه ه

و فرهنگـى تقسـيم شـده اسـت بخِشسهبهدر اين طرح، فرهنگ- وسياسى، اقتصادی

و خرد(بندی برای همۀ سطوح طبقهاين كـه تقسـيم حالىدر.است كار رفتهبه) توسعه، كالن

و كلـى جامعـه، سـازگار به سه بعدِ  و فرهنگى، بيشتر با مسائل سطح كالن سياسى، اقتصادی

و تقسيم  مـثًال ميـزان مراعـات.بـود وت مـىفرهنگى در سطح خـرد بايسـتى متفـا اموراست

و نظافت ظاهری  بـرای(های فرهنـگ اقتصـادی فـردی شـاخصبه عنـوان متانت، آراستگى

و فحشاست.است ذكر شده)سطح خرد اين مسـئله.شاخص منفى آن نيز ميزان شيوع اعتياد

و مفهوم خاص،خود اصطالح رايجِ با مفهوم اقتصاد كه در . ندارد دارد، تطبيق مناسبىىمعنا

مى اين اشكاالت از آن در سـازی در ايـن طـرح، چنـان گيرد كه نگاه مـدل جا نشأت كـه

كل قسمت آخر توضيح خواهيم داد، بيشتر از را نوع و هويـت اجـزاء نگر است كـه خصـلت

و به ويژگى صرفاً از ناحيه كل مورد مالحظه قرار مى .های سطح خرد توجه اساسى ندارد دهد

های وجـوِد امتيـازات زيـاد آن، كثـرت شـاخص در ايـن طـرح، بـا:ها كثرت شـاخص-

به شده قابل مطرح آن كار تأمل است؛ زيرا كارهای گسـتردهو ها نيازمند وجود ساز گيری همۀ

و بودجه .ای كالن استو صرف زمان
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)/��	>�ب(ه�� ا��� ��را� �1?� ا V5ب ��ه;�� ���P)ه

ای مشروح های فرهنگى را به همراه مقدمه شاخصاز ای مفصل مجموعهااين شورا اخير

1.در سايت اين شورا قرار داده است

 تنظـيم شـده» عمليـاتى«و» هدف«،)راهبردی(» استراتژيك«ها در سه سطح اين شاخص

مى شاخص. است :باشند های استراتژيك شامل دوازده مورد زير

؛ سـرمايه اجتمـاعى.5؛)و انقالبى دينى، ملى(هويت.4عدالت؛.3عقالنيت؛.2اخالق؛.1

و انسـجام؛.7نظم اجتمـاعى؛.6 و ملـى؛.8وحـدت تعـامالت فرهنگـى.9اسـتقالل فكـری

و روانى؛.10المللى؛ بين و خدمات فرهنگى؛.11بهداشت جسمى  خانواده.12كاالها

ــن شــاخص ــر يــك از اي ــه شــاخص ه ــتراتژيك ب ــری های فرعى های اس ــلت ــوان ذي عن

ه شاخص و سپس شـاخصهای 77انـد كـه مجموعـاً تعـداد های عمليـاتى تقسـيم شـده دف

و مى 360شاخص هدف . شود شاخص عملياتى را شامل

�'B� ,و =ره  ا���زات

رويكرد اصـلى به عنوان،»فراتجربِى مبتنى بر وحى«ها، رويكرد در مقدمه اين شاخص-

و قـرارد.ها ذكر شده است شاخص طراحىبرای  واين رويكرد  مبـانى ادن معـارف اسـالمى

و خاستگاه اين شـاخص عقالنى به و تعـالى ها، باعـث شـده تـا شـاخص عنوان منبع ها از غنـا

سـطوح راهبـردی،(ها شدن سطوح بـرای شـاخص نكته ديگر، قائل.دنخاصى برخوردار باش

و عملياتى و امكـان شكلى نظام،ها باعث شده تا شاخص) هدف  آشـنايىمند به خود گرفتـه

.نسبى را برای مخاطب فراهم سازد

سياسـى، مانند ابعـاد،مهم فرهنگو ابعاد امور دهد كه غالِب مروری اجمالى نشان مى-

و مصـرف محصـوالت اجتماعى،  و توزيـع و امور ارتباطى، توليـد اقتصادی، مسائل هويتى،

و .است مورد توجه قرار گرفتهدر اين مجموعه ... فرهنگى

��$= و )ر$ هی�ه

يك تنهايىبه،ها در سطوح مختلف بندی شاخص اشكاالت الگويى؛ گرچه طبقه-

.ها در سايت اين شورا موجود است اين شاخصمتن.1
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و مصـاديق ذكرشـده كارگيری اين طبقه امتياز مهم است اما نحوه به دارای اشـكاالت،بندی

و منطـق انتخـاب دوازده شـاخص بـه. بارزی است های عنوان شـاخص مثال معلوم نيست مبنا

و اجمــاع نظــرات،ايــن انتخــابرســد مــى بــه نظــر. اســتراتژيك چيســت بيشــتر بــه احصــاء

مى تدوين و دقيـق كنندگان بر از سـبب،بـه همـين. گردد تا يك مبنـای منطقـى در بسـياری

و تداخل در زيرشاخه،موارد .هستيمهای آنها شاهد تكرار

 پـس،اوصـاف اصـلى فرهنـگ اسـت،های اسـتراتژيك شاخص مثال اگر مبنای انتخاِب

و بايسـتى محـلنهادی مان و تجلـى اوصـاف ند خانواده كه خود يك نهاد عينى اسـت بـروز

ــذكور  و(م ــت ــد اخــالق، عقالني ــد خــود نمى،باشــد...) مانن ــاخصشتوان های يكــى از ش

سـت،ا نهادهـای اجتمـاعى،های اسـتراتژيك شاخص اگر مبنای انتخاِبو استراتژيك باشد

و غيررسـمى(ها سازمان نهادهای ديگر مانند،بايستى در كنار خانواده كـل،)اعـم از رسـمى

و نظام حاكميت هم مطرح باشند .جامعه

در های فرعِى توجهى به اين نكته باعث شده تا شاخص بى  قسـمت مربوط به خانواده هم

و هم در شاخص های مـثال شـاخص.ديگـر بـه وفـور تكـرار شـود های اسـتراتژيِك خانواده

و بزرگـان خـانواده«،»خـود عالقه جوانان بـه خـانواده«عملياتى  در ...و» احتـرام بـه والـدين

و نيـز  در قســمت شــاخص» رضــايت خــانوادگى«قسـمت شــاخص اســتراتژيك اخــالق

و ســـنن خـــانوادگى«و يـــا» ســـرمايه اجتمـــاعى«اســـتراتژيك  و نيـــز» رعايـــت آداب

و نظيـر آن،»نظـم اجتمـاعى«در قسمت شاخص استراتژيك» های خانوادگى مسئوليت«

و هم در قسمت شاخِص قسمتهم در خانواده به نوعى تكرار استراتژيِك های يادشده

.اند شده

های هـدف نيـز منطـق ها در مرتبـه شـاخص عالوه بر اشـكال فـوق، تنظـيم شـاخص

و منســجمى نــدارد های مــثال معلــوم نيســت مــالك تقســيم شــاخص.روشــن، يكپارچــه

اس استراتژيك به شاخص و سطوح جامعه هات يا محتوای اين شاخصهای هدف، ابعاد

. يا چيز ديگر

غالـب آنهـا بسـيار،آنكه اول.های عملياتى نيز دارای چند اشكال عمده است شاخص-

و گاه مبهم است،كلى و سـنت« مانند هايى شاخص. مجمل و احتـرام بـه آداب های پايبندی

ـ اسالمى «اعتماد به نفـس«،»ايرانى و ...و»نفـى تحجـر فكـری«،»لـىماقتـدار» بـرای تبيـين
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ازراها تعداد شاخص،يك يا چند شاخص ديگر هستند كه همين مسئله نيازمند گيری اندازه

.دادو يا چندين برابر افزايش خواهددبه حداقل) شاخص 360(رقم كنونى

و عملياتى بسياری از شاخص،دوم آنكه و انسـجام كـافى برخـوردار،های هدف از نظم

 های هـدف يـا اسـتراتژيِك های عمليـاتى لزومـا نشـانگر شـاخص شاخص اين،يعنى. نيستند

احتـرام بـه«،»اعتمـاد بـه آينـده كشـور«های عمليـاتى شـاخص،مـثًال. نيستند مربوط به خود

«مالكيت خصوصى اهتمـام بـه سـالمت«و» كـارو كـاری در حـوزه كسـب فرهنگ درسـت»

به...و»اداری ذكـر شـده گرچـه» تقالل اقتصـادیاسـ«های عملياتى بـرای عنوان شاخص كه

.بودن استقالل اقتصادی نيستند اما لزوما نشانگر باال يا پايين مهم،

و يـا بـه دليل ابهامات الگويى، بسياری از شـاخصهب،سوم آنكه مختلـف اشـكالها عينـاً

شد تكرار شده .اند كه برخى از آنها ذكر

�2 وی�01  , �H/	ب ه, !"ه��6 ه

و نگـرش دليـلهبـ-ها ايـن شـاخصبنـدِی بـا جمـع دهـد كـهمى نشان،مروری كلى هـا

دسـتها از شـاخصو جـامع منسـجمای تـوان بـه مجموعـه نمى- آنها های محدوِد گفتمان

و نيز مبانى نظری كه در ابتدای گفتـار بيـان شـد های انجام اما با توجه به بررسى. يافت ،شده

ـ بـا هـر كـه شـاخص ادعـا كـردو توان برخى اصول كلى را استنتاج كـرد مى های فرهنگـى

ـ بايستى از آنها برخوردار باشند تا بتوانند ارزيـابى شايسـته را از فرهنـِگای سليقه يا ديدگاه

و تصميم جامعه در اختيار برنامه .گيران قرار دهند ريزان

ء���و �ر�ن ارزش�" ا ا; ه ,# !"ه���6ه

و آرمـان از امـوری ماننـد ارزش توانـد های فرهنگى نمى اساساً شاخص هـای هـا، باورهـا

و چنـان و منفك باشـد هـای ارزش،گفتـه شـد)1-1( كـه در مبـانى نظـری اصيل بشر تهى

و استوار اسـت كـه تغييـرات زمـانى يـااحقيقى دار آنی پايگاهى ثابت مكـانى در حقانيـت

وو شـاخصهـا شدن ارزش صورت يعنى با نسبى غير ايندر. كند خللى وارد نمى ها، برتـری

و عقب بى پستى، پيشرفت و انحطاط و يا تعالى های لـذا شـاخص. معنـا خواهـد بـود ماندگى

به،فرهنگى هـای جوامـع ای طراحى شوند كـه بـا كاربسـت آنهـا بتـوان فرهنگ گونه بايستى
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و و يا تحوالت فرهنگى يك جامعه را در مقـاطع متـوالى زمـانى از حيـث برتـری گوناگون

و فسـاد فرهنگـى مـورد پيشرفت يا عقبپستى،  و هر نوع صـالح ماندگى، ارتقاء يا انحطاط

و تصوير روشن و ارزيابى قرار داد . جاری بدست آورد امورازىشناسايى

�/�� ا)�ازهK ,"�0 

و برای هر شاخص، تـوان انـدازه الزمهای ترين ويژگى از مهم ،عبـارت ديگـر بـه گيـری

ونيز بايستى های فرهنگىصشاخپس.پذيری است كّميت های محسـوس جنبه ناظر بر امور

شونو مشهود باش و يا به وسيله آنها سنجيده و چراكه بخشى از فرهنگ مانند بينش؛دند يـا ها

و معنوی را نمى ارزش توان بـدون هـيچمىنمثًال. مستقيم سنجيد صورتبهتوان های اخالقى

و ميزان،ای واسطه اج عالقه  تنهايى ايـن امـر بـه لذا.اندازه گرفتمستقيماً را تماعى مسئوليت

. تواند شاخص قلمداد شوند نمى

را جسـتجو كـرد كـه بـا آثـاریامـور نامحسـوس، بايـد رفتارهـا، يـا ايـن برای سـنجش

هم موضوعات مورد هايى مانند ميزان حضور در انتخابات مثًال رفتار.بستگى داشته باشند نظر

ملو راهپيمايى وهای وى تواننـدمى... يا ميزان دفاع داوطلبانه از كشور برابر تهاجمات بيگانه

وهايى برای سنجش شاخص .دنمسئوليت اجتماعى باش عالقه

 !"ا�0",

كه،ويژگىاين بر شاخصهنگامى ميسر است و مبتنى نگرش ها بر اساس الگويى جامع

.از گستره فرهنگ طراحى شوند كاملى

ف در فرهنـگ صـرفاً،در يك ديـدگاه:وجود داردرهنگ، دو ديدگاه كلى زمينه گستره

و آن را بـه امـوری ماننـد  و«بخشى از جامعه فرض شده ،»رفتارهـای انسـانى افكـار، باورهـا

و ملمـوس كـه بـه«ياو» چارچوب عملى زندگى« » دسـت انسـان سـاخته شـود واقعيتى عينى

كه در ديدگاه دوم، حالىدر،)Matthew 1963: 6؛1372:18،االمينى روح.ك.ر(اند محدود كرده

بُعدی از جامعه بلكـه از اساسـى به فرهنگ، رود كـه بـا شـمار مـى ترين اوصـاف جامعـه

و انعكـاس آن را در همـۀ اجـزای جامعـه. تمامى پيكرc جامعه، عجـين اسـت لـذا تـأثير

و،ذهـن فرهنـگ بـه،بر اين اساس.)1، 1386حسينى الهاشمى(كرد توان مالحظه مى يـا قلـب
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و محـدود نمىها انسان عادات رفتاری شـود؛ بلكـه تـا عينيـت جامعـه از روابـط، قـوانين

مى ساختارها تا امكانات، و فضاهای كالبدی امتداد به بيان برخى انديشـمندان،. يابد ابزارها

فر نظر ابعاد فرهنگ بايد با در و » شـوندينـدها تعيـينآگـرفتن دو جنبـۀ توسـعه، يعنـى نتـايج

.)345، 1381ساكى كو،(

از،ها لذا در طراحى شاخص هـای فعاليت«،»امـور فرهنگـى«بايستى همـه مقـوالت اعـم

.در همه سطوح مد نظر قرار گيرند»مقدورات فرهنكى«و» فرهنگى

م.( ,��� 

،های پيچيده ماننـد فرهنـگ از مسائل بسيار مهم در طراحى شاخص برای شناخت پديده

مو طبقه و اجزاء استبندی و نحوه ارتباط كل و. ضوعات گوناگون، تعيين جايگاه  مطالعات

مى،شده های انجام بررسى .سه ديدگاه متفاوت وجود داردباره دهد كه در اين نشان

R?ا-ا�d0ء�ه �dدی� 

،در اين ديـدگاه. يونان قديم ريشه دارددر گرايى اتم در مكتب فلسفِى،جزءنگری

آن اء يا ذراتى تشكيل شدهها از اجز همه پديده ها به تفاوت همان اند كه تفاوت خصلت

از طريـق شـناخت اوصـاف» كـل«،در ايـن ديـدگاه.)71-65: 1340راسـل،(هاستآن ذرات

طبعا ايـن ديـدگاه، بـا اصـالت فـرد در مباحـث اجتمـاعى. شناخته شده استاجزاء خود 

. سازگاری دارد

های يك انسان، شامل؛ ترين ابعاد يا ويژگى، مهمشناختى بر مبانى انسان بنامثال اگر

ايـن،باشـند، بـرای شـناخت فرهنـگ كـل جامعـه»رفتارهـا«و»هـا گـرايش«،»ها بينش«

و كل جامعـه، مبنای شناخت فرهنگ در سطحها ويژگى قـرار) افراد، خانواده، سازمان

أثر از ايـن بيشـتر متـ،1382 های شورای عالى انقـالب فرهنگـى مصـوب شاخص.گيرند مى

.ديدگاه است

 �dا دی��dه ��-ب

و خصـلت،در اين ديدگاه و هويـت دارد برخالف ديدگاه اول، فقط كـل واقعيـت
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و اجزاء، تابع كل فرض مى مى شود ايـن. شـود هويت آنها در هويت كل منحـل فـرض

و نحوه،ديدگاه اصالت جامعه را در پى داشته است، لذا الگوی ارزيابى فرهنگ جامعه

مى های فرهنگى بر محور ويژگى ينش شاخصچ .شود های كالن فرهنگ طراحى

مشـتمل برسـه بخـش) سـطح توسـعه(تـرين سـطح مثال اگر امـور فرهنگـى را در كـالن

بـدانيم، بـر» فرهنگ اقتصـادی«و) فرهنگ اجتماعى(» فرهنگ فرهنگى«،»فرهنگ سياسى«

و سازمانه های فرهنگى افراد، خانواده ويژگى،اساس اين ديدگاه بها ابعـاد كـالن ايـنعبَتَ ها

های شـورای فرهنـگ عمـومى مالحظـه مانند آنچه در شاخص.گيرد مورد مالحظه قرار مى

.)123-87:دبيرخانه شورای فرهنگ عمومى:ك.ر(كرديم 

 �dا ��;,  �Qم-ج

نـاقصو،الزم اسـت اشـاره كنـيم دو ديـدگاه يادشـده،گـرا قبل از طـرح نگـرش نظـام

بـ ديدگاه جزءگرا از تفسير خصـلتزيرا؛ستنارسا وجـودههـای جديـدی كـه در تركيـب

كلدر. آيند، ناتوان است مى و اثر بوده لذا بايستى تغيير بينش نگر نيز اجزاء فاقد ماهيت

و نبود آن و يا بود كـه ايـن نيـز آشـكارا خـالف ها، در كـل اثـری نداشـته باشـد اجزاء

.است واقعيت

مى) سيستمى( گرا در نگرش نظام وجـود كه در آن،شود هر شىء يك سيستم محسوب

و ارتباط مستمرو اجزائى متفاوت و كاركردهـای ايـن تفـاوت نقـشنيـز آنها با يكديگر هـا

گيری مجموعه يا يك كل مركب خواهـد شـد كـه خصـلت يـا كـارايى اجزاء، باعث شكل

و ديگـرانمر:ك.ر(باشدمىجديد آن فراتر از كاركرد هر يك از اجزا  و 77-1385:63،عشـى

Drapper Kouffman : p.2(.های زيـر ضرورت،ها گرا در طراحى شاخص نگرش نظام،بنابراين

:كند را ايجاب مى

و تفكيك منطقـى مقـوالت فرهنگـى از جملـه امـور، فعاليت لزوم طبقه- و بندی و ... هـا

و تعيين شاخص .های مناسب برای هر قسمت عدم تداخل آنها

و نسبت ها، جايگاه ساختن اولويت مشخص- ها ها

و فراملـى-سطح كـالن(رعايت سطوح- و نيـز سـطح خـرد ماننـد-مثـل سـطح ملـى

و سازمانى )فرهنگ فردی، خانوادگى
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ع وگونـاگونى آن در بـين هـای بـارز فرهنـگ، تنـو كه مسلم است يكـى از ويژگى چنان

و همين امر، تعيين مالك برای سنجش فرهنگ و مناطق مختلف جهان است های اقوام، ملل

و تشخيص ميزان رشد، عقب و مقايسه آنها و يـا انحطـاط آنهـا را مشـكل گوناگون ماندگى

.سازد مى

�
�	 
 روی�Cد �.� را! 
:\�ان 	� �Q دا�< �Zر �.� در ای4 ز	�;
و عوامـل يـك:»گرايى فرهنگى نسبى«-الف اين رويكـرد بـه ايـن معناسـت كـه اجـزاء

با فرهنگ را نمى از توان ،زيـرا هـر عنصـر از فرهنـگ؛فرهنگ ديگر مقايسه كردعناصری

اساسـاً،لـذا بـر اسـاس ايـن ديـدگاه. معنای خـود را داراسـت،فقط در درون مجموعه خود

و مقايسه معياری برای ديگـر فرهنـگعناصـر فرهنگ نسبت بـه يك عناصر برتری سنجش

و عقب،بر اساس اين رويكرد. وجود ندارد و يا پيشرفت و انحطاط مانـدگى، سـالمت تعالى

.توان مشخص كردو فساد فرهنگى را نمى

و مقايسه، مؤلفه» قوم مداری فرهنگى«-ب و در اين رويكرد، مالك سنجش مبـانى هـا

و حفـظ عناصـر كـار در حـد تـرجيح شكى نيست كه اگـر ايـن. خود است فرهنگ اصـيل

و خود هويت فرهنگى از قبول ارزشو های مثبت مانع از مراودهنيز باقى بماند هـای صـحيح

و،های ديگر نشود، امری طبيعى است اما بايـد دانسـت فرهنگ اگـر هـدف از ايـن سـنجش

 نيـزرويكـرد ايـن،تـر باشـد مقبوليت در سطحى وسيعو های ديگر مقايسه، تفاهم با فرهنگ

.يستن كارآمد

عنوان واقعيتـى هـای فرهنگـى بـه تفـاوت،؛ در اين رويكرد»تكيه بر اصول مشترك«-ج

و مقايسـه تفـاوت امـا بـرای گـردد ناپذير لحاظ مـى اجتناب و تحـوالت شـناخت و تغييـر هـا

و محلى، ملى، منطقه(هر سطح فرهنگى در و حتى بين اعم از قومى و هـا مالك،) المللى ای

از مقبوليـت هـای مـورد بررسـى شـود كـه بـرای تمـامى فرهنگ معيارهايى به كار گرفته مى

و قابليت تفاهم .داشته باشند برخوردار بوده

شـده، هـای انتخـاب قبول است كه شاخص تنها اين رويكرد، آن هم در صورتى قابل

ثابـِت يادشـدهو در واقـع، بـر پايگـاه بودهبرخوردار نيز از حقانيت،عالوه بر مقبوليت

.استوار باشند
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و فراگيـری فرهنـگ بـر و وجـود با توجه به گسـتردگى و مسـائل اجتمـاعى همـه ابعـاد

و جزئى، امكان طراحى شـاخص موضوعات بى هـر مسـئلۀ، بـه تعـدادهای بسـيار شمار كلى

و طبيعى است و جزئى وجود خواهد داشت ها، كـاربرد تكثر بيش از حد شاخصكه خاص

و پرهزينه خواهد كرد توانـدمى مناسـب يـك شـاخص انتخـاِب كـه حالىدر.آنها را مشكل

و مشابه باشد؛ لذا شاخص مى محدوديت، بر نقـاط با وجودتواند بيانگر چند موضوع مرتبط

ــد آنچــه در شــاخص ــدی معطــوف باشــد؛ مانن و كلي و حســاس ــا های فرهنگــى يونســكو ي

. گذشتهای اياالت متحده شاخص

�" ه�ف ر�ی� او
	ی� ���'�  ه

به مجموعه شاخص،طور كلى به ای طراحى شوند كه بـا هـدف مـوردنظر گونه ها بايستى

و سپس برنامـه ها ونارسايى يعنى شناخت قوت-از ارزيابى  ريزی بـرای ارتقـاء های فرهنگى

 جايگاه هـر كردن مشخص،يابى به اين ويژگى الزمه دست. هماهنگ باشد-فرهنگ جامعه 

و امور، فعاليت(يك از مقوالت فرهنگى اعم از كـه اسـتای گونـهبهآنها بندیو طبقه...) ها

و اولويت رعايت ضمن و برنامـه هماهنگى همه بخشها ريـزی بـرای رفـع هـا، تحليـل علـل

های ما در سه دسـته كلـى اگر شاخص،مثًال. به راحتى قابل انجام باشد،ها نواقصو نارسايى

و سپس مقدورات فرهنگـى دسـته ای امور، فعاليتبر های ارزيـابى بنـدی شـوند، شـاخص ها

و عنوان اصلى امور فرهنگى به و واالترين قسـمت فرهنـگ، بايسـتى مقـدم قـرار گيـرد ترين

ونبنـدی امـور فرهنگـى باشـ هـا هـم تـابع تقسـيم های مربوط به فعاليت شاخص  سـرانجام،د

تانيز مقدورات فرهنگى و موخر از آن باشدبايستى .بع

�2 ����دو�	دن   و ����(ه �'B�(

از،، در ديدگاه الهـىهشد بيان بنا بر مبانى نظرِی انسـان موجـودی مختـار اسـت كـه

و توانـايى های گونــاگون باطـل، برخـوردار اســت لـذا جنبـه حركـت در مسـير صــحيح

و اميال جمعى انسانتجلى عنوان فرهنگ نيز به واند به سمت تعالى وكمالتمى،ها اراده

و و ارزيـابى انـدازه دليـل،بـه همـين. يا به سمت انحطاط كشيده شود سير كرده گيـری
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و دركـل بـر دقـت فرهنگ، هم عرض با جنبه های منفى جنبه های مثبـت آن، منطقـى بـوده

.افزايد ارزيابى مى
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شد چنان و پرهزينه خواهـد تكثر بيش از حد شاخص،كه گفته  ها، كاربرد آنها را مشكل

لزومـا مطلـوب،فرهنـگ سازی برای همه مسائل بسـيار جزئـِى شاخص سبب،به همين.كرد

و تكيه محوریو امور مهم ها بايستى ناظر بر آن دسته نيست بلكه شاخص كند كه تحـوالت

و تغي خوبى نشان جريانات فرهنگى را در جهت مثبت يا منفى، به آندهد نمايـانگر،هـا ير در

و مرتبط با آن های شاخصاز بسياری،برای نمونه. ها نيز باشد تغيير در بسياری از امور مشابه

هـای ويژگى برخـىالبتـه؛ از ايـن قبيـل بودنـد،كه ذكر آن گذشـتفرهنگى اياالت متحده 

بـودن بودِن روش گردآوری، در دسـترس مانند روشن( فرهنگىیها برای شاخصنيز ديگر

و و پايش )ابزار تدوين ها های ذاتى شـاخص واقع، ناظر بر ويژگى كه در1بيان شده است ...

و نحوc كاربرد آن مى نيستند بلكه بيشتر به لوازم .شوند ها مربوط

 گيری نتيجه

ارتبـاط بـا«شـامل های فرهنگـى برای شاخصشده بيان هاِی ويژگىوبا نگاه كلى به مباحث

آر ارزش و مقبوليـت«،»منـدی نظام«،»فراگيـری«،»گيـری قابليـت انـدازه«،»های اصيل مانها

و به صرفه«،»نسبى و» بـودن دو جهتى«،»هـا مبتنـى بـر هـدف رعايت اولويـت«،»بودن عملى

مى»تكيه بر امور كليدی« ايـن اوصـاف در دو ويژگـى اساسـى خالصـه،توان اذعـان كـرد،

و ين شـاخصمسـئله خاسـتگاِه تعيـ،د؛ يكىنشو مى هاسـت كـه در مبـانى نظـری بحـث شـد

و كارآمـد در ايـن زمينـه ديگری نظام مندی است كه نيازمند طراحى الگويى جامع، منطقـى

و چنان و نارسـايى بسـياری از اشـكاالت شـاخص،كـه ديـديم است هـای پيشـين بـه نقصـان

مى،الگويى ز در اين زمينـه قابل ذكر است نگارنده اين سطور، با پژوهش متمرك.شد مربوط

با ويژه به- های فرهنگى برای طراحى الگوی مطلوب شاخص«عنوان در رساله دكتری خود
 

.سايت انتشارات سازمان ملل در جمهوری اسالمى ايران.1
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طراحـى،در هرحـال.1اسـت كـردهنظرات الگويى را طـى چنـد مقالـه پيشـنهاد» رسانه ملى

كه موضوعى،ها شاخص و تجربيـاتبااست و كمـال بيشـتری مطالعه، شناخت بيشـتر رشـد

و دستام.خواهد يافت اندركاران يد است اين مختصر نقاط روشنى را فراروی پژوهشگران

.عرصه فرهنگ قرار دهد

ملىسنجش امور فرهنگیمطلوب از شاخصهايىالگو«مقاله اول تحت عنوان.1 در فصلنامه علمى»ىدر رسانه
و دكتر سيدرضـا صـالحى با تاليف محمد سلي 1394در سال14، شماره راهبرد اجتماعى فرهنگىپژوهشى  مى
و مجموعه مقاالت در از محمد سليمى-»های فرهنگى الگوی دستيابى به مؤلفه«مقاله دوم تحت عنوان اميری

و. 1385ى در تهـران سـال انقـالب فرهنگـىعالیشورا، دبيرخانه جلد پنجم-همايش ملى مهندسى فرهنگ
ا شاخصه«مقاله ديگر ازىوفرهنگىنهضت علم كه در همايش»4مام خمينىهای فرهنگ اسالمى از ديدگاه

ي4امام خمينى دگاهيد در 1389خرداد ازدهدر و چـاپ بـه مجموعـه مقـاالتبا تاليف محمـد سـليمى ارائـه
.رسيده است
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